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„De la Roma venim, scumpi şi iubiţi compatrioţi din 

Dacia Traiană. Ni se cam veştejise diploma noastră 

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

voastre gheboşite de bătrâneţe în literele de aur ale 

limbilor surori”. 
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,,Cel mai înalt ideal la care o revistă literară poate 

aspira este să-şi înţeleagă drept – adică în 

semnificaţiile esenţiale – timpul în care îi este dat să 

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

autoritatea pe care numai o bună cunoaştere, o 

vocaţie autentică şi o reală pasiune o pot da”.                                                             

                                                  ION CHINEZU 
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                LIMBA ROMÂNĂ E PATRIA MEA 
 

       A  vorbi de limba în care gândeşti, a gândi-gândire nu se 

poate face numai într-o limbă-în cazul nostru a vorbi despre 

limba română este ca o duminică. Frumuseţea lucrurilor concrete 

nu poate fi de cât exprumată în limba română. ...Ce patrie 

minunată este această limbă. Ce nuanţă aparte îmi dau seama că 

ea are. Această observaţie, această relevaţie   am avut-o atunci 

când am învăţat altă limbă. 

        Nu spun că alre limbii, alte vorbiri nu ar fi minunate şi  

frumoase. Dar atât de proprie, atât de familiară, atât de intimă îmi 

este  limba în care m-am născut, încâtnu o pot considera altfel  

decât   iarbă. Noi, de fapt, avem două părţi coincidente, odată este 

patrie de pământ şi de piatră      şi înc ă odată este  numele de 

pământ şi de piatră 

        Numele patriei este tot patrie. O pastrie fără de nume nu este 

o patrie. Limba română este patria mea. De aceea, pentru mine, 

muntele munte se zice,  de aceea pentru mine iarba iarbă se 

spune, de aceea pentru mine izvorul izvorăşte, de aceea, pentru 

mine viaţa se trăieşte. 
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MEREU ACEASTĂ MEMORIE, TREAZĂ LA ESENŢE 

SAU ÎN DIALOG CU GEORGE COŞBUC 

 

Esenţele din toate timpurile cu atât mai mult sunt 

conştientizate, cu cât memoria actualităţii este trează la ele. Or, 

opera scriitorului  George Coşbuc este o valoare percepută nu 

doar prin prisma clasicismului, curent literar care îl 

caracterizează, cu atât mai mult cu cât timpurile de restrişte 

poartă acelaşi nume în toate timpurile – restrişte. Or, scriitorul 

propune soluţii în contextul schimbărilor unei mentalităţi, cu 

menţinerea pe piedestal al unui neam prin verticalitate şi 
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demnitate. Astăzi, ca niciodată altcândva, în versurile sale scrise 

între anii 1866-1918 – perioada care a însemnat scurta, dar 

prodigioasa lui viaţă în plan creativ – se conturează imaginea 

clară a unei realităţi de odinioară, – soră dreaptă cu realitatea din 

Basarabia. Şi ne bucurăm ca niciodată, aşa cum nu s-ar fi bucurat, 

credem, poetul la vremea sa, pentru că o voce a trecutului răsună 

demn şi este alături de noi, susţinându-ne cu un mesaj 

preponderent optimist – aici, în Basarabia – pentru apropierea 

fărâmiturii ce tinde să devină tot unitar cu pâinea cea de toate 

zilele care a fost şi rămâne un vis – Ţară întregită. 

Ziceam despre o epocă, ce a însemnat destinul lui George 

Coşbuc, când este vorba de trăirea ei prin tropi – în versuri, 

traduceri adaptate – şi care actualmente devin o oglindă a 

societăţii noastre, îndemnurile, sugestiile, chemările poetului 

ardelean vizând răspunsuri nu doar pentru neliniştea prezentului, 

ci şi a viitorului unui neam pentru care reîntregirea mai rămâne 

un vis... Or, Coşbuc, Eminescu, Alecsandri etc., etc. rămân o cale 

de realizare a acestui vis prin opera pe care au lăsat-o lumină 

magică de-a pururi, în sensul plinătăţii acestei sintagme trăite, ci 

nu doar scrisă sau rostită în afara sensurilor... 

Acestea şi multe alte idei interesante au răsunat în cadrul 

lucrărilor conferinţei din 20 septembrie, curent, organizată la 

Biblioteca „Liviu Rebreanu‖ din Chişinău de dna Natalia 

Ghimpu, director interimar al acestei instituţii, şi de colectivul de 

aici. Forul ştiinţific a fost dedicat  cu precădere celei de-a 150-a 

aniversări de la naşterea poetului George Coşbuc, având ca 

generic „Scriitorul George Coşbuc: multidimensionalitate şi 

originalitate în timp‖, moderatoare Lidia Grosu, poetă, critic 

literar, semnatara acestui text.  

În cuvântul de deschidere, intitulat Biblioteca - piedestalul 

valorificării operelor literare, dr. Mariana Harjevschi director 

general al Bibliotecii Municipale ―B.P. Hasdeu‖, apreciind ideea 

organizării unei conferinţe dedicate scriitorului, omului de cultură 

George Coşbuc, a subliniat îndeosebi despre actualitatea acestuia 

graţie operei literare pentru copii, pentru adulţi, traducerilor 

inedite, căreia i s-a consacrat totalmente, imprimând în ea 

sufletismul şi harul cu care l-a înzestrat Cel de Sus. 
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Dr., conferenţiar universitar Lidia Kulikovski, 

Departamentul Studii şi Cercetări la Biblioteca Municipală 

B.P.Hasdeu, în mesajul de salut intitulat „Inconfundabilul scriitor 

George Coşbuc –  noi trepte spre cunoaşterea lui continu” a 

remarcat despre faptul că asemenea manifestare ştiinţifico-

culturală se încadrează în lista celor cu rol de „leac pentru 

tămăduirea sufletului‖, iar „locul ocupat de George Coşbuc pe 

raftul onorific al clasicismului rămâne un izvor continuu de 

alimentare spirituală...‖ 

Cu o reflecţie asupra poeziei pe motive religioase a poetului 

George Coşbuc a intervenit dr., conferenţiar universitar Ana 

GHILAŞ, Universitatea de Stat din Basarabia, în comunicarea sa 

„George Coşbuc: poezia religioasă”, dânsa subliniind îndeosebi 

despre însemnele duhovniceşti în opera acestui scriitor influenţate 

şi d faptul că poetul s-a născut şi educat într-o familie succesoare 

de preoţi. Buna sa creştere  şi în sensul fidelităţii în relaţia cu 

Dumnezeu l-au menţinut pe George Coşbuc cu ipostază de 

semănător de lumină, dar şi de adept la sămănătorismului, 

promovând o literatură de factură folclorică și istorică centrată pe 

imaginea idilică a satului patriarhal cu efectele lui purificatoare 

prin mereu credinţa în Dumnezeu. Vorbitoarea a citat mai multe 

titluri de poezie, inclusiv: „Ziua-nvierii‖, „În biserică‖, ―Pe 

munte‖, ―La paşti‖, ―Dintr-o poveste‖, ―Pomul Crăciunului‖, 

‖Iedera‖etc., lecturând câteva poeme, comentându-le şi, totodată, 

menţionând că bună parte a acestei creaţii este dedicată şi 

personajelor biblice, ca simbol al înălţării prin respectarea 

poruncilor cereşti, dar  şi fixarea pe valorile divine, un exemplu 

elocvent în acest sens fiind următoarele versuri din „Iederă‖: 

„...Astfel omul, când rămâne / Numai pe pământ cu gândul, / Toţi 

îl ocolesc, cu mâna / De departe arătându-l. / Dar când omul îşi 

înalţă / Gândul către Cer mereu, / l iubeşte toată lumea / Şi-i 

ajută Dumnezeu!” 

O comunicare interesantă, cu un aspect mai puţin poate 

studiat, aşadar şi cunoscut, ce l-a preocupat pe George Coşbuc, a 

fost cea a dlui Ghenadie RÂBACOV, drd., Şeful Catedrei Limbi 

Romanice, ULIM, având şi un titlu sugestiv – „George Coșbuc, 

un traducător de cursă lungă”. Studiu aparte, cu o expunere 

detaliată şi argumentată ştiinţific ce ar merita integral onorificul 
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spaţiu al unei  reviste de anvergură pentru cei interesaţi de 

domeniu în tot arealul românesc, vom reda aici doar succinta 

opinie, la fel de valoroasă, a acestui tânăr savant cu perspective 

mari în domeniul cercetării: ‖ Fără George Coșbuc literatura 

română și palmaresul traducătoricesc românesc ar fi fost mult mai 

sărace. Grație traducerilor efectuate, marele poet și traducător de 

cursă lungă a contribuit la infiltrarea literaturii europene în 

spațiul geografic și cultural românesc, la dezvoltarea unui cadru 

creativ sănătos, al simțului echilibrului, activitatea sa constituind 

o deschidere inedită spre universalitate. Traducerile celebrului 

poet reprezintă niște sforțări intelectuale de necrezut. Ele rămân 

și astăzi bijuterii autentice al căror giuvaer este înzestrat cu har și 

valori estetico-literare demne a fi luate în seamă”. 

Ţinem să subliniem şi despre profesionalismul dlui 

Ghenadie Râbacov în domeniul traductologiei, domnia sa 

frapându-i pe colegii participanţi la conferinţă cu o traducere 

inegalabilă (îmi asum responsabilitatea pentru acest epitet!) a 

poemului „Scumpă ţară românească‖, realizare pe marginea 

căreia însuşi profesorul se va pronunţa cu o oarecare  modestie, 

dar şi mândrie: „Fără a pretinde că sunt un bun poet-traducător, 

am încercat să traduc poemul Scumpa țară românească în limba 

lui Voltaire. Este un poem profund impregnat de suflare patriotică 

și spiritualitate națională, care mi-a atins strunele sufletului‖. Ne 

rămâne doar să subliniem despre „osânda‖ a cărui final 

„încununează opera‖, meritând toată admiraţia şi aprecierea 

noastră şi îndemnându-l şi pe cititor să se delecteze de unul la 

unul cu acest text: 

 
Scumpă ţară românească  

 
Cher pays roumain 

Scumpă ţară românească, 

Cuib în care ne-am născut, 

Câmp pe care s-a văzut 

Vitejia strămoşească, 

Scumpă ţară românească, 

Te salut! 

Cher pays roumain, 

Nid où nous sommes nés, 

Champ de lutte musclée  

Des ancêtres braves et sains. 

Cher pays roumain, 

Salut, ma belle cité ! 

Şi-a mea frunte ţi se-nchină 

Ca-naintea unui sfânt, 

Et je te prie, nation roumaine  

Comme je prierais les saints 
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Căci, deşi copil eu sunt, 

Inima de dor mi-e plină. 

Să te văd mereu regină 

Pe pământ. 

Moi, enfant qui craint, 

Mon âme de nostalgie est pleine 

J‟aimerais te voir toujours la 

reine 

Sur la terre, le lieu divin. 

Să ai viaţă de vecie, 

Să sporească-al tău popor; 

Sub stindardul tricolor 

Să nu vezi decât frăţie, 

Şi-atunci, dac-o fi să fie, 

Pot să mor! 

  Que ta vie soit éternelle 

  Et ton peuple prospère   

encore; 

Sous l‟étendard tricolore 

Et dans l‟amour fraternel, 

Si Seigneur l‟appelle 

Elle peut venir, la mort! 

 

De menţionat, că dl Ghenadie Râbacov face referinţă şi la 

textul unui mare prieten al basarabenilor, pe care îl citează, şi 

anume editorul şi directorul revistei „Gând românesc‖, dl Virgil 

Şerbu Cisteianu cu: George Coşbuc și Academia Română. In: 

Gând românesc, Revistă de cultură, știință și artă, nr. 12 (282). 

Alba Iulia: Editura „Gens Latina‖, 2016, pp. 26-34. Acest om de 

cultură, înflăcărat patriot de la Alba Iulia a fost prezent la 

conferinţa noastră prin acest articol reprezentativ, fapt pentru care 

îi transmitem pe această cale recunoştinţa noastră şi toată 

preţuirea pentru talentul său, inclusiv cel de mare poet, în 

continuare propunându-vă un mic fragment din lucrarea 

respectivă: „Mişcarea literară de la Tribuna a dus la cristalizarea 

poziţiei lui Coşbuc faţă de literatură, în direcţia interesului către 

folclor, ca bază a literaturii culte, şi către limbajul popular, 

orientată, în esenţă, spre idealul restabilirii unităţii culturale a 

poporului român. Timpul petrecut aici s-a dovedit a fi cel mai 

rodnic din activitatea sa. Munca în redacţia Tribunei, alături de I. 

Slavici, I. Bechnitz, de Septimiu Albini, Nicolae Popea toţi 

oameni cu o serioasă cultură, a însemnat o adevărată şcoală 

literară. [...] „Gheorghe Coşbuc, înzestrat din belşug de către firea 

cea darnică, s-ar fi ridicat în toate împrejurările deasupra 

contemporanilor săi, n-ar fi ieşit ceea ce a fost dacă nu şi-ar fi 

croit lucrarea vieţii în mijlocul acestor oameni cu cultură 

generală, care toţi erau scriitori. Anii petrecuţi în redacţia 

Tribunei sibiene (1887 - 1889) vor culmina cu apariţia poemului 
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Nunta Zamfirei, un poem - spectacol admirabil, care a 

impresionat chiar şi pe Titu Maiorescu. Cu Nunta Zamfirei 

George Coşbuc sa impus definitiv în atenţia cititorilor şi a 

criticilor de peste munţi, fapt care ia creat aureola de mare poet. 

Şi tot cu ea s-a impus mai întâi şi la Bucureşti, după ce fusese 

publicată în Convorbiri literare, în martie 1890.‖ 

“Poetul George Coșbuc: determinarea algoritmilor 

valorici ai spectrului de trăiri” –  astfel şi-a intitulat lucrarea 

Lidia Grosu, semnatara acestor rânduri, poetă, critic literar, care 

a insistat în mod deosebit pe unele dintre fugarele, dar nu şi 

fulgurantele gânduri de măreţie pentru acel care a fost şi rămâne 

poetul din judeţul Bistriţa-Năsăud: „George Coșbuc,  la ce-a de-a 

150-ea aniversare din ziua nașterii, ne propune actualiatea operei 

sale ca pe o soluție la ceea ce se întâmplă într-o societate 

bulversată, dezmembrată, dezechilibrată și ne susține înălțarea 

prin valorificarea cu discernământ și inspirație a acestei moșteniri 

literare pe care ne-a lăsat-o cu ferma convingere că a contribuit în 

măsura în care şi-a propus-o pentru a fi ascultat şi auzit de către 

generaţiile viitoare, întru evitarea unei capcane a dezlânării 

noastre definitive ca societate, ca națiune. Cadrul imens pe care 

și-l propune între tăcerea cuminte și absurdul descompunerii într-

o moleșeală neiertătoare stagnantă este spectrul de trăiri, al căror 

algoritmi valorici sunt determinați de temperatura maximă a 

descătușării ființei omenești și a excelării simțului de libertate 

până la zbor, simţind cu tot interiorul mândria pentru curgerea în 

fiinţă a izvoarelor:„Zimbru și vultur și leu / Fui când mi-a călcat 

păgânul / Patria și dreptul meu. / Și va fi românul / Și de-acum 

român mereu, / Zimbru și vultur și leu / Și viteazul lumii.( Stema 

ţării )‖. În feblețea pentru înregistrarea recordurilor vitejiei 

trecutului şi racordarea lor la calităţile din toate timpurile ale 

creştinului întru menținerea strălucirii acestuia în razele 

paradisiace, eul înalţă psalmi încântării, testând adâncimile 

milenare: „Avem o mândră țară / Prin timpi de jale-amară / 

Strămoșii se luptară / S-o scape de stăpâni. / Azi singuri noi, 

românii, / Suntem în ea stăpânii,Sus inima, români! / O lege-

avem străbună / Prin veacuri de furtună / Ea n-a putut s-apună / 

Strivită de păgâni. / Ne-a fost Cel-Sfânt tărie / Și-n veci o să ne 



14 
 

fie: / Sus inima, români! / În țara românească / De-a pururi să 

trăiască / Credința strămoșească / Și graiul din bătrâni. / Spre 

Domnul țării gândul / De-a pururi noi avându-l, / Sus inima, 

români!( SUS INIMA)‖ 

În discursul său cu titlul „George Coșbuc – de la poetul 

seratelor școlare la clasicul literaturii române”, poetul, 

profesorul şi compozitorul Mihai Doloton a subliniat 

următoarele: „George Coșbuc rămâne cel mai fidel fiu al poeziei 

populare românești, opera  sa reflectând împrejurările 

îmbelșugate ale vieții rurale, ale satului, ca mediu excelent de 

concentrare și păstrare a valorilor naționale. Considerat, pe bună 

dreptate, revoluționarul poeziei românești, poetul are idealul său- 

satul – acolo unde, pictural, viața în diversitatea ei devine sens și 

valoare. Poezia sa rămâne actuală datorită plasticității și 

originalității sale, rima, versul bogat având menirea sfântă de a 

seduce prin priveliștile pitorești și liniștea ce te captivează –  o 

armonie perfectă a unui univers și a cărui parte se simte orice 

cititor‖. 

Dragoste pentru poetul plecat în eternitate a manifestat şi 

scriitoarea Maria Tomiţă Corini, dedicându-i următoarele 

rânduri de neşters, inclusiv cele de poezie: „Creație poetică 

îmbrăcată în obiceiuri, ritualuri, cu  vocea distinctă a apărătorului 

de Țară și de neam, poetul George Coșbuc a stat la căpătâiul 

țărănimii, scriindu-le înțelepciunea pe filă. ‖Filozofi și plugari, 

‖Nunta Zamfirei‖,  ‖El-Zorab‖, ‖Lângă leagăn‖, ‖Moartea lui 

Fulger‖ – în toate- aceste lucrări adevărul e un stindard. Marele 

poet a cules sublimul, metaforizându-l continuu și devenind cu 

nume de lumină în univers. Pagina lui rămâne deschisă pentru 

fiecare doritor de a o citi… 

PAGINA E DESCHSĂ, Geore Coșbuc 

Pagina deschisă, George Coșbuc, 

Toamnă de-atunci  și toamnă de-acum, 

Aduci primăvară în timp, deșteptare 

Și fructul tău hrană e și alinare 

O sută cincizeci !  Îi adun… Mă seduc 

Prin toți ești valoarei, George Coșbuc!‖ 
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Atente la creaţia acestui poet au fost şi studentele anului I 

ale Facultăţii Ştiinţe Economice, membre ale cercului ştiinţific 

condus de lector superior USM Margareta Bradu, care s-au 

prezentat cu un recital de poezie din opera clasicului, dar şi cu 

unele comentarii ce merită a fi citite şi valorificate de către 

cititori, după cum urmează: 

 Diana Sclifos: „Noapte de vară‖ este poezia care trezeşte 

în fiecare dintre noi dorul de copilărie, de țară, de liniștea serii, de 

zilele în care așteptam apariţia lunii ce prinde în mreaja ei dorul, 

cu mereu semnificaţia de taină încă nedescoperită...‖; 

 Stratulat Alina: „ George Cosbuc... Eterna noastra 

pasare! În poezia "Poetul" sunt dezvăluite sentimente ale omului 

marcat de creație , al cărui destin este creația și a cărui menire 

este cea de a atinge culmile desăvârșirii în creaţie...‖; 

 Valeria Vîbornova: “M-a captivat tilul mai întîi –  

''Copila, tu crede poeții ce scriu..'' Lecturând acest poem, am 

dezvăluit o adevărată taină în mesajul lui: fiecare cuvînt comportă 

o valoare majoră a POEȚILOR adevarați...‖; 

 Maria Nicolaescu: „Poezia ―Lupta vieţii‖ mi-a transmis o 

enormă doză de curaj, realizând, în acelaţi timp, că viaţa este o 

luptă crâncenă, iar pentru repurtarea unei victorii este nevoie de 

muncă, dîrzenie, dragoste, speranţă, credinţă...‖; 

 Aura Guila: “Poezia "Mama" reliefează toate 

sentimentele sufletului matern, acesta fiind un pilon de rezistență 

a stării de dor, care ne face să contemplăm asupra ideei veșniciei 

bunătății –  calitate pe care o posedă necondiţionat doar 

mama...‖; 

 Cristina Ghimpu: „Dintre multele preferatele versuri, 

am ales- pe una de zile mari şi pentru fiecare zi – cea cu titlul 

„Patria Română‖ – prin care retrăieşti sentimentul de dragoste şi 

veneraţie al poetului faţă de  Patria şi neamul din care făcea parte, 

regăsindu-se, iar noi descoperindu-l astăzi o identificare  cu 

acesta şi prin prisma poeziei „Poetul‖: „Sunt suflet din sufletul 

neamului meu / Şi-i cânt bucuria şi-amarul...‖; 

 

 Cristina Visileac: „Concludentă când este vorba de 

transmiterea unui mesaj divin, poezia „Duminica‖ este o 
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avertizare directă întru a păzi cu sfinţenie cea de-a şaptea zi a 

săptămânii şi a respecta odihna omului întru cinstirea Domnului 

spre binele tuturor...‖ 

Poeta  Svetlana Grigoriev a venit la această conferinţă cu 

gânduri luminoase despre poet, brodându-le cu migală şi 

măiestrie în propriile versuri, cu titlul „Talente, talente, diverse 

talente: „Talentul te inspiră.../ Talent prevestitor... / Talentul ce 

provoacă / Un dor sfâşietor... . / Talentul din culise / Schimbând 

mereu mănuşi... / Talentul care pierde... / Deschide alte uşi... / 

Sunt deghizate cuiburi / Talente ce urăsc... / Ating desăvârşirea / 

Talente ce iubesc... Talentul care naşte, / Aspiră viitor... / 

Parcurg eternitatea / talente ce nu mor” 

Publicul select s-a delectat la gradul superlativ, trăind 

poezia într-un mod fascinant transmis doar de un asemenea actor 

talentat precum Sandu Aristin Cupcea, unicul deţinător al 

titlului „Omul -spectacol‖, acordat la unul din concursurile 

internaţionale organizate la Bucureşti, care a prezentat un recital 

de poezie patriotică din repertoriul său, inclusiv din George 

Coşbuc.  

Aşijderea, o notă impresionantă a transmis prin recitalul de 

muzică  cu tentă patriotică românească şi compozitorul, 

cantautorul Valeriu Mocanu, bucurându-se de aplauzele 

merituoase ale celor prezenţi. 

Dna Angela Zelinschi, şef oficiu, care organizează diverse 

activităţi interesante în cadrul Bibliotecii „Liviu Rebreanu‖, a 

supus unui comentariu poezia Patria noastră, exprimând mândria 

pentru poetul-nemurire George Coşbuc. 

Dna Valentina TÎRA, bibliotecară, a vorbit despre  
George Coşbuc: –o prezenţă notorie în colecţia Bibliotecii 

Municipale "B.P. Hasdeu”, dar în special a accentuat despre 

multitudinea cărţilor ale acestui autor care sunt o mândrie a 

rafturilor Bibliotecii „Liviu Rebreanu‖, acest fapt datorându-se 

punţilor  cultural-spirituale  şi colaborării frumoase de ani, cu 

municipalitatea reprezentată de personalităţi marcante din Bistriţă 

Năsăud cu o continuă receptivitate şi deschidere când este vorba 

de a contribui la îmbogăţirea cu carte românească a  bibliotecilor 

din Chişinău.  
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Surpriza cea mare, la încheierea lucrărilor acestei 

manifestări, a fost lansarea de către dna Natalia GHIMPU, şef 

interimar al Filialei "Liviu Rebreanu" a revistei electronice a 

Bibliotecii „Liviu Rebreanu‖, intitulată "Bibliofilie: formula 

valorilor, şi dedicată în exclusivitate poetului George Coşbuc, cu 

inserarea pe paginile ei a tuturor  comunicărilor, gândurilor, 

comentariilor pe marginea operei autorului, dar şi a unor poeme 

de rezonanţă a acestuia, ce exprimă votul nostru de încredere 

pentru  valorificarea continuu a moştenirii literare pe care ne-a  

lăsat-o această personalitate marcantă a literaturii române. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Foto sus: O parte din participanţii la conferinţă                       

                          Foto jos: imagini din timpul conferinţei 
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         ,,Coşbuc e primul poet pe care-l dă Ardealul literaturii 

româneşti. Ardelean a rămas toată viaţa. Până şi în graiul viu 

păstra o notă ardelenească,m particulară, care îi şedea bine. Aici 

în ţară dragostea lui a fost pentru cele şase milioane de ţărani. 

Simţea o paternitate profundă cu dânşii... A răsărit deodată, fără 

să-l ştie nimeni, fără să facă ucenicia cafenelelor şi bisericuţelor 

bucureştene.  Şi a biruit împiotriva tuturor celor scufundaţi în 

i9nimaţii şi neputinţe. A adus lumină, sănătate, voioşie. Scrisul 

lui Coşbuc trăieşte şi va trăi cât va trăi neamul românesc” 

 

 

                                                        LIVIU REBREANU 

 

         ,, Coşbuc este nu numai un desăvârşit tehnician, dar nu rare 

ori şi un mare poet, mprofund original, vizionar, cu accent 

ardelean evident, al mişcărilor sufleteşti sempiterne.‖ 

 

                       

                                                   GEORGE CĂLINESCU 

 

 

 
 

          ,, Întreaga operă poetică a lui George Coşbuc este 

dominată de echilibru şi optimism care cuprind domenii 

fundamentale ale spiritului românesc; natura, iubirea, 

evenimentele din viaţa satului, revolta social, trecutul de luptă al 

poporului nostru, ,, durerea şi amarul” fapt pentru care se 

înscrie printre cele mai apreciate şi îndrăgite valori clasice ale 

literaturii române.” 

 

                                               VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 
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GEORGE COŞBUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              PĂMÂNTUL UITĂRII 

 

                        Acesta-i un cântec de bard ostenit, 

                        De bard din pământul uitării. 

                        Strămoşii-mi acolo pe stâlpi de granit 

                        Cu albe portaluri un templu-au clădit 

                        De marmură-n marginea mării. 

  

                        Să-l aibă nepoţii prin veacuri de-acum 

                        Spre-a lor şi spre-a noastră mărire! 

                        Dar mută veni nepăsarea pe-un drum, 

                        Iar pe-altul stârni înecătoru-i samum 

                        Atotucigaşa hulire. 

  

                        Azi templu-i ruină; prin curţile lui 

                        Culcuşuri îşi caută cerbii, 

                        Prin mândrele ganguri scot viezurii pui, 

                        Se joacă pe lespezi de altare ale lui 

                        Şopârle tăcute-ale ierbii. 

  

                        Cu galbene oase-ale moşilor mei 

                        S-amestecă în praful cărării 

                        Strivite statui ale marilor zei. 

                        Azi râdeţi, şi vai, cum veţi plânge, o, mişei, 

                        Cu hohot la ziua-nfruntării! 
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                        Dar noaptea din frântele marmure răsar 

                        Luciri ca de fulger, şi şoapte: 

                        Stau jalnicii zei la ruine, şi par 

                        Cuprinşi de mânie şi galbeni de-amar 

                        Şi zboară cu vaiuri prin noapte. 

  

                        Şi iese-al lor bard şi s-aşează plângând 

                        Pe-o piatră sub zidul de-afară, 

                        Şi cântă şi plânge, ghitara bătând, 

                        Iar alba lui barbă ca râul curgând 

                        Se-mprăştie peste ghitară. 

  

                        Prin lanuri obsiga şi sterpul odos 

                        Şi-n pieptul lor inimi nebune! 

                        Batjocura-i astăzi al nostru prinos. 

                        Ei uită, voind, cu ce trudă i-am scos 

                        Din jalnica morţii genune! 

  

                        Ascultă proroci ai minciunii, şi plini 

                        De-al lor o nebună-nvrăjbire, 

                        Le-alunecă gândul spre zeii străini, 

                        Fac neamului nostru cunună de spini: 

                        Spre-a lor şi spre-a noastră mărire! 

  

                        Eu nu mă voi plânge nepoţilor tăi, 

                        Pământule sfinte-al uitării! 

                        Desfă-te tu singur şi-nghite pe răi, 

                        Căci iată-i pe toate gătitele căi 

                        Răsar conjuraţii pierzării! 
 

 

 

 



21 
 

VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 

 

   

 

 

 

 

 

                           VIAŢA ŞI OPERA LUI LUCIAN BLAGA ÎN PERIOADA 

COMUNISMULUI (V) 

Aşa cum s-a putut constata din articolul din numărul 

trecut al revistei noastre, Lucian Blaga a fost publicat fără 

aprobarea cenzurii comuniste de revista Steaua, prima revistă 

care a susţinut şi pus în practică în paginile sale literatura noastră, 

dorinţa de eliberare de sub proletcultism. La 9 octombrie 1956, la 

doi ani şi ceva de la apariţia revistei, la Cluj are loc o ,,analiză a 

muncii‖ scriitorilor români din oraşul de pe Someş, în prezenţa 

primului secretar al P.M.R. al regiunii Cluj, Vasile Vaida, şi a 

unor tovi din partea C.C. al P. M. R.: Janos Fazekaş, Miron 

Constantinescu, Constanţa Crăciun şi Pavel Ţugui. 

Discuţiile de la această şedinţă au fost consemnate într-un 

proces verbal, din care reproducem doar pe cele care privesc 

revista Steaua. Procesul verbal l-am primit de la colaboratorul 

revistei noastre, o mai veche cunoştinţă: Pavel Ţugui
1
, fost şef de 

secţie la C. C. al P. M. R., omul care a salvat nu numai literatura 

noastră de la o deviere extrem de păguboasă spre care o 

împingeau un Iosif Chişinevschi, Leonte Răutu, Al. Toma şi 

                                                             
1 Procersul verbal este publicat şi în cartea Ioanei Boca  la pag. 412 şi urm. 

Vezi mai jos nota de subsol 
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Sorin Toma, Eugen Frunză, Dan Deşliu etc. Pentru faptele sale, 

considerate ,,antipartinice‖, Pavel Ţugui a fost ,,decorat‖ cu 

excluderea din Partidul Comunist şi detaşat sub strictă 

supraveghere ca lector la Universitatea din Craiova, unde Al. Piru 

era rector. Dar despre criticul şi istoricul literar Pavel Ţugui vom 

vorbi cu alt prilej, o merită cu prisosinţă fiindcă el nu a fost 

numai un simplu membru de partid ci a fost şi un mare român 

care şi-a iubit ţara şi pământul şi care s-a luptat din răsputeri 

pentru ca marele filosof român Lucian Blaga să fie repus în 

drepturile sale legitime de care a fost deposedat abuziv de 

potrivnicii săi. 

Iată conţinutul, în extenso al procesului verbal în care au 

fost consemnate discuţiile de la Cluj din 9 octombrie 1956, 

discuţii care au avut loc cu 14 zile înainte de revoluţia care s-a 

declanşat în Ungaria pentru a aboli comunismul. Să fi fost o 

premoniţie? Fiindcă relaţiile dintre scriitorii români şi maghiari 

din Cluj erau tensionate. 

Aşa dar: 

,,Discuţii; 

1. Tov. (Aurel n. n.) Gurghianu: 

Tovarăşi! Suntem foarte bucuroşi că tovarăşii de la 

Comitetul Central se ocupă de activitatea noastră, că ne acordă 

ajutorul în orice moment. - Şedinţa de astăzi e edificatoare în 

acest sens.- 

În ce priveşte munca noastră la Steaua, noi urmărim cu 

consecvenţă o linie mai veche; pledăm pentru o poezie majoră, 

eliberată de proletcultism, de primitivism etc. E clar că avem 

datoria să combatem dogmatismul, de asemenea fetişizarea unor 

nume. În centrul atenţie noastre avem poezia muncii. - Munca 

este o temă veşnică şi noi nu putem renunţa la ea.  

În acelaşi timp suntem pentru lărgirea tematicii, pentru 

lărgirea tuturor laturilor sănătoase ale sufletului omenesc. Şi 

avem libertatea să o facem. Chiar datoria. Trebuie să spulberăm 
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anumite prejudecăţi după care în literatura română tematica ar fi 

simţitor limitată. - Eu am încerat şi văd că am reuşit discutând cu 

scriitoarea italiană Rozetta del Conte
2
 - care ne-a vizitat la 

redacţie - să demonstrez practic (folosindu-mă de nr.7 al Stelei) 

că oamenii care vorbesc astfel sunt greşit informaţi .- 

Pe de altă parte, am dorit să cunoaştem în mai mare 

măsură realizările sau numai experienţele poeţilor din alte ţări 

(fie din democraţiile populare, fie din Occident). Cunoaştem 

poeţi italieni valoroşi,ca: Flugaretti, Saba, Montale, Quasimodo 

etc., dar ale căror volume de versuri nu ni le putem procura. - 

Am dori de asemenea să primim reviste din toate ţările, pentru că 

                                                             
2
 Rosa del Conte  s-a născut la Roma, la 10 aprilie, în anul 1907 şi a decedat în 

august 2011, la venerabila vârstă de 104 ani. A fost Profesor universitar la 

Facultatea de Limba şi Literatura Română şi Filosofie din Roma din 1955, 

titulară din 1967,  înlocuindu-l pe un alt mare professor Italia, fost ,, elev‖ a lui 

Nicolae Iorga la cursurile de vară de la Universitatea din Vălenii de Munte)—

Mariano Bafi, după ce a predat şi la Bucureşti, Câmpulung Muscel şi Cluj 

Napoca (1942-1948, iar apoi la Universitatea din Milano. A tradus în limba 

română din Elio Vittorini, Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale şi a tipărit 

în România cursurile universitare despre poezia Dulcelui Stil Nou sau 

despre Dante Alighieri, iar în Italia a ţinut cursuri şi conferinţe despre 
folcloristica şi cultura veche românească, precum şi despre poeţi ca Vasile 

Cârlova, Heliade, Macedonsky sau G. Coşbuc. A tradus din Blaga, Arghezi, V. 

Voiculescu, oferind publicului italian ediţii însoţite de studii şi prezentări 

critice.A scris mai multe articole despre literatura română în diverse 

enciclopedii şi dicţionare de autori. 

    Rosa del Conte este considerată ca fiind unul dintre cei mai importanţi 

eminescologi străini, autoare a unor studii ce privesc opera lui Mihai 

Eminescu, între care cel mai important este Eminescu sau despre Absolut 
(Mihai Eminescu o dell„ Assoluto, Modena, S.T.E.M., 1961), studiu apărut 

în România în traducerea lui Marian Papahagi. Am cunoscut-o   pe celebra 

profesoară în anul 1988, la Roma, la ea  acasă, la îndemnul scriitorului  

Mircea Vaida – Voievod. Datorită ei aveam să cunosc şi pe Ana Maria 

Messeri, strănepoata Veronicăi Micle. 
     După retragerea din activitatea de profesor universitar, Rosa del Conte se 
ocupă tot mai mult de traducerile din lirica lui Mihai Eminescu, alcătuind 

astfel o amplă antologie italiană. 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Roma
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpulung_Muscel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj_Napoca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj_Napoca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj_Napoca
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Elio_Vittorini&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Quasimodo
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Montale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
https://ro.wikipedia.org/wiki/Italia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescu
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Marian_Papahagi
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suntem oameni de cultură şi în această calitate trebuie să 

cunoaştem cât mai multe lucruri. 

Avem reviste sovietice şi franceze, dar am vrea să primim 

reviste din toate ţările de democraţie populară şi din Occident. 

Avem relaţii cu scriitorii streini care ar vrea să ne vadă 

acasă la ei. 

În ceea ce priveşte popularizarea revistei, Aurel 

Gurghianu critică atitudinea ziarului Scânteia pentru publicarea 

unor poezii cu caracter proletcultist ale lui Eugen Frunză precum 

şi critica deformată a lui Sergiu Fărcăşanu care, fiind tranşant din 

acest punct de vedere: [...] lucrează acolo o serie de tovarăşi pe 

care noi nu-i avem la inimă (Frunză şi Fărcăşanu n. n.). 

În epocă, numărul scriitorilor clujeni era foarte mare şi 

revista Steaua nu putea da curs solicitărilor de publicare a 

lucrărilor acestora, şi Gurghianu cere să se aprobe înfiinţarea unui 

supliment literar al revistei dar şi a unei edituri la Cluj. Solicitarea 

lui Gurghianu va avea succes în anul 1957, nu prin apariţia unui 

supliment al Stelei, ci prin apariţia revistei Tribuna
3
, care va 

purta titlul fondatorului ei Ioan Slavici abia din 1967 şi care va 

avea ca redactor şef pe Ioanichie Olteanu. Era un gest prin care 

scriitorii clujeni au mai dat o lovitură serioasă proletcultiştilor, şi 

nu numai.  

,,Ca să mă întorc la activitatea revistei Steaua - spune 

Aurel Gurghianu în încheierea intervenţiei sale - e o lipsă a 

noastră că nu am publicat situaţii de reconsiderare, revista a 

publicat prea puţine reconsiderări ale scriitorilor, cu excepţia 

tov. Baconsky. Ne-am propus să scriem despre Pillat, Goga, 

                                                             
3 Revista apare în data de 10 februarie 1957 şi colegiul de redacţie era compus 

din: Ion Agârbiceanu, Valeriu Bologa, Vicrtor Cheresteşiu, Ioan Ceterchi, 

Aurel Ciupe, I. D. Muşat, Iosif Pervain, Sigismund Totuţă, Mircea Zaciu. 

Prezentând  programul reviste  în cuvântul de început  , semnat de  Ioanichie 
Olteanu  scrie: Îndreptându-şi  atenţia în primul rând spre fenomenul cultural, 

Tribuna îşi propune să continue tradiţia militantă a presei româneşti din 

Transilvania şi să contribuie astfel la dezvoltarea artei şi literaturii noi... 
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Hogaş, Lucian Blaga, Matei Caragiale. Iată, o dovadă cât se 

poate de clară a curajului de care au dat dovadă redactorii revistei 

de a publica scriitori interzişi şi a comenta opera lor.  

Vorbind despre legătura scriitorilor români cu cei 

maghiari din Cluj, Gurghianu arată că ea nu e strălucită, scriitorii 

români fiind mereu eludaţi de la alegerile Comitetului de 

conducere a scriitorilor, fapt datorat lui Imre Nagy şi Mákay. 

Vorbitorul a fost interpelat de Pavel Ţugui despre părerea 

pe care o are despre revistele bucureştene, după Congres. 

Gurghianu a răspuns că revistele bucureştene, şi în special 

Contemporanul şi Revista literară
4

, şi-au îmbunătăţit 

activitatea, dar atrage atenţia că revista Viaţa Românească 

condusă atunci de Nicolae Moraru care nu avea aproape nimic în 

comun cu literatura, nu este atrăgătoare, nu are personalitate... 

Tot Pavel Ţugui îl întreabă ce părere are de colaborarea cu 

Filiala scriitorilor din Cluj, la care Gurghianu răspunde: Tovii 

scriitori maghiari în general sunt oameni în vârstă, îi respectăm, 

dar nu putem fi de acord cu ei în toate problemele. [...] Problema 

e mai delicată, în Cluj e vorba de problema naţională, nu m-aş 

putea pronunţa în această problemă cu toată claritatea, poate 

suntem şi noi vinovaţi, în tot cazul pentru mine este un mister ce 

se întâmplă cu cu tov. Nagy I. în ultimul timp, pentru că ceilalţi 

tovi din redacţie să aibă o părere mai răspicată. 

                                                             
4  Revista  apare la Bucureşti începând din martie 1947 până în decembrie 

acelaşi an ca o revistă de poezie, proză şi critică literară,  o continuatoare a 

revistei Orizont (1944-1947) având  ca prim - redactor pe Miron Radu 

Paraschivescu. În anul 1954, cel mai sovietizat scriitor român, Zaharia Stancu 

o transformă în  Gazeta literară după modelul revistei sovietice 

Literaturnaia gazeta ca şi când la noi nu ar fi existat modelul Gazetei literare 

a lui Liviu Rebreau sau a altor reviste interbelice de mare prestigiu. În program  

se prevede ca  revista să fie... în linia întâi de luptă pentru o literatură menită 

să ridice conştiinţa socialistă a celor ce munceasc pe oroare şi uzine, în 
cooperativele ag ricole de producţie, pe marile şantiere , în munca de 

producţie manuală sau în activitatea de creaţie intelectuală.În 1968 va fi 

transformată în  România literară preluând numele unor vechi serii 

interbelice, avându-l ca redactor şef pe Geo Dumitrescu. 
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Dintre vorbitori, cel mai tranşant a fost Iosif Pervain, 

Decanul Facultăţii de Filologie din Cluj în acea perioadă, către în 

intervenţia sa a spus: Tovarăşi! Prima dată vreau să-mi exprim 

părerea că nu tot ceea ce s-a făcut în trecut trebuie lepădat, aşa 

cum am făcut noi. Plec de la această vorbă ca să ajung la 

lucrurile care interesează şedinţa de astăzi. 

Tov. Gurghianu a amintit că nu de mult au fost aici din 

Italia scriitorii (Rosa del Conte n. n.)... şi amândoi au spus că 

Clujul este un mic Milano, pentru că este aici un climat favorabil 

pentru lucru şi acesta într-adevăr există. Întrebarea este însă 

dacă s-ar putea lucra mai bine decât acum?... 

Noi stăm de multe ori de vorbă cu scriitorii maghiari care 

ştiu româneşte, totuşi la anumite şedinţe aceşti tovi vorbeau în 

limba maghiară şi cereau să fie traduse cele spuse acolo. Sunt 

apoi şi bârfeli pe care scriitorii maghiari le aduc la adresa 

scriitorilor români (cazul Bakonsky [sic n. n.]). 

În continuare Pervain a arătat că nici el nici Ion Breazu, 

nici I. D. Muşat nu au fost primiţii în Uniunea Scriitorilor - Filiala 

Cluj, dar din auzite a aflat că au intrat în Uniune Mircea Zaciu şi 

Teofil Buşecan care au avut incidente cu Nagy Imre. Răspunzând 

la întrebarea pusă de Miron Constantinescu, dacă este de acord ca 

la Cluj să apară o nouă revistă literară, Pervain răspunde că este 

de acord.  

La această întâlnire au mai luat cuvântul Aldan I. M., 

Grigore Beuran, Ion Lungu, Dumitru Isac, Gavril Scridon, 

Teodor Tanco, Munteanu. 

În intervenţia sa Pavel Ţugui a spus: Eu vreau să vorbesc 

în legătură cu unele probleme organizatorice din  filială. 

În ce priveşte primirea ca membru al Uniunii Scriitorilor, 

ştim că mai multă vreme vechiul Comitet a discutat această 

problemă în diferite etape. Uniunea scriitorilor a ajuns să aibă 

un număr foarte mare de membrii., au intrat o serie de tovi de la 

ziar, călcând Statutul, aşa că s-a pus problema revederii 

membrilor sau de scoatere sau cooptare în (...). La Congres s-a 
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votat un nou statut şi când se vor întoarce tovii Sadoveanu şi 

ceilalţi scriitori - care l-au însoţit - în ţară, această problemă va 

trebui discutată foarte serios. 

Noi o să informăm pe tovii asupra acestor lucruri ce s-au 

constatat la această consfătuire. Statutul nostru permite o 

rezolvare foarte serioasă şi minuţioasă a tuturor problemelor în 

această direcţie. 

În legătură cu filiala, eu cred că din discuţii a reieşit un 

lucru care nu este prea plăcut şi anume, că această adunare de 

alegeri la filială nu a fost organizată în spiritul indicaţiilor date 

de Congres. 

După ce a arătat unele lipsuri din activitatea Filialei Cluj a 

Uniunii Scriitorilor, vorbitorul a atras atenţia lui Nagy Imre să fie 

mai atent să nu se mai producă asemenea chestiuni şi s-a oprit 

asupra activităţii revistei Steaua spunând: [...] Părerea mea este 

că tovii care conduc revista au merite foarte mari, ceia ce trebuie 

să recunoaştem. Au fot vremuri când tovii se luptau de pe poziţii 

grele trebuiau - după ce au fost lămuriţi - să se opună 

dogmatismului şi a luptelor împotriva acestui curent. 

Această linie care a fost constantă la Steaua a permis ca 

această revistă să aibă multe merite şi să fie o revistă bună.  

Desigur că revista a întâmpinat o serie de greutăţi. Au 

fost o serie de tovi de la Scânteia care nu aveau alt cal de călărie 

decât Steaua şi conducătorul ei Baconsky, eu cred că aceasta era 

o metodă de muncă foarte nepotrivită faţă de scriitorii tineri din 

Cluj, ca până la urmă să iasă că ei au vrut să facă o apreciere 

bună. [...] în lupta ideologică care s-a dus de revista Steaua este 

un merit pentru tovi – pentru diferite curente - după părerea mea 

revista nu a sărit peste cal, este o revistă care militează pentru 

creaţii valoroase. 

Steaua nu a înlăturat nici poezia despre muncitori, despre ţărani, 

nu a înlăturat nici literatura sovietică, Steaua ţine o cronică 

regulată a literaturii ruse, tovii au toată posibilitatea să facă o 

revistă bună. 
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           Am reprodus doar un fragtment din intervenţia distinsului 

profesor şi mă întreb şi eu ca şi domnia sa, şi întreb: cum a fost cu 

putinţa ca din unele lucrări apărute despre viaţa şi opera marelui 

poet, din procesul verbal, tocmai referile făcute de el la Lucian 

Blaga lipsesc?!
5
 Este inadmisibil să mistifici sau să eludezi un 

adevăr. Ştiu bine, pe bază de documente că Pavel Ţugui l-a 

cunoscut pe marele filosof pentru care s-a luptat să fie repus în 

drepturile fireşti de care a fost frustrat de proletcultişti stalinişti. 

Nu ştiu dacă aceste referiri lipsesc din procesul verbal original, s-

au au fost şterse intenţionat de ,,binevoitori‖ ca numele lui Ţugui 

să nu apară alături de cel al filosofului.
6
  

        A fost sau nu, propus Lucian Blaga pe lista pentru premiul 

Nobel? Cine lam propus? Ce răspunde academia de la Stokholm 

cercetătorului I. Oprişan în legătură cu această propunere? Păreri 

controversate. A fost sau nu urmărit Blaga de securitatea 

stalinistă? Cum a luat fiinţă cercul literar ,,Lucian Blaga‖ de la 

Alba Iulia, primul din România? Iată ce se va putea citi în 

numărul din luna octombrie al revistei noastre.  

 

 

 

             

                                                             
5 În câteva rânduri care au însoţit unele documente trimise de Pavel Ţugui, 

domnia s-a îmi scrie:  ,,Nu pot explica de ce ,, procesul verbal al şedinţei nu a 

înregistrat  ce am spus eu despre poetul Lucian Blaga. Cu câteva zile înainte 
avusesem la Comitetul regionasl al P . M . R. Cluj întâlnirile şi discuţiile 

prelungite ale delegaţiei P. M. R. Condusă de Miron Constantinescu şi Lucian 

Blaga. Subsemnatul am avut onoarea să-l conduc pe marele poet, spre locuinţa 

sa în miez de noapte. (Mai multe amânunte  despre acest episod, cei interesaţi 

găsesc în volumul; Pavel Ţugui: Amurgul demiurgilor; Tudor Arghezi, Lucian 

Blaga, George Călinescu. n.n.).    
6

 Nici în cartea:  Ioana Boca, 1956 - Un an de ruptură-România între 

internaţuionalismul proletar şi stalinismul antisovietic,   cu un studiu semnat  

de Tudor Stanca şi Mircea Popa, care reproduce procesul verbal după original 

nu apare un cuvânt despre referirile lui Pavel Ţugui la discuţiile avute cu Blaga 

în cadrul întâlniri de la sediul regionale de partid Cluj. Pentru o cunoaştere 
corectă rugăm cititorii interesaţi să consulte revista Gând Românesc, anul I, nr 

I, septemrbie 1990: Corespondenţa dintre Pavel Ţugui şi Mircea Zaciu. Nici în 

cartea: Tatăl  meu Lucian Blaga  semnată de fiica poetului Lucian Blaga, nu 

apre menţionat numele lui Pavel Ţugui!! 
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                 PSALMII  ŞI  ELEGIILE  VIULUI 
 

 Cu fiecare nou volum de versuri Aura Christi îşi 

rotunjeşte universul liric, configurat în niciun sfert de secol, 

rămânând adeptă a poeziei existenţiale, care sondează cu patos 

subterana fiinţei duale, cu trup efemer învăluind sufletul etern. 

Cultivă poezia prin care se autoconstruieşte programatic, 

voluntar, mânată de acea religie a viului, de care este preocupată 

în întreaga creaţie (eseu, proză), de care-i sunt lacome personajele 

romanelor puse sub zodia îngemănării vieţii cu moartea, a 

existenţei cu inexistenţă căci „moartea îşi dă mâna cu viaţa, 

înnobilându-se investind tone de viu una în cealaltă prelungindu-

se una în cealaltă‖ („Marile jocuri‖). Recentul volum: Orbita 

zeului, apărut în Colecţia Seria de autor (deschisă cu antologia 

„Tragicul visător‖, poeme alese 1993-2013 la Editura Ideea 

Europeană, 2013) marchează un moment auroral în evoluţia 

poeziei sale, în centrul ei fiind proiectată fiinţa, surprinsă din 

multiple perspective: biblică, mitică, filosofică, fiecare poem 

filtrând şi esenţele marii literaturi naţionale (M. Eminescu, 

Lucian Blaga, G. Bacovia, Tudor Arghezi) şi universale (Goethe, 

Dante Aligheri, Friedrich Hölderlin, Rainer, Maria Rilke, M.F. 

Dostoievski) pe care şi-a asimilat-o profund şi din care selectează 
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motto-uri (pentru unele poezii). Volumul este opus sub pecetea 

„Glosei‖ lui George Bacovia: „Priveşte savant / Cu inima beată / 

De iubire (...) / Dacă nu-i / Cu cine vorbi / Se scrie‖, justificând 

funcţia scripturală a liricii existenţiale cultivate, dând o viziune 

originală asupra lunii, vieţii şi artei şi pendulând în jurul fiinţei 

duale cu trup fragil, kafkian, din carne şi sânge, perisabile, 

învelind sufletul şi spiritul, un gând, un creier puternic, o voinţă 

maniacală (cum afirmă în romanul Marile jocuri – jocuri 

destinale, „mici jocuri ale existenţei, jocuri ca nişte imnuri 

indirecte care proslăvesc natura din om. Forţa din el‖). Aceste 

este viul, focul interior al fiinţei, focul adus de zei, în care viaţa şi 

moartea coexistă, sunt egale, Thales din Milet punând un semn de 

egalitate între moarte şi viaţă, moartea face parte din viaţă, este 

aidoma ei, un focar al viului pentru care trebuie să lupte ceas de 

ceas, clipă de clipă, spre a te menţine pe orbita viului, Orbita 

zeului – Creatorul totului; lumină şi întuneric, apă şi uscat, cer şi 

pământ, fiinţă, cuvânt în care s-a ascuns dându-le Sfnt Duh şi 

sacralizându-le. 

 Fiecare din cele cincizeci şi cinci de poeme este un 

exerciţiu de descriere, prin care poeta dă viaţă fiinţa visurilor 

sale, dăruindu-le segmente din fiinţa sa înrudindu-se cu ea, cu 

impresiile ei apropiate şi străine, totuş, strunjindu-se şi 

modelându-se ca ea: „În timp ce descriu inventând realitatea, tu o 

strunjeşti, o modelezi pe ea şi, în acest sens, semeni puţin cu 

Dumnezeu – primul Templier care a inventat realitatea propriu-

zisă, primul care o modelează necontenit, fiind spre deosebire de 

noi pretutindeni... Descrierea, prin urmare, este totul şi poţi să-ţi 

permiţi luxul de a descrie orice şi oriunde... când recurgi la 

descriere (ca mod de inventarea realului, ca modelare, edificare 

a lui şi a ta! Unghiuri din care contempli, descrii, născoceşti... Şi 

prospeţime a ochiului... peste tot se află ochii, iar descrierea este 

începutul şi sfârşitul, alfa şi omega, temelia şi cupola... ca într-un 

joc fără sfârşit). Socotim citatul drept cheia de lectură, de 

descifrare a structurii volumului şi înţelegerea semnificaţiilor 

atâtor motive lirice recurente, risipire în imaginarul poetic. 

 Poemul care dă şi titlul volumului conţine ruga patetică a 

fiinţei de a descifra misterul divinităţii, Creatorul lumii, a 

decsoperi şi înţelege numele celui care a cioplit omul din lut, / iar 



31 
 

femeia din coasta-i melodioasă / dându-i dorul de acea obscură 

casă. / Da-ţi-mi un nume pentru smerenia / care renaşte lumea şi 

mă învaţă să sufăr / aceasta-i lumina uriaşă, tăioasă/ (s.n.). 

 Ajunsă la vârsta maturităţii depline, când „Totul era copt 

şi atât de târziu / oarecum ajuns pe culme / În sfârşit învăţasem să 

aleg eternitatea / din fiecare din lucrurile trecătoare /.../ E 

toamnă dată în pârg. Miez de noapte / miez de gând. Orizontul se 

adapă din mare. Toamna este anotimpul existenţial de fertilitate şi 

împlinire, poeta speră şi mărturiseşte: „Aştept miresmele / 

toamnei în mine să se aşeze / seara târziu, când aripi bat şi 

răscolesc / văzduhul, culorile – aerul ochilor, rozele /     vârfurile 

tot mai treze / care mă mână spre orbita / zeului necunoscut / 

străinătate eretică / de început / (s.n. p.33). 

 Axul liric este dialogul cu divinitatea, dorul de 

Dumnezeu, numit generic Zeu, omniprezent prin actul creaţie, 

invocat cu apelativul Doamne, dar misterul ce îl învăluie îl face: 

Străin, Nevăzut, Necunoscut, Cineva, Copilul de foc, Mistic vârtej 

fără nume etc. 

 „Zeul necunoscut – străinătatea eretică de început‖, este 

în primul rând din Cartea Sfântă dar şi din Olimp, Delphi, 

Acoperişul Lumii şi din Orient, lumina lină a sfintei slave fiindu-i 

principalul atribut, apărută la Facere când: „A trecut pe-un nor 

Aurora / Şi-am despărţit lumina de întuneric, apele de uscat / Şi 

era frig de se opreau păsările în zbor, / Şi era cald sub bolta 

dimineţii vie / Ca un arc curbată s-a făcut ziua a treia. Şi-o adiere 

/ peste văzutele şi nevăzutele toate s-au făcut. / Şi s-a făcut 

singurătatea – matcă a fiinţei / Şi târziu de tot, când nu mai aveau 

/ decât o respiraţie, dragi himere, viaţa s-a făcut / din tot ce nu s-a 

mai văzut: suferinţă, aşteptare / abur, coastă şi ce mai e de găsit 

într-o mână de lut‖ (s.n. p. 50). 

 Aici „Totul se amestecă, se învolbură / departe de bine, 

departe de rău. / Aer irespirabil. Aici se trăieşte / ca şi cum se 

moare. Fugi. Ascunde-te. / Lumea ta Doamne? O junglă / care îţi 

taie respiraţia. Sau nici atât‖ (p. 6). 

 În acest dialog, fiinţa umană este „carne trecătoare şi 

sânge‖, trupul este casă, arenă de luptă / unde armate de spaimă 

se tot încaieră / (p. 31), „ca pasărea prinsă între viaţă şi 

moarte”(p. 17), e cuib al sufletului, care se zbate între linişte şi 
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tristeţe... Viul e un fel de trunchi al fiinţei / strânse de sine însăşi 

ca nectarul, /toamnă târzie în struguri / Viul e semn al prezenţei 

zeului”, iar omul singur închis / în cercul sălbatic al vieţii ca 

într-un eres / ce-aprinde patima cort al deznădejdii noastre / ... 

Viul e un culcuş al zeului; da, viul e cuib al fiinţei, osie a lumii 

însemnate de un surâs / Visul e limită a nefiinţei în care / cineva 

a nins; ah, cum a nins‖ (p. 24). În lupta fiinţei cu destinul vegheat 

de parce („zeiţe neînduplecate – sublime graţii, graţii de temut, 

care oh, o ştiau aproape totul) alunecă prin lumină pe scena lumii 

ca un actor rămas singur şi trist‖ cu trupul încercat de durere, 

boală şi suferinţă, considerată mijloc terapeutic, acte de 

purificare, de catharsis, pinten pentru desăvârşire‖, „apă vie‖, 

„albie a fiinţei, abur al sufletului, pecete ori nectar al viului 

neînceput / divină alergare spre geniul de a fi, / rouă a unei 

făpturi a cărei patrie / nu va fi niciodată aici‖ (p. 14), iar sufletul 

este încărcat de tristeţe, nelinişte, melancolie, frică, teamă. 

Spaima de moarte nu este firească, moartea nu e capăt de drum, ci 

moment pentru începutul altei vieţi, cea eternă, pentru cel cu dor 

de Dumnezeu, îndemnat: „Să nu te sperii. Toamna dă semne / din 

ochi nu se ştie cui / Totul se acoperă de cenuşa anilor. / Ca 

heruvimii prea copţi din cer / zumzăie destinul. A venit vremea / 

Se sparge cercul vârstei de fier. / Să nu-ţi fie teamă. Sunt aici. / 

Te-aştept în miresme, vulturi, culori. / Acest drum de ţară e mâna 

mea / Călcată de tine de atâtea ori‖ (p. 72). 

 Artist întreg, Auta Christi are antena sacrului risipit 

pretutindeni în lumea în continuă devenire, curgere heraclitiană / 

pantha ree, al cărei peisagist devine şi în fiinţa pe care o 

portretizează mirabil. Tablourile de natură sunt astrale, cu soare 

(răsărit pentru prima dată din ochi, ca zeii din mit... / lună, 

luminând creator viul, sau terestre, acvatice (apa socotită de 

Thales element primordial; „se-ntoarce Thales la fericita apă, / 

prin care toate lucrurile vezi. / La-nceput a fost Apa cea vie, / 

bolborossc trist zeii cu mantia în mână; p. 54 /, minerale şi 

vegetale, silvestre, faunistice şi ornitologice foind de prezenţa 

divinului, „care ne este tuturor temelie‖. În toate viaţa şi moartea 

se inbterferează şi poeta le descrie în pasteluri de tonalitate 

imnică sau elegiacă, psaltică sau melancolică, de descântec, bocet 
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într-o figuraţie metaforică impresionantă şi o simbolistică 

expresivă şi diversă. 

 Fiinţa supusă curgerii ireversibile a timpului, este 

portretizată mirabil, empatic în ipostaza maestrului / „Prietenului 

meu – Nicolae Breban / cu care mi-ar fi plăcut să vânez lei / care 

i-a vegheat, protejat, stimulat începuturile poetice: „În matriţa: un 

început. A venit vremea / Culorile pecete a edenului zvâcnesc în 

statui / Totul e cântec, limită, împlinire, stihie / aşteptare pe 

coama ei, apoi – iarăşi limită / cântec şi o singurătate mai mare 

ce le hrăneşte pe toate, / desăvârşindu-se în lucruri (p. 26), a fost 

îngerul meu păzitor, egal cu o mirare / trunchi al unui imperiu dus 

pe aripi / de stoluri de-albine, pescăruşi / ... zeul [care] îşi înalţă 

un templu în tine, apoi îşi face un altar din acere, cuvinte‖ este 

„zeul eliberator / modelat de gândul nu se ştie cui‖ / ţărm 

scânteind între ape, / aproape, aproape, aproape (p. 41-49). 

 Sunt portretizate şi modele de viaţă: D.R. Popescu – 

scriitorul (Casa altcuiva) cu care împărtăşeşte un destin similar: 

„ostateci ai fiinţei, prieteni ai incertitudinii / trăim ca şi cum am 

pluti prin ţara spaimei / ... Carnea trecătoare, a cui sunt 

Doamne? (p. 7) cu filosoful, gânditorul (Mihai Şora), depăşind 

„Marginea? un steag zdrenţuit / într-o luptă pierdută, / Poate un 

alt joc / de-a nemărginirea (p. 15); profesionistul de elită, 

doctorul (Mihai Voiculescu şi Mircea Filip, veritabili taumaturgi 

pentru poetă) care i-a redat văzul şi percepţia luminii divine care o 

invadează, făcând-o să se întrebe: Cum să trăiesc, Doamne, cu 

lumina ta, / lovind întreaga-mi fiinţă ca o secure? / E ca şi cum 

lumea s-ar inmii deodată şi-ai vedea ca florile sau ca albinele. /  

Ca prinţul Mâskin aievea. / Culorile astea nebune, nebune, / Cine 

ar avea suflet să le îndure?‖ (Psalmul luminii, p. 25). 

 Volumul o proiectează pe Aura Christi pe orbita liricii 

esenţiale, mărturie încărcată de patos a poetei ce se autodefineşte: 

„Sunt o fiinţă vie / un fel de copil al luminii, / un bastard al 

amarei bezne sunt. / În drum spre ţara desăvârşirii - / un fiu înalt 

rătăcit‖. (p. 11) Poetul este aparent „zănatic inutil”, „copil al 

himerelor”, „cântecul nu se ştie cui / care nu vrea să fie trezit, / 

şi cântă de veacuri / Şi se roagă dormind / Eu nu sunt decât un 

instrument / în tot acest joc nebunesc / prin care Zeul respiră care-

i dictează cuvintele „transcrise de mine pe curat / într-o lumină 



34 
 

rece, exactă - /departe de râu şi de bine‖ (p. 35). Poezia este 

sânge şi credinţă: „Cât sânge – atâta credinţă; / câtă credinţă, 

atâta poezie‖. Poezia este oglinda fiinţei, iar ‖frumuseţea, ancoră 

a sufletului‖. 
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                SHERIDAN – OMUL ŞI CALOMNIA,  

MAGISTRALA AUTODEFINIRE A NUMEROASE    

CATEGORII UMANE (III) 

 
Începutul piesei se confundă cu maşinaţiunile care duc la consti-

tuirea bârfei finale, majoritatea participanţilor contribuind cu câte un 
amănunt şocant la configurarea „definitivă‖. Din fericire însă, şi spre 

meritul lui Sheridan, inserţiunea nu este deloc didactică, nu toate 

personajele participă la acest moment „valpurgic‖. Maria, singura 
prezenţă din piesă care are un nume neutru (deşi, în aramaică, el 

însemna deopotrivă „majestuoasă‖ şi „amară‖, deci o femeie-regină cu 

adevărul mereu pe buze, ceea ce numai „neutralitate‖ nu presupune), 

Maria ripostează: „Pentru mine deşteptăciunea îşi pierde orice preţ când 
o văd însoţită de răutate‖. Şi pentru că sentimentul de „insulă‖ într-o 

mare agitată îşi vrea întărită securitatea, se adresează unui alt 

component al grupului: „Dumneata ce zici, domnule Surface‖ (el însuşi 
înseamnă – „pojghiţă‖, „superficialitate‖, dar ascunzând un miez de om 

întreg), îi răspunde: „Ai perfectă dreptate. Dacă zâmbeşti la o glumă care 

vâră un spin în inima altuia, înseamnă că te faci părtaş la crimă‖. 
Doamna Zeflemea, un fel de iniţiatoare şi de conducătoare a 

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

fi şi puţin răutăcios – maliţiozitatea este ghimpele care face ca vorba de 



36 
 

duh să prindă‖. Şi vrând şi ea să aibă o confirmare i se adresează 
aceluiaşi Surface: „Ce părere ai, domnule?‖ 

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

conversaţia din care lipseşte zeflemeaua e întotdeauna plictisitoare şi 
searbădă‖. 

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

acum în ce măsură e scuzabilă bârfeala, dar sunt întotdeauna de părere 
că e vrednică de dispreţuit la un bărbat‖. Motivaţia adusă stă pe pro-

priile ei picioare. „Noi, femeile, suntem mândre, suntem invidioase, 

suntem geloase şi avem o mie de motive ca să ne ponegrim; dar un 

bărbat, care bârfeşte, trebuie să fie într-adevăr laş ca o femeie ca să 
vorbească de rău pe cineva‖. 

Pe acest fundal, unul dintre personaje dezvăluie întregul mecanism 

al bârfei. Geneza, dezvoltarea, deformarea, amplificarea deformării, 
sărirea peste pragul verosimilului însuşi, variaţiunile pe tema ei. Să-i 

dăm cuvântul: „Într-o seară, la o reuniune de la doamna Ponto, se 

discuta la un moment dat despre creşterea oilor de Noua Scoţie în ţara 

noastră. O domnişoară zice: «Cunosc chestiunea, pentru că domnişoara 
Letiţia Piper, o verişoară a mea, avea o oaie de Noua Scoţie care a făcut 

gemeni». «Cum – strigă Lady Dundizzy, văduva moştenitoare (care ştiţi 

că e surdă toacă) – domnişoara Piper a născut gemeni?» Vă puteţi 
închipui că toţi cei de faţă au izbucnit în hohote de râs‖. 

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

doua zi dimineaţă se răspândise peste tot vestea că domnişoara Letiţia 
Piper a născut un băiat şi o fată de toată frumuseţea‖. 

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

credea în cele auzite‖. 

Pragul de sus n-a fost atins încă: „iar în mai puţin de o săptămână, 
s-au găsit câţiva care ştiau şi cine e tatăl‖. 

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

Dar o bârfă, n-ar fi ea însăşi, dacă nu şi-ar găsi cei mai indicaţi inşi 
care s-o facă redutabilă. Iar numele acestora este al colportorilor. Ei nu 

inventează mobilul, dar îl transformă în „bun obştesc‖, ducându-l până şi 

acolo unde te aştepţi mai puţin. „Colportorii, sunt la fel de condamnabili 
ca şi născocitorii – e o zicală veche şi foarte adevărată‖. Personajul care 

face afirmaţia nu este altcineva decât „căpetenia ocultă‖ a speţei 

respective, doamna Candoare: „dar ce poţi face, continuă ea, cum 

spuneam mai înainte? Cum să-i opreşti pe oameni să vorbească?‖ Într-
adevăr, cum să-i împiedici? 

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

domnul şi doamna Honeymoon au devenit în sfârşit soţ şi soţie, ca toţi 



37 
 

ceilalţi cunoscuţi ai lor. Mi-a dat de asemenea să înţeleg că o anumită 
văduvă din strada învecinată a scăpat de dropică şi s-a făcut bine        

într-un chip cu totul uimitor‖. 

Banda rulantă merge şi merge: „Totodată domnişoara Tattle, care 
se afla şi ea de faţă, susţinea că Lordul Buffalo şi-a descoperit soţia într-o 

casă nu prea bine famată; sau că Sir Harry Bouquet şi Tom Saunter se 

pregătesc să încrucişeze săbiile, datorită unui motiv asemănător‖. 
Gura păcătosului se face auzită: „Dar, Dumnezeule, vă-nchipuiţi 

că eu una m-aş gândi să răspândesc astfel de vorbe? Nu, nu!‖ Per-

soanele ca doamna Candoare seamănă asemenea bureţilor care absorb 

întregul venin pe care apoi îl picură în oricare din mediile pe care le 
frecventează. Şi frecventează, nu glumă! Ele par o personificare a 

infatigabilităţii însăşi. „Colportorii, cum spuneam adineauri, sunt la fel 

de condamnabili ca şi născocitorii‖. Cu o excepţie, aceea antrenată în 
colportatoarea de faţă. 

Acelaşi grup, deoarece forţa calomniei este reprezentată întotdeauna 

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

plastic caracterul de adunătură), se reconstituie în finalul comediei, ca 
să savureze şi mai intens „noutăţile‖. 

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

uimite, ca în actul I al piesei, dar parcă acum cu o intensitate sporită care-
i subliniază agresivitatea. 

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

politicos. Nu-i vine să creadă că aşa ceva este posibil. Insistă. (Ah! 
insistenţa! Nu-i ea oare substanţa explozivă care aruncă în aer până şi o 

încuietoare de seif? Trebuie doar să nu depună armele niciodată! Or, 

mediocrii şi oamenii comuni nu renunţă la ele niciodată!). 

„Mai du-te o dată. Aş fi bucuroasă s-o văd măcar pentru o clipă 
(pe Lady Teazle, subl. ns. – E.V.N.), pentru că sunt sigură că e tare 

nenorocită‖ (servitoarea iese). Rămasă singură, Candoarea exaltă: „Cum 

să nu mori de curiozitate? Nu cunosc nici jumătate din amănunte! Ziarele o 
să publice toată tărăşenia, o să-i descrie amănunţit pe cei care au luat 

parte şi asta înainte ca eu să fi dat de veste măcar câtorva‖. Auzi, domnule! 

Să nu le dea ea de veste măcar câtorva! Ar fi o înfrângere inacceptabilă. 
Servitoarea nu revine, dar colportoarea a primit o nouă întăritură. 

Cum mai seamănă bârfitorii cu corbii! Se strâng imediat unde simt că s-ar 

putea afla un eventual cadavru … monden. Tocmai a intrat Benjamin 

Backbite: „Ah, dragă Sir Benjamin! Ai auzit, cred …‖ 
Scena dintre ei, de o mare subtilitate psihologică (vestind apariţia 

unui Oscar Wilde al secolului următor), merită să fie redată în întregime. 

„Sir Benjamin: Despre Lady Teazle şi domnul Surface? 
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Doamna Candour: Şi despre cele descoperite de sir Peter! … 
B: Grozavă chestie, ce să-ţi spun! 

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

rău pentru toţi … 
B: Eu nu-l compătimesc pe sir Peter de loc, prea îi căuta în coarne 

domnului Surface! 

C: Domnul Surface! Lady Teazle a fost descoperită cu Charles! 
B: Da’ de unde! Cavalerul e domnul Surface! 

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

pe sir Peter dinadins ca să-i surprindă. 

B: Mi-a spus cineva … 
C: Şi mie mi-a spus cineva … 

B: Cineva care a auzit de la cineva care … 

C: Cineva care ştie precis de la sursă. A – vine Lady Zeflemea – 
poate că dânsa ştie cum stă chestiunea‖. 

Noua apariţie are şi ea ceva de cioclu al bunei reputaţii des-

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

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

Teazle i s-a înfundat. 

C: Da, dragă, cine ar fi crezut … 
L. Z: De, nu trebuie să te încrezi în aparenţe, cu toate că, ce e 

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

Forfecarea abia a început şi va continua în mod crescendo. 
„C: Sigur, era cam nesăbuită în purtări, dar de, anii ei … 

L.Z.: Şi-apoi avea câteva calităţi. 

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

L.Z.: Nu – însă toată lumea ştie că domnul Surface …‖ 
Biruitor, sir Benjamin se întoarce spre prima lui interlocutoare: 

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

C: Nu-i adevărat – avea întâlnire cu Charles‖. 
Doamna Zeflemea nu poate admite: „Cu Charles! Mă sperii 

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

Surface n-a fost decât informatorul‖. 
E timpul ca Benjamin să-şi facă auzit din nou glasul: „Bine, n-o 

să mă cert cu dumneata, doamnă Candour, dar …‖ 

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

informaţie, de data aceasta de „senzaţie‖: „oricare din ei ar fi, sper că 
rana lui sir Peter nu va …‖ 

Cele două doamne rămân cu gura căscată: 

„C: Rana lui sir Peter! Dumnezeule! Nu mi s-a spus că s-ar fi bătut. 
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L.Z.: Nici mie, nici un cuvânt‖. 
Discuţia a căpătat o turnură specifică acelora care simt o imensă 

plăcere să se amestece în treburile altora. Parcă îi vezi stând la o 

îmbelşugată masă la care fiecare fel nou de mâncare îi determină să 
saliveze abundent. E un gen de spectacol care se înscrie în cel inaugurat 

cu milenii înainte de Petronius când ni se evocă fabuloasa cină a lui 

Trimalchio. Atâta doar că în locul unor bucate propriu-zise ei au în faţa 
ochilor propriile lor închipuiri. 

Simţind că a preluat iniţiativa, Benjamin completează antrenând 

discuţia pe un făgaş neaşteptat de mănos după toate aparenţele: „Cum? 

N-aţi auzit nimic despre duel?‖ 
Având încredinţarea că aşa este, continuă: „Ei bine, aflaţi că s-au 

încăierat înainte de a ieşi din cameră‖. 

Cele două doamne sunt nerăbdătoare să afle amănunte, „Ia s-auzim‖ 
spune Zeflemea, „Fă-ne plăcerea‖, adaugă Candoarea. 

Asemenea unui păun (uneori suntem tentaţi să credem că aceştia s-

au inspirat copiindu-i pe oameni), Benjamin se lansează: „Domnule – a 

spus Sir Peter după ce i-a suprins – eşti omul cel mai nerecunoscător!‖ 
Candoarea îşi apără punctul de vedere: „Da, lui Charles‖. Contrariat, dar 

suveran, Benjamin ripostează: „Nu, nu, domnului Surface, «omul cel mai 

nerecunoscător» şi bătrân cum sunt, domnule – zice – cer neîntârziat 
satisfacţie‖. 

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

că domnul Surface să se bată în duel în propria sa casă‖. Lui Benjamin îi 
sare ţandăra: „Da’ de unde, doamnă! «cer neîntârziat satisfacţie»‖. Mai 

straşnic decât în realitate, naraţiunea continuă: „La acestea, doamnă, Lady 

Teazle, văzându-l pe Sir Peter în primejdie, dă buzna afară cuprinsă de 

isterie şi Charles după ea, strigând să li se aducă amoniac şi apă. Apoi, 
doamnă, au început să se bată cu săbiile …‖ 

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

pistoalele, nepoate, cu pistoalele‖. Şi invocă o „supremă‖ autoritate: 
„Mi s-a spus dintr-o sursă sigură‖. 

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

este calomnia? Ea, „gura lumii‖, tot una cu aceea a calomniei, cunoaşte 
până şi cuvintele rostite în cadrul unei întâlniri fără nici un martor în 

afara participanţilor. Uimitor, nu? 

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

„clubului‖, domnul „Mere-acre‖ e înghiţită şi ea ca o trufanda. 
„Crabtree: ...Sir Peter e grav rănit.  

Benjamin: De o împunsătură în scondă în partea stângă. 

Crabtree: de un glonte care s-a oprit în torace‖. 
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Doamna Candoare exclamă: „Sfinţi din ceruri! Bietul Sir Peter‖. 
Încurajat de asentimentul doamnei, Mere-acre continuă: „Închipuieşte-ţi, 

doamnă! Cu toate că Charles ar fi evitat complicaţia cu orice preţ‖. 

Auzind că este confirmată, Candoarea exultă: „V-am spus cine e 
vinovatul – Charles, nu altul‖. 

Discuţia bârfitorilor ameninţă să devină un adevărat Turn Babel. 

Informaţiile unora sunt anulate de ale celorlalţi, neînţelegerea este 
generală, confuzia totală. Dar participanţii nu numai că vor continua 

schimbul de novitale, ci vor „inaugura‖, la rândul lor, un alt soi de duel, 

mult mai real decât cel invocat până acum. 

Asistăm în continuare la o confruntare Benjamin-Crabtree, nepot 
şi unchi, amândoi la fel de fel de împătimiţi şi de pe poziţii la fel de 

fanteziste. În cele din urmă, câştig de cauză pare să aibă Mere-acre, iar 

fabulaţia lui întrece orice măsură: „O pereche de pistoale stăteau pe 
birou – după câte se pare, domnul Surface se-ntorsese în ajun foarte 

târziu de la Salthill unde fusese să vadă Montem-ul cu un prieten care 

are un fiu la Eton – aşa că pistoalele, din nefericire, erau încărcate‖. 

Nepotul nu se poate abţine: „N-am auzit nimic despre asta‖. Unchiul 
face abstracţie totală de întrerupere şi, din ce în ce mai ambalat, 

continuă atingând paroxismul. 

Ascultându-l, îi simţi parcă răsuflarea fierbinte în obraz: „Sir Peter 
l-a obligat pe Charles să ia un pistol, apoi au tras aproape în acelaşi 

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

„Glontele lui Charles şi-a nimerit ţintă, cum vă spun, dar cel al lui 
Sir Peter a mers în gol‖. Urmează un detaliu de o neverosimilă precizie: 

„culmea e că glontele a nimerit într-un mic Shakespeare de bronz ce se 

afla deasupra căminului‖ – nu întâmplător cel nimerit a fost Shakespeare, 

tainicul geniu tutelar şi al acestei opere dramatice, ca şi al unei bune părţi 
din literatura genului. Aceeaşi acurateţe a detaliului conferă evocării o 

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

urmează!, subl. ns. – E.V.N.), „l-a rănit pe factorul poştal care tocmai se 
înapoia de la uşă cu două scrisori din Nottinghamshire‖. 

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

foarte obiectiv martor ocular? Evident nu, într-atât sunt de la locul lor 
toate elementele alcătuitoare. 

Nimic nu e mai dificil pentru amorul propriu al cuiva decât să 

recunoască ascendenţa altuia: „Trebuie să admit, spune nepotul, că 

relatarea unchiului meu conţine mai multe amănunte‖, dar nu se lasă 
depăşit: „cred că a mea e totuşi cea adevărată‖. 

Vrând să valorifice pesemne un preţios fir dibuit între timp, 

Doamna Zeflemea părăseşte locul „ostilităţilor‖: „Chestia asta mă 
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interesează mai mult decât îşi închipuie ei, aşa că trebuie să aflu lucruri 
mai precise‖. Plecarea ei nu trece însă neobservată. Benjamin: „Ah! 

Neliniştea Lady-ei Sneerwell e întru totul explicabilă‖. Punct de vedere 

imediat confirmat de un alt clubman, Crabtree: „Da, da, lumea vorbeşte, 
dar asta n-are nici o legătură cu chestiunea‖. Aşadar, o altă cărare ascunsă 

cu grijă, dar ştiută totuşi, măcar de alţi doi! 

Un alt centru al discuţiei se conturează. Doamna Candoare 
întreabă: „Unde e Sir Peter acum?‖ Imaginaţia aceluiaşi Mere-acre dă în 

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

tuturor că a plecat‖. Doamna Candoare emite o ipoteză: „Cred că e 

adevărat, iar Lady Teazle îl îngrijeşte‖. Acelaşi „ştie-tot‖ confirmă şi dă 
chiar amănunte suplimentare: „Sigur! Cu puţin înainte de a veni eu, am 

văzut pe unul de la spital‖. 

În acest moment intră Sir Oliver Surface, unchiul celor doi fraţi. 
Benjamin se întreabă: „Ăsta cine o mai fii?‖ Mere-acre cu aceeaşi con-

vingere susţine: „El e, e doctorul! Sigur!‖ „Intuiţie‖ prompt sancţionată 

de Candoare: „Nu-ncape nici o îndoială! Trebuie să fie doctorul – aflăm 

noi numaidecât‖. 
Trei guri de foc îl asaltează: „Ei, doctore, ce speranţe sunt?‖, 

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

sabia?‖, „Are un glonte în piept, nu-i aşa, doctore?‖. 
Cel supus canonadei îşi manifestă surprinderea despre tot ce află. 

Nu este lăsat însă să respire: „Aţi auzit probabil despre accident?‖ „Nu 

ştiu nimic!‖ „Nici că e rănit grav?‖ „Pe naiba!‖ „Spintecat într-o 
coastă...‖ „Împuşcat în piept...‖ „De unul Surface...‖ „De cel tânăr‖. La 

toate acestea, Oliver Surface răspunde: „Hei, staţi, staţi! Versiunile 

dumneavoastră diferă foarte mult, totuşi sunteţi de acord că Sir Peter e 

rănit grav‖. Răspunsurile: „Da, în privinţa asta suntem de acord‖, „Cred 
că în privinţa asta nu poate exista nici o îndoială‖. 

Captaţi, absorbiţi de Oliver, unchiul şi nepotul nu mai vedeau 

nimic în jurul lor. Aşa se explică faptul că sunt siliţi să recunoască o 
mare surpriză: „Atunci, pe cuvântul meu, afirmă Oliver Surface, pentru 

o persoană care se găseşte într-o astfel de stare, e omul cel mai 

imprudent din lume, pentru că îl văd venind încoace, cu aerul unuia 
căruia nu i s-a întâmplat nimic. (Intră Sir Peter Teazle). Pe legea mea, 

Sir Peter, ai venit la timp! Tocmai te dădusem dispărut!‖ 

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

dacă am mai pomenit o vindecare atât de rapidă!‖ Cu alte cuvinte, nu ei 
o luaseră razna, ci subiectul disputei lor a depăşit aşteptările 

vindecându-se într-un timp record! 
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Are loc o rememorare necesară, într-o evidentă cheie ironică, 
sancţionând tot ce s-a întâmplat. Acelaşi Sir Oliver Surface precizează: 

„Cum vine asta, Sir Oliver Teazle? Te scoli din pat cu o împunsătură de 

sabie în coastă şi cu un glonte în piept?‖ Mirării acestuia îi răspunde: 
„Da, aceşti domni erau gata să te omoare fără judecată şi fără medica-

mente şi pe mine să mă facă doctor, ca să devin complice‖. 

Lămurirea e dureroasă. Când Benjamin îşi exprimă părerea de 
bine că „povestea cu duelul nu e adevărată şi ne pare sincer rău de 

celelalte nenorociri‖, păţitul (aparte) îşi şopteşte sieşi: „Va să zică ştie 

tot oraşul‖. Şi că ştie tot oraşul încă n-ar fi rău dacă tot oraşul nu ar şti 

în mod complet eronat cum s-au desfăşurat lucrurile.  
O caracteristică a bârfitorilor dintotdeauna şi de pretutindeni – nu 

se dau niciodată bătuţi. Mai curând s-ar putea ca lumea să dispară decât 

ca ei să-şi recunoască înfrângerea. Atât le este de puternic amorul lor 
propriu! 

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

gen de tir, mult mai dificil de îndurat deoarece vizează viaţa intimă în tot 

ce are aceasta mai tainic şi mai frumos: „Cu toate că, de, Sir Peter, eşti şi 
dumneata de vină – să te însori la anii dumitale!‖ Răspunsul e clar: „Şi-n 

ce măsură te priveşte asta pe dumneata?‖ O altă învăluire: „cu toate că 

Sir Peter era un soţ atât de bun şi merita să fie compătimit‖. Riposta e 
tranşantă: „Compătimire ai spus, doamnă? N-am nevoie de compătimirea 

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

„muscă‖: „Totuşi, Sir Peter, să nu te sinchiseşti de râsetele şi glumele de 
care o să ai parte cu acest prilej‖. Răspunsul indică momentul dinaintea 

exploziei: „Domnule! Vreau să fiu stăpân în casa mea!‖ Iar când i se 

insinuează: „E un caz destul de obişnuit. Şi asta-i o mângâiere‖, Vezuviul 

erupe: „Doresc să rămân singur. Fără multă vorbă, vă poftesc să părăsiţi 
casa mea imediat‖. 

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

plecăm – şi o să avem grijă să prezentăm lucrurile cum ne pricepem 
mai bine‖. Perfid-parşivă garantare. Ca şi compătimirile de genul: „O 

să le spunem tuturor cât de urât s-au purtat cu dumneata‖ sau „Şi cu 

câtă răbdare le-aţi îndurat pe toate‖. 
Replica lui Sir Peter, o replică în mare măsură concluzivă: „Prieteni? 

Vipere! Scorpii! Îneca-v-ar să vă înece propriul vostru venin‖, este la 

înălţimea de până acum a întregii comedii. Sau mai curând satire. 

Comedia păstrează în ansamblul ei un ton de bună dispoziţie, niţel 
amărui, dar fără să afecteze întregul întremător. Satira condamnă 

vehement (gama e de la dispreţ până la indignare) aspectele „şocant 

provocatoare‖, atât la nivelul individului, cât şi la acela al societăţii. Ea 
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poate include printre componente grotescul şi uneori chiar şi absurdul. 
Or, Şcoala bârfelilor însumează toate aceste aspecte care o şi recomandă 

ca pe una dintre cele mai elocvente mostre ale genului.  

La capătul incursiunii noastre se impune o întrebare: a fost oare 
descrisă vreodată atât de verosimil, în desfăşurarea ei, starea de psihoză 

care caracterizează bârfa sau calomnia? Cu toate fazele care o compun 

şi pe care le-am amintit? 
Prin ce oare se deosebeşte această oglindă tipică stărilor evocate, 

din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, de ceea ce se petrece în 

zilele noastre?... 

Pe lângă numeroasele asemănări, există totuşi o deosebire. Ceea ce 
atunci se desfăşura la treapta unor restrânse, deşi notabile comunităţi, 

acum evoluează acompaniate de tobele, surlele şi fanfarele mijloacelor 

media. Mijloace ce pot afecta totul. 
Iată de ce o punere în gardă privitoare la bârfă şi la calomnie 

poate va determina o mai sobră tratare a propriei persoane în aşa fel 

încât puzderia de intruşi gata să devoreze orice şi pe oricine, să 

întâmpine o stavilă în drumul ei funest şi furibund totodată. 
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FLORINA-MARIA BĂCILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMENI DIN CÂMPUL SEMANTIC AL 

SUBSTANTIVULUI DOR (I) 

                          ÎN POEZIA LUI TRAIAN DORZ 

 În anii ’70 ai secolului trecut, când şi-a revizuit toată 

opera, regrupând-o în tomuri mai mari (cu circulaţie – la acea 

vreme – sub formă dactilografiată), Traian Dorz a inclus, în 

volumul-capodoperă Cântarea Cântărilor mele, poezii din 

ciclurile În aşteptarea Mirelui (1943 – publicat, la Beiuş, cu 

pseudonimul Cristian Dor), La Nunta noastră (1944) şi Cântarea 

Cântărilor mele (1946). Această carte cu poeme de dragoste – 

multe dintre ele, memorabile imnuri ale iubirii, unice ca 

transpunere a unor experienţe intime cu Dumnezeu –, pornită din 

excepţionalul volum Cântările Apocalipsei (apărut la Sibiu, în 

Editura „Cartea de Aur‖, 1945, ca a zecea carte de versuri a 

autorului [1]), la care se adaugă alte creaţii, plăsmuite chiar și în 

detenţie, „ilustrează în mod strălucit taina comuniunii şi 

întruneşte toate exigenţele poeziei mistice‖ [2], înțelegându-se, 

prin însuşi titlul său, o „cântare‖ ideală, superioară, în care se 

prezintă iubirea desăvârşită. Într-adevăr, versurile reliefează 

exemplar trăirile lăuntrice ale poetului (şi, implicit, ale 

comunităţii) pe calea mereu ascendentă a cunoaşterii extatice, a 
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adoraţiei, sentimente din rândul cărora se detaşează dorul de Cer, 

de Divinitate, imortalizat în secvenţe lirice cu efecte expresive 

remarcabile. 

Dicţionarele explicative propun, în dreptul substantivului dor – 

un termen pe cât de uzual, pe atât de pitoresc și nobil prin 

semnificațiile sale – următoarele sinonime sau definiții 
lexicografice: „durere (sufletească), mâhnire, supărare mare, jale 

cauzată de o pierdere, de nereușită, de o situație grea în care se 

află cineva‖, „dorinţă puternică (amestecată cu nostalgia și cu 

neliniștea) de a (re)vedea ceva ori pe cineva drag, de a rămâne 

alături de persoana apropiată ori iubită, de a retrăi un moment din 

trecut, de a reveni la o stare sau la o îndeletnicire preferată‖, 

„stare de suflet chinuitoare a celui care așteaptă cu nerăbdare o 

împlinire, aspiră, tinde, râvnește la ceva; năzuinţă, dorinţă, ideal‖, 

„suferinţă pricinuită de atașamentul pentru cineva (aflat departe), 

de o dragoste sau de o pasiune neîmplinită, de pierderea ființei 

dragi‖ etc. Având în vedere atari abordări (diverse şi, totuşi, 

convergente), este evident că paleta de înțelesuri ale termenului 

se întregeşte în structura textului literar, mai ales atunci când ne 

referim la o poezie închinată relaţiei unice dintre individ / 

comunitate şi Dumnezeu, în care distanţarea de cel iubit – în 

cazul de faţă, Divinitatea, în sens spiritualizat, dar şi concret – 

reprezintă componenta implicată cu necesitate în trăirea 

respectivă.  

Astfel, dorul (= dorinţa şi năzuinţa) întoarcerii în Acasa 

cerească, obiectiv fundamental explicit al vieţuirii în această 

lume, rămâne un deziderat sacru esenţial (şi aproape exclusiv) al 

colectivităţii care Îi aduce slavă lui Hristos prin cântare, 

rugăciune, invocare stăruitoare, energică şi plină de iubire a 

numelui Său, întru lepădare continuă „de ceea ce este mai de preţ 

în natura omului‖ [3] și despovărare de cele trecătoare, spre a 

putea atinge suprema beatitudine. Starea extatică farmecă toată 

fiinţa transfigurată, prosternată în faţa lui Dumnezeu, prin 

revărsarea graţiei divine şi primirea din însăşi mâna Sa, după 

făgăduinţă, a „cununii celei neveştejite‖ (I Petru 5: 4; cf. și I 

Corinteni 9: 25) [4] şi strălucitoare, ca răsplată, în dimensiunea 

eternităţii, pentru slujirea cu iubire, sfinţenie şi elan creator: 

„«Mai Sus, mai Sus, mereu mai Sus...» / a’ noastre inimi cântă. / 
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Acolo-n Slava fără-apus / e Ţinta noastră sfântă. / Suind spre ea, 

chemăm, Iisus, / cu dor Doritu-Ţi Nume, / mai Sus, mereu mai 

Sus, mai Sus, / ca să ieşim din lume. // Urcăm cu ochii plini de 

dor / şi totul ne încântă / şi nou avânt înălţător / cu haruri ne-

nveşmântă. / Din toată inima căutăm / nălţimile curate, / mai Sus, 

mereu mai Sus scăpăm / din tină şi păcate. // [...] // Mai Sus 

mereu, ne-am cufundat / în Slava cea adâncă, / atâtea slăvi am 

colindat / şi tot mai mergem încă. / Mai Sus, din cer în cer mai 

sus, / cu ochii plini de soare, / cutremuraţi cădem, Iisus, / la 

sfintele-Ţi picioare... // Şi sărutând slăvitu-Ţi strai, / Îţi aruncăm 

nainte / toţi crinii strânşi din căi de rai / de-o dragoste fierbinte, / 

tot dorul cât în ochi avem / strâns din cântări divine, / preafericiţi 

că Te vedem / şi-n veci suntem cu Tine.‖ (CCm 26-27, Mai Sus, 

mereu...) [5].  

Dorul de Patria Luminii (ea însăşi purtând, într-o altă denumire 

dată de poet, însemnele acestei trăiri profunde, unice) e mărturisit 

direct, fără echivoc, iar poemele devin embleme ale aceleiaşi 

chemări, indescriptibile în totalitatea sa (amestec de iubire, 

năzuinţă şi nădejde, experimentate la superlativ), legat de dorinţa 

arzătoare de a trece în eternitatea de dincolo de hotarul acestei 

lumi, pentru încununarea menirii care i-a fost hărăzită: „Inima-mi 

mereu suspină / după Ţara cea de Sus, / după Veşnica Lumină / a-

ntâlnirii cu Iisus. // Ah, mi-e dor adânc de tine, / Scump 

Ierusalim Ceresc, / după curţile-ţi divine / ochii inimii tânjesc. // 

[...] // Cântecele tale sfinte, / Ţara mea, le-ascult răpit / şi-al meu 

suflet te doreşte / mai aprins şi fericit. // Ţara dorurilor mele, / 

Ţara visului meu drag, / Ţara Domnului meu Dulce, / cât doresc 

slăvitu-ţi prag!‖ (CCm 48, Inima-mi mereu suspină; de reţinut 

utilizarea sinonimelor a dori – a tânji „a suferi de dorul cuiva sau 

a ceva; a se consuma dorind ceva foarte mult‖, adânc – aprins şi 

inimă – suflet, care conferă mesajului versurilor nuanţe speciale); 

„O, Cerule, o, Cer iubit, / tot ce-am eu drag e-Acolo Sus, / în tine-

i Domnul meu Iisus, / în tine-ai mei iubiţi s-au dus, / să vin şi eu 

mi-e dor nespus, / o, Cerule, o, Cer iubit, / Acolo Sus, Acolo 

Sus.‖ (CCm 181, O, Cerule... – în forma dintâi); „O, Cerule, o, 

Cerule iubit, / tot ce-am avut mai drag e-Acolo Sus, / în tine-i 

Domnul meu iubit Iisus, / în tine toţi cei dragi ai mei s-au dus, / 

să vin şi eu curând mi-e dor nespus – / o, Cerule, o, Cerule iubit, 
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/ Acolo Sus, Acolo Sus!‖ (CCm 182, O, Cerule... – în forma a 

doua). În consecinţă, emoţia firească a înălţării spre veşnicie 

implică asocierea cu melancolia şi cu revelaţia îndelung aşteptată, 

prelungindu-se în perspectiva întâlnirii cu Dumnezeu şi cu 

semenii aflaţi în lumina prezenţei Lui transcendente. 

Dorul este sinonim, de asemenea, cu dragostea constantă şi 

mistuitoare pentru Mirele Iisus a Bisericii, a comunităţii 

credincioşilor (sintagma cu adjectiv pronominal posesiv dorul 

Tău este substituibilă, de fapt, printr-o structură conţinând un 

atribut pronominal prepoziţional, dorul de Tine): „De dorul Tău, 

Iisus Iubit, / în dragostea Ta arse, / şi inima spre Răsărit, / şi faţa 

ni-s întoarse; / Iisus, Iisus... şi Te-aşteptăm / cum crinii-aşteaptă 

rouă, / privind spre ceruri, Te chemăm / cu mâinile-amândouă. // 

Treci peste anii viitori, / Iisuse Drag, şi vină, / ne du mai sus, mai 

sus de zori, / spre Ţara de Lumină; / şi-n clipa când ni-i cununa / 

cu-a Slavei Tale Taine, / schimbaţi, ca Tine vom purta / a’ Păcii 

albe haine. // Iar noi, Iubit şi Drag Iisus, / Ţi-om da, cu braţe 

pline, / toţi crinii dorului nespus / şi-ai dragostei de Tine / şi Ţi-i 

vom presăra în drum / cu-o veşnică-nchinare, / precum Îţi 

presărăm acum / a dragostei cântare. // În zorii fiecărei luni / vom 

strânge cu uimire / din pomii Veşnicei Minuni / noi roduri de 

iubire; / şi-Ţi vom cânta, Iisus Iubit, / de drag, o veşnicie, / că Te-

am chemat şi Te-am dorit / cât nimenea nu ştie.‖ (CCm 15, De 

dorul Tău, Iisus Iubit; de reținut motivul crinului – recurent în 

poezia dorziană –, simbol regal al purităţii, al inocenței, al 

gingăşiei, al păcii și iubirii înflăcărate, al abandonului mistic sub 

semnul Providenței [6], prin uitarea de sine și înmărmurirea 

solemnă, precum şi sinonimia dintre verbele-predicate a chema şi 

a dori – echivalente semantic cu a aştepta şi asociate în propoziţii 

coordonate –, alături de circumstanţiala cantitativă din ultimul 

vers, ca mijloc de reliefare a intensităţii maxime); „Demult, 

Iisuse, Tu-ai trecut / pe-aicea doar o dată / şi zeci de veacuri n-au 

putut / să şteargă Chipul Tău plăcut / din ochii care Ţi-au văzut / 

Făptura minunată. // [...] // Că ne-ncetat, de când Te-ai dus, / Ţi-

aşteaptă Revenirea, / că-n focul tot mai nalt, Iisus, / din Răsărit 

până-n Apus, / Te cheamă azi cu dor nespus, / adânc trăind 

iubirea. // Că şi-azi, de mii de ani, privesc / cu-acelaşi dor pe 

cale, / iar aşteptările ce cresc / mai mult iubirea le-o măresc, / mai 
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mult, mereu mai mult doresc / ivirea Feţei Tale.‖ (CCm 158, 

Demult, Iisuse); şi în acest fragment se remarcă, pe lângă 

sinonimia contextuală dintre aşteptare şi chemare, utilizarea 

verbului a dori, din aceeaşi familie, cu sensurile figurate „a fi 

stăpânit de tendinţa lăuntrică sau de starea sufletească 

determinată de gândul, de hotărârea, de voința, de scopul, de 

intenția de a avea, de a face sau de a dobândi ceva‖, „a tinde, a 

râvni, a năzui la ceva‖, „a simți plăcere, bucurie, atașament 

(pentru cineva sau ceva)‖, „a ţine mult să (re)vadă pe cineva sau 

ceva drag‖, „a manifesta afecțiune, atașament sufletesc, prietenie 

etc. față de cineva (în relație cu Divinitatea sau cu ființele 

apropiate)‖, „a aştepta pe cineva sau ceva cu dor, cu drag, cu 

nerăbdare‖ [7].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Poetul religios Traian Dorz 
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MARIA  OCTAVIAN  PAVNOTESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          NICHITA STĂNESCU 

 

„Sensul iubirii‖, „O viziune a sentimentelor‖, 

„Dreptul la timp‖, primele creaţii ale poetului, îl prezintă ca un liric 

prin excelenţă, lirismul său fiind generat de stări inefabile de 

„transparenţă‖, de o anumită materie „invizibilă‖, de o lume fizică 

rarefiată, în care obiectele îşi pierd consistenţa; de aici şi 

sentimentul de plutire, de zbor, pe care atât Ion Negoiţescu, cât şi 

Eugen Simion l-au semnalat.  

Dematerializarea lumii concrete şi materializarea 

lumii abstracte, procedee cunoscute liricii interbelice prin L. Blaga, 

T. Arghezi, suprarealişti, stau la Nichita Stănescu sub semnul lui 

Eros.  

Spaţiul şi timpul devin categorii supuse unor esenţe 

concretizate într-un univers osteologic: oase, vertebre, genunchi, 

braţe, coaste. Umerii devin viaducte şi poduri, pieptul terasamente 

şi diguri, genunchii acoperişuri, iar el, poetul, Amfion, 

constructorul subţire ca licărirea, dematerializat, îşi sacrifică esenţa 

cu generozitate. De fapt, la Nichita Stănescu, universul acesta de 

esenţe, reprezentat prin oase, presupune organizare, cristalizare, la 

care ajungi după ce dai la o parte lumea de păpădie, de aer, de 

cântec firav al materiei; procedeul se extinde până în volumul 

„Laus Ptolemaei‖: „oasele sunt cârji interioare/ ele susţin carnea şi 

nervii/ dar sunt mai prietene şi mai aproape pietrei‖ - („Câteva 

generaţii‖, „Laus Ptolemaei'). Poetul vine cu o lume în care: 
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„copacii rămân suspendaţi, fluviul este străveziu, sub lună caii 

rătăcesc cu timpul‖, însuşi poetul, dacă ar face un salt, „ar pluti în 

aer‖. Totul intră în stare de imponderabilitate şi ceea ce dă 

echilibru, consistenţă, formă, volum şi culoare sunt abstracţiunile 

care vor căpăta relieful lumii concrete: „tăcerea se face de nisip, 

somnul are mască de sticlă, liniştea fulgeră ca un tigru, visele devin 

peşti zburători.‖ În acest context, de permanentă mişcare, apare 

ideea că centrul universului poate fi oriunde şi, în concluzie, lumea 

de obiecte se poate raporta la el, poetul demiurg, alephul, cum se va 

numi mai târziu în „Laus Ptolemaei‖.  

 

Arta poetică şi drama cuvintelor  

 

Dacă în poemele „manifest literar‖, Nichita Stănescu 

se defineşte deschis înţelegerii şi receptării noastre, în cele cu altă 

tematică este mai abstract, uneori prolix, încărcat, poate prea dens 

în idei şi prea puţin elaborat. Nichita Stănescu îşi dezvoltă arta 

poetică în limitele celei blagiene şi argheziene; ipostaza creatorului 

este expresionistă, este cea a tăcerii - „gură cu limba smulsă, mută‖/ 

(―Luptele‖). Versurile ne trimit la Blaga: „Lucian Blaga e mut ca o 

lebădă‖. şi harul este divin, poetul va întârzia sub aripa protectoare 

(„La tine, Doamne sub aripă‖) şi va cere dreptul la porc, la câne, la 

ocară, la cultul strămoşilor, dar şi la perlă, smarald, înger, şarpe, 

otravă, elemente cunoscute în lirica argheziană.  

O primă ipostază este similitudinea cu divinul: „toţi 

mă credeau el, chiar şi eu însumi‖ („Odă bucuriei‖, „Necuvintele‖).  

Aceeaşi idee apare şi în poemul „Construcţie‖ în 

care contemplă „Marea trecere‖: „Eu sunt un domn care dorm/ Tu 

eşti o stea care A/ Degeaba curgeţi voi le-am spus/ celor care erau‖ 

(„Măreţia frigului‖).  

Iconoclast şi contradictoriu, înfometat de 

perfecţiunea unei lumi de vis, iată-l divin, arghezian ca atitudine, 

compunând o muzică rafaelită: „Deci în visul visului/ doarme lupul 

Cristului/ creeru-ametistului,/ şi ninsoarea tristului/ El mănâncă/ 

numai stâncă‖ („Lupul singuratic‖).  

 Izolat, cu un anume sentiment de singurătate, 

plângându-şi propria absenţă într-o lume mereu schimbată, apare şi 

în poemul „Andru plângând‖. Poetul devine întruchipare de cer şi 
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pământ, iar întrebările lui sunt de fapt esenţa fiinţei lui. Problema 

artei şi-o pune poetul însă încă din primele volume, în poemele 

„Către Galateea‖ şi „Enchidu‖, implicând teorii estetice sau 

fragmente de filozofie veche şi mai nouă. Încercarea de a atinge 

absolutul, de autocunoaştere, de depăşire a condiţiei se zbate 

neputincioasă.  

Gigantizarea individului în sensul cunoaşterii şi 

realizării în artă o va supune totuşi timpului şi morţii, aşa cum apare 

în ipostaza lui Enchidu, dar poetul este în acelaşi timp şi Ghilgameş 

înţeleptul, creatorul, pentru că lasă în urma lui opera, zidul care îi va 

dura numele peste veacuri (Enchidu). Sau, urmând acelaşi 

procedeu, poetul devine un personaj într-o fascinantă trecere de la 

concret la abstract şi de la abstract la concret; de la o lărgire 

progresivă a spaţiului de cunoaştere, la îngustarea lui, pentru 

coborârea în adâncuri; aşa se explică reluarea familiarei reprezentări 

a lui Vişnu, exploatându-i în sens uman şi valenţele: „Când eram 

tânăr, mă comparam cu un zeu indic,/ zeu cu foarte multe braţe, 

foarte multe picioare/ îmi place să spun că braţele şi picioarele/ mi-

au fost rupte şi că/ mi-au lăsat numai două braţe, dinspre partea 

dreaptă/ şi numai două picioare/ tot dinspre partea dreaptă.‖  

Drama cuvintelor este drama neputinţei atingerii 

absolutului în artă, a luării în stăpânire a realului, a aneantizării prin 

cuvinte, a materializării abstracţiunilor. Universul spre care tinde 

devine un permanent miraj, pentru că el, Dedal, artistul, este 

acoperit şi sufocat de teluric: „De ce te îndepărtezi de mine/ i-am 

strigat/ De ce pleci, de ce/ fără pricină/ Mi-a răspuns, fără pricină‖ 

(Al meu suflet, Psychée‖).  

Condiţia poetului este de nemulţumire perpetuă: „E 

făcut să mă domine neîntregul/ melodie bătută doar pe o parte‖. Ea, 

condiţia poetului, este torturată de foamea de cuvinte, de aceea, 

poetul muşcă din cuvinte, pentru că ele reprezintă lumea realului: 

„cuvintele/ nu au loc decât în centrul lucrurilor/ numai înconjurate 

de lucruri./ Numele lucrurilor/ nu e niciodată afară‖.  

 Drama cuvintelor este sugerată de ideea devorării 

insului, cuvintele sunt oase ale foştilor părinţi vărsaţi în el (―ideea 

de gură‖). Lumea şi manifestările ei presupun o organizare riguros 

noţională: „Cad în noţiunea de genunchi/ şi mă rog de voi/ nu mă 

lăsaţi singur/ şi pradă...‖. Deci, singurele concretizări sunt cuvintele, 
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ele sunt fiinţe palpabile, sunt măşti grimasate ale lumii, de aici 

foamea teribilă după real, după reprezentările realului cunoscute şi 

în „Elegii‖: „Sunt mâncat/ simt/ foamea şi-a făcut patul în existenţa 

mea‖ („Căderea oamenilor în pământ‖). Alteori, lumea este de fapt 

dematerializată prin cuvânt; cuvântul devine un fel de oglindă 

barbiană prin care lucrurile îşi pierd materialitatea, se curăţă de 

contingent, dar în acelaşi timp sunt esenţele la care poetul vrea să 

ajungă; de aici şi aparenta contradicţie între foamea de cuvinte, ca o 

expresie e dorinţei de a stăpâni realul şi de a-l domina, şi ideea din 

versul: „cuvântul îmi dă fiinţa,/ dar mi-o dă lipsită de fiinţă‖. 

Dematerializarea lumii concrete şi materializarea lumii abstracte, 

aflată în primele volume sub semnul lui Eros, se supune în acest 

context oglinzii cuvântului. Dar când cuvintele sunt reprezentări ale 

lumii acesteia, în care obiectele şi fiinţele îl sufocă, caută un loc 

pustiu, un refugiu: „Gândesc un loc pustiu‖ („Elogiu‖). Cauza 

acestei dorinţe de evadare este timpul şi spaţiul care-l limitează. De 

aceea simbolistica vocalelor şi a consoanelor este sensibilizată de 

ideea de timp: „Ce tragedie cuvântul iubito/ după litera I urmează 

U,/ după litera E litera I/ apoi O.../ Şi asta-i ca şi cum ar trece un 

timp între I şi O‖.  

Desfăcut în sunete, „a‖ dintr-un anume cuvânt, 

înseamnă, ca şi Alephul, infinitul, în sensul că alephul este ultimul 

cardinal infinit, în timp ce litera „A‖ marchează începutul creaţiei. 

Cu litera „e‖ începe starea de inefabil, ea nu mai poate fi 

reprezentată, atingând universul „Necuvintelor‖ sau împotriva 

cuvintelor, în care clamează ideea de a fi liber de vorbire; din nou 

revine la sunetul „a‖, el reprezentând geneza, fără el omenirea ar fi 

liberă de vorbirea atât de imperfectă: „Cu tine mă culc, numai pe 

tine te vreau/ târfă fermecătoare/ disperată zeiţă‖ şi sunetul este un 

semn al morţilor, „vaginul imaginar al lumii, muzica ce târăşte 

trupul deasupra cuvintelor‖. Poetul defineşte naşterea fizică a 

sunetului, trecerea lui prin cerul gurii, dinţi, buze, ca apoi să devină 

cuvânt şi să plutească asemeni unei păsări cuprinzând lumea: „sus 

tot mai sus‖ („Excelsior‖). Într-o interpretare a „Necuvintelor‖, 

Edgar Papu spunea că Nichita Stănescu încearcă să schimbe 

limbajul poetic. De fapt, cum remarcă şi Ion Pop în „Poezia unei 

generaţii‖, „autorul «Necuvintelor» preia mai degrabă o experienţă 

avangardistă, integrând-o sistemului său liric personal‖. Joc al 
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genezelor, poezia propune un cuvânt tentat în permanenţă să se 

întoarcă spre condiţia sa primară‖. Încă din volumul „Oul şi sfera‖, 

poetul încearcă un nou limbaj poetic, fără să uite că-n rama lui 

„mureau un şir de luptători‖, de atunci el ne asigură că opera sa este 

un sublimat, un efort de generaţie, la care se adaugă harul: „El îmi 

spuse/ scrisul este un mod de-a încetini gândirea,/ de-a desena 

primitiv/... Eu i-am spus: sunt multe păduri şi mi-e foame/ de 

răsturnări de tipare‖ („Arta scrisului‖).  

 „Un motiv pentru «Necuvintele» lui N. Stănescu ar 

putea fi luat dintr-o cugetare a lui Yeats, ori poate din T. S. Eliot, 

dacă nu din versurile lui N. Stănescu‖ însuşi: «veniţi şi ne urmaţi pe 

noi care n-avem de spus cuvinte». Invocă primul: «nu mai am 

limbaj, numai imagini, analogii, simboluri», scrie cel de-al doilea, 

alţii vorbesc de limbă fără cuvânt, şi de cuvânt fără limbă, iar 

autorul «Necuvintelor» clamează el însuşi obsesia de a fi liber de 

vorbire
2
». 

 

 În ciclul „Necuvintelor‖, arta poetică descoperă din 

nou muzica simbolistă şi culoarea parnasienilor, într-o nouă 

vibraţie, pentru că necuvintele topesc sunetul de corn şi culoarea 

luminii. Tot ciclul „Necuvintelor‖ pare a fi un lung manifest literar; 

cu fiecare poezie se adaugă an nou element în universul spiritual şi 

de expresie. Cuvântul este neputincios, el nu poate defini absolutul, 

lumea este o imensă scenă şi comunicarea se realizează dincolo de 

cuvânt („Scenă‖).  

Altădată, poetul opinează că este posibilă o 

armonizare a cuvintelor cu obiectele pe care le reprezintă 

(„Armonizare‖). Naşterea omului este un cântec divin („Miraj‖) şi 

zicerea devine „de cai, de hai, de haide, de să nu fim, să nu fie‖; 

orice este posibil, repetă obsesiv poetul, atâta vreme cât harul este 

divin („Coboară Doamne stelele joase/ pe coasta mea de colivie‖). 

Nichita Stănescu încearcă o resacralizare a universului, totul 

cuprins într-o unitate: floare, frunză, iarbă. Universul metamorfozat 

pe plan fizic şi spiritual dă sentimentul pierderii echilibrului, 

generând desprinderi şi întrupări, împerecheri concretizate în 

diverse atitudini poetice. Distingem la N. Stănescu o anumită ţinută 

clasică, contemplativă; alteori este sentimental şi liric, mimând 

jocul arghezian sau pe Geo Dumitrescu din „Libertatea de-a trage 

cu puşca‖: „Doamne, ce zile curate,/ Doamne ce respect putea să-
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ncapă/ în vocile noastre de puţoi cu glasu-n schimbare‖ („Bruscă 

vorbire‖).  

 „Necuvintele‖ vin cu o problematică cunoscută: 

raportarea insului la arhetip, identificarea cu divinul („Bufonul şi 

moartea‖), „inscripţie nedefinită‖. Se receptează universul cu toate 

simţurile, dar mai ales ochiul este organul teribil, care simbolizează 

conştiinţa şi pe retina căruia se mişcă un întreg univers. Ochiul 

întoarce lucrurile spre interior, le dezbracă de materie; ochiul, ca şi 

cuvântul, devine un fel de „oglindă‖ a lui I. Barbu. Astfel, poezia 

este an act de conştiinţă prin multiplicarea de ochi, ca într-o pânză 

de Ţuculescu: „poezia este ochiul care plânge/ ochiul umărului care 

plânge.../ ochiul călcâiului care plânge‖. Ideea se reia în ciclul 

„Unsprezece feluri de a-ţi pierde lumea‖ din volumul „În dulcele 

stil clasic‖. Nucleul îl constituie ochiul divinităţii împrăştiat în 

univers, provocând ridicarea în cuvinte („Copilul buimac‖). Pentru 

descoperirea sensurilor şi a esenţei, poetul preamăreşte căderea în 

cuvinte; cert este că ochiul vede un întreg univers de umbră şi 

lumină, reprezentat prin cuvinte care au abstractizat lumea, de aceea 

ca şi în primul poem din „Necuvintele‖, poetul reînvie trecerea la 

ipostaza blagiană: „-Eii, ce vezi? spune-ne, spune-ne!/ -Văd 

cuvinte/ -Spune-le, spune-le!/ (Eu tac sub ciocârlii ca şi înainte)/ 

Vine mutu la mine, mă-ntreabă:/ -Ce?/ -Ceapă!/ Ce?/ -Cecsina!‖.  

Ce aduce nou Nichita Stănescu, în arta lui poetică, în 

raport cu tot ce s-a scris, în acest sens, până acum? Poeziile-

manifest literar sunt multe; poeziile în care îşi propune alte căutări, 

ajung în cele din urmă sa-i fixeze condiţia de creator în raport cu 

lumea de cuvinte: când neputincioase, când esenţe supreme, când 

forme perfecte, când embrionare, informe. Formula estetică variază 

de la volum la volum, în ele simţim jocul arghezian, sfâşierea 

lăuntrică din psalmul lui Blaga într-o meditaţie sobră, fără 

ostentaţie, chemări avangardiste şi totuşi, dincolo de ele, rămâne 

Nichita Stănescu care a continuat procesul de modernizare al 

limbajului poetic, într-un fel propriu.  

 

Îndoirea luminii (setea de cunoaştere) 

 

Cu cele „Unsprezece elegii‖ pătrundem în lumea 

conştiinţei limitelor umane, a stării faustice a omului. Problematica 
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elegiilor, ca întreaga lirică a lui, reia teme cunoscute: naşterea, 

moartea, materia şi inefabilul, năzuinţa spre absolut, reprezentate în 

ecuaţii matematice sau forme geometrice, pentru a descrie o lume 

complexă de fenomene în care mijloacele raţiunii nu-l mai satisfac. 

Poetul pendulează între pământ şi cer, sfâşiat şi chinuit de întrebări, 

între cunoaşterea lumii reale şi setea de absolut.  

Am putea grupa elegiile în elegii ale setei de real şi 

ale setei de absolut, precum şi elegii ale contemplaţiei, ale dilemei. 

În „Elegia a şaptea‖, autorul îşi declară opţiunea pentru real, 

încearcă fuziunea cu realul şi, pentru a descoperi esenţa acestuia, îşi 

multiplică organele receptoare: „Întind o mână, care-n loc de 

degete/ are cinci mâini, care/ în loc de degete/ au cinci mâini‖; 

poetul trăieşte până la delir realul: „trăiesc în numele cailor... 

nechez‖. În „A cincea elegie‖ lumea realului este plină de mister, 

este enigmatică întocmai „corolei de minuni a lumii‖, cum ar spune 

Lucian Blaga: „şi mă condamnă, indescifrabil/ la o perpetuă 

aşteptare,/ la o încordare a înţelesurilor în ele însele/ până iau forma 

merelor, a frunzelor,/ umbrelor/ păsărilor.‖ 

 Poetul pretinde că trăieşte în numele merelor, al 

frunzelor, al cailor, al păsărilor, al pietrei („A şaptea elegie‖). Şi 

iată-l bolnav de realul a cărui esenţă n-o poate atinge: „ Iată-mă, 

stau întins peste pietre şi gem/ organele-s sfărmate, maestrul e 

nebun căci el suferă/ de-ntreg universul. Mă doare că mărul e măr,/ 

sunt bolnav de sâmburi şi de pietre,/ de patru roţi, de ploaia 

măruntă...‖ Un elogiu adus realului, vieţii, naşterii permanente 

apare în elegia oului, a noua, iar în „A unsprezecea elegie‖, timpul 

faptei şi al realului ne trimite la „Mirabila sămânţă‖. „A intra curăţit 

în muncile de primăvară,/ a spune seminţelor că sunt seminţe/ a 

spune pământului că e pământ‖. Cu aceste versuri, Nichita Stănescu 

iese din criză, fapta va deveni sprijinul lui moral („a te sprijini pe 

propria ta ţară/ când, omule, eşti singur, când eşti bântuit de 

neiubire‖), sentimentul înseninării se naşte din cunoscuta idee a 

renaşterii permanente, care asigură continuitatea vieţii. Ceea ce 

moare este trupul, esenţa, sămânţa va germina în alt pământ. „Dar 

mai înainte de toate/ noi suntem seminţele şi ne pregătim/ din noi 

înşine şi ne azvârlim în altceva‖.  

Elegiile îl situează undeva între Dumnezeu şi 

oameni poetul având, ca şi Arghezi, conştiinţa harului: „şi coasta 
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cea care mă ţine/ îndepărtat prin limita trupească,/ de trupurile 

celelalte şi divine./ Sunt bolnav…‖. În elegiile setei de absolut îşi 

reprezintă divinul sub forme geometrice, cum ar fi sfera sau 

punctul: „; de aceea nu are chip/ şi nici formă. Ar semăna 

întrucâtva/ cu sfera,/ care are cel mai mult trup‖. Demiurgul este în 

afara spaţiului şi a timpului: „El este înlăuntrul desăvârşit,/ 

interiorul punctului, mai înghesuit/ în sine decât însuşi punctul‖. 

Totul este neputinţă şi necunoaştere, din cauza frânelor 

transcendentale „Însă el, care ştie totul/ la Nu şi la Da are foile 

rupte‖ („Elegia întâia‖). În „Elegia a doua‖, „Getica‖, ce invocă zeii 

gnomi, păzitori ai lumii, poetul veghează la tot ce poate să se 

despartă de „Sine‖, de aici şi îngrijorarea sa: „Ai grijă, luptătorule, 

nu-ţi pierde/ ochiul,/ pentru că vor aduce şi-ţi vor aşeza/ în orbită un 

zeu‖. În „Elegia a treia‖ căutătorul pare că atinge absolutul. 

Contemplaţia are loc într-o lume a somnului în care privirea se 

goleşte spre interior, în sensul că lumea reală, fixată pe retina 

ochiului, întoarsă în interiorul spre care se goleşte, se organizează 

într-un alt sistem, ideal, încât fiecare obiect capătă ceva din privirea 

ochiului care l-a perceput.  

Obiectele devin independente, suspendate, singura 

relaţie între ele este ochiul care le leagă parcă într-un nou început: 

„Se arată fulgerător o lume/ mai repede chiar decât timpul literei A/ 

Eu ştiu atât că ea există‖. Poemul „Contemplare‖ ne trimite la 

„Lauda somnului‖ a lui Lucian Blaga şi anume la poemul „Somn‖ 

sau la „Fum Căzut‖, în care obiectele sunt prefăcute parcă în 

absenţe, izolat dispuse, în stare de inerţie: „Cu mişcări oprite ades/ 

văd bolţi prăbuşite în apă‖ („Fum căzut‖). La Nichita Stănescu apar 

păsări cu zborul întrerupt, păduri arcuite peste fluvii inexistente, iar 

el, Dedal, pendulează între starea de om neputincios şi cea de 

Demiurg. Revenit la starea de om, rămâne aspiraţia că odată va 

reuşi să atingă, conştient şi treaz, starea de „altcineva, altunde, 

altceva‖, depăşind criza de timp.  

În „Omul fantă‖, aceeaşi idee este îmbogăţită cu o 

adâncire a sentimentului tragic, izvorât din certitudinea neputinţei, a 

identificării cu posibila contemplaţie divină; ne învârtim într-un 

cerc al realului, pe care îl constatăm, fără să-i atingem esenţa, 

pentru că nu ne putem distanţa îndeajuns, pentru a avea perspectiva 

contemplaţiei; de aceea: „Totul e lipit de tot;/ pântecul de pântec,/ 
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respiraţia de respiraţie/ retina de retină.‖. Fanta oculară este un mod 

metaforic de a-şi reprezenta divinitatea, absolutul. Omul poartă în el 

esenţa divină, de aici şi aspiraţia lui spre absolut.  

„Omul fantă‖ se umple de materia istovită, de idee, 

şi moartea presupune un act de cunoaştere, pentru ca esenţa să se 

transmită mai departe: „Omul-fantă moare/ ca să ia cunoştinţă de 

moarte./ El se lasă respirat/ şi la rândul lui/ respiră/ obiectele 

însufleţite şi neînsufleţite/ ca şi cum ar fi aer‖. Poemul vine cu ideea 

răspândirii esenţei în natură, de aceea, panteistic, lumea de obiecte 

poartă în ea fanta divină: „Retina omului-fantă este lipită/ de retina 

lucrurilor./ Se văd împreună, deodată,/ unul pe celălalt,/ unii pe 

ceilalţi,/ ceilalţi pe ceilalţi,/ Nu se ştie/ cine îl vede pe cine.‖ „A 

patra elegie‖ şi „A şasea elegie‖ sunt elegiile meditaţiei. În „A patra 

elegie‖ asistăm la sfâşierea teribilă între „visceral‖ şi „real‖, a luptei 

pentru refacerea unităţii, unitate generată de împreunarea cărnii şi a 

spiritului, asemeni îmbrăţişării bărbatului cu femeia; trupul teribil îl 

prăbuşeşte seară de seară în somn, vrând să-l ucidă cu disperarea 

amneziei, după atingerea absolutului: „şi neucigându-mă/ ca să 

poată fi, totuşi trăit de cineva‖.  

„A şasea elegie‖ este a dilemei. În „Engrame‖ I. 

Negoiţescu apelează, comentând-o, la poemul „Între două nopţi‖ al 

lui Tudor Arghezi: „Nichita Stănescu opune temei argheziene 

estetica sa existenţială a golirii şi a umplerii, a opţiunii imposibile 

între neantul plin şi realul gol‖
1
. Dacă la Tudor Arghezi oprelişti 

transcendentale fac efortul insuficient, la Nichita Stănescu 

sentimentul tragicului este generat de aşteptare, de neputinţă, într-

un peisaj expresionist: „şi plouă mărunt, topind pământul/ sub 

oasele albe, şi nu pot să aleg…/ Stau cu o lopată în mână, între două 

gropi,/ şi nu pot, în ploaia măruntă/ să aleg prima pe care voi 

astupa-o‖. „Elegia e opta - Hiperboreeana‖ urcă în zonele reci, 

propice creaţiei. Trimiteri se pot face la Eminescu, la poezia lui G. 

Călinescu şi la Camil Petrescu: „Aş vrea să fugim în/ Hiperboreea/ 

şi să te nasc viu,/ urlând, alergând, zdrobită de zimţii/ cerului 

vineţiu‖. Prin invocaţie şi contextul creat, poemul aminteşte şi de 

„Riga Crypto şi Lapona Enigel‖ ale lui I. Barbu. Poetul rămâne însă 

bolnav de cunoaştere, de salt în cunoaştere: „Sunt bolnav nu de 

cântece,/ ci de ferestre sparte,/ de numărul unu sunt bolnav,/ că nu 

se mai împarte/ la două ţâţe, la două sprâncene…‖ („Elegia a 
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zecea‖). Problematica elegiilor o vom descoperi de-a lungul 

celorlalte volume, repetată obsesiv; putem afirma chiar că, la 

Nichita Stănescu, căutările rămân aceleaşi; poetul însă le nuanţează 

sau împrospătează limbajul, căutând alte formule de expresie.  

În „Oul şi sfera‖, lumea se desfăşoară între doi poli: 

poetul şi absolutul. Poetul încearcă să se situeze în sfera absolutului, 

dar aceasta rămâne un permanent miraj, un fel de Mecca ce lasă în 

urmă, semnificativ, strădania: „…Dar el s-a dus alunecând,/ împins 

din rai ca de un vânt,/ sau, poate, de apăsarea unui gând/ cu mult 

mai mare‖ („Îngerul cu o carte în mână‖).  

Cu „Laus Ptolemaei‖, Nichita Stănescu atinge 

maturitatea poetică, modalitatea estetică fiind expunerea în ton de 

prelecţiune populară pentru specialişti, iar pentru cei mai puţin 

iniţiaţi în ale ştiinţei, frumoase abstracţiuni în care încearcă a 

poetiza raţionalizarea matematică a universului.  

 

„De la Dionisos la Ieronim” (tema iubirii) 

 

Există, în creaţia lui Nichita Stănescu, atitudini de 

viaţă guvernate la început de un elan adolescentin, o vibraţie 

frenetică în contact cu universul, care creşte, se compune într-o 

fascinaţie de paradis, desprins din privirea iubitei, din gestul, din 

gândurile ei. Este perioada viziunii sentimentelor, când iubirea se 

naşte ca o stare de iluminare, de incantaţie: „Părul tău e mai 

decolorat de soare,/ regina mea de negru şi de sare…/ Trec 

fantome-ale verii în declin,/ corăbiile sufletului meu marin.‖ Poate 

că volumul „O viziune a sentimentelor‖ e unul dintre cele mai 

lirice; universul sensibil vibrează aici într-o taină care fascinează. 

Ce din noi iubeşte şi cât iubeşte şi cum iubeşte? Unde şi cum 

simţim iubirea? Dualitatea spirit-trup apare fără crispări, poetul 

meditează şi se îndoieşte de ceea ce ştim despre spiritul şi trupul 

îndrăgostit, aşa se explică versurile de mai târziu, intitulate: „Despre 

firile contemplative, despre ce spun ele şi despre unele sfaturi pe 

care am a le da‖ în care îşi consiliază semenii „Dau sfat:/ - Către 

medicii, către fiziologişti, către anatomişti/ mai întâi/ să se 

îndoiască de faptul că/ inima/ e centrul sentimentelor/ şi creierul/ 

locul gândirii.‖. O stare frenetică, sau un „ce‖ nostalgic cuprinde 

poemele de dragoste ale lui Nichita Stănescu. În „Dulcele stil 
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clasic‖, nostalgia poartă cu sine ah-ul cântecelor lăutăreşti şi iată-l 

pe tânărul Nichita sublim şi original: „N-ai să vii şi n-ai să morţi/ 

N-ai să şapte între sorţi/ N-ai să iarnă, primăvară/ N-ai să doamnă, 

domnişoară‖. Îi lipseşte strofei parcă materializarea ideii. N-ai să 

devii doamnă, domnişoară, pentru că, ne-o spune poetul, pierdem 

clipa în care suntem cuprinşi de iubire „Uite-aşa rămânem orbi/ 

surzi şi ciungi de un cuvânt/ Soarbe-mă de poţi să sorbi‖ („N-ai să 

vii‖). Cântecele sunt de nevastă, de muiere, de fetie, de ursitoare, de 

cununie, de împreunare; oricum bărbatul este regele puternic, uşor 

distant, sau uneori gestificând şi plângând superficial, într-o uşoară 

cochetărie de cântec: „Am stâlcit-o, am stâlcit-o,/ de din alb am 

dezalbit-o/ de din rece am încălzit-o/ şi am pierdut-o şi am pierdut-

o.‖ („Cântec‖). Doamna blândă, doamna ce poartă lumina dintâi (L. 

Blaga), doamna rosturilor este aceea în faţa căreia, supus şi 

reverenţios, poetul încearcă patima teribilă care să o înnobileze: 

„Scoate pielea de pe mine/ poate vrei o amforă/ poate vrei să bei 

dulbine/ Doamnă Verde Camforă?...‖ („Dulce cupa mea de piele‖). 

Cert este că un volum închinat iubirii, atât de intim cântată, ar fi 

devenit minor, dacă în el nu s-ar fi îmbinat atât de armonios 

folclorul şi argoul orăşenesc şi limba savantă, topite parcă în 

expresia concentrată blagiană, în forma eliptică a lui Ion Barbu sau 

în formula jocului arghezian: „Ca şi ouăle din puică/ eu rămân în 

tine, muică,/ tu, cea care pururi cloşcă/ m-ai luat ca şi o ioşcă/ şi tot 

stai cu dumneata/ peste umilinţa mea‖ („Spleen‖). Nichita Stănescu 

este un îndrăgostit de dragoste, mai precis de starea de dragoste, de 

iubire, dacă ea ar însemna mai mult pe scara sentimentelor, sau 

dacă am admite că iubirea presupune o stare permanentă de farmec 

specifică sentimentelor îndrăgostitului: „De ce te-o fi iubind atâta, 

iubire,/ vârtej de anotimpuri colorând un cer/ (totdeauna altul, 

totdeauna aproape)/ ca o frunză căzând. Ca o răsuflare aburită de 

ger.‖ („Cântec fără răspuns‖). Iubirea, ca la toţi marii poeţi, devine 

un act de cunoaştere, indiferent dacă ea pendulează sub semnul 

angelic rilkean sau pătimaş, într-o lume fantastic înflăcărată ca la 

Poe: „Stelele capete fără trupuri/ mă iubeau, lunecând simultan/ pe 

o secundă cât ora, pe o oră de un an‖ („Visul unei nopţi de iarnă‖). 

Sentimentele se desprind parcă de trup sau de suflet şi capătă 

dimensiuni, devin fiinţe fantastice, pure şi telurice, într-un dans 

îmbietor şi plin de extaz, în care cei doi îndrăgostiţi se prind uneori 
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lucizi de lumina-miracol; „E un dans, iubito, al sentimentelor/ zeiţe 

ale aerului dintre noi‖ („Vârsta de aur a dragostei‖). Cu cât înaintăm 

în volumele poetului, exceptând „Dulcele stil clasic‖, asistăm la o 

deplasare „de la Dionisos la Ieronim‖. (Ion Pop).  

Dragostea înseamnă amintire, renunţare şi luciditate: 

„Bat galaxii, în depărtare/ Un ritm al unui timp urcând./ Fac ochii 

mari - dar numai o secundă/ Până le trec în amintire, rând pe rând‖ 

(„Salt‖).  

 Dar cum iubirea înseamnă himera fără care nu 

poate exista, timpul va căpăta dimensiunea trăirii teribile sau calme: 

„Ca şi atunci când tu veneai, frumoaso, şi/ Dansau globulele în 

mine/ Ca nişte diavoli roşii,/ Sunând în noi secunda‖ („Salt‖).  

O trăsătură a liricii sale este luarea în stăpânire a 

femeii, dar din nou potenţat de un acut sentiment al timpului, mai 

ales în ultimul volum,‖Măreţia frigului‖: „- Unde te duci tu, am 

întrebat-o, unde/ te duci tu?/ - Unde să mă duc, nu vezi că stau/ în 

braţele tale, orbule?‖(„Descripţie‖).  

 Poetul vorbeşte tot mai frecvent de o toamnă a 

îndrăgostiţilor, de o strigare a numelui, femeia devine pură şi va 

prinde liniile şi expresia unei icoane pe sticlă: „Maria, Maria, 

Maria,/ strig după femeie,/ - Ce faci?/ Femeia îmi răspunde: - Nasc, 

Nu auzi? Nasc‖.  

 Timpul şi spaţiul sunt cele două coordonate ale 

cunoaşterii; în cadrul lor, poetul mişcă sentimente, aspiraţii, căderi, 

frământări, contorsionări ale spiritului. Timpul devine altceva decât 

cel general, el aparţine relaţiei cu spaţiul şi în acest context este 

prezent şi viitor. Netrăit, el se comprimă şi de aceea „Timp nu are 

decât timpul‖, astfel că timpul obiectelor, învelişul lor de aer este 

cel al timpului comun tuturor lucrurilor, el face lucrurile să se 

nască, să trăiască şi să moară şi de aici şi ideea „Dreptului la timp‖, 

adică la existenţă. şi timpul devine materie, dragostea este aceea 

care materializează: „Mai lasă-mă un minut,/ Mai lasă-mă o 

secundă./ Mai lasă-mă o frunză, un fir de nisip./ Mai lasă-mă o 

briză, o undă.‖ („Viaţa mea se iluminează‖) Metaforele frunză, fir 

de nisip, briză şi undă explică trecerea, trăirea unui sentiment de 

iluminare, pe care poetul îl defineşte ca o alergare, ca un salt, ca o 

curgere, ca un zbor pe care ar vrea să-l stăpânească, măcar cât 

existenţa unei frunze, a unui fir de nisip, a unei brize, a unei unde; 
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cucerit de sentiment, va reveni, în ultimul vers, la noţiunea de timp: 

„Mai lasă-mă un anotimp, un an, un timp‖ („Viaţa mea se 

iluminează‖). Tot „timpul‖ îi dă senzaţia că lucrurile se răresc, că 

sentimentele pălesc şi rămâne deci ideea de timp, ca spaimă şi 

neîncredere. Atât timpul cât şi spaţiul devin entităţi determinante 

ale cunoaşterii: „pământul se rostogolea în jurul său/ ca să ne facă 

să nu ne pierdem încrederea în timp‖ („Rărirea lucrurilor‖).  

Trecerea timpului îl determină să facă concesii. 

Tandru şi subiectiv, visează marea fericire. Somnul, ca şi la Blaga, 

este propice stărilor alese. El caută vremile împărate, când: 

„mugetul taurilor lăsa gravide/ muierile-n cetate‖ („Somn‖). 

Formula artistică în „Clar de inimă‖ (culegere de versuri de 

dragoste) variază de la un poem la altul. Dialogul este exemplar, ca 

în „Scurtă vorbire‖ sau un adevărat delir verbal, ca-n „Strigăt‖. 

Conjugând verbul a voi, sau a fi, înconjurat de cele trei culori 

simbolice albul-pur, patima-roşie, plictisul-cenuşiu, se cristalizează 

formula de joc: „Fără să vreau, fără să vrei, fără să vrea/ trăim erai, 

era./ Va fi doamne, va fi/ alb roşu gri.‖ (Îmi transmit‖) 

 Uneori este discursiv, retoric, lipsit de imagini. 

Nichita Stănescu scrie şi poeme fără sclipire. Ca exemple cităm: 

„Poem‖, „Strigare‖, „Brăţara de gheaţă‖. Sedus de versul popular, 

dă poeziei prospeţime şi candoare: „Ah, mi se făcea departe/ 

Doamne numai cifra şapte/ când veneam cu patru roate/ şi-nhămat 

aveam un şarpe.‖ („Muiere‖) 

Universul realului şi cel cosmic sunt cei doi poli 

între care pendulează poezia lui Nichita Stănescu. Poetul, în 

aspectul cel mai notabil, încearcă un univers de imagini noi, de 

cuvinte noi; deplasează sensurile cuvintelor, le dă alte nuanţe, 

întruchipându-le în simboluri care deschid receptivităţii noastre 

adevărate galaxii. Imaginile devin sau abstracte şi generale, sau 

dureros de concrete, lăsând cititorul să decidă ce univers cuprinde, 

spre ce aspiră. Dezlănţuit şi pur în dragoste, lasă viitorimii formule 

memorabile: „Îmi fac de cai,/ îmi fac de haide‖,„doamnă verde 

camforă‖, „meşter parfumar‖;,„lumina este auzită pe la colţuri‖, 

„moartea este tandră‖ pentru că este similară somnului, „timpul stă 

lungit pe timp‖, sprânceana este „verde şi foşnită‖,„melodia ospăta 

în tine‖„ şi mi-a adormit în verde‖, „cifra mea cea mai muiere‖, „N-

ai să iarnă, primăvară‖, „N-ai să doamnă, domnişoară‖, „şi incest ai 



62 
 

fost prea cast‖. Şi femeia devine: subţire, prună, paltină, icoană şi 

datină, măduvă de văduvă, inimă de viperă, lumină‖ şi mai ales 

„Stimată doamnă domnişoară‖.  

În concluzie: critica a acordat, cu câteva excepţii, 

calificativ mare, poate cel mai mare atribut vreunui poet actual, 

poeziei lui Nichita Stănescu.  

 A existat o evoluţie în contextul creaţiei lui, de la 

caracterul tematic (comun întregii generaţii) şi autobiografic din 

primele volume, trecând prin inspiraţia livrescă şi întărind nota de 

reflexivitate, în tendinţa de a ne convinge că nu este foarte 

important „ce scrie, ci cum scrie‖.  

 N. Stănescu încearcă acel stadiu în poezie în care 

schimbările se manifestă mai ales la nivelul formei; poetul 

cumulează modalităţi artistice ce amintesc de arta lui Blaga, Barbu, 

Arghezi, Bacovia chiar, dar şi Macedonski şi folclorul, într-o stare 

de indeterminare şi devenire acceptată în măsura în care noi, 

cititorii, vom recepta ca material poetic reprezentările ştiinţifice 

asupra realităţii. Transfigurarea în material poetic a matematicii, 

fizicii, filozofiei reprezintă efortul căutărilor de a impune o nouă 

formulă.  

Astfel, discursul devine din când în când stare lirică: 

„Nu-mi aduc aminte de ei, nu-i ştiu,/ toţi unul într-altul suntem 

acum,/ şi numai eu sunt eu./ Să nu adorm. Să nu adormi.../ Cine ştie 

în ce putem să ne trezim,/ Cine ştie în cine…‖. („Cosmogonia sau 

cântec de leagăn‖).  

Alteori este sec, schematic „teză, antiteză, sinteză‖, 

cum ar spune M. Niţescu. Deşi s-a vorbit despre lipsa de emoţie şi 

de patos a poeziei lui N. Stănescu, trebuie să subliniem că 

demonstraţia riguroasă ne transmite pasiunea, indiferent că face 

teoria numerelor, pune întrebări asupra problemelor fundamentale 

ale existenţei sau descrie iraţionalitatea lumii, absurdul, setea de 

concret care îi paralizează parcă aripile neputincioase de-a mai 

cuprinde cerul.  

 Geometrizarea lumii, cuprinderea ei în tipare o va 

face să-şi piardă misterul, şi deci poezia nu mai poate fi o 

reprezentare a „corolei de minuni a lumii‖ (L. Blaga), şi atunci 

poetul caută expresia alambicată, încifrează ceea ce foarte bine 

vedem şi simţim sau cunoaştem din metamorfozarea lumii, din 
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iraţionalul ei. Mai clar spus,încifrează, pentru a potenţa misterul, 

ceea ce ni se oferă direct şi deschis cunoaşterii şi pune absurdul, 

iraţionalul în fragmente inteligibile: „ În toate părţile deodată, zise/ 

cel fără părţi./ Într-o singură parte zise/ Partea./ Ce este?/ Cum, ce 

este?/ Este, pur şi simplu./ Adică E, adică S, adică T, adică E./ 

Primul E este mal vechi decât ultimul E/ Atât.‖ („Ce este viaţa? 

Când începe şi încotro se îndreaptă?‖) 

În ciuda formulei discursive, poezia invită la 

meditaţie, stimulează o stare nedefinită, pe care încă reuşeşte să ne-

o transmită. Absolutul este răspândit în toate părţile, iar noi, 

reprezentăm partea, vedem numai partea, ne lipseşte perspectiva, 

cum spunea Nichita Stănescu altă dată în „omul fantă‖, la care 

adaugă ideea repetabilităţii, a continuităţii. Automatismul, delirul 

verbal implică întocmai, ca şi în poezia lui G. Bacovia („De iarnă‖) 

o stare emoţională: „Se aude/ doar: Stângul! Stângul!/ Drept-drept,/ 

stângul!/ Stângul! Stângul!/ Drept-drept/ Stângul…‖ („Tu‖) - sau 

„Lerui-ler/ Plouă şi e noroi, Lerui-ler/ plouă pe dinăuntru, în 

respiraţie/ lerui ler, în degete, lerui -ler/ în timpane,/ lerui-ler, în 

dinte‖ („Miraj‖). Nevroza se transformă într-o stare permanentă, 

stare de fapt, similară exaltării,provocată de o trăire ascuţită cu toate 

fibrele.  

Pentru a-şi defini stările, poetul creează cuvinte 

menite să sugereze principiile cosmogonice al lumii; „Aerburg‖, 

„Ferburg‖, „Terburg‖, „Focburg‖ (apa este exclusă ca principiu 

cosmogonic).  

Încercările lui N. Stănescu tind spre marea poezie şi 

emoţia poetică există în ele; fiecare volum poartă un „ce‖ 

melancolic, chiar şi atunci când pare a fi fericit; Nichita Stănescu 

este temperamental un romantic: „Azi părul tău e mai decolorat de 

soare/ regina mea de negru şi de sare.‖ („Viaţa mea se iluminează‖) 
 

 

 

 

 



64 
 

 

                                                                    

PAVEL ŢUGUI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

TRATATUL ROMÂNO-UCRAINEAN ŞI INTERESUL 

NAŢIONAL (I) 

 

          Litigiile noastre teritoriale cu marele vecin de la răsărit sunt 

vechi, dar au revenit cu acuitate în actualitate în anul 1997 când, 

ca urmare a destrămării URSS, vecină a României devenise 

Ucraina independentă. Meandrele negocierii unui Tratat cu 

Ucraina au iscat, ca de obicei în momente-cheie,   aprige discuţii 

şi confruntări politice, iar o parte a presei a găzduit, în acea 

perioadă, în detrimentul informării corecte a opiniei publice, 

poziţii partizane, unele în dispreţul adevărului istoric şi al 

interesului naţional, menite să ascundă eroarea politică a foştilor 

lideri ai Convenţiei Democrate şi Partidului Democrat. De pildă, 

Mircea Mihăieş semna, în România literară, nr. 15/20 aprilie 

2007, articolul „Chirurgia indirectă‖, în care acuză „pesedeii‖ că  

„singurul lor demers [cât au fost la guvernare] a fost să cedeze ca 

nişte laşi Insula Şerpilor‖. Verdictul ascunde adevărul, încearcă 

să găsească alţi vinovaţi decât cei reali, crezând că poate împăca 

interesul naţional cu ebrietatea politică... Cert, abordarea lucidă, 

responsabilă a chestiunii - în toată amploarea ei de importanţă 

naţională - impune cunoaşterea împrejurărilor istorice concrete în 

care Insula Şerpilor şi zona aferentă de la gurile Dunării au 
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devenit litigiu teritorial între România şi Ucraina, alături de alte 

teritorii istorice româneşti răpite prin forţă şi dictat.  

         - Tratatul de pace de la Paris din februarie 1947 nu prevedea 

o clauză explicită referitoare la Insula Şerpilor şi platoul maritim 

continental adiacent, astfel că, tacit, întreaga zonă a rămas în 

graniţele României. Guvernul sovietic a recunoscut zona ca 

aparţinând României, până în anul 1948. 

         - Pentru înţelegerea situaţiei create la sfârşitul anului 1947, 

trebuie avute în vedere confruntările politice din URSS privind 

teritoriul RSS Moldova. În 1946, liderii comunişti de la Chişinău 

au înaintat lui Stalin un Memoriu, în care cereau ca judeţele 

Hotin, Akkerman (Cetatea Albă) şi Ismail să fie trecute în 

componenţa Basarabiei istorice. Referindu-se la judeţele din 

sud, arătau că RSS Moldova „este lipsită de porturile dunărene şi 

de cele de la Marea Neagră - Bugaz, Akkerman, Chilia, Ismail, 

Vâlcov, Reni‖. Stalin a ignorat cererea liderilor de la Chişinău, 

dând satisfacţie ambiţiilor expansioniste ale Kievului, judeţele 

respective intrând în componenţa RSS Ucraina.         

         - Guvernul URSS exercită presiuni asupra guvernului 

nostru, forţând semnarea unui „Protocol‖, la 4 februarie 1948, la 

Moscova, privind „linia frontierei de stat‖ între RPR şi URSS, 

„de-a lungul fluviului Dunărea de la Pardina la Marea Neagră, 

lăsînd insulele Tătaru Mic, Daleru Mic şi Mare, Maican şi Limba 

de partea URSS, iar insulele Tătaru Mare, Cernova şi Babina de 

partea Romîniei. Insula Şerpilor, situată în Marea Neagră, la 

răsărit de gurile Dunării, în cadrul URSS.‖  

         În baza Protocolului, delegatul sovietic N.P.Şestov şi cel 

român Ed.Mezincescu semnează, pe insulă, un Proces verbal de 

predare/preluare a teritoriului românesc. Actele nu au valoare 

juridică recunoscută internaţional, insulele respective nu 

aparţinuseră niciodată Rusiei, Ucrainei, URSS, iar Guvernul 

român, care semnase sub presiune, nu a supus Marii Adunări 

Naţionale ratificarea protocolului.  

         - După moartea lui Stalin, regimurile Groza-Dej şi 

Ceauşescu-Maurer au redeschis discuţiile, cu sovieticii, despre 

Insula Şerpilor şi platoul maritim continental aferent. Conform 

investigaţiilor, s-au desfăşurat 20 de runde de negocieri, ultima în 

1988, dar nu s-a ajuns la un acord de delimitare a platoului 
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maritim şi a viitorului insulelor şi nici în privinţa restituirii 

Tezaurului evacuat în Rusia în 1917. 

         - După 1989, la întâlnirea Iliescu-Gorbaciov, din 3-5 aprilie 

1991, delegaţia României a ridicat din nou problema Insulei 

Şerpilor şi delimitarea platoului maritim continental aferent, dar 

sovieticii au refuzat reluarea tratativelor. În ciuda aparenţelor, 

Gorbaciov se situa, în privinţa României, pe vechile poziţii 

expansioniste sovietice... 

         - La 28 noiembrie 1991, Parlamentul României adoptă în 

unanimitate Declaraţia cu privire la referendumul pentru 

independenţa Republicii Ucraina, care proclamă: „Parlamentul 

României declară solemn că aceste teritorii - Bucovina de Nord, 

Ţinutul Herţa, Ţinutul Hotin, precum şi judeţele din sudul 

Basarabiei - au fost rupte din trupul ţării, iar Pactul Ribbentrop-

Molotov a fost declarat nul şi neavenit, ab initio, de URSS, la 24 

decembrie 1989 şi de Parlamentul României, la 24 iunie 1991. 

[...] Parlamentul României declară solemn că referendumul 

organizat de autorităţile de la Kiev în teritoriile româneşti 

încorporate cu forţa în cadrul URSS [...] este nul şi neavenit, 

precum şi consecinţele acestuia. ‖ Ultimul articol din Declaraţie 

solicită Guvernului României să înceapă „de urgenţă negocieri cu 

autorităţile de la Kiev în problema teritoriilor româneşti anexate 

cu forţa de URSS.‖  

         Între 1990 şi 1996, toate partidele parlamentare au aderat şi 

susţinut, prin voci proeminente - Ion Raţiu, Al.Bârlădeanu ş.a.-, 

politica externă a României, iniţiată de preşedintele Ion Iliescu şi 

de guvernele succedate la Palatul Victoria. Relevantă şi cu 

importantă valoare politică a fost semnarea şi ratificarea 

Tratatului cu Ungaria (1996).  

         - Consecvent principiilor de politică externă aprobate de 

Parlament, guvernul român notifică, în aprilie 1993, guvernului 

ucrainean, situaţia apărută după dispariţia URSS: Tratatul din 

1961 privind frontiera de stat româno-sovietică „a devenit 

caduc‖, ca urmare a apariţiei, la graniţa de est   a României, a 

două state independente - Ucraina şi Republica Moldova. În 

consecinţă, Bucureştiul propune Kievului negocieri privind 

frontiera de stat. Până în anul 1997, guvernanţii ucraineni n-au 

dat curs insistenţelor părţii române de a începe negocieri oficiale 
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privind litigiile teritoriale şi celelalte probleme de interes reciproc 

acumulate în deceniile trecute.  

         Poziţia guvernului de la Kiev confirmă adevărul istoric ce 

marchează, încă de la sfârşitul Primului Război Mondial, atât 

politica Ucrainei naţionaliste
1
, cât şi a Rusiei Sovietice, în care 

prima a fost ulterior încorporată, de extindere a dominaţiei spre 

apus, pe calea ocupării prin forţă a unor teritorii româneşti care n-

au aparţinut niciodată Rusiei-URSS sau Ucrainei. Ucraina 

independentă este unicul beneficiar al anexărilor teritoriale 

ilegale prevăzute în Pactul Ribbentrop-Molotov, realitate istorică 

şi politică de care guvernanţii României şi ai Republicii Moldova 

trebuie să ţină seama, indiferent de opţiuni ideologice. În privinţa 

recunoaşterii independenţei Republicii Moldova, în ciuda unor 

păreri contrare, neavizate, partizane, trebuie spus că România a 

procedat înţelept, conform normelor internaţionale şi 

documentelor semnate la Helsinki, înlăturând orice discuţii 

privind statutul de teritoriu românesc al Transilvaniei, recunoscut 

internaţional, fapt ce a condus la încheierea şi ratificarea 

Tratatului cu Ungaria, în 1996. De altfel şi împrejurările 

deficitare juridic în care, în 1920, s-a consfinţit internaţional 

realipirea Basarabiei la Regatul România, fără 

participarea/acordul Rusiei bolşevice, au generat relaţii 

diplomatice încordate cu aceasta, soldate, în final, cu ultimatumul 

din 1940 şi cu urmările sale extinse...  

         În perioada 1990-1996 inclusiv, această situaţie politico-

istorică a determinat preşedintele şi partidele la guvernare să 

analizeze sub toate aspectele relaţiile României cu Rusia şi 

Ucraina, să nu accepte nici un compromis privind teritoriile 

româneşti din nord şi est - nordul Bucovinei, Ţinutul Herţa şi 

Insula Şerpilor cu zona adiacentă. Două au fost chestiunile ce n-

au putut fi depăşite în tratativele cu Rusia: consemnarea în Tratat 

a condamnării pactului germano-sovietic în formularea exactă 

adoptată de Sovietul Suprem în 24 decembrie 1989 şi restabilirea 

drepturilor României asupra Insulei Şerpilor şi gurilor Dunării 

cu zona maritimă adiacentă. Pentru că Rusia nu a acceptat 

poziţia României - a preşedintelui Iliescu şi a guvernului -, 

semnarea Tratatului a fost blocată, iar premierul Primakov a făcut 

cale întoarsă la Moscova.           
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MIRCEA VAIDA VOIEVOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zădărnicie 
 

Ar trebui plivite buruienile 

de pe calea de fier, cu traverse 

năpădite de lucerne, brusturi şi soc. 

Merse veste că poienile au înflorit 

sub cer de foc, 

la Sfântul Schit al lui Arsenie, 

că în Zarand a îmburuienit rana de glonţ 

a unui răzbun rănit în război. 

Trece un tren prin Gurahonţ spre Sântana, 

apoi – un şuier se cerne 

din Gorun în Gorun. 

 

Din halte unde sună ecouri, 

plecă ultimul tren.  

Cum trecu vara, ca nouri, 

s-au vântul prin crângul de carpen. 

 

    Să batem câmpii 
 

Să batem câmpii ! 

Să ne prefacem iar copii, 

la Brad – când stele cad 
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în zări de Zarand. 

De aceea vă spun 

în şoaptă o rugă, 

de îmblânzit ura, 

să stăm ghemuiţi în gura 

minei vechi, sau în Gorun,  

la Buturugă, să ne jucăm 

de-a scorbura. 

 

Îmi aud, îmi ascult 

râsul de demult,  

dorm în bârlogul de urs, 

în dumbrăvi cu sânziene, 

mă umflu în pene de sturz, 

flori de tei îmi ning pe gene, 

ace de brad în pământul 

cu bulbi de brânduşi. 

 

Oare de ce se pierdu râsul, 

ca plânsul pisicii sălbatice 

ucisă de vulpi?  

În cenuşi suflă vântul. 

 

      Ecou în pustiu 
 

Îl caut pe Tata în cimitir zărăndean, 

întâplător sau nu,  

sunt, iată, mai vârstnic ca El, 

Maică-Mea se mici parcă în ani, 

în lumea lor se numără altfel. 

Mă mir cum trecu.  

Precum norii albaştri, 

cel plecat s-a întors la izvor. 

Devenim treptat 

Părinţii – Părinţilor noştri. 

 

În scutece de lut îi alintăm la sân, 

îi duc de mână în prag de april, 
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de strajă mereu 

lângă crucea Tatălui meu, 

eu – bătrân, El – copil, 

ghemuit în ţărână. 

Privirea-mi arunc 

în adânc, smerit 

îi vorbesc Tatălui – prunc. 

Mă ascultă şi tace, 

în cimitir e pace, 

mireasmă de tei. 

Fiu cărunt – mă rog în genunchi, 

icoanei Părinţilor mei. 

 

 

                          Fără cuvinte 
 

Dumnezeu ţâpă un zar, 

Zarand – Dnaraz! 

Lumea e un car în râpă, 

din care se face risipă, 

aşadar – vom citi răsturnat. 

Sap în ogradă, 

de la coadă la cap, 

Zarand – Dnaraz!  

Viaţa n-are haz, 

E un joc de copii.  

Am uitat ce-am fost înainte de-a fi. 

Taci! Poate fără cuvinte 

ne vom aduce aminte. 
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 DUMITRU  MĂLIN 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

                 ÎN CĂUTAREA SPAŢIULUI VISAT  (VII) 

 

Ne-am dumirit repede că ne aflam într-o parcare de pietriş situată 

exact pe ţărmul mării Mediterane. Iar luminile veneau de la un 

oarece stadion pe care tocmai se desfăşura un meci de fotbal aflat 

pe sfârşite. În câteva minute s-a şi auzit fluierul final. Luminile s-

au stins, toate, în scurt timp, iar din zecile de maşini parcate acolo 

pe plajă, pe pietriş, n-a mai rămas nici una. Doar un pustiu fluid, 

întunecat, amplificat de huruitul nemărginit al mării şi fantasmele 

noastre, cu mult mai negre, alimentate de temerile francezilor cu 

privire la cabrioleorii italieni. S-a făcut o linişte plină de 

vacarm.Stelele emiteau tunete albastre. Pânza infinită a mării 

lumina vânăt şi asurzitor, fără nici o speranţă, fără nici o 

speranţă! Am fi vrut să plecăm mai departe, să nu ne mai 

desfacem patul de sub volan, să nu ne întindem comozi pe 

scheletul frânei de mână, să nu ne lungim cu genunchii la piept 

pentru a nu distruge tot bordul, cu toate manometrele lui, 

împingându-l, spasmodic, cu tălpile. Am fi vrut să pornim, chiar 

în acea clipă mai departe, dar unde? Dar pe unde? Dar cum?. 

Eu, cel puţin, mi-am luat în primire binecuvântatul bidon în care 

făcea mărgele un curaj de minimum 60 de grade. Am sorbit, de 

mai multe ori, din această licoare românească, fermecată şi 

binecuvântată. Până la orbire am înghiţit apa aceea de foc. Apoi 

aşa orb şi surd la toate, am molfăit o bucată de slănină cu şoricul 

ei gros cu tot şi m-am scufundat într-un somn obosit şi mai adânc 
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decât marea, acoperindu-mă cu lumea uitată şi grea de deasupra. 

Madama mea, însă, m-a cotit toată noaptea, trezindu-mă şi 

întrebându-mă cu glas înspăimântat: „Auzi? Tu auzi ceva?‖. „Ce 

să aud!  Nu-i nimic. Ai visat.  Culcă-te mai departe!‖. „Nu, că se 

aud voci şi foşnete şi păcănituri. Hai să plecăm de aici!‖. „Nu 

plecăm nicăieri. Culcă-te! Mâine avem drum lung. Trebuie să 

ajungem până în Austria. Numai acolo vom mai dormi! Culcă-te, 

te rog!  Nu vezi că nu se aude nimic în tot sfertul ăsta de oră de 

când stăm de vorbă?‖. Căci, într-adevăr, ca într-un făcut, atâta 

timp cât mă putea ţine pe mine aşa, semi-treaz, dar cu simţurile la 

pândă, nu se auzea nimic. Dar zicea că îndată ce sforăiam, de 

undeva, dinspre mare, toate duhurile nopţii, toţi vârcolacii apelor, 

toate stihiile văzduhurilor se zârcoleau şi urlau în creierul ei de 

femeie înspăimântată. Toţi hoţii şi ucigaşii din Italia, într-un 

convoi furibund, înaintau spre Dacia noastră. Să-i smulgă roţile, 

motorul, ori portbagajul supra-încărcat cu toate gunoaiele Franţei. 

Dar, mai ales pe noi, imprudenţii copii ai plaiurilor transilvănene, 

să ne extermine şi să ne şteargă de pe faţa pământului! 

Dimineaţa, de fapt pe la orele zece, când am deschis eu ochii, 

evident că doar atunci, copilotul meu, se ohihnea la umbra cine 

ştie căror coşmaruri la fel de ucigaşe. Eu am ieşit tiptil din maşină 

şi am început investigarea împrejurimilor de pe acest, fremătător 

acum, ţărm de mare. Prima dată m-am lămurit că într-adevăr ne 

aflam lângă un stadion, ca toate stadioanele, poate puţin mai mic. 

Dar cu porţi, gazon, tribune, reflectoare de noapte, mă rog, tot 

tacâmul. Pe un zid ce servea drept postament pentrul gardul de 

împrejmuire, cineva, un arbitru distrat probabil, uitase chiar o 

busolă, ca un ceas strălucitor în lumina soarelui ce mustea, din 

nou, de viaţă, linişte şi împăcare sufletească. Mi-am însuşit 

busola, şi am luat-o, mai apoi, încet, la talpă, de-a lungul 

ţărmului. De-abia acum m-am dumirit ce-a fost cu zgomotele din 

timpul nopţii. Peste tot, din loc în loc, erau cutii de bere, unele 

neatinse, dar şi resturi de mâncare, conserve, franzeluţe, folii 

garnisite cu salamuri, din care se vedea cum se înfruptaseră peste 

noapte pescarii amatori. Doar ei puteau fi căci lăsaseră în urmă 

cutii cu râme, dar şi unele unelte de pescuit. M-am liniştit şi mi-

am continuat investigaţiile, înaintând şi întâlnind la un moment 

dat un obstacol: o mare ridicătură de pietriş şi nisip, care acoperea 
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o conductă enormă prin care, probabil, aurul duhnitor al Genovei 

se deşerta în mare. Peste acel munte de pământ şerpuiau cărăruşe 

nenumărate pe care te puteai aburca pentru a trece dincolo. M-am 

aburcat şi eu curios să văd cum se întinde ţărmul şi marea mai 

departe. Nu mică mi-a fost surpriza de a descoperi că pe partea 

cealaltă a conductei, cel puţin cinci şase saltele groase de buret 

erau întinse la soare. Iar în jurul lor, ca un roi de fluturi 

multicolori, adormiţi pe plajă, erau împrăştiaţi chiloţei, eşarfe, 

sutiene, tampoane, prezervative şi alte „nimicuri‖ de acest gen. Se 

vedea clar că acest loc nu reprezenta decât un nebunatic bordel de 

noapte, în aer liber, unde trupurile bărbaţilor şi femeilor genoveze 

şi, probabil nu  numai, explodau în ţăndări ţipătoare, acompaniate 

de erotica şi excitanta muzică necontenită a mării. Zărisem 

dincoace de conducta care reprezenta, după cum mi-am dat 

seama, şi un fel de graniţă dintre două lumi, un băţ de undiţă rupt 

şi aruncat la întâmplare. M-am întors după el, l-am ridicat de jos 

şi am trecut din nou graniţa aceea cocoşată până la cer. Am luat 

în vârful undiţei o pereche din acei chiloţei mov, şi aşa, ca un 

cavaler cruciat, cu un drapel de luptă ridicat în vânt, am revenit la 

maşina noastră. Copilotul meu se trezise şi el şi, văzând că 

lipsesc, era deja foarte speriat că m-au răpit extratereştri gălăgioşi 

de peste noapte şi-acum mă ţin captiv sub pleoapele albastre ale 

mării. Când m-a văzut cu steagul ridicat deasupra capului, în loc 

să guste gluma, s-a înverşunat rău de tot,  întrebându-mă ce-i cu 

acel trofeu. I-am povestit că acei chiloţei reprezintă o pierdere 

colaterală din luptele ce se desfăşurau peste noapte în „lumea de 

dincolo de conductă‖, în împărăţia lui Eros. Iar atunci a exclamt 

cu năduf, descărcându-şi pe bieţii chiloţei toate spaimele 

întunericului: „Ah, trăsni-le-ar Dumnezeu să le trăsnească, dar şi-

aicea sunt curve!?. Şi-aicea sunt curve!?‖. Apoi tot nervoasă de 

parcă eu fusesem partenerul vreuneia din acele „curve‖ de 

conductă, a adunat „hotelul‖ şi am plecat mai departe, spre nord. 

La marginea oraşului Parma, în parcarea din faţa unui muzeu cu 

aspect de castel, am mai dormit o noapte, fără alte peripeţii 

notabile. De-abia în ziua următoare, străbătând alte localităţi 

pitoreşti, am ajuns, în sfârşit, la Trieste. Aici trebuia să obţinem 

viză de Austria, deoarece prin fosta Iugoslavie bubuia războiul, 

care se îndrăcise chiar de tot între timp, iar acum chiar că era 
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interzis de a se mai trece pe acolo. Am obţinut cu uşurinţă acea 

viză şi aşa am ajuns a ne rostogoli, pentru prima oară, roţile 

Daciei noastre româneşti şi pe pământul scorţos al Austriei. După 

alte vreo două zile, trecând prin Budapesta, am ajuns la Nădlag, 

intrând într-o Românie pe care, doar cu două-trei săptămâni 

înainte, am fi vrut, cu nesăbuinţă, să o părăsim pentru totdeauna. 

Dar de care acum ne era tare, tare dor şi ne era atât de dragă încât, 

apropiindu-ne de graniţă murmuram, fără să vrem: „Noi suntem 

români, noi suntem români...‖ sau „Acasă mi-e gândul   şi-aş vrea 

să mă-ntorc/Să mă-ntorc iar la prieteni, la omul iubit...‖. Aici, 

acasă, ne aşteptau toate rudele, toţi cunoscuţii, tot pământul 

nostru blând şi ocrotitor ca un leagăn. Dar ne aşteptau, mai ales, 

mamele noastre cu sufletele sfâşiate de suferinţă, de nelinişte, dar 

şi de arzătoare nădejde. Pe când în Franţa, sau peste tot pe unde 

am hălăduit în aceste două luni, nu ne mai aştepta nimeni! 
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GHEORGHE DĂNCILĂ 
 

 

 

 

 

 

 

Vulnerabilitate 
 

Atâtea rotunjimi vor să se-adune 
Albe-n carnala ta perfecţiune 

Buze şi ochi, şi umeri, şi picioare 

Unelte par a fi de vrăjitoare 
Ca şi rostirea şoaptelor ocultă 

De logică şi frică nu ascultă 

Ca pe-un beţiv atât mă preocupă 
Licoarea grea de pofte ce e-n cupă 

Precum în carnavalul de la Rio 

Neruşinarea-mi jertfa ţi-ar primi-o 

În pas de samba şi în ritmuri grele 
Cu iad şi frumuseţe puse-n ele 

 Tristeţile vor recunoaşte toate 

 Că prea e bogăţie la păcate. 
21 iunie 2014 
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Alegere 
 
Gândesc la carnea-ţi tânără şi albă 

Şi toate şoaptele ce le avem 

Galbeni le-aş face să-i aşez în salbă 
Şi să ne fie cel noroc suprem 

E altul aurarul care pune 

Materialul rar în arabesc 

Şi nu mai vrei la mine să se-adune 
Comoara asta din tărâm ceresc? 

Sau poate dispărând atâta vreme 

Vei fi ajuns la mâna de zlătari 
Şi te negustoresc fără probleme 

La curţi domneşti şi la boierii mari 

 Poate reacţia ta instinctivă 
 Te face nu o târfă, ci o divă. 

1 iulie 2014 

 

 
 
 

 

 
 

Ispitiri 
 

Meşteri vestiţi, meşteri atinşi de har 

Tot aurul din păr ţi-l fac inele 
Formele tale,un suprem olar 

Le-a modelat şi vrăji a pus în ele 

Tu ai împărăţii ce nu le dai 
Pe mâini străine şi pe mâini barbare 

Naivă ai ascuns grădini de rai 

În vara cărnii tale arzătoare 

O, de aş fi alesul de hazard 
Să stăpânesc eu fericirea toată 

Pe rugul poftei mele să te ard 

Ca pe o vrăjitoare blestemată 
 Voi lăuda preafericita maică 

 Ce-a pus ispite în aşa puştoaică. 

18 octombrie 201  
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Exersări 
 
Am exersat tot ce era uman, 

Vorba lui Marx, credeam în libertate 

M-am închinat la sex şi burdihan 

Că era testul de normalitate. 
Vrut-am ispita ce e-n rătăciri 

Nu era vremea de înţelepciune 

Nu-s apt de flagelarea din fachiri 
Când dragostea trăia în vremuri bune 

M-am îmbătat cu vis şi cu poveşti 

E vinul vechi din sfânta mea beţie 
N-am înţeles ce-nseamnă să greşeşti 

Am exersat ce e să nu mai fie 

 Văzut-am, dacă vraja se sfârşise 

 C-am exersat doar drumuri ca Ulise. 
6 octombrie 2014 

 

 
 

Regret 
 

N-a fost în mine aluat de sfânt 

Să uit de lume dus în sihăstrie 
Olog pe drumul mântuirii sunt 

Şi niciun înger parcă nu mă ştie 

Şi orb la lume n-am putut să fiu 
Din ispitiri gustat-am mătrăguna 

Şi n-am fugit departe în pustiu 

Din Dulcinei nu mă lăsa niciuna 
Şi nu mi-am pus nici ceară în urechi 

Sirenele nu mă lăsau în pace 

Şi-am repetat şi eu păcate vechi 

Visat-am vremuri dionisiace 
 Dar sufletul sărac şi rătăcit 

 În drum de sfinţi tot umblă la cerşit. 

30 septembrie 2014 
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DANIELA GÂFU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ianuarie 2015 

 

La ce-mi slujește chipul, suav, roziu și neted 

Când visul serii stinge scânteia de departe?! 

Surghiunul neputinței mă ține înlănțuită,  

iar tu gonești întruna prin nesupuse gânduri. 

 

Durerea dimineții la tine se-ascunde 

Îmbracă altă haină, e încă o ispită, 

Din nou, crește dorința, mister în plin-ardoare 

Pe-ascuns, nevindecate răni prin aripi. 

Se ridică.  

    

11 ianuarie 2015 
 

Scriindu-ti, 

îți simt respirarea 

ce se apropie să-mi sărute gâtul alungit, 

de așteptare. 

  

Mă îndepărtez de gândul speriat 

care-mi amintește de depărtare. 

Azi, inspirația e mult prea plutitoare 

precum zborul plăpândei petale de mac. 
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În jurul meu, multă dezordine 

mii de hârtii mă privesc exaltate 

unele completate cu grijă, 

altele doar mâzgâlite nervos. 

 … 

Prin văzduh mă strecor după o gură de aer. 

o panglică roșie, pierdută în dansul verii.    

... 

Îngerul apei îmi spală inima, 

pentru a fi receptacolul iubirii sfinte! 

 

Îngerul aerului îmi purifică intelectul,  

pentru a străluci în vremea dreptății! 
 

Îngerul focului îmi sfințește sufletul, 

pentru a deveni lăcașul adevărului zeiesc! 

 

12 ianuarie 

 

Iartă-mă, iubito! 

Îți promit că mă revanșez 

în mii de feluri... 

Deplâng femeia care se încrede aceluia 

ce nu-și cunoaște decât propriul nume. 

  

Am fost frumoși o vreme, 

fără temeri, fără îndoieli. 

Neostoite nopți, 

albe gânduri, 

parfumate dezlegări. 

  

Acum ne-au rămas întrebările 

care ne rod amintirile 

memoria, 

altădată atât de vie, 

pare că s-a scurtat 
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ca ziua solstițiului de iarnă. 

...  

Una viață în dar pentru tine. 

Nu citim prospectul de folosire. 

Ne deprindem cu ea,  

ca atunci când ne preparăm hrana,  

adăugându-i după gust condimente:  

ulei, ghimbir, sare...  

 

Și, totuși, am cunoscut sau nu fericirea? 

Bucătăria noastră lăuntrică. Tăcere.  

Momente bune. Momente rele. 

În fiece împrejurare,  

căutăm condimentele potrivite. 

Suflete, pe unde hălăduiești?! 

 

13 ianuarie 2016 

 

Bună dimineața, iubite! 

Ti-am auzit pașii adulmecându-mi veghea.  

Mi-am înghițit târziu ultima lacrimă, 

ce-mi spălase cearcănul drept, 

adâncit cu încă un inel ruginiu. 

  

O veșnică spaimă maladivă, 

îmi înghesuie dragostea, 

ce-ți trimite biletul de adio! 

Ce rost avea să ne răfuim?! 

 

14 ianuarie 2016 
 

Sub ochi e tot mai largă dorirea, 

sau noi suntem prea apropiați?  

Speranțele bete curg peste noi, 

întinși în nemăginirea visului abia început. 

Ce dulce e uimirea primei atingeri!  
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Raisa Boiangiu 

 

 

 

 

              Năzbâtiosul-furios, cu graţie
7
 

                   S-a născut: primul beng. 

 

Aflasem atunci şi mai demult din povestirile soţului că 

nepotul Ion Lucian purta cu sine şi un nenăscut cu viaţă, pe Ion . 

Fuseseră doi - gemeni. Iarnă. Ger cumplit. Vifor cu şuiere sinistre 

pe la geamuri. Lupi veniţi până în curte, urlând. Mama cu groază 

tremurând, aştepta naşterea. Era o vecină grăsană alături. Ieşea cu 

greu din trupul mamei, unul mai mare ca un mâţ - nu respira. 

Mama pe la icoane: 

- Doamne, dă-mi-l! Îi mai murise o fată. Dorea acest copil 

din tot sufletul, îl aşteptase. Ieşise mort. Mama tristă blestema 

imaginea din icoană. Bărbatul era plecat la ibovnică, o 

văduvioară plină de foc, o brunetă drăcoasă. Să-l blesteme şi pe 

el, ea, lipsita de noroc. Cum sta aşa, aproape fără sine în 

genunchi, ceva, un zvâcnet interior o încerca. Ce-o fi? Îşi pipăia 

lăcaşul cald şi încă plin. Mai mişcă? Un plâns interior se auzea. 

Ce-i asta? Sufletul ei care plângea? Şi când lupii dădeau glas la 

uşă, râşcăind cu labele, îşi făcu loc şi Lucian, cu ţipăt, rupându-i 

cărnurile zdrenţuite: oricum, dar să iasă. Ce îl uitaseră ursitoarele 

înăuntru, voiau să nu mai fie? He, he! Le-arată el: voinţa lui de a 

ieşi, chiar fără voia mamei, care habar n-avea că mai avea un 

prunc şi acesta era viu şi dornic de a trăi şi răzbate prin propriile 

puteri. 

                                                             
7 Fragment din romanul cu acerlaşi titlu 
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             Pentru cine bat clopotele? Şi pentru tine... dacă el... 

 

După câteva luni de la întâia noastră întâlnire (de spirit, de 

miracol?) el fusese arestat. 

Îi găsiseră în buzunarul de la sacou, în timp ce erau 

adunaţi în parc un grup, nişte versuri de Goga. Erau o crimă 

aceste versuri? N-am înţeles de ce, dar cum absurdul funcţiona 

perfect pe atunci, îmi imaginez că era firesc într-un absurd 

perpetuu, ca nişte versuri de Goga, să provoace asemenea efecte: 

arestarea lui Ion Lucian. 

Mai ales, că le şi recitase în parc, pe o tribună improvizată 

într-o d. a. de iunie, a anului de graţie tragică 1959, e, he! 

Eroii sunt vânaţi astfel. După ce-au cântat ,,Deşteaptă-te 

române‖ cu aplomb şi-au recitat din Goga, după momente 

sublime de revărsare de energie colectivă, l-au ridicat. Dacă ar fi 

fost singur şi-l apucau asemenea accese de actor, n-ar fi fost 

nimic, în cel mai rău caz îl catalogau drept nebun, dar aşa, tupeul 

nemăsurat de a spune şi altora ce simţi poate constitui şi este o 

crimă. Liberta! te! învinsă în concret. Naşterea cu chinuri a 

mamei ce mai conta. El urma să se nască din alte chinuri: 

prescrise de oameni. În faţa cui să-ţi mai arăţi orgoliul de prins - 

fără vină încarcerat. He, he! El şi profesorul de istorie al liceului 

fuseseră consideraţi capi. El, capul unei conspiraţii? Cum să nu te 

crezi Mesia-Eliberatorul. Aproape fără voia lui devenea erou. Ce 

statut la frageda lui vârstă care predestinează.  

N-a povestit nicicând ce-a suferit acolo. Zicea numai c-a 

fost foarte greu de îndurat, că lucrul la stuf, la canal, cu marşurile 

acelea lungi, interminabile, cu frigul băgat în oase până la 

distrugere nu putea fi descris. Cum să descrii suferinţele 

autentice, nu cele inventate, zilnice, ci unele care ating veşnicia, 

adâncurile nebănuite ale fiinţei. Pe-atunci la şaisprezece ani, eu 

studiam cartea cu iz psihologic: ,,Arta de a suferi‖. Într-adevăr, 

trebuia să posezi arta de a trece cu graţie prin infern. El fusese în 

infern. Atingând pragul de jos, putea să-l vadă şi pe cel de sus? 

Acolo îl cunoscuse şi pe popa Raol, pe istoricul Z. şi pe scriitorul 

Iv., iar mai presus de toţi, mai apropiat întru spirit îi fusese Ion O. 

dramaturgul, care-i dedicase şi-un volum de piese de teatru pe 

care-l tipărise în ţară după ispăşirea pedepsei (fără vină), vina 
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fiind a tuturor, de a exista într-un astfel de loc. Volumul a avut 

liberă trecere după aparentul şi vremelnicul dezgheţ de după 

1964. Hm, hm! Dragoste. Cum să iubeşti? Ce? Ion - actorul, 

personaj generic îl învăţa versuri de Eminescu, expresii uzuale în 

franceză şi germană, aproximativ tot ce ştia el ca om de cultură şi 

mai tânărul nostru nepot, în momente de răgaz, cât de puţine erau 

acolo, se instruia c-o sete care spera să dureze întreaga viaţă: o 

proiecţie a unei stări de graţie. 

Aşa că, acolo, fusese un personaj destoinic, cu voinţă de 

instruire, învăţând şi tot felul de practici de supravieţuire printre 

care credinţa avea un rol primordial. Adormea - după zile de chin 

- cu visuri de lumină, iar razele care intrau în celulă prevesteau 

lumea cu lumina ei benefică, ce i se putea revela curând. La 

tinereţe disperarea n-are culoarea veşniciei, oricând, cea mai mică 

fisură a nedreptăţii, fiind dătătoare de speranţă. 

A supravieţuit, uneori nu credea. Mai ales când a fost 

bolnav şi a ajuns la infirmerie. Îl întâlnise pe tata acolo, îl 

închiseseră şi pe el cu un motiv pueril, că zisese ceva de regim, 

drăcuise. Drăcuia zilnic, temperament impulsiv, dar chestia asta 

n-avea semnificaţia unei conjuraţii voite, a unei subminări a 

ordinei publice. Îl condamnaseră. 

Medicii, ei se pare că i-au rămas în memoria afectivă, în 

subconştient, îi simţea ca pe nişte izbăvitori, vindecători de 

nevroze. Treaba asta i se părea cea mai umană din toate: să 

vindeci trupul-trup, ca să reziste apoi ispitelor de tot soiul. El ştia 

că unii nu rezistaseră torturilor: suferind până la capăt, pierind, 

alţii cu voie sau fără voie colaboraseră, că numai astfel mai 

puteau spera la ieşirea dintre ziduri. 

Cei douăzeci şi unu de ani ai lui de condamnare iniţială, la 

recurs deveniseră doisprezece şi apoi fuseseră efectiv cinci. 

Spunând cinci ani pare puţin, dar numărând zilele şi 

nopţile „petrecute‖ acolo, pot fi chiar o viaţă de om (de câine, de 

animal). Câţi muriseră? Nu le ţine numărul. Îşi zicea: să reziste. 

Să trăiască. Acolo nu voia să ştie de ani, de timpul care trece. 

Era un miracol că scăpase viu de acolo. De acum urma să 

caute dragoste, dragostea ca un tot (incluzând şi femeia). 
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IOAN ADRIAN  POPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RUGUL 
 
 

Ţi-ai lăsat aripi  
Pentru mine?! 

 

Cum?! 
Când toţi împrejur 

Îşi ciuntesc  

Fărâmă cu fărâmă  

Zborul, 
Tu ţi-ai crescut singură 

Şi-n văzul tuturor 

Aripile pentru mine?! 
 

Atunci, 

Hai să gonim la ruguri, 
Spre flăcări vino 

Să ne rostogolim 

Şi-mpreunându-ne aripile 

Să devenim noi înşine 
Un rug! 
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ÎN URECHEA STÂNGĂ 
 

 

Ce faci?! 
Mi-ai intrat în urechea stângă 

Şi-ai început brusc  

Să mă dori! 
— E grav, domnule doctor? 

- Întreb eu, prefăcându-mă neştiutor - 

— „O nimica toată, tinere, 

Te-a tras 
- Aşa într-o doară - 

Curentul Erosului!‖ 

(Îmi răspunde el, prescriindu-mi picături,  
Prefăcându-se optimist  

Cu privire la şansele mele  

De vindecare...) 

 
 

EXPONATUL 

 
Muzeul militar 

- La a cărui inaugurare oficială  

Am fost invitat - 
Are-n custodie câteva mii de exponate: 

Arbalete de lux, 

Săgeţi otrăvite de câteva decade, 

Catapulte cu reacţie rapidă, 
Cartuşe conservate pe ţevile revolverelor, 

Scuturi de diferite forme şi dimensiuni 

Păstrând cicatricele invadatorilor pe ele, 
Tunuri fixe sau mobile, 

Bombe dezamorsate, torţe arzânde, 

Submarine de mari adâncimi 
Repuse în funcţiune cu investiţii astronomice, 

Stindarde ale cuceritorilor  

Şi ecouri ale gemetelor învinşilor, 

Papirusuri pe care în grabă 
S-au parafat ori au fost distruse alianţe, 

Standuri extinse de avioane supersonice 

Ori simpli soldaţi cu baionete în braţe. 
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Nimic din toate cele înşirate 

- Demne în aparenţă 

De-a fi imortalizate, fiecare în parte, 
Pe câte un film fotografic - 

Nu-mi satisface interesul. 

 
Cer, în finalul vizitei, 

Să am acces la subsolul clădirii. 

Aici, 

După o lungă perindare 
Printre coridoare pustii şi hrube înţesate de relicve 

Ale decedaţilor în războaiele planetei, 

Găsesc, uluit, 
- În ultima încăpere a demisolului -  

O suliţă grea, ruginită pe trei sferturi, 

Dar cu vârful încă lucios îmbibat în sânge. 

Nedumerit, peste măsură, fiind 
Solicit o analiză detaliată de ADN. 

La finalul ei 

Rezultatul investigaţiilor sună sec: 
Proba sangvină recoltată 

E pură şi nealterată de vreme, 

Provine din zona coastelor 
Unui Răstignit pe cruce 

Pentru unica vină de-a se fi legitimat 

Drept Fiul lui Dumnezeu. 

 

ÎNCREDERE 

 

 
Nicio vie 

Nu mi-ai dat spre lucrare, Doamne, 

Dintre acelea cu araci tari  
Pe care le-ai sădit de curând 

În pământ afânat şi mănos  

Delimitat prin semne noi de hotar. 

 
Iată –  

Uneltele mi-au ruginit agăţate în cui, 

Iar pielea palmelor mi-a înţepenit pe oase 
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De la atâta rugăciune zadarnică!... 
 

A sosit timpul roadelor 

Şi Tu încă-Ţi mai trimiţi slugile 
La lucrători ce Te tratează cu dispreţ 

Nesocotindu-Ţi mărinimia! 

 
Eu sunt în plină căutare de rosturi 

Şi-mi stă numaidecât în putinţă 

Să-Ţi răsplătesc prezumţia de încredere 

Pe care mi-ai putea-o acorda. 
Aştept un act parafat de Tine 

De punere-n posesie 

Peste oricare vie luată la întâmplare 
Ce-Ţi întregeşte stăpânirea, 

Înainte să-Ţi numeri pe degete  

Slugile abia scăpate cu viaţă 

Din mâinile preanetrebnicilor 
În care-ai investit orbeşte nădejde deşartă. 
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IULIU PÂRVU 

 

 

 

 

 

 

 

        ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE – MAROC 2014 

13 august – Tanger (Maroc) 

Pentru cei mai mulți turiști din grup, e și Elena mea printre 

ei, începe o zi istorică. Vor călca prima oară pe pământ african. 

Eu am mai vizitat Tunisia, deci nu trăiesc această premieră, dar, 

oricum, este o zi importantă, cea a împlinirii unui vis din pruncie, 

să străbat Strâmtoarea Gibraltar și să ajung în Maroc. Ne sculăm 

devreme, cum ne-a cerut Domnul Mugur, servim micul dejun 

repejor, ca la ora fixată să fim toți în autocar. Înainte de masă, 

vizităm Granada. Oraș ridicat de mauri, după ce la începutul 

secolului VIII berberii din nordul Africii conduși de prințul Tarik 

au cucerit Andaluzia. Acesta, încântat de locurile peste care a dat, 

cu multe izvoare și vegetație bogată, s-a hotărât să se stabilească 

aici. A confiscat pământurile locuitorilor micii așezări rurale 

existente și a început să se gândească la fortăreața pe care o vor 

ridica.  Dealul Albacin a fost terasat și după o vreme a început să-

și contureze formele orașul-cetate. Nesupunându-se ordinelor, 

prințul a fost pedepsit de șeful său militar, astfel că încurând s-a 

introdus legea islamică sub comanda califului de la Damasc. Abia 

la începutul secolului al XIII-lea, când Mahomed al Ahmar s-a 

declarat monarh,Granada a fost proclamată capitala regatului său. 
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S-a fondat, în felul acesta, dinastia maură a nasrizilor, care a 

desăvârșit întregul complex regal Alhambra, o capodoperă a 

arhitecturii și artei maure din Spania. Această dinastie a stăpânit 

orașul până în 1492. Atunci, foarte tânărul rege Boabdil, în fața 

asediului creștinilor, pentru a nu fi distrusă minunata Alhambra, a 

predat de bună voie Granada regilor Ferdinand de Aragon și 

Isabella de Castilia. Până astăzi, calea pe care s-a retras către 

Munții Nevada și care se vede bine din oraș se numește Drumul 

Suspinelor. Se zice că nevârstnicul rege s-ar fi oprit pe culmea 

dealului, în locul Suspinului, ca să privească în lacrimi ce lasă în 

urmă. Regina mamă l-ar fi apostrofat cu aceste cuvinte, rămase 

celebre : „Nu plânge ca o muiere ce nu ai știut apăra ca un 

bărbat.‖ Legendă sau nu, vorbele cad greu până astăzi peste 

amintirea unui personaj cu vocație artistică, nu istorică, în stare să 

piardă un regat, ca să salveze o comoară. De cum ajungem la 

intrarea principală a acestui complex muzeistic, suntem luați în 

primire de un ghid spaniol pe un traseu fixat pentru turiști. Aflăm, 

cu neplăcută surprindere, că nici de data aceasta nu vom vizita 

ansamblul celor cinci palate maure și palatul Generalife, înscrise 

în program, pentru că rezervările de bilete trebuiau făcute cu mult 

timp înainte. Aceeași explicație ca în rândul trecut. Să ne 

mulțumim , deci, cu cât ni se oferă... Ghidul are o figură corcită 

de maur, deși e creștin. Cam acesta-i tipul uman predominant în 

zonă. Mulți din vechii mauri s-au retras în Maroc, după ce au 

început persecuțiile creștinilor împotriva musulmanilor, dar unii 

s-au încreștinat, după o conviețuire de secole.  Ce-a fost maur în 

limbă și credință a dispărut, dar s-a conservat în sângele, în 

temperamentul și pe chipul spaniolilor din Andaluzia până astăzi. 

Ghidul nostru are ținută intelectuală, caută să fie obiectiv în ce ne 

spune, dar pare că, între creștinism și  mahomedanism, îl trage 

mai mult ața spre omenia musulmană. Sau, poate, numai așa mi 

s-a părut mie... Pornim de-a lungul zidului de apărare dinspre 

oraș. Urme arheologice amintesc de vechea Medina a Alhambrei. 

Trebuie precizat că multe din ce se pot vedea astăzi aici au stat 

vreme îndelungată în ruină. Regii catolici nu au fost prea 

încântați de moștenirea maură, încât au lăsat-o de izbeliște. Abia 
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în secolul al XIX-lea, când romanticii au descoperit Orientul, 

deschizându-și sufletul spre exotic, spre poezia ruinelor, 

Washington Irving, dintre americani, Chateaubriand, Victor 

Hugo, Alexandre Dumas, Theophile Gautier, dintre francezi, au 

căutat să aducă în actualitate legendele acestor locuri, farmecul 

oriental al Granadei. Atunci a început procesul de recondiționare 

a ceea ce mai putea fi conservat și săpăturile arheologice care să 

aducă la lumină urmele vieții de altădată a orașului-cetate...Ni se 

atrage , apoi, atenția asupra Mănăstirii Sfântul Francisc, ridicață 

în Evul Mediu târziu, transformată, astăzi, în parador. ( Ne 

surprinde o asemenea opțiune a municipalității într-un spațiu 

muzeal.) Mai departe, vecine, băile unei vechi moschei și biserica 

Sfânta Maria. Trecem pe lângă Palatul lui Carol V și intrăm pe 

Poarta Vinului spre Fortăreața Alcazba. Aici zăbovim. Au fost 

recondiționate zidurile împrjmuitoare, turnurile de apărare, sala 

armelor și alte săli. De la înălțimea unde e situată, se deschide, în 

vale, o largă panoramă a Granadei. Ne impregnăm spiritul cu 

aromele tari ale istoriei acestor locuri și ne continuăm vizita spre 

Palatul lui Carol Quintul. De data aceasta pătrundem în curtea 

interioară, spre a-i observa mai bine arhitectura în stil 

renascentist. Grupul se dispersează, când dăm să vizităm și câteva 

săli de la etajul 1. Elena nu mă urmează. Identific un muzeu al 

Alhambrei și un muzeu de artă al orașului, prin care nu mă pot 

doar plimba, mai ales că adăpostește și o expoziție cu lucrări ale 

unui pictor local. Întârzii, firește, grupul s-a pus în mișcare, 

numai Elena mă așteaptă să mă recupereze. Îi prindem din urmă 

când ajung în fața ruinelor Palatului Iusuf  III. În Palatul de vară, 

trăiesc o mică dezamăgire. Aflu că bogata ornamentație a artei 

maure nu-i cioplită în piatră, ci făcută din gips. Cu alte cuvinte, 

ornamentele, și cele aurite, sunt mulaje.  Îmi aduc aminte cât m-

am minunat, odată, de ce am văzut la Alcazarul din Sevilla, care, 

înțeleg acum, nu-i decât stucatură. Așa și aici, numai că nouă nu 

ni s-au oferit prea multe de văzut. Admirabile, în Alhambra, sunt 

grădinile, cu flori multicolore, cu pomi și arbuști exotici. Este o 

plăcere să te plimbi pe aleile  lor. Izvoare, la tot pasul, încât 

miresmele te învăluie o dată cu răcoarea indusă de jeturile 
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artezienelor. Și legendele acestor locuri rețin atenția. Ghidul 

spaniol ne povestește mai multe. Rețin mai ales una, care mă 

impresionează. O ascultăm lângă Pomul Dragostei, acum uscat, 

păstrat doar ca relicvă. Unul dintre prinții mauri, care își bănuia 

soția de infidelitate, a pus iscoade pe urmele ei. Într-o noapte, sub 

pomul acesta, a fost zărită întreținându-se cu un tânăr de la palat 

din familia Abencerrajes. Prin întuneric, era greu de identificat 

chipul amantului, dar mai ușor – strălucirea diamnatului unui inel 

purtat pe deget. Răzbunarea a fost năprasnică. Tuturor bărbaților 

din acest neam, 36 la număr, cu același însemn inelar, li s-a tăiat 

capul, ca vinovatul să nu scape nepedepsit... Nu departe de acest 

loc se află Pinul veșnic, un copac cu o putere de regenerare 

uimitoare, ce-l face nemuritor... 

Coborâm , apoi, în orașul propriu-zis și dăm peste o 

Granada frumoasă, cu o istorie încărcată și plină de pitoresc. În 

ora pusă la dispoziție, ne plimbăm puțin prin cartierul evreiesc și 

vizităm catedrala ridicată de Carol Quintul, edificiu care nu a fost 

terminat niciodată. Se pare că regele nu s-a omorât după Granada, 

nici regina sa portugheză. Castelul din Alhambra nu tare și l-a 

dorit, de aceea construcția lui nu a dus-o la capăt el. Prea avea o 

fire de occidental, ca să se lase ademenit de fioruri orientale. 

Renașterea, aici, are o prezență notabilă, dar nu spectaculoasă... 

Noi ne revenim la ale noastre, când ne apelează telefonic Tincuța. 

Ne invidiază pentru locul unde ne aflăm. Cum spuneam, mai ales 

de la romantici încoace, în mentalul european s-a fixat imaginea 

unei Granade exotice, plină de farmec. După ce o vizitezi, 

impresiile se mai temperează, superlativele se mai domolesc, dar, 

oricum, rămâne, în continuare, un obiectiv turistic major. 

Spre ora prânzului, părăsim Granada și coborâm spre Costa 

del Sol printr-o zonă depresionară. Ne îndreptăm spre Malaga, 

printre imense livezi de măslini, care se întind nu numai pe văi, ci 

și pe coastele înălțimilor. Oprim la un restaurant dintr-o parcare 

să servim masa. Bucate cam scumpe, nu tare ne înghesuim la ele. 

Optăm pentru o ciorbă cu preț mai accesibil, ca să ne dăm seama, 

apoi, că ne-am păcălit. Un fel de ciorbă de ceapă, servită rece, pe 

care, acasă, cu siguranță aș fi refuzat-o. Altele sunt gusturile 

oamenilor de pe aici. O sunăm pe Ancuța, pentru că de mâine, 
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ajunși în Maroc, tarifele telefonice vor fi mult mai ridicate. Ei fac 

bine, pe acasă totul e în regulă... Trecem pe lângă Malaga, dar nu 

oprim. Stațiunile se înșiruie una după  alta de-a lungul Costei del 

Sol sau Coastei Soarelui, mai pe românește. Toponimic potrivit, 

pentru că este atâta lumină pe aici și atâta cer senin, că ar 

îndestula tot nordul european, dacă ar coborî încoace. Oprim pe 

plaja de la Medeira, pentru că accesul turiștilor în tranzit e mai 

ușor aici. Ni se rezervă o oră pentru baie. Nu mulți din grup se 

încumetă, doar câțiva dintre cei tineri, cu mine printre ei. E cam 5 

după-masă, dar nisipu-i atât de fierbinte, că te arde la tălpi.  Nu de 

rostul bălăcitului mă afișez public în costum de baie, ci să-mi 

dreg șalele, ca pe plaja de la Oceanul Pacific acum cinci ani. Între 

atâtea trupuri tinere, nu voi fi făcut eu cea mai bună impresie, dar 

cine-mi are treaba, mă gândesc, mai importantă-i sănătatea. Adun 

nisip mult sub șale și strâng din dinți, încurajat de Elena mea, 

care-mi păzește hainele. Până la urmă, se termină totul cu bine, 

am suportat și masajul solar, încât mă retrag victorios de pe plajă, 

cu șalele mai mobile. Doar firele de nisip s-au insinuat și pe unde 

nu trebuie, că nu voi scăpa de ele decât la primul duș.  

Ne continuăm drumul spre Gibraltar. Peisaj deosebit de 

pitoresc. Muntele ,în dreapta ; marea, în stânga, stațiune după 

stațiune, așezări montane resfirate, vegetație mediteraniană, 

foarte mulți măslini. Când Domnul Mugur ne atrage atenția că se 

văd în zare stâncile Gibraltarului, tresărim. În lumina după-

amiezii, par că acum-acum se vor aprinde. Pe măsură ce 

înaintăm, începe a se zări în depărtare și Coasta Africii. De acum 

este evident că intrăm în Strâmtoare. Spre surprinderea noastră, 

nu o cotim spre Gibraltar, nu de acolo vom lua feribotul.  De-a 

lungul Strâmtorii, peisaj impresionant. Pe înălțimi, instalații 
eoliene în funcțiune. Coasta Africii strălucește nefiresc. Poate 

emoția care ne stăpânește face să privim tot ce-i în jur cu alți ochi 

decât am face-o în mod obișnuit... Ajungem la Tarifa, cel mai 

sudic punct al Spaniei continentale. Să recunosc, smerit, că nu am 

știut până acum ca Spania să aibă în componența ei statală și un 

colț din Africa, în dreptul Gibraltarului, care este britanic. Și un 

oraș în acest spațiu, Ceuta. Noi , însă, nu acolo vom ajunge, ci la 
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Tanger. În port la Tarifa, avem timp să privim cetatea medievală 

și să ne plimbăm pe chei până la îmbarcare. Intră întâi autocarul 

în feribot, cu toate bagajele, apoi noi. Când ne punem în mișcare, 

emoțiile sporesc. Trăiesc momentul de atâta vreme așteptat. Îmi 

trec prin minte imaginile din sla de clasă cu harta Europei pe 

perete, colegii de atunci zbeguindu-se în jurul meu. Mi-au rămas 

în memorie figurile lor vesele, chiar dacă cei mai mulți s-au retras 

, de-o vreme, în lumea umbrelor. Îmi dau seama că nu-i la 

îndemâna oricui să străbată Strâmtoarea Gibraltar, îți trebuie o 

șansă în viață pentru asta... Locuri aparte, încărcate de istorie, dar 

și de farmec. Oamenii de pe aici își duc viața obișnuit, fără să 

realizeze în ce spațiu special trăiesc. Asta li-i data, așa cum o 

simțim fiecare în mediul nostru.  Nicăieri Europa nu se întâlnește 

cu Africa mai aproape decât aici. Se privesc peste apă și se 

ispitesc una pe cealaltă... Nici un moment al zilei nu ar fi fost mai 

potrivit ca acest minunat asfințit să străbatem cu vasul distanța 

dintre Tarifa și Tanger, locul unde , pe o linie imaginară, apele 

Mediteranei se îmbrățișează cu cele ale Atlanticului. Fotografiez 

copios, pe măsură ce lumina zilei se estompează, la ceasul magic 

dintre zi și noapte. Nu vreau să-mi scape nimic. Nici ultima limbă 

de pământ european, nici unduirea molcomă a imensului marin, 

nici vioriul orizontului, nici lumina farului de pe țărm.  Cât de 

blând alunecă pământul în mare și ce liniște de început al lumii ! 

Cum să nu fii fericit când îți simți visurile împlinite ! 

Mai puțin de o oră a durat trecerea cu feribotul, ca să 

ajungem la Tanger, în Maroc. Este ora 21,30 aici, aproape de 

miezul nopții în România. Debarcăm operativ și în curând suntem 

luați în primire de ghidul local, care ne aștepta. Străbatem orașul 

până la hotel pe bulevarde și străzi animate, puternic luminate. 

Deocamdată, nimic altfel decât în Europa pe pământ african. 

Cinăm pe la 10,30, ora locală, în restaurantul hotelului. Bucate ca 

pe la noi. Suntem prea obosiți, să mai stăm la taclale. A fost o zi 

lungă, dar frumoasă. A șaptea din excursia începută în urmă cu o 

săptămână. Trebuie să intru la duș, să mă scap de firele de nisip 

indecente de la  Medeira. Somn ușor ! 
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   Ridică-te, Basarabie,                 Bătută, ca vita, pe spate 

 Trecută prin foc şi prin sabie       Cu biciul legii strâmbate 

   

                         Cu lanţul poruncitoarelor strigăte! 

                         Ridică-te! Ridică-te! Ridică-te! 

                                                             GRIGORIE VIERU 

VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 

 

 

 

 

 

 

  VICTORIA FONARI, ÎNTRE EURYDIKE ŞI GORGONE 

    Nu putem elogia destul efortul Victoriei Fonari din acest, 

splendid volum bilingv (română –franceză) de versuri selective din 

precedentele poeme pe care ni le oferă poeta şi prezentat la Salonul 

de Carte din martie 2015 de la Paris. 

    Există o schimbare de registru liric în acest volum,  cu viziuni 

fundamentale,  receptate originar şi fraged cu lumea din jur pentru 

a se constitui într-o vârstă interioară dată de o opţiune decisă. Este 

vorba de o vârstă a absolutului, de ritmuri umane eterne cu o 

tematică bine definită: binele şi răul, frumosul şi urâtul,  jalea şi 

durerea, dragoste şi iubire ,, despărţirea eternă legată de o dragoste 

reciprocă‖ văzute prin nimfele Eurydike şi Gorgone şi prezentată 
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de poetă ca o luptă pentru supremaţie sau ca un  asediu prelungit: 

Calmează-te, dragostea mai poate aştepta./ Fi freicit!  

    Întâlnim în poezia ei o suferinţă retorică care nu este decât 

reversul  mai uşor de exprimat al satisfacţiei. Bucuria erotică  e 

întoarsă, după o dialectică pur feminină, în suferinţă, regret sau 

remuşcare: Şi ne iubim/ Şi ne certăm/ Şi uneori cedăm/ Zămbim şi 

plăngem/ Mai greşim....” Aceasta e legea speţei şi a iubirii, dar 

poeta acceptă să-i îndure rigorile, se plasează cu alte cuvinte în 

interiorul ei. 

    Poezia fonariană este un dialog ascendent, cu existenţa, o luptă 

patetică şi ne întreruptă cu tainele lumii.  Priveşte simultan  

realitatea din diferite perspective: ,, Simt/ Cum gândeşti în veacuri/ 

Simt/ Cum mă respiri în spaţii/ Simt/ Cum mă atingi prin sunet/ 

Simt/ Cum mă creezi din unde/ Simt! Fiindcă: Eşti unică viaţă. 

Proteică şi multiformă, schimbă din raţiuni extetice, în funcţie de 

necesităţile tematice, unghiul de vedere asupra realităţii şi odată cu 

el şi mijloacele de expresie. Este patetică şi solemnnă, graţioasă şi 

realistă rămânând în toate ipostazele sale aceeaşi impresionantă 

artistă a cuvântului: Uneori şi foaia poate înmugurii în cuvinte/ 

Albul prinde crenguţele de rânduri scrise/ şi... / Înmuguresc în 

cuvinte. 

   Pentru Victoria Fonari, poezia din volumul La marginea 

absolutului - Au bord de l´absolu este o expresie în forme 

specifice a unei drame  a cunoaşterii şi nu se poate desfăşura decât 

pe potecile  impuse tiranic de dialectica sa interioară substituită 

destinului. Liniştea din elixirul copilăriei, în care Munţii de dor / 

Ard în  mângâierile ei...ascunzând durerea nesomnului  o duce la 

ideea reintrării în ciclul elementar, iar conştiinţa nemuririi sale  este 

dată de  conştiinţa nemuririi substanţei care o cuprinde din nou în 

sânul ei şi Nu permit florilor să îmbătrânească.... 

    ,, Tentată‖ de scriierile celui care a afirmat că: Orice intuiţie 

sentimentală devine lirică atunci când se organizează într-o formă 

artistică, căpătând astfel caracter de totalitate – marele scriitor 

italian Umberto Eco care ...prin terminologii şi vizionarism-cum 

spune poeta-  de interpretare şi-a inclus şi propriile texte în 

interpretare, valorificându-le în faţa cititorului vizat sau neavizat 

din optica unei posibile interpretări, am purces la valorificarea 

propriilor texte. Acest lucru poeta noastră îl spune în chiar eseul 
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aşezat în fruntea plachetei sale de poeme: Tăcerea Eurydicăi şi 

împetrirea  Gorgonei. Şi aspectul poate surprinde doar pe acei 

care nu cunosc că Victoria Fonari este profesoară de hermeneutică  

la Universitatea de Stat din Chişinău - Basarabia fiind familiarizată 

cu intertpretarea textelor vechi. Poeta vede în Eurydike care după 

despărţirea de argonauţii lui Iason, devine soţia lui Orpheus cu care 

cunoaşte frumuseţea dragostei reciproce abordarea eului feminin, 

frumuseţea care va sfârşi murind din cauza înţepăturii unei 

muşcături de şarpe veninos pe care  l-a călcat în fuga ei - după cum 

ne spune poetul latin Vergiliu - de Aristaeus care dorea să o 

violeze. Ovidiu, poetul exilat la Constanţa de împăratul Augustus 

Octavianus  povesteşte că nenorocirea ar fi avut loc pe când 

Eurydike culegea flori cu suratele ei, naiadele. Orfeu o plânse 

îndelung şi, nesuportând până la urmă despărţirea, coborî în infern 

să o caute. El a reuşit, cântând, să înmărmurească întregul Tartar şi 

să-l înduplece chiar pe zeul Hades să-i dea iubita înapoi. 

Consimţământul de a o însoţi pe Euridice pe calea spre lumea 

pământenilor, alături de călăuzitorul sufletelor, Hermes, i-a fost dat 

cu condiţia de a nu se uita nici o clipă la ea. Frământat de temeri 

cum era, Orfeu nu a reuşit să respecte această condiţie; când mai 

avea doar un pas de făcut pentru a ieşi la lumina zilei, el şi-a întors 

capul şi astfel şi-a pierdut iubita pentru a doua oară. În pofida 

rugăminţilor eroului, care a rămas îndelung timp (la Vergiliu şapte 

luni, la Ovidiu şapte zile) în preajma râului Styx, înduioşând cu lira 

lui toate animalele sălbatice, Hades nu a mai eliberat-o pe Euridice.  

      Deşi descrierile Gorgonelor variază în literatura greacă, 

termenul se referă în principal la oricare dintre cele trei surori care 

avea părul din şerpi vii şi veninoşi şi o privire îngrozitoare care îi 

transforma în stane de piatră pe cei ce le priveau. Deşi două 

Gorgone (Sthenno şi Euryale) erau nemuritoare, sora 

lor Medusa nu era, şi a fost ucisă de semizeul Perseu. Gorgonele 

erau o imagine populară a mitologiei greceşti, apărând în cele mai 

timpurii consemnări ale credinţelor antice greceşti, cum ar fi cele 

ale lui Homer. Datorită privirii lor legendare, imagini ale 

Gorgonelor au fost puse pe obiecte şi clădiri pentru protecţie. 

Medusa a fost ucisă de Perseus şi capul ei a devenit o „podoabă‖ pe 

scutul zeiţei Atena. Din sângele Medusei s-a născut Pegas. 

Gorgonele reprezintă imaginea sinelui deformat de vicii, în lipsa 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ovidiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Naiade
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tartar_(mitologie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hades
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hermes
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vergiliu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ovidiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Styx
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hades
https://ro.wikipedia.org/wiki/Literatura_greac%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98arpe
https://ro.wikipedia.org/wiki/Medusa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Perseu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Homer
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pegas
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luptei pentru a ajunge la calea cea dreaptă. Feminităţile de la 

periferia mitologiei eline reflectă un tip de imaginar ce expulzează 

natura din cultură. Eriniile, Harpiile, Gorgonele, Sfinxul reprezintă 

aberaţii ale formei pământeşti, factori de tulburare a echilibrului 

universal (împotriva cărora vor lupta eroi civilizatori ca Heracles). 

Poziţia lor este marginală în ansamblul mitico-religios; fiind 

divinităţi htoniene, fiice ale Nopţii, locuitoare ale tărâmurilor de 

întuneric, mai mult sau mai puţin identice cu forţele naturii, le 

lipseşte antropomorfismul caracteristic în general zeilor greci. 
Gorgonele, de pildă, fiice ale unor divinităţi marine, aveau „mâini 

uriaşe din aramă, cu gheare ascuţite de oţel. În loc de păr, capul le 

era acoperit cu şerpi veninoşi, care mişunau şuierând. Cu colţi 

ascuţiţi ca junghierele, cu buzele roşii ca sângele şi cu ochii 

sclipind de furie, chipurile lor oglindeau atâta răutate şi erau atât de 

înfricoşătoare, încât oricine le arunca o singură privire se prefăcea 

în stană de piatră‖ . Eriniile, născute din sângele lui Uranos mutilat 

înghiţit de Geea, au „ şerpi veninoşi încolăciţi în jurul capetelor, 

ochii scăpărându-le de o mânie cumplită‖ . Harpiile sunt „duhuri 

necurate, monştri înaripaţi cu corp de pasăre, cap de femeie, gheare 

ascuţite şi miros puturos‖ , iar Sfinxul este un monstru jumătate 

leu, jumătate femeie. Se poate vorbi, prin urmare, de o construire 

imaginară a arhetipului din terori fragmentare, dezgusturi, spaime, 

repulsii instinctive, translatate toate într-o imagine cât mai 

tenebroasă a feminităţii. Gilbert Durand observa că unele populaţii 

primitive repartizează lingvistic substantivele în două genuri: 

andric şi metandric , acesta din urmă incluzând obiectele 

neînsufleţite, animalele şi femeile. Co-naturalitatea feminităţii cu 

animalitatea e specifică şi vechii mitologii eline, care feminizează 

monştrii teriomiorfi ca Sfinxul sau Sirenele. Potrivit celor mai 

cunoscute analize simbolice, figuralitatea animală evocă teroarea în 

faţa morţii (prin devorare) sau a schimbării (prin diferenţa de nivel 

ontologic). Teriomorfia în forma ei devoratoare, părul alcătuit din 

şerpi, exprimă o dramatizare negativă a feminităţii, într-o atmosferă 

de teroare şi catastrofă. Dacă o valorizare estetică a unor asemenea 

figuri va fi posibilă în atmosfera intelectuală a Renaşterii, pentru 

„stilistica‖ grecilor, posibilitatea deconstruirii frumosului prin 

grotesc e amendată simbolic. Himera, ca simbol al fanteziei, sau 

Sfinxul, ca simbol al realităţii (propune enigme despre lume şi om) 
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avertizează asupra unui virtual clivaj din ordinea experienţei, iar 

grecul polisului nu are decât a se teme de orice iar revela natura 

himerică a lumii. Feminităţile monstruoase ale mitologiei eline, 

întruchipări ale unor instincte agresive refulate, deschid o breşă în 

civilizaţia greacă a realului, în care iraţionalul se suprapune 

necunoscutului; nu întâmplător, Sfinxul poate fi învins numai de 

intelect, când enigma îi este dezlegată. Astfel de reprezentări traduc 

teama că psihologicul nu este o lume închisă, aşa cum şi-ar fi dorit 

grecii, ci o zonă vulnerabilă şi instabilă, deschisă tuturor 

influenţelor exterioare (adesea aceste figuri mitice sunt pur şi 

simplu încarnări ale mâniei). Eriniile, Harpiile sau Gorgonele ne 

plasează într-o zonă underground a mitologiei greceşti, construită pe 

o logică angoasantă a transgresării: transgresarea corporalităţii 

antropomorfe, a succesiunii patriliniare (Echidna, în care Jung 

încarnează „o masă de libido incestuos”, văzând-o ca prototip al Marii 

Prostituate Apocaliptice, se împerechează cu fiul ei, câinele Gerion, 

dând naştere Sfinxului), transgresarea idealului regularităţii (taxis) 

şi al armoniei. „Femeia-Styx de multiplicitate‖, cu o formulă a lui 

Gilbert Durand, e închisă de greci într-un simbolism nefast. 

Ulterior, moderniştii vor redimensiona această imagine: femeia 

baudelairiană este „harpia, uriaşa, îmbinând candoarea şi 

lubricitatea, tigrul adorat, frumoasa tenebroasă, mai mângâietoare 

ca îngerii nopţii‖. Evident, până la această reconversie culturală, 

duplicitatea pulsiunilor primitive, ilustrată prin feminitatea 

sălbatică şi sângeroasă a vechilor mituri antice, va trece şi printr-un 

proces de sublimare în creştinism, 

prin cultul Fecioarei-Mamă, femeia 

exorcizată şi spiritualizată.( Vezi şi 

Enciclopedia română de Lucian 

Predescu-ediţia 1933 şi Victor 

Kernbach-Dicţionar de   mitologie 

general, 1983) 

          Am dezvoltat puţin subiectul 

despre aceste nimfe fiindcă Victoria 

Fonari, cum ea ne spune, a perceput 

cum în poezia ei aceste nimfe se 

luptă: Astfel am perceput cum aceste 

forţe feminine luptă în poezia mea. 
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          Alchimia lirică savantă, deplina ştiinţă a efectelor poeziei  

asupra psihicului uman, bogăţia reprezentaţiilor artistice, indică o 

poetă stăpână pe mijloacele sale care au depăşit de mult stadiul 

dibuirilor în căutarea adevăratei identităţi. În poeziile din acest 

volum, percepem parcă ecourile unor sentimente de altădată într-

un soi de anamnesis care ne restituie imaginea purificată a lor.  

      Refuzul accidentului şi contingentului înscris chiar în natura 

talentului său conţine în germen eleatismul viziunii poetice  

blagiane.  

      Sensibilitatea trecută prin filtrul raţionalităţii se înconjoară de 

o admosferă rarefiată, înscriindu-şi plăsmuirile într-o  anaforeză 

păstrând fidel imaginea frumuseţii şi nemuririi lucrurilor  

trecătoare ale lumii ,, Printre valuri‖. 

       Numai încape nici o îndoială, printre marile voci ale poeziei 

feminine din ţara noastră: Magda Isanos, Galina Furdui, Ana 

Blandiana, Leonidea Lari, Ileana Mălăncioiu, Steliana Grama, 

Gabriela Melinescu să le amintim doar pe acestea, vocea poetică 

a Victoriei Fonari are aceiaşi notă superioară de DO MAJOR.  
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VICTORIA FONARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armonia imposibilului 

 

Ne ascultăm bătăile din piept 

Se zbate-n cușca sa de vine  

Noi mai trăim 

Mai scriem poezii 

Suntem incerți 
Suntem și siguri 

Și ne iubim 

Și ne certăm 

Și uneori cedăm 

Zâmbim și plângem 

Mai greșim 

Greșim? sau poate facem ce gândim! 

Greșim! gândim și iar greșim! 

Și amețim din controversa 

Bani – metal 

Și despuiați ne mângâiem 

Și îmbrăcați ne sărutăm 

Ne corectăm 

Cămașa de pe noi lăsăm 

Ca mâine alta-n loc să-apară 

Devenind voci distrugătoare 

Și liniște vrem temporară 

Noi suntem strigăt și iubire 
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Noi punem preț 
Și-ncolăcim disprețuirea 

Noi ne-aruncăm în mare 

Și simțim zborul velei pe catarg 

Noi trăim 

Și uneori ne scoatem ochii 

Dar pe urmă 

Printre lacrimi 

Ne iubim 

 

 

Vidul tăcerii 

 

Sufletul mai uită că-i aparţine un corp 

Şi corpul că are un suflet 

Trăiesc separat 

în lumi diferite  

Nederanjând unul pe altul prea mult 

Propulsând uneori ancestral 

Trupu-şi simte sufletul sărutat 

Golul dispare avizat 

De două lumi ce se apropie 

Asemeni două stele 

ce şi-au găsit lumina reciproc 

Se sărută-n suflete 

fără atingeri de corp 

 

 

Și anticii ceia cu legile lor oratorice 

Cândvademult 

poeziile se citeauîn glas 

Azi oamenii se salută în gând 

Tresar de propria lor voce 

Și-a altora nu o acceptă 

se știu pe de rost doar anunțuri și seriale 

se aude doar publicitate 

Pe străzi e întuneric beznă 
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Noroc de panouri, standuri de publicitate 

Altetemenu-s 

Decât: cu ce? Șicât? șiunde? 

Poeziile nu se citescîn glas 

Doar rar  

la grădiniță 

Copiii nu pot citi 

deparcăs-arînvăța a vorbi 

pentru ca apoi să se învețe să tacă 

Ce rost are cuvântul? 

Rostitla întâmplare 

E fals și e minciună 

Artificiu publicitar 

Și omul devine un produs 

care vinde – cumpără – 

 un marfar 

se aude o poezie 

nerostită pe scenă 

la lecții, concert 

benevol – obligatoriu 

Se aude o poezie 

Se deschide lumea 

Ochii se dilată 

Se percepemoții 
Aparesensfărăpublicitate 

 

 

 

Pictură 

 

Cu rimelul de pe genele mele  

aş desena cerul înstelat  

pe corpul tău 

Cu rujul de pe buzele mele  

aş crea un asfinţit / sau poate un răsărit / de soare  

care te-ar arde 

ai deveni mai suspect  



103 
 

decât patratul lui … Malevici 

Vei avea soarele tău 

Din conturul buzelor mele  

şi razele ar fi atingerea 

visată de tine 

 

 

 

Sarea pasiunii 

 

Marea mângâie stâncile 

Sarea pasiunii le face vulnerabile 

Forţa iubirii îi dă formă şi culoare 

Pentru comoditatea sărutului 

Valurile mării urlă prin săruturi 

Sunetul e posesiv 

Cerul se apropie pentru a lumina dragostea 

Îi oferă un Soare şi o Lună 

Reflecţia se ascunde în stânci 

Unde se încălzesc şopârle… şi priviri… 
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  GALINA FURDUI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*** 

Şi-mi zic că fericirea pe drumul greu al humei 

E să fii una cu Lumina Lumii. 

Şi iar: că lumea-aici e nu ştiu cum, străină 

Şi-aşa puţină – Rază de Lumină... 

 

– E pentru că nu ştie a fi mereu senină, 

Şopteşte cineva cu glas de rădăcină. 

Eu... ştiu că fericirea pe drumul greu al humei 

E la cântar atât cât ştii s-o dărui lumii. 

 

– Un adevăr vehiculat în teoria „fină‖, 

Surâde-altcineva. Trăim o cruntă vină. 

Dar vina cui? A mea, a ta, a spumei? 

Greşeala? Văd bine, aripa şi-o răpune 

 

Când cânt-plângând iubirea pe drumul greu al humei 

 

*** 

Un felinar sub lacrime de frunze, 

De vânturi bântuit şi iar de crunte ploi, 

Un felinar mai ţese şi azi pânze 

Din amintiri alb coborându-le spre noi. 

 

Atâtor şoapte le-a fost călăuză, 

Atâtea inimi a-nvelit în albe foi! 
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Azi stă uitat şi plâns adânc de frunze, 

De vânturi clătinat, bătut amar de ploi. 

 

Da, da, spre banca albă am grăbit şi noi, 

În pânza lui de raze să ne-ascunză! 

O, de-am putea aduce anii înapoi 

Să-i spunem că ni-i drag şi să ne-auză 

 

      Un felinar acoperit de frunze 

 

*** 

Mă-ntreb de-un sens real al cărăruii mele, 

De ce-mi tot zbat aripa între umbre şi stele. 

– Nimic fără motiv, îmi spui, fără-un motiv anume –  

Departe – Universul, şi aici această lume. 

 

O fi. Dar tu, cel ce-mi vorbeşti, îmi spune 

De ce alerg pe-nfierbântate strune 

Şi-ntreb de-un rost al paginii rondele 

(O cum se zbate/arde între umbre şi stele!) 

 

– Cuvântul Poarta e. Spre dincol' de genune. 

Cu el în taine baţi. Şi-i fulger. Rugăciune. 

La Poartă eşti. Cuvânt. Auzi-l, te supune 

Semnului tău. Cel fără de modele. 

 

Nu întreba. E-un Sens. Al Paginii fidele. 

 

*** 

Fără distanţe-i gândul – o ştim cu toţi, demult, 

Iar timpul, ca şi spaţiul, mici derivate-i sunt. 

(Le naşte, le frământă, le zbate în tumult 

Şi-s toate-toate-toate închise-n al său pult). 

 

Ci... gând e. Gând. Blajin şi iar mai crunt, 

Tânăr mereu ca nimeni, ca nimeni de cărunt, 

Distanţe nu cunoaşte – o ştim cu toţi, demult, 

Timpul şi-ntregul spaţiu mici derivate-i sunt. 
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Îl tot sucesc prin verbe. Şi inima-i ascult, 

Îi tot dezmierd durerea şi iarăşi îl înfrunt, 

Întreb de fruntea care îl naşte blând şi mult 

Şi-mi zice de-o Lumină de unde este smult 

 

Şi unde nu-s distanţe, o ştim cu toţi, nu sunt... 

 

                               *** 

Ziceam că stelele sunt gânduri concentrate. 

Dar gândul cui? Din ceară-i sau din piatră? 

(Salvează-mă, Părinte, de dorinţi deşarte 

De-a şti ceea ce nu, ceea ce nu se poate). 

 

Dincol' de întuneric du-mi vrerea, du-mi-o, Tată, 

Dă-mi liniştea cea fără vreo cauzalitate, 

Să nu mă-ntreb de tâlcuri (atâtea!) concentrate 

Şi nici din ce-s clădite – din ceară sau din piatră. 

 

Departe,-Acolo, ştiu, luminile-s create 

Şi lumile de-oriunde, şi cerurile toate, 

Dar zic, îmi zic de suflete chemate –  

Uşoare, grele, cu, sau fără de păcate –  

 

 Urcă-n lumini. Şi-s astre. Şi-s gânduri concentrate. 
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VALERIU RAŢĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               POEZIE RELIGIOASĂ 

 

Cu Dumnezeu în fiecare zi 

 

  I 

 

Cu Dumnezeu în fiecare zi, 

Cu El doreşte sufletu-mi a fi. 

 

Cu Dumnezeu în fiecare zi, 

Voiesc în zorii albi a mă trezi.   

 

Cu Dumnezeu în fiecare zi, 

Cea linişte sublimă voi găsi. 

 

Cu Dumnezeu în fiecare zi, 

Ca de la soare mă voi încălzi. 

 

  II 

Cu Dumnezeu în fiecare zi, 

La sigur, trupul îmi voi întări. 

Cu Dumnezeu în fiecare zi, 
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Şi bucuriile s-or înmulţi. 

 

Cu Dumnezeu în fiecare zi, 

Ce fericit întruna mă voi şti. 

 

Cu Dumnezeu în fiecare zi, 

Mănînc din pîinea coaptă de aci. 

 

  III 

 

Cu Dumnezeu în fiecare zi, 

Revin la muncă de-a agonisi. 

 

Cu Dumnezeu în fiecare zi, 

Tot răului mă voi împotrivi. 

 

Cu Dumnezeu în fiecare zi, 

În faţa voastră, oameni, voi veni. 

 

Cu Dumnezeu în fiecare zi, 

Pe lumea asta mă voi mîntui. 

 

 

  Sînt legat de Dumnezeu 

 

Ce puteri divine are?... 

A creat pămînt şi nori, 

Iar la depărtare mare 

Soare, stele în splendori. 

 

Univers în şapte zile 

Ziditorul a făcut 

Fără sau cu ustensile 

Pe deplin satisfăcut. 

 

Întuneric şi lumină 

Peste tot a răspîndit, 

Omul şi femeia-zînă 
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Pe Pămînt a zămislit. 

 

Haosul devine lume, 

Iată m-am născut şi eu, 

Port cu fală propriu nume 

Şi-s legat de Dumnezeu. 

 

 

Rugă către Sfîntul Apostol Andrei 

 

Adresez o rugăminte... 

Prim Propovăduitor, 

Să-ţi aduci de noi aminte, 

Apără-mi al meu popor. 

 

Naţia să se-ntremeze, 

Ia sub pază pe români, 

Fă dreptatea să primeze – 

Să se simtă ici stăpîni. 

 

Aibă cale luminoasă, 

Scapă-i deci de neplăceri, 

De nelinişti, rea angoasă... 

Ştiu că îţi ajung puteri. 

 

Ţara mea – jos pălăria! 

Eu mă rog de starea ei, 

Ocroteşte-mi România, 

Sfînt Apostole Andrei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

              DR. ION CUZUIOC                                            

medic și scriitor, Ambasador al Păcii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          UNIRE SPIRITUALĂ CA-NTRE FRAȚI ! 

   În ultimul timp tot mai mult se vorbește despre ReUnirea celor 

două pătimite maluri de Prut. Și dacă unii doar vorbesc, în cadrul 

Cenaclului Literar-Artistic IDEAL de pe lângă Biblioteca 

Națională din Chișinău unirea spirituală de mult are loc. Și acest 

lucru pe bune se datorează președintelui cenaclului, scriitorului, 

regizorului, plasticianului, academicianului Vasile Căpățână, 

care este și președintele Asociației Culturale IDEAL cu sediul la 

București și știe să organizeze cu mult profesionalism Serate de 

Creație și întâlniri de suflet cu personalități marcante de pe 

ambele maluri ale Prutului. Una din aceste întâlniri a avut loc 

recent la Biblioteca Națională, iar protagonistul seratei a fost 

chiar Virgil Șerbu Cisteianu, distins om de cultură, scriitor, 

istoric și editor, care și-a dat consimțământul să vină cu drag la 

Chișinău, aducând în bagajul său de mână și cărți editate ale 

scriitorilor basarabeni Ion Diordiev și Galina Furdui la editura 

Gens Latina din Alba Iulia pe care cu onoare o conduce. 

Întâlnirea cu distinsul om al scrisului românesc Virgil Șerbu 

Cisteianu și lansarea cărților Viață și ață și 501 catrene de Ion 

Diordiev și Mi-e dor de o romanță în 2 volume de Galina 

Furdui a fost un prilej de mare bucurie pentru publicul 

chișinăuian. Vorbitorii, dar doritori de a spune un cuvânt de 
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recunoștință și de laudă în adresa oaspetelui de onoare au fost 

mulți, au ales cele mai frumoase metafore și epitete ca 

discursurile lor să caracterizeze cât de cât fructuoasa activitate 

istorică, publicistică, poetică și editorială a lui Virgil Șerbu 

Cisteianu. Vasile Căpățână, președintele Cenaclului, referindu-

se în cuvântul său de deschidere a întâlnirii la unele date 

biografice a colegului său de breaslă n-a uitat și să menționeze 

faptul că Virgil Șerbu Cisteianu conduce cu brio și revista Gând 

Românesc, avându-i colaboratori și pe scriitorii basarabeni, iar 

editura pe care o conduce domnia sa, ani la rând editează și 

operele lor literare. Cât privește biografia lui Virgil Șerbu 

Cisteianu, ea este foarte bogată în diverse activități culturale și 

literare, promovând concomitent și cultura noastră națională. 

Dragostea lui față de scrisul românesc al fraților basarabeni a 

fost apreciată la mai multe Saloane Internaționale de Carte, iar 

cărțile editate sub oblăduirea domniei sale s-au învrednicit  de 

mai multe premii. De aplauze îndelungate s-a încununat și 

recitalul de versuri ale poetului Virgil Șerbu Cisteianu, susținut 

cu mult har actoricesc de către președintele cenaclului Vasile 

Căpățână. O analiză mai amplă a cărților editate la Alba Iulia și 

lansate în cadrul aceluiași cenaclu IDEAL a făcut poetul și 

criticul literar Tudor Palladi, care l-a caracterizat pe poetul 

satiric Ion Diordiev ca pe un Omar Khayam basarabean român, 

iar catrenele semnate în cartea lui Viață și Ață sunt originale și 

reflectă viața noastră de toate zilele cu bucuriile și necazurile 

sale. Și poeta Victoria Fonari, care este și membru al colegiului 

redacțional al revistei Gând Românesc a ținut să aprecieze 

activitatea literară și editorială a directorului revistei Virgil 

Șerbu Cisteianu cu care conlucrează de mai mult timp, publicând 

cu multă plăcere și dragoste articolele semnate de către autorii 

basarabeni. Poeta și savantul literar Lidia Grosu i-a dedicat 

scriitorului de la Alba Iulia Virgil Șerbu Cisteianu un eseu 

special, iar unele crâmpeie din el au fost citite chiar de la 

microfon. Despre cartea în două volume a poetei și textierei 

Galina Furdui Mi-e dor de–o seară cu romanțe s-a referit 

jurnalista Veronica Pârlea-Conovali, care a menționat faptul, că 
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versurile autoarei sunt bine cunoscute în întreaga țară 

românească. Cu emoții a vorbit în fața celor prezenți la ședința 

Cenaclului IDEAL poeta și jurnalista Nina Slutu-Soroceanu, 

subliniind faptul că atunci când vine la Chișinău Virgil Șerbu 

Cisteianu lumea se ridică în picioare, gest de recunoștință pentru 

dragostea lui neasemuită față de basarabenii români, iar 

prezența și luările sale de cuvânt îi electrizează cu energie 

pozitivă, le dă un imbold benefic în viață. Și subsemnatul 

acestor rânduri nu s-a obosit în complimente în adresa oaspetelui 

drag, deși dânsul nu se vede oaspete ci vine la Chișinău ca la el 

acasă, amintind publicului că Virgil Șerbu Cisteianu este și un 

prieten fidel al bibliotecilor basarabene, iar donațiile sale de 

carte au îmbogățit cu mult palmaresul literar al Bibliotecii 

Municipale Alba Iulia. Cuvinte de recunoștință pentru aportul 

editorial al scriitorului, istoricului, managerului, Omului de 

Cultură de la Alba Iulia au fost auzite cu drag din partea 

autorilor cărților lansate în cadrul Cenaclului IDEAL Ion 

Diordiev și Galina Furdui. Poeziile recitate de către domniile 

sale încă odată au demonstrat valoarea lor literară și că pe merite 

au fost editate la una din cele mai prestigioase edituri din 

România. Serata de creație a lui Virgil Șerbu Cisteianu prilejuită 

și lansării cărților scriitorilor basarabeni a fost înfrumusețată cu 

interpretări de cântece românești de către binecunoscuții artiști 
Ilie Văluță, Iulian Caranfil, Teodor Zgureanu,Victoria Moraru, 

Vadim Popov  Sava Regățeanu. Și-a demonstrat talentul său 

muzical și profesorul universitar Virgil Mândâcanu, care a 

interpretat la muzicuță și câteva melodii populare. Cu lacrimi în 

ochi și-a rostit discursul său improvizat Virgil Șerbu Cisteianu, 

care a recunoscut că asemenea întâlniri de suflet pot avea doar la 

Chișinău, căci cititorul basarabean român este sensibil, sincer și 

receptiv la tot ce se vorbește, se scrie și se cântă românește ! Tot 

domnia sa la ședința IDEAL-ului a invitat la o colaborarea și mai 

fructuoasă a scriitorilor basarabeni cu revista Gând Românesc și 

editura Gens Latina din Alba Iulia pe care are onoare să le 

conducă.  
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Ion Diordiev, Galina Furdui, Virgil Şerbu Cisteianu şi Acad. Vasile 

Căpăţână 
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VERA  CĂTANĂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

  LA BOOKFEST ÎN ALTARUL LUI ORFEU  

 

        O NOUĂ LANSARE A POETEI  VICTORIA FONARI 

 

 În încercarea de a ne învăța zborul:Deasupra valurilor, la 

data de 02. 09. 2016, poeta Victoria Fonari a transformat sala  

Bibliotecii Naționale din Chișinău într-un altar al zeului Orfeu, 

prin intermediul lansării volumului bilingv de versuri: La 

marginea absolutului/ Au bord de  l´absolu (apărută la Chișinău: 

Foxtrot, 2016) în cadrul Salonului Internațional de Carte, ediția a 

XXV-a, Bookfest, Chișinău. 

            Afirmația blagiană: Destinul omului este creația, își 

probează esența și în cazul îndrăgitei poete Victoria Fonari. Prin 

prezența sa aduce literaturii române o nouă formulă de 

metamorfoză a   strigătului interior în note polifonice, ce se  lasă 

descoperite din cărțile de versuri ale autoarei: de la Umbra 

fulgului (Galați, 2013) coboară usor la Aleile de corali (Alba 

Iulia, 2012) unde descoperă Sarea pasiunii (Chișinău, 2005), din 

care plămădește un Zbor în antiteză (Chișinău, 2000) până La 

marginea absolutului/ Au bord de l'absolu (Chișinău, 2016), 

astfel este construit  itinerarul popasurilor lirice de care se pot 

bucura atît cititorii autohtoni, cît și cei de peste hotarele țării, 

urmînd exemplul Salonului de carte din Paris care la data de 19 
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martie 2015 a trăit un moment de revelație dezvăluind glasul 

cărților după cum susține poeta. 

 Referindu-se la apariția proaspetei cărți, poeta a mărturisit 

că versurile ce-au înmugurit și rodit volumul, prin gradul sporit 

de emotivitate pe care-l transmit, vorbesc în subtext despre 

energia creatoare pe care a cules-o autoarea din Cetatea sa de 

rezistență– familia, alimentîndu-și imaginarul poetic cu acute 

note de sensibilitate artistică. 

 În aceeași ordine de idei, a remarcat aportul Salonului de 

Carte de la Paris grație căruia poezia românească din Basarabia,  

a făcut conexiune cu circuitul valoric european prin dulcele vers 

arcuit în cheia personală. 

 Despre puntea de legătură a cuvîntului românesc și a celui 

francez, traducătoarea volumului Ana Spătari a menționat că 

lucrâ nd la acest volum a trăit: o valoroasă experiență de 

traducere, fiind profund impresionată de felul în care autoarea a 

coagulat perechi antitetice de cuvinte pentru a demonstra 

caracterul complex și paradoxal al dragostei în poezia: Armonia 

imposibilului/ L´armonie de l´impossible. 

 Evenimentul cultural moderat de dr. conf. Ana Ghilaș a 

devenit un veritabil meridian poetic cu nume de rezonanță în 

domeniul literaturii române din spațiul românesc,  întrucît poezia 

trăiește pe toate meridianele. 

 Definind-o drept: poet cu deschidere spre simbolurile 

lumii moderne, trecută prin lecturi, poetul Arcadie Suceveanu, 

președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, și-a exprimat 

admirația față de omul de litere – Victoria Fonari, căreia i-a 

îndemnat zborul poetic prefațîndu-i cartea de debut: Zbor în 

antiteză. 

 Poeta Lidia Grosu s-a pronunțat pe marginea întregului 

areal de activitate al protagonistei, calificînd-o drept: savantul ce-

și alege calea de dialog cu sine prin poezie și critică literară, 

referindu-se la cartea lansată a apreciat-o ca lucrare poetică: ce 

predispune spre o sărbătoare a simțului și a gîndului. 

 Poetul și regizorul, Vasile Căpățînă a scos în relief 

abilitatea doamnei Victoria Fonari de a stăpîni propriile 
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instrumente de exprimare în lupta dintre materie și spirit, pe 

aceeași lungime de undă a recitat atât în limba română cât și în 

limba franceză trei dintre poeziile volumului: Suflete, un ciob de 

stea/ L´âme, un éclat d´étoile,/ Vidul tăcerii/ Le vid de silence, 

Plîng stelele/ Les étoiles pleurent. Momentele de revelație trăite 

la declamarea acelor versuri au lăsat o amprentă de meditație pe 

chipul fiecărui participant prezent în sală. 

 Emoționată la cote maxime, poeta Victoria Fonari a 

recunoscut că preferă să fie în ipostaza de neștire, de cucerire a 

absolutului prin intuiție, astfel a motivat alegera titlului 

volumului lansat. 

 Invitatul din Alba Iulia dl Virgil Șerbu Cisteinau, editorul 

revistei de cultură, știință și artăGînd românesc, a ținut să 

mulțumească poetei Victoria Fonari pentru efortul de a promova 

tinerele talente în materie de știință, literatură și artă pe paginile 

revistei, amintind că doar prin propulsarea tinerilor în sfera 

culturii românești, ne asigurăm un un loc de frunte în memoria 

colectivă a generațiilor posterioare. 

 Lista personalităților care s-au pronunțat pe marginea 

elementului de noutate și actualitate a textelor Victoriei Fonari 

mai poate continua cu personalități de cultură (criticul și poetul 

Tudor Palladi, antologatorului Puiu Răducan) și studenți 

masteranzi ai Facultății de Litere USM: Constanța Soltan, Maria 

Cebotari etc. 

 Finalmente,  consemnăm că lansarea acestui volum  ne-a 

lăsat să descoperim o nouă fațetă a omului de creațieVictoria 

Fonari, căreia îi urăm ca să fie mereu înconjurată de cei dragi și  

să se afle cît mai mult în Panteonul artei poetice. 
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MARIAN NENCESCU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN ENCICLOPEDIST MODERN, CONSTANTIN BARBU, 

„OMUL INSTITUŢIE” 

 Puţini sunt autorii moderni care să dispună de 

vocaţie enciclopedică, cu alte cuvinte să reuşească să cuprindă în 

hotarele gândirii lor spaţii culturale vaste, să facă, peste timp şi 

epoci, conexiuni neaşteptate, de o noutate frapantă, să descopere 

şi să rostească adevăruri ce pot disloca prejudecăţi şi pot lumina 

unghere umbroase ale spiritualităţii umane. Astfel spus, să 

urmeze calea unui Cantemir, Haşdeu, Eminescu. . .  Unul dintre 

aceştia este gânditorul şi cărturarul „oltean‖ Constantin Barbu (n. 

1951), personalitate poate mai puţin cunoscută consumatorului 

ocazional de cultură de tip fast-food, dar bine conturată în lumea 

selectă şi arareori dornică de publicitate a iubitorilor de 

înţelepciune. 

 Dotat de timpuriu cu toate darurile minţii, 

Constantin Barbu a ars etapele devenirii intelectuale, reuşind, la 

numai 30 de ani, să fie admis în „grupul de la Păltiniş‖, fiind 

chiar plasat de „protectorul‖ său, Constantin Noica în fruntea 

plutonului de 22 de tineri, „performeri în cultură‖ – câte unul 

pentru fiecare din milioanele de cetăţeni ai României comuniste – 

întâmplări de care şi azi îşi aminteşte nostalgic : ‖Începând din 

seara aceea am devenit prieteni, şi nu i-am mai cerut niciodată 

nimic lui Noica, fiindcă simţeam că nu-mi va refuza nimic‖ 

(Pamfletul negru, Convorbiri cu Constantin Creţu, [Craiova], Ed. 
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Măiastra, f.a., p. 59). Debutează publicistic în 1976, la Ramuri, cu 

un eseu despre opera poetică a lui Eminescu, iar, în 1985, publică 

lucrarea Rostirea esenţială, cu o prefaţă de Marin Sorescu, o 

hermeneutică a limbii române ce îi va deschide calea apropierii 

de marii intelectuali ai vremii, Anton Dumitriu, Edgar Papu, 

Marino, Mihai Şora...      Curând îl va „cuceri‖ şi pe Cioran, pe 

care îl vizitează la Paris : „Cioran m-a învăţat să merg până la 

capăt, să fiu liber, să fiu parazit. Adică nu m-a învăţat nimic. 

Nihilismul nu se învaţă ( s.C.B., op.cit., p 168). Anterior, refuzase 

invitaţia lui Cioran de a rămâne în Franţa, ori de a preda la o 

Universitate, oriunde în Occident, pe motiv că : ‖Mai nihilism ca 

în România nu e mai niciunde‖, preferând să se întoarcă „la 

dracu‖, adică în România lui Ceauşescu, adeverind astfel 

conceptul de utopie cioranian :‖Omul e prost, cumplit de prost‖ 

(ibidem, p. 171). 

 Dincolo de opera filosofică proprie, în curs de 

elaborare, şi din care a finalizat deja pagini substanţiale, reunite 

sub titlul generic Gramatica rituală a ontologiei tradiţionale,  şi 

din care a publicat, sporadic, fragmente semnificative în volume 

cu tiraje şi difuzare limitate, Constantin Barbu  mai lucrează la 

Tratatul despre Arhei („Eram în cămăruţa de la Păltiniş a lui 

Noica, şi, cu câteva luni înainte îi dădusem câteva extrase din 

mari părinţi ai Arheilor-Paracelsius, Van Helmont – ehei, ce 

vremuri, ce arhei !, va suspina el mai târziu (op.cit., p. 239), ca şi 

la volumul Marea traversare a Vidului („o supracarte cum nu s-a 

mai scris‖). Simultan, s-a concentrat pe aducerea în atenţia 

publicului interesat, a operelor marilor săi înaintaşi, începând, se 

înţelege, cu „triada‖ Cantemir – Eminescu – Noica, convins că 

vremea creaţiei sale originale nu a sosit încă, întrucât „cărţile 

mele sunt prea grele pentru marea degeneraţie (s.n.) de azi‖, ori 

pentru că „cine ştie se analfabeţi vor ţine în mână o carte ca asta, 

la care eu mă obosesc să nu aibă vreo greşeală de ortografie‖ 

(ibidem, p. 240). 

 Epopeea editării operei complete a lui Dimitrie 

Cantemir a iniţiat-o Constantin Barbu  în 1981, când a publicat în 

revista Ramuri primul eseu despre Sacro-Sanctae Scienciae 

Indepingibilis Imago, lucrare pe care a studiat-o la Academia 

Română, în transcrierea lui Gr. Tocilescu, din 1878. Mai târziu, 
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cu sprijinul E. S. Alexandru  Churilin, ambasadorul Federaţiei 

Ruse la Bucureşti, pe care l-a cunoscut la o ceremonie de 

acordarea Premiilor Academiei, călătoreşte la Moscova, unde i se 

permite fotocopierea manuscriselor cantemiriste, Tezaurul 

Cantemir, cum îl numeşte Constantin Barbu, şi din care va edita, 

cu ajutorul unui generos om de afaceri, Paul Tudor, primele 25 de 

volume ale Integralei Cantemir, cu totul 12.ooo de pagini, iar 

acţiunea este abia la început. Mai sunt, încă nevalorificate, cele 

75 de lăzi, reprezentând Arhiva Serghei Cantemir, de la Moscova, 

alte 13 manuscrise fiind la Sankt Petersburg, precum şi multe alte 

lucrări, risipite în arhivele şi bibliotecile universităţilor europene, 

cu care învăţatul român s-a aflat în contact. La final, estimează 

Constantin Barbu Integrala Cantemir  va avea 125 de volume, o 

cifră astronomică raportată la cele 24 + 4 file din Sacro-Sanctae 

Scienciae…. aflate la Academie, 1 (una !) filă din Loca obscura, 

o filă de manuscris muzical şi câteva copii ale Hronicului, ce 

reprezentau „moştenirea Cantemir‖, în urmă cu câţiva ani. 

Optimist, Constantin Barbu  speră să-şi finalizeze proiectul, 

declarându-i publicistului Mircea Canţăr pentru Mediafax  că : 

„În următorii 40 de ani voi fi foarte ocupat. De aceea le spun 

prietenilor mei să nu mă enerveze, fiindcă nu-i voi chema la 

centenar‖. 

 Un alt proiect, de aceiaşi anvergură, este Planul 

Noica – Barbu, respectiv editarea integrală, susţine Constantin 

Barbu  a Operei eminesciene, reunită sub genericul  Lada cu 

manuscrisele şi cărţile lui Eminescu, respectiv 50 de volume, 

menite „să corecteze ediţia academică întemeiată de Perpessicius, 

în care se află 100.000 greşeli, unele capitale‖ (Pamfletul negru, 

op.cit., p. 38). În acest scop, Constantin Barbu  susţine că deja a 

elaborat, împreună cu C. Noica (s.n.), comentariile pentru cele 50 

de volume. Simultan, îşi propune să tipărească şi un Corpus 

eminescian, alcătuit din ediţiile, în formă anastatică, ale cărţilor 

consultate, traduse sau doar exceptate. Spre a ne face o idee 

legată de volumul de muncă asumat de Constantin Barbu , 

semnalăm doar că, faţă de cele 63 de manuscrise eminesciene, 

valorificate de Eugen Simion în ediţia „Pleiade‖, noul exeget 

propune alte 23 de manuscrise inedite, pe care, susţine, le-ar fi 

transliterat  „pagină cu pagină, cuvânt cu cuvânt‖, corectând 



120 
 

totodată greşelile de sanscrită şi greacă veche întâlniteîn ediț iile 

anterioare. La acestea se adaugă şi cele 20 de volume deja apărute 

(dintr-o serie proiectată în 33 de volume, cifră inspirată de 

numărul anilor de viaţă „civilă‖ ai poetului), reunite sub titlul 

Codul invers. Arhiva innebunirii şi uciderii nihilistului Mihai 

Eminescu, în care exegetul îşi propune, nici mai mult nici mai 

puţin, decât să demonstreze că Poetul Naţional a fost ucis de 

adversarii său politici. Spre a-şi demonstra afirmaţiile, Constantin 

Barbu  a declanşat acum câţiva ani o campanie publică de 

deshumare a rămăşiţelor pământeşti ale poetului, convins că 

Eminescu a fost „drogat‖ (termenul îi aparţine lui Constantin 

Barbu ) cu mercur, iar decesul a survenit în urma zdrobirii 

capului în pre-noaptea morţii acţiune căzută, din cauze obscure, 

în desuetudineȘ   „Vreau să fie în aceste cărţi o istorie adevărată a 

vieţii lui Eminescu . . . [vreau să arăt că] Eminescu nu a fost 

nebun niciodată, a fost înnebunit ca să i se ia puterea cuvântului 

şi puterea adevărului ...‖, scria Constantin Barbu  într-una din 

prefeţele la volumele menţionate.  

           Mai merită semnalată intenţia lui Constantin Barbu  de a 

tipări, într-un singur volum,  poezia erotică a lui Eminescu, un fel 

de completare a  cărț ii Opere VIII,  ediţia Perpessicius, cu 

poeme mai puţin frecventate, Irmoase – le, cum le numea poetul, 

pe motiv că, dacă Humanitas-ul a publicat Povestea poveştilor, de 

Creangă,  „de ce n-aş publica şi eu o carte cu poeme mai neştiute, 

mai ales că Eminescu a compus suficiente versuri despre relaţiile 

de amor‖ (Prefaţă, ediţia 2005, Ed. Europa, Craiova). 

 În ce priveşte reeditarea operei lui C. Noica, faţă 

de care Constantin Barbu  are o afinitate specială (deţine chiar o 

scrisoare olografă de la autorul Rostirii esenţiale , datată 10 

decembrie 1982, Păltiniş, prin care acesta îi mulţumeşte pentru 

faptul că i-a citit lucrarea în manuscris – numită iniţial 

Reamintirea fiinţei – dar şi pentru că i-a făcut un referat favorabil 

în vederea publicării, document  redat în fotocopie în volumul 

Autopsie Vie / Pamfletul negru, op.cit., p. 107), cărturarul încă 

aşteaptă, la fel ca şi mulţi intelectuali români, materializarea 

promisiunii făcută de G. Liiceanu, în decembrie 1987, când 

murea C. Noica, aceea de a edita Opera integrală a gânditorului 

de la Păltiniş.  Astfel,  asisăm chiar la o „trădare a lui Noica‖, 
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înfăptuită de câţiva dintre foştii săi apropiaţi, prin intrarea în 

politică, ieşirea din cultură şi pierderea partidei culturale prin 

ne(mai)jucare (Pamfletul, op.cit., p. 77). 

 În întâmpinarea acestui eveniment, Constantin 

Barbu  a publicat, în seria Caietele Academiei Române, masivul 

volum Noica – geniul în vremuri sărace (2011, 674 p.). Din 

păcate, perspectiva lui Constantin Barbu  privind viitorul cultural 

al României este sumbră, concluzia fiind că : „Niciodată 

intelectualii români nu vor face ceva împreună‖ (op.cit., p. 106), 

câtă vreme vor continua să stea la taclale, fie şi pe TVR 2, la 

concurenţă neloială cu „D-ale lui Mitică” […], vorbind în 

neologisme, bineînţeles, despre destinul cultural al României” 

(ibidem, p. 104). 

 Se înţelege, chiar şi din acest scurt fragment, că, în 

bună tradiţie eminesciană, Constantin Barbu  e şi un mare 

polemist, ţintele sale predilecte fiind impostorii, sicofanț ii şi 

plagiatorii, specii culturale ce, din păcate, proliferează la noi. 

Fără a oferi şi exemple, lucrarea Pamfletul negru, abundând de 

citate şi comentarii pe această temă, mă voi mărgini a reda o parte 

din Concluziile lui Constantin Barbu : „Există o turmă [de 

oportunişti – n.a.] care chinuie rău populaţia, cum ar fi zis 

Arghezi. Ei produc această apocalipsă veselă, doar pentru a 

elibera mintal tânăra generaţie . . . Există o voinţă de putere chiar 

şi la cei care nu-l ştiu pe Nietzsche‖ (ibidem, p. 105). 

 Ca filosof, Constantin Barbu  se situează pe linia 

trans-modernismului temperat. Abordând, ca mijloc de 

exprimare, aforismul, gânditorul, rosteș te, în stanț ememorabile, 

adevăruri surprinzătoare, fulgeraţii de gând, observaţii şi revelaţii 

cosmice despre partea transcedentă a fiinţei umane. Măsura 

capacităţii sale de transfigurare lingvistică o oferă în micul eseu 

Cărticica de întrupare, o compoziţie cuprinzătoare, în 11 

„cânturi‖, compusă din variaţiuni pe tema ontologiei existenţiale. 

Despre sensul pe care însuşi îl dă „traversării într-afară‖,  

Constantin Barbu  vorbeşte în formule ermetice, inaccesibile 

gândirii comune, sugerate, niciodată explicate :  „Nu-i nevoie să 

cazi în subtilităţile marelui budist, sau în schemele (inerte)  ale 

unui sfânt părinte pentru a vedea că timpul se împarte (el fiind 

chiar o deşirare atribuită, o criză a minţii) – este suficient să stai o 
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clipă la Veneţia, şi timpul se dă deoparte‖ (op.cit., p 420). Astfel, 

gânditorul se arată un adept al doctrinei marilor iniţiaţi (Oh, 

Dionysos, mon frère – p. 414), privind lumea ca pe o unitate 

cosmică, abia descifrată de gândul cutezător : „Secretul minţii e 

să numeri până la zero‖ (p. 414) ori:  „Secretul minţii e să fi fost 

până la vid (p. 414), ori : „Rostul tainei este reculegerea 

fragmentelor de vid‖ (p. 414), totul culminând cu observaţia, 

aparent iconoclastă, dar figurând şi ca o profesiune de credinţă a 

filosofului, anume că „Dumnezeu ar fi trebuit  să vorbească în 

dodii, nu să lucreze la Opere complete‖ (p. 415). 

 Tenace, cutezător şi inovator, Constantin Barbu 

înaintează netulburat „contra curentului‖ (cultural) contemporan, 

rămânând, consecvent, ultimul apărător al libertăţii absolute de 

gândire,  nihilistul  fără cauză, pe linia lui Cioran, care a 

descoperit că Sacrificiul este alternativa omului fără alternativă .           
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C IPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ 

 

 

 

 

 

 

     CONCEPTUL DE ÎNFĂPTUIRE MORALĂ (III) 

 

Aşadar, ne aflăm într-o lume supusă nu doar grijii de a fi 

doar „în-sine‖ şi „pentru-sine‖, ci şi în faţa libertăţii de a ieşi din 

sine pentru a-l descoperi şi pune în valoare pe celălalt,       atât ca 

„fiinţă-în-sine‖, cât şi „fiinţă-pentru-celălat‖. Cu alte cuvinte, eu 

mă descopăr permanent în lume ca „fiinţă-pentru-celălalt‖ şi în 

mod desăvârşit, ca „fiinţă-care-se-dă-pe-sine-pentru-celălalt‖. 

Doar astfel este posibilă o evitare a ceea ce Jean-Paul Sartre 

afirmase în piesa de teatru, Cu uşile închise, ideea că „infernul 

sunt ceilalţi‖
8
.  

Prin urmare, libertatea celuilalt nu poate să devină 

niciodată un infern pentru afirmarea libertăţii mele, atâta timp cât 

eu îl afirm pe celălalt permanent ca „fiinţă-în-sine-şi-pentru-

celălat‖, chiar dacă este o fiinţă căzută în „fiinţă-pentru-sine‖. Se 

impune astfel trecerea către o nouă afirmare responsabilă a 

umanităţii celuilalt, către o morală heterologică cu succes 

promovată din persepectiva fenomenolgiei, de către Emmanuel 

                                                             
8 Jean Paul Sartre, Cu uşile închise, traducere Mihai Şora, Editura RAO, 

Bucureşti, 2007,  p. 134. 
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Lévinas, întâi prin conceptul de substituire, apoi, prin expresia 

non-ontologică, de a-fi-unul-pentru-altul ca altfel decât a fi. 

În acest sens, credem că valorile morale ale înţelegerii, 

împăcării, iertării, într-ajutorării, iubirii, într-un cuvânt, ale 

jertfirii totale pentru celălalt, specifice unei morale 

fenomenologice creştine, sunt net superioare valorilor morale ce 

ţin de dreptatea oarbă, universală şi imparţială, manifestată în 

sensul unei răzbunări talionice pentru răul şi nedreptatea comisă,   

fie de o persoană împotriva altei persoane, fie chiar de o anumită 

persoană faţă de propria persoană, în cazul auto-mutilării, auto-

suprimării, auto-pedepsirii - în special acţiuni generate de 

fenomenul remuşcării.  

Chiar dacă încercări de întemeiere fenomenologică a 

filosofiei morale au avut loc iniţial prin cercetările lui Franz 

Brentano privind teoriapercepţiei interne a binelui, urmate de 

încercările lui Husserl de a face din etică o ştiinţă a priori care să 

includă deopotrivă raţionalitatea, intenţionalitatea şi afectul; sau 

de proiectul lui Alexander Pfänder de a „construi‖ o 

fenomenologii a voinţei în paralel cu preocupările lui Max 

Scheler de a întemeia o etică materială a valorilor,ca nouă 

încercare pentrufondarea unui personalism etic, propriu-zis, 

naşterea eticii fenomenologice se leagă de apariţia lucrării lui 

Emmanuel Lévinas, Totalité et infini. Essai sur l‟extériorité 

(1961). Ulterior, conturarerea şi maturizarea teoretică a eticii 

fenomenologice are să se înfăptuiascăodată cu scrierile 

lévinasiene centrate îndeosebi, pe problema alterităţii şi 

responsabilităţii: Humanisme de l‟autre homme (1973), 

Autrement qu‟être, ou Au-delà de l‟essence (1974), Difficile 

liberté. Essais sur le judaïsme (1976), Le Temps et l‟Autre 

(1979), Étique et infini (1982), De Dieu qui vient à l‟idée (1982), 

Entre nous. Essais sur le penser-à-l‟autre (1991), Étique comme 

philosophie première (1992), Altérité et transcendence (1995) 

ş.a.m.d. 

Pe parcursul acestor scrieri, Emmanuel Lévinas propune o 

nouă analiză fenomenologică a eticii inspirată de concepţiile sale 

metafizico-religioase cu privire la sensul fiinţei umane şi 

posibilităţile sale de cunoaştere. Spre deosebire de predecesorii 

săi, Lévinas urmăreşte întoarcerea raportului fenomenologic de 
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la sinele conştiinţei cătretranscendenţa infinită a alterităţiiprin 

punerea în cauză a prezenţei Celuilalt. Teza pe care o susţine - 

echilibrând atitudinea revelatorie specifică gândirii metafizice cu 

analiza fenomenologică - poate fi sintetizată în felul următoar: „o 

lumecu sens este o lume în care există Celălalt‖
9
. Prin urmare, 

raportul dintre Acelaşi (identitatea) şi cel în totalitate Altul 

(alteritatea) este manifestat în primul rând în prezenţa faţă-către-

faţă, iar în al doilea rând, prin limbaj. Doar în acest mod este 

posibilă o înţelegere autentică a fiinţei celuilalt, în calitatea lui de 

persoană singulară, unică şi irepetabilă, dar care ni se înfăţişează 

nouă în mod absolut prin chip. Odată cu Lévinas, celălalt nu mai 

este un simplu subiect cunoscător, natura celuilalt depăşind 

statutul de simplă realitate obiectuală. De acum încolo, Celălalt 

trebuie tratat ca separat în mod absolut de obiecte sau de lumea 

înconjurătoare, reflecţia îndreptată asupra celuilalt sesizându-l, 

mai ales, în calitatea lui de cu totul altul. Cu toate acestea, 

prezenţa celuilalt este una diferită de mine(moi), fapt pentru care 

celălalt deţine o „libertate dificilă‖
10

, greu de controlat de către 

vulnerabilitatea eului meu determinată în special de limitele 

propriei conştiinţe. 

Prin Emmanuel Lévinas, caracterul epistemologic al 

programului fenomenologic husserlian este înlocuit de o etică 

fenomenologică a alterităţii. În concepţia sa, aceasta reprezintă, 

de fapt,prima şi adevărata filosofie
11

. Etica ar fi astfel mai 

importantă decât ontologia sau gnoseologia, întrucât este legată în 

mod direct de om, de problemele fundamentale ce ţin de natura şi 

scopul fiinţei umane, de comportamentul şi atitudinile acesteia 

faţă de lume, Dumnezeu sau de persoana Celuilalt. Intenţia 

principală a demersului fenomenologic lévinasian este de a scoate 

umanul din „violenţa metafizică a ontologiei‖.  Etica este mai 

importantă decât onto-gnoseologie, întrucât recuperează 

subiectivitatea infinită a fiinţei-în-sine, redând-o fiinţei-pentru-

celălalt, fapt exprimat de Lévinas în ideea că „este ceva special în 

                                                             
9Emmanuel Lévinas, Totalitate şi infinit -eseu despre exterioritate, traducere 
Marius Lăzurcă, Editura Polirom, Iaşi, 1999, p. 23. 
10Idem, Difficile liberté, Essais sur le judaïsme, Editions Albin Michel, Paris, 

1976, p. 34. 
11Ibidem, p. 33. 
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modul în care alte fiinţe umane ne apar nouă, ceva care lipseşte în 

înfăţişările meselor sau a copacilor‖
12

. Abia în experienţa 

întâlnirii cu faţa altuia, alteritatea „în-sine‖ se înfăţişează „nouă‖ 

în mod excepţional.  

Principalele concepte pe care le voi avea în vedere pe 

parcursul cercetării sunt cele de conştiinţă, experienţă şi acţiune 

morală, toate în strânsă corelaţie cu termenul propus de noi spre 

analiză, cel de înfăptuire morală. Pe parcursul lucrării,voi 

demonstra faptul cănu este posibilă o întemeiere fenomenologică 

a moralei, fără o analiză riguroasă a conceptelor fundamentale 

pe care o astfel de cercetare o cere. Aşadar, o analiză 

etimologică a conceptului de înfăptuire este absolut necesară.  

Conform Noului Dicţionar explicativ al limbii române 

din2002, din punct de vedere etimologic, termenul înfăptuire este 

un cuvânt obţinut din prefixul în+verbul a făptui, de unde derivă 

şi verbul tranzitiv a înfăptui(planuri, idei etc.), care înseamnă „a 

transforma în fapt; a face să devină real; a realiza; a efectua‖
13

, 

iar după Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a, din 

1998, termenul înfăptuire este definit în felul următor: „acţiunea 

de a înfăptui şi rezultatul ei; realizare, îndeplinire; fapt 

concretizat, operă realizată‖
14

. 

În limba greacă avem termenii κατόρθωμα (katorthoma) 

şiΔιενεργείται (Dienergheitai), iar în limba latină, termenul 

consecutionem, care trimite la cuvântul românesc execuţie, 

constituire, realizare.Termenul românescconsecuţie
15

, utilizat cu 

sensul de corelaţie, conexiune, legătură, raport, relaţie, 

concordanţă, sau chiar de rezonanţă, în filosofia acţiunii umane 

are o importanţă deosebită. Termenul relaţie, de exemplu, devine 

un concept de sine stătător în fenomenologia alterităţii la 

Emmanuel Lévinas.  

                                                             
12Ibidem, pp. 34-35. 
13 Noul Dicţionar explicativ al limbii române, Editura Litera Internaţional, 

Bucureşti, 2002, p. 123. 
14 Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a, Editura Univers 
Enciclopedic, Bucureşti, 1998, p. 112. 
15 Academia Română, Institul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti‖, 

Dicţionar ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a 

revăzută şi adăugită, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005, p. 123. 
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GEORGE BACIU 

 

 

 

 

 

 

   GÂNDURI ÎN DERIVĂ 
 

                           IARNĂ LA DOMNEŞTI 

 

Ninge pe sub pleoapele muscelelor, ninge pe gândul potecii  

alergând despletită înspre schitul de peste zare, ninge pe ulița 

mare a satului domnesc, ninge pe trupul prispei unde bunica încă 

mai toarce caierul vremii. 

Se aud colinde și zurgălăi. Dumnezeu zâmbește de după 

colțul lunii, așezând povești în poala bunicului.  

La fereastra inimii respiră frumosul din noi. Iisus e alături, 

urcându-ne în suflete. 

 

*** 

 

  Am fost martorul naşterii mele.  

  Mama, cu sufletul în valiză, pe podişca de scândură a grădinii din 

colţul uitat al satului, dincolo de inima lui Dumnezeu, pipăia crucea din 

oase, plângând pasager fiindcă lelea Marioara Mitri, plecase la sapă şi nu 

mai venea să înnoade buricul. 

Zgura din aer mirosea a început de lume. În grajdul din dreapta 

vecinului cânta lutul cu spinarea proptită-n ulucile crăpate de rugina 

răbojului pe care vremea le pusese  ca semn ca aici nu mai e nimeni. 
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Sub prag iarba deschisese ochii speriată de greieri , iar fluturii se 

balansau odată cu scârţâitul uşii. Undeva, mai spre ograda lui Pătrunjel 

cântau cocoşii. Cădea o chiciură putredă pe genunchii rotunzi ai lunii. 

Psalmul clopotului bisericii sughiţa sonetul vecerniei.  

Era noiembrie, despicat pe buze. Degetele vremii mă ţineau în braţe, 

mângâindu-mi lutul alb. 

Pe stâlpii de lemn ai cerului  frunzele cu chip de prescură se adunau 

la cina cea de taină. 

 

*** 

 

Pe la cinci ani, aveam un anticariat de sentimente, o garderobă de 

vise şi un abecedar de mirări. În preajmă, bunicul, răsfoit de timpul 

strănepot, se deşira în basme în chilia de la marginea zăvoiului. Copilăria 

abia începea să zornăie, alergând în pantaloni scurţi pe dealul de dincolo 

de râu. Pe gleznele fiecărei fete sărutate se oprea veşnicia ierbii, 

dojenindu-mă.  

Apoi, am trecut spre mâine, risipindu-mă în cuvinte. 

 

 

** 

 

Stam pe muchia lumii  ca un cuvânt plin de semnificații 
inutile. Luna zornăia printre statuile îndrăgostite în parcul de 

peste umărul străzii de dincolo de lustragiul mărunt, cu mâinile 

cioplite de aceleași gesturi.  

Vântul visează furtuna de ieri, stelele stau ghemuite la 

fereastra fetișcanelor abia începute, felinarul își aruncă privirea 

pe sub fusta salciei umblând somnambulă prin descântecul unei 

babe abandonate în indiferența cotidianului. 

Și încă mai plouă pe degetul mare al zării ce-și pregătește 

cafeaua de dimineață. 
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CEZAR VASILESCU 

 

 

 

 

 

 

DACĂ… 

DACĂ ai tupeul să porți numele reformatorului 

învățământului românesc și să lupți împotriva reformei… 

DACĂ nu ai idei, dar ți le însușești pe ale altora spunând că 

îți aparțin… 

DACĂ îi înjuri pe alții pentru ce nu au spus și nu au gândit 

ca tine… 

DACĂ te cuprinde panica în fața slăbiciunilor pe care nu 

poți să ți le recunoști… 

DACĂ mereu înlocuiești adevărul cu minciuni frumoase și 

iluzii deșarte… 

DACĂ reușești să-ncalci permanent legea educației 

solicitând celorlalți să o respecte… 

DACĂ pretinzi că dorești reforma fără a schimba nimic… 

DACĂ te ridici de la masă când trebuie să obții dreptul 

pentru colegii tăi… 

DACĂ-ți închipui că lipsa de educație pe care o afișezi 

permanent este estompată de țipete și jigniri orchestrate 

celorlalți… 

DACĂ-ți denunți colegii doar pentru că vezi în ei 

dușmani… 
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DACĂ nu sesizezi că faci parte dintr-un grup alcătuit din 

cei care alții nu au mai avut nevoie… 

DACĂ ai curajul să minți, mințindu-te pe tine că spui 

adevărul… 

DACĂ poți face toate aceste lucruri și te poți uita în ochii 

oamenilor… 

DACĂ atunci când pui capul pe pernă dormi liniștit… 

DACĂ nu-ți este teamă că va veni ziua în care vei răspunde 

pentru tot ce ai făcut… 

DACĂ interesul tău este mai presus decât interesul 

celorlalți… 

DACĂ nu te înfricoșeză gândul că păcatele tale pot fi 

purtate de urmașii elevi… 

DACĂ nu vrei să alungi întunericul din tine aprinzând o 

lumânare… 

DACĂ-i consideri dușmani pe toți cei care au mai multă 

minte ca tine… 

De crezi că faptele pot fi înlocuite la nesfârșit de vorbe 

goale… 

DACĂ acum îi lovești pe cei care te-au ajutat când îți era 

mai greu, iar tu erai un NIMENI… 

DACĂ atunci când pleci de lângă cel care a-mpărțit 
adăpostul și pâinea cu tine, îți ștergi picioarele pe încrederea 

lui… 

DACĂ-l scuipi pe cel care te-a luat de pe drumuri atunci 

când toți te înjurau… 

De nu poți accepta argumentele altora doar pentru că nu le 

înțelegi… 

De crezi că nemernicia poate întina virtutea… 

DACĂ te-a albit păcatul și nu grija zilei de mâine… 

De nu poți realiza toate acestea… 

Fii fericit! Ești ceea ce ești! 

Doar dovedești că nu ai fost și nu vei fi niciodată  

PROFESIONIST în EDUCAȚIE,  

cu atât mai puțin OM!!! al EDUCAȚIEI… 
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LIVIA FUMURESCU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVIDIU VASILESCU ŞI SAU DESTINULSĂU FRÂNT DE 

STRIGOII ROŞII 

 

Mărturisiri  ale foştilor deţinuţi politici între  necesitate  şi 

oportunitate 

 

 Când la 17 ani, visând iubiri ideale şi un viitor 

luminos, te trezeşti încarcerat şi eşti trecut prin orori de 

neimaginat, acuzat de ceea ce nu ai făcut, ajuns la vârsta 

senectuţii, simţi nevoia destăinuirilor, pentru ca semenii tăi să 

înţeleagă dimensiunea răului şi pericolul reinstaurării unui regim 

absurd, care nu trebuie să se mai repete. 

 Credem că aşa s-a născut cartea-document „Strigoii 

roşii”, cu subtitlul „ Memorii din absurd‖ ( Editura Ortoepia, 

Deva), în care domnul Ovidiu Vasilescu deapănă amintiri 

zguduitoare ale destinului său frânt în temniţele comuniste, 

încercând să scape de prezenţa „strigoilor roşii‖, care, desprinşi 

din ceaţa timpului, îi hărţuiesc şi acum existenţa. Mărturiile 

acestor adevăruri sunt necesare, transformându-se într-un 

adevărat „memento‖ pentru generaţiile uneori dezorientate de 

necunoaşterea adevărului sau de „ măsluirea istoriei‖. 
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 Prefaţa semnată de Răzvan Codrescu plasează 

volumul în „Constelaţia fantomelor roşii‖, apărută „în târziul 

mărturiilor penitenciare ...ca realitate crudă, trăită aievea într-o 

tinereţe tâlhârită de istorie, de la 17 la aproape 25 de ani, în 

bolgiile Gherlei, Aiudului, Periplavei sau Jilavei”. 

 Structurat în 15 capitole, întitulate sugestiv (Destinul 

ca preexistenţă, Balanţa fără talere, Detenţiunea solitară-

Strategia anihilării, Detenţiunea colectivă-Metoda disoluţiei 

solidarităţii condamnaţilor,  Din nou la izolator, Îngerul meu a 

strigat etc.), volumul intercalează pasaje scrise cu litere italice, 

care dezvăluie fie candoarea şi sensibilităţile tânărului de 17 ani, 

cuprins de chemările tainice ale vârstei, fie precizări şi cugetări 

asupra realităţii hâde şi a metodelor diabolice de pretinsă 

„reeducare‖ a „vinovaţilor fără vină‖ de către cei care 

consimţiseră la „marea crimă naţională premeditată cu 

minuţiozitate de slugile Kremlinului în frunte cu Gheorghiu Dej 

şi cu mâna de fier a lui Alexandru Drăghici, Ministrul Afacerilor 

Interne pe acea vreme”. Reflecţiile profunde şi interpretările 

autorului, intercalate pe parcursul cărţii, contribuie la înţelegerea 

mentalităţii morbide a executanţilor, deveniţi „instrumente 

robotizate‖, prin care semenii lor erau schingiuiţi, umiliţi, 

exterminaţi prin cele mai diabolice modalităţi. Scrise la persoana 

I, mărturisirile autorului extind experienţa personală la supliciul 

unei largi categorii de năpăstuiţi din „detaşamentul creştin care 

se opunea comunismului de import pe teritoriul României”. 

                       Cartea domnului Ovidiu Vasilescu surprinde 

metodic aspecte cutremurătoare ale detenţiei, fixate obsesiv în 

memoria deţinutului: permanenta supraveghere a gardianului prin 

vizeta deschisă pe neaşteptate, condiţiile inumane ale încarcerării 

(„Mirosea a mucegai; aerul era rece şi umed‖), somnul hărţuit cu 

sadism („O mână mare, noduroasă şi puternică îmi astupase 

gura; m-am trezit drept în picioare...‖), frigul, foamea, igiena 

precară, anchetele provocatoare, schingiuirile diabolice etc. 

                         Mormanul de paie ţinea loc de saltea, iar frigul 

din celulele fără foc în plină iarnă îi chinuia, îmbolnăvindu-i 

(„Îmbrăcat sumar, trăgeam timpul gros peste mine şi mă vedeam 

ca pe un copac înzăpezit”). Tratamentele la care erau supuşi 

deţinuţii minimaliza condiţia umană, înjosindu-i prin apelative 
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degradante şi umilitoare, care să le anuleze personalitatea 

(dobitoc, bandit, idiot, tâlhar, neisprăvit, lepră, scofâlcitule, 

haimana, putregai, politician pervers etc.) sau prin schingiuiri  

inimaginabile (calvarul urcării şi coborârii celor trei etaje cu 

gleznele prinse în „lanţurile de Cavnic- două zale din bare de 

oţel, lungi de 10 cm., prevăzute fiecare cu o pereche de brăţări 

groase şi înalte de 10 cm.”, victima suspendată, cu capul în jos, 

bătaia la tălpi cu ranga – fie peste încălţăminte, fie descălţat, 

loviturile de vergele peste spate, fese sau picioare, acoperite cu 

cearceaf ud, ca să sporească durerea, mascată de căluşul în gură, 

care împiedica exteriorizarea sonoră a chinului greu de suportat 

etc.). După bătăi, tălpile  parcă aveau ataşate „nişte perne 

pneumatice‖, iar trupul zdrobit era acoperit de răni şi eschimoze.   

Metodele de anihilare fizică sau psihică erau „ fără număr, 

imaginaţia lor lucra numai la aşa ceva”. Anchetele se făceau mai 

ales noaptea, când gardienii îi conduc pe deţinuţii răvăşiţi de 

gânduri, de oboseală, de foame şi de frig, cu ochelarii de tablă 

care să-i dezorienteze, la farsa chestionărilor. Scenariul 

interogatoriilor oscila între ipocrizia anchetatorilor, care 

urmăreau să smulgă nefericiţilor „prin promisiuni‖ deconspirarea 

altora, şi dispoziţiile brutale pentru aplicarea unor schingiuiri 

inimaginabile, care să-i oblige pe deţinuţi la mărturisiri, reale sau 

inventate. Hrana asigura doar subnutriţia (cafea de orz ars cu 

bromură şi ciricul de pâine, gamela de arpacaş şi cubul de 

mămăligă, ciorbă de fasole uscată, de varză sau din coji de 

cartofi), încât înfometarea devenea o modalitate de asmuţire sau 

de slăbire a voinţei multora, al căror psihic ceda, conform dorinţei 

anchetatorilor.   

 În detenţia solitară, omeneasca dorinţă de 

supravieţuire explica mişcarea în trei paşi înainte şi înapoi, cât 

permitea spaţiul, sau exerciţiile care să dezmorţească şi să 

încălzească cât de cât trupul. Scriitorul aminteşte şi de  rolul şi de 

rostul comunicărilor prin morse „ reale pregătiri morale pentru a 

rezista la anchete şi unui program care urmărea înspăimântarea 

noastră până la capitulare”. Cu obiectivitate, autorul aminteşte 

de riscul de a fi surprins şi de sancţiunea „ cu izolarea şi hrană 

primită o dată la două zile”, cu carcera ( „ un sicriu de circa 

80/80, înalt de 2 m, al cărui interior era îmbrăcat cu sârmă 
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ghimpată”), dar şi de metoda ajutorării  celor bolnavi cu 

medicamente sau hrană transmise prin trăistuţa umblătoare între 

zăbrele, botezată „măgăreaţa”. Sunt dovezi ale solidarităţii celor 

în suferinţă, înscrise în codul etic al moralei creştine, care a 

fortificat conştiinţele multor deţinuţi, aflaţi în „iadul‖ 

supravegheat de călăii acelor vremuri de teroare.   

 În momentele de deznădejde, chipul 

ocrotitor al mamei şi rugăciunea, speranţa în Atotputernicul devin 

virtuale evadări ale conştiinţei bulversate, contribuind la 

menţinerea unui echilibru, chiar precar, al omului confruntat cu 

teroarea, supus regimului de exterminare. Doar somnul îi 

catapulta din „realitatea absurdă” în lumea liberă, populată de 

chipurile celor dragi. 

                           În detenţia colectivă, apar situaţii jenante, 

favorizând lipsa de discreţie şi de pudoare, atentându-se la 

intimitatea omului, prin procedee draconice de anulare a 

personalităţii celor arestaţi, de către slujbaşii îndobitociţi, unelte 

jalnice ale dispoziţiilor absurde, fără minimă consideraţie pentru 

semenii lor. Baia era doar „un pretext administrativ”, fiindcă 

rufele deţinuţilor erau nespălate de multă vreme. Duşul era 

contracronometru, cu apă fiartă sau rece ca gheaţa, unde era 

exclusă intimitatea expunerii trupurilor scheletice, deformate, 

acoperite de escavaţii şi de urme ale loviturilor. Uzi şi îmbrăcaţi 

doar pe jumătate, împinşi de la spate de gardian, deţinuţii alergau 

„ca o turmă bolnavă”. Înghesuiţi în încăperi mici, suferind din 

insuficienţa spaţiului de mişcare şi de odihnă, fără grupuri 

sanitare, se confruntau şi cu urgenţe fiziologice, cauzate de 

ciorbele de buruieni sau de gogonele acre, rezolvând în 

colectivitate procese de strictă intimitate.  

                           Este surprinsă admirabil mascarada proceselor, 

în care erau folosite „rechizitorii fanteziste‖, clădite pe minciuni 

şi fabulaţie. Scenariul respingerii recursului, deşi acuzatul, 

convins de formalitatea şi de inutilitatea demersului, nu-l 

înaintase, era o altă ipocrizie a statului care „a avut grijă de 

toate”. 

                           Transferarea  deţinuţilor în alte penitenciare se 

făcea mai ales noaptea, când „la adăpostul întunericului creşte 

curajul ticăloşilor”. Îngrămădiţi în dube sau în vagoane fără 
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ferestre erau transportaţi în condiţii animalice, ameninţaţi în 

permanenţă cu sancţiuni, trataţi cu înjurături şi lovituri. 

                           Bine conturate sunt chipurile gardienilor şi ale 

anchetatorilor (subofiţerul Stănică, căpitanul Tudoran, ţiganul 

Maromet-directorul închisorii Jilava, colonelul Fecioru, 

comandantul de la Periplava, comandantul de la Jilava etc.). 

Slujindu-şi stăpânii, majoritatea gardienilor, nominalizaţi de 

scriitor (plutonierul Pop-Salcia, Goiciu, Cârciu, Şomlea etc.), 

deveneau brute, torţionarii fără suflet, căci „Bestia simplă este 

uneori mai periculoasă decât una sofisticată...Acei coate goale 

ne făceau detenţia de trei ori mai grea decât prevedea 

regulamentul lor criminal”. Scriitorul recunoaşte că nu poate 

accepta preceptul biblic al totalei iertări, fiindcă „torţionarul rece, 

calculat, care schingiuieşte şi ucide cu premeditare, nu merită 

clemenţa victimelor sale care i-au supravieţuit‖. O excepţie pare 

să fie sergentul Vasile, care era de o „bunătate îngerească‖, 

străduindu-se să îndulcească suferinţele celor de care răspundea, 

fiindcă „Un om bun, un caracter curat, nu-l vei putea transforma 

niciodată într-un ticălos...este ca o fântână sfinţită. Apa ei este 

agheazmă care nu se alterează niciodată”.  

 În galeria personajelor care defilează în 

paginile cărţii apar fraţii de suferinţe – anonimi sau nominalizaţi, 

cu numele sau doar cu iniţialele, apreciaţi pentru fermitatea lor, 

dar şi unii care au cedat presiunilor, înnegrindu-şi imaginea. Din 

prima categorie, se despinde figura preotului ortodox Raţiu, care 

reuşea să ţină slujbele clandestine, în încăperea cu 

contrarevoluţionari, ajutat de „ceilalţi fraţi de credinţă”, 

menţinând speranţa celor disperaţi, fortificaţi în adâncul fiinţei lor 

de credinţa în Atotputernicia Înaltului Creator. În cumplitele zile 

ale detenţiei, personalităţi precum prinţul Alecu Ghica sau Nicu 

Steinhart, Dinu Pillat sau Costică Noica  lasă puternice amprente 

asupra tânărului, al cărui caracter nu poate accepta vânzarea 

conştiinţei în schimbul libertăţii maculate cu compromisiuri. 

                               Ziua „superbă de vară...când fără îndoială 

morţii „trăiesc” fericirea propriei lor învieri primenindu-şi 

mormintele cu faldurile unei lumini unice şi când cei vii tresar, la 

gândul sfintei nebunii de a pieri, cât mai eroic, în splendoarea 

acelei binecuvântări naturale” anunţa parcă răbufnirea revoltei 
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îndelung acumulate în sufletele aflate în spatele zăbrelelor. În 

ciuda protestului paşnic visat de autor („o grevă a foamei 

generale, duse în extremis”), teroarea ajunsă la capătul răbdării a 

declanşat „un protest public...o încleştare crâncenă”, o revoltă 

care mocnise îndelung, dar care s-a terminat cu represalii 

groaznice şi cu majorarea pedepsei pentru „ delict de rebeliune”. 

                           Conştient de faptul că „Era greu, foarte greu să 

rămâi vertical când în orice moment puteai deveni neant”, 

scriitorul îşi recunoaşte momentele de teamă, de îndoială,  de 

disperare, însă aminteşte şi de încrâncenarea lui din timpul 

interogatoriilor, a atitudinii faţă de gardieni şi de anchetatori, din 

timpul detenţiei şi al ieşirilor refuzate sau acceptate la muncă 

forţată. Unele replici dure ale tânărului, ajuns în vârtelniţa 

penitenciarelor, par fireşti în condiţiile vârstei lui şi a asprimii 

împrejurărilor acelor vitrege vremuri. Poate de aceea, sinceritatea 

dusă la extrem şi devoalarea limitelor fizice şi psihice ale unor 

personalităţi, acuzate de compromisuri, este opozabilă atitudinii 

hotărâte a autorului.  

                         Disponibilităţile literare şi filozofice ale 

scriitorului se regăsesc pe tot parcursul cărţii, în care sunt topite 

sensibilităţi şi trăiri de mare intensitate, care vibrează şi în 

sufletul cititorului confruntat cu istoria înnegurată a acelor 

vremuri de teroare şi ură a unor oameni faţă de semenii lor. 

                          Cartea domnului Vasilescu se înscrie în literatura 

memorialistică cu certă valoare documentară, dezvăluind 

adevăruri „din viaţa mea din timpul detenţiei...asemănătoare cu 

ale altor nevinovaţi care mureau în toate temniţele comuniste” 

sfinţindu-se prin moartea lor eroică.  
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DANSUL POETIC AL PROZEI VERONICĂI BALAJ (I) 

 

 

 Proza Veronicăi Balaj descoperă o lume poetică, a 

figurilor-eroi și a personajelor-protagoniști, însuflețite de spiritul 

și credința în imaginile deschise, spre estetic, ale limbajului. Se 

dezvoltă o lume, în care se derulează istoria-poveste, fie a unui 

dans sentimental, fie a unui dans ermetic. Dincolo de scenele 

reprezentate, se inserează o luciditate, ce taie, în corpul-

întâmplare, cu precizie chirurgicală. Imaginarul mătăsii și al 

cafelei reci elvețiene denunță un poetic al simbolului pânzei de 

păianjen-puzzle, al acelei linii estetice, prin care se întâmplă și se 

explică lucruri-subiect și trăiri-obiect.  

Întregul lichid al prozei se produce prin intermediul 

imaginilor-cadru, care organizează, ordonează bucuria apropierii 

de materia organică, a cântului despre ființe și ființare. Este o 

poezie dansantă despre ceea ce se dorește a se întâmpla și 

proiecția cuvântului în oglinda așteptărilor. Simetria culorilor și 

tabloul umbrelor se prefac în miriade de cioburi de sticlă, într-o 

dezlănțuire de gesturi și trăiri, de sensuri și împliniri. Dialogul 

sinelui cu eul devine, la Veronica Balaj, element plurivalent, 

expresie a mișcării neuitate, mereu imprevizibile, care 



138 
 

construiește și intuiește dansul poetic al întâmplărilor. Acestea se 

povestesc în interiorul lumilor prozei, prefabricate și prefăcute în 

iluzie și devenire, transformare și continuitate.  

Personajele prozelor-puzzle, din Balul roșu, Mătase și 
cafea rece, elvețiană, Tiparnița, Trandafirul japonez, De vânzare 

toamna, la Bruxelles, Precum Atlantida, pierdută, Sentință 

pentru pianist ori Nuntă la graniță, constituie focalizare asupra 

desfășurării unor evenimente-întâmplare, rostite și instituite, ca 

repere ale aceluiași eu, în același timp și cu aceeași siguranță și 

certitudine a desfășurării actului scenic. Se realizează o integrare 

într-un spațiu anume, în care se petrec scenarii din lumea reală, 

sub spectrul unei poeticități rotunde. Intuiția, ce separă intenția 

de trăire, rămâne suspendată în actul artistic și estetic al liniei 

discursive. Posibilul și posibilitatea proiectează, în și printre 

cuvinte, imagini, într-o reprezentare mimetică, a regăsirii eului în 

sine și invers.  

Prozele povestite, ale timpului trecut, sunt prezente, în 

Balul roșu, prin însăși starea de plasare între gest și sens. Dansul 

este punct de pornire în călătoria spre istorii ale eului-narator, în 

care se remodelează materia sensibilă în poezie, care lasă 

cuvântul în afara jocului cu imaginile. Bucuria reîntâlnește, în 

structurile complexe ale fiorului ființării, vocea-interioară, 

dorința arzătoare, împlinită în logos. Vocea-exterioară este 

emergentă fatalității dorinței și împlinește, astfel, întâmplarea, ce 

se dorește a fi continuare a jocului cu sunetele unei iluzii. Întregul 

demers rămâne constant, în proza Veronicăi Balaj, printr-o 

atmosferă „nădușitoare‖, în care ființa-eu și eul-narator par a 

realiza „pe loc un armistițiu complicitar‖. Alehandra, figură-

probabilă, declanșează povestea unei istorii, ce-și urmează cursul 

firesc, natural, al iluziei reprezentării unei clipe, așteptate, 

profunde, dorite, „am simțit ceva acut, imperios, o dorință 

neînfrânată‖.  

Dorința dansului este actul complicității și al simțirii 
obscure, tiranice. Voința eului feminin nu este altceva decât 

transformare, în realitate, a fericirii de a dinamiza trăirea, 

„fierbințeala unei dorinți‖. Acordurile muzicii și mișcarea, 
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„languroasă în pași de tango‖, creează inițierea în tainele 

dansului, ale esenței libertății. Se devoalează imaginarul 

descoperirii identității, dincolo de lacrimă, doliu, teamă ori 

suferință. Ființa pătimașă este ființa ce se recunoaște, pe sine, în 

sinele aproapelui, în oglinda timpului și spațiului. Este acea 

figură ermetică, pentru care imaginea-dans devine simbolul 

perfecțiunii, al echilibrului, al dezlănțuirii tuturor încercărilor. 

Trăirea, în vraja dorinței, constituie împlinirea eliberării de teama 

și neputința de a atinge echilibrul pe „versantul bucuriei‖. Verbul, 

care străpunge taina fericirii, este libertatea extatică, „dulce, 

secondată de-un inefabil copilăros‖:   

„Mă și vedeam cuprinsă de fiorii muzicii și de ritmuri pline de 

febrilitate, furtunoase, învăluitoare, năvalnice.    

Să fiu pătimașă, voiam să fiu clocotitoare, detașată de orice 

crispare. 

Merită să-ncerc, merită să fiu, să fiu pe versantul bucuriei. 

Să uit de mustrările unor zile îmbrăcate-n teamă. 

Sau în lacrimă. În doliu. ‖   

 Poezia dansului instituie esența libertății, iar spațiul sud-

american, al Argentinei, este locul-iluzie și locul-mimetic, al 

destăinuirilor și al înțelegerii propriilor nedumeriri, al îndrăznelii 

și al credinței, al artei, al unicității. Mirajul jocului-dans, 

„milanguero‖, pune stăpânire pe ființa ce încearcă să se 

reidentifice, pe sine, ca „anima‖-personalitate, a povestirii narate 

din „acest amalgam de imagini‖. „Lumea pestriță‖, în care își 

găsește cadența, spirituală și sufletească, vocea interioară a eului-

feminin, definește un act complex, pe care jocul artistic îl percepe 

deslușit, fie în frenezia dansului, fie în comunicarea secretă. Balul 

coloritului roșu este imaginea descrierii unor scenete, ce sunt 

familiare Paulei, suferința e încă proaspătă, prin neputința de a se 

dezvălui celorlalți. Renata, altă femeie-eu din structurile de 

profunzime ale întâmplării povestite, conduce vocea-exterioară a 

Paulei spre percepție a propriei istorii. Muzica suferințelor, 

despre care nu se amintește, ci se subînțelege, se reflectă în actul 

lămuririi că, dincolo de doliu și suferință, de lacrimă și 

interiorizare, există bucuria dansului.  
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Existența, în și prin mișcări ale trupului, este coordonată 

de sentimentale și senzuale deconstrucții ale spiritului, aflat în 

așteptare. Magia gesturilor înseamnă trăire, între artistic și estetic, 

pentru ca senzațiile tinerești și dramatismul, interior, al 

melancoliei să nu se întâlnească, „mâhnitor sau glacial‖, în 

întâmplarea nedorită. În dinamica dansului altora se vede pe sine 

ca pe un obiect-sentimental, o umbră ascunsă, prin și între vremi, 

ori o urmă trasată de un destin imperfect. Teama, frica, neputința 

trebuie să depășească momentul, clipa, ceea ce se sublimă în 

tristețe. Speranța este cea care stârnește o „bucurie venită 

surprinzător‖, fiind proiectată să existe ca viața „trăită cu 

vehemență‖:  

 

„Presupun că femeia a hotărât să trăiască din nou, intens, cu 

înverșunare. 

Să nu se lase pradă melancoliei. 

Mai vrea să incendieze clipa. 

Să fie implorată de-o bucurie venită surprinzător. 

Precum o fandare dintr-o figură de dans fugarnic. 

Mlădiu, ațâțător. Stârnind scântei, văpaie. 

O clipă de trăire străvezie, zănatecă. 

O văd gata să înfrunte orice numai să nu fie lividă, molcomă, 

strepezită de tristețe. 

Nu vrea să fie răzleață între oameni, nădușită, sufocată de 

întâmplarea nedorită. 

Vrea viața trăită cu vehemență. 

Să fie răsplătită cu senzații tinerești, pentru c-a hotărât să existe 

cu înfocare. 

Nu elegiac. 

Nu la modul molatic, sau mâhnitor sau glacial.‖ 

 Muzica, spectacolul mișcării, de-a lungul și de-a latul 

scenei, creionează obiectul-visător al tuturor năzuințelor, 

speranțelor. I se va oferi un dans, un prim pas spre ruptura de 

realitate și devenirea existențială, veselă, fermecată și 

fermecătoare. Invitația la inițiere „începe ca o înfiorare discretă‖ 

și este realizată de către Carlos, cel care a luptat cu moartea, însă, 
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scena construiește un dramatism al apropierii și al depărtării. 

Scenariul denotă un fior, ce cuprinde și stăpânește sufletul, 

animat de frenezia pașilor și regulile plastice ale traversării 

inițierii. Poezia tangoului semnifică și capacitatea de a fi pregătit 

să bucuri și să fii bucurat, pentru că existența surprinde crezul în 

„ceva‖ cu ardoare, o binefacere a imaginii și a plăcerii. Fericirea 

tangoului este o pildă, a fiecărui spectator sau actor, pe scena 

vieții, identitatea și condiția umană rezumă spectacolul unei 

„îndeletniciri povățuitoare‖. Sensul și fiorul se trăiesc prin 

„mișcări elegante, voluptoase‖, alungând orice tristețe. Dansul 

prozei Veronicăi Balaj animă o stare de spirit, o situație în care 

vraja înscenării nu are dreptul să se rupă, să se disipeze, ci leagă 

pașii, sufletul și imaginea participanților.   

Amețitor, arzător și irezistibil, dinamismul, din ritualul 

tangoului, îndeplinește ceea ce se așteaptă de la o mișcare, 

structurată, ce preface și prelucrează actori și spectatori. 

Efervescența și arta cuplează participanții la o „convenție 

personalizată‖, „o camaraderie pecetluită‖, în spațiul și timpul 

dansului. Astfel, se poate „ucide tristețea‖, prin nevinovăția 

gestului de a trăi dincolo de convențional. Balul roșu este, de 

fapt, surpriza ce dăinuie în sufletele cuprinse de tristețe, de 

povești, întâmplate și repovestite prezentului. Figura eului-actor 

este Paula, ce privește și subliniază fiecare trăsătură. Fiecare 

privire propune o tensiune, lăsată deoparte. Pașii tangoului sunt 

început, dans, prefacere, scânteie, lacrimă și singurătate, dorință 

și iluzie, sinceritate și identitate.  

 Drama trăită, interior și exterior, dansul rotirii, în același 

scenariu de douăzeci de ani, la Universitatea din Neuchâtel, 

amplifică starea de fapt a evenimentelor, consumate deplin, 

tulburător, pripit sau prelung. Mătase și cafea rece, elvețiană este 

proza în care se realizează o transcendere a specificului condiției 

umane, pentru că poezia, care se joacă, devine tragedie probabilă. 

Mary Hartman, nonagenară, americancă, care își plătește, an de 

an, participarea la cursurile despre civilizația franceză din zona 

elvețiană, își definește prezența, abia la final, când interpretarea 

este deschisă oricărei iluzii. Discursul se focalizează asupra 



142 
 

acestei bătrâne, al cărei destin pare să răspundă provocării 

identității, prin însăși identitatea pierdută. Vocea sufletului, a 

inimii, anunță derularea unor evenimente, pentru care „cuvintele 

sale sunt ființe care se-apropie perfide‖, anume, înscenări ale 

unui adevăr dureros. Este o poveste de dragoste fără ieșire, fără 

sfârșit, asemenea unei reveniri consecvente, pentru că bătrâna-

protagonist aduce în discuție o cădere în alt timp, timpul ce a avut 

suficientă răbdare.  

Neînțelegerea și lupta cu sine, a destinului cu identitatea, 

contextualizează o rătăcire în așteptare, dar și o scânteie acoperită 

ori căutare ademenitoare. A căuta, pentru nonagenara americancă, 

presupune apropiere de dublura-identitate a inimii sale, astfel, 

bucuria prezenței întovărășește rătăcirea fermecătoare. Cuvintele 

ei ascund scenarii și pierderi, înscenări și reflecții, ce se evaporă, 

se săvârșesc, devin, se transformă, pentru ca, prin pătrundere, în 

semantismul lor, să se volatilizeze, fiind neperceptibile. Imaginea 

cursanților, care urcă pe Mont Blanc, la locul unde Jean Jacques 

Rousseau și-a scris o parte din operă, și a lui Mary Hartman, 

rămând să savureze dorința neîmplinită, atrag, în dansul 

scenariilor, drama. Trufia verdelui este cea care provoacă 

neliniștea nonagenarei, aroganța și sfidătoarea imagine a 

sfârșitului însuflețesc și accentuează panica și ura. O moarte nu 

dovedește decât inexplicabilul gest, i se pare că îi apare imaginea 

fostului iubit, coborând cărarea, înfășurat în ceață, în plină zi.  

Neputința de a retrăi, an de an, acest scenariu, cuprinde 

întreaga ființă. Nefericirea clipei o țintuiește locului și nu se 

poate mișca, fapt care amplifică misterul, ca semn de comunicare 

și „împlinire a simțămintelor‖. Pentru Mary Hartman, istoria 

propriului destin simbolizează ieșirea din timp și spațiu, ipostază 

surprinsă în metafora căderii, o cădere probabilă, o realizare a 

iluziei. Căderea nu reflectă numai cafeaua din ceașca, rămasă 

neatinsă, ce se răcise, mai mult, se identifică imaginea prin care 

„coboară niște nori așa din senin, mânjind verdele‖ cu cea a unui 

desen, în care încăpea „un petic de cer prin care ploua‖. Desenul-

tablou dramă este ieșirea din spectacolul grotesc al condiției 

umane, prin mișcări indecise, tandre, articulate, totul fiind sub 
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culorile unei prezențe vii. Dramatismul prinde contur printr-un 

sărut, o întâlnire, inserând imaginea unui altcuiva, personaj, 

prezență vie, martor la capriciul vieții și la ideea clipei de a fi 

dorit și dorință. Prin „peticul de cer‖ se cern lacrimile și sfârșitul, 

tensiunea și neînțelegerea, arderea și setea de a fi una cu ființa 

iubită, căderea și verdele, devenirea și transformarea.  
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 MIHAI POSADA  

 
UN NOU VOLUM AL ANCĂI SÎRGHIE, DESPRE RADU 

STANCA 

   După volumul Dăltuiri, îngrijit de universitarul sibian 

Anca Sîrghie împreună cu Marin Diaconu, cu texte de Radu 

Stanca (versuri, traduceri, teatru, eseuri, cronici)  şi note, 

respectiv 330 de pagini, apărut în anul 2012 la Editura Fundaţiei 

Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, din Bucureşti, a urmat în 2015 un 

altul: Radu Stanca: profil spiritual, cu o prefaţă de Eugen Simion, 

alcătuit de Anca Sîrghie  împreună cu Marin Diaconu, la aceeaşi 

editură bucureşteană. Volumul de 720 de pagini conţine 

biobibliografie, texte inedite editorial din opera scriitorului şi 

omului de teatru activ la Sibiu la mijlocul veacului 20, o serie de 

evocări ale personalităţii sale şi câteva foarte utile instrumente 

bibliografice: Lista publicaţiilor la care a colaborat Radu Stanca 

între anii 1932-1962, Lista pseudonimelor folosite de Radu 

Stanca în aceeaşi perioadă şi Lista publicaţiilor care au tipărit 

inedite sau au preluat texte ale lui Radu Stanca (1963-2014). 

Tocmai în acest moment, parcă în mod simbolic, volumul  Lucian 

Blaga şi ultima lui muză de Anca Sîrghie, Sibiu: Editura Techno 

Media, obţine Premiul pentru Publicistică „Octavian Goga―, în 

cadrul Premiilor Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România 

pentru anul 2015. 

   Atenţia neobositei cercetătoare, iremediabil îndrăgostite de 

creatorul lui Ars doloris, nu datează de ieri-alaltăieri, ea s-a 

concretizat încă din anul 1981 când, la 9 mai, Anca Sîrghie 

susţinea teza de doctorat cu teza Radu Stanca – Studiu 

monografic, bucurându-se chiar de un referat scris de 

Constantin Noica, pentru cea dintâi 

lucrare de gen din literatura 

română. Studiul Radu Stanca – 

Ipostazele omului de teatru 

cunoaşte o a doua ediţie la Sibiu: 

Casa de Presă şi Editura Tribuna, 

în 1996, 210 pagini. 

    Se cuvine amintit şi rolul de ambasador cultural jucat cu 

succes de Anca Sîrghie dincolo de Ocean, unde conferenţiază de 
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ani buni pentru românii din Montréal, din Windsor, unde din 

1929 activează Societatea ―Graiul Românesc― cu un cenaclu 

activ, din Hamilton – Câmpul Românesc, din Denver – Cenaclul 

„Mircea Eliade―, sau din New York – Institutul Român de 

Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi Cenaclul literar 

„M.Eminescu―. Recent,  revenind în Cleveland, le-a vorbit 

conaţionalilor noşti la Muzeul etnic şi de artă despre Eminescu şi 

Blaga, despre poeţii români, de la George Coşbuc la Ioan 

Alexandru şi, fireşte, despre Radu Stanca. 

     În anul 2016, la Editura Techno Media din Sibiu îi apare 

volumul, de 462 de pagini, Radu Stanca: Evocări şi interpretări 

în evantai. Cuvântul înainte al autoarei comemorează cei „95 de 

ani de nemurire― ai poetului, dramaturgului şi regizorului Radu 

Stanca, al cărui nume este anexat Teatrului Naţional din 

localitatea unde el a lucrat, o instituţie care, o spunem cu adâncă 

tristeţe, nu a pus în scenă niciuna dintre cele cincisprezece piese 

de teatru ale patronului său, în toţi anii de glorie de când îi poartă 

numele. Cartea este structurată pe cinci capitole. I - Evocări, II -

Interpretări, III - Radu Stanca în reportaje, IV -Pe drumul către 

steaua „care a ars cândva nepotolit“ a lui Radu Stanca, V -

Anexe şi VI - Note. Autoarea ne-a mărturisit personal: „Absolut 

TOATE evocările recente, deci în afară de cele semnate de Horia 

Stanca, Eugen Todoran şi Cornel Regman, mult mai vechi, au 

fost provocate, realizate de mine, corectate de mine ca text, ca şi 

interviurile propriu-zise. La fel am conceput şi Interpretările, 

cercetările mele recente―. Cartea are ataşat pe coperta a treia un 

compact-disc cu piesa lui Radu Stanca, Hora domniţelor, 

adaptare radiofonică de Ioan Chindriş în regia artistică a 

regretatului Ioan Taub, difuzată în premieră la 25 noiembrie 

1969, în emisiunea „Carnet teatral― unde, pe lângă comentariile 

specialiştilor, poate fi auzită şi vocea distinsei soţii a  maestrului, 

actriţa Dorina – Doti – Stanca. Un cadou neaşteptat, o nestemată 

dăruită iubitorilor de teatru, de versurile, de frumuseţea operei 

complexe a lui Radu Stanca. Aşa stă în faţa aceluiaşi cititor, 

recenta carte a Ancăi Sîrghie, în seria dedicată de-o viaţă 

reprezentantului Cercului Literar de la Sibiu, încă insuficient 

preţuitului Radu Stanca. 
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DOINA POPA 

      S.U. A. 
 

”LUCIAN BLAGA ŞI ULTIMA LUI  MUZĂ” -O CARTE 

PREMIATĂ 

 

 

    Scriitoarea Anca Sîrghie, conferenţiar  dr. la Universitatea 

―Lucian Blaga‖ din Sibiu şi în prezent la Universitatea ―Alma 

Mater‖ din Sibiu, istoric şi critic literar, membră a Uniunii 

Scriitorilor din România, precum şi a altor asociaţii şi ligi 

culturale din ţară şi de peste hotare, a publicat până în prezent  

şase cărţi şi 13 cursuri universitare, ca unic autor, fiind prezentă 

în numeroase volume colective. Este semnatara a peste 400 de 

articole dar şi redactor coordonator al publicaţiei academice ― 

Lumina  Slovei Scrise‖. A redactat 12 prefeţe la operele altor 

scriitori, a îngrijit 4 ediţii de cărţi, a scris numeroase recenzii de 

carte, cronici de teatru,  a dat şi a luat interviuri, fiind constant 

prezentă la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. A 

fost onorată cu titlul de „Cavaler‖  pentru merite culturale în 

Franţa (2000) şi cu  Ordinul Naţional „Serviciul Credincios‖ în 

România (2007). I  s-au conferit Premiile ― Radu Stanca‖ la Sibiu 

şi  ―Biblios‖ la Alba Iulia. 

 Iată doar câteva menţionări din palmaresul literar al 

scriitoarei, care ne-a surprins anul trecut cu un nou volum, 

publicat la Editura ―Techno Media‖ din 

Sibiu, Lucian Blaga şi ultima lui muză. 

Este cartea care recent a fost onorată cu 

Premiul ―Octavian Goga‖ al Uniunii 

Scriitorilor din România, filiala Sibiu, pe 

anul 2015. Volumul constituie rodul unei 

sincere şi trainice prietenii care s-a legat 

între scriitoare şi cea din urmă muză a lui 

Lucian Blaga, Elena Daniello. Cartea este  

alcătuită din trei capitole: 

“Greieruşa”versurilor lui Lucian Blaga – 



147 
 

Dialog în trepte I, Într-o vară de noiembrie – Dialog în trepte II 

şi Un dialog imaginar – Dialog în trepte III.  În Cuvântul înainte 

intitulat Cum am cunoscut-o eu pe Elena Daniello,   renumitul 

profesor universitar Ovidiu Drimba face câteva confesiuni, 

surprinzătore ca inedit,legate de  doamna Elena Daniello, care 

prin naştere este o membră a  nobilei întru spirit românesc familii 

Puşcariu.  Ca un preludiu al destinului viitoarei iubiri, 

academicianul Sextil Puşcariu, cel înrudit cu Elena, a marcat în 

1919  cu încurajarea sa debutul poetului din Lancrăm – satul care 

―poartă în nume sunetele lacrimei‖şi i-a stimulat tânărului Lucian 

Blaga evoluţia ulterioară. Aflăm din cartea Ancăi Sîrghie că, 

personajul  ei central,  medicul stomatolog  Elena Daniello era o 

profesionistă remarcabilă, o femeie frumuşică, inteligentă şi 

modestă, fără aere de mare cucoană…Relaţia ei de iubire cu 

Lucian Blaga s-a stabilit prin anul 1950,  ca o afecţiune discretă. 

Precum poveştile celorlalte patru  muze anterioare ale lui Lucian 

Blaga, de la Cornelia şi Domniţa, până la Eugenia, Coca, şi 

această idilă din urmă,pentru Elena Daniello, a fost bazată pe o 

dragoste completă, în care iubirea s-a îmbinat cu inspiraţia 

creatoare.  

    În preambulul dialogului din care se constituie  cartea, 

scriitoarea Anca Sîrghie dezvăluie împrejurarea care a facilitat 

apropierea sa de Elena Daniello. Este vorba de Sesiunea 

Ştiinţifică a Festivalului Internaţional ― Zilele Lucian Blaga‖din 

Cluj-Napoca, desfăşurată într-o sală a Bibliotecii Universitare, 

care astăzi poartă numele poetului-filosof, între 6 şi 8 mai 1996. 

Iată cum îşi aminteşte Anca Sîrghie momentul primului lor 

contact  vizual, iniţiat de Elena Danielo: ―Am întors uimită capul 

şi m-au întâmpinat doi ochi puternici ai unei făpturi firave de 

femeie  vârstnică, dar care nu-şi trăda greul celor 86 de ani, pe 

care mai apoi aveam să aflu că îi purta‖.  Distinsa doamnă urma 

să-i mărturisească la fel de intempestiv, cum tocmai  i se şi 

adresase, faptul că pentru ea scrisese poetul versurile:‖Din 

amintiri beau cu nesaţiu/Boccadel Rio/rană în spaţiu‖. O 

memorabilă vizită rămâne pentru autoare aceea din mai 1996, 

când  a intrat prin intermediul Elenei Daniello nu numai în casa ei 

din str. Eminescu,nr.3, ci  într-un spectacol total al universului 

poetic blagian. Au urmat apoi întâlniri la Sibiu şi Cluj-Napoca, 
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firul basmului depănat de Elena Daniello  continuându-se sub 

semnul dezvăluirilor uluitoare. In ciuda diferenţei de vârstă, între 

Anca Sîrghie şi Elena Daniello se statorniceşte o prietenie 

sinceră, timp de  vreo 13 ani, în care aceasta din urmă îi prezintă 

texte în manuscris cu poezii blagiene deja publicate, pe care ea le 

inspirase poetului, precum şi epistole inedite de o superbă 

încărcătură metaforică, vădind o tainică iubire, alături de 

traduceri, texte filosofice, cugetări. Blaga trăise încă din 1948 

umilinţa de a se vedea scos din Academia Română, din 

Universitatea clujeană, chiar şi din literatura şi filozofia ţării lui, 

în care figura pe lista scriitorilor interzişi de regimul comunist, 

atunci instalat. Şi aşa a şi rămas până la stingerea sa din luna mai 

1961.În mod cert, se dovedeşte în carte adevărul că Elena era o 

veritabilă cunoscătoare a spaţiului material şi sufletesc în care se 

mişca Lucian Blaga în cea mai cruntă perioadă a vieţii sale. Este 

vorba de deceniul al VI-lea, supranumit în întreaga literatură 

română ―obsedantul deceniu‖, când a fost decimată crema 

intelectualităţii noastre interbelice. 

 Autoarea cărţii notează esenţa dialogurilor purtate cu distinsa 

ei prietenă din Cluj-Napoca şi chiar filmează  în două rânduri 

mărturisirile Elenei Daniello, totalizând 4 ore de peliculă. O 

situaţie cu totul inedită pentru Anca Sîrghie ca scriitoare este  

faptul că înainte de a aşterne pe hârtie conţinutul dialogului lor, 

ea a realizat un film documentar, intitulat Amintiri despre Lucian 

Blaga şi apoi ataşat noii sale cărţi.  Se pare că acesta nu va 

rămâne singurul film al scriitoarei pe această temă, căci în 

prezent tocmai finalizează lucrul la un al doilea. Urmând 

cronologia biografiei poetului, aflăm din recentul volum că Elena 

a fost în 1951 naşa de cununie a fiicei poetului, Dorli. Cum era de 

aşteptat, Elena  va deveni în timp ţinta denigrărilor 

acesteia…tocmai datorită faptului că era muza adorată a tatălui 

său. Nemulţumită de situaţia creată, Dorli va afirma că tot Clujul 

cunoştea relaţia lor de ―amitie amoureuse‖.  

Un incontestabil merit al muzei din urmă este faptul că Elena 

Daniello a făcut din păstrarea amintirilor şi a textelor încredinţate 

ei de poetul interzis o datorie sacră şi o menire, un sens al 

dăinuirii ei într-un anume loc sub Soare, anume în vila ei de pe 

str. Eminescu, nr. 3 din Cluj-Napoca, unde ea va trăi până la 100 
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de ani. Astfel, transcriind fragmente din dialogul  desfăşurat între 

Anca Sîrghie şi Elena Daniello, se naşte acest sens evocativ, 

textul-document cuprinzând cele trei trepte ale volumului. 

Dialogul dintre cele două interlocutoare este viu şi bogat în date 

documentare, unele de un sfâşietor dramatism, căci dezvăluirile 

Elenei Daniello sunt incitante, trezind curiozitatea şi atracţia spre 

lectură pasionată, ea plimbându-ne prin ―împărăţia amintirilor‖ 

sale. O formă paroxistică a umilinţei la care scriitorul a  fost 

supus de comunişti rămâne episodul  în care, după ce atinsese 

cele mai înalte piscuri ale recunoaşterii ca personalitate complex 

afirmată  pe plan naţional şi chiar peste hotare, ajuns bibliotecar, 

Lucian Blaga se vede obligat să dea la moara de hârtie propriile 

sale cărţi intrate în patrimoniul prestigioasei instituţii clujene.  

In capitolul Dialog în trepte II se dezvăluie acea ― vară de 

noiembrie‖ a iubirii lor,despre care Elena are bucuria să 

povestească în întâlnirile cu convorbirile lor vesperale din vara, 

când universitara sibiană activa ca preşedintă de comisie la o 

sesiune de bacalaureat clujean. Anca Sîrghie mărturiseşte cât de 

norocoasă a fost, aleasă fiind  de Elena pentru acest ― festin 

spiritual‖ care completa tot ce citise până atunci despre poetul şi 

omul Lucian Blaga. Treisprezece ani a durat această prietenie, iar 

ultima întâlnire a avut loc la Cluj-Napoca,  atunci când muza lui 

Lucian Blaga ajunsese la venerabila vârstă de 99 de ani.  

    In cel de-al treilea capitol, unde dexteritatea de scriitor a 

autoarei îşi dovedeşte calitatea înaltă, asistăm la un dialog 

imaginar pe care Anca Sîrghie îl realizează în decembrie 2014 la 

Sibiu cu condeiul în mână, găsind cuvenit să afle şi… opinia 

poetului. Nu ştiu să fi citit undeva o mărturisire atât de 

copleşitoare ca emoţie  a iubirii la anii  deplinei maturităţi, ca 

aceasta: ‖Pentru a iubi cu adevărat, -considera Lucian Blaga- 

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…Că şi vârsta  poate fi o 

calitate încep s-o învăţ acum, dureros câteodată, dar şi 

îmbucurător. Aceasta nu e bătrâneţea, ci adolescenţa triumfătoare, 

păstrată prin voia destinului în mine, timp de decenii, pentru clipa 

singurei întâlniri cu iubirea.―Aşadar, iubirea elenică  se constituia 
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drept apogeu al erosului blagian, o sinteză a lui,  şi  trebuie 

înţeleasă în unicitatea ei.    

Autoarea recurge pentru acest capitol la cugetările din Elanul 

insulei şi la paginile memorialistice ale lui Blaga,  pivotând 

îndeosebi pe Luntrea lui Caron. Tipologic, cartea câştigă în 

diversitatea profilelor conturate, rememorările venind nu numai 

din partea Elenei, ci şi din cea a autoarei, cu  momente din istoria 

familiei, a colegilor evocaţi.  Aşa trebuie înţeleasă diferenţa 

dintre interviu şi dialog, care se deschide spre multiplicarea 

planurilor confesive.  Este semnalată astfel în recenta carte 

şiprezenţa constantă a soţiei poetului, Cornelia, care a fost ―biciul 

lui Dumnezeu―pentru opera sa, a unor intelectuali prieteni care îl  

admiraseră pe Lucian Blaga fără rezerve şi nu în ultimul rând a 

fiicei sale, Dorli.  

Se ştie că Elena Daniello i-a inspirat poetului ciclul Vară de 

noiembrie,  atât de diferit  faţă de cele precedente ca stare 

sufletească. Poetul însuşi mărturiseşte : ― viaţa izbucneşte în mine 

ca un murmur năvalnic de ape, parcă aş da spre o vară cât patru 

anotimpuri. Atari avânturi au darul să-mi apropie, prin contrast, 

gândul morţii. In stări de exuberanţă şi turmentare, gândul 

nefiinţei îmi este insuportabil. El nu mă atinge decât cu 

melancolii de natură lirică, stinse ca subt surdină. Iar asemenea 

melancolii dau relief însăşi stărilor mele de beatitudine.‖ Iubirea 

poate fi o forţă regeneratoare, indiferent la ce vârstă îţi infloreşte 

sufletul. Blaga este convins de acest adevăr. Pentru poet, iubirea 

târzie este nu numai un ferment al reînvigorării omeneşti, ci şi al 

celei creatoare. Elena Daniello i-a mărturisit prietenei sale, Anca 

Sîrghie, cu nedisimulată mândrie şi mulţumire, că oricare altă 

femeie l-ar fi inspirat pe Lucian Blaga în anii anteriori, în mod 

cert,după ea nu a mai existat altă muză care să-l stimuleze 

creator.  

Valoroasă este descinderea făcută  de autoare cu instrumentele 

criticului literar în ciclul  Vară de noiembrie, punându-se  în  

lumină poeziile cele mai semnificative, de la  Boccadel Rio la 

Risipei se deda florarul,cu strofele: ― Polenul cade peste noi,/ în 

preajmă galbene troiene/alcătuieşte-n aur fin./Pe umeri cade-ne 

şi-n gene/Ne cade-n gură când vorbim,/şi-n ochi când nu găsim 

cuvântul/şi nu ştim ce păreri de rău/ ne tulbură, pieziş, 
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avântul.‖precum şi Cântecul focului, Portret, În lumea lui 

Heraclit, Cântec de noapte, Andante, Solstiţiul grădinilor, 

Descântec, Primăvara,  Caut nume, Anotimpuri etc., cu versuri ce 

sunt dedicate indubitabil Elenei Daniello. Recenta carte a Ancăi 

Sîrghie dovedeşte  cât de rodnică în plan creator a fost iubirea 

lor…Acest fapt va fi atestat şi de către Dorli, fiica poetului,  care  

după ce a renunţat la atitudinea belicoasă, în capitolul 

Muzele…tatălui meu, ea a publicat o scrisoare adresată de poet 

Elenei Daniello,  apărută  şi în revista ―Apostrof‖:‖O inteligenţă 

atât de vie precum este a ta…Tu ai ştiut să o menţii în slujba celor 

100 de procente de feminitate ce le porţi în fiinţa ta. Aceasta este 

o condiţie să-ţi dezvolţi, fără  a şti,darul cel mai frumos ce-l poate 

avea o femeie pe plan istoric. Darul de a stimula.‖ Cu Elena 

purtată mereu în gând, dar având alături pe soţia lui devotată, 

Blaga a trecut prin purgatoriul silniciilor de tot felul în ultimii săi 

ani de creaţie.  În mare taină, Elenei i-a încredinţat, între multe 

altele, şi cele trei caiete mari în format A4, cu textul în manuscris 

al romanului Luntrea lui Caron, ea copiindu-l cu stoicism, ca 

astfel să rămână posterităţii un exemplar sigur, în cazul în care, 

scriitorul ar fi fost arestat, iar manuscrisele, confiscate spre a fi 

distruse. Prin gestul  onorant al doamnei Rodica Daniello, medic 

în Germania, care ca fiică a Elenei, a donat Bibliotecii 

Universitare ―Lucian Blaga‖ din Cluj-Napoca un adevărat tezaur 

de documente blagiene, totalizând vreo 26 repertorii cartonate, în 

prezent este posibilă cercetarea lor de către exegeţi. Majoritatea 

lor poartă pe coperte dedicaţii făcute ―Pentru Elen‖ de către 

genialul ei admirator. 

    V-am prezentat acum doar câteva aspecte din această carte 

densă ca informaţie literară, minunată ca scriitură, un document 

ce ridică vălul de pe viaţa privată a uneia dintre cele mai 

importante personalităţi din literatura noastră contemporană: 

poet, dramaturg,prozator, filozof, jurnalist, diplomat, 

academician, traducător, profesor universitar, Lucian Blaga, cel 

căruia istoricul literar Anca Sîrghie i-a dedicat ani întregi de 

cercetare. O dovedeşte neprecupeţit sinteza cuprinsă la capitolul 

final al Anexelor, unde enumerarea variatelor forme în care 

scriitoarea a înţeles să valorifice universul blagian, din dorinţa de 

a-l promova, este susţinută de imagini fotografice edificatoare, 
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realizate de ea la asemenea eenimente.  Cartea Lucian Blaga şi 

ultima lui muză, premiată recent de Uniunea Scriitorilor din 

România la Sibiu constituie un document de o reală valoare. 

Citind-o, ne înălţăm pe alte culmi ale cunoaşterii poeziei din noi 

înşine, căci fiecare dintre noi ascundem în profunzimile inimii şi 

sufletului nebănuite unde lirice.  
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ROXANA PAVNOTESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFORNIA DREAMING – RETROSPECTIVA 

NESFÂRȘIRII 

Lincoln Center aduce la sfârșitul acestui an, a zecea ediție a 

festivalului de film românesc Making Waves, o colaborare între 

Romanian Film Initiative, Film SocietyLincoln Center și Jacob 

Burns Film Center.  Festivalul cuprinde câteva producții noi 

remarcabile: Aferim (Radu Jude) ,  Un etaj mai jos  (Radu 

Muntean) și semi-documentarul Toto și surorile sale (Alexander 

Nanau). Festivalul cuprinde o secțiune retrospectivă cu 

evenimente deosebite ce-au adus premii remarcabile și au marcat 

universul filmului românesc în ultimele două decenii:  un 

medalion Mircea Danieluc cu producții reprezentative  înainte și 

după regimul comunist(Patul conjugal, Croaziera), Moartea 

Domnului Lăzărescu  (Cristi Puiu) și California Dreaming 

(Cristian Nemescu) – un film ce-a fost uitat odată cu creatorul 

său, care a avut o apariție meteorică în cinematografia lumii. Am 

revăzut acest film cu bucuria recunoașterii marilor opere ce n-au 

moarte, adică nu au sfârșit – după cum ne spune sub-titlul ei – 

afișat la Festivalul de la Cannes 2007, unde ia premiu Un Certain 

Regard : California Dreaming (endless). 

    Românii mai vârstnici  din sala de proiecție (re)trăiesc 

acest sentiment cumplit al aşteptării. Cum au înţeles americanii 
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această utopie? Se pare că speranţa umple sala cu oameni care 

cred în triumful vieţii în ciuda ambiguităţii şi a crimei, 

contextuale. După 8 ani de nesfârșire, sala este încă plină. Aşa 

cum multe opere de artă şi-au găsit aprecierea şi desăvârşirea prin 

„neterminarea‖ intenţionată a artistului (vezi tablourile lui 

Rubens, Turner), filmul lui Nemescu pare să se bucure în aceeaşi 

măsură de virtuţiile unei capodopere. Autorul îşi găseşte moartea 

în plin şantier de creaţie, într-un accident stupid de maşină, în 

timpul călătoriei la capătul nopţii, când se întoarce de la filmări 

într-un taxi împreună cu operatorul său. Ca şi cum moartea lui 

imprevizibilă, la douăzeci şi şapte de ani, ar desăvârşi un act 

artistic, propunând o versiune needitată, netăiată, neelaborată. Ea 

aduce o dimensiune nouă, aceea de crochiu, de creaţie spontană şi 

inspirată, adică de artă pură, în care viaţa respiră prin toţi porii, 

într-o vrie nebună, autentică. Există un crescendo continuu al 

ritmului de filmare; dialogul, acţiunea se precipită în planuri 

paralele, ce converg către scena finală a bătăliei cu bâta, între 

Doiaru (interpretat magistral de Răzvan Vasilescu) şi forţele 

poliţieneşti, contra clicii de răzvrătiţi a primarului. Dinamica 

peliculei este covârşitoare, într-o cursă contra cronometru, 

imaginile se învălmăşesc, ochiul nu mai poate să perceapă, să 

distingă. Evenimentele se precipită ca într-un fel de tunel al 

timpului, ce-ţi derulează toată existenţa în clipa trecerii dincolo. 

Cât de mult ar vrea să ne spună Nemescu în puţinul timp de 

„peliculă‖ care i-a mai rămas? Ralantiul survine odată cu moartea 

eroului care e înjunghiat mişeleşte pe la spate. Moare în braţele 

fiicei sale, adusă la scena măcelului de noul ei prieten, pe care-l 

cultivă ca să-i dea lecţii de engleză. Apoi, ca şi cum i s-ar aplica o 

frână existenţială, pelicula se întrerupe brusc şi intrăm într-o altă 

lume, aceea a Bucureştiului, unde Monica e studentă şi-l 

întâlneşte întâmplător pe acelaşi coleg de liceu din scena 

măcelului. Ca şi cum timpul n-ar exista să lege cele două scene, 

ce par a se desfăşura în lumi posibile, paralele, Nemescu propune 

două finaluri: unul la nivelul conştiinţelor încărcate, al traumelor 

şi al dramelor, concretizat în scena micului război civil, şi altul cu 

un deznodământ pozitiv, constructiv. Tema filmului este aceea a 

unui remake la scară mică a ceea ce s-a întâmplat cu cincizeci de 

ani în urmă şi care s-a chemat istorie. O speranţă deşartă, însoţită 
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de un entuziasm utopic, se transformă în cincizeci de ani de 

comunism; acelaşi entuziasm ridicol s-a reiterează la apariţia 

trupelor NATO pe teritoriul Căpâlniţei. Acea sintagmă iluzorie: 

„vin americanii‖, ce era pe buzele tuturor, chiar şi a copiilor, se 

materializează după o jumătate de secol în trenul ce transportă 

echipament şi soldaţi NATO către Kosovo şi încearcă să 

traverseze ilegal „graniţele‖ Căpâlniţei. Americanii dezamăgesc 

încă o dată, de data aceasta prin prezenţă. După ce incită spiritele 

la revoltă, instigă tot oraşul împotriva lui Doiaru şi promit ajutor 

armat primarului şi clicii lui de răzvrătiţi, ei plecă îndată ce 

sosesc permisele vamale. Americanii pleacă ca şi cum n-ar fi fost, 

lăsând în urma lor, deopotrivă, acelaşi dezastru carnal şi al 

conştiinţelor, de data asta proiectat într-un spaţiu geografic 

restrâns, universul mărunt şi obscur al unui târguşor de provincie. 

Trenul speranţei pleacă lăsând în urmă regrete, despărţiri 

amoroase, visuri şi neîmpliniri. Cu acelaşi tren, Monica, fiica lui 

Doiaru, ar fi vrut să fugă de-acasă.  Ce ne spune Nemescu cu 

puţin înainte de-a pleca dintre noi? Ne programăm singuri 

sfârşitul, ceva anume declanşează moartea în noi, într-un proces 

inexorabil care ne conduce la extincţie. Moartea este o patimă, 

căreia nimeni nu-i poate rezista. Lui Doiaru, nevenirea 

americanilor  îi confiscă copilăria - rămâne orfan când e foarte 

mic,  apoi pierde fabrica părinţilor, pe care acum încearcă s-o 

falimenteze pentru a o putea răscumpăra… Americanii sosesc o 

jumătate de secol mai târziu şi trebuie primiţi cum se cuvine. 

Percepţia asupra istoriei este diferită la fiecare personaj. Primarul, 

care este un bonom ridicol, îşi aminteşte, de când era copil, de 

incidentul cu soldatul negru rănit, paraşutat în câmp, care face 

poze cu sătenii ce încearcă să-l salveze. Trauma lui Doiaru este 

dintre cele mai puternice; lungi traveling-uri de imagini alb-negru 

inserate cu măiestrie în cotidian aduc mereu scara ce conduce la 

adăpostul antiaerian, pe care se îngrămădesc, de-a valma, oameni, 

copii, bagaje.  Pereţii se cutremură, mama cară valize, demult 

pregătite. Doar bunicul lipseşte de pe scară, el rămâne să moară la 

masa la care cina tocmai fusese întreruptă. În teroarea şi 

învălmăşeala clipei, absenţa bunicului este constatată mult prea 

târziu. Mereu în prim-plan, scara curge în tonuri de gri, ca simbol 

sau labirint al unei conştiinţe marcate, în care eroul se afundă 
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periodic, pentru a-şi consuma sau ucide trauma. E o scară ce 

coboară mereu şi nu urcă, al cărui capăt nu se vede, e o scară ce 

coboară în infern, este drumul lui Doiaru către moarte. Reveria 

continuă pe o stradă pietruită în tonuri la fel de cenuşii, unde 

eroul îşi recuperează avionul de jucărie de sub şinele unui tanc 

nemţesc, ce se opreşte anume pentru a nu perturba joaca 

copilului. Iată inversarea de planuri produsă de memoria 

distorsionată; predomină dezamăgirea pentru cei aşteptaţi cu atâta 

speranţă şi entuziasm, în timp ce naziştii apar într-o postură 

umană. Trauma se naşte din tensiunea aşteptării şi nu din 

premisele războiului, pentru că lucrurile nu iau cursul lor firesc şi 

logic, cel unanim aşteptat.Doiaru nu poate înţelege, cu mintea lui 

de copil, ce incident absurd ar fi putut provoca nevenirea 

americanilor. Sosirea lor era iminentă şi se afla pe buzele tuturor 

ca o implacabilă certitudine. Doiaru devine un fel de mafiot de 

provincie, căruia nimeni nu-i trece prin faţă. El face afaceri în stil 

mare, cu acoperirea poliţiei; falimentează fabrica ce a aparţinut 

odinioară părinţilor lui, spre a o răscumpăra pe nimic, „pentru a 

face zestre fiicei‖, ne spune el. Într-o societate în care totul se 

rezolvă prin bani şi relaţii, în mod paradoxal, tocmai el se erijează 

în postura de investitor al legii. Acum, că americanii au sosit în 

sfârşit, el nu-i poate lăsa să plece, i-a aşteptat prea mult. Trupele 

SUA, în misiunea lor spre Kosovo, devin pentru câteva zile 

prizonierii lui. Îşi riscă postul, apoi viaţa în obstinaţia lui de-a da 

o lecţie autorilor tragediei. Grotescul situaţiei este dublat de 

servilismul şi entuziasmul cu care ceilalţi locuitori ai orăşelului îi 

primesc pe dezertorii de la 1944. În cinstea lor se dau petreceri, se 

montează scenete cu Dracula, se organizează orgii în cel mai 

luxos hotel din oraş. Cele mai frumoase fete de liceu îşi vând cu 

uşurinţă şi speranţă graţiile. Entuziasmul general şi atmosfera de 

sărbătoare nu-i pot anihila lui Doiaru traumele copilăriei; 

imaginea mamei apare tot mai pregnant în scena în care o 

îmbrăţişează pentru ultima oară. Obstinaţia cu care Doiaru se 

opune plecării trupelor NATO spre Kosovo, în ciuda 

intervenţiilor şi presiunilor de la minister, este de domeniul 

absurdului. Doiaru cel avid de bani şi afaceri refuză oferta 

generoasă a comandatului de trupe, sau fabrica pentru care se 

zbate de-atâta vreme, pe care secretarul de stat i-o oferă la 
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schimb. 

    Uniforma, atmosfera de gară mică, universul feroviar, alături 

de ridicolul personajelor, ne trimit la Jiri Menzel în Trenuri bine 

păzite. Poezia inegalabilă a lui Menzel lipseşte, dar e înlocuită de 

un ritm alert, un limbaj liber şi savuros şi multă viaţă şi 

naturaleţe. Minimalismul se impune ca procedeu artistic în 

realizarea unei subtile satire sociale. Dacă atmosfera şi comicul 

de situaţie trimit la filmele lui Jiri Menzel sau cele făcute în est de 

Milos Forman, lentoarea apăsătoare şi calculată se transformă aici 

în vrie, ce-ţi acaparează fiecare fibră, nelăsându-ţi un moment de 

respiro, amintind cumva, ca tehnică, de filmele târzii ale lui 

Daneliuc. 

    Ironia, expandată până la grotesc, străbate la toate nivelele: 

trupele de puşcaşi marini repetă imbecil sloganele cazone ale 

comandantului; postura agramată şi stupidă a primarului care are 

o nevastă rasată, ce pare să le aranjeze pe toate; profesoara de 

spaniolă îndeamnă elevii să se uite cu sfinţenie la telenovele 

pentru a deprinde limba vorbită; fetele de liceu privesc la soldaţii 

US ca la nişte extratereştri. Deosebit de hilari sunt greviştii de la 

fabrica la care râvneşte Doiaru, care nu preau ştiu nici ei ce ar 

trebui să ceară, sau de ce sunt în grevă, mai exact sunt incapabili 

să se exprime. Zac pe calea ferată cu orele, aşteptând să treacă 

trenul cu trupele NATO, scos de pe linie pentru câteva zile. 

Reapar în oraş, încercând să traducă pancartele, ca să priceapă şi 

trupele care e problema lor. În final, se pierd printre oaspeţii 

petrecerii de sărbătorire a mult aşteptaţilor americani, îndată ce se 

anunţă mâncare şi băutură pe gratis.  În petrecerea oferită de 

primar în cinstea sosirii americanilor recunoaștem atmosfera din  

Balul pompierilor al lui Milos Forman.  Petrecerea se desfăşoară 

sub semnul grotescului, momentul cheie este trecerea de la 

muzica popular-ţigănească la rock&roll-ul interpretat cu multă 

măiestrie de un cântăreţ de culoare, îmbrăcat în ţinte şi costum 

alb, pe care scrie „Presley‖. Se dezlănţuie un dans nebun, în care 

cele mai îndrăzneţe liceene flirtează cu soldaţii americani. Se 

remarcă fata lui Doiaru, care ţinteşte la sergentul trupei, cu care 

nu poate comunica decât prin intermediari sau prin limbaj pur 

erotic. Ca şi tatăl său, Monica este o liberală şi o răzvrătită. Este 

atracţia şcolii şi a satului, se culcă cu cine-i place, e inteligentă şi 
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prinde repede, îşi asumă orice experienţă şi face din ea o lecţie de 

viaţă. După ce-l seduce pe tânărul sergent, începe imediat studiul 

limbii engleze, nu pentru că şi-ar dori să plece cu el, ci pentru că 

intuieşte dintr-odată perspectiva pe care i-o deschide învăţarea 

limbii, alături de mersul la facultate la Bucureşti. La plecare, 

sergentul David îi cere telefonul şi ea îi desenează în loc un 

smiley face în palmă. Ea apreciază foarte bine discrepanţa dintre 

cele două lumi şi gratuitatea schimbării numerelor de telefon. În 

aceeaşi măsură, Doiaru pare singura minte luminată din suburbie, 

vorbeşte engleza, face aprecieri corecte asupra situaţiei politice, 

pune întrebări pertinente comandantului NATO. 

    Există şi un subtil comic de nume: „Doi-arul‖ este mereu 

singur; rămâne orfan când e foarte mic, nevasta îi moare la 

naştere, fiica lui vrea să fugă de-acasă cu trenul NATO, este 

absent de la petrecerile şi adunările de grup. După cum relatează 

fiica lui, Monica, lui Doiaru îi este frică să rămână singur. Doiaru 

este atât de puternic şi de temut pentru că nu i se mai poate lua 

nimic. Copilăria i-a fost confiscată, la fel şi averile, i-a murit şi 

nevasta, pe care se pare că o iubea. El nu mai are nimic de 

pierdut, iar trauma copilăriei este prea puternică pentru a mai fi 

mişcat din obstinaţia lui. Într-o lume în care primează absurdul, 

lucrurile nu pot fi explicate după principiul cauză-efect. 

    Titlul filmului poartă numele cântecului liric California 

Dreamin’ al formaţiei Mamas and Papas, ce însoţeşte genericul 

de la sfârşit, şi al cărui text este în mod semnificativ citit de 

Monica în timpul orelor de engleză cu noul ei prieten. Textul e o 

invitaţie către o lume nouă, fără griji, în care vechile drame şi 

traume vor fi uitate: ―All the leaves are brown/ And the sky is 

grey/ I’ve been for a walk/ On a winter’s day/ I’d be safe and 

warm/ If I was in L.A./ California dreamin’/ On such a winter’s 

day…‖  

 Dar unde se mai găsește o astfel de lume? Nesfârșirea 

acestei pelicule pare să ne dea răspunsul! 

                                                      New York, ianuarie 2016 
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                                               IN MEMORIAM 

 

IOSIF BĂCILĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     DAVID BLIDARIU (1905-1980) –  

                 DASCĂLUL  ŞI MENTORUL MEU 

 

 

„Fără şcoală să nu aştepte nimeni părinţi buni,  

nici fii buni şi, prin urmare, nici un stat  

bine organizat, bine cârmuit şi păstorit.” 

 

                 (Ion Heliade Rădulescu, Gândirea pedagogică) 

 

  

Am avut şansa să fi fost elevul profesorului David Blidariu, 

discipolul liric, apoi continuatorul la catedră al crezului său 

didactic şi educaţional. Fiindcă, din cei 45 de ani de dăscălie, mai 

bine de jumătate i-am petrecut ca profesor de limba şi literatura 

română – literatură universală la Liceul Teoretic „Eftimie Murgu‖ 

din Bozovici, judeţul Caraş-Severin. Acolo unde David Blidariu a 

fost întemeietor de şcoală-fanion şi a avut o influenţă benefică 

asupra pregătirii şi devenirii mai multor generaţii de elevi.  
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 Toţi cei care l-am cunoscut, atât cât am putut să-l 

cunoaştem, am dedus – şi ni s-a confirmat – că avea o pregătire 

de specialitate excepţională (la clasele liceale preda limba şi 

literatura română sau / şi limba latină), o ţinută intelectuală 

distinsă, aleasă, era metodic şi mereu apropiat de „studioşii‖ 

adolescenţi, afectiv, chiar generos. De fapt, notasem undeva într-

un articol, amintind despre izbânzile / reuşitele şi opera 

dumnealui:  

„După debutul, în 1925, la Editura Cartea Românească, cu 

poemul Fiul lui Lucifer (despre care a aflat Brătescu-Voineşti şi l-

a considerat «un poem gnoseologic»), colaborează cu versuri la 

revista «Banatul». Strămutându-se pentru câţiva ani în Grecia 

(Macedonia) – aici profesează şi îşi formează un cuprinzător 

orizont de cunoaştere – îl va întâlni pe Adrian Maniu, de care îl 

va lega o prietenie statornică şi căruia îi va dedica versuri de o 

apreciabilă candoare: «Îţi aduceam, în sânge, zvon de cetini / Şi-n 

cuget, glas de nai şi de izvoare, / Puteai la mine zborul să-ţi 

încetini / Iar visul ăsta, spulberat, mă doare» (Tânguirea unui 

faun*). 

Întors în Almăj, la Bozovici, a avut o valoroasă contribuţie la 

înfiinţarea liceului din localitate, unde a profesat până la 

pensionare. A crescut discipoli, viitori lingvişti, profesori, 

folclorişti şi filologi, cultivându-le amintirea strămoşilor, 

dragostea pentru valenţele limbii şi pentru virtuţile perene ale 

neamului românesc. Impresiona prin cunoştinţele enciclopedice 

acumulate, atrăgea tinerii învăţăcei prin vorba-i blândă şi 

domoală, încuraja creativitatea şi opiniile pertinente, interpretările 

literare originale. Recita, spre uimirea auditoriului, din poeziile 

clasicilor români (V. Alecsandri, M. Eminescu, Şt. O. Iosif) sau 

ai literaturii universale (Uhland, Leopardi, Shakespeare) cu o 

alură boemă de artist remarcabil.‖ (David Blidariu [1905-1980] – 

însemnări, [în] Studii de limbă, literatură şi folclor, V. Volum 

editat sub egida Societăţii de Ştiinţe Filologice din România, 

Filiala Caraş-Severin. Redactor responsabil: Marcu Mihail 

Deleanu, Reşiţa, Editura TIM, 2007, p. 267). 

      Ne motiva în a ne anunţa la răspuns, ne solicita să 

participăm activ la desfăşurarea lecţiilor („Cine s-a pregătit să 

răspundă astăzi?!‖), la dezbaterea temelor propuse în cadrul 
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şedinţelor Cercului literar (ultima vineri din lună, de la 12.00 la 

14.00). Nu ştiu dacă orele acestea din urmă intrau sau nu în 

norma didactică, dacă erau sau nu remunerate, dar se ţineau cu 

regularitate (ca şi cele similare, de matematică, fizică, chimie, 

geografie ş.a.). La una dintre întâlniri ne-a lecturat (pentru a ne 

demonstra cum se citeşte şi se analizează / se interpretează o 

operă lirică) Blestemul bardului (după Uhland), de Şt. O. Iosif. 

Ascultam „ochi şi urechi‖, urmăream tonul recitatorului, când 

ridicat, când calm şi domol, transpunerea şi expresia feţei, felul 

cum îşi ţinea cartea şi ochelarii, cum gesticula, amplificând 

tensiunea stihurilor şi a ritmurilor. 

S-a făcut o linişte în care ne auzeam unii altora respiraţia, ca 

la un spectacol impresionant... Mai apoi ne-a dictat două strofe 

ale poeziei, pe care le-a repetat să nu greşim / să nu omitem vreun 

cuvânt: 

„Şi unde prinde-a zice din strune bardul falnic, 

Adânc vrăjeşte harfa ce clocote năvalnic; 

Dar glasul tânăr urcă, divin, răsunător, 

Bătrânul parcă cheamă al duhurilor cor... 

 

Ei cântă veacul de-aur, mărirea cea străbună, 

Şi dulcea primăvară, şi dragostea nebună; 

Ei cântă tot ce-ncântă viaţa pe pământ, 

Ei cântă tot ce-i mândru şi-nălţător şi sfânt‖ 

(Şt. O. Iosif, Un cântec, fragment, [în] Versuri originale şi 

tălmăciri,  

Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1965, p. 322-323), 

pentru a avea un pretext / un suport de discuţie: ce ne spun şi 

ce ne sugerează versurile, prin ce imagini şi figuri de stil sunt 

transmise diferite sugestii, ce este poezia, mesajul ei, relaţia cu 

cititorul. 

 Pe tablă erau scrise alte două texte pe care le-am copiat în 

caiete şi a trebuit să le „desluşim‖, să le interpretăm, crezându-ne, 

pe moment, adevăraţi critici literari: 

 a) „O veche împărţire a tuturor obiectelor gândirii 

omeneşti face deosebirea între lumea interioară sau sufletească şi 

între lumea exterioară sau fizică. Însă şi această lume fizică există 

pentru noi numai întrucât simţim ceva cu prilejul ei. Astfel, toate 
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obiectele gândirii, fie externe, fie interne, se pot privi împreună şi 

se pot apoi deosebi dintr-un alt punct de vedere: în obiecte ale 

raţiunii reci sau logice şi în obiecte ale simţământului sau 

pasionale, deosebire întemeiată pe cunoscuta dezbinare între 

minte şi inimă. 

 Paralel cu această deosebire, constatăm pentru scopul ce 

ne ocupă următoarea propoziţie limitativă: ideea sau obiectul 

exprimat prin poezie este totdeauna un simţământ sau o pasiune, 

şi niciodată o cugetare exclusiv intelectuală sau care se ţine de 

tărâmul ştiinţific, fie în teorie, fie în aplicare practică.  

 Prin urmare, iubirea, ura, tristeţea, bucuria, desperarea, 

mânia etc. sunt obiecte poetice; învăţătura, preceptele morale, 

politica ş.a. sunt obiecte ale ştiinţei şi niciodată ale artelor; 

singurul rol ce-l pot juca ele în reprezentarea frumosului este de a 

servi de prilej pentru exprimarea simţământului şi pasiunii, temă 

eternă a frumoaselor arte.‖. 

(Titu Maiorescu, O cercetare critică asupra poeziei române 

de la 1867) 

 b) „Mulţi râvnesc lucruri pe care nu le pot atinge şi atunci 

le poetizează, le transformă adică în zona dezideratelor ideale. 

Condiţionarea aceasta a poeziei mi se pare normală. Dar nici ea 

«singură» nu face un poet. N-ajunge să-ţi clamezi neputinţa sau 

neizbutirea ca să fii neapărat în poezie. Neizbutirea de un fel 

trebuie «să afirme valori de un alt fel», adică să găsească relaţia 

nouă, nebănuită cu lumea «DESCHIZÂND-O».‖.  

(Paul Everac, Poezii şi Poesis) 

 Primele încercări / însăilări lirice ale mele dumnealui le-a 

citit („Caietul albastru‖, pe care-l păstrez şi astăzi), făcându-mi, 

în particular, observaţiile şi recomandările de rigoare (era vremea 

când jurnalele ori caietele „intime‖ ale elevilor erau interzise: 

deţinerea lor atrăgea după sine sancţiuni!). Din aceste discuţii am 

aflat că trebuie să facem deosebirea între poezie şi versificaţie. Şi 

mi-a dat următorul exemplu (ele erau atât de numeroase în presa 

culturală de-atunci): „Foaie verde şi-o lalea, / La, la, la şi la, la la, 

/ Ce frumoasă-i ţara mea!‖ – care constituie o banală versificaţie, 

un enunţ pal, „gălbejit‖, pentru că nici nu are un mesaj sincer şi 

nu transmite metaforic trăiri, sentimente, pasiuni, transfigurări 
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esenţiale ale existenţei, în antiteză cu grupajul de mai jos, atât de 

sensibil şi de emoţionant poetic: 

 „Aud un cântec. Vine de departe, 

 Adus de vântul serii, şi mă cheamă... 

 Nu-i plâns de fluier, nu-i suspin de-aramă, 

 Nici glas de om... E dincolo de moarte... 

 

 Sunt alte lumi de care nu-mi dau samă, 

 Viază-n noi, trăiesc în altă parte? 

 Ah, nu-s iluzii, nu-s păreri deşarte! 

 E doina ta cea dulce, dulce mamă!...‖. 

(Şt. O. Iosif, op. cit., p. 57) 

 Într-o sâmbătă după-amiază (de dimineaţă se ţineau 

cursuri), l-am întâlnit pe Podul Mare din centrul Bozoviciului:  

 – Bună ziua, domnule profesor! 

 – Bună ziua, dragă! Unde ai fost? 

 – La librărie. 

 – Şi ce noutăţi ai văzut acolo? 

 – Eminescu şi romantismul german, de Zoe Dumitrescu 

Buşulenga. 

 (Era perioada când la librăria din Bozovici se aflau 

dicţionare, studii lingvistice şi literare, tratate de istorie etc. şi un 

librar, Matei Maxim – „tata Maxăn‖, un vânzător zelos, dar şi un 

îndrăgostit de carte, cum nu am mai întâlnit în Banatul Montan 

de-atunci încoace.) 

 – O cumperi, o citeşti şi o prezinţi în ultima vineri de la 

sfârşitul lunii, la Cercul literar! adăugă, dintr-o respiraţie, 

dascălul povăţuitor. 

 Am luat cartea, am citit-o, făcându-mi fişele de rigoare, 

căci am aflat lucruri noi pentru mine despre romantism, că 

această „mişcare‖ culturală europeană a cuprins nu numai 

literatura, ci şi celelalte arte (plastică, sculptură, muzică, teatru 

etc.). În Germania, romantismul a avut cea mai largă audienţă, 

reînviind interesul pentru Renaştere, pentru istorie, folclor şi 

filozofie. Doi mari poeţi preromantici au pregătit curentul literar 

german: J. W. Goethe şi Fr. Schiller. Dintre poeţii romantici s-au 

impus Jean-Paul Richter, J. C. F. Hölderlin şi Novalis, ultimii doi 

influenţând puternic lirica eminesciană în latura ei onirică şi 
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vizionară. „Meritul lor este de a fi ajutat pe marele constructor 

(n.n.: Mihai Eminescu) să-şi ducă la capăt edificiul. Şi cultura 

germană – filosofie, poezie, muzică, istorie – are enormul merit 

de a-i fi luminat căile proprii cu o lumină generoasă.‖ (Zoe 

Dumitrescu Buşulenga, Eminescu şi romantismul german, 

Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1965, retipărită la Editura 

Eminescu, Bucureşti, 1986, p. 280). 
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