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

aspira este să-şi înţeleagă drept – adică în 

semnificaţiile esenţiale – timpul în care îi este dat să 

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

autoritatea pe care numai o bună cunoaştere, o 

vocaţie autentică şi o reală pasiune o pot da”.                                                             

                                                  ION CHINEZU 
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 

 

 

 

 

 

VIAŢA ŞI OPERA LUI LUCIAN BLAGA ÎN PERIOADA 

COMUNISMULUI (VI) 

                 Înainte de întâlnirea de la sediul P. M. R. din Cluj  

dintre delegaţia Partidului Comunist condusă de Miron 

Constantinerscu şi Lucian Blaga, are loc, la Bucureşti, în lunile 

martie-aprilie 1955 o consfătuire în care s-a analizat propunerea  

lui Gheorghe Apostol, Traian Săvulescu, Iosif Chişinevschi şi 

Pavel Ţugui ca filosoful Lucian Blaga să fie reprimit în rândurile 

membrilor Academiei Române din care a fost dat afară, cum am 

ami amintit, în anul 1948. Chişinevschi şi Miron Constantinerscu 

care iniţial au acceptat propunerea, în cele din urmă s-au opus şi 

astfel propunerea a căzut. De la  această şedinţă, la care au fost 

invitaţi, au lipsit şi Mihail Sadoveanu şi George Călinescu 

susţinători ai lui Blaga, dar n-a lipsit în schimb unul din cei mai 

ostili adversari  al lui Blaga, Ov. S.Crohmălniceanu, pe  numele 

adevărat din acte Moise Cahn
1
, ,,un alt perfect acrobat‖ care din 

motive obscure, pline de rachiună, a afirmat că Blaga este 

duşmanul numărul unu care influenţează direct sau indirect 

                                                             
1
 Pseudonimul literar Crohmălniceanu a fost inventat de traducătorul Iosif C. 

Mătăsaru în vara anului 1944, considerat de contemporani ca derivat din 

moldovenescul „crohmal― sau „crohmală―, care înseamnă scrobeală. Există 

însă şi faptul că Crohmal, scris „Krochmal―, este numele unui şir important de 
învăţaţi evrei, cel mai vechi purtător al numelui Krochmal a fost Menahem 

Mendel Ben Abraham, şef rabin al Moraviei, originar însă din Cracovia, unde 

s-a născut în 1600. În anul 1971 îşi va schimba tonalitatea critică faţă de Blaga, 

Arghezi, etc. şi sprijină publicarea lui Vasile Voiculescu.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pseudonim
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iosif_C._M%C4%83t%C4%83saru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iosif_C._M%C4%83t%C4%83saru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iosif_C._M%C4%83t%C4%83saru
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tineretul căruia îi recomandă citirea cărţilor vechi, prin facultăţi şi 

şcoli, printre tinerii scriitori circulă cărţi şi tratate mistice 

recomandate de filosof care duc la formulările cele mai  

reacţionare. Tot atunci Crohmălniceanu critic aspru şi revista 

Steaua, pentru că l-a publicat pe Lucian Blaga, revistă care, 

spunea el,  are alunecări naţionaliste.
2
  

     Duşmanii lui Blaga urmăresc sub orice formă adâncirea 

prăpastiei în care să alunece tot mai mult. Bineînţeles, filosoful a 

fost luat şi în vizorul  securităţii staliniste şi urmărit pas cu pas 

până şi-a dat obştescul sfârşit. 

     Într-un raport informativ al Securităţii întocmit de locontenetul 

Domniţa Nicolae se spune: 

      În prezent caută (Lucian Blaga n. V.Ş.C.) să imprime în 

rândurile intelectualilor români cu care vine în contact 

netrăinicia regimului nostru afirmând  că razboiul este inevitabil. 

Aceasta afirrnaţie a facut-o faţă de prof. TUDORAN 

GHEORGHE  fost şef de garnizoană legionară. Din nota dată de 

agentul "CIMPOIEŞU", din Bucuresti mai rezultă şi faptul că 

între BLAGA LUCIAN şi M. SADOVEANU exista o întelegere 

tacită ca, în prezent M. SADOVEANU să-l ajute pe BLAGA 

LUCIAN, iar în cazul când se va schimba regimul BLAGA 

LUCIAN să-l salveze pe M. SADOVEANU. În concluzie: din 

sintetizarea materialelor informative rezultă că BLAGA LUCIAN, 

este un element care prin activitatea sa publicistică şi poetică, 

caută să introducă în literatura dogmele ideologiei burgheză, 

născoceşte diferite teorii prin care luptă împotriva artei şi 

literaturii progresiste ( subl. n. V.Ş. C. Vezi la Ion Bălu op. cit). 

                 PREMIULUI  NOBEL PENTRU BLAGA? 

       A fost sau nu Lucian Blaga propus de cineva pentru Premiul 

Nobel? Iată o întrebare care a produs, în decursul anilor, 

răspunsuri controversarte.  

         Într-o discuţie telefonică, avută, nu de mult cu profesorul 

Ion Oprişan de la Institutul de Teorie şi Istorie Literară ,,George 

Călinescu‖ din Bucureşti, l-am rugat să-mi confirme dacă 

răspunsul la demersul domniei sale adresat  Academiei suedeze a 

                                                             
2 Vezi detaliile în Pavel Ţugui; Amurgul demiurgilor....p 297 şi urm.) 
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confirmat existenţa un ei propuneri în privinţa lui Lucian Blaga, 

mi-a reconfirmat cele citite de mine în lucrările sale că nu 

figurează în liste, nici un scriitor român cu numele de Lucian 

Blaga. Aşasdar,  nu se cunoaşte încă nici un document oficial 

referitor la propunerea de acordare a Premiului Nobel pentru 

literatură, în anul 1956, lui Lucian Blaga? O asemenea 

recomandare a fost făcută în mod cert. Dar să-l lăsăm pe Ion Bălu 

să ne spună acest lucru: Lumea literară românească  a luat 

cunoştinţă de existenţa ei prin emisiunile posturilor de radio 

străine: B.B.C., Paris, Roma, Ankara, iar autorităţile pe cale 

diplomatică, prin ambasadele României din ţările respective. În 

septembrie 1956, Pavel Ţugui a fost martorul unei discuţii între 

Mihail Ralea, preşedintele Institutului Român pentru Relatiile cu 

Străinătatea, şi colaboratorul sau Eugen Filotti, la sediul 

Institutului din Bd. Dacia. Mihail Ralea a relatat "că un grup de 

intelectuali români din Franta şi Italia" l-au propus pe Lucian 

Blaga, în acel an, "candidat la Premiul Nobel pentru literatură ". 

Recomandarea "trimisă Comitetului cc «analizează 

candidaturile» a fost reţinută" provizoriu, dar forul Academic 

respectiv a cerut volumele  candidatului "într-o limba de 

circulatie", precum şi referinţe ale unor critici "din alte ţări". 

"Din câte a aflat de la Paris şi din Suedia - spunea Ralea - 

propunătorii au trimis «cateva antologii", în care se aflau şi 

poezii de Blaga, împreună cu dactilograma  în limba germană a 

dramei Mesterul Manole. În discuţie, a intervenit Eugen Filotti; 

"privind critic propria-i activitate de la Direcţia Presei din 

Ministerul Afacerilor Străine", a considerat  o "greşeală de ne 

iertat", faptul "că n-a insistat în anii 1928-1935" ca Lucian Blaga 

"să traducă în limba germană şi să editeze, în Elveţia sau Viena, 

«un volum masiv» din poeziile sale". El a citat atunci numele a 

trei traducători potenţiali: Oscar Walter Cisek, Franyo Zoltan şi 

tânărul poet elveţian Hermann Hauswirth. In dosarul de 

securitate al lui Lucian Blaga se afla o fotocopie a studiului La 

Poesie de Lucian Blaga, precede d 'une introduction il l'etude du 

lyrisme roumain, publicat initial in volumul Melanges offerts (I 

M. Mario Roques, tom I, Paris, 1951. Acesta este textul ce s-a 

aflat la originea recomandarii lui Lucian Blaga pentru Premiul 

Nobel. În acelaşi dosar, se află dactilograma textului şi 
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traducerea lui în limba romînă. Lucian Blaga a aflat vestea de la 

Elena Daniello, intr-o dimineata însorită de octombrie, în timp ce 

se indrepta spre serviciu. Scena a notat-o în romanul la care 

tocmai lucra. Autenticitatea ei este neindoielnică. Ştiind că 

paginile urmau să fie citite de Elena, Lucian nu şi-ar fi ingăduit 

denaturarea ştirii. In seara ce abia trecuse, Elena Danieilo 

ascultase întâmplător postul de Radio Zurich. Corespondentul de 

la Stockholm comenta şansele candidatilor la Premiul Nobel 

pentru literatură:  un spaniol, doi francezi, rusul Mihail Solohov 

şi Lucian Blaga, sprijinit de ţările latine. Corespondentul nu 

comunica ştirea ca atare, ci analiza evenimente desfaşurate intr-

un timp anterior. Elena Daniello nu ştia cine îl propusese, la "cea 

mai înaltă distincţie", dar, sigur, era vorba de o iniţiativă din 

străinatate! In timp ce redacta pasajul respectiv în roman, Lucian 

Blaga a emis supoziţia existenţei unei conexiuni între vizita 

delegaţiei de partid la Cluj şi vestea despre candidatura sa la 

Premiul Nobel….  La 29 noiembrie 1958, în Memoriul de 

activitate prezentat academicianului Raluca Ripan, preşedinta 

Filialei Academiei R.P.R. din Cluj, împreună cu cererea de 

renunţare la funcţia de director adjunct la Biblioteca Academiei, 

Lucian Blaga menţiona în alineatul final: ,,Pentru activitatea mea 

literară şi filosofică am fost propus, nu ştiu din a cui iniţiativă, la 

Premiul Nobel în 1956, dupa cum 1-au anunţat diverse posturi de 

radio din străinătate. În această chestiune nu am avut nici un 

amestec personal, deoarece de la 23 August 1944 încoace am 

întrerupt orice corespondenţă cu străinatatea. ,,Precizarea, s-a 

observat, este doar partial adevarată, în sensul "că nu a avut nici 

«un amestec personal» in chestiunea premiului, cealaltă 

afirmaţie că de la 23 August 1944 ar fi intrerupt orice 

corespondenţă cu străinătatea se vădeşte a fi mai puţin exactă, 

dacă ar fi să ţinem cont, de exemplu, doar de corespondenţa 

cunoscută cu Bazil Munteanu, care se prelungeşte până la 15 

octombrie 1947". Lucian Blaga a ştiut de la cine a pornit 

iniţiativa. Indicarea pentru premiere a fost facută la Paris de 

Bazil Munteanu. El i-a  trimis un exemplar din studiul ce susţinea 

şi argumenta propunerea. Într-o dimineaţă, Lucian Blaga i-a dat 

lui Vasile Emanoil referatul prezentat de Basil Munteanu la 

comisia respectiva de la Stockholm, însărcinată cu decernarea 
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premiului: «Citeşte-l cu atenţie - mi-a spus -. Nici eu n-aş fi putut 

face o prezentare atât de clară asupra operei mele. E o sinteză 

extraordinară. Mi-l restitui în câteva zile. Nu mai am alt 

exemplar». La vreo săptămână după aceea, dna Cornelia avea 

să-mi relateze: «Bazil a plecat (de la paris n. V.Ş.C.) cu referatul 

la Stockholm, având certitudinea că toţi cei din comisie vor vota 

pentru acordarea premiului lui Lucian". Vestea posibilei 

decernări a unei asemenea distincţii l-a determinat pe Constantin 

Noica să adreseze filosofului, la 23 octombrie 1956, urmatoarea 

scrisoare: "Mult iubite, domnule Profesor, îngăduiţi unui vechi şi 

cald adimirator al scrisului d-voastră să vă spună câtă bucurie 

ne-a făcut tuturor să  auzim că s-a vorbit de cinstirea lui Lucian 

Blaga cu Premiul Nobel!. In faţa acestei mari recunoaşteri, trec 

peste sfiala din urmă. Scrisesem în Anti-Goethe- al meu că, dacă 

ar fi să aleg pe cineva să ne reprezinte înaintea lui Dumnezeu, l-

aş alege pe Goethe. Când, apoi, m-am întrebat singur, pe care 

dintre cei in viata l-aş putea alege, mi-a venit in minte acelaşi 

nume asupra caruia s-a oprit o clipă, pentru premiere, 

contemporanii noştri". Lucian Blaga va fi crezut cu obstinatie . In 

candidatura sa la Prmiul Nobel, propune care în sine i se părea 

,,o satisfacţie enormă" . Apoi, într-una din seri, postul de Radio 

Paris a anunţat că premiul râvnit a fost acordat poetului de 

limba spaniola, Juan Raman Jimenez, 1881-1958. S-a anunţat 

totodată - nota Lucian Blaga în romanul sau - "că şi alţi patru 

scriitori au fost candidaţi şi supuşi votării la Academia de la 

Stockholm. Numele acestor scriitori era dat în ordinea numărului 

de voturi primite. Eu eram al doilea, imediat după spaniolul care 

a cules laurii. Personal eram nespus de mulţumit de succesul 

moral pe care izbuteam să-l obţin, cu totul pierdut cum eram într-

un buzunar de provincie transilvană". Expeditoarea foloseşte, din 

prudenţă, numai initialele numelui. Şerban Cioculescu auzise 

"ca, cu puţin înainte de a muri, i-a lipsit un vot pentru a lua 

Premiul Nobel". Ziarele şi presa literară din ţară au comentat 

premiul acordat poetului spaniol. În zilele acelea, într-o 

dimineaţă, Al. Caprariu l-a întâlnit pe Lucian Blaga şi, faţă de el, 

poetul şi-ar fi "exprimat marea deziluzie - nu pentru că nu i s-a 

decernat distincţia, ci pentru tăcerea de gheaţă din jurul numelui 

său"; apoi, nu a mai rostit "nici un cuvânt despre marea lui 
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deziluzie. Se întorsese în bronzul propriei sale fiinte". Însă 

recunoaşterea valorii de către inaltul for academic i-a aureolat 

sufletul multă vreme.
3
” 

         Comentariile lui Ion Bălu şi răspunsul dat de Academia din 

Suedia în anul 1986 lui Ion Oprişan au dat naştere la multe 

interpretări, unele menite să încurce şi mai mult iţele. Cum s-a 

putut observa, Academia suedeză ,,infirmă‖  existenţa pe liste a 

marelui cărturar român. Zaharia Stancu s-a dus în Suedia să 

spună că guvernul communist de la Bucureşti n-ar privi cu 

simpatie acordarea acestui Premiu unui roman cu ,, pete‖, că 

diaspora românească l-a propus pe Blaga pentru a speria 

autorităţile comuniste să nu-l aresteze şi atâtea şi atâtea alte 

legende fără un temei. Acestea sunt invenţii menite să ascundă, 

după părerea noastră adevărul, să motiveze refuzul fostului 

guvern comunist, şi ne îngâduim permisiunea de a ne exprima 

punctul nostru de vedere. Este arhicunoscut proverbul românesc 

cu focul şi fumul. Filosofând puţin, vom spune şi noi că adevărul 

prin conţinutul său este obiectiv, exprimă o realitate existentă. În 

schimb eroarea pe care o găsim în povestea de mai sus, exprimă o 

oglindire falsă a realităţii, o denaturare a acesteia. Nu vom 

dezbate noi aici problema adevărului relativ şi absolut, ci vom 

spune doar, fără teamă de a greşi, că în ceea ce priveşte 

propunerea lui Blaga pe lista de acordarea premiului pentru 

literatură de către Academia suedeză există un adevăr dublu; 

primul este acela că Blaga a figurat pe acea listă, iar propunerea a 

venit din partea lui Mircea Eliade, via Basil Munteanu care se 

afla la Paris şi via Rosa del Conte  care se afla la Roma. Mircea 

Eliade a fost cel care a avut iniţiativa.  Eliade a apreciat opera 

filosofică şi poetică a lui Blaga şi cum se afla de mult în exil şi 

fiind urmărit de autorităţile comuniste pentru că simpatizase cu 

mişcarea legionară  şi ştiind că şi filosoful de la Lancrăm a fost 

acuzat de aceeaşi faptă ireală, a dirijat lucrurile din umbră, 

aducând în faţă o personalitate străină pentru a nu-i crea lui Blaga 

necazuri şi mai mari, şi a găsit-o, în persoana Rosei del Conte. 

Cel de al doilea adevăr, indiscutabil, este că autorităţilor 

comuniste, prin cozile sale de topor infiltrate la cel mai înalt nivel 

                                                             
3 Ion Bălu-op. cit. 
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nu le-ar fi convenit ca acest premiu să vină în România şi mai 

ales să-l primească unul care nu agrea comunismul. Şi nu e de 

mirare. Se naşte o întrebare; exista oare vreun interes ca în 

dosarul de urmărire a lui Blaga, să figureze şi acest aspect al 

Premiului Nobel dacă el nu ar fi fost inclus pe listă? Oare 

guvernul comunist de la Bucureşti, care a fost contactat în mod 

cert, a negat acest lucru de dragul unei negaţii acuzatoare pentru 

viitor? Dacă Blaga nu ar fi fost propus, Mihai Beniuc ar mai fi 

scris romanul său ,, Pe muche de cuţit‖? prin care autorităţile 

timpului urmăreau să ne dovedească şi mai mult că Blaga era o 

persoană indezirabilă pentru societatea comunistă, un rău făcător, 

un fascist, etc,etc,etc.  Oare George Ivaşcu în prefaţa la volumul 

de poezii din anul 1966 era dispus să scrie un neadevăr , când 

afirmă că Lucian Blaga  a fot propus  pentru Premiul Nobel?  

       În 1971 la ,, Întâlnirile României literare‖ organizate de 

Universitatea bucureşteană, Zaharia Stancu întrebat fiind  de 

studenţi despre Blaga şi Premiul Nobel, acesta a răspuns: "Ceea 

ce vă spun sunt numai lucruri pe care eu le-am auzit, dar nu am 

avut nici o dovadă reală, dacă era realitate sau simple zvonuri, 

care circulă în Occident şi în România. Anume, că un grup de 

emigranţi români, trăind în Franţa sau în altă ţară, ar fi făcut o 

hârtie prin care propusese ca acest premiu să fie acordat lui 

Blaga". Oare ce a căutat Zaharia S tancu în Suedia, exact în acea 

perioadă? Nu cumva a dus tratative pentru traducerea romanului 

său ,, Desculţ‖ în Suedia, un bun prilej pentru a duce mesajul 

negativ despre filosof? 

         Dar oare, povestea Blaga s-a încheiat odată cu cea a 

Premiului Nobel? Nu. Marele gânditor a continuat să fie 

marginalizat. Publicarea operei sale se făcea anevoios. 

         Se ştie că la finele finele anului 1960, Pavel Țugui a fost 

destituit din postul de şef al Secţiei de Ştiinţă şi Cultură a CC al 

PMR, apoi exclus din partid. Profesorul Al. Piru, care îl știa pe 

Pavel Țugui din perioada în care acesta a fost student la 

Facultatea de Filologie a Universității București, l-a numit ca 

lector provizoriu la Universitatea din Craiova. În perioada 

petrecută la catedra Universităţii craiovene,  Pavel Țugui a 

publicat o carte - eveniment pentru acei ani, „Restituiri. Cazul 

Blaga― (1983). Iată ce ne spune Pavel Ţugui referindu-se la acest 
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,, Caz Blaga‖:  „Cazul Blaga“, a provocat adversități din partea 

unor activiști ai propagandei din acei ani, unele reacții critice 

ș.a.m.d. care au condus la eşecul publicării integrale a lucrării 

amintite în Capitală. George Ivaşcu, directorul „României 

literare“, nu a obţinut aprobare să publice textul, deoarece – 

după cum mi-a mărturisit – acesta conţinea nume de 

personalităţi politice, conducători ai României etc. Nici 

romancierul Eugen Barbu, directorul revistei „Săptămâna“, nu a 

primit aprobare de la liderii propagandei, dar a dat textul la 

cules (prima parte) şi mi-a înmânat şpaltul, spunându-mi: „… e 

document, păstrează-l d-le Ţugui!―.
4
 În anii rectoratului, prof. dr. 

Tiberiu Nicola a stimulat cercetarea ştiinţifică în toate facultăţile 

Universităţii, în acest scop reuşind să obţină fonduri de la guvern 

pentru înfiinţarea şi organizarea reprografiei Universităţii, în 

vederea tipăririi lucrărilor ştiinţifice elaborate de cadrele 

didactice, a rezumatelor tezelor de doctorat etc. În primăvara lui 

1980, T. Nicola mi-a cerut informaţii despre eşecul publicării 

integrale a lucrării «Restituiri. Cazul Blaga», asigurându-mă că 

va chibzui asupra căilor de apariţie la reprografia Universităţii. 

Rectorul mi-a cerut să revăd textul, să realizez o dactilogramă 

corectă şi bună – tehnic – pentru reprografiere, iar în final a 

precizat: «Te rog să nu discuţi cu nimeni despre înţelegerea 

noastră!». Cu toate că în 1980 Tiberiu Nicola a părăsit 

Rectoratul, activând ca profesor, şef al Catedrei de Ştiinţe 

Sociale, membru al Senatului Universităţii, iar politic, membru al 

CC (din 1979 până în noiembrie 1984), nu a uitat promisiunea 

făcută. În toamna lui 1982, el mi-a cerut să prezint lucrările 

redactate, spre a fi incluse în planul reprografiei pe anul 1983 

(…) În martie 1983, prof. Nicola mi-a cerut dactilograma 

«Restituiri», pe care a predat-o, în prezenţa mea, Gabrielei Toth, 

şefa reprografiei. S-a stabilit ca tirajul să se lucreze discret, iar 

cantitatea de hârtie necesară să fie adăugată ca suplimentare de 

tiraj a altei lucrări ( Teodor Ştefanelli…), urmând ca «tov. prof. 

                                                             
4

 Această relatare a profesorului Pavel Ţugui este veridică şi verificabilă. 

Eugen Barbu, în revista ,, Săptămâna‖ din anul 1983,în mai multe numere, pe 

care noi le-am citit, i-a apărarea marelui filosof faţă de noile atacuri venite de 

la oponenţii săi.  
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Ţugui» să achite surplusul de tiraj. Pentru «Restituiri. Cazul 

Blaga» n-am semnat nici un act, astfel că în iunie-iulie 1983, 

când localul Universităţii era supraaglomerat, am ridicat de la 

reprografie tirajul lucrării-samisdat şi l-am transportat acasă, la 

Bucureşti. Iată, pe scurt, împrejurările în care prof. T. Nicola, 

membru al CC-PCR, a asigurat tipărirea broşurii (82 pag.) 

«Restituiri. Cazul Blaga», la reprografia Universităţii, 1983, 

după ce şefii propagandei de partid se opuseseră, ani la rând, 

apariţiei integrale a textului. Semnificativ este faptul că cei care 

au lucrat la apariţia broşurii au consemnat, pe ultima pagină 

(82): «Multiplicat la reprografia Universităţii din Craiova, str. 

A.I. Cuza, nr.13. Operator xerox: Toth Gabriela; Operator 

multiplicator: Pereanu Mircea; Legături: Niţu Elena. Coperta: 

Dijmărescu Luminiţa». Este o asumare directă a tipăririi lucrării 

- document, având în vedere că lucrătorii nu şi-au menţionat 

numele pe nici unul dintre sutele de texte lucrate/multiplicate aici 

şi difuzate în biblioteci şi alte instituţii culturale, între anii 1968 

şi 1989”. 

       Ajungerea la conducerea Partidului Comunist Român şi 

implicit a ţării, a lui Nicolae Ceauşescu se credea că va aduce un 

reviriment în viaţa cultural  din România. Proletcultismul pufăia 

tot mai greu, locul lui luându-l un soi de realism socialist care se 

vroia triunfător în literature noastră.  

       Încep analizele activităţilor la diferite nivele  şi instituţii. 

Spre finele anului 1965 Ceauşescu se întâlneşte cu scriitorii dând 

,,preţioase‖ indicaţii. 

      Dar oare Lucian Blaga, în toată această periopadă va fi 

reabilitat complet? Nu. Dimpotrivă, opera lui a continuat să fie 

interpretată din unghiul de vedere a învăţăturii marxist leniniste. 

Pe alocuri chiar ,, îmbunătăţită‖. Perfectul acrobat - Leonte 

Răutu şi supuşii săi antiblagieni erau încă puternici. . 

        În cadrul acestor întâlniri Ceauşescu le dă sfaturi poeţilor 

cum şi ce să scrie. Iată o poezie model scrisă, după cum ne 

informează Lavinia Betea chiar de ,,poetul‖ din Scorniceşti: 

 
De vrei să fii nemuritor 

Poete scrie pentru ţară 

Vers simplu dar cutezător 
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În el mândria de popor tresară. 
 

Scrie de daci şi de romani, 

De munţi, de râuri şi câmpii, 

De muncitori şi de ţărani 
De cântecul voios de ciocârlii. 
 

Scrie de ce ni drag, de ce iubim, 

De eşti poet şi de partid să scrii, 
Prin el în ţară liber azi trăim, 

Scrie cât mai frumos aşa cum ştii. 
 

Să scrii că noi muncim din greu, 
Că totul nu-i aşa cum vrem 

Dar mergem înainte tot mereu 

Noi făurim uniţi tot ce avem 
 

În tricolor avem şi pe  deplin 

Albastru cer cu stele şi senin 

Galben din holdele  bogate aurii 
Roşu din sângele vărsat în bătălii. 

                           * 

 

             În numărul viitor al revistei noastre vom publica ultimul episod al 
serialului nostru în care vom aborda problema înfiinţării Cercului Literar 

,, Lucian Blaga‖ de la Alba Iulia. 
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IRONIM MUNTEAN 

 

 

                          
CONTINENTUL NIETZSCHE 

 

De straniul sihastru de la Sils Maria – Friedrich Nietzsche 

Aura Christi s-a simţit atrasă de aproape 20 de ani, citindu-l fără 

întrerupere şi fără senzaţia de saţietate, înscriindu-se în Tribul 

oamenilor superiori care au creat mitul Nietzsche, studiindu-i 

sistemul filosofic în care apolinicul, dionisiacul, supraomul, 

reîntoarcerea aceluiaşi la sine însuşi, transvaluarea tuturor 

valorilor, dar şi masca, apologia bolii, moartea, decăderea, 

singurătatea, mizeria oricărei depăşiri sunt componente, cu 

funcţie formativă, agenţi ai devenirii Aurei Christi urmăriţi în 

opera familiei nietzscheenilor şi prin recentul volum Nietzsche şi 

Marea Amiază (Editura Contemporanul, Bucureşti, 2011). 

În elanul admirativ faţă de Nietzsche Aura Christi topeşte 

în eseurile interdisciplinare ale volumului tensiunea gândului, 

nelinişte spiritului, patosul trăirii, fervoarea analitică, ardenţa 

metaforei, densitatea descriptivă, adjectivarea hiperbolizantă, 

tehnica narativă (în decantarea valorilor la unii scriitori) şi emite 

puncte de vedere originale, îndrăzneţe, chiar şocante asupra 

scriitorilor examinaţi, selectaţi din literatura universală din spaţii 

atât de diverse: germană şi rusă, engleză şi franceză şi, fireşte, 

română. Impresionant este arcul filosofic pe care-şi întemeiază 

speculaţiile, reflecţiile – de la Origene şi Tertulian la Hegel, 

Schopenhauer, ori Kierkegaard, Şestov, Berdiaev, Belinski. 



 

18 

 

Elementul coagulant în volum este Viul văzut în 

manifestările excesive şi nu neapărat în dimensiunea lui literară, 

cât mai ales metafizică, Aura Christi reluând în secţiunea a doua 

volumul Religia viului, 2007. 

Secţiunea primă – Teribilele abisuri conţine eseuri inedite 

şi cele trei motto-uri din Nietzsche, R. M. Rilke şi M. Proust 

anunţă obsedantele teme ale existenţei: viaţa, viul, boala, 

moartea: „Să ne mirăm faţă către faţă cu ele, să nu ne grăbim, să 

pricepem ce se întâmplă cu ele [...], să le iubim, alegând 

perplexitatea, alegând acel soi de iubire perplexă (s.n) de sorginte 

iisusiacă, alegând forţa de a spori viul, adică Viaţa, construind-o 

cu puterea cu care îţi construieşti opera, înzidindu-te în magmele-

i vii, intense, neoromantice, care degajă, cu vorbele lui Hegel un 

puternic «parfum al prezenţei vieţii»‖. (p. 17) În secvenţa Planeta 

Rilke îl vedem pe celebrul poet purtând masca eroului său Malte 

Laurids Brigge (care contemplă miturile paseiste ale Vârstei de 

aur şi ale Paradisului pierdut), un personaj polifonic, labirintic, 

ce-şi caută maestrul de hârtie, ca şi poetul ca secretar al 

sculptorului Rodin şi iubit al răsfăţatei saloanelor germane Lou 

Andreas Salomée – evenimente consemnate în Însemnările lui 

Malte Laurids Brigge. Iubirea, sora geamănă a durerii, daimonul, 

geniul, dorul de sine, dialogul cu Dumnezeu, voinţa de putere 

sunt motive tematice pe marginea cărora Aura Christi face 

reflecţii despre poetul care stă „ochi în ochi, duh în duh cu zeii” 

(p. 43). 

Şi lui Marcel Proust Aura Christi îi dedică un amplu 

comentariu în volum, văzându-l, conform viziunii sale asupra 

viului, ca pe un vitalist a cărui lume se înrudeşte cu „dionisiaca 

lume nietzscheană […], o lume misterioasă de voluptăţi duble 

acea lume (...) ca dincolo de bine, răul fără finalitate... lumea 

dionisiacă ce este a mea, aceea a eternei creaţii de sine, a eternei 

distrugeri de sine‖ (p. 73), totul urmărit de ochiul apolinic al 

naratorului, ochiul rece-neîngăduitor este cuprins nu o dată de 

accese de dezmăţ eseistic, dionisiac, de o beţie a simţurilor, o 

jubilaţie ubicuă de viu, o tentaţie irepresibilă, vie, de plonjare 

spre tanscendenţă îl cuprinde, încât lectorului nu-i rămâne decât 
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să-l urmeze, minunându-se ca la carte‖. Aura Christi se detaşează 

de cei care-l consideră pe Marcel Proust un scriitor plicticos: nu 

încetează să murmure declaraţiile unor confraţi referitoare la 

frecvent „invocatul plictis inexplicabil, deşi perfect inteligibil, 

până la un punct, de care se lasă cuprinşi la lectura lui Marcel 

Proust‖ (p. 76). Lectorul va fi surprins de murmurul subteran, de 

lumea subterană a sufletului, de „monologul proustian‖, care „se 

construieşte labirintic, dionisiac, din mers – ba lent, metodic, 

calculat aproape, apolinic, ba fulgerător – ritmurile acestuia fiind 

dictate de dispoziţiile, senzaţiile, mişcările produse în forul 

lăuntric grav al lui Marcel, de întâmplările taxate nedrept, inexact 

de unii hermeneuţi grăbiţi – oho, prea grăbiţi! – ca fiind 

mărunte‖. Poeta constată cu exactitate că la Proust „nici un lucru, 

absolut nici o întâmplare, nici un accident – oricât de lipsite de 

strălucire ar apărea în percepţia vreunui ins cu duhul neşlefuit, 

nefasonat sau cu ochiul cuprins de amorţeală – nu sunt văduvite 

de ceea ce li se cuvine: importanţa ontică‖. De cum ceva ajunge 

în raza atenției proustiene, totul se schimbă parcă, intrând într-un 

joc mirabil, impus de logica fără logică a misterului: „Odată ajuns 

în atenţia lui Marcel, în cercul preocupărilor sale cotidiene, orice 

lucru, oricât de fals mărunt, totul, absolut totul prinde culoare, 

relief, greutate, totul fiind văzut prin prisma singularităţii‖, 

spărgându-se tipare, ca, de pildă, în demersul menit să decripteze 

celebra scenă a madeleinei, poeta dibuind modul în care 

funcționează subtilul joc de-a realitățile în capodopera 

proustiană, iar modul ei de a căuta devenind un spectacol al 

ființei extrem de viu, purtând forța unei adevărate religii a viului, 

osie a unei opere:  

„Aici, iarăşi şi iarăşi, decelăm mecanismele subtile de 

funcţionare a apolinicului şi dionisiacului 

nietzschean, mecanisme descrise, după cum se ştie, 

de sacerdotul de la Torino în Naşterea tragediei. Se 

regăseşte, în romanul genialului astmatic, în aceeaşi 

măsură, şi afirmarea exemplară a caracterului 

multiplu al realităţilor care sunt – în topografia 

percepţiei nietzscheene – toate laolaltă „adevărate, 

nedevenite, indestructibile‖. Solitarul de la Sils-
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Maria, ne amintim, îl „asistă‖ pe iubitul Heraclit, în 

vreme ce marele presocratic „măsura cosmosul în 

neodihnită mişcare, «realitatea», cu ochiul unui 

spectator încântat, care vede nenumărate perechi 

înfruntându-se în întreceri ale prieteniei sub 

supravegherea unui arbitru atotputernic‖, când „l-a 

năpădit o şi mai înaltă presimţire: nu le-a mai putut 

urmări, perechile acestea, înfruntându-se, despărţite 

de arbitri, arbitrii înşişi păreau să se lupte între ei, 

luptătorii înşişi păreau să-şi judece lupta‖. Aici 

urmează – în Naşterea filosofiei în epoca tragediei 

greceşti – marele declic: „Insăşi lupta celor mulţi este 

dreptatea pură! Şi mai ales: Unul este Multiplul. Căci 

ce sunt toate aceste însuşiri în esenţa lor? Sunt ele zeii 

nemuritori?‖ 

Ampla incursiune în capodopera lui Marcel Proust: În 

căutarea timpului pierdut se sprijină pe intuiția poetică şi pe 

fervoarea admiraţiei, concretizându-se într-o viziune proprie 

asupra acestei capodopere epice moderne: 

Iscodirile asupra naturii şi provenienţei acelei senzaţii 

de împlinire, a smulgerii, a năpârlirii interioare, duc – 

în topografia textului proustian – la o singură concluzie, 

ce înlătură mirabil, indelebil, încă o dată, din discuţie, 

din centrul atenţiei, frecvent invocata madlenă: „De 

unde putea să-mi vină această bucurie puternică? 

Simţeam că ea era legată de gustul ceaiului şi al 

prăjiturii, dar că-l întrecea nespus şi nu trebuia să fie 

de aceeaşi natură. De unde venea ea? Ce însemna ea?‖ 

Şi de îndată, cu forţă dionisiacă, sporindă: „E limpede 

că adevărul pe care-l caut nu e în ea [în prăjitură – n.n.], 

ci în mine, unde l-a trezit, dar nu-l cunoaşte, şi nu 

poate decât să repete la nesfârşit, cu din ce în ce mai 

puţină tărie, aceeaşi mărturie pe care nu ştiu să o 

tălmăcesc şi pe care vreau, cel puţin, să i-o cer din nou 

şi să o regăsesc neatinsă, la dispoziţia mea, numaidecât, 

pentru o lămurire hotărâtoare‖. (s.n.) Prospectările, 
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escavările proustiene se vor derula, în consecinţă, cu o 

apolinică încăpăţânare rafinată, cu o îndărătnicie 

genială, în căutarea neobosită a „acelei lămuriri 

hotărâtoare” – la care, spuneam, recurge şi Nietzsche 

în marginea metafizicii multiplicităţii heraclitiene, 

demonstrând caracterul multiplu al realităţii şi perorând 

doct, purtat de zei obscuri, înfrăţiţi cu Apollo şi 

Dionysos, referitor la „o lume a multiplicităţii veşnice 

şi esenţiale” – urmând, treaptă cu treaptă, respirare cu 

respirare, forma simbolică a acelui lucru oarecare, 

prăjitura de forma unei scoici miraculoase. Instrument 

şi mijloc, mintea – cercetătorul, cum o numeşte Proust 

– aşa cum „se simte depăşită de ea însăşi‖, fiind 

totodată şi „ţinutul întunecat în care trebuie să 

scormonească şi în care toată încărcătura nu-i va fi de 

folos‖, mintea, aşadar, una singură, e puţin. Atunci. Să 

se limiteze la Apollo, zeul luminii, al simţului măsurii 

în toate, zeul soarelui şi al artiştilor plastici în special? 

Nu. Recursul la bezmeticul, creatorul, muzicalul, 

dezmăţatul melodios, instinctivul care provoacă 

simţurile, se ia la trântă cu cerul, cu destinul, 

bucurându-se de forţa-i eruptivă, Dionysos, este 

salvator. „Să caute? Nu numai atât: să creeze.‖ (!) 

Scriind, creezi; deci, începi să înţelegi. Ce noroc că 

intervine umbra îndoielii, suprapusă peste lucrurile 

odată înţelese; şi totul se reia de la capăt – un capăt, ce-

i drept, kantian vorbind, „stigmatizat de iluminare”, 

descrisă de Proust astfel: „Simt tresărind în mine ceva 

care se mută din loc, care ar vrea să urce, ceva căruia 

i s-a ridicat ancora de la o mare adâncime; nu ştiu ce 

este, dar urcă încet; simt rezistenţa şi aud zgomotul 

depărtărilor străbătute‖. (s.n.) Şi aici, în acest context – 

precum o dovadă în plus a faptului că spiritele mari se 

înrudesc în esenţe – ne vine în minte, urmând logica 

lucrurilor de neînţeles, o logică probabil miraculoasă, 

versul rilkean „aş vrea să mă descriu ca pe-o imagine 

privită îndelung şi aproape‖. 



 

22 

 

 

Şi Iris Murdoch este anexată nietzscheenilor prin interesul 

faţă de temele majore (relaţia maestru – ucenic, iubire – moarte, 

voinţă de putere şi foamea de a construi cupluri memorabile), 

urmărite cu aceeaşi fervoare analitică de Aura Christi și axate pe 

foamea de viaţă aşa cum e, foamea de a fi iubit şi de a iubi. 

Volumul Nietzsche şi Marea Amiază reia în secţiunea a 

doua Religia viului (cartea anterioară cu acelaşi titlu), în secţiunea 

a treia Epicul şi „blestematele probleme” (cap. IV din Celălalt 

versant) şi rotunjeşte viziunea Aurei Christi asupra Continentului 

Nietzsche prin lectura operei căruia s-a apropiat de sine, s-a 

modelat, s-a strunjit şi a devenit ceea ce este, adică „un poet care 

propagă un soi de stranie religie a viului, în esenţă de neexprimat 

o religie-mit de sorginte nietzscheeană, construită pe un exces de 

personalitate‖, acest exces fiind echivalentul excesului de viu, de 

iubire și voință de a fi tu însuți. 

Că selecţia operată în carte nu epuizează influenţa marelui 

gânditor asupra scriitorilor comentaţi dovedeşte lucrul la volumul 

Dostoievski – Nietzsche. Elogiul suferinţei, încă un demers 

hermeneutic izvorât din nevoia de Nietzsche. 

            
. 
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SHERIDAN, 
OMUL ŞI CALOMNIA, MAGISTRALA AUTODEFINIRE 

A    NUMEROASE CATEGORII UMANE (IV) 

 

Atacul continuă: „Ai faimă atât de proastă!‖ Parşivă 

insinuare - „faima proastă‖ implică atâtea cusururi posibile, dar 

Figaro parează: „Şi totuşi sunt mai bun decât ea‖. E remarca 

unuia care posedă o privire de ansamblu asupra adevăratelor stări 

de lucruri, care nu tolerează deprecierea făcută. Ba, mai mult. Din 

pugilist „înghesuit în corzi‖, Figaro devine un boxer care 

contraatacă, iar lovitura pe care i-o dă, nu numai Contelui, ci 

tuturor celor ca el, va fi avut un reverberant ecou în epocă: 

„Există oare mulţi nobili care să poată spune asta?‖ Iar el, şi 

Contele, de asemenea, ştia bine ce spune! 

Inteligent el însuşi, Contele nu cedează iniţiativa: „De sute de 

ori te-am văzut mergând pe calea norocului, dar niciodată n-ai 

mers drept‖. Gravă acuzaţie, căreia Figaro nu numai că-i face 

faţă, dar şi motivează pertinent motivul: „Ce vreţi? E lume multă, 

fiecare aleargă, se grăbeşte, se îmbrânceşte, se calcă; răzbeşte 

cine poate; ceilalţi sunt striviţi‖. Ceea ce vrea să spună că pe o 

asemenea cale doar ticăloşii şi cei lipsiţi de scrupule pot răzbi. 

Ori el, nefiind asemenea lor: „Aşa că, în ceea ce mă priveşte, am 
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renunţat‖. Luat prin surprindere, Contele exclamă: „La noroc? 

(Aparte) Asta-i ceva nou‖. 

Da, era ceva nou, pe care sagacitatea sa nu-l putea pătrunde. 

Noi însă ştim. Figaro şi-a aflat norocul. Iar numele acestuia era 

dragostea pe care i-o purta Suzannei şi a acesteia pentru el. Era 

un noroc de suflet care le întrecea pe toate celelalte la un loc.  

Când Contele, cu alt prilej, vrea să-l atragă într-o nouă cursă: 

„Cu stăruinţă şi ceva minte ai putea să ajungi într-o bună zi să 

lucrezi la birou‖, Figaro ripostează necruţător: „Minte ca să te 

ridici? Domnul Conte vrea să râdă de mine‖. Şi ca să arate că 

vorbeşte în cunoştinţă de cauză, continuă: „Fii mediocru şi 

strecoară-te. În felul ăsta ajungi departe‖. (Nu e aceasta reţeta 

dintotdeauna a majorităţii reuşitelor sociale? Mediocrul care se 

strecoară, prin faptul că e mediocru şi pentru că bănuieşte că 

singurul mod de a nu atrage atenţia asupra sa este tocmai 

„strecurarea‖, acesta îl învăluie într-o mantie ce-l face invizibil 

exact până ce ajunge la „ţintă‖, şi uneori chiar multă vreme după ce 

se instalează în noua lui stare, până ce nu mai poate fi îndepărtat 

nici cu forţa, posedă o instinctuală „ştiinţă‖ a descurcării ce-i 

conferă o isteţime salvatoare. De aceea, mediocrul se pierde pe 

sine abia atunci când nu-şi mai poate stăvili „beţia‖ neaşteptatei 

sale performanţe. Deci nu alţii, ci el este cel ce-şi taie craca de sub 

picioare!). 

Şi cum Almaviva nu cedează uşor: „Nu-ţi rămâne decât să 

înveţi ca mine puţină politică‖, Figaro răspunde sec: „O cunosc‖. 

Persiflant, ca toţi cei ce au puterea, dar nu au mijloacele reale 

de a şi contracara inteligenţa autentică: „La fel de bine ca engleza, 

temeiul limbii‖. Punerea la punct care s-ar fi vrut desfiinţatoare, 

primeşte un răspuns care înglobează în el o cunoaştere 

cvasiexhaustivă a domeniului: „Aş mai zice dacă în politică ai avea 

cu ce să te lauzi. Dar aşa...‖. 

Enumerarea care urmează vădeşte un om perfect ancorat 

până şi în acest tărâm „interzis‖ (pe vremea aceea) celor mai 

mulţi: „Să te prefaci că habar n-ai de ceea ce ştii tot ceea ce ştii; 

să pricepi ceea ce nu înţelegi; să te prefaci că nu înţelegi ceea ce 

auzi; şi mai ales că poţi peste puterile tale‖. 

E abia începutul caracterizării aceleia pe care Napoleon avea 

s-o numească peste puţină vreme „fatalitatea modernă‖, dar câte 
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aspecte hotărâtoare sunt surprinse. Perspectiva este întregită: „Să 

faci o taină mare din ceea ce nu există; să te încui în odaie... ca să 

ascuţi pene de scris; şi să pari profund când nu eşti decât gol şi 

găunos; să joci un rol mai mult sau mai puţin bine‖. 

Prelegerea de „politologie‖ (termen inexistent pe vremea 

aceea, dar foarte în spiritul celor aflate în dezbatere), cu eternă 

parcă bătaie în timp, continuă: „Să trimiţi spioni; şi să plăteşti 

trădători; să rupi peceţile; să deschizi scrisorile străine; şi să încerci 

să înnobilezi sărăcia mijloacelor prin însemnătatea ţelului... Asta e 

pe lege mea, toată politica‖. 

Când n-ai altă armă, discreditezi concepţia celuilalt. Este 

ceea ce face Contele: „Ei, ceea ce spui tu e sforărie‖. Figaro nu 

contestă: „Politică, sforărie, tot un drac‖. Dar punctează 

suplimentar „Şi cum le socot pe amândouă surori gemene, le las 

în seama altuia‖. 

Această „lăsare în seama altuia‖ este, din păcate, poziţia 

multor oameni cumsecade care implicaţi în destinele ei poate ar 

reuşi să-i schimbe măcar înfăţişarea dacă nu chiar şi structura 

interioară. Dar, dezgustaţi, ca şi Figaro, îngăduie ocuparea primelor 

planuri de nechemaţi dar imperioşi doritori de mărire. 

În continuare, ne confirmă intuiţia prezentată anterior: „«Mai 

mult îmi place draga mea», cum spune cântecul bunului rege‖.  

În sfârşit, pricepe şi Contele (aparte): „Vrea să stea aici. Am 

înţeles, Suzanne ţi-a spus tot‖. În acelaşi timp, Figaro, adresându-

se sieşi, conchide „Îl trag pe sfoară. Şi-i plătesc cu aceeaşi 

monedă‖. Vechea poveste a înşelătorului înşelat... 

Într-o altă împrejurare, Contele dă asigurări (batjocoritor): 

„La tribunal, magistratul uită de sine şi nu are în faţa ochilor 

decât legile‖. Aşa să fie oare? Figaro: „Îngăduitoare pentru cei 

mari, aspre cu cei mici‖. Altă remarcă usturătoare, în epocă, nu 

putea să stârnească decât ropote de aplauze.  

O scenă care ne revelează o altă faţetă a diamantului numit 

Figaro, cu o bogăţie de irizări ieşită din comun, este aceea a 

descoperirii celei ce i-e mamă (în persoana acelei ce aspirase să-i 

devină... soţie, cu doar câteva clipe mai înainte). Descoperire cu 

atât mai emoţionantă cu cât el se dovedeşte a nu fi (aşa cum 

aflăm ulterior) un copil furat din neglijenţa părinţilor, una dintre 

cele mai deprimante din toate stările posibile, întrecută doar de 
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aceea a copilului abandonat. Făptura, care se „formează‖ sub 

cupola subterană a unei astfel de condiţii, este susceptibilă să 

devină depozitara marilor tare ale lumii. Şi cu cât înzestrarea 

naturală va fi mai apreciabilă, cu atât consecinţele pot fi mai 

dezastruoase. Noroc însă că protagonistul nostru a „luat măsuri‖ 

şi din acest punct de vedere. 

„Înduioşat, cu însufleţire‖, specifică Beaumarchais, eroul i se 

adresează mamei sale, la fel de impresionată: „Taci, mamă, taci‖. 

Este intervenţia unui om prevenitor faţă de suferinţele altuia, 

semn, iarăşi, de valoare omenească de netăgăduit.  

„Mi-s ochii plini de lacrimi – cele dintâi care mi i-au umezit 

vreodată – dar simt că am să încep să plâng de-a binelea‖. Şi de ce 

n-ar face-o? „Ei şi! Sunt doar lacrimi de bucurie‖. Ori acest gen de 

lacrimi întremează, regenerează pe cel ce le varsă. 

Revelaţia e autocritică: „Şi eu care mă ruşinam de ele ca un 

prost‖. Când recunoşti o astfel de stare, defectul se schimbă în 

calitate. 

Totuşi, bărbat fiind; „Simţeam că-mi curg pe obraji şi mă 

feream să le vedeţi‖. Dar o face, acum, şi încă cu o anumită 

ostentaţie, a celui ce nu se bănuia capabil de o asemenea 

performanţă-slăbiciune: „Îşi arată degetele ude‖, spune autorul 

între paranteze. 

Complexitatea simţământului îl depăşeşte: „Caraghiosul de 

mine! Îmi vine să râd şi să plâng‖. 

Şi, ca o pecete pusă, pe cel mai de seamă pergament al vieţii: 

„Nu simţi de două ori în viaţă ce simt eu acum‖. 

Gestul pe care-l face („cuprinde pe mama lui de o parte şi pe 

Suzanne de cealaltă‖) ne sugerează un om căruia i-au crescut aripi, 

sau e conştient, în sfârşit, că le are şi că orice zbor, de acum 

înainte, îi este îngăduit. Fapt confirmat de cuvintele Marcellinei 

„Dragul meu‖ şi de ale Suzannei „Iubitul meu‖. Într-adevăr, un 

tânăr încă, asemeni lui Figaro, care ştie că e îndrăgit de mama sa şi 

că e iubit de aceea care îi va deveni soţie – subtilă diferenţiere 

făcută de autor – poate avea sentimentul invincibilităţii sale, 

sentiment redat, ca de nimeni altul, de zbor! 

Lungul monolog, care precede finalul comediei, pe care l-am 

putea numi al „autobiografiei‖, ni-l dezvăluie pe Figaro în toată 

amploarea personalităţii pe care a reuşit să şi-o dureze. Deoarece 
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Figaro nu este doar ceea ce englezii numesc „selfmademan‖, omul 

care s-a format prin el însuşi, ci şi tipul de fiinţă pe care nimic n-o 

găseşte nepregătită, deoarece are în spatele său nu numai o 

experienţă de viaţă bogată, ci şi aptitudinea, destul de rară, de a fi 

reflectat asupra-i, în fiecare din fazele care au intrat în componenţa 

ei. 

Cei care au doar experienţa de viaţă alcătuiesc marea familie 

a aventurierilor de tot felul, care trec prin cele mai variate 

împrejurări, dar ies din ele la fel de intacţi ca atunci când au 

intrat. 

Cei care au doar capacitatea de a reflecta asupra 

experienţelor – care, de obicei, aparţin altora, sunt dezarmaţi în 

destule ocazii, deci au, într-un mod aparte, vocaţia victimei. 

Abia aceia, care îmbină trăirea exuberant de colorată cu 

reflexivitatea de o intensitate profundă, pot să nutrească 

încrederea că domină tot ce li se întâmplă. (Sau... aproape. 

Fiindcă viaţa se dovedeşte totdeauna mai inventivă decât cea mai 

prodigioasă imaginaţie. Dar, oricum, aceştia dispun de un statut 

superior celorlalţi). 

Figaro le întruneşte. De aici, neobişnuita sa putere 

sufletească. Dar să-l ascultăm dezvăluindu-ni-se (singur, se 

plimbă în întuneric şi vorbeşte cu amărăciune): „Femeie! Femeie! 

Creatură slabă şi amăgitoare!‖ Înainte ca vestitul principiu 

„Cherchez la femme‖ să fi fost formulat, Beaumarchais îl 

anticipează: „Orice fiinţă în astă lume e călăuzită de instinct; al 

tău este oare acela de a înşela?‖ 

(Figaro se crede victima unei duble uneltiri – a contelui, de 

care puţin îi păsa totuşi, şi a Suzannei, care reprezenta totul 

pentru el, uneltire care, se temea el, urma să-l orneze cu podoaba 

pe care nici un bărbat nu şi-o doreşte, atât de degradanta pereche 

de coarne. Iar aici se afla „la pândă‖, sperând să spulbere odioasa 

trădare).  

Fişa, pe care o întocmeşte, vădeşte un caz obişnuit: „După ce 

m-a refuzat cu încăpăţânare să fie a mea, să primească să fie a lui!‖ 

Scandalos!  

Protagonistul imaginează o adevărată piesă de teatru: „Şi asta 

în clipa în care îmi dădea cuvântul, chiar în timpul ceremoniei‖. 
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Durerea era că: „el, contele, râdea citind, făţarnicul‖. Nici pe el 

însuşi nu se cruţă: „Şi eu ca un nătărău‖. 

Mândria masculină tresaltă: „Nu, domnule conte, n-o vei 

avea, n-o vei avea‖. Numai că nevoia aceasta de a-şi întări 

afirmaţiile, nu face decât să sublinieze... nesiguranţa. 

Motivele invocate sunt judicioase: „Pentru că eşti mare boier, 

te crezi şi cine ştie ce deştept?‖ Răspunsul implicat este desigur 

unul negativ. Cum oare ar fi putut fi altul?! 

Când trece în revistă însă atuurile celuilalt: „Nobleţe, avere, 

rang, posturi, toate astea te fac să fii atât de înfumurat‖, ele 

constituie tot atâtea explicaţii ale unei posibile „căderi‖ feminine. 

Atâtea doar prin astfel de „căderi‖ s-au văzut cocoţate mai sus de 

orice speranţă nutrită vreodată. Persoana care le rezistă trebuie să 

fie „tare de virtute‖, cum spun oamenii din popor admirativ. (Dar 

parcă şi cu destulă mirare). Aşa să fie oare şi cu Suzanna lui? Sau... 

Conştiinţa propriei sale valori – conştiinţă care îndreptăţeşte să 

pretindă un tratament pe măsură din partea celei dragi – transpare 

grăitor când subliniază precaritatea modului în care titlurile 

amintite au fost „adjudecate‖: „Dar aş vrea să ştiu prin ce însuşiri 

sau strădanii?‖ Răspunsul e mai definitiv decât un verdict: „Ţi-ai 

dat osteneala să vii pe lume (e vorba, desigur, de conte), şi altceva 

nimic!‖ Iar sublinierea: „Încolo eşti un om ca toţi ceilalţi‖, nici 

măcar nu-i face „favoarea‖ de a-l compara cu sine. 

Această conştiinţă a propriei valori capătă acoperirea în aur: 

„Pe când eu, zău aşa, pierdut în mulţimea anonimă, a trebuit ca să 

trăiesc numai, să desfăşor mai multă ştiinţă şi iscusinţă decât a 

fost nevoie, timp de o sută de ani, pentru a guverna întreaga 

Spanie‖. 

Deci, pe un talger al balanţei cosmice, el, Figaro; pe celălalt – 

nu doar un conte, ci toate familiile aristocrate. Şi el, singur, are 

sentimentul că este mai presus decât toate celelalte la un loc.  
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EMINESCU  - VIS, VISARE ȘI EDIFICII IMAGINARE

5
 

 

Nu e adevărat că visătorii sunt inși pasivi. Ei sunt niște minți 
laborioase, niște constructori de lumi. Cum poetul romantic explorează 

nu atât logica şi raţiunea, ci visul ca sursă şi cale spre misterul 
existenţei, construcţia poetică eminesciană se iscă în chip oarecum 

natural din gândul poetic, din visare sau din reverie cultivate anume ca 

mod de-a accede la tainele existenţei, nu spre a rezolva ceva din 
imperfecţiunile lumii, ci mai mult spre a le vedea şi înţelege.„Turma 

visurilor mele eu le pasc ca oi de aur”, sau „Ascultând cu adâncime 

glasul gândurilor mele” - astfel poetul creează lumi ce, din însăși 
natura lucrurilor închipuite, își creează apoi logica și rațiunea de-a 

exista.  
Visul nu e deloc reverie inutilă, aşa cum s-ar putea crede, 

bagatelizând ori minimizând atitudinea romantică ori reveria poetică. 

Visul este o formă de cunoaştere profundă şi subtilă a realului prin 

apelul la zestrea cea mai profundă pe care omenescul o poartă de fapt în 
sine – în structurile arhetipale profunde ale inconştientului. Această 

zonă a ființei identificată în modernitate de psihanalişti – îi numesc aici 

C. G. Jung, pe S. Freud, pe Bachelard ori pe G. Durand – îi rămâne 

însă, din păcate, omului, în mod paradoxal, puţin cunoscută şi relativ 
puţin valorizată, ori mai bine spus puţin sesizată, în ciuda influenţei şi a 

pregnanţei ei în viaţa individuală şi în cea socială.  

Visul este implicit o modalitate ori o tehnică romantică a 
individului creator, visul este artă ori o abilitate de-a coborî în sine şi 

de-a explora propriul subconştient, de-a se lăsa în voia acestei puteri 

                                                             
5 Eseul va fi inserat  în volumul  „Eminescu - Semne și simboluri de aur‖  aflat 

în pregătire la Editura Proema din Baia Mare. 
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proprii, magice, şi a resurselor arhetipale ce se adăpostesc în zona 
inconştientului. Alimentat de cultură filosofică şi literară, de informaţie 

istorică şi mitică, de vechi şi imemoriale credinţe, de experienţa 

predecesorilor şi de tentaţiile şi nostalgiile speciei înseşi, inconştientul 
omenesc reprezintă în plan poetic şi creator o impresionantă resursă de 

creativitate. Visul, contemplaţia poetică ori cea mistică, meditaţia, 

reveria, vocaţia simbolizatoare şi tentaţia interpretativă sunt căi spre 
acest teritoriu şi totodată forme de valorizarea a lui.  

Găsim în Eminescu scenarii și definiții lirice relevante pentru forţa 

magică a visului, pentru resursele gândirii romantice şi pregnanţa 

inconştientului în problematica creaţiilor umane literare ori ştiinţifice, şi 

pentru toată lirica românească modernă, ulterioară lui, care stă, aşa cum 
a previzionat Maiorescu, sub auspiciile geniului său. Iată cum relaţia 

între vis şi creaţie, între suflet şi corporalitate, stă în uimitoarea putere 

creativă a visului: „De astă viaţă mândră de vrei să ai o ştire,/ 
Gândeşte num-atuncea la visuri şi la somn,/ Când mort e corpul rece, 

în noapte, nesimţire,/Pe creaţiuni bogate sufletul este domn;/ În ocean 

de stele, prin sori nemărginire,/ El îmblă, risipeşte gândirile prin 
somn;/ Deşi nu sunt aievea aceste lumi solare,/ El tot le vede, simte, le-

aude şi le are.” (Povestea magului călător în stele).  

Tărâmul visului este un imperiu interior ce poate fi nu doar sursă 

poetică, ci şi sursă de împlinire în existenţă, ori, dimpotrivă, sursă de 
nefericire şi declin, precum pentru protagonistul din Povestea Magului, 

călător în stele. Protagoniştii eminescieni, regi, împăraţi şi faraoni 

puternici, ori tineri visători, filosofi, magi ori prinţi, sunt conduşi în 
aventurile lor existenţiale de propriile vise şi proiecte de cunoaştere 

care iscă aventura lor în lume. În Memento mori ca şi în alte poeme, 

Eminescu se lasă în voia atracţiei sale hipnotice pentru acest tărâm 
mitic şi fascinant, al visului: „Las să dorm, să nu ştiu lumea ce dureri 

îmi mai păstrează/ Îndrăgit de-un cântec veşnic, îmbătat de-o sfântă 

rază.../ Eu să văd numai dulceaţă, unde alţii văd necaz” – 

încredinţându-se oarecum conştient propriei zone abisale şi arhetipale 

care este tărâmul sau sursa imaginarului său, al inspiraţiei și creației. 

Luciditatea nu este numaidecât o formă de soluţionare a răului: „De 

văd răul ori de nu-l văd, el pe lume tot rămâne,/ Şi nimic nu-mi 

foloseşte de-oi cerca să rămân treaz.” (Idem) Poetul plonjează cu 
bunăştiinţă în apele sinelui din care îşi nutreşte poetic debordanta 

imaginaţie şi creaţia în ansamblu, zonă ce fusese însă din belșug 

alimentată de cunoaștere istorică, filosofică , științifică. La începutul 

poemului Memento mori, câteva simboluri şi formule ritualice 

sugerează această înaintare deliberată spre o zonă specifică 
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inconştientului şi visului, spre arhetipurile care-i definesc subiacent 
personalitatea şi-i nutresc imaginarul poetic: „Mergi tu luntre-a vieţii 

mele pe-a visării lucii valuri,/ Până unde-n ape sfinte se ridică mândre 

maluri,/ Cu dumbrăvi de laur verde şi cu lunci de chiparos.” (Idem). 
Popasul acesta oniric în „dumbrăvi de laur verde”, situate undeva 

în preajma unor „ape sfinte” cu „mândre maluri” exprimă însă mai 

mult decât apele inconştientului cu bogata lume mirific-edenică ce 
nutreşte fiinţa. Lumea ce se deschide viziunii poetice prin această 

intenţionată delăsare a eului în voia visării – e un fel de tărâm prim, 

edenic, „de dincolo”,  din care se va fi iscat mitic şi inconştient fiinţa, 

un tărâm în care coabitează frumuseţea şi armonia, acvaticul şi 
teluricul, lumina şi întunericul, moartea şi viaţa: „Unde-n ramurile 

negre o cântare-n veci suspină,/ Unde sfinţii se preîmblă cu lungi haine 

de lumină,/ Unde-i moartea cu-aripi negre şi cu chipul ei frumos.” 
(Idem). 

Conceptul de lume a sieşi suficientă, fericităşi ideală, adăpostită 

fragmentar şi în memoria afectivă, involuntară, ori rezidentă în 

inconştient şi tangibilă doar in abstract, cu gândul ori cu vederea 
poetică, deşi subtil şi nu la îndemâna oricui, este pregnant în Eminescu. 

Tot astfel se poate explica psihanalitic şi imaginea edificiului mitic, de 

domă, templu sau piramidă din poemele Vis şi Cu gândiri şi cu 

imagini. În primul poem avem un vis în care poetul este protagonistul 

unei stranii aventuri. El se visează pe sine îndepărtându-se treptat, în 

plutire, de tărâmul cu ape şi dumbrăvi vegetale abundente, pentru a 

ajunge la domul ce se zărește undeva la orizont, pe țărm: „Pluteam pe-

un râu. Sclipiri bolnave/Fantastic trec din val în val./În urmă-mi 

noaptea de dumbrave,/Nainte-mi domul cel regal.‖ Tărâmul acesta 

lunar și insular pare a întruchipa, iarăși în accepție jungiană, propriul 

sine, căutat astfel și întrezărit poetic: „Căci pe o insulă de farmec/Se-

nalță negre, sfinte bolți,/ Și luna murii lungi albește,/ Cu umbră împle 

orice colț.”  Ajuns în interiorul domului, îl întâmpină însemnele unui 

edificiu creștin, iconostasul, crucea, sâmburele de lumină, corul ce 

intonează un cântec trist. Un straniu chip fantomatic ascuns sub un văl, 

cu o făclie în mână, se dovedește a fi propriul sine: „Și ochii mei în cap 

îngheață/ Și spaima-mi sacă glasul meu./ Eu îi rup vălul de pe față…/ 

Tresar, încremenesc – sunt eu.” (Vis). Domul este simbolul unui 

edificiu, poate al propriei creații care îl conţine captiv pe poet ca pe un 

trup însufleţitor din care emană creaţia. 

Ideea edificiului ce închide în interior ființa care l-a creat, ca o 

emanație din sine, este prezentă și în poema Cu gândiri şi cu imagini. 

Ideile poetice, gândirile, revărsarea de imagini și „icoane‖ seamănă 
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unor lumi, unor edificii: „Cu gândiri și cu imagini/Înnegrit-am multe 

pagini/[…]/Ele samănă hibride/ Egiptenei piramide./ Un mormânt de 

piatră-n munte/ Cu icoanele-i cărunte// Și de sfinxuri lungi alee,/ 

Monoliți și propilee,/ Fac să crezi că după poartă/ Zace-o-ntreagă țară 

moartă.”În interiorul edificiului te așteaptă „un singur rege-n raclă.‖ 

Creația poetică este o edificare, dom sau piramidă, cetate, mormânt de 

piatră, oricum o rezidență, ce-închide-n interiorul ei chiar ființa poetică. 

„Lumea-nchipuirii cu-a ei mândre flori de aur” e metafora totală 

ce defineşte atât îndeletnicirea poetică, de făurire a unei lumi imaginare 
perfecte, cât şi acea lume sau dimensiune supremă la care se poate 

accede pe cale poetică. Cum? Cu a vorbelor vrajă, cu formule verbale, 

veritabile chei de aur pentru accesul la sensurile supreme şi tainice ale 
existenţei încifrate de arhitectura unu text: „Când posomorâtul basmu’ 

– vechea secolilor strajă/ Îmi deschide cu chei de-aur şi cu a vorbelor 

lui vrajă/ Poarta naltă de la templul unde secolii se torc,/ Eu sub 

arcurile negre, cu stâlpi nalţi suiţi în stele,/ Ascultând cu adâncime 
glasul gândurilor mele,/ Uriaşa roată-a vremii înapoi eu o întorc.” 

(Memento mori). Dacă privim din perspectivă psihanalitică, nu încape 

nicio îndoială că și în imaginarul acestei strofe vorbim de o călătorie-n 

sine, în zona subconştientului – acolo e doma sau templul, loc mistic al 
prefacerii realităţii în poveste sau în poezie, acolo e „posomorâtul 

basmu”, text încifrat şi tainic la care accede doar cel care deţine codul 

de aur necesar unei astfel de înaintări şi decodificări. Cum? Ascultând 
glasul gândurilor proprii, călăuzit de inspiraţia ce vine atât din real, din 

cunoaştere, cât  şi din sine.  

Contemplarea profundă şi meditaţia asupra naturii lucrurilor, a 

formelor geologice, a constelaţiilor din adâncul cerului sau a undelor de 
valuri sunt forme de citire a „textului‖ existenţei – „posomorâtul 

basmu”, și căi de decriptare a istoriei lumii: „Şi-acum luna arginteşte 

tot Eghipetul antic;/ Şi-atunci sufletul visează toat-istoria străveche,/ 

Glasuri din trecut străbate l-a prezentului ureche –/ Din a valurilor 
sfadă, proorociri se aridic.” (Idem). Înţelegerea istoriei devine o 

deliberată călătorie sau elaborare imaginară iscată din vizionarismul 

poetic – o abilitate cu totul specială, magică: „O, lăsaţi să moi în ape 
oceanica mea liră!/ Să-mbrac sunetele-i dalbe cu a undelor zâmbire,/ 

Cu a stelelor icoane, cu a cerului azur;/ Să înalţ munţii Greciei...” 

(Idem). A visa este pentru Eminescu a obţine acea capacitate specială 

de-a viziona şi a reconfigura imaginar în text, în poem ţesătura istoriei 
vechi. 

Acest exerciţiu, poetul îl deprinde de copil, ca pe un ritual sau joc 

exersat în peisajul mirific al copilăriei – fiind băiet, cutreierând codri 
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natali şi adormind adesea într-un fel de copilărească reverie sau joacă, 
lângă izvor, în acele locuri unde energiile primare ale unui peisaj cu 

toate elementele lui sunt prezente şi manifeste, benefice pentru copilul 

visător. Căci fii ai părinților, copii sunt și fii ai locurilor natale de la 

care primesc har, frumusețe, înțelepciune: „Fiind băiet, păduri 

cutreieram,/ Şi mă culcam ades lângă izvor,/ Iar braţul drept sub cap 
eu mi-l puneam,/ S-aud cum apa sună-ncetişor/ Un freamăt lin trecea 

din ram în ram/ Şi un miros venea adormitor.[...]//Deodată teiul vechi 

mi se deschide,/ Din el ieşi o tânără crăiasă,/ Pluteau în lacrimi ochi-i 
plini de vise” etc. (Fiind băiet, păduri cutreieram). Aceste prime 

viziuni descrise într-un poem ce evocă atmosfera copilăriei cu reveriile 

şi peregrinările ei seamănă cu experienţele trăite de sfinţii vizionari sau 
de asceţii ce se exersează anume în comunicarea cu sacrul şi în 

revelaţiile mistice. Feminitatea ce se arată-n visul de copil este o 

întruchipare ce contopeşte dimensiuni multiple, maternale, erotice, 

regale, de fee şi de ursitoare: „Cu fruntea ei într-o maramă deasă,/ Cu 
ochii mari cu buze-abia deschise/ Puteau în lacrimi ochii-i plini de 

vise,/ Ca-n somn încet pe frunze pasă.‖ (Idem).  

Tot visul, visul erotic de data aceasta, dedublează îngerul copilăriei 
sau îl alungă înlocuindu-l cu imaginea angelizată a iubitei într-un poem 

de tinerețe, Înger de pază. Și tot visul este calea spre reveriile de orice 

fel, istorice, fantastice, erotice, din Scrisoarea III, din Scrisoarea I etc. 

Fiinţa visătoare se pare că e aptă să viseze funcţie de ceea ce are 
implantat afectiv şi spiritual în suflet. O minte alimentată în copilărie cu 

reverii fabuloase: „Poveşti şi doine, ghicitori, eresuri/ Ce fruntea-mi de 

copil o-nseninară” devine sursa și substanţa scenariilor lirice prin care, 

la maturitate, poetul reproiectează lumea.  

Experienţa fetei de împărat din Luceafărul, sau cea a fetei de 

împărat din poemul Fata în Grădina de aur țin tot de lumea visului. Ele 

seamănă, precum somnul cu vise de lângă izvorul copilăriei, 

experienţelor mistice şi revelatoare, ele sunt viziuni şi revelări de 

aceeaşi natură. În lungi exerciţii de contemplare ori de peregrinare, în 
vise nocturne ori în vise cu ochii deschişi pe care unii romantici le 

practicau anume, se produce până la urmă, evenimentul sufletesc 

scontat: o revelare fericită, un tablou fantastic, o prezenţă mistică şi 
sacră. 

Edificiul poetic, oricare ar fi el, text sau/şi totodată imagine, este o 

consecinţă şi un rezultat al efervescenţei gândurilor poetice. Tot o astfel 

de contemplare deliberată, o reverie lunară ce dă viaţă gândirilor şi 
diminuează suferinţa, prilejuieşte imaginarul romantic magistral din 

Scrisoarea I – o meditaţie patetică la sorta lumii terestre, cu geneza şi 
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stingerea ei în haos, la condiţia umană şi la rostul creaţiei şi al 
creatorului în lumea pământească, pecetluită de efemeritate şi 

nimicnicie, de mediocritate şi inaptitudinea eternităţii. Meditaţia poetică 

provoacă imaginarul poemului, de data aceasta ca o călătorie cosmică 
ce inventariază imaginar şi peisagistic suprafaţa terestră, destinul şi 

devenirea lumii pământeşti,şi condiţia umană cu visele ei de împlinire. 

Sub veghea lunii de „stăpână-a mării”, excursul poetic acompaniat de 
bătaia ritmică a timpului, vizualizează existenţa terestră: în „mii 

pustiuri” ce scânteiază sub lumina virginală a lunii, „mii de valuri” ce 

se metonimizează imaginar în sintagma mişcătoarea mărilor 

singurătate”, în „codri ce-ascund în umbră strălucire de izvoară”, în 
„palate şi cetăţi”, semănate pe suprafaţă terestră etc. În această privire 

de sus, ochiul poetic vede într-o sugestivă galerie tipologică şi condiţia 

omenească în lume: regi preocupați de cucerirea globului, negustori 

fascinați de aur și bogăție, cerșetori, inși mondeni, savanți, prinși în 

permanenta şi statornica schimbare ce se petrece necontenit pe 
suprafaţa terestră.  
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TERMENI DIN CÂMPUL SEMANTIC AL 

SUBSTANTIVULUI DOR ÎN POEZIA LUI TRAIAN DORZ 

(II) 

 

Dorul de Dumnezeu, înfăţişat ca „o dragoste potenţată de 

melancolia absenţei şi reverberată de distanţa‖ [8] reală ce-l 

separă temporar pe eul liric sau pe cei credincioşi de El, trădează 

nerăbdarea de a-L revedea în slavă a celor ce L-au urmat cu 

dedicare fermă, dorinţa fierbinte de a se desfăta admirându-I 

frumuseţea, de a-I asculta Cuvântul plin de familiaritate şi de 

mângâiere, ca refugiu aducător de vindecare, pace, curaj, bucurie 

neîncetată, răspuns la rugăciune ori la întrebările ce îi frământă: 

„Răsai, arată-ţi Faţa o clipă mai devreme, / ni-e-aşa de dor, 

Iisuse, de Chipul Tău cel blând, / ni-e dor ca glasu-Ţi dulce pe 

nume să ne cheme, / le-am vrea, Iisuse, toate o clipă mai curând.‖ 

(CCm 28, Se-mprăştie ’noptarea); „Când Mâna-Ţi mă-nconjoară 

/ şi-aud doritu-Ţi glas, / când Mâna-Ţi mă-nconjoară, / uit jalea 

ce doboară, / uit groaza ce-nfioară, / lumina mă-mpresoară / şi-n 

voia Ta mă las.‖ (CCm 83, Când Tu eşti lângă mine); „Glasul 

Tău, Iisuse, / Îl doresc a-rândul, / veacurile fi-vor / scurte 

ascultându-L, / veacuri veşnice părea-vor / scurte ascultându-L.‖ 

(CCm 138, Nu-i cântare care). Astfel, se ajunge la sublimarea 

sentimentului (lipsit de orice notă de senzualitate – incompatibilă, 

de altfel, cu dimensiunea sacralităţii), adică „la 
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«decorporalizarea» trăirilor și la transformarea lor în categorii de 

esenţă metafizică‖ [9], superioară celor obişnuite, iar stăruitoarea 

chemare autentică, perpetuu nouă, întru dor nestins se face din 

ambele direcţii – de la Hristos înspre discipolii Săi, aflaţi în 

comuniune cu El şi unii cu alţii, dar şi invers (de reţinut 

construcţiile simetrice sau conţinând repetiţii ori sinonime 

parțiale pregnante care subliniază insistent forța și unicitatea 

trăirilor): „Noi Te dorim cu dor nespus, / Tu şi mai mult, Iubit 

Iisus. // [...] // Noi Te-aşteptăm mereu cu dor, / Tu şi mai mult, 

Preabun Păstor.‖ (CCm 49, Noi Te dorim); „De-aceea azi, când 

încă, Doamne, / mai suspinăm pe-a’ lumii căi, / chemăm cu dor o 

zi din care / vom fi ai Tăi, pe veci ai Tăi.‖ (CCm 34, Iisuse, Mare 

fără margini); „Din zbuciumul iubirii, din focul ei nestâns, / 

mereu cu alte lacrimi chemăm acelaşi plâns. // Din plânsul şi 

lumina acelui sfânt fior, / mereu cu alte-avânturi chemăm acelaşi 

dor. // Din zborul armoniei spre locul cel preasfânt, / mereu cu 

alte doruri chemăm acelaşi cânt. // Plutind din slavă-n slavă spre-

al cerurilor prag, / mereu cu alte cânturi chemăm un Nume Drag.‖ 

(CCm 130, Din zbuciumul iubirii). „Datorită originii divine, omul 

poartă în el dorul de Dumnezeu, regretul după sensul pierdut, 

dorinţa reîntoarcerii şi a regăsirii în preajma comuniunii edenice.‖ 

[10]; în felul acesta, dorul se uneşte cu rugăciunea, cu lupta 

credinţei şi cu năzuinţa ardentă spre imaterial, spre revelaţie și 

înălţare, spre înviere și îndumnezeire, iar sensul vieţii nu poate fi 

închipuit fără o atare comuniune specială care să estompeze 

durerea imensă a despărţirii, a distanțării, a înstrăinării de starea 

paradisiacă şi să desăvârşească fiinţa în speranţa revederii şi a 

unirii cu Divinitatea: „Condu-ne Tu pe drumuri de lumină, / spre 

culmi cereşti de har să năzuim / şi-aprinde-n noi dorinţa Ta 

divină, / din slăvi în slăvi, spre Tine să păşim.‖ (CCm 18, Iisus 

Iubit). Semnificative ni se par, în acest sens, câteva reflecții ale 

lui Nichifor Crainic: „Nostalgia paradisului e sentimentul că 

suntem din această lume și totuși nu-i aparținem; că lumea din 

spiritul nostru nu e identică cu lumea care ne înconjoară; că 

suntem în mijlocul ei ca niște rămași pe dinafară dintr-o ordine 

înaltă de existență, ce ni se refuză; că din această pricină nu 

putem adera întru totul la condiția mizeriei terestre, în care ne 
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simțim ca exilați; și că, în sfârșit, tot ceea ce în ființa noastră 

rimează în chip tainic cu veșnicia ne împinge la depășirea 

modului actual de existență și la cucerirea unui mod superior și 

desăvârșit, conceput în antinomie cu cel de acum și de aici. 

Nostalgia paradisului e astfel sentimentul antinomiei noastre 

existențiale, de făpturi libere în spirit, dar contrazise de limitele 

ce ne par fatale; de făpturi sfâșiate de chin, dar care concepem o 

liniște cerească; de făpturi menite morții, dar care ne cugetăm în 

nemurire; de făpturi nefericite, dar care ardem de setea fericirii 

absolute.‖ [11]. 

Paleta cea mai bogată de nuanţe semantice ale substantivului 

dor este ilustrată de poeziile destinate relaţiei eului auctorial cu 

Hristos, ceea ce implică fără echivoc acest sentiment puternic, 

unic, profund, privit sub diversele sale faţete, prin intermediul 

unor imagini bazate pe asocieri metaforice cu valoare de simbol, 

pe structuri hiperbolice, pe comparaţii explicite ori subînţelese. 

Ca atare, dorul se traduce prin acea „dorinţă de dragoste 

întruchipată în fiinţa care constituie obiectul iubirii‖ [12] (în 

cazul de faţă, Mirele Iisus), dar nu ca eros (în sensul firesc al 

termenului), ci ca iubire idealizată şi înnobilată, în latura sa cea 

mai elevată [13], provocată și potenţată de melancolia absenţei 

Lui, reverberată de distanţa ce-l separă pe îndrăgostit (încă trăitor 

în condiţia telurică), atras de Cel pe Care-L doreşte alături pentru 

totdeauna. Extazul experimentat în zori sau în amurg – embleme 

ale începutului şi sfârşitului, ale ciclicităţii vieţii – este perceput 

în ceasurile de rugăciune continuă şi sfâşietoare (în orice clipă şi 

loc), iar dorul se asociază, ca în atâtea alte cazuri, cu aşteptarea şi 

chemarea stăruitoare de la „distanţă‖: „Când soarele sărută al 

zilei alb obraz, / Te chem cu ochii umezi şi sufletu-n extaz. // De-

atâţia ani cu dorul cu cât Te-a aşteptat, / n-a cunoscut iubirea 

odihnă şi-nnoptat. // [...] // Ci numai dor de Tine, talaz după talaz, 

/ când luna blând sărută al serii pal obraz...‖ (CCm 37, Când 

soarele); „Doresc să Te privesc pe Tine, de dragul Cui au 

suportat / în lume, fericiţi, şi viaţa, şi moartea, mii şi mii de sfinţi, 

/ de dragul Cui privirea sfântă a mii de tinere fecioare / s-au 

despărţit de tinereţe, de promisiuni şi de părinţi‖ (CCm 187, 

Doresc să Te privesc). 
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Dorul încântă, stârneşte admiraţia, desfătarea sufletească 

(prin plânsul haric, prin cântare, veghere, curăţie, smerenie, 

slujire), în versuri ce relevă vibraţia ajunsă la apogeu, tensiunea şi 

suferinţa culminantă (cu accente evidente de nelinişte şi durere 

sfâşietoare, unite cu „duioşia distanţei‖ [14]), tandreţea (în 

accepția ei spirituală) şi reflecţia adâncă, impresionând prin 

simplitatea, profunzimea şi sensibilitatea exprimării, prin 

paralelismele clare cu pasajele biblice, desfăşurate în construcţii 

simetrice, mizând, din nou, pe repetiţii şi interogaţii poetice care 

amplifică aspiraţia spre absolut: „O, Iisuse Dulce, Dulcele meu 

Domn, / ziua treaz, şi noaptea suspinând în somn, / sufletul meu 

cheamă Chipul Tău cel Blând, / ziua treaz, Iisuse, noaptea 

suspinând. // Fermecat de dorul Dulcelui Tău Chip, / pe-a’ 

chemării drumuri sufletu-mi risip’ / şi-n potop de lacrimi inima 

mi-o ard, / să-Ţi aduc mireasma mirului de nard. // Pe-al Tău 

drum, în calea pasului curat, / crinii cei mai albi şi scumpi mi-am 

presărat / şi de-atâţia ani de seri şi dimineţi, / Te aştept, aştept – şi 

nu Te mai areţi [sic!]. // O, Doritul meu, o, Nume Minunat, / nu-i 

de-ajuns suspinul cât am suspinat, / nu ajunge oare plânsul cât am 

plâns, / de nu-mi stâmperi încă dorul cel nestâns? // Nu-s destul 

de-aprinse-a’ dragostei dorinţi, / ori nu sunt destule lacrime 

fierbinţi, / ori nu-i îndestul de arsă inima, / de mai poţi să-ntârzii 

şi mai poţi tăcea? // Nu-s destul de albi ai sufletului crini / ori acei 

ce-aşteaptă-atâta-s de puţini, / că a lor chemări şi lacrimi nu 

ajung, / de Ţi-e drumul parcă zi de zi mai lung? // O, Iisuse 

Dulce, Nume Minunat, / rugăciunea mea Te cheamă ne-ncetat, / 

ziua treaz, iar noaptea suspinând în somn, / o, Iisuse Dulce, 

Dulcele meu Domn!...‖ (CCm 45, O, Iisuse Dulce); „Soare-al 

veşniciei mele / ce-n extaz, plângând, Te-ador, / oare când afla-

mi-voi stâmpăr / nesfârşitului meu dor? // [...] // Inima ce-a ars 

atâta / de-al iubirii sfânt suspin, / când afla-şi-va lângă Tine / 

aşteptatul ei alin? // Ochii ce-n adâncu-atâtor / mii de lacrimi s-au 

topit, / când se vor scălda-n lumina / Slavei Chipului Dorit? // [...] 

// Când, o, Soare Drag, Iisuse, / că n-am aripe să zbor, / anii-s 

lungi cât nişte veacuri / şi mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor!...‖ 

(CCm 55-56, Soare-al veşniciei mele). 

Născută din lipsa de certitudini, aspirația spre viața mistică 

izvorăște din lupta contra golului interior, unde este chemat, clipă 
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de clipă, să se „reașeze‖ Chipul lui Dumnezeu, alungat de păcatul 

strămoșesc. Dorul devine, astfel, un veritabil mod de a exista, o 

stare a fiinţei însetate de comuniunea cu Mirele Iisus, perceput a 

fi „departe‖ din perspectiva condiţiei noastre pământeşti, dar 

conferă şi puterea de transfigurare, spre a asigura victoria asupra 

efemerităţii prin neîntrerupta relaţie (de factură spirituală şi, 

totodată, personală) cu El, făcând posibilă întâlnirea de 

nedespărţit în viaţa viitoare. Trăirea dorului (care îl însoţeşte pe 

eul liric în singurătatea sa, aducându-i aminte momentele de 

neuitat ale împărtăşirii fericite cu Divinitatea) se traduce prin 

imperativul căutării şi al (re)găsirii, al aşteptării în speranţa 

revederii, al (re)întoarcerii Celui Drag, ca despărţirea de orice 

natură să se desființeze. „Ceea ce fascinează pe îndrăgostitul 

mistic este frumuseţea de neînchipuit a lucrurilor văzute în timpul 

răpirii şi, mai ales, frumuseţea celui Iubit. Misticul este cel căruia 

i s-a revelat frumuseţea divină şi de aici starea sa de extaz şi 

beatitudine, încât putem spune că fiecare poem contemplativ este 

un mic tratat despre fericire.‖ [15]: „Iisuse, Mire-al vieţii mele, / 

din veşnicii pe veşnicii, / de-aici de jos, din lumea morţii, / Te 

chem mereu, Te chem să vii! // În pacea miezului de noapte, / cu-

nfiorat şi lung suspin, / Te chem cu dor, Te chem pe Nume, / 

Preabunul meu Iisuse, vin’!... // În revărsat de zori, când cerul / 

lumină prinde-n răsărit, / în dorul revederii Tale, / Te chem şi 

plâng, Iisus Iubit! // În miez de zi, când toţi aleargă / a’ lumii 

treburi spre-a-mplini, / eu stau cu dor privind spre Tine, / o, de-ai 

veni – o, de-ai veni!... // Iar seara, când lumina fuge / spre 

depărtări de zări pustii, / Luceafărul vieţii mele, / Te-aştept 

mereu, aştept să vii! // Cu candela iubirii-aprinsă, / de-atâţia ani 

Te-aştept în prag; / o, vin’ o clipă mai devreme, / Te chem, o, 

vino, Mire Drag!‖ (CCm 54-55, Iisuse, Mire-al vieţii mele). 

Dincolo de orice, dorul mistuitor poartă pecetea nevoii „de 

reașezare în condiţia originară a existenței‖ [16] pentru cel însetat 

de prezența lui Dumnezeu, pe Care Îl caută fără încetare spre a se 

putea desfăta de iubirea Lui, avându-L mereu aproape: „sufletul 

uman, aprins de focul divin al dragostei, asemenea unei mirese, Îl 

caută pe Hristos ca mire cu o dorință arzătoare și neistovită și nu 

se oprește până nu-L găsește‖ [17], căci numai astfel se ajunge la 
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cunoașterea duhovnicească desăvârșită. „Comuniunea atinge 

măsura cea mai înaltă în actul unirii teandrice, fie că e vorba de 

simbolicul moment euharistic, fie că e vorba de finalitatea 

unificatoare a ascensiunii mistice practicate cu toată rigoarea, 

evlavia, umilinţa şi devotamentul implicate.‖ [18]. 

În atari pasaje, nostalgia inimii (topite de forţa iubirii pentru 

El – stare din care nimeni şi nimic n-o poate scoate) se împleteşte 

cu melancolia, iar dorul, dincolo de a însemna „gândirea cu 

plăcere la fiinţa iubită, dar depărtată‖ [19], trădează sentimentul 

acut, indescriptibil, de a fi oriunde împreună cu Hristos: „Din ce 

Îţi dau iubirea-ntreagă, / aş vrea mai mult să Te iubesc, / din ce 

mă arde-a Ta dorinţă, / aş vrea mai mult să Te doresc. // Din ce 

Te caut, simt, Iisuse, / c-aş vrea s-alerg din loc în loc, / din ce Te 

cânt, aş pune-n cântec / mai multă dragoste şi foc. // Din ce Te 

chem, tot mai aproape / aş vrea la piept să mă cuprinzi, / din ce 

m-aprind de-a Ta iubire, / aş vrea mai mult să mă aprinzi. // Când 

oare voi fi plin de Tine / ca fundul mării nepătruns, / să nu mai 

cer, să nu mai caut, / să-mi fii de-ajuns, de-ajuns, de-ajuns!‖ 

(CCm 69-70, Din ce Îţi dau). Relevantă ni se pare asocierea mai 

multor termeni din același câmp semantic, pentru ca accentul 

mesajului să fie pus pe ideea de dor ca ideal (= năzuință vie, 

aspirație neclintită spre El), „stare de suflet caracterizată prin 

bucuria, plăcerea, încântarea de a avea, de face, de a cunoaște, de 

a (re)vedea ceva‖, „așteptare nerăbdătoare pentru realizarea a 

ceva drag, plăcut, dorit‖, „atașament sufletesc față de o persoană, 

sentiment de dragoste pentru cineva, însoțite de gândul, de 

neliniștea de a-l (re)vedea, de a fi împreună, de a-l avea aproape‖ 

[20]. Iată cum sunt sintetizate aceste reflecții într-o meditație a 

lui Traian Dorz: „La dragostea Ta, oricât de mult aș privi, tot n-

am să mă satur, fiindcă mereu voi avea altceva și mai minunat de 

văzut. Și, după oricât de mult aș dori de Tine, tot voi descoperi că 

dragostea Ta este vrednică mereu de și mai mult dor al inimii 

mele.‖ [21]. 
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MURITORUL NEMURITOR 

 

 Ne aflăm în preajma unei zile care ar trebui să fie una dintre 

marile sărbători ale neamului românesc: 15 ianuarie, aniversarea 

naşterii lui Mihai Eminescu. Nu întâmplător Emil Cioran, unul dintre 
românii pătrunşi, asemeni poetului fără egal în literatura română, în 

galeria marilor valori universale, Emil Cioran scepticul, cel care nu 

avea obiceiul să se entuziasmeze în fiece zi şi pentru orişice 
împrejurare, scria:  

‖Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie. Mă întreb de ce nu este 

această zi sărbătoarea naţională a românilor şi cred că s-au mai întrebat 
şi alţii. Prin opera lui, prin viaţa lui de crucificat, prin stranietatea 

personalităţii sale, prin faptul că ne face pe toţi să simţim durerea şi 

misterul şi să ne întrebăm cine suntem, prin toate aceste lucruri, el ne-a 

oferit mântuire. Viaţa şi opera lui ne ating nervii şi organele de 
percepţie pe care noi, oricât ne-am strădui, fără el nu ne-am putea 

cunoaşte în propria noastră evoluţie. El singur a dus cuvântul în limba 

română atât de sus, înt a reuşit să prindă în mod tulburător sensurile 
clipelor incandescente ale existenţialului. La fiecare început de an, la 15 

ianuarie, eu cred că asist la cel mai mare sacrificiu al poporului pe care 

îl iubesc şi din care fac parte. Şi asta pentru că poetul a aprins un foc 

care l-a ars pe el şi ne-a dat nouă viaţă. Şi pentru o oră, pentru o zi 
suntem cu toţii conştienţi şi de el, şi de noi. (...) Dacă nu l-am fi avut pe 

Eminescu, trebuia să ne dăm demisia ca popor.‖ 

 Pe bună dreptate, se naşte întrebarea ce a însemnat apariţia lui 
Mihai Eminescu pentru fiinţa morală a poporului român şi pentru 

cultura naţională. Şi nu este foarte greu de răspuns la această întrebare.  
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A fost răsăritul unei stele de maximă strălucire, ivită miraculos pe cerul 
nostru, cel mai ades înnegurat. Ca şi cum exact la asta s-ar referi 

minunatul vers: 

                   ―Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă.‖ 
Şi n-am ştiut, sau, mai degrabă, n-am avut puritatea sufletească ce 

s-ar fi cuvenit spre a ne pătrunde de sfânta călăuzire a razelor sale. Aşa 

cum chiar pana-i inegalată scria: 
 

―La steaua care-a răsărit 

E-o cale-atât de lungă,  

Ca mii de ani i-au trebuit 
Luminii să ne-ajungă.‖ 

 

tot astfel e distanţa între aspiraţia eminesciană pentru ţara şi 
poporul său şi nimicnicia care, ades în vremea scursă de la trecerea lui 

prin viaţă şi astăzi mult mai mult decât în vremea sa, care ataâ l-a 

îngândurat şi îndurerat, s-a întins şi înstăpânit pe pământul României 

mai ceva ca roiurile de lăcuste pustiitoare din povestea cronicarului.
 Fiindcă visul eminescian îl cunoaştem, înflăcărat exprimat în 

vers: 

 ,,Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, 
Tânără mireasă, mamă cu amor! 

 Fiii tăi trăiască numai în frăţie 

         Ca a nopţii stele, ca a zilei zori, 
         Viaţa în vecie, glorii, bucurie, 

         Arme cu tărie, suflet românesc, 

         Vis de vitejie, fală şi mândrie, 

         Dulce Românie, asta ţï-o doresc!‖ 
 Pe când realitatea de astăzi seamănă izbitor cu cea din vremea 

fanariotă, descrisă de Eminescu în publicistica lui:  

―Voevodul nu plăteşte în bani datoriile sale către fanarioţi: plăteşte 
în funcţiuni. Fieştecare fanariot îşi scoate apoi banii din funcţiunea ce i 

s-a dat, din peşcheşuri şi pocloane şi din preţul funcţiilor subalterne, pe 

care le dă altora. Astfel întreaga administraţie, de la voevod până la 
vătăşel, devine o companie de esploatare şi, dacă ne dăm bine seama, 

ne încredinţăm că voevodul e mai mult samsarul decât şeful acestei 

companii, care îşi face operaţiunile cu termen foarte scurt şi cu un risc 

foarte mare. (…) Ţara în fruntea căreia poate să stea un asemena om 
strâmtorat, nu e decat o adunătură de oameni, ce locuiesc numai ca din 

întâmplare împreună. (…)‖ 
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(Mihai Eminescu, Forţa dreptului faţă cu dreptul forţei, Timpul, 
1,2,4,iunie 1878.) 

 Într-un interviu acordat anul trecut, marele actor Dan Puric 

mărturiseşte un lucru tulburător: ―Am fost debusolat pe vremuri, când 
un secretar literar de la Iaşi mi-a spus că Eminescu a fost şi poet. 

<<Cum, ŞI poet?>>-l-am întrebat eu indignat. <<Păi da, mă, că a fost 

mai întâi o conştiinţă.>> O afirmaţie care face cât toată istoria literaturii 
a lui Călinescu.‖ 

 Ei bine, da, aşa este. Eminescu a fost o conştiinţă. Conştiinţa în 

stare pură a neamului românesc. O conştiinţă fără fisură. Şi fără 

compromisuri. Lucru uşor de demonstrat cu un episod de care, probabil, 
puţini ştiu. Sau de care şi mai puţini vor să-şi amintească, fiindcă un 

asemenea exemplu obligă. Binevoitori şi prieteni adevăraţi, în dorinţa 

de a-i oferi liniştea şi confortul financiar care i-ar fi fost atât de 
necesare pentru a-şi scrie opera mult mai vastă pe care ne-ar fi putut-o 

lăsa, de nu i-ar fi fost destinul aşa cum i-l ştim, au pregătit, în vremea 

ministeriatului lui V.A Urechia la Învăţământ, preluarea de către 

Eminescu a unei catedre universitare de filosofie la Iaşi. Uriaşul 
caracter nu doar că nu concepea ideea acceptării vreunei condiţii, dar 

este el acela care condiţionează acordul său de posibilitatea de a se 

exprima şi explica public că nu a renunţat la opiniile lui politice şi 
înţelege să şi le afirme în continuare cu aceeaşi fermitate. Şi, până la 

urmă, a fost să fie ca Eminescu să nu primească acea catedră pe care 

pregătirea lui (confirmată de Constantin Noica) ar fi justificat-o pe 
deplin. Şi întăreşte, o dată în plus, Constantin Noica evidenţa că 

Eminescu a fost o conştiinţă. Şi nu doar atât: 

‖Darul ce ni s-a făcut prin Eminescu? A apărut în lumea 

noastră un om care-a înţeles să fie om deplin. Cineva care n-a 

vroit să fie al doilea. Cărui popor i s-a făcut darul acesta? O 

conştiinţă mai bună, o spusă mai bună şi exemplară, au desigur 

câteva mari popoare şi culturile lor. Dar câte din ele au cu-

adevarat o inimă?" 

Şi această inimă mare asupra căreia ne deschide ochii 

Constantin Noica bate în continuare, în scrierile lui atât de actuale 

şi de necesare nouă în momentul de rătăcire şi de restrişte pe 

care-l traversăm:  
        ―E mică ţărişoara noastră, îi sânt strâmte hotarele, greutăţile 
vremurilor au ştirbit-o, dar această ţară mică şi ştirbită e ţara noastră, e 

ţara românească, e patria iubită a oricarui suflet românesc, într-însa 

găsim toate putinţele desvoltării, întocmai ca într-una oricât de întinsă. 
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 Athena era  un petec de pământ şi totuşi numai din comorile ei 
şi-a luat împărăţia lui Alexandru podoabele măririi. (…)  

 Nu mai putem astăzi să ne desvinovăţim, ca în trecut, cu 

vrăjmaşii ce ne înconjoară şi nu ne lasă să înaintăm spre împlinirea 
misiunei noastre; ori de câte ori ne oprim în cale dovedim că nu sântem 

vrednici nici de locul în care ne-a pus întâmplarea. (…)  …şi vai şi 

amar de noi dacă, în vremile noastre mari, am avea parte de a fi conduşi 
de oameni mici al căror cap e prea strâmt spre a putea cuprinde  

concepţia bogată a misiunei unui popor întinerit  după o viaţă de 

optsprezece veacuri, ori a căror inimă  e prea sarbădă  spre a se putea 

încălzi de această misiune, oameni ce ar voi să ne ducă unde n-avem să 
mergem, prea în pripă, prea departe ori în direcţii nepotrivite cu firea 

blândă şi aşezată a neamului nostru. 

 Trebuie să fim un strat de cultură la gurile Dunărei; aceasta e 
singura misiune a statului român şi oricine ar voi să ne risipească 

puterile  spre alt scop pune în joc viitorul urmaşilor şi calcă în picioare 

roadele muncei străbunilor noştri. 

 Aici, între hotarele strâmte ale ţărei româneşti trebuie să se 
adune capitalul de cultură din care au să se împrumute fraţii noştri de 

prin ţările de prinprejur, dimpreună cu celelalte popoare mai înapoiate 

decât noi.‖ 
  Mihai Eminescu, Misiunea noastră ca stat, 

     Timpul, 2 noiembrie  1879.. 

 
Cât trebuie să se zbuciume acolo, în înalturi, împătimitul de dragul 

neamului românesc Mihai Eminescu văzând că am ajuns iar într-un 

punct al istoriei noastre în care atât de tragic se potriveşte durerea lui de 

acum 132 de ani: 
―Dar la arborele măreţ şi secular al României ne gândim, la acela 

în umbra căruia a trăit Mircea cel Bătrân, şi de acest trunchi străvechi 

se apropie securea a careia codorişca o formează fiii vitregi ai acestei 
ţări.‖ 

            Mihai Eminescu, Continuitate de desvoltare, 

     Timpul, 11 aprilie 1880.  
 

 Ne aflăm în faţa celei mai înalte sinteze a valorilor cu care a 

fost dăruit acest popor, a unui fenomen, care de-a lungul unei vieţi de 

numai 39 de ani a reuşit să fie nu doar, cum arătam că spunea 
Constantin Noica, ―omul deplin, care n-a vrut să fie al doilea‖, care a 

fost, aşa cum minunat şi exact îl definea Petre Ţuţea, ―românul 

absolut‖. Exprimându-se în poezie, proză, dramaturgie, filosofie, 
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publicistică, el se dovedeşte a fi nu doar un mare creator de tezaur 
artistic, dar şi un remarcabil matematician (recunoscut ca atare de 

eminenţi reprezentanţi ai şcolii române de matematici, precum Octav 

Onicescu), un economist de clasă şi de forţă, cu o analiză de o precizie 
şi o luciditate care uluieşte chiar la lectura de astăzi, afirmându-se şi în 

alte domenii, ceea ce nu face dacât să-i confirme, iar şi iar, genialitatea. 

Prin forţa de creaţie, prin originalitate şi capacitatea de a singulariza 
poporul român între popoarele lumii,  Eminescu merită cu prisosinţă 

portretul atât de elogios pe care i-l face Mircea Eliade, care izbuteşte să 

surprindă faptul că, indiferent de vremi şi de mersul istoriei, el ramâne, 

de neclintit, durabil şi definitoriu pentru înzestrarea de excepţie a 
neamului din care s-a ivit: 

―Neamul nostru românesc şi-a asigurat dreptul la nemurire mai 

ales prin creaţia lui Eminescu. Petrolul şi aurul nostru pot într-o zi seca. 
Grâul nostru poate creşte şi-aiurea. S-ar putea ca-ntr-o zi nu prea 

îndepărtată, strategia mondială să sufere anumite modificări, încât 

poziţia noastră de popor de graniţă să-şi piardă însemnătatea pe care o 

are de un secol încoace. Toate s-ar putea întâmpla. Un singur lucru nu 
se poate întâmpla. Dispariţia poemelor lui Eminescu. Şi cât timp va 

exista în lume un singur exemplar din poeziile lui Eminescu, identitatea 

neamului nostru este salvată. Un neam supravieţuieşte mai ales prin 
creaţiile geniilor sale.‖ 

 Mircea Eliade stabileşte foarte precis locul lui Eminescu şi îi 

defineşte statutul: prin faptul că a fost capabil să salveze şi să facă să 
dăinuie identitatea românească şi să asigure dreptul la nemurire al 

neamului său, Eminescu devine el însuşi nemuritor. MURITORUL 

NEMURITOR. Ceea ce Mircea Eliade fixa atât de bine în limbajul 

savantului (limbaj deopotrivă măiastru), exprima Nichita Stănescu în 
vers:  

                              ―Ideia noastră despre el se pierde 

                                În primul descântat de iarbă verde. 
                                Noi credem că-i al nostru El, Poetul, 

                                Dar noi am devenit ai lui cu-ncetul..‖ 

 După cum se vede, artistul Nichita reuşeşte să surprindă cu 
mare subtilitate înaltul rol pe care Eminescu şi l-a câştigat prin creaţia 

sa şi prin sacrificiul persoanei şi al geniului său în conştiinţa publică: nu 

el, poetul, aparţine poporului său, ci poporul îl recunoaşte ca pe un 

suveran. Cu instinctul său fără greş, acest popor îl percepe din ce în ce 
mai mult pe Eminescu nu doar drept geniu tutelar, ci şi ca protector în 

eternitate. Rol pe care românul absolut îl merită cu prisosinţă. Numai 

dacă ne gândim la relatarea, târziu apărută în presă, în Universul din 
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1926, a lui Dumitru Cosmănescu, frizerul şi totodată prietenul lui 
Eminescu, care a continuat să-l viziteze şi să-l servească şi la sanatoriul 

doctorului Şuţu, relatare îndelung ocultată (în parte şi în ziua de astăzi, 

în ciuda mărturiilor concordante cel puţin în parte din surse foarte 
credibile, una fiind chiar un nepot al doctorului Şuţu), potrivit căreia 

Eminescu a murit în timp ce se plimba cu Cosmănescu prin grădina 

sanatoriului şi cânta, învăţându-l pe prietenul său să cânte 
―Deşteaptaăte, române!‖, lovit pe la spate în cap, sub ureche, cu o 

cărămidă care i-a spart capul şi l-a umplut de sânge (Eminescu însuşi 

spunând: ―Asta m-a omorât!‖), avem un argument în plus în sprijinul 

afirmaţiei lui Emil Cioran despre ―Eminescu crucificatul‖, cel care a 
aprins un foc în care s-a ars pe sine pentru a da viaţă poporului său. 

Reală sau romanţată, total sau parţial, (până când istoria, bazată pe 

documente care mai pot ieşi la iveală, se va pronunţa), această versiune 
conturează şi mai mult imaginea de martir pentru cauza neamului său a 

lui Eminescu şi oferă şi explicaţia logică a opţiunii de acum câţiva ani, 

când scrutinul popular l-a plasat pe Eminescu în fruntea listei cu cei 

mai mari români din toate timpurile (într-un clasament care, el însuşi, ar 
merita reanalizat în contextul momentului şi ar avea de ce să dea de 

gândit, cum spune Tudor Gheorghe într-un colind superb, ―domnilor 

mari de astăzi‖). 
 Nu ştiu dacă Biserica Ortodoxă Română va decide sau nu 

trecerea lui formală în oastea sfinţilor, dar foarte mulţi români (şi mi-ar 

plăcea să cred că tot mai mulţi, formând deja o majoritate) îl considera 
sfântul protector al neamului românesc şi îl celebrează cu pioşenie în 

fiecare 15 ianuarie. Şi nu e câtuşi de puţin de mirare că o majoritate a 

românilor obisnuiţi i se închină lui Eminescu, câtă vreme iluştrii 

reprezentanţi ai culturii române au despre el opiniile pe care le-am citat. 
Şi lista omagiilor elitei adevărate a poporului român n-ar fi nici măcar 

parţială, dacă n-am adăuga mărturia lui Tudor Arghezi: 

‖A vorbi despre poet este ca şi când ai striga într-o peşteră 
vastă...Nu poate să ajungă vorba până la el, fără să-i supere tăcerea. 

Numai graiul coardelor ar putea să povestească pe harpă şi să legene, 

din depărtare, delicata lui singuratecă slavă.‖ 
  Sau pe aceea a lui George Călinescu: 

‖Astfel se stinse în al optulea lustru de viaţă cel mai mare 

poet pe care l-a ivit şi-l va ivi vreodată, poate, pamântul 

românesc. Ape vor seca în albie, şi peste locul îngropării sale va 

răsări pădure sau cetate, şi câte o stea va vesteji pe cer în 

depărtări, până când acest pământ să-şi strângă toate sevele şi să 

le ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria parfumurilor sale." 
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Ar fi nedrept ca din această evocare să lipsească una dintre 

cele mai vibrante mărturii de dragoste de Eminescu, splendidul 

poem al lui Marin Sorescu, ―Trebuiau să poarte un nume‖: 
          ‖Eminescu n-a existat. 

                 A existat numai o ţară frumoasă  
                 La o margine de mare 

                 Unde valurile fac noduri albe,  

                 Ca o barbă nepieptănată de crai 

                 Şi nişte ape ca nişte copaci curgători  
                 În care luna îşi avea cuibar rotit. 

                 Şi, mai ales, au existat nişte oameni simpli  

                 Pe care-i chema: Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, 
                 Sau mai simplu: ciobani şi plugari,  

                 Cărora le plăcea să spună, 

                 Seara, în jurul focului poezii ¬- 
                 "Mioriţa" şi "Luceafărul" şi "Scrisoarea III". 

 

                Dar fiindcă auzeau mereu  

                Lătrând la stâna lor câinii,  
                Plecau să se bată cu tătarii 

                Ş i cu avarii şi cu hunii şi cu leşii 

                                          Şi cu turcii. 
 

                                          În timpul care le rămânea liber  

                                          Între două primejdii, 

                                          Aceşti oameni făceau din fluierele lor  
                                          Jgheaburi 

                 

                                          Pentru lacrimile pietrelor înduioşate,  
                                          De curgeau doinele la vale 

                                          Pe toţi munţii Moldovei şi ai Munteniei  

                                          Şi ai Ţării Bârsei şi ai Ţării Vrancei 
                                          Şi ai altor ţări româneşti. 

 

                                         Au mai existat şi nişte codri adânci 

                                         Şi un tânăr care vorbea cu ei,  
                                         Întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt? 

 

                                        Acest tânăr cu ochi mari,  
                                        Cât istoria noastră,  

                                        Trecea bătut de gânduri 
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                                     Din cartea cirilică în cartea vieţii, 
                                     Tot numărând plopii luminii, ai dreptăţii, ai iubirii,  

                                     Care îi ieşeau mereu fără soţ. 

 
                                     Au mai existat şi nişte tei,  

                                     Şi cei doi îndrăgostiţi 

                                     Care ştiau să le troienească toată floarea  
                                     Într-un sărut. 

 

                                     Şi nişte păsări ori nişte nouri  

                                     Care tot colindau pe deasupra lor  
                                     Ca lungi şi mişcătoare şesuri. 

                                     Şi pentru că toate acestea  

                                     Trebuiau să poarte un nume,  
                                     Un singur nume, 

                                     Li s-a spus Eminescu.‖ 

           Aşa încât, în ciuda adversităţilor şi denigratorilor 

contemporani cu mari pretenţii de...pedigree (sau, poate, inclusiv 

de aceea!), românii, intelectuali sau oameni simpli, simt nevoia să 

aibă în case măcar un exemplar al poeziilor lui Eminescu, aşa 

cum au fost obişnuiţi de generaţii să nu le lipsească din preajmă 

Biblia. O carte de Eminescu având pentru românul care nu şi-a 

pierdut încă identitatea o valoare echivalentă cu a cărţii sfinte. 

Iata de ce, generaţie după generaţie, va fi valabilă observaţia pusă 

atât de emoţionant în formă de vers a lui Alexandru Vlahuţă: 
‖Tot mai citesc măiastra-ţi carte, 

          Deşi ţi-o ştiu pe dinafară‖ 

 Şi, vazând că în ziua de astăzi, România este condusă ades la 
comandă externă, guvernarea părând a fi una străină, cu dorinţa să 

stingă, dacă se poate, neamul romanesc (şi, din păcate, cu rezultate pe 

măsură!), ceea ce nu poate să nu ne aducă aminte de avertismentul 
eminescian: 

―De aici înainte şirul e cu totul neîntrerupt. Domnia străină a 

început cu desfiinţarea treptată a oştirii, în urmă a venit 

despoiarea tuturor claselor societăţii, scăderea repede a 

populaţiei.‖ 
   Mihai Eminescu, Omnipotenţa statului, 

     Timpul, 26 iulie 1880. 

nu rămâne acestui popor, cu instinctul lui miraculos de care am vorbit, 
decât să-şi întoarcă faţa şi speranţele spre sfântul Eminescu, 
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implorându-l să coboare din nou printre noi, să ne îndrume, să ne 
înveţe, să ne arate căile cele drepte, aşa cum o făcea cu mai bine de 130 

de ani în urmă, să ne ferească de noi greşeli, să ne ocrotească şi să ne 

mântuie. Şi, nu ne îndoim că martirul, crucificatul Eminescu, cu 
dragostea nestinsă de ţară şi de neam, se va grăbi, precum Luceafărul, 

să asculte chemarea, exact ca în poemul sau emblematic: 

―Şi căi de mii de ani treceau 
                                                       În tot atâtea clipe.‖ 

 Aşa că, în ziua prăznuirii sfântului Mihai Eminescu, să-i facem 

rugăminea: 

―Cobori în jos, luceafăr blând, 
 Alunecând pe-o rază.‖ 
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TRATATUL ROMÂNO-UCRAINEAN ŞI INTERESUL 

NAŢIONAL (II) 
 

Prin alegerile de la sfârşitul anului 1996, electoratul încredinţează 

conducerea României Convenţiei Democrate - PNŢCD, PNL, PNLCD, 

PSDR -, care a format, în alianţă cu Partidul Democrat şi UDMR, 
guvernul Victor Ciorbea, preşedinte ales fiind Emil Constantinescu. 

Preşedintele decide, la începutul mandatului, în 1997, împreună cu 

premierul Victor Ciorbea, Petre Roman, preşedintele Senatului şi Ion 

Diaconescu, preşedintele Camerei Deputaţilor, fără o consultare 
prealabilă cu opoziţia - PDSR, PRM şi PUNR - să înceapă tratativele 

pentru încheierea Tratatului cu privire la relaţiile de bună vecinătate 

şi cooperare dintre România şi Ucraina, negociator şef fiind numit 
Dumitru Ceauşu, secretar în MAE, ministru de externe fiind Adrian 

Severin, atunci membru PD. „Negocierile‖ au decurs suspect de repede, 

iar la 3 mai 1997, textul Tratatului, cu toate ambiguităţile şi cedările 

privind interesele României, este parafat, la Kiev, de miniştrii de 
externe ai celor două ţări şi publicat, în vederea dezbaterii publice.  

Publicarea documentului a grupat opinia publică românească în 

două tabere politico-naţionale: de o parte, aderenţii politici ai 
Convenţiei şi PD-ului, de cealaltă parte, majoritatea românilor 

conştienţi că textul Tratatului, în forma parafată la Kiev, este un act de 

trădare naţională. Partidelor din opoziţie li s-a cerut să blocheze 
semnarea textului parafat de guvern şi girat de preşedinte, în vederea 

reluării tratativelor cu partea ucraineană pentru reformulări şi 

completarea documentului cu noi articole. Acestei poziţii, ce dezavua 

erorile şi capitularea inadmisibilă a negociatorilor români, i s-au 
alăturat unii dintre istoricii membri ai Academiei Române, alţi 
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academicieni, universitari, profesori din învăţământul preuniversitar, 
intelectuali din diferite domenii, reprezentanţi ai Cultelor, militari, 

ziarişti apropiaţi opoziţiei sau independenţi. 

Ofensiva politică pentru renegocierea textului Tratatului cu 
Ucraina, declanşată în mai-iunie 1997, s-a lovit de cenzurarea dictată 

de guvern şi aplicată la postul naţional de televiziune de Alina Mungiu, 

cenzurare practicată şi la PRO TV şi de aproape toate redacţiile 
cotidianelor bucureştene. Au proliferat, în schimb, pe micul ecran şi în 

majoritatea publicaţiilor, adepţii CDR şi PD, cu „argumente‖ şi puncte 

de vedere ce încercau în fel şi chip să fardeze trădarea, să vândă 

minciuna drept adevăr. Pe foarte mulţi dintre aceşti slujbaşi fără 
scrupule ai puterii i-am văzut ulterior idolatrizându-l pe Traian 

Băsescu, atunci ministru din partea PD în guvernul Ciorbea şi opozant 

asiduu şi constant al cererilor de renegociere şi corectare a unor 
articole din textul tratatului. În contrapartidă, articole critice, cu 

propuneri convergente cu interesul naţional şi adecvate în privinţa 

textului tratatului au apărut în publicaţiile opoziţiei, în România Liberă 

(Uncu), Jurnalul Naţional (Tucă), Adevărul (Chireac). 
Adversarii textului parafat la Kiev au reuşit, împreună cu partidele 

din opoziţie, să formuleze obiecţii concrete, realiste asupra textului 

tratatului, să-şi modeleze discursul politic în termeni impuşi de dreptul 
şi tratatele internaţionale, la care România aderase, să convingă pe unii 

parlamentari ai partidelor la putere de necesitatea rediscutării cu partea 

ucraineană a unor articole şi introducerea altora noi.  
La 22 mai 1997 s-a desfăşurat, la Sala Dalles, adunarea 

reprezentanţilor organizaţiilor civice din România şi din teritoriile 

româneşti din Ucraina, cu invitaţi din toate partidele parlamentare, 

instituţiile cultural-ştiinţifice din Bucureşti şi o parte a celor din mass-
media (pentru că cele obediente puterii politice au refuzat invitaţia). 

După discuţii la obiect, referitoare la textul tratatului, a fost definitivat 

şi i s-a dat citire proiectului Declaraţiei, aprobată şi adoptată la finalul 
adunării:  

                                     DECLARAŢIE 

 
«Reprezentanţii celor 50 de organizaţii ale societăţii civile din 

România şi din teritoriile naţionale deţinute în prezent de Ucraina, 

întruniţi recent într-o nouă dezbatere publică, se pronunţă pentru 

semnarea unui Tratat de bună vecinătate între România şi Ucraina, 
eveniment ce ar putea garanta un climat statornic de pace şi cooperare 

între poporul român şi poporul ucrainean. În acelaşi timp, ne exprimăm 

decepţia faţă de modul în care a fost elaborat Tratatul cu privire la 
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relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România şi Ucraina, 
text parafat şi publicat. De aceea, supunem Parlamentului, Preşedinţiei 

şi Guvernului României următoarele observaţii şi propuneri: 

1. Preambulul textului parafat conţine o frază în care se condamnă 
„actele injuste ale regimurilor totalitare şi de dictatură militară care în 

trecut au afectat în mod negativ relaţiile dintre poporul român şi cel 

ucrainean (...)‖. În alineatul următor din tratat se remarcă necesitatea 
„evaluării obiective a trecutului‖, fapt ce ar „contribui la întărirea 

înţelegerii (...)‖. 

Observăm că autorii textului parafat evită, din motive nejustificate, 

să realizeze „evaluarea obiectivă a trecutului‖. Propunem ca, în locul 
acestor alineate, negociatorii să introducă un paragraf de natură politică 

şi de drept internaţional: să condamne explicit Pactul secret Ribbentrop-

Molotov şi „actele lui adiţionale‖ din 1939, precum şi celelalte 
înţelegeri secrete între URSS şi Germania din anii 1939-1941. 

Aceasta se impune, deoarece Ucraina este una dintre succesoarele 

fostei URSS. În decembrie 1989, Congresul Deputaţilor Poporului din 

URSS a condamnat semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, delarându-
l nevalabil din punct de vedere juridic şi „fără consecinţe din momentul 

semnării‖. Parlamentul şi Preşedinţia României au declarat, în 

noiembrie 1990, Pactul Ribbentrop-Molotov şi consecinţele lui ca fiind 
acte fără valoare juridică internaţională, nule şi neavenite, încât 

impunerea dispoziţiilor lui secrete la Tratatul de pace de la Paris din 

anul 1947 a fost o măsură conjuncturală, dictată de guvernul sovietic ca 
represalii politice împotriva poporului român.  

Cerem preşedintelui României să-şi revizuiască opiniile şi să 

insiste pe lângă Guvernul Ucrainei (Ucraina acum este stat 

independent) să se alăture popoarelor civilizate din Europa şi să 
condamne Pactul Ribbentrop-Molotov şi consecinţele lui. Pe temeiul 

acestui act secret, realizat de două puteri totalitare, fără acceptarea de 

tratative cu România, URSS-RSS Ucraineană au constrâns guvernul de 
la Bucureşti să înapoieze către Uniunea Sovietică Basarabia şi să 

transmită RSS Ucrainene Bucovina de Nord, la care, prin abuz şi rapt 

incalificabil, armata roşie a anexat Ucrainei şi Ţinutul Herţa, teritoriu 
ce n-a făcut parte niciodată din districtul Bucovina. 

Faptele istorice trebuie „evaluate obiectiv‖- cum se spune în textul 

parafat: Pactul secret Ribbentrop-Molotov şi consecinţele lui n-au fost 

şi nu puteau fi recunoscute pe plan internaţional şi de aceea el trebuie 
condamnat în mod expres şi în Tratatul româno - ucrainean ce urmează 

a fi semnat. 
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2. În textul parafat al Tratatului se proclamă înţelegerea părţilor de 
a se conforma „principiilor şi normelor dreptului internaţional şi 

principiilor Actului final de la Helsinki‖ şi „reafirmă că frontiera 

existentă între ele este inviolabilă‖. 
Atragem atenţia părţii române că Actul final de la Helsinki 

cuprinde şi alte prevederi ce trebuie neapărat luate în considerare de 

negociatorii ucraineni şi români. Este vorba de Capitolul V, intitulat: 
„Reglementarea paşnică a diferendelor‖. România a moştenit, în 

raporturile sale cu Ucraina, diferende de natură teritorială: Bucovina de 

Nord, Ţinutul Herţa şi Insula Şerpilor şi platoul maritim din preajmă. 

Actul final de la Helsinki, semnat de România şi de RSS 
Ucraineană, proclamă, la Cap. V: „Statele participante vor reglementa 

diferendele dintre ele prin mijloace paşnice, astfel încât să nu fie puse 

în pericol pacea şi securitatea internaţională şi justiţia. Ele se vor 
strădui cu bună credinţă şi într-un spirit de cooperare să ajungă la o 

soluţie rapidă şi echitabilă pe baza dreptului internaţional. În acest scop, 

ele vor recurge la mijloace ca negocierea, ancheta, mediaţiunea, 

concilierea, arbitrajul, reglementarea juridică (...)‖. 
3. De asemenea, propunem să se reformuleze prevederile 

referitoare la Insula Şerpilor, platoul şi zonele economice exclusive. 

Este necesar un articol special în textul Tratatului, cu trimiteri la 
anexele şi hărţile corespunzătoare - părţi ale Tratatului. În cazul 

respingerii principiului de către partea ucraineană, să se includă în 

Tratat soluţionarea litigiului teritorial la Tribunalul Internaţional de la 
Haga, în timp de maximum doi ani. Trebuie să se renunţe la scrisorile 

miniştrilor de externe, deoarece asemenea acte nu au valoare juridică 

internaţională. 

4. Unele articole din Tratat, precum cele comentate şi criticate mai 
sus şi altele, creează mari confuzii şi, totodată, un precedent primejdios 

pentru integritatea naţională a statului român actual, reprezentând o 

„invitaţie‖ către alţi agresori de a atenta la teritoriile româneşti. Se 
creează impresia că România dovedeşte slăbiciune şi accept legiferarea 

unui rapt, a unei politici imperialiste de încălcare premeditată a 

dreptului internaţional, a înţelegerii normale între state şi popoare 
vecine. 

5. Propunem să se includă în Tratat un articol de sine stătător, 

privitor la victimele regimului totalitar stalinist, oameni deportaţi, 

familii distruse, asasinate politice, deposedare de bunuri şi proprietăţi 
personale. În conformitate cu legile internaţionale actuale, cele două 

părţi contractante - România şi Ucraina - să convină asupra unor măsuri 



 

54 

 

concrete morale şi materiale, reparaţii istorice tardive, obligatorii, în 
condiţiile contemporane. 

6. Principalele neajunsuri pe care le-am semnalat şi propunerile 

făcute constituie voinţa şi interesul deosebit al cetăţenilor României de 
a evita şi respinge politica de acceptare a „sacrificiilor istorice‖, 

încredinţaţi fiind că România poate şi trebuie să-şi apere cu fermitate şi 

curaj drepturile sale naţionale. Textul parafat al Tratatului este, în 
forma lui actuală, un act compromiţător numai pentru actuala 

conducere a României, deoarece el nu reprezintă voinţa şi năzuinţa 

poporului român. Generaţiile viitoare îi vor condamna pe semnatarii 

Tratatului în forma parafată, pentru că, de bună voie, au renunţat la o 
parte din teritoriul nostru strămoşesc şi astfel au compromis prestigiul 

României în lume. 

7. Tratatul cu Ucraina este un act de valoare naţională, interesează 
pe majoritatea covârşitoare a românilor şi, de aceea, facem apel 

călduros la membrii Parlamentului României, la Preşedinţie şi Guvernul 

ţării, la toate partidele politice şi organizaţiile societăţii civile din ţară şi 

din străinătate să participe nemijlocit la acţiuni politice concrete de 
eliminare din textul Tratatului a paragrafelor şi articolelor confuze, să 

militeze pentru introducerea unor fraze şi articole noi în spiritul celor 

propuse mai sus. 
8. Deoarece parafarea Tratatului s-a efectuat în pripă şi fără o 

consultare largă a opiniei publice româneşti, propunem ca textul lui să 

fie rediscutat cu partea ucraineană, în condiţii calme şi în afara oricăror 
presiuni, chiar dacă el a ajuns să fie acceptat de conducătorii celor două 

state. 

Facem apel la toţi senatorii şi deputaţii din Parlamentul României, 

la conducătorii partidelor politice din ţara noastră să recepteze 
observaţiile şi propunerile noastre, să mediteze asupra urmărilor ce le 

poate avea ratificarea textului, în forma lui parafată. Trecutul nostru 

istoric, suferinţele şi umilinţele îndurate în ultimele secole, ne obligă să 
dovedim prin atitudine şi fapte concrete, prin curaj, devotamentul şi 

voinţa de afirmare a naţiunii române şi păstrarea credinţei în drepturile 

noastre imprescriptibile. Să nu amanetăm, în grabă, teritoriul 
României!» 
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GEORGE BACIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Singur în ţara mea 

 

Mă doare gândul de o vreme-ncoace 

Şi noaptea dorm ca un străin stingher, 

În râuri Dunărea se reîntoarce 

Carpaţii au înebunit de ger. 

 

Un ger haihui ce-n inimi ne zâmbește, 

Și-n case doar bătrânii stau la foc, 

Ardealul nu mai știe românește, 

La Cernăuți se joacă cazacioc. 

 

La Chișinău și pâinea-i mai amară, 

Un ultimatum plânge-n buzunar, 

Mă simt bolnav ca și această țară, 

Pe care-o cumpără străinii din bazar. 

 

Sunt tot mai singur de o vreme-ncoace 

Ograda din strămoși a degerat, 

Nici Mioriței gura nu-i mai tace, 

Crăciunul ne colindă c-un Diktat. 
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Pe trupul țării-o rană sângerează 

Și nimeni nu-i găsește vindecare,  

O doctorie-i leacul ce-o tratează, 

Și se numește România Mare. 

 

Am buletin de România-ntreagă, 

Mi l-a lăsat Viteazul pe mormânt 

Și chiar de par sărac și fără vlagă 

Hotarul țării n-am de gând să-l vând. 

 

O iarnă multă din Siberii vine, 

Mi-e sufletul un steag în trei culori, 

E ger în țara care e în mine, 

Chiar dacă Prutul e un pod de flori. 

 

Mă doare gândul de o vreme-ncoace 

Și noaptea dorm pe-o margine de cer, 

Istoria, străinul tot mi-o face, 

 

Dar eu, preavechiul pe aici, îi cer 

Să-mi lase dorul să doinească-n pace, 

Românii, chiar de-s despărțiți, nu pier. 

 

                                            7 oct.2016 
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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 

 

 
 

Alegere 

 

Gândesc la carnea-ţi tânără şi albă 
Şi toate şoaptele ce le avem 

Galbeni le-aş face să-i aşez în salbă 
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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 2014 
 

 

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 
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Nu-s apt de flagelarea din fachiri 
Când dragostea trăia în vremuri bune 

M-am îmbătat cu vis şi cu poveşti 

E vinul vechi din sfânta mea beţie 
N-am înţeles ce-nseamnă să greşeşti 

Am exersat ce e să nu mai fie 

 Văzut-am, dacă vraja se sfârşise 
 C-am exersat doar drumuri ca Ulise. 

6 octombrie 2014 

 

 

Regret 

 

N-a fost în mine aluat de sfânt 
Să uit de lume dus în sihăstrie 

Olog pe drumul mântuirii sunt 

Şi niciun înger parcă nu mă ştie 

Şi orb la lume n-am putut să fiu 
Din ispitiri gustat-am mătrăguna 

Şi n-am fugit departe în pustiu 

Din Dulcinei nu mă lăsa niciuna 
Şi nu mi-am pus nici ceară în urechi 

Sirenele nu mă lăsau în pace 

Şi-am repetat şi eu păcate vechi 
Visat-am vremuri dionisiace 

 Dar sufletul sărac şi rătăcit 

 În drum de sfinţi tot umblă la cerşit. 

30 septembrie 2014 
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RAISA BOIANGIU 
 

 
 

NĂZBÂTIOSUL - FURIOS, CU GRAŢIE
6
 

 

    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. 

 

Pentru cine bat clopotele? Şi pentru tine... dacă el... 

 

După câteva luni de la întâia noastră întâlnire (de spirit, de 
miracol?) el fusese arestat. 

                                                             
6 Fragment de  romanul cu acelaşi titlu. 
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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 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 
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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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  15 ianuarie 2016 

 
Dar, uneori în cântul meu, se-aprinde-n așteptare 

Un fel de vânt întors din drum și plin de neascultare. 

 

Mă poartă grav în depărtări, 

și nu scoate o vorbă.   

Un stol de păsări vestesc în trecere 

plânsoarea unui suflet necunoscut, 

când trece peste mormântul lui. 

 

Atâta tăcere îmi tulbură și bucuria de ieri, 

ce-mi privi lăuntrul ca într-un izvor de lumină. 

Nădejdi curate mă-nbie să mă-ncred 

duhului eternității. 
 

 16 ianuarie 2016 
 

La început nu era nimic.  

Nici măcar haos. 

De ce, Doamne, ai creat universal? 

Te recunoști prin creația Ta? 

O întindere de apă în care îți reflecți chipul. 
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17 ianuarie 2016 

 

Cum ne îngropăm în pământ, 

când ne orbește lumina stelelor 

vestitoare de dănțuire? 

 

De mult a apus așteptarea, 

dar mă încred în ploaie, 

care mă va elibera din strânsorile întunericului. 

 

În noaptea aceea, voi visa din nou 

o arcă plutitoare de care mă voi agăța 

rușinată că n-am ascultat să nu-mi întorc privirea. 

                        … 

Ți-e greu să admiți nemurirea 

atotputernică, atotpurificatoare 

Cum poți însă, Doamne! 

să te ferești de viața atotademenitoare?! 

 

Știm că ne ierți, multe de-om face și nu-ți vor fi pe plac 

Sunt supapele lăsate intenționat 

În cădere, e timp și de căință. 

 

Luminița, despre care tot auzim, 

străpunge slăbiciunea noastră. 

Devenim spirite libere. 

 

Interesul suprem primează 

prin urmarea direcției trasate în trecut. 

Meritorie e voința cea de pe urmă 

a unei ființe ce luptă cu demonul tentației, 

într-o adăpostirea atât de șubredă. 

 

Libertatea primită devine o povară 

O permanentă căutare a căii de unde venim. 

 



 

65 

 

                            18 ianuarie 2016 
 

Oamenii...  

evită să se privească în ochii celorlalți 
de prea multe nedreptăți și cruzimi?! 

 

Mii de vorbe slobod cu nepăsare,  

fără a se întreba ce se află  

dincolo de fereastra prin care privesc?! 

 

O clipă de răgaz 

poate uni destine, 

poate naște viață, 

poate chema la rugăciune, 

poate cunoaște veșnicia 

Poate. 

                … 

Mi-am uitat copilăria 

sau nu am fost nicicând copil?! 

 

În vis trăiesc zile calde, 

clipe senine ale inocenței, 

surprinderi cu parfum de pruncie, 

ce-mi bucură odihna. 

 

Dar de unde știu, dacă nu le-am cunoscut?! 

Sunt multe nopți, 
Când le încerc în mine, 

după orele de peste zi, 

când singuratic mă afund în trecut.   
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DUMITRU MĂLIN  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎN CĂUTAREA SPAŢIULUI VISAT 

(VII) 
 

Cu toate acestea m-am reîntors şi m-aş reîntoarce încă, mereu şi 
mereu, acolo. Sunt bolnav de Occident, cum zicea Păunescu „sunt 

bolnav de tine ţară!‖. De aceea am să vă mai povestesc, măcar pentru 

retrăire, câte ceva din celelalte călătorii ale noastre prin Galaxia Vestică 
de Vis.  

Când am vizitat, pentru prima oară, Geneva mă gândeam, fără 

speranţă, cât de tare mi-aş fi dorit să ajung şi la Versoix, localitate 

situată tot pe malul lacului Leman. La Versoix ştiam că locuieşte, 
alungat în 1947 de către comunişti, exilatul, nefericitul nostru rege, 

Mihai I. De-abia peste alţi doi-trei ani am reuşit să ajung şi acolo, de 

data aceasta cu viză în toată regula. Dar până atunci, în vara de după 
prima noastră şedere în Franţa, am profitat de invitaţia unui alt consilier 

al primăriei Thonon, de fapt familia de jurnalişti care ne trecuseră ilegal 

la Geneva, şi am revenit într-o nouă vacanţă lângă Lacul Leman. De 
data aceasta dormind, tot timpul, doar la Hotel Dacia şi hrănindu-ne 

mai mult cu şoricele noastre de-acasă. Ne-am mai vizitat, din când în 

când, unele dintre fostele amabile gazde din vara trecută, ne-au mai 

oferit câte o gustare, dar se vedea clar că majoritatea nu se mai omorau 
să ne primească şi să ne ospăteze. Îşi făcuseră datoria cu un an înainte, 

iar acum, cel puţin pentru unii, păream chiar inoportuni. Inclusiv pentru 

Madame Odette, căreia îi adusesem câteva importante şi costisitoare, 
pentru noi, cadouri din România. Pe Madame Lumiere, cu castelul şi 

parcul ei enorm, n-am mai găsit-o acasă, şi nici familia fostului meu 

elev. Erau, împreună, undeva prin nordul continentului, într-o vacanţă, 
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probabil de vis! Cred şi eu, acum când aveau, aşa cum ne-au arătat 
atunci când ne-am văzut la ei acasă, un paşaport francez în care scria: 

„Valable pour tous les pays sauf Roumanie‖ Valabil pentru toate ţările, 

mai puţin România! Sinistru! 
Pe drumul de revenire în Franţa, undeva la nici zece kilometri de 

Fernay Voltaire, localitatea unde am şi vizitat apoi casa marelui 

gânditor iluminist francez, ni s-a întâmplat, în acea vară, un lucru foarte 
ciudat. Oprisem într-o parcare umbrită în care am observat din fuga 

maşinii că s-ar afla şi un izvor. Era seară de acum şi, conform 

obiceiului, căutam loc de culcuş, temelie pentru hotelul nostru portativ. 

Am oprit, ne-am scos ceva de-ale mâncării de prin bagaje. Inclusiv 
pâine românească pe care o uscasem şi o făcusem pesmeţi. Deoarece 

pâinea străină ni se părea tare scumpă şi „fie pâinea cât de rea, tot mai 

bună...‖ şi mai ieftină din ţara ta. De-abia observasem că în aceeaşi 
parcare, la doar câţiva paşi de locul unde ne aşezasem, se afla o rulotă 

cu „Frites‖ (cartofi prăjiţi), aşa cum întâlneşti peste tot, pe drumurile 

Franţei. Vânzătorul, fără clienţi, de la rulotă, se uita curios, când la noi, 

când la maşina noastră ciudată, care se asemăna, dar nu era totuşi, cu un 
franţusesc „Renault 12‖. Când a observat că eu m-am dus la izvor ca 

să-mi văd „muieţi posmagii‖, vorba poveştii lui Creangă, n-a mai 

rezistat. A luat o baghetă de pâine din aceea lungă şi moale cum nu 
existau atunci pe la noi, şi a venit să ne îmbie cu ea. Apoi a trecut direct 

la interogatoriu: ce neam suntem, cumva nemţi din fosta DDR, cum se 

numeşte maşina noastră care semăna cu una pe care o vedeau tot mai 
rar pe la ei că nu se mai fabrica de vreo 20 de ani...? Şi alte şi alte 

„interogations‖! Când a aflat că suntem români şi încă de la Alba Iulia, 

ba chiar originari din Munţii Apuseni, ne-a întrebat urgent: „Aţi auzit 

cumva de Abrud‖. „Oh, bineînţeles! Se află doar la vreo câţiva 
kilometri de localitatea noastră natală‖. S-a bucurat de parcă el era chiar 

din Abrud. Ne-a spus că are un prieten, vietnamez de origine, medic 

kinestezist, şi omul se întorsese doar cu o seară înainte din România, 
mai precis de la Abrud. Că mergea des acolo, deoarece găsise un 

orfelinat unde îşi ducea mereu „ajutoarele‖, la modă pe vremea aceea. 

„Ay, cât s-ar bucura să vă cunoască prietenul meu, medicul. El 
locuieşte aici, la câţiva paşi peste graniţă, la Geneva, dar are un cabinet 

şi dincoace la Fernay-Voltaire, acolo unde locuiesc eu‖. Ne-a propus să 

renunţăm pentru o noapte la confortul odihnitor din dacicul nostru hotel 

de lux şi la pesmeţii aferenţi şi să-i fim oaspeţi, pentru acea seară, la el, 
la Fernay. Pe rulotist am aflat că îl chema Louis. Era un bărbat cam la 

40 de ani, scund şi pierit, şchiopătând de piciorul stâng, precum 

sergentul lui Alecsandri, cu rana în pulpă. Altfel un tip simpatic şi tare 
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povestaleş. Vroia să ştie şi el, ca mai toţi ceilalţi francezi cu care intram 
în vorbă, cam totul despre România, români, comunism, revoluţie şi aşa 

mai departe. Eram pentru ei o specie stranie care se cerea investigată şi 

cunoscută. Tipul trăia într-o casă bătrânească de ev mediu, cu ziduri de 
piatră groase ca de cetate. O cazemată în toată regula, cu ferestre 

bisericeşti ogivate şi cu vitralii, casă pe care, chiar atunci, era pe cale să 

o renoveze. Ce ni s-a părut foarte ciudat în comportamentul său este că 
el, împreună cu aşa zisa lui iubită grasă, trăiau în această casă, la etaj 

(pe noi ne-au culcat la parter, într-o cameră neterminată şi plină de 

dezordine), dar pe mama lui o ţineau într-o rulotă, în grădină, la o sută 

de metri de casă. Ne-a dus şi pe noi în vizită la acea rulotă,  ce-i drept 
destul de mare, şi ne-a prezentat acelei mame firave şi prăbuşită de ani. 

Dar tare lucidă şi curioasă şi ea atunci când  a aflat că suntem români şi 

locuim pe acolo pe unde umblă Tao, pritenul lui Louis, medicul 
kinestezist vietnamezo-elveţian. De-abia acum ni s-a precizat că Tao 

era fiul unui fost ambasador al Vietnamului de Sud în Elveţia. 

Louis, rulotistul, ne-a omenit bine în acea seară. A doua zi ne-a 

luat în maşina lui şi ne-a trecut, din nou ilegal, graniţa cu Elveţia, 
ducându-ne direct la cabinetul lui Tao şi povestindu-i acestuia, de faţă 

cu noi, în ce împrejurări ne întâlnise şi cam ce şi cum se petrece cu noi 

prin Franţa. După care, Louis ne-a încredinţat, cu arme şi bagaje, 
acestui domn doctor, el mergând la parcarea în care ne cunoscuserăm 

să-şi vândă mai departe cartofii „frites‖. L-am mai revăzut o dată, la 

plecare, când am trecut iarăşi pe lângă rulota lui, ne-am luat rămas bun 
şi atât a fost. Nici Tao, vietnamezul cu înfăţişare de broscoi crăcănat, 

orăcăind piţigăiat, nu prea avea vreme de noi. Căci zeci de bătrâne 

decrepite, dar şi moşi nonagenari veneau să beneficieze, contra unor 

sume importante bănuiesc, de minunile kinestezismului vietnamez. 
După jeepul, dar mai ales după motocicleta superbă, de mii şi mii de 

franci probabil, care-l aşteptau în curtea cabinetului, este de la sine 

înţeles că vraciul cu ochii mici şi oblici  şi buzele subţiri câştiga foarte 
bine, într-o zi la Geneva, în franci elveţieni şi în alta la Ferney-Voltaire, 

în franci francezi. Avea cam aceeaşi vârstă cu Louis, şi la statură cam 

semănau, „qui se semble se resemble‖. Doar că doctoraşul nu şchiopăta, 
dimpotrivă era deosebit de vioi şi de sprinten. În rest avea toate 

particularităţile asiaticilor, de la ochi până la păr, buze şi pomeţii 

obrajilor. Ne-a ţinut cam toată ziua pe lângă el ca pe un fel de ucenici ai 

săi, să vedem ce minuni de vindecare face cu mâinile, cu acuţele sale 
subţirele, ascuţite şi lungi, dar şi cu micii săi ochi hipnotici.  După 

masă, când şi-a închis cabinetul ne-a trecut din nou, de data asta în 

maşina sa, graniţa în Franţa, tot fără nici un control. Ne-a dus la un mic 
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hostel aflat la marginea localităţii Fernay şi ne-a cazat acolo, pe 
cheltuiala lui, întrebându-ne doar câte zile vrem să rămânem, căci el va 

achita totul, masă şi cazare. Am rămas trei zile. Nu aveai ce să faci mai 

mult acolo... 
Fernay-Voltaire este o localitate mică, o comună sau un orăşel 

destul de modest la pretenţiile Franţei. În afară de „modesta‖ casă în 

care şi-a trăit ultimii douăzeci de ani din viaţă Voltaire, de fapt un 
castel ridicat într-un parc uriaş, domeniu nedeschis pentru vizitatori pe 

atunci, de o şcoală mai acătării şi câteva hoteluri unde se cazează cei 

veniţi pentru aeroportul de Geneva, aflat la doar cel mult zece 

kilometri, n-am avut ce vedea. Ah, ba da, statuia lui Voltaire aflată în 
centru, pe piedestalul căreia acest mare filozof este numit „Patriarh de 

Ferney‖! Patriarh el, deistul, teistul! Cel pe care, atunci când a murit, 

biserica catolică era să-l azvârle la groapa comună, să-i refuze 
creştineasca înmormântare. Asta din cauză că fusese toată viaţa un acid 

critic al clerului. Chiar şi în faţa morţii a refuzat să se spovedească şi să 

primească binecuvântarea vreunui preot. Mai mult, atunci când un preot 

ar fi venit, totuşi, aşa cum se insinuează ei cu de-a sila, la căpătâiul 
filozofului şi ar fi pronunţat numele lui Isus, Voltaire ar fi sărit ca ars şi 

ar fi spus: „Oh, nu, pentru numele lui Dumnezeu, nu-mi vorbiţi mie 

despre omul acela!‖. În această situaţie cum credeţi că ar fi procedat 
puterea oarbă a bisericii catolice? L-ar fi iertat de groapa comună? 

Noroc cu un abate, un nepot, care l-a pus pe acest mare om, aşa mort-

copt într-o caleaşcă, a legat cadavrul în chingi şi a forţat un valet să stea 
lângă el şi să-i ţină echilibrul şi aşa a ajuns cu trăsura să treacă de 

barierele Parisului şi să-l înmormânteze, pe ascuns, într-o mică abaţie 

unde stareţul a admis să i se sape lăcaşul aproape de altar. De-abia după 

vreo 13 ani moaştele i-au fost mutate la... Pantheon. Dar şi atunci cu un 
picior şi câţiva dinţi lipsă, deoarece nişte admiratori fanatici i le-ar fi 

subtilizat. Toate aceste sunt elemente de cancan, pe care le-am citit şi 

eu pe undeva, dar mi s-a părut necesar să le relatez aici, în sensul că da, 
doamne, ce ţi-e şi cu viaţa, dar şi cu moartea omului, indiferent cine ar 

fi fost el! La ce final mizerabil se poate ajunge, şi se ajunge, de obicei, 

după doar o scurtă pagină de biografie: Voltaire, tânăr neascultător, în 
perpetuu conflict cu tatăl său, renegându-şi numele de familie şi 

întemeindu-şi identitatea pe un pseudonim. Nu i-a plăcut şcoala, ci 

scrisul acid care i-a adus multe necazuri. A fost închis până la urmă şi 

la Bastilia în vreo două rânduri, prima dată rămânând acolo chiar 11 
luni. S-a îmbogăţit fantastic, asigurându-şi prosperitatea şi tihna de a 

scrie liber pentru tot restul vieţii, speculând o deficienţă a loteriei 

franceze. A scris vreo 50 de piese de teatru, 12 tratate de ştiinţă, politică 
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şi filozofie, câteva cărţi de istorie, nenumărate versuri, o corespondenţă 
uriaşă cu contemporanii, vreo 20.000 de scrisori. Scria 18 ore pe zi şi 

bea 40 de căni de cafea de dimineaţa şi până târziu în noapte. 

Admirator al lui Isaac Newton. Prieten (poate chiar amant!?) şi apoi 
renegat al lui Frederic cel Mare, monarhul prusac. Burlac perpetuu, dar 

profitând de zeci de amante, concubine şi iubite de mai lungă sau mai 

scurtă durată. Printre toate chiar şi o relaţie semi-incestoasă cu o 
nepoată, Marie-Louise Mignot, fata surorii sale, cu care au trăit ca soţ şi 

soţie în ultimii săi 20 de ani de viaţă, adoptând împreună chiar şi un 

copil. La 64 de ani să construieşti castelul de la Fernay, crezând că mai 

ai încă de trăit o veşnicie. Iar la 83 de ani să te stingi în cabana 
întunecoasă, din fundul curţii, a unui bogătaş din Paris, care te 

adăpostea acolo din milă. Cu două cotoroanţe de nepoate alături, dar 

care nu aveau nici o grijă să-ţi dea medicamentele, se îmbătau, 
sporovăiau şi chicoteau la căpătâiul tău, te lăsau să cotrobăi, în agonia 

ta, prin oliţa de noapte şi să duci la gură ce mai găseai pe acolo, 

aşteptând să-ţi dai duhul cât mai repede, veghind să nu-ţi renegi cumva 

testamentul şi să le laşi moşteniri cât mai grase. Deci agonia, moartea la 
83 de ani, înmormântarea secretă şi... în final Pantheonul, alături de alte 

mari glorii apuse ale Franţei! „Atâta-i tot, un dorobanţ (filozof) e mai 

puţin sub soare‖!. Ce să mai zici când şi despre Petre Ţuţea se spune că-
n neputinţele de pe urmă, când l-ar fi întrebat cineva sâcâitor: „Maestre, 

ce-aţi înţeles, până la urmă, din viaţă?!, convalescentul ar fi răspuns: 

„Se pare că m-am căcat pe mine!‖. 
Tao ne cazase la acel hostel după ce-i spusesem că avem de gând 

să dormim vreo două luni în acea vară numai în maşină. Că ne 

îndreptăm către Thonon, unde nu ne aştepta nimeni să ne găzduiască de 

data aceasta, şi că am avea doar marea nevoie de a face undeva o baie. 
Poate chiar la unul din cabinetele sale, dacă ar fi posibil. Ne-a oferit 

atunci acest popas, foarte necesar, până la urmă. Am plecat apoi mai 

departe, prin marea lume vestică, doar noi, de capul nostru, în Dacia 
noastră, cu ochii şi minţile noastre dornice de a cunoaşte noi şi noi 

spaţii, noi şi noi oameni liberi de parcă într-adevăr noi veneam dintr-o 

închisoare în care trăisem cumplit timp peste 40 de ani cât aveam eu, 
deja, pe atunci. 

Pe Tao l-am reîntâlnit în toamna aceluiaşi an la orfelinatul din 

Abrud unde venise pentru a nu ştiu câta oară. Era prieten cu tânăra şi 

şireata directoare de acolo, dacă nu cumva, el burlacul perpetuu precum 
Voltaire, era în bune relaţii şi cu niscaiva eleve mai mari, doamne iartă-

mi gândul şi bănuielile vinovate de atunci! Cert este că, din vorbă în 

vorbă, i-am spus atunci acestui Tao că am dori să avem o chemare 
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pentru Elveţia spre a putea obţine o viză pentru vara viitoare când am 
vrea să vizităm şi această ţară pe care ne-o închipuiam ca pe un tărâm 

de poveste. I-am spus că doream, printre altele să ajung neapărat la 

Versoix, unde să caut reşedinţa regelui nostru Mihai de România. Tao 
s-a oferit să ne facă această chemare, cu precizarea că el va pleca în 

acea perioadă, pentru toată vara, acasă, în Vietnamul lui, şi deci..., să 

nu-l căutăm prin Elveţia. În timpul iernii ce-a urmat s-a ţinut de cuvânt 
şi am primit scrisoarea prin care minţea că ne va găzdui şi asigura 

condiţiile de şedere la el. Astfel că am obţinut uşor viza şi în 

următoarea vară iată-ne hălăduind, tot singuri şi de capul nostru, de data 

asta, prin Elveţia. La Berna, la Zürich, la Geneva. Apoi, cap-compas, la 
Versoix, unde am poposit într-o seară de iulie, frumoasă şi blândă ca o 

mamă. Am găsit o parcare gratuită, cu veceu şi apă, în centrul acestui 

cochet orăşel, în locul unde se ţinea, de obicei, piaţa săptămânală. Am 
dormit în acea parcare profitând, încă pentru o noapte, de confortul 

hotelului nostru portativ Dacia. Dar şi de deliciile porcului autohton, 

jumări puse în untură, care umpleau de miresme portbagajul, 

amestecate cu alte miresme, şi mai apetisante, precum cele de benzină, 
la fel de autohtonă. Dimineaţa, pe la zece, după toaleta sumară făcută la 

botul calului, am încuiat, fără alarmă, hotelul şi am pornit pe jos în 

căutarea căsuţei (castel ni-l închipuiam noi!) regelui. Credeam că ne va 
fi uşor, un rege nu este oricine, nu orice localitate, comună-orăşel are ca 

cetăţean un asemenea rege şi toată lumea va şti şi ne va arăta unde 

locuieşte monarhul nostru. Mare ne-a fost mirarea când am constatat, în 
primul rând, că nu aveam pe cine întreba, nu era ţipenie de om pe nici o 

străduţă, „nu-i lumină nicări or murit tăţi oaminii‖! Iar curţile aveau 

ziduri înalte şi porţi ferecate. În cele din urmă mi-am luat inima în dinţi 

şi am apăsat pe un buton negru aflat pe stâlpul unei porţi uriaşe. N-a 
răspuns nimeni. Am încercat la alta. Aici a ieşit un bărbat, cam la 30 de 

ani, destul de deranjat după cum ne privea. Iar când a auzit de 

rugămintea noastră de-a ne informa unde am putea găsi locuinţa „de 
notre roi, Michel de Roumanie‖ s-a zbârlit la noi: „Roi! Quel roi? Ici, a 

Versoix, n’existe aucun roi! N-am auzit, pe aici, de nici un rege!‖. Ne 

considera, cred, nişte nebuni care căutam o himeră de-a noastră! Am 
încercat să-i explicăm c-am avut cândva şi noi un rege, că..., dar ne-a 

închis poarta în nas. Am rămas ca viţelul... Nu mai îndrăzneam să sun 

la altă poartă de pe la casele care păreau toate doar vile de bogătaşi. Am 

hoinărit pe alte câteva străzi la întâmplare şi la un moment dat, iată, pe 
un trotuar, un om mai în vârstă, care îşi plimba câinele lup, uriaş şi 

îmbotniţat. Mi-am zis: „Aha! Ăsta este mai în vârstă. Trebuie să ştie!‖. 

Am alergat după el cu aceeaşi întrebare pe buze pe care mi-o 
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pregătisem minuţios dinainte: „Scuzaţi-mă, ştiţi cumva unde locuieşte, 
aici, în Versoix, regele nostru Miahai de România?‖. Aceeaşi uimire pe 

faţă, acelaşi hotărât „nu, aici, în Versoix, nu locuieşte nici un rege‖, 

încât am început să cred că nu mai ştiam eu bine ce-i cu capul meu, 
poate nu în Versoix, poate într-o altă localitate elveţiană sau franceză 

trăieşte regele Mihai. Sau poate nicăieri în lume. Dar cum aşa? Doar de 

multă vreme şi cu siguranţă cunoşteam că regele nostru locuieşte la 
Versoix!? S-a dus şi stăpânul câinelui, lăsându-mă contrariat. Pe când 

îmi luasem orice speranţă, iată un poştaş, pe o mică motocicletă cu trei 

roţi, oprind la o poartă. Alerg la el cu aceeaşi întrebare. Poştaşul cu un 

zâmbet larg pe buze ne spune amabil: „Regele României? Bineînţeles 
că toată lumea ştie unde locuieşte. Vă aflaţi chiar pe strada cu reşedinţa 

lui, numai că exact în partea opusă. O luaţi, deci, la deal, pe această 

stradă şi mergeţi până la capăt. Este ultima locuinţă, pe partea stângă, în 
direcţia dumneavoastră de mers!‖. „Este departe până acolo?‖. „Oh, 

destul de departe. Strada asta este foarte de lungă. Dar veţi găsi casa cu 

siguranţă. Este o casă mare!‖. I-am mulţumit frumos şi am luat-o 

cătinel la deal. Oriunde vedeam o casă mai acătării, ceva semănând cât 
de cât cu un castel regal, ziceam că acolo trebuie să fie! Apoi dincolo şi 

dincolo! Dar nu se mai sfârşea nici strada, plină, peste tot, de asemenea 

impunătoare vile. Într-un final am ajuns. Exact la capătul străzii, căci de 
acolo încolo începeau câmpurile de grâu. Un zid lung, străjuit de copaci 

înalţi, poate tuia sau plopi, nu-mi mai aduc aminte, şi o poartă modestă 

din grilaj de fier, nici măcar forjat. Vă spun drept că mă aşteptam la 
santinele în uniformă de gardă de-o parte şi de alta a stâlpilor porţii! Da 

de unde! O casă chiar mai modestă decât cele mai multe de prin 

împrejurimi. Apoi casa asta nici nu era măcar cu etaj, era o locuinţă 

doar cu parter şi un subsol unde se cobora într-un garaj cu uşa deschisă. 
Garaj în care am putut zări o maşină de epocă, un jeep din acela cu 

spiţe. În rest parterul în formă de L întors pe burtă şi o mică curticică 

dinapoia porţii. Nici ţipenie de om, nici o mişcare, nici un zgomot! 
Abia atunci am observat pe un stâlp al porţii o modestă cutie poştală pe 

care scria în franceză că aici, în această cutie, nu se admite să fie puse 

reclame. Iar lângă acea cutie un mic buton de sonerie. Sun şi aştept 
puţin. În câteva secunde apare din casă o femeie cu mânecile suflecate 

de parcă ar fi spălat haine. O fată brunetă, micuţă de statură, mai 

degrabă tânără decât bătrână, care ne întreabă pe cine căutăm. Îi spun, 

în franceză evident, că suntem români, ziarişti români, (eu lucram în 
acea perioadă şi la un ziar local), şi că am vrea să-l vedem pe 

majestatea Sa, Regele Mihai. „Bine. Dar Majestatea Sa nu este acasă‖, 

ne expediază simplu creola cu mutră de spanioloaică sau sud-
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americană. „Nu? Dar unde-i, vă rog?‖. „În vacanţă!‖. „Unde în 
vacanţă?‖. „Ei, asta nu ştiu şi nu este treaba mea‖. „Dar când se 

întoarce?‖. „Oh, nici asta nu ştiu!‖. „Dar dumneavoastră cine sunteţi?‖. 

„Une amie! O prietenă‖. Prietenă cu regele, mă gândeam! Poate 
spălătoreasa! În fine. „Dar asta-i singura locuinţă a regelui, sau mai 

există prin spate şi un castel? „Nu. Asta este casa‖: „Dar este foarte 

mică!‖. „Nu, este destul de mare!‖. „Putem să fotografiem casa?‖. „Nu 
aveţi voie să intraţi în curte!‖. „Nu, dar de aici din drum. Aşa, peste 

gard!‖. „Desigur din drum faceţi ce doriţi!‖. S-a întors pe călcâie şi a 

plecat, lăsându-mă cu gura căscată, pregătit să mai întreb câte ceva. Am 

făcut câteva fotografii pe care le-am dat redactorului-şef al ziarului la 
care corespondam, împreună cu un articol despre vizita mea la Versoix. 

Acel redactor-şef fiind, însă, un împătimit iliescist şi, deci, până la 

rărunchi  antimonarhist, o fi aruncat pe undeva şi textul şi fotografiile 
mele, astfel încât astăzi nu le mai am. M-am întors destul de 

decepţionat de rezultatele vizitei mele, coborând, de data asta la vale, 

pe acelaşi drum lung, plin de vile. La doi paşi, pe partea cealaltă, de 

locuinţa regelui, un bătrânel cu părul alb, a ieşit, ca din întâmplare pe 
poarta casei sale. M-am apropiat şi l-am întrebat dacă ştie că este vecin 

cu un rege, regele ţării mele, România. Mi-a răspuns amabil şi 

surâzător: „Oh, da! Bineînţeles că ştiu‖. „Îl cunoaşteţi pe Majestatea Sa, 
Regele Mihai!‖. „Şi încă foarte bine. Stăm adesea de vorbă‖. „Acum 

ştiţi cumva c-ar fi plecat în vacanţă?‖. „Nu, nu ştiam, dar este foarte 

posibil. În luna august cam toată lumea pleacă în concediu. Nu l-am 
mai văzut zilele astea‖. „Dar când merge pe stradă are o suită regală?‖. 

„Oh, nu. Aici nu este rege. Este un simplu cetăţean al acestei localităţi. 

Merge singur sau cu regina, cu maşina, la cumpărături, la treburile lor. 

Este adevărat că mai demult, pe când s-a stabilit aici mai era, uneori, 
însoţit de către alte două-trei maşini, aşa ca un fel de convoi. Dar acum 

este ca şi mine şi ca toţi ceilalţi... Un cetăţean oarecare, un vecin al 

nostru‖. 
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LUCA CIPOLLA 
         ITALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una candela 
 

Tremo all'idea della porta, 

credo di non poterti più sollevare 

ma almeno 

non fingo più di mangiar mosche 

nel sogno del padre.. 

sai, a volte  

manco di rispetto 

ad ogni stato di coscienza 

quando leggo nel tuo volto 

la sofferenza, 

tu sei una flebile candela 

che più si spegne 

più in me accende luce. 

 

O lumânare 

 

Tremur la ideea porții, 
cred că nu mai pot să te ridic 

dar cel puțin 

nu mai simulez că mănânc muşte  

în visul tatălui.. 

câteodată, să ştii, 

lipsesc de respect 



 

75 

 

la fiecare stare de conştiinţă  

când citesc în chipul tău 

suferinţa, 

tu eşti o lumânare slabă 

ce cu cât se stinge    

cu atât în mine aprinde lumina. 

 

Viva particella 

 

Mi butto nella mischia 

dimentico della Tua presenza 

e rimango solo.. 

uno shock elettrico affligge le mie vene, 

scende una lacrima 

ma nella polvere poi 

un raggio di sole 

ricorda ch'io pure son viva particella   

eternamente custodita e non pigiata 

tra le Tue dita 

piene di luminoso amore 

così 

non mi posso trattenere dal lasciarmi 

cadere sul cuscino di piume 

d'un lieve respiro 

e dall'addormentarmi 

poco a poco, 

poco a poco.. 

Grazie. 

 

O particulă vie 
 

M-arunc în luptă 

uitând de prezenţa Ta 

şi rămân singur.. 

un şoc electric mâhneşte vinele mele, 

coboară o lacrimă   

dar în praf mai târziu 

o rază de soare 
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îmi aminteşte că şi eu sunt o particulă vie 

veşnic ocrotită şi nestrivită 

între degetele Tale 

pline de iubire luminoasă 

astfel încât  

nu mă pot abţine să nu mă las  

căzut pe perna de pene 

a unei răsuflări moi 

şi să nu adorm 

puţin câte puţin, 

puţin câte puţin.. 

Mulţumesc. 

 

Il folle 
 

Qual seme di mela 

disgiunto 

dalla polpa, 

viso d'aquila tersicorèo 

è il folle, 

acqua pura, 

vive nella sua stanza   

anni addietro, 

pigramente ucciso 

da ricordi assassini. 

 

Nebunul 

 

Ca pe un sâmbure de măr 

detaşat 

din pulpă, 

chip de vultur al Terpsihorei 

e nebunul, 

apă curată, 

locuieşte în odaia lui   

cu ani în urmă, 

leneş omorât 

de amintiri ucigaşe. 
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Madre permeata di gioia (Anandamayi Ma) 

 

Prima di venire al mondo 

ero la stessa, 

da bimba pure 

e divenni donna.. 

sempre la stessa. 

Lo specchio 

chiaramente 

rimandava i miei silenzi 

così stavate a bocca aperta 

ed imperturbabile io,  

cosciente che 

se tutto è ātman 

nessun'arma può trafiggere l'anima, 

né parola o confine tra me e voi 

- che mai siam nati  

e mai periremo - 

può separarci dall'io perenne 

del soffio vitale 

che ci accomuna. 

 

                Mama plină de beatitudine (Anandamayi Ma) 
 

Înainte de a veni pe lume 

eram aceeaşi, 

când eram copilă de asemenea 

şi am devenit femeie.. 

tot aceeaşi. 

Oglinda 

clar 

înapoia tăcerile mele 

astfel rămâneaţi cu gura deschisă  

şi imperturbabilă eu, 

conştientă că 

fiindcă totul e ātman  

nici o armă nu poate străpunge sufletul,     
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nici un cuvânt sau hotar între mine şi voi 

- ce niciodată nu ne-am născut 

şi niciodată nu vom pieri -  

nu ne poate despărţi de eul veşnic 

al suflului vital  

care ne uneşte.  
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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. 

Nimic din toate cele înşirate 
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- 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 

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! 
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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. 

 

SALT 
 

Tot timpul mi-am închipuit  

Că viaţa are alura  

Unui salt cu paraşuta, 
Unei teribile căderi continue 

De la mii de kilometri distanţă de sol. 

S-ar putea să credeţi  
Că o asemenea comparaţie  

Are exclusiv o tentă de tragedie. 

Sincer vă spun, n-aţi fi departe de adevăr! 
Subsemnatul a simţit asta  

De foarte multe dăţi 

Când, înainte de aterizare,  

I-a fugit pământul de sub picioare  
Şi, logic, s-a prăbuşit instantaneu 

În cel mai mare hău cu putinţă. 

Dar asta nu umbreşte cu nimic  
Senzaţia mai rară pe care-a încercat-o 

Când, după o planare perfectă,  

Atingea cu vârful tălpilor zona de aterizare. 
Adevărat vă grăiesc: 

Nimic nu se ridică la nivelul unei atari reuşite!   

Iar asta îţi dă aripi  

Să te urci la bordul 
Altor aeronave de antrenament  

Şi să încerci cu zâmbetul pe buze 

O nouă săritură. 
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    IULIU PÂRVU 
 

 
 

               ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE – MAROC 2014 

 

                                   14 august – Fes (Maroc) 
 

Prima noapte marocană, deși ne-am culcat târziu, a fost scurtă și 
agitată. Poate și din cauza căldurii. Elena mea se scoală devreme, după 

ora de acasă, iar eu nu am ce face decât să mă iau după ea. Am înțeles, 

după aceea, că nimeni nu a dormit ca scăldat, poate tinerii, care au 

întârziat la micul dejun. Treaba asta s-a întâmplat însă și până acum, că 

doar așa au fost și sunt tinerii de când lumea, se pun mai greu pe 

picioare. Ghidul marocan, de loc tocmai de aici din Tanger, s-a 

prezentat de dimineață la datorie și este foarte atent cu noi. Vorbește 

franțuzește și englezește. Brunet bine, are, zice el, rădăcini berbere. 

Plecăm la ora fixată, curioși să descoperim Marocul. Străbatem Tanger, 

oraș mare, de peste un milion de locuitori. Pe cât era aseară de animat, 

acum dormitează. Foarte puțină lume pe străzi. Peste tot clădiri 

moderne, construite cu gust. Impresia e că ne aflăm într-un oraș 
european. Doar câte o femeie în costumul său tradițional ne sugerează 

că suntem, totuși, în Africa... În drumul spre Fes, către sud, trecem 

printr-o zonă nu foarte arătoasă. Drumul e bun, un fel de autostradă sau 

șosea expres, nu trece decât prin marginea așezărilor, altfel destul de 

rare. În autocar, firește, ritmuri muzicale arabe, în ton cu peisajul prin 

care înaintăm, monoton, alternând  solul arid cu cel mlăștinos, deloc 

spectaculos. Ici-colo, pâlcuri de vite, de oi, de capre. Pe câmp, oameni 

cu sapa, ca pe la noi, nu prășind, ci culegând ceva, probabil cartofi. 

Eucalipți, măslini, cactuși. Miriști arse. Floarea-soarelui. Legume. 
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Oameni călare pe măgari. În rarele așezări ce ne ies în cale, case 

încropite din te miri ce. 

Ni se face o prezentare generală a Marocului. Pământuri cu o 

istorie veche, populate din cele mai vechi timpuri. Fenicienii și 
cartaginezii au stăpânit aceste locuri înainte să sosească aici berberii, 

care s-au instalat durabil, asumându-și condiția de autohtoni și 
rezistând stăpânirilor romane, vandale și bizantine. Un moment istoric 

decisiv s-a consumat o dată cu venirea arabilor, care au implantat în 

aceste locuri islamul, la sfârșitul secolului VIII. Sub dinastia Idriss s-a 

fondat primul regat al Marocului. La moartea lui Idriss II, în secolul IX, 

s-a fondat un nou regat, al berberilor. O a doua invazie arabă s-a produs 

în secolul X, fondându-se un adevărat imperiu marocan. În secolul XII, 
s-a afirmat o nouă dinastie, l* Almohade, care a cucerit principalele 

orașe din Algeria, Tunisia și Andaluzia, creând un adevărat tezaur 

artistic și cultural, cel maur. Din această veche dinastie face parte și 
Mahomed V, regele care a declarat independența Marocului de sub 

protectoratul Franței și Spaniei după al II-lea război mondial. Fiul său, 

Maiestatea Sa Hassan II a reîntregit regatul anexând teritoriul din 

Sahara și consolidând independența țării. Deducem că și în Maroc, 

precum în Iordania, s-a creat un adevărat cult al regalității.  
Dar să revenim la ale noastre. Că regele cultivă în marocani 

mândria națională se vede și în numărul impresionant de drapele ce pot 

fi văzute peste tot. Pe un fond roșu închis, aproape de bordo, o stea 

rezultată dintr-o încrucișare a două triunghiuri. Un simbol, firește, a 

cărui semnificație nu o cunoaștem. Niciodată un singur drapel, la 

intersecții de drumuri, în fața unui edificiu public ori unde se mai află, 

ci mănunchi de drapele sau suprafețe înstegate. Dacă ar fi umblat 

domnul Gh. Funar prin Maroc cât a fost primar, cred că ar fi adus 

modelul și la Cluj... Mai înțelegem că regele conduce autoritar. De 

aceea, foarte mulți polițiști peste tot. Străinii care intră în țară sunt atent 

supravegheați. Vedem treaba asta din felul cum ne urmărește ghidul 

însoțitor. După fiecare oprire, autocarul nu pornește până nu suntem 

numărați unul câte unul, ca nu cumva să dispară cineva dintre noi.  

Aflăm că în Maroc munca se organizează preponderent în 

cooperative, deci nu prea există patroni. Asocieri de proprietari de 

pământ ori profesioniști într-o meserie, care au, cu siguranță, un statut 

de funcționare, nu știu cât de asemănător cu cel al cooperativelor din 

vechiul nostru regim. Din câte am văzut până acum, într-adevăr, pe 

câmp, nu prea sunt pălmași izolați, ci numai grupuri... 
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După ce ieșim din autostradă, pe șosele așa-si-așa, trecem și prin 

localități, unele sate, altele orășele, cum erau vechile noastre târguri. 

Acum ne dăm seama mai bine de marile contraste care există în 

societatea marocană. Între oraș și sat, între autostrăzi și drumurile 

regionale, între casă și casă, între oameni și oameni. Pe șosea circulă și 
automobile, nu multe, marca Dacia (firma franceză are fabrică și în 

Maroc), dar și cotigi trase de măgari ori căruțe la care este înhămat câte 

un cal costeliv. Există multă mizerie la periferia orașelor și multe 

gunoaie împrăștiate pe câmp sau pe marginea șoselei. Pe unde pământul 

este parcelat, delimitarea între delnițe e făcută prin cactuși, 
accentuându-se, astfel, nota exotică a zonei. Unde sunt tarlale mai 

întinse, pot fi văzute mașini agricole, se lucrează, deci, mecanizat. 

Principala cultură – cerealele, dovadă numeroasele miriști, dar se 

întâlnesc la tot pasul și întinse plantații de măslini.  

După un drum lung, oprim la Volubilis, ca să vizităm cel mai 

important sit arheologic din Maroc. În vechime, aici a fost o capitală 

imperială. Pe aceste locuri a existat o veche așezare romană. 

Decopertarea nu a început de multă vreme într-o formă organizată. De 

aceea, multe vestigii au fost furate și se află în colecții particulare sau 

prin muzee occidentale. Cum din parcare este un drum destul de lung 

până la principalele obiective și căldura e toropitoare, Elena nu se 

încumetă să mă însoțească, rămâne cu Lici, care, zice, a mai văzut de-

astea, nu o pasionează. Îmi pare rău, pentru că știu că, odată, în 

studenție, era pasionată de șantierele cu săpături arheologice. Eu, cu tot 

efortul, pentru că trebuie să și urcăm, mă țin de grup. Am fost inspirat. 

Descopăr un fel de Efes, însă mai puțin pus în valoare. Vizităm, pe 

rând, urmele a ceea ce a fost cândva medina, ale unei vechi basilici, 
arcul de triumf ridicat de împăratul Caracalla (reconstituit), canalizarea 

din acea epocă, strada principală, case de locuit, din care s-au păstrat 

excepționalele mozaicuri Cortegiul lui Venus, Casa lui Bacchus și Casa 

lui Orfeu. Coloanele, firește refăcute, au frize minunate. Fotografiez 

insistent, mai mult din pasiune artistică decât turistică, pentru că simt 

calitatea cu totul deosebită a ansamblului, dar și a detaliilor. Un 

moment amuzant. Ca la Efes, și aici la Volubilis, într-o comunitate cu 

plăceri frivole, funcționau case de toleranță. Accesul minorilor era 

interzis. De aceea, clienții incerți erau supuși unor probe. La Efes, li se 

măsura talpa piciorului. Aici, măsurat era volumul instrumentului. Cel 

în cauză încăleca o bancă de piatră pe care era sculptat în relief organul 

bărbătesc, ca unitate de măsură, și trebuia să facă demonstrația. Pentru 

ilustrare, căci cei tineri din grup se sfiau, m-am oferit eu, bătrânul, să 
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încalec banca, dar numai atât... Mai trebuie omul să se și amuze nițel 

când soarele se revarsă peste noi ca o ploaie. 

La numai 30 de kilometri de Volubilis, se află Meknes, unul din 

cele patru orașe imperiale din Maroc. Locurile, parcă, s-au schimbat. 

Vedem o altă față a regatului. Zonă colinară. Câmpurile – foarte frumos 

lucrate. Întinse livezi de măslini. Șoseaua, mult mai bună, decurând 

recondiționată. Este vorba, oare, de avantajul pe care îl creează 

proximitatea orașului? Într-un loc ne amuzăm de Turnul cuiburilor de 

berze. Într-adevăr, nu am mai văzut  nicăieri în altă parte așa ceva. Se 

vede că au mult de lucru în zonă, este des așteptată barza. Marocanii 

sunt, în general, oameni prolifici, o demonstrează numărul mare de 

copii peste tot... Domnul Mugur ne introduce în istoria orașului, 

amintindu-ne perioadele edificării lui. Numele îi vine de la un 

important trib berber – meknasa. În secolul XIII, mai mulți sultani (nu 

le-am reținut numele) au consolidat urbanistica orașului, ridicând, 

printre altele o importantă moschee. Mai târziu, sultanul Moulay Ismail 

a înălțat mai multe monumente după modelele franceze din timpul lui 

Ludovic XIV. Sub protectoratul francez, s-a construit mai ales în stil 

european. Acesta este motivul pentru care orașul actual este format din 

două grupuri urbanistice total diferite, unul vechi și altul modern. 

Pentru turiști, deci și pentru noi, atracția vine dinspre orașul vechi, cel 

în care se păstrează monumente ale culturii maure... Vizităm, mai întâi, 

Poarta Bab Mansour, ridicată în secolul XVI. Este poarta de intrare 
înspre domeniul regal. O capodoperă arhitecturală, nu numai prin 

dimensiunile neobișnuite, cât mai ales prin lucrătura sa de o mare, mare 

finețe. Fiind exterioară, deci expusă intemperiilor, nu cred că e vorba 

de stucatură, ci de lucru în piatră. Impresionează și cromatica sa, 

discretă, cu nuanțe de verde, galben, albastru, perfect armonizate... 

Doamna mea, care între timp și-a făcut un fes dintr-o eșarfă marocană, 

ține să se fotografieze cu tânărul ghid care ne-a prezentat obiectivul, 

pentru că prea bine-i stătea în portul tradițional... Vizităm, apoi, Poarta 

Moulay Ismail prin care se intră în Medina. Și aceasta, venerabilă și 
foarte interesantă. Orașul vechi este înconjurat, aici, de trei ziduri de 

apărare. Dăm peste un târg de ceramică în Piața El Hedime. Marfă – 

berechet, tot ce-ți poftește inima. Cum nu am ajuns în aceste locuri pe 

vremuri, când eram pasionat de asemenea produse și încercam să-mi 

fac o colecție! Acum, însă, pasiunea mi s-a mai potolit. Îmi încânt 

privirea, umblând printre mărfuri, dar numai atât. În apropiere, 

Hambarele și Grajdurile regale, de pe vremea când Meknes era capitală 
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de regat. Impresionante prin dimensiuni și funcționalitatea lor. Astăzi – 

monumente de patrimoniu. 

Ne continuăm drumul spre Fes, un alt vechi oraș imperial din 

Maroc. Fondat la începutul secolului IX, de Idriss II. Inițial s-a 

dezvoltat ca oraș comercial, însă apoi, sub dinastia Merinide, a căpătat 

prestigiul intelectual și cultural de nivel european. Monumentele care s-

au ridicat în această perioadă reproduc stilul hispano-maur al vremii. În 

secolul XI, avea peste un milion de locuitori, mauri, berberi, evrei, 

negri, turci, creștini, era, deci, o urbe cosmopolită, supranumită Mecca 

Occidentului sau Atena Africii. Până să ajungem la Fes, străbatem o 

zonă agricolă bine gospodărită. Nu întâmplător, pe marginea șoselei, 

sătenii expun legume și fructe spre vânzare. În locurile de pășunat, se 

găsesc întinse jgheaburi pentru adăpatul vitelor și oilor. Pe aici, 

lucrările agricole sunt mecanizate. Miriștile – curate, paiele – balotate, 

ca în țările europene. Dăm și peste livezi de piersici, ca odinioară prin 

Dobrogea. Este o zonă bogată, lucru care se vede și în starea șoselelor... 

În Fes, poate mai mult decât în celelalte orașe marocane, sunt 

conservate valorile arhitectonice medievale, ale spiritualității 
musulmane, tradiția meșteșugărească. În câteva ore, nu putem vizita 

prea multe obiective, dar cele pe care le vedem sunt în măsură să ne 
contureze o imagine destul de cuprinzătoare asupra acestui important 

centru urbanistic marocan... Absolut superbă lucrătura porții Palatului 

Regal. Înăuntru, firește, nu avem acces. Alături se află un cartier 

evreiesc, îngăduit prin preajmă la dorința unei frumoase regine evreice 

a unuia dintre sultani. Vizităm Medina, cea mai întinsă din lumea arabă, 

cu 9400 de străduțe și alei, care adăpostesc circa un milion de locuitori. 

Găsești aici de toate: dughene, ateliere, moschei. Ni se înlesnește 

accesul într-un atelier de artizanat, în altul de țesătorie și într-unul de 

tăbăcărie-marochinărie. Asistăm la operații meșteșugărești, iar cei 

încântați de produsele expuse, cei cu bani, nu ezită să le și cumpere. E 

un truc, acesta al ghizilor locali, pe care îl acceptăm cu toată 

înțelegerea. Mă impresionează curtea interioară a Medersa Attarine, o 

școală musulmană care funcționează pe lângă moschee. Ghidul ne 

explică ce și cum în legătură cu specificul religios musulman. Ne face 

chiar o demonstrație de purificare simbolică prin spălarea de dinaintea 

intrării în lăcașul rugăciunii. Tânăr, cult, știindu-ne creștini, ca să 

prevină întrebări stânjenitoare, ne dezvoltă un adevărat encomion 
închinat femeii. N-am prea auzit multe asemenea până acum, nici în 

plan ideatic, nici ca patos al rostirii. Faptul că femeile nu sunt admise la 

rugăciune împreună cu bărbații nu reprezintă o discriminare, în opinia 
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lui, ci numai calea de a-i face pe aceștia să se concentreze asupra celor 

sacre, feriți de ispite... Plimbându-ne printre dughene, nu scăpăm de 

insistența vânzătorilor de câte ori tragem cu ochiul spre mărfurile lor. 

Într-un magazin  sunt comercializate obiecte ce țin de organizarea unei 

nunți, inclusiv patul nupțial. E greu să le înșirăm, pentru că sunt multe, 

toate de o eleganță desăvârșită. Intuim, însă, ce nunți somptuoase sunt 

pe aici și cât respect există pentru mirese... Și pentru că veni vorba, nu 

putem ascunde că am rămas uimiți de frumusețea ochilor fetelor 

marocane. Nu am mai văzut atâta expresivitate în priviri ca aici. Te 

cuprind cu toată lumina lor nealterată de păcat. Encomionul ghidului a 

fost, deci, pe deplin meritat. 

Ne retragem numai către seară spre hotel. Străbatem, acum, orașul 

modern, ridicat în bună parte după ce Marocul a intrat sub protectoratul 

francez. Aici, ne regăsim ca într-un oraș european. Pe B-dul Hassan II, 

în zona centrală, foarte multă animație la orele serii. După căldura de 

peste zi, este firesc. Suntem cazați în Hotel Mounia, foarte elegant în 

exterior, oferind condiții decente de odihnă. Cină copioasă, cu bufet 

suedez. Un duș, firește, ca apoi să ne dedăm somnului. Cu toată spaima 

de ebola, refuz țuica nașă-mi ca dezinfectant. Poate mâine seară... 
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IOSIF BĂCILĂ 
 

 
 

POEME-SEMENICE (selecţii) 
* 

lângă Lacul Vulturilor 

Pe Muntele Albastru, 
înveşnicit cu nume de floare, 

numai vulturii 

nu se tulbură 
la apariţia stelelor – 

îşi dau bineţe  

doar din priviri 
nu se ştie  

înspre ce orizonturi,  

înspre ce nemărginiri; 

Şi, totuşi, 
o fărâmă de vers 

e-o declaraţie de dragoste 

în Univers! 
 

* 

la Piatra Nedeii 
Lângă pietrele-acestea, 

timpul se îndestulează 

clipă de clipă; 

Eu – rătăcind  
în cuvânt, 

ca să nu mă dau uitării! 
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* 

pe Culmea Semenicului 

– O, Doamne,  
ce frumoasă 

e clipa în care 

mă-nminun în cuvânt,  
necum în uitare! 

 

* 

îndrăgostitului de cântec şi de cuvânt românesc, 
preapoetului NICOLAE IRIMIA 

Peste 

zariştea din dor 
nu-i cărare, nici izvor! 

Peste 

roua din poiană 

e cărare, e şi rană; 
Dar 

şi rana-i ca o şa –  

lira lui Orfeu să stea! 
 

* 

Ca o frunză 
verde-verde, 

dorul meu 

se tot încrede – 

de venire, 
de plecare, 

de ziuă, 

de înserare... 
 

* 

Fără început, 
fără sfârşit, 

albăstriu şi înverzit, 

Muntele împădurit – 

scalda vulturilor, 
frunza mesteacănului, 

cântecul pitpalacului... 
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* 
Poetul – 

lespedea pe care 

nu creşte iarba, 
dar se oglindesc 

luna şi stelele. 

 
* 

Poezia – 

frumoasa Cosânzeană 

cu buzele pale, 
ce-şi întâmpină 

oaspeţii în Cetate  

cu pâine şi sare! 
 

* 

Unele 

şi altele 
stelele înaltele; 

Altele 

şi unele 
ninsorile, brumele... 

Multele,  

puţinele 
ploile, hodinele. 

Puţinele,  

multele 

pietrele, căruntele! 
 

* 

la Mănăstirea Almăj-Putna 
Când prigoruia 

stârneşte ploaia, 

peste păduri şi poteci, 
ori rătăceşte singuratică 

la marginea râului, 

să-i aducă aminte 

curcubeului 
că şi-a uitat culorile 

de vatră încinsă 

sub streaşina ochilor mei.. 
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MIRON MARCEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOR DE 

 

                  (lui Adam Puslojic) 

 
Aduc mărturie 

frunzelor 

florilor din buchetele mireselor 
pe care le încununez 

altoire în fereastra inimii 

lui Făt Frumos 

daco valahul 
sârbul mut 

care scrie poeme în somn. 

Adam Puslojic 
feciorul de împărat 

întors din plaiul 

tinereții fără bătrânețe. 

Un soare pletos 
apasă pe inima mea. 

Aduceți frigarea 

babei Ilinca 

să-mi treacă de foc 

și de dor. 
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RUGUL DIN BENARES 

 

         (Passionariei Stoicescu) 

Tac 
foarte adesea tac 

și-n liniștea aceasta 

mă înspăimântă 

rugul din Benares 
în cântecul sacadat 

ram ram, ram ram, ram ram. 

De spaimă 

în fiecare miez de noapte 
îmbrăcat în armură cu zale de licurici 

cosesc pădurea de psalmi 

lipsă de lemn pentru rug 
când tobele înnebunite 

îmi repetă ritmul șeolic 

ram ram ... 

Rugul din Benares mistuie 

om și lemn 

în cântec idolatru 

ram ram, ram ram, ram ram. 

Rugul din Sinai  
arde 

păcatul din mintea pribeagă 

dar nu dogorește murele coapte 

nici frunzele 

florile albe 
de pe spinosul ram. 

În Sinai nu se cântă idolatrul ram ram 

acolo 
lumina doarme în rug 

cu îngeri blânzi 

ce-n lume curg. 
 

ÎN FALANGĂ 

 

Doamne 
lasă-mă în lume 

atât cât se întinde lumina 

și nu mă duce 
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în departele departelui 

unde nu mai ești vizibil. 

Dincolo de hotarul palid 

întunericul des 

strivește 

amintirile 
cu toată zestrea de zâmbet 

și milă. 

Din împărăția de dincolo 

se revarsă 

frisoane de moarte 

peste așchiile de lumină. 

Ghemele falangelor macedonene 

la distanță 

țin neliniștile. 

În falangă 

ca într-o țestoasă uriașă 

circular 

calci pe urmele altora 

întru o nouă putere 

necăutat 
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VIRGINIA BRĂNESCU 
 

 

 

 
 

 

              NECAZURILE LELII RAVECĂ 
 

După moartea bunicii urmașii vândură casa părintească unui dogar 

sas, lung, subțire, roșcat și pistruiat, care avea mulți copii. Acestuia îi 

convenea spațiul mare al curții, cu șură, putându-și depozita materia 

primă și marfa, butoaiele. Oamenii își cumpărau de la el surcele cu doi 

lei sacul și cu ele își aprindeau focul.  

Avea omul acesta obiceiul și priceperea de a dresa păsări și tocmai 

domesticise un corb pe care-l învățase să-și spună numele: „A-cob‖, 

adică Iacob. Corbul trăia liber pe lângă casa lui și zbura în voie peste 

toată strada, copiii strigându-l. El se opera pe câte o casă, unde în loc să 

croncănească precum face neamul său, își striga numele: „A-cob!‖. 

Asta îi amuza pe copii dar și pe adulți. 
Dar A-cob dobândise niște vicii ascunse: iubea obiectele lucitoare, 

pe care le lua în cioc sau cu ghearele și le dosea pe unde putea. 

Lelea Ravecă era o bătrână văduvă, precupeață care avea o casuță 

mică și curată și trăia din vânzarea fructelor de pădure, ori a ciupercilor, 

a hameiului și a altor verdețuri culese de ea; ba chiar fierbea pastă de 

măcieșe, pe care o vindea clienților. Îi plăcea să își facă pentru ea 

dulcețuri și întotdeauna avea pe masă o prăjitură de casă cu gratii și 
umplută cu nucă, din care mânca uneori câte o bucată. 

Avea o curte pietruită și plină de soare, fiind orientată spre est, iar 

vara își punea acolo o masă frumos acoperită cu o față țesută în casă cu 

modele românești, unde mai sta și mânca. Nouă ne era dragă, căci era 

vioaie, râdea cu copiii, uneori ne dădea chiar prăjitură, iar când voia să 

ne înveselească zicea: „Habă, călărabă‖, ceea ce ne amuza. 
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Într-o vreme, lelea Ravecă intrase la idee, fiindcă cineva îi furase 

cheia de la poartă, iar ea bănuia că ori vreun copil rău, ori vreun țigan 

care și-a pus în gând s-o fure, când într-o zi, pe cine credeți că găsi pe 

masă în curte, la borcanul cu dulceață uitat acolo? Pe domnul A-cob, cu 

borcanul în gheare, gata de zburat. Dar speriat, agăță în gheare fața de 

masă, trăgând odată cu ea tot ce era pe deasupra. Bineînțeles că le scăpă 

pe jos făcând tot „cioburi și ulcele‖ și pe când lelea Ravecă îl „omenea‖ 

cu niște epitete folclorice, aruncând în el cu ceva pietricele găsite în 

mare grabă prin stratul cu flori, corbul furios și el că își pierduse 

bunătate de captură și urcat pe creasta acoperișului striga cât îl ținea 

pliscul, singurul cuvânt pe care îl știa articula: „A-cob‖. 

Apoi a fost prins de un alt vecin, pe când voia să-și dosească niște 

scule mici și lucitoare, pe sub acoperișul casei lui, unde gasiră un întreg 

depozit de obiecte lucitoare, printre care și cheia lelii Ravecă. - 

Mai târziu meșterul dresor s-a lipsit de corb, fiindcă a descoperit ca 

nu copiii lui, pe care îi bătea pentru asta, îi mâncau caimacul de pe 

cratița cu lapte, ci A-cob. 

L-a trimis în codru, să-și câștige existența mai cinstit și cu mare 

trudă. 

 

(Din volumul Din umbra amintirilor, Ed. George Coșbuc, Bistrița) 
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MIRON ŢIC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLARUL 

 

Târziu 
Şi-a ridicat ochii 

Grei de aburul lutului. 

A privit ostenit şi tăcut 
Peste ultimul ulcior 

Apoi, bătrâneşte şi-a împreunat 

Mâinile 
De-o viaţă 

Învăluite de lut 

 

MĂ ŞTIU PLECAT 
 

Mă ştiu plecat spre miresmele fructelor  

Şi merg pe acest drum fără întoarcere 
Şi mă gândesc ce o să păţesc dacă n-aş mai scrie 

Poezie 

Încotro mă vor duce apele fluviului lui Moise  

Când te văd bolnavă de aer, 
Eşti la fel de frumoasă . 

Şi porţi la butonieră, un nufăr alb 

Poate ajung să te iau în braţe. 
Tăcerea mă chiuie şi rupe bucăţi din mine 

Bucăţi mari de melancolie 
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Distrugându-mi răceala gândului 
Mă bucur de întâlnirea cu tine, 

Ar trebui să-ţi ating mereu floarea din ochi 

Să nu râd niciodată că te-am visat. 
În aşternutul tău, alb de mireasă 

 

NUFĂRUL ALB 
 

Îl privesc cu amândoi ochii 

Privirile îmi devin independente de această floare 

Te privesc cum pluteşti deasupra apei 
Cu tulpina ta şi rădăcinile înfipte în adâncul lacului 

Eşti cea mai frumoasă floare 

Exprimi frumuseţe, o stare calmă şi multă graţie 
Eşti ca o sfântă rugăciune trecută prin vis 

Nufăr alb, aşezat, într-o vază 

Te privesc în tăcere 

Eşti în al nouălea cer 
Floarea ta nu poate fi uitată cum nu este uitată 

Apa lacului care stai, privind liniştea, dintr-un singur 

cuvânt 
Mirosul tău călătoreşte cu mulţimea de pelerini. 

Cu noii Psalmi pe buze. 

 

ÎMBĂTAT CU DRAGOSTE 

 

Această zi m-a îmbătat cu dragoste. 

Mi-a intrat în suflet şi mi-a împărţit bucuria 
În mai multe felii. 

Te aştept să mă răneşti cu seninul ochilor tăi 

Tămăduieşte-mă cu umbra din cuvintele tale 
Caut să aflu, să văd ce a mai rămas din acel zâmbet 

Din poza speranţelor noastre 

Până când mai păstrăm un strop de iubire 
Paşii lasă urme pe zăpada proaspătă a dimineţii. 

 

PLOUĂ CU MIRESME 

 
Plouă cu găleata plină de miresme 

Cu miresme de fructe culese de mânuţa ta 

Prin care curge lumina 
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Ochiului cu lacrimi sărate 
Văd cum se-ntoarce marginea râului 

Ce trece pe lângă ierburi şi plante verzi 

Încolţite de boală 
Şi aflăm şi de boala copacilor 

Care ne îmbolnăvesc şi pe noi cu răceala 

Aerului pe care-l respirăm 
Deasupra zidului aurit 

Ne facem semne din priviri 

Cuvintele cresc fără oprire 

Le auzim pe străzi, certându-se. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

100 

 

NICOLAE VĂLĂREANU SÂRBU 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POEME 
 

Sufletul se smulge din trupul de trestie 

 
Culoarea 

cu nuanţe calde şi reci lunecoase aidoma gheţii 

se varsă-n tonalităţi ce absorb gradat lumina. 

O temperatură prea îndrăzneaţă nu se poate manifesta. 
Dumnezeu are punctele sale de control. 

Culoarea se înfrumuseţează pe sine şi-şi este de ajuns, 

pe aripile ei se multiplică şi străluce, 
întunericul bântuie şi el nuanţe flexibile. 

Sub aure galbene se-nfăşoară întregul ca un cristal lichid 

sufletul se smulge din trupul de trestie, 
capătă respiraţie de zbor. 

Apele curg peste comori luminiscente şi paşnice, 

pietrele lor sună a cântec cu înălţimi de mireasmă. 

Nu te grăbi, 
te poţi descoperi din ce n-ai fost, 

vei fi un simbol ce topeşte-n sânge orice culoare. 

 

Mă rog pentru tine 

 

Sub plapuma păcatului 
nu mă sfiiesc să-l recunosc de la început  
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fiindcă de la început este 
ca un semn de întrebare fără răspuns. 

Spune-ţi ce să fac 

cum să mă rog mai eficient, 
să fiu iertat de tot ce n-am făcut ori am făcut 

cu păcat dobândit. 

Privesc pe geamul recunoştinţei 
cu sufletul viu 

ca un călugăr din chilia întunecoasă 

unde numai lumina dumnezeiască pătrunde. 

Mă rog pentru tine neamul meu 
mai sărac decât mine, 

mai oropsit decât mine 

pentru ieşirea la lumină 
şi izbăvirea de trădători şi împilatori 

pentru pacea şi bucuria sufletului 

care te înalţă prin veac 

împlinit 
cum a mai făcut-o. 

 

Se plimbă tăcerea prin gânduri 
 

Umbre de fantome fâlfâie prin castel. 

Trec dintr-o cameră într-alta cu volte 
de aer în mişcare. 

Uşile se deschid singure şi se aude 

cum prind putere. 

Pereţi par a fi liniştiţi. 
Simt cum noaptea se curbează, cum se stinge. 

Stelele îşi îngroapă-n bolta cerului colţurile 

fiecare-şi ocupă locul în constelaţia veche. 
Se plimbă tăcerea prin gânduri 

luna le grăbeşte. 

De lumina lor m-ar găsi împreună cu tine 
ar fi o minune. 

Noaptea ajunsă pe buza rece a izvoarelor  

se crapă sub greutatea dimineţii,  

soarele dă din vâsle să sosească 
de dincolo de mări.  
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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 

 

 

NADEJDA IVANOV 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VERDE REGAL 
SAU MASCULINITATEA REGĂSINDU-SE ÎN ETERNUL 

FEMININ 
 
 Noul volum al lui Andrei Turcanu „Verde regal‖ exprimă stările 

eului atins de ardorile inedite ale senectuții. În acest (nou) spațiu poetic 

nu se mai regăsește hăul ontologic din cărțile anterioare, cu o acustică 

hipersensibilă, în care, alături și în contrapunerea monștrilor cu ochi de 

sticlă, își încercau „vocile‖ și-și disputau prezența într-o „tauromahie‖ 

inegală, dramatică centauri luptători, lupi singuratici, sau personaje ca 

don Quijote cu diferitele sale măști culturale și existențiale. Și luptele 



 

103 

 

acerbe, cu pornirile de revoltă și inevitabilele deziluzii, și „armele 

protectoare‖ ale eului „zdrumicat între fălcile grele‖ ale realității din 

„Cămașa lui Nessos‖, „Iisus prin miriști‖ și celelalte volume ale lui 

Andrei Țurcanu s-au spulberat, abandonate, ca o ultimă renunțare și o 

supremă regăsire de sine  într-o pace extatică superioară, tămăduitoare. 

Ieșirea aceasta neașteptată din „închisorile‖ cotidianului coercitiv și 
sufocant poetul o datorează Iubirii, forță eliberatoare, remediu al 

împăcării cu sine într-o detașată situare dincolo de „lumea‖ căzută și 
pierdută iremediabil în magiile răului, minciunii și urâtului.  

După cum putem ușor observa, cea din urmă carte vine în totală 

contrazicere celorlalte precedente. Toate, pe rând, „Cămașa lui 

Nessos‖, „Elegii pentru mintea ce din urmă‖, „Destin întors‖, „Iisus 

prin miriști‖, „Estaur‖ fac parte dintr-o celulă pur masculină, în care se 

zdrobește încontinuu aceeași deșertăciune a lumii, pe care eul liric ar 

vrea s-o purifice și s-o izbăvească, la modul christic, de tot ce-i lumesc 

prin propriul sânge. De-a lungul acestui itinerar, închipuind mereu 

peripluri circulare, poetul trece prin efluvii de emoții tot mai ardente și 

mai accelerate, până la atingerea stării paroxistice a unui „Interior în 

roșu aprins‖. „Verde regal‖ marchează o modificare esențială în 

condiția sa exterioară și interioară, o moarte și o înviere ontologică: 

„Cu cele lumești, îmi părea, am încheiat socotelile. Toate îmi erau 

străine și foarte departe‖ (IX). Cuvântul se transformă din „armă 

grăitoare‖ în vocea duhului trezit într-o nouă deschidere și o nouă 

menire. E cuvântul întru Har ce implică eul într-un dialog cu Sinele 

arhetipal înfățișat de Gru-Gru, sugestie a goetheanului „etern-femininul 

ce înalță în tării‖: „Eram un chimval aruncat într-o nesfârșire aridă. 

/Doar sparte alămuri. Din uleiul din candelă /un ochi îngrozit mă ținea 

în cătare./Venise clipa. Dar în locul securii, în răsfățul florii de măr / 

coborai tu, / împușcând cu alice de puf./ «Hai, pasăre! - ți-am spus - /ca 

pe-un hap de arsen să te-nghit». /Nu bănuiam că intrasem în joc cu 

vecia / și că cele ce sunt se orânduiesc în răsunet cu cerul‖ (VII). 

Descoperim o re-naștere într-o ființă plenară, tânără, cu o respirație 

totală și un ochi cosmic invadat de prezența Verdelui Regal. Această 

moarte spirituală și înviere unește eul liric cu divinitatea sa lăuntrică 

prin iubirea dătătoare de lumină și culoarea primordială a viului: „Ies 

din burta chitului. /Tânăr, /debordez peste marginile lumii. (…) O, 

dragoste, pasăre stranie, sloi de gheață, stâncă fierbinte… /Zbori în 

înalturi, cazi în abisuri? Tu bulgăre de foc, /viață fără de moarte 

spintecând nemărginirea‖ (III)  
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În această carte masculinitatea agresivă, brutală, contorsionată se 

dizolvă în apele voluptății supreme. Ascuțișurile reci ale rațiunii dispar 

în momentul chemărilor limpezi ale veșniciei și ruperii de trupul vechi 

biciuit: „Nu mai sunt înțeleptul /care, neclintit, să poarte în spate 

/cadavrul unui trist saltimbanc‖. (XV) Eliberat de crispările 

masculinității „angajate‖, eul liric se dedă în totalitate Verdelui Regal. 

Acesta îl rupe de tribulațiile cotidiene, „pământești‖ și-i deschide 

orizonturile unui nou eu într-o comunicare extatică și o beatitudine 

interioară pură, cu dublura sa psiho-ontologică feminină, cu anima sa: 
„Lângă mine Gru-Gru - /un vârtej însorit jubilând într-un dans - /peste 

țepii de miriști uscate așterne /un văl proaspăt de verde regal‖. (XV) În 

cele din urme, dansul, simbol al mișcării și armonizării cosmice, 

integrează cele două forțe primare într-un tumult unic de incandescență 

și muzică divină: „– Gru-gru, Gru-gru... – trece prin floarea nemișcată a 

copacului un fulger albastru.//Înălțimile freamătă într-un allegretto de 

Brahms.‖ (XXVI)  
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GALINA FURDUI  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*** 
Iar după spaţiile noastre toate-toate 

Atâtea ceruri cresc, atâtea ceruri, poate... 

Tăcerii candelă aprind pe prispa serii 

Şi tună-n tâmple liniştea vegherii. 
Mai răzvrătite/blânde, cu frunţile brăzdate 

De înţelesuri multe, cu rânduri de durate, 

Ştiu: după cauzele noastre toate-toate 
Atâtea ceruri tac, atâtea ceruri sparte. 

Mi-e cauza pe-un drum ce-l au toţi mesagerii 

(Da, al căderii, dar şi, şi al vederii), 

Visând, vâslesc cu buzele uscate, 
Ştiu: urmărită sunt din vârfuri de cetate, 

De după spaţiile noastre-aşa ciudat legate... 

 
*** 

Fulgi coboară peste gene, 

Fug cuvintele. 
Îşi ascund printre troiene, 

Alb, veşmintele. 

Tac pitite sub sprâncene 

Jurămintele, 
Fulgi coboară peste gene 

Ard cuvintele. 

Iarna stelele îşi cerne –  
Vântul zvântă-le 

În poeme pământene, 
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Descântându-le... 
Fulgi coboară peste gene –  

Vin Cuvintele.  

 
*** 

Orice cărare, ziceam mai ieri, e un inel 

Ce-ncheie-un drum al Dragostei Paterne 
(Da, nu pornesc la drum fără de El, 

Oricât de scurtă-ar fi fâşia ce se-aşterne). 

Urmăm (nu evadezi) un strict prescris apel, 

Pe-alături trec lanterne şi guverne, 
Cărările se-ncercuie-n inel, 

Încheie-un drum al Dragostei Paterne. 

Alături iarba,-n glas mirat de firicel 
Rebel, ceaţa din cerul larg deşterne, 

Se-aude-n depărtări un clopoţel fidel, 

Un porumbel, rotind, măsuri de timp discerne... 

Orice cărare, îmi zic şi azi, e un inel. 
 

*** 

Eşti arhitectul propriului destin. 
Tot ce-ai creat greu este să desfaci. 

Pământul meu, pământul meu creştin 

Cheamă prin văi străbunii noştri daci. 
Ce s-a-ntâmplat că-s toate în declin, 

Că omul nu mai e, dar nu-şi mai e cârmaci, 

Destinul lui, o bietul lui destin 

Nu-şi poate fi, el însuşi lui, tălmaci. 
Oftează-Appollo-n soarele lui plin 

(Înconjurat de dionisiaci). 

Eu... băştinaşii-mi chem. Vreau să le spun că vin 
Pe drumul dacilor, voinicii noştri daci 

Vin cumpătat. Să-ntrebe de-un destin... 

 
*** 

Mi-e dor de-ntregul cu reflecţii cristaline 

Răsfrânte-adânc în suflete senine. 

Şi-i cred, şi-i cred celui ce-l port în mine 
Şi care sunt (dar sunt!) prin legile divine. 

Atât de greu apasă umbre şi surdine 

Şi fug, mă-ascund sub aripe blajine. 



 

107 

 

Acolo...-ntregu-i în urcuş de violine 
Răsfrânt adânc în suflete senine. 

...Senin, dar şi confuz, îmi vine gândul, vine  

Să-ntrebe despre Spaţiul ce urcă-n serpentine –  
Ştie hotare? Să le înscrie cine-i? 

Şi dacă lipsă-s, de ce le simt, streine... 

Mi-e dor de infinitul în reflecţii albe, pline 
 

*** 

...şi devenim ceea ce ne-nconjoară 

(Vezi, lumea-ntreagă n-o poţi transforma 
Oricât ţi-ar fi aripa de uşoară, 

Oricât de-adâncă melodia ta). 

Plugul destinului povara ne-o tot ară, 
Da, cursul roţii înapoi nu-l poţi, dar nu-l poţi da 

Şi  îmbrăcăm ceea ce ne-nconjoară –  

Vezi, haina lumii nu, n-o poţi schimba. 

Vântur-ascult vorba solomonară 
Despre ce-a fost, ce este, ce va fi cândva, 

Zâmbesc amar... În albia fugară 

A undei care altfel, mai altfel azi  ne-ar vrea 
Noi... devenim constant ceea ce ne-nconjoară 
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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 

Noi punem preț 
Și-ncolăcim disprețuirea 



 

109 

 

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 

 

Cândva demult 
poeziile se citeau în 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 

Noroc de panouri, standuri de publicitate 
Alte teme nu-s 

Decât: cu ce? Și cât? și unde? 

Poeziile nu se citesc în glas 

Doar rar  

la grădiniță 

Copiii nu pot citi 
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De parcă s-ar învăța a vorbi 

pentru ca apoi să se învețe să tacă 

Ce rost are cuvântul? 

Rostit la 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 percep emoții 
Apare sens fără publicitate 

 

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  

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 



 

111 

 

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… 

 

Suflete, un ciob de stea 
 

Ce stele s-au destrămat  

pentru a ne crea sufletele? 

Ce foc a îngheţat  
pentru a putea fi fărămiţat? 

Suflete din fărâme de stele,  

Viaţa stelelor mai trăieşte în sufletele noastre 
 

Pe marginea absolutului 

 

Mi-am uitat timpul  
Dar poate l-am pierdut 

Proust m-ar sfătui la sigur să-l caut  

De fapt nu e vorba de un timp pierdut 
E un timp rătăcit 

În clipele unui aşternut 

De fapt e un timp… 
Cu mulţi timpi 

Un fel de prezent continuu englezesc 

Şi poate nu e vorba de timp 

Şi precizarea orelor 
E un surplus 

Inutilitate 

Timpul se transformă în nulitate 
Iar spaţiul? Dimensiuni minore… 

Ceva pierdut în existenţa umană 

Îmi spune 
Emoţia are materia ei. 

E fără timp spaţializat 

Je viens 

Tu viens 
Ne sărutăm… 
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An bisect 
 

Anul bisect  
Luptă veşnic cu timpul 

Excepţia îi e particularitate 

Timpul l-a pedepsit 
I-a muşcat o zi 

Astfel anul ascunde lacrima  

Încâlcită în fulgii unei nopţi din februarie 

Oricum e mai mult timp 
Pentru a aştepta o primăvară 

 

Plâng stele 
 

Plâng stele 

Lacrimile lor cântă dansând în cădere 

În marea clepsidră 
Unde clipa e buricul pământului. 

Plâng stele, 

Se închină vieţii 
  – copac de măslin –  

Sărutându-i rădăcina,  

Vin să o admire 
Stele apar / dispar 

Eşti unică – VIAŢĂ 

 

Jocul umbrelor 
 

Nu am timp  

Să opresc timpul 
Mă grăbesc să trăiesc 

Îngerii se vegetează  

aşteaptă pe cineva să oprească la umbra sa 
dar umbrele celor vii sunt prea rapizi 

Şi dacă se opresc e pentru a săruta o altă umbră vie 

Mă grăbesc să trăiesc 

Să opresc timpul  
Nu am timp. 
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NINA PLĂCINTĂ 

 

  
 

 

Între „Da” și „Nu” 

 

Între „Da‖ și „Nu‖ 

Există un „poate‖; 

Între „eu‖ și „tu‖ –  

Un „Departe‖. 

Între cer și pământ  

Se ridică fum; 

Între ploaie și vânt 

E parfum. 

Între Soare și Lună - 

Un asfințit. 
Pân` la capăt de mine 

Eu te-am iubit. 

 

Orientări 

 

Se-ntorc primăverile 

De la Răsărit, de la Apus, 

de peste tot. 

Cu ele – dorurile 

Cele mai grele se-ntorc. 

Se-ntorc păsările 
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De peste nouă mări și țări, 

de peste tot. 

Cu ele – amintirile 

Cele amare se-ntorc. 

Mă-ntorc cu fața spre neștire, 

Doar poate-ai vrea să te joci 

Și însoțit de dor și amintire, 

Ca primăvara să te-ntorci. 

 

Neasumare 

 

„Porțile se-nchid!‖ 

A strigat un băiat… 

Și-atunci am tresărit: 

„Nu, eu încă n-am intrat!‖ 

Și-atunci am alergat, 

Dar tot nu le-am oprit. 

Da, mă trezisem din somnul adânc, 

Da, am văzut Porțile, 

Porțile Raiului, atât de mult râvnit, 

Da, s-au închis porțile. 

Și mi-au fript privirile 

Nu eu, ci ele m-au oprit. 

E oare Paradisul mai prejos 

Decât fărâma asta de humă? 

E oare Pământul atât de păcătos, 

De calea spre Rai Domnul ne-o curmă. 

Ce face cel ce viața nu-și asumă, 

E josnic sau e aruncat în jos? 

„Porțile se deschid!‖ 

Același băiat a strigat 

Și-atunci am tresărit: 

„Nu, dar de ce-am intrat?‖ 

Și-atunci am alergat, 

Dar s-au închis, n-am izbutit. 

E oare lumea mai frumoasă 

Decât oricare Rai Împărătesc? 
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E oare Paradisul pentru alții? 

Cu Locul nu mă potrivesc? 

Ce fac cei ce moartea nu-și primesc –  

Se uită înaintea sau în urma porții? 

 

Poetului… 

 

Poetului să nu-i luați iubirea, 

Căci poate-ți pare că trăiește, 

Dar își trăiește deznădăjduirea 

Poetul care nu iubește. 

Poetului să nu-i luați iubirea 

De lume, de frumos, de curcubeu. 

Veți face să-i dispară firea, 

Va fi poet care nu are Dumnezeu. 
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   ION CUZUIOC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odă limbii strămoşeşti 

 

Limba-n evuri româneşti 
Bifurcată-n văzul lumii... 

Sfânt de ai ceva de-a mumei, 

Obligat eşti s-o păzeşti. 
Limba ta, o dulce grai! 

Fie viaţa cât de-amară, 

De trăieşti în altă ţară, 
Obligat eşti ca s-o ai! 

Limba ta, o bogăţie! 

Dacă vrei urmaşii tăi 

S-o vorbească peste văi, 
Veşnică să-ţi fie vie! 

Limba ta ca o coroană, 

Pentru plai e un destin. 
Dacă eşti din neam latin,  

Să te-nchini ca la icoană!  

 

Latin îmi este neamul 

 

Când de mama doru-mi vine, 

Scriu cu litere latine. 
Când de ţară doru-mi vine, 

Deschid cărţile latine. 

Când tristeţea dă la mine, 
O alin tot cu latine. 



 

117 

 

Peste văi, peste coline, 
Păsări, gâze şi albine 

Se-nţeleg doar în latine. 

Pici cu inime blajine 
Buchisesc şi ei latine. 

Să trăiască şi mai bine, 

Lumii toată îi convine 
Să cunoască şi latine. 

Mame, soaţe, gospodine 

Se mândresc că sunt regine 

Cu podoabele latine. 
Şi doar inime haine, 

De prin părţile străine, 

Nicidecum nu pot susţine 
Sufluri noi neolatine. 

Nimeni n-o să ne dezbine 

De pe plaiuri eroine, 

Ce de veacuri ne sunt pline 
Tot de rudele latine! 

 

Icoana sufletului meu 
 

Limba mamei, limbă sfântă, 

Ca o candelă aprinsă, 
Azi o lume-ntreagă-o cântă, 

Căci lumina ei nu-i stinsă. 

Limba noastră, cea română, 

Ce de veacuri o cântăm, 
E ca apa din fântână, 

Cu ea setea ne – alinăm. 

L-a-nceput a fost Cuvântul, 
Cel urzit de Dumnezeu, 

Și-i slăvit de –ntreg pământul, 

Să-l cântăm în cor mereu. 

Moșii noștri-n bătălii, 

Se rugau tot românește; 

Tot cu gândul la copii, 

Ascultau cum iarba crește. 

Florile de pe câmpii, 

Graiul dulce-l răspândesc, 

În el toate ne sunt vii, 
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Pe pământul românesc. 
Când vorbim limba română, 

Ea ne e pe frunți coroană, 

Noi cu inima blajină 

Ne-nchinăm ca la icoană! 
 

Odă cărţii 

 
De cum ai deschis o carte, 

Pe dată luat-ai aminte: 

Bogat vei fi în cuvinte 

Şi chiar înţelept şi la minte. 
De cum ai citit o carte, 

Al ei autor – un părinte – 

Îţi face şi ţie dreptate, 
Cu sfaturi utile şi sfinte. 

Iar mâine ca tu să ai parte 

Şi-n fapte să fii înainte, 
Să-ţi fie perină o carte, 

Iar filele ei – veşminte! 

 

Abecedar 

 

E-nceput de an şcolar, 

Piciul va primi în dar 
De la dragul lui librar 

Un cadou-abecedar. 

Piciul nostru e cu har, 
Cu silinţă la orar. 

El va scoate din sertar 

Scumpul său abecedar. 

II va citi ca un şcolar, 
Ca să-i fie mâine clar: 

N-a fost munca în zadar: 

Va ajunge cărturar. 
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VALERIU RAȚĂ 
 

 
 

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, 

Şi bucuriile s-or înmulţi. 

Cu Dumnezeu în fiecare zi, 
Ce fericit întruna mă voi şti. 

Cu Dumnezeu în fiecare zi, 

Mănânc din pâinea 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 mântui. 
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Domnul Dumnezeu 

 

Un Stăpân pe Terra noastră 
Este Domnul Dumnezeu, 

Soare dulce în fereastră, 

Pentru lume – panaceu. 
Sprijinul ce nu lipseşte 

Şi ne scoate din nevoi, 

Zi şi noapte-mpărăteşte 

Poartă grija pentru noi. 
Ne aduce numai pace, 

Se tot plimbă peste nori, 

De ceva de jos nu-i place 
Îl străfulgeră furori. 

Şi trimite vânt şi ploaie, 

Ori cutremur de pământ, 

Ca pe oameni să-i înmoaie, 
S-aibă bunul simţământ.  

Slava Lui e sclipitoare, 

El ne scoate din păcat... 
Când se supără, ne doare, 

Căci tot El ni-i aliat. 

E-n deplina Lui putere 
Să împartă din tării 

Pentru unii mângâiere, 

Pentru alţii bucurii. 

Fiecărui ia din spate 
Greutăţi şi îndoieli 

Şi le ţine toate-toate 

Fără mofturi, şovăileli. 
Dacă-i facem legăminte, 

Este spre plăcerea Lui, 

Iar pe noi ne va cuprinde 
Patima norocului. 

E mister şi o minune, 

Nu încape în cuvânt, 

Orişicine poate spune 
Că e cel mai mare Sfânt. 

Un Stăpân pe Terra noastră 

Este Domnul Dumnezeu, 
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Soare dulce în fereastră, 
Pentru lume – panaceu. 

 

Sunt legat de Dumnezeu 
 

Ce puteri divine are?... 

A creat pământ 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 răspândit, 

Omul şi femeia-zână 

Pe Pământ a zămislit. 

Haosul devine lume, 
Iată m-am născut şi eu, 

Port cu fală propriu nume 

Şi-s legat de Dumnezeu. 
 

Dumnezeu ne e salvarea 

 
Aurora dimineţii – 

Ziditorul Dumnezeu, 

Pentru tot parcursul vieţii 

E în rol de corifeu. 
Noi suntem ca după stâncă 

Ce-i zăgaz mulţumitor, 

Iar credinţa ni-i adâncă 
Din trecut la viitor. 

Răul vine, dar şi pleacă, 

Frică nu avem defel 
Că satana ne provoacă, 

Doar avem Păstor fidel. 

Când se-abate vreo furtună, 

Ne e sprijin, ajutor: 
El la vremea oportună – 

Unic interlocutor. 

Vom urma întruna-I calea 
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Vom ajunge şi la ţel: 
Dumnezeu ne e salvarea – 

Ne vom mântui cu El... 

 

Rugă către Sfântul 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 stăpâni. 
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, 
Sfânt Apostole Andrei. 
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ION DIORDIEV 

 

 

 
 

 

    8 CATRENE 

 

 
Ipocritul nu se teme că va fi prins cu minciuna  

Rostită sus şi tare de îngheaţă pe loc tribuna.  
Este sigur: din prinsoare uşor va fi salvat,  

El doar a spus ce puterea însuşi i-a dictat.  

***  
Tot ce-i spus din gură-n gură n-are simţ şi nici ruşine,  

Dar ca să para şlefuite la cele auzite bine  

De urechi, gura mai lipeşte cuvinte de la sine,  
Şi se duce mai departe vorba, spre urechi străine.  

***  
Sunt promiţători... Când făgăduiesc, par că-s nişte sfinţi 
Coborâţi pe pământ veşnic numai bine să facă...  

De le-aminteşti făgăduiala, îi vezi ieşiţi din minţi:  

Te stropesc cu noroi, sunt gata să-ţi dea şi la moacă. 

***  
Invidia nu-i de folos pentru invidios.  

Îi simte prea-bine cuţitul ce-i ajunge la os.  
Cel invidiat pe semne nici nu ştie  

Că-i lovit de pizmă - absurdă maladie.  

 

***  
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Nu-ntotdeauna oboseala ne-aduce hopurile din drum   
Ci condrumeţii care fac un insuportabil fum.  

Ochii ne acoperă, ne-mpiedică, cădem, ne doare  

Şi apare oboseala gravă şi toropitoare.  

***  
Şi pe un mare optimist vremea îl frânge, ehei,  

Când simte cum stâlpii ei cu suflet putred, mişei,  
Îl doboară la pământ cu lovituri asasine  

Şi este impus să strige: „Mulţumesc că-mi faceţi bine!"  

***  
Nu poţi avea zile bune când îl crezi pe fiecare,  

Orice cuvânt al lui te ameţeşte, e o floare,  

Şi nu gândeşti că în natură sunt multe flori,  
Ce nu au rod. Ci le-admirăm pentru frumoasele culori.  

***  
Când dăm în groapa pe care altul ne-o sapă, strigăm,  

Îi trimitem pe loc o lungă şi grea înjurătură,  

Dar când cădem în gropi pe care singuri ni le săpăm, 

Atunci ne căţărăm pe mal luând apă în gură.  
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MARIAN NENCESCU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIA NOASTRĂ, 

UN DOCUMENT IREDENTIST RELEVANT 
 

Este cunoscut efortul autorităţilor maghiare de ocupaţie, din 

Ardealul de Nord, din perioada 1940 – 44 de a justifica şi, dacă se 
poate, de a compensa lipsa evidentă a elementului etnic maghiar 

dominant printr-o politică culturală, în primul rând, adecvată, având în 

vedere că, în plin război, factorul economic nu putea fi activat. În acest 
sens, semnalăm iniţierea şi publicarea, sub egida Ministerului Culturii 

şi Instrucţiei maghiare, în perioada 1941 - 43, a unei serii de lucrări 

intitulată Biblioteca Educatorilor Naţiunii, din care apăruseră deja, 

până în 1942, 6 volume, toate destinate exclusiv „educării‖ elementului 
maghiar, şi, în măsura interesului public, a susţinerii unor teze 

iredentiste şi şovine. Sesizat asupra acestui aspect, Biroul de Informaţii 

al Statului Major General român, Secţia a II-a, analizează, într-o Notă 
(secretă) din 1942, conţinutul uneia din broşuri, intitulată sugestiv 

Patria noastră/Hazánk, editată la Budapesta, în 1942, ajungând la 

concluzia că seria publicistică proiectată în laboratoarele 

propagandistice maghiare „este o dovadă precisă a caracterului 
revizionist al întregii politici oficiale a statului vecin‖. 

Pentru a ne lămuri, iată pe scurt conţinutul lucrării, ce scoate în 

relief teza că „patria maghiară‖ situată în teritoriul cuprins în „arcul 
carpatic‖ este parte integrantă din „Ungaria istorică‖: „Această ţară 

mare este o singură patrie (s.n.). Aşa ne învaţă istoria, geografia, aşa ne 
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porunceşte interesul vital al tuturor ...‖. Concret, primul volum al seriei 
Biblioteca Educatorilor Naţiunii încearcă să răspundă unor întrebări 

fundamentale, distincte, cu privire la „imaginea geografică a statelor 

succesorale formate după 1920‖. Teza fundamentală a lucrării este 
aceea ce graniţele Ungariei trianonice nu corespund „celor naturale‖, în 

special spre Sud-Est şi că este necesar a se trece „dincolo de culmile 

Carpaţilor‖ pentru a pătrunde în „bastionul transilvănean‖. Principiul de 
la care porneşte această apreciere este acela că „Ungaria istorică‖ 

adevărată este aceea de dinainte de 1918, iar rezultatul Trianonului este 

o decizie „unilaterală‖, de natură politică, ce nu rezolvă nici problema 

naţională şi cu atât mai puţin cea lingvistică. Indirect, se pledează 
pentru „autodeterminare‖, socotindu-se că, după stăpânirea turcească şi 

cea habsburgică, a venit vremea „eliberării‖ şi a „refacerii‖. 

În acest scop, se apelează, firesc, la mistificări de genul „golului 
istoric românesc‖, ocupat de drept de elementul etnic maghiar 

dominant. Iată, de pildă, într-o variantă locală, teza roesleriană: ‖În 

România zonele cele mai populate sunt la margine, cîtă vreme centrul 

ţării este aproape nelocuit (s.n.). Exact în centrul ţării, pe întinderi 
uriaşe, nu găseşti nici un oraş, nici un sat locuit (?! – s.n.)‖. Concluzia: 

„Oare cum pot fi ţinut laolaltă un teritoriu pustiu, de nestrăbătut, cu o 

importanţă atât de redusă la economia ţării?‖. Opinia „educatorilor‖ 
maghiari, chemaţi se pare, la o operă de reconstrucţie economică şi 

etnică, este că, la data intrării în vigoare a Dictatului de la Viena: 

„România Mare era un stat în descompunere” (sic! – s.n.) şi că, de fapt, 
între 1918 – 1940 n-a existat niciodată în „stat românesc închegat‖ 

(op.cit., p. 20-21). 

Desigur, această deficienţă „istorică‖ este asumată şi rezolvată de 

Ungaria, care îşi asumă rolul de profet şi de Dumnezeu totodată, 
chemat să restabilească „graniţele bune‖ ale Europei şi să dea valoare 

economică unor teritorii „relativ sărace‖. În acest sens, Patria 

maghiară, mărginită la Est „de prăpastii stâncoase şi culmi inaccesibile 
străbătute de cumpene de ape‖ ar urma să se dezvolte economic în 

„bazinul carpatic‖ recent dobândit, fiind ocrotită de graniţe naturale 

„variate‖. În spaţiul nou constituit, intens populat – nu ni se spune şi cu 
cine, de vreme ce, anterior, aflasem că elementul românesc e rar şi, pe 

alocuri, chiar absent – ar urma să se dezvolte o „reţea de drumuri 

admirabil centralizate‖, care să asigure mişcarea naturală a populaţiei, 

comerţul şi migraţiile (s.n.), confirmându-se teza că „natura însăşi şi 
condiţiile geografice au făcut aici o patrie mare‖ (op.cit., p. 39). 

Evident, în sprijinul acestor mistificări, este invocată şi statistica, 

utilizându-se datele unui recensământ din 1910, care confirma, că, în 
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Ungaria istorică elementul maghiar era 54,5 % (aprox. 9,5 milioane de 
persoane), în vreme ce românii reprezentau puţin peste 16% (2,95 

milioane). Ciudat este însă că, atunci când se face referire la religie, 

brusc apar, în Ungaria 9,9 milioane de credincioşi ortodocşi, ceea ce 
infirmă cifra „oficială‖ ce identificase mai puţin de 3 milioane de 

români. Ori, cum laolaltă sârbii, croaţii, rutenii şi alţii nu reprezentau 

oficial, mai mult de 7% din populaţie, rezultă că numărul real al 
românilor era mult mai mare decât cel comunicat de autorităţile de la 

Budapesta. Alte cifre se referă la „ştiinţa de carte‖, situaţie, într-adevăr, 

în defavoarea românilor. Astfel, în vreme ce 67% din populaţia 

maghiară era educată, românilor, din cauze economice, dar şi ca 
rezultat al discriminării, se situau în această privinţă abia la mai puţin 

de jumătate (oficial, 28,2%), cu precizarea autorilor cărţii, că: „În Regat 

situaţia este chiar inferioară celor din Transilvania‖ (op.cit., p. 162). La 
fel, situaţia se repetă în privinţa comunităţii intelectuale. Românii, se 

afirmă, au abia o clasă improvizată (s.n.) de intelectuali şi funcţionari 

„semidocţi şi slab pregătiţi‖(!) şi, care, în plus, nici nu alcătuiesc „un 

bloc unitar‖, fiind adesea amestecaţi inclusiv „cu sânge unguresc‖. Din 
aceste motive, românii se pare, nu au „un rol politic şi cultural‖ 

dominant în vreme ce, în Transilvania, unitatea economică şi implicit, 

cea culturală este asigurată de elemente ungureşti şi săseşti. 
Astfel de acuzaţii, interpretabile şi tendenţioase, desigur, la care se 

adaugă teza că românii „nu au fost întemeietori de oraşe ori de centre 

economice importante‖, pot fi lesne combătute cu argumente istorice. 
În contextul dat, ele erau însă prezentate ca axiome politice, laolaltă cu 

opinia, până la un punct pertinentă, că „nivelul de viaţă al românilor 

este inferior‖. Nici măcar teza că, în Ungaria istorică, statul a ajutat şi a 

sprijinit material şcolile ortodoxe, nu se susţine în totalitate, laolaltă cu 
aserţiunea că „românii din Transilvania erau superiori celor din Vechiul 

Regat‖ (ibidem, p. 166-167). În aceste condiţii, a susţine că 

maghiarizarea românilor a avut rezultate benefice este exagerată: 
„cultura maghiară din bazinul carpatic a promovat muzica, arta, 

obiceiurile ... dar asta nu înseamnă că ar echivala cu maghiarizarea‖ 

(op.cit., p. 174). Concluzia studiului este însă cu adevărat grandioasă, în 
orbirea ei: „Hotărârile trianonice au sfărâmat un organism milenar 

impecabil‖ (s.n. – p. 209). 

Pentru noile autorităţi maghiare, responsabile cu „refacerea‖, după 

încheierea războiului și, evident, după consolidarea ocupației maghiare 

în Ardealul de Nord, era „întoarcerea acasă‖, din moment ce „drumurile 
curg către şesul maghiar‖, iar ungurii găsesc aici „condiţiile cele mai 

bune şi mai ieftine (s.n.) de viață, după ce strămoşii lor au umblat pe 
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aceste căi secole de-a rândul. Ardealul de Nord reprezenta, deci, pentru 
noii ocupanţi, patria politică (conform titlului Capitolului 3 al cărţii), 

un cămin sigur, oferit de statul maghiar locuitorilor săi şi care „nu poate 

fi apărat - în hotarele naturale anunţate - decît dacă este îmbunătăţit” 
(s.n.). 

Îndemnul autorilor cărţii, către toţi maghiarii dornici să-şi asume 

„misiunea de organizare şi apărare‖ a noii patrii, are un ton deopotrivă 

profetic şi sentimental: „Istoria ne pune din nou la încercare ... Și eroii 

din basmele maghiare îşi ajung scopul după trei încercări. De aceea să 

ne adunăm acum puterea, credinţa şi răbdarea pentru proba a treia‖. Din 

fericire, în basme, ca şi în viaţă, eroii asumaţi sau închipuiţi mai sunt şi 

înfrânţi. Este cazul utopiei numită Patria maghiară, ce a sfârşit lipsită 

de glorie, îngropată alături de proiectele eșuate ale istoriei. 
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CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               CONCEPTUL DE ÎNFĂPTUIRE MORALĂ (IV) 

 

În limba franceză, pentru cuvântul înfăptuire avem următorii 

termeni: aboutissment (réalisation, acquis), care poate avea 
următoarele accepţiuni: realizare, efectuare, executare, împlinire, 

facere, îndeplinire, ducere la bun sfârşit a unui lucru sau unei acţiuni, 

atingere/ajungere a unui scop; aboutissant, cu sensul de rezultat, 
consecinţă, reuşită, plinire, şi accomplisment, care poate avea înţelesul 

de împlinitor, săvârşitor, realizator, creator, înfăptuitor, făuritor. În 

limba engleză, pentru termenul românesc înfăptuire se utilizează 

cuvinte, precum: fulfillment, achievement, enactment, accomplishment, 
performance, implementation, iar în limba germană este folosit 

termenul Leistung. Plecând de la această analiză etimologică a 

conceptului de înfăptuire, observăm o anumită diferenţă de ordin 
semantic între termenii apropiaţi sau corelaţi lui.  

În zona semantică a termenului înfăptuire asociem cuvinte precum: 

realizare, săvârşire, lucrare, facere, actualizare, iar într-o formă mai 
îndepărtată din punct de vedere semantic, dar apropiată din punct de 

vedere fenomenologic, vom corela următorii termeni: creare, 

experimentare, situare, participare, colaborare, sau chiar adjustare, 

conectare, rezonare. Referindu-ne strict la conceptul de înfăptuire 
morală, acestuia nu-i vom asocia termenul de desăvârşire morală, în 

sens de împlinire. În accepţiunea noastră, conceptul de înfăptuire 

morală va avea sensul de acţiune morală în desfăşurare. Înfăptuirea 
morală reprezintă, deci, o manifestare, un eveniment sau o acţiune care 
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se întâmplă în istorie şi a cărei semnificaţie i se dă în orizontul 
temporalităţii şi facticităţii.  

Spre deosebire de conceptul teologic creştin de desăvârşirea 

morală, care, din punct de vedere temporal se realizează ca ideal al 
mântuirii, cândva, în eschaton (la „veacul vecilor‖ spun teologii, la 

„sfârşitul istoriei‖, spun filosofii), iar din punct de vedere spaţial, 

undeva, într-un „cer nou şi un pământ nou‖, conceptul de înfăptuire 
morală este asumat într-un spaţiu-timp concret, bine specificat din 

punct de vedere istoric. Ca „vreme a neamurilor‖ şi ca răgaz al 

persoanelor, timpul înfăptuirii morale este caracterizat de aşteptare, 

năzuinţă, speranţă, solicitare, ascultare, întrajutorare, întâmpinare, 
dăruire, responsabilizare. După cum vom vedea, aceste categorii sunt 

asumate de Emmanuel Lévinas pe parcursul întregii sale opere.  

Ca drum către revenire în fire, ca libertate asumată în actul dăruirii 
dezinteresate a unuia-pentru-altul, înfăptuirea morală specifică fiinţei 

istorice reprezintă doar o pregătire întru dobândirea desăvârşirii 

morale, desăvârşire posibilă abia în eschaton, când lucrarea va fi 

realizată de către fiinţa non-istorică, teologic considerată hristificată, 
adică îndumenzeită prin har. Dacă înfăptuirea morală constituie doar o 

pregătire, o actualizare a intenţiei de a face binele, după ce voinţa 

egoistă a fost eliberată, desăvârşirea morală ni se înfăţişează ca o 
„nuntă eternă‖ între doxa şi praxis, între spirit şi materie, între cuvânt şi 

faptă. Deşi o vedem ca pe un ideal eschatologic al înfăptuirii, 

desăvârşirea morală trebuie să fie realizabilă, altfel nu este decât 
utopie, ficţiune, sau, în cel mai bun caz, o formă de psihoterapie.  

Paradoxal, înfăptuirea morală reprezintă un act de dependenţă 

liberă, act de creaţie întru iubire, specifică fiinţei umane în calitate de 

continuator al creţiei divine, întrucât după cum precizează Pr. Ştefan 
Iloaie: „omul a fost aşezat în această lume pentru a o desăvârşi prin 

fapta sa‖. Acelaşi autor ne atenţionează, însă: „responsabilitatea (pentru 

înfăptuirea unei acţiuni) creează o relaţie de tensiune spirituală între 
autorul faptelor şi ceea ce urmează să fie făcut ori s-a făcut deja, pe de 

o parte, ca şi între faptă şi urmările sale, pe de alta. Ea reprezintă o 

confruntare între persoană şi propriile ei fapte [...] confruntare care se 
face între eul fiecărei persoane şi lumea în ansamblu: cosmos, creaţie, 

istorie a omenirii, Dumnezeu‖. O atenţionare asemănătoare vine şi din 

partea Pr. Dumitru Stăniloae: „înaintea lui Dumnezeu vom răspunde 

atât pentru noi, cât şi pentru cei pe care, voit sau nevoit, direct sau 
indirect, acum ori mai târziu, i-am influenţat prin faptele noastre‖. Ca 

stăpân al acţiunilor pentru care se decide a le înfăptui, omul este capabil 

de a conştientiza deplin urmările şi efectele faptei, altfel ar fi cu totul 
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scuzabil. Actul de conştientizare şi interiorizare a faptelor revine, 
evident, conştiinţei morale responsabile. Ca determinaţie ontologică, ca 

firesc al omului, conştiinţa morală responsabilă reprezintă un „for 

lăuntric specific personalităţii morale, o lumină care evaluează faptele 
sale, dar care îl şi aşează în raport cu semenii şi cu Dumnezeu‖. 

Bineînţeles, metoda de cercetare pe care o voi aplica pe parcursul 

lucrării nu este doar cea fenomenologică, de reducere a fenomenului 
moral la esenţa sa, sau de punere între paranteze (suspendare) a tuturor 

judecăţilor şi teoriilor despre morală. Pentru a putea realiza o astfel de 

reducţie, consider că o analiză istorică a dezvoltării acestor concepte 

este absolut necesară. Fără o analiză prealabilă a genezei şi evoluţiei 
conceptului de conştiinţă morală, fără o înţelegere adecvată a ideii de 

experienţă şi implicit de trăire morală şi, de asemenea, fără o cercetare 

amănunţită a conceptului de acţiune morală, înţeles ca ontologie 
specifică a comportamentului uman, o fenomenologie a înfăptuirii 

morale ar fi greu de întemeiat.     

Cu alte cuvinte, înainte de a realiza acea reducţie a fenomenului 

moral la însăşi esenţa sa, este necesară întâi o analiză conceptuală atât a 
fundamentelor teoretice ale filosofiei morale, în particular, cât şi a 

fundamentelor practice ale eticii, în general. Pe lângă metoda 

fenomenologică, am utilizat ca instrument ştiinţific de cercetare şi 
metoda filosofiei analitice: de definire, clarificare, distincţie/identificare 

şi problematizare a conceptelor filosofice implicate. Bunăoară, întregul 

demers hermeneutic nu s-a putut altfel elabora, decât în cadrul concret 
al analizei istorice. Punctul nostru de vedere s-a oprit asupra 

principalelor direcţii şi curente de gândire din orizontul cercetărilor 

etice în care aceste concepte au fost direct vizate în procesul de 

constituire a unei fenomenologii a înfăptuirii morale. 
Studiul de faţă se doreşte a fi unul intra-diciplinar, întrucât o analiză 

istorico-filosofică a înfăptuirii morale nu se poate realiza decât printr-o 

corelare ideatică între metoda fenomenologică, analitică, istorică şi 
dialectică (raportul obligaţie-datorie). Metodele dominante vor fi 

analiza fenomenologică şi istorică. Caracterul intra-disciplinar al 

studiului de faţă reiese nu doar din împrumutul ideatic rezultat din 
întrepătrunderea metodelor, ci şi din intersecţia sub-domeniilor de 

cercetare din cadrul mai vast al filosofiei morale. Nu vor lipsi însă 

explicaţiile analitico-pragmatice asupra fenomenului moral, în 

special,cele care au în vedere descrierea teoriei acţiunii comunicative, 
care a fost elaborată şi dezvoltată recent de către filosoful german 

Jürgen Habermas, nici cercetările recente privind problematizarea, 

respectiv soluţionarea diverselor situaţii morale cu care se confruntă 
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subiectul uman pe parcursul vieţii sale morale, ale unor fenomenologi 
contemporani, precum: Maurice Mandelbaum, Uriah Kriegel, John 

Drummond, Robert Sokolowski. 

Desigur, nu putem elabora o fenomenologie a înfăptuirii morale, 
înţeleasă ca trecere dialectică de la conştiinţă la acţiune, fără a face 

recurs la originile fenomenologiei însăşi, în special la orientările ei 

către ştiinţele umaniste, cum ar fi etica, sociologia şi psihologia 
comportamentului, filosofia vieţii, hermeneutica alterităţii, problema 

intersubiectivităţii şi a comunicării inter-individuale, problema alegerii 

în filosofia acţiunii umane, fenomenologia persoanei, hermeneutica 

facticităţii, analitica Daseinului etc.  
Printre iniţiatorii acestui tip de cercetare se numără, în primul rând 

filosoful german Eduard von Hartmann, care, în lucrarea 

Fenomenologia conştiinţei morale, şi-a propus să descrie „aspectele 
empirice ale conştiinţei morale‖ într-un mod diferit şi separat de 

interpretarea speculativă care i-a fost dată acesteia în filosofia morală a 

vremii.  

În demersul de întemeiere fenomenologică a filosofiei morale 
amintim, de asemenea, pe Franz Brentano cu a sa Origine a conştiinţei 

morale, urmată de o doctrină a judecăţii corecte, apoi pe Dietrich von 

Hildebrand, care oferă printre primii o descriere fenomenologică a 
acţiunii etice, dar şi pe Edmund Husserl, în special studiul său elaborat 

între anii 1908-1914, intitulat Lecţii despre etică şi filosofia valorilor.  

În mod excepţional, urmează continuatorul principal al lui Husserl, 
Martin Heidegger, cu analitica Daseinului din Fiinţă şi Timp, dar şi cu 

unele referinţe la etică şi morală din studiul Concepte fundamentale ale 

fenomenologiei, sau,mai cu seamă, din Prolegomene la istoria 

conceptului de timp. Amintim apoi pe Nicolai Hartmann cu cele trei 
volume de Etică, în care primul se referă cu precădere la fenomenul 

moral şi, bineînţeles, pe Alexander Pfänder cu Fenomenologia voinţei.  

Cel care realizează însă printre primii o întemeiere fenomenologică 
a filosofiei morale, punând bazele unei axiologii fenomenologice - în 

care iubirea să fie categoria etică fundamentală întru desăvârşirea 

personalităţii umane - este filosoful german Max Scheler. Acesta a 
propus concepte şi proiecte filosofice noi, diferite atât de gândirea 

modernă de orientare kantiană sau hegeliană, cât şi de demersul 

epistemologic husserlian, ce aveau ca scop tocmai încercarea unei 

reconstrucţii fenomenologice în planul filosofiei valorilor şi a 
umanului. Teza fundamentală a fenomenologiei axiologice scheleriene 

are la bază tocmai asumarea principiului consubstanţialităţii dintre 

uman şi valoric: „mă văd nevoit să resping din capul locului un cer al 
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ideilor şi al valorilor care trebuie să fie independent de esenţa şi de 
împlinirea posibilă a actelor vii de natură spirituală, independent nu 

numai de om şi de conştiinţa umană, ci şi de esenţa şi împlinirea unui 

spirit viu, oricare ar fi el‖. Principalul rezultat al polemicii lui Scheler 
cu concepţiile normativ-formaliste şi relativiste, concretizându-se de 

altfel în ideea că definirea sensului vieţii morale, ca şi al oricărei 

acţiuni umane, este posibilă numai prin raportarea la valori.  
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DANSUL POETIC AL PROZEI VERONICĂI 

BALAJ 

(II) 
 

Poezia dansului, din proza Veronicăi Balaj, aduce în discuție 

capacitatea de a reflecta asupra „a fi‖-ului existențial. Asemănarea 

ridurilor bătrânei nonagenare cu acelea ale pietrelor-stânci divide forma 

și sensul estetice ale lucrurilor, experiențelor, trăite și asumate, ca 

unități ale aceleiași reprezentări. Verdele este culoarea prezenței vii, 

precum și a pașilor, care conduc ființa, spre regăsirea condiției umane 

și existențiale, o neliniște a ceea ce urmează să se întâmple. Trauma de 

a nu înțelege culoarea verde, rolul pe care îl joacă în natură, impun 

eroineo decăderea, din starea și trăirea suficiente sinelui. Codul artistic 

al limbajului dezleagă voința și reprezentarea, într-un rol în care timpul 

și culoarea, verdele și sentimentul, sunt statuete de piatră, imagini, care 

deconstruiesc mica oază de flori: 
„Pălăria sa părea, din depărtare, o mică oază de flori. Ceea ce o 

neliniștea poate, era trufia verdelui. Aroganța verdelui brazilor, pur și 
simplu, o… sfida. Piatra cărării strălucea în soare și asta accentuează 
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micile riduri săpate în piatră de-a lungul vremii. Una dintre fete observă 

totul de undeva de sus de pe cărare și ia totul ca pe o simplă imagine de 

moment. 

Sigură că n-o vede nimeni, doamna își pipăie obrazul. Aceleași 
feluri de riduri ca în piatra alăturată.  

Verdele din jur pare că plutește ostil. Ostil. O sufocă.  

Ceva neînțeles o țintuiește locului și nu se poate mișca. 

O năpădește panica și ura că piatra e singura sa companie și măcar 

de n-ar fi atât de impasibilă. 

Îi apare imaginea lui, a fostului bărbat iubit. Era pe aici, cobora 

cărarea… Cum de s-a înfășurat în ceață? 

Doar e plină zi… 

Verdele ăsta e de-a dreptul vrăjmaș. 
Pădurea nu vrea să păstreze nimic din ce-i oferiseră ei doi ca semn 

de comunicare și de împlinirea simțămintelor… 

Chiar nimic nu mai este de găsit aici. 

Ar trebui să se deplaseze la umbră dar, picioarele, nu o ascultă… 

Coboară niște nori așa din senin, mânjind verdele… Sau e-o 

părere? 

Când fetele au revenit, cafeaua din ceașca rămasă neatinsă lângă 

doamna MH se răcise. 

Mătasea bluzei sale cu picățele părea un desen în care încăpea un 

petic de cer prin care ploua.‖ 

În Tiparnița, discursul prozei înfățișează chestiunea cu „obiectivul 

de ieri‖, element premergător pentru „ceva neimaginat‖, anume, „urma 

nebunia apelor ieșite din matcă‖. Plutonierul Maria Bărbos, cu „statura 

și osatura tocmai potrivită pentru a face o meserie în Miliția socialistă a 

țării‖, este chemată să raporteze locotenentului Dănilă despre cele 

întâmplate în misiune. Dansul poetic este predispus transformării, 

imaginea și urmările chestiunii cu mașinăria de fabricat bani, prezența 

călugărului Sevastian, identifică primul pas al împlinirii. Argumentul 

personajului feminin trebuie să cuprindă și să surprindă ideea unei 

dezlănțuiri de temeri, însă, dispuse într-un discurs, în care arderea este 

profundă și complexă. Lanțul precis al convingerilor presupune acea 

încadrare în așteptare, una care anunță căderea unui regim și eliberarea 

de sub tutela imperfecțiunii. Locotenentul Dănilă își asumă povestea 

Mariei Bărbos, cu privire la tiparniță, numai în anumite condiții, cu o 

„rapiditate neimaginată‖, dacă și ea înțelege rostul cuvintelor și 
gesturilor.  
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Jocul dansant, pe scena prefacerilor, ce urmează să înfăptuiască 

istoria, se consumă în consonanță cu expresia vorbelor. Comunicarea, 

dintre locotenent și plutonier, urmează cursul firesc al liniei estetice, 

din care se desprinde deconspirarea infractorului și a infracțiunii de la 

obiectivul mănăstire. Ceea ce se petrece este credința, în și prin 

intermediul providenței, a iubirii, prin care se coordonează gravitatea 

unor fapte, cu implicații complexe pentru ființa fragilă, supusă 

dispariției. Distrugerea obiectului incriminării este singura cerință pe 

care Maria Bărbos o are de înfăptuit. Este actul ce închide, în sinele-

feminin, favorizarea, bucuria păcatului, în care era prinsă, fără să poată 

răspunde, într-o dinamică inversă a soluției de a ermetiza o mască, 

potrivită „cu ascunderea unui secret intim‖. Înlocuiește tiparnița cu alt 

obiect, distrugându-l pe cel dintâi, tocmai pentru a salva pe călugărul-

posibil artist, a cărui misie era de neînlocuit. Atracția este puternică, 

figura, din oglinda cu luciul „afumat de vreme‖, devine argument 

pentru nerăbdarea de a comite un delict, vina de a apăra „ceva‖ ce nu îi 

va aparține niciodată.  

Vocea interioară se sustrage intenției artistice, imaginea plastică a 

devenirii și elipsa obiectului incriminat suspendă traiectoria estetică a 

mișcării din jurul albastrului privirii. Imperativul acțiunii săvârșește 

pauza dintre ceea ce se caută, tiparnița de făcut monede, și ceea ce se 

reflectă în actul întâmplării, ascunse, prestabilite, râșnița, moment 

complet și reflexiv al dorinței. Falsul, din proza Veronicăi Balaj, incită 

la o proiectare, în oglinda-adâncime, a iubirii forțate, o iubire ce nu se 

consumă, este așteptată, niciodată împlinită. A ascunde natura 

propriilor orgolii și cerințe semnifică justețea unui act, în care, doar, 

efectul satisfacției modelează ființa.  

Starea în care se află plutonierul, nesiguranța, ce guvernează 

spiritul și litera legii firii omenești, sunt figuri ale intuiției că „undeva‖ 

și „cândva‖ sunt coordonate ale aceleiași călătorii. Stabilește o întâlnire 

cu colegul său, Bubosul, pentru ca „licărirea de lumină‖, act sublim al 

imparțialității, să prefacă întregul într-un impropriu scenariu al 

neputinței. Această neputință adună organicitatea, suferindă de iluzii și 

așteptări, pentru ca despărțirea, de un regim și de bărbatul-călugăr, să 

fie reflexive, o primă cotitură spre libertate, înțelegere și identitate. 

Logica fiecărei împăcări cu sine regizează o lume ce „o luase razna‖. 

Simbolul estetic, al desprinderii de obiectul-matrice, se integrează în 

amânare, lipsă a ceea ce ar fi trebuit realizat demult. Falsul și 

acoperirea sunt reflexe ale iubirii, posibile nuanțe și culori, dintre cele 
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mai abstracte, pentru că „aici‖ și „acolo‖ sunt unități ale aceluiași 

scenariu. Vremea ascunderii este cea a fericirii și a bucuriei de a trăi, cu 

teamă și în temeri, este absența unui orizont, împlinit și jucat, sub 

semnul curajului de a încerca:  

„Îl privi cu albastrul imperativ. Licărirea de lumină era doar 

efectul satisfacției c-a avut o asemenea idee salvatoare.  

Își înfășură privirea de un albastru închis pe grumazul colegului 

care, parcă asfixiat, nu avu replică, doar dădu afirmativ din cap. Nu mai 

știa nici el ce să creadă. Până acum câteva clipe era sigur pe tot ce 

văzuse ieri. Mai spera totuși în sinea lui ca șeful să ia în considerare 

ceea ce-i spusese ca participant direct la misiune, mai ales când va 

vedea obiectul. Pe cine crede ea că fraierește. Și ce urmărește oare?  

Seara, plutonierul Maria Bărbos ajunse intenționat cu întârziere la 

locul stabilit. Bubosul nu sosise încă. Și nici în minutele următoare. 

Spre satisfacția ei deplină. 

Așeză falsa tiparniță între sculele mașinii și porni înapoi spre oraș. 
Înțelese motivul absenței lui chiar a doua zi, când toți colegii 

primiră ordine la care nici nu gândiseră și nici nu visaseră vreodată. 

Tiparnița nu mai era un caz. 

Lumea o luase razna. Se întorcea pe dos. Cucerirea călugărului 
trebuia amânată o vreme. 

Urma ceva neimaginat, urma nebunia apelor ieșite din matcă. 

Revoluția. Din care trebuia să iasă cu bine. 

Când totuși îl căută pe călugărul Sevastian, află că, la prima 

cotitură liberă plecase către alte zări.‖ 

Trandafirul japonez aduce un discurs în care se desprind simboluri 

ale dialogului între sine și eul-organic prezent, viu, dinamic, profund și 

complex. Comunicarea nu izolează, ci proiectează starea și trăirile, 

dovedind că încercările ființei-eu feminin  înfruntă degradarea în timp. 

Perspectiva temporală leagă verdele prefacerii de lumina meditativă, 

melancolică, astfel încât traversarea sinelui și eului-organic se 

realizează într-un spectacol de tonuri evlavioase. Se materializează o 

împărtășire a secundelor, a întrebărilor, a nopților și a anilor, elemente 

sistematice ale realității, ce se scurge, existențial, spre direcții secrete. 

Tainele trandafirului sunt tainele ființei-eu, eroii-personaje împart 

întreaga suferință, atât întunericul, cât și lumina, arderea, într-un joc de 

cuvinte atrăgătoare, necopleșit de „vremurile care trec‖. Nu e o ființă 

umană, însă, imaginea și prezența tutelară a trandafirului japonez au 

puterea „unei văpăi copleșitoare‖, a unei presupuse încrederi în ceea ce 

se face. Stările și culoarea verdelui intensifică inițierea și bucuria unei 
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„comunicări subtile‖, pentru că trăirea eului-feminin insistă asupra 

iluziei, de a reflecta și de a regândi spiritul.  

Lecția trandafirului japonez concepe prima etapă a vieții, în care 

toate se prăbușesc, pierderea identității fizice și psihice a eului-

masculin, a bărbatului iubit, Doni. Dansul poetic al prozei insinuează 

pericolul, comunicarea secretă, dintre dramă și tragism, moartea 

înseamnă continuitate, viața nu rămâne suspendată în vid existențial. 

Mișcările și măștile, din structura limbajului, riscă să se transforme în 

„ceva‖, ce atinge liniștea și seninătatea, bucuria și neputința, prin 

ispășire. Pedeapsa nu vine ca un ecou al tenebrelor, ci drept mijloc de 

comuniune între eu și sine, între organic și corpul uman, suferind, 

iluzoriu, ce se „ivește adânc‖ în lumile cenzurate, de limbaj și trăire. 

Ființa feminină, vocea naratorului-feminin, se integrează în spectacolul 

material al dialogului cu bărbatul care i-a oferit trandafirul japonez.  

Eșecul se manifestă că o cauză a imprevizibilului, astfel că lumea 

continuă existența dincolo de ostilitatea evenimentelor petrecute. 

Înțelepciunea devine, acum, arma vizitiului care deschide sufletul. 

Bucuria este silogism al trăirii, între gest și sens, plăcerea textului aduce 

un dans al cuvântului ascuns, fără identitate, dar care știe și cunoaște 

taina. Fericirea intensă se armonizează cu figurile imperfecte ale 

destinului, limbajul misterios traduce nu doar întâmplarea, ci și 
deschiderea ei spre evenimente unice în viață. Limbajul uman intrigă 

reflecția asupra cauzei și efectului, a urmărilor, ce se înțeleg, se ating și 
se propun, fidel și afectuos. Companion al eului-feminin, trandafirul 

japonez este alternativă la iluzia ce modelează sentimentele și trăirea, 

ura și iubirea, fericirea și arderea, înțelegerea și refuzul. Nu este ființă-

om, dar este comprehensiv, atașat, prin verdele său inițiatic, de ceea ce 

se petrece irepetabil, fără „ifose de orgoliu‖, trăindu-și solidar poezia 

dansului familiar:  

„Ocolesc subiectul despre înțelepciunea de-a accepta ceea ce ți se 

întâmplă. Ar fi o ipocrizie. Sfaturi de acest gen sunt sortite eșecului. 

Omul mai rostește o vorbă de năduf atârnată de roțile căruciorului. 

Ura e despotică. Te face-preface într-un vizitiu aprig, care gonește 

trăsura mânios, fără tihnă, fără bucurie. 
Bucuria… 

Acesta-i cuvântul secret. 

Trandafirul meu știe să se bucure. 

Îmi asum acest risc. Eu vreau să cred că trandafirul meu japonez 

știe să se bucure. Altfel, cum să înțeleg sau cum să traduc din limbajul 
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misterios al unei întâmplări, în limbajul uman, faptul că el, 

companionul meu, a înflorit doar de două ori în viața lui? 

Cu prilejul a două evenimente irepetabile petrecute în familia 

noastră. 

Când îi cad frunzele, se străduiește să-și crească altele. Fidel și 

afectuos. 

Nu face mofturi, nu are ifose de orgoliu, nu-mi reproșează.‖ 

Culorile și imaginarul sentimental, meditativ, melancolic, pătrund, 

prefăcut, în De vânzare, toamna, la Bruxelles, într-un spectacol, în care 

obiecte și nuanțe sunt „poleite cu reflexivitate‖. Între chilipiruri și 
antichități, între trecut și prezent, eul-narator, protagonist al 

perfectibilității artistice, alege tabloul cel mai mic și înrămat elegant, 

redând o parte dintr-o pădure. Atrag atenția bucuria și frenezia mișcării, 

într-un spațiu atât de restrâns, loc al unor imagini-autumnale, în care 

totul se află sub semnul și sensul probabilului. Modalitatea de reflecție, 

asupra condiției și statutului existențiale, se materializează printr-o 

„cuviincioasă seninătate, fără stridențe, plutind‖, anume, elipsă a 

verbului, ce unește umbră cu verde-gălbui. Sonurile tăinuite 

declanșează spectaculosul joc al imaginarului, tabloul devine 

surprinzător de misterios, de neasemuit, impropriu și incert. Sunetele 

bizare, alungite, guturale, aspre, biruitoare, frunzele mișcate 

imperceptibil, formează identitatea-artă a dorinței de a fi parte 

integrantă a poeziei unei fatalități. 
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MIRAJUL CĂLĂTORIILOR 

SAU 

HAI-HUI PRIN LUMEA LUI DUMNEZEU 
 
Pe doamna Dana Konya Petrişor o cunoscusem, cu ani în urmă, 

mai ales cu ocazia vizitelor Domniei Sale, împreună cu scriitorul 

Marcel Petrişor, în locurile natale ale soţului, de pe Valea Crişului Alb. 

Acum, după citirea cărţii de călătorii recent apărute, mi-am dat seama 
de valabilitatea proverbului „Cine se aseamănă se adună‖. Amândoi 

soţii au fost şi încă sunt stăpâniţi de „dorul de ducă‖, stârniţi „de 

chemarea depărtărilor‖, ca modalitate de cunoaştere, de eliberare din 
tipare existenţiale, de libertatea mult-râvnită a omului superior, mai ales 

că amândoi fuseseră frustraţi de aceste componente în tinereţe, când 

trecuseră prin experienţele cenuşii ale dictaturii. 
După atipice experienţe de viaţă, autoarea şi-a descoperit târziu 

talentul narativ, surprinzându-ne plăcut cu volumul autobiografic De pe 

mal de Prut, pe malurile Senei (Editura Junimea, Iaşi, 2012), o 

adevărată istorie a României sec. al XX-lea şi a oamenilor, care, 
nemaiputând îndura  persecuţiile şi vitregiile epocii totalitare, au ales 

exilul. A doua carte, publicată în acest an, stârneşte interesul chiar prin 

titlul Hai-hui prin lumea lui Dumnezeu (Editura Junimea, Iaşi, 2016), 
grupând impresii din călătoriile de demult, dar şi mai de curând, 

asamblându-se într-o originală mixtură de informaţii etnografice, 

geografice, istorice, filozofice, sociologice, psihologice, etice şi 
estetice, impunându-se printr-o atitudine profund umană. 
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Dacă motto-ul de la începutul cărţii, dezvăluie metaforic dorinţa 
evadării şi aspiraţia cunoaşterii („Murgul viselor mele/ frământă nebun 

din copite...nechezatul/ strecoară/ uitate/ ispite), pseudoprefaţa 

explicativă Mici amănunte, precizează geneza cărţii („acel caiet pierdut, 
regăsit, rătăcit din nou”), dar şi frustrarea celor stăpâniţi de „o sete de 

orizonturi necunoscute‖, în contextul social-politic al ţării din timpul şi 

de după „obsedantul deceniu‖. Fericita conjunctură istorică din anul 
1968 şi, mai ales, anul declarat de UNESCO, fiind an comemorativ al 

centenarului morţii lui Costache Negruzzi, au înlesnit obţinerea de către 

Dana Konya Petrişor, descendenta familiei Negruzzeştilor, a 

„miraculosului paşaport pentru lumea liberă‖. Autoarea e convinsă că 
bucuria plecării în Europa de Vest şi „aventura‖ tranzitării celor cinci 

ţări europene, este „greu de înţeles acum‖, când libertatea de a călători 

e restricţionată doar de „posibilităţile financiare‖ ale românilor.  
Volumul cucereşte, chiar din primele pagini, prin colocviala 

abordare a amintirilor din călătoriile, în care cititorul este implicat, 

simţit ca interlocutor interesat de derularea firului epic. În cele 

optsprezece „planete‖ ale cărţii, scriitoarea relatează momente 
extraordinare ale vizitelor ei prin ţările Europei (Italia, Elveţia, Franţa 

etc.), dar şi prin minunatele locuri ale României (Maramureş, Munţii 

Apuseni, Delta, Insula Ada-Kale etc.), prin Orient, fie Asia Centrală, fie 
India, prin Gruzia caucaziană sau prin Capadoccia etc.), depăşind 

graniţe, făcând nebănuite sacrificii şi înfruntând numeroase 

necunoscute, trecute toate pe al doilea plan, deoarece, pentru un 
asemenea călător, în ciuda ploii, a frigului, a arşiţei, a durerilor, dar mai 

ales a oboselii, primează dorinţa de cunoaştere a cât mai multor locuri, 

oameni şi obiective despre care citise şi aflase din diverse izvoare. 

Scriitoarea motivează viziunea personală privind literatura de călătorie, 
care nu ar trebui să se suprapună ghidului turistic, cu date şi detalii 

referitoare la obiective „mute‖, ci să dezvăluie bucuria întâlnirii cu 

fiinţe vii, cu oameni, al căror zâmbet şi bunăvoinţă rămân în memoria 
fiecăruia. 

Tovarăşii de călătorie, oamenii întâlniţi, cunoştinţe pasagere „lasă 

amintiri neşterse‖, precum Ricardo Giorgiopittore, coocoşatul în care 
infirmitatea s-a răzbunat în „agresivitatea pictorului‖, care auzise de 

păsările lui Brâncuşi. Pe canalele şi punţile din „oraşul lagunelor‖, unde 

turiştii nu prea ajung, Dana Petrişor descoperă „acea Veneţie bătrână, 

rufoasă, ridată şi rău mirositoare, Veneţia vânătă – verzuie a clădirilor 
leproase... Veneţia fără fard, obosită...‖ Amintindu-şi de conjuncturala 

pereche pe care o făcea cu Bruno Valetti, profesorul american de 

origine florentină, care s-a oferit să-i fie ghid prin Florenţa, autoarea 
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surprinde printr-un real simţ al umorului („spiriduşul‖ cu „statura mică 
pusă la patru ace a americanului şi acea siluetă de cocostârc în blue-

jeans... pornită de la poalele Carpaţilor‖). Remarcăm multe şi 

neaşteptate conexiuni lexicale în formulări care ajung la o 
impresionantă strălucire stilistică (În Florenţa „Era un fel de beţie de 

soare matinal, străzi vesele şi case cu parfum de legendă‖- Un florentin 

ciudat). Străzile din Roma, pericolul vizitelor făcute în goană, devin 
argumente ale unor reflecţii profunde despre rolul şi rostul turistului 

orientat înspre miraculoasa poartă a cunoaşterii de noi şi noi orizonturi. 

Detaliul neaşteptat trezeşte interesul, chiar de la începutul unor 

lecturi, prin interogaţia adresată cititorilor („Aţi văzut vreodată 
trandafiri sălbateci, galbeni?‖ – În loc de prolog) sau personajelor 

povestirii (Îmi permiteţi să citesc şi eu „Le Monde, doamnă?‖ – Popas 

în Alpi), iar uneori prin exclamaţiile convingătoare („Ei, da! N-are 
decât să-şi bată joc de mine, apa aceea iluzorie‖ – A fost o poezie). 

Toate stabilesc o punte uşor de trecut dinspre autor înspre cititor. În alte 

contexte, interogaţia („Dar ce să vezi?‖) pregăteşte explicaţiile 

geografice şi istorice din vacanţele petrecute la „fraţii catalani‖.  
În ciuda distanţelor, a mentalităţii, a religiei şi a modului de viaţă 

sau a condiţiei sociale, oamenii reuşesc să se apropie şi să se înţeleagă 

fie prin cuvinte disparate, învăţate din dicţionar, fie prin semne şi 
gesturi („Când ai ce spune, vorbeşti oricum, cu ochii, cu mâinile, cu 

puţinele vorbe pe care le ştii‖- Rahmat), dar, mai ales prin zâmbetul şi 

lumina chipului, care-i apropie. Naraţiunea se ţese pe această apreciată 
politeţe a oamenilor de pe mapamond („hinduşii sunt deosebit de 

respectuoşi şi amabili... te întâmpină înclinându-se adânc...‖ - Imagini 

indiene) sau amintind de ospitalitatea celor din deşert („Într-o iurtă 

spaţioasă... ni se oferă munţi întregi de brânză... felii groase de caimac, 
uscate pe acoperişul iurtei, la vântul deşertului. Toate grase, toate 

gustoase, toate fără pâine‖ – A fost o poezie). Relatând despre 

amabilitatea dezinteresată a tânărului Jackie, care se oferă să o ducă 
până la o destinaţie în Alpi pe turista surprinsă de greva căilor ferate din 

Franţa şi fără bani, şi cu restricţii temporale pe biletul de călătorie, 

autoarea îşi cenzurează cu luciditate implicarea afectivă. Solidaritatea 
dintre oameni este admirabil ilustrată prin găzduirea în familia 

doctorului K., cât şi în rezolvarea unor complicaţii birocratice de către 

prietenii acestuia.  

Originala compoziţie mozaicată a cărţii însăilează firesc, în fluxul 
narativ, fie legenda costumului femeilor uzbece („în culori şerpuitoare, 

izvorâte dintr-un asfinţit şi din dorinţa unui sultan de legendă‖ - Zi de 

mai la Samarkand), fie sincretismul imaginilor vizuale, dinamice şi 
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auditive, marcând,  prin repetarea interjecţiei (Hei!), măestria călăreţilor 
perfect sincronizaţi, dar şi admiraţia spectatorilor faţă de ritmul năucitor 

al impresionantului spectacol de circ din Alma-Ata (Djighiţii). 

Fragmentele reunite sub titlul Pe pământ, în aer şi pe ape... se 
constituie într-un orginal colaj de amintiri, despre locuri, oameni şi 

întâmplări, în care se intercalează interesante „poveşti istorice‖, dar şi 

neaşteptate întâlniri cu oameni simpatici, precum cea din inima 
Mongoliei cu campionul internaţional de lupte, crescut şi şcolit la 

Bucureşti sau cea cu Moussa Yebona Quattara, absolvent al Facultăţii 

de Drept, care face masteratul la Cluj şi se va căsători cu o româncă. 

Doamna Dana Konya Petrişor iubeşte oamenii, frumosul şi călătoriile, 
atentă la tot ceea ce i se oferă privirii şi sufletului, pentru că „Ceea ce 

este fascinant la fiecare deplasare e contactul cu lumea înconjurătoare, 

mic eşantion al umanităţii în spaţii limitate‖. 
Din pitorescul sat aflat în inima Apusenilor, gândurile scriitoarei 

alunecă la casa natală din Bucureşti, pentru ca, învăluită de 

impresionante acorduri imaginare, să evoce dumnezeiescul concert de 

orgă de la Notre Dame de Paris, când Pierre Cochereau reclădise lumea 
printr-o „cascadă de sunete, în mijlocul unei peşteri încărcată de 

stalagmite omeneşti‖ (De la musique avant toute chose). Remarcăm 

combustia afectivă a autoarei pentru tot ce întâlneşte, vede şi trăieşte la 
înaltele cote ale sensibilităţii omului educat, deosebind frumuseţea 

naturală de kitsch, calitatea umană de impostură, realitatea de aparenţă. 

Descrierile de natură dezvăluie sensibilitatea şi harul scriitoarei, 
dar şi un extraordinar spirit de observaţie. Nesfârşitele întinderi de trifoi 

din Irlanda „de un verde strălucitor, ca o uriaşă explozie de speranţă‖, 

miile de hectare de cimbru din insula Creta sau imaginea cascadei din 

Savoia, când „Dumnezeu îşi deschidea ecluzele‖, rivalizează cu 
superba descriere a cupolei Marelui Templu din inima Karakorumului, 

arzând „în lumina apusului, aruncând suliţe de aur până departe‖. 

Talentul autoarei asociază imaginea locurilor cu starea fizică  a 
călătorilor printre dunele de nisip ale deşertului: „Cerul e spălăcit, 

îngălbenit de reflexele terestre. Aerul e greu, plămânii parc-ar fi o sită 

deasă, un filtru saturat de căldură, de tăcere, de galben‖ (Un drum în 
deşert). 

Asocierile livreşti (Saint-Exupery, Kessel etc.) fac dovada 

asimilării şi valorificării lecturilor de calitate, mai ales că, pe canavaua 

epicului, se ţese marea lecţie a modestiei şi a simplităţii omului cu larg 
orizont cultural. În ciuda afirmaţiilor presărate pe parcurs că n-are 

„cultură turistică‖ sau „cultură artistică‖, nominalizarea multor itinerarii 
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şerpuitoare şi descrierea unor edificii sau a unor opere de artă dovedesc 
exact contrariul.  

În aceste călătorii, un loc aparte ocupă „lăcaşurile lui Dumnezeu‖, 

fie prin vizite singulare, fie prin pelerinajele din ţară sau din locuri 
îndepărtate, respectând peste tot obiceiurile pământului, căci omul se 

îmbogăţeşte spiritual, găsindu-şi „clipele de împrospătare... în aceste 

fărâme de Dumnezeu‖ (Când sufletul călătoreşte).  
Amintindu-şi călătoriile prin Europa sau prin Asia, Dana Petrişor 

simte „aceeaşi bucurie şi acelaşi sentiment de gratitudine faţă de 

Dumnezeu, care a oferit oamenilor o lume atât de minunată‖ şi 

posibilitatea cunoaşterii ei, chiar dacă mai sunt încă multe locuri la care 
se gândeşte că ar merita a fi vizitate. Beneficiind de oportunităţile pe 

care le au pensionarii din Franţa, ţara ei de adopţie, scriitoarea continuă 

să-şi petreacă vacanţele la preţuri reduse, până mai poate, „înainte de 
cea mai mare...călătorie ce-i este dată fiecăruia dintre noi‖ ( Bucurii şi 

păreri de rău). 

Valorificându-şi admirabil disponibilitatea comunicării, Dana 

Konya Petrişor realizează o operă rotundă, instructivă, educativă, 
recreativă, care oferă o largă paletă de informaţii, de trăiri şi de 

concluzii viabile pentru cititorii pe care, indiferent de vârstă, i-ar vrea 

atraşi în „aventura cunoaşterii‖ de noi locuri, oameni şi realităţi, pentru 
că „fiecare drum înseamnă o descoperire miraculoasă‖, care să ne 

îmbogăţescă şi să ne primenească spiritual (În loc de prolog), ştiut fiind 

adevărul că „Lumea nu e a cui o străbate cu piciorul, ci a cui o înţelege 
cu gândul‖ (Nicolae Iorga). 
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THE ENCOUNTER– 

BEAMING WITH SIMON MCBURNEY 
 

Teatrul John Golden, de pe Broadway, prezintă The Encounte‖, 

piesă  concepută, regizată, și interpretată de Simon McBurney și 

inspirată de cartea Amazon Beaming a lui Petru Popescu. Piesa a avut 
premiera în cadrul  Festivalului din Edinburgh, în  2015. McBurney 

este deopotrivă regizor, actor, scriitor și antropolog, are o prodigioasă 

activitate ca actor de film și televiziune și este fondatorul și directorul 

artistic al companiei de teatru Complicite din Londra. Printre 

producțiile sale remarcabile se numără: The Elephant Vanishes (după 

Murakami), The dissapearing Number și Mnemonic. Dacă vizualul 

excesiv tehnologizat și marcat de o intensă fizicalitate caracterizează 

aceste montări, producția de față își focalizează interesul către auditiv.  

Cunoscut în țară mai ales pentru romanele sale Dulce ca mierea e 

glonțul patriei și Prins, Petru Popescu evadează din lagărul comunist 

cu ocazia unei burse în Statele Unite unde se remarcă ca scenarist la 

Hollywood și romancier. Amazon Beaming este un jurnal mistic în 

lumea îndepărtată a Americii de Sud, al cărui protagonist este prietenul 

său McIntyre - fotograf la National Geographic. Ȋn căutarea izvoarelor 

Amazonului, McIntyre rătăcește timp de șase luni prin junglă la granița 

dintre Peru și Brazilia. Fascinat de ritualurile tribului Mayoruna 
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(oamenii pisică ce cred că se trag din jaguar), pierde legătura cu 

expediția urmărind tribul în demersul lui – condus de un șaman – de a-

și schimba mereu așezarea, în căutarea începutului. Aici va experimenta 

o nouă metafizică a timpului, a începutului, a comunicării și a Marii 

Călătorii. Cu bătrânul șaman, Barnacle, McIntyre dezvoltă un fel de 

„beaming‖, comunicare telepatică, pe care o înțelege abia când îl 

întâlnește pe Cambio, singurul băștinaș vorbitor de limbă portugheză 

care fusese prizonier la albi. Ȋn această lume primitivă, forțele binelui și 
ale răului sunt arhetipal și dihotomic reprezentate. Călătoria către surse, 

către originea timpului este o călătorie în moarte. Red Cheeks, ce 

aparține diviziunii „rele‖ a tribului, încearcă să-l omoare dar este salvat 

de oamenii lui Barnacle. Barnacle și tribul său este distrus în timpul 

unei inundații - un diluviu - o altă experiență în proximitatea morții în 

urma căreia McIntyre este aruncat în afara spațiului mitic. Doi ani mai 

târziu, chiar dacă Barnacle nu supraviețuiește potopului, comunicarea 

telepatică continuă. Ajutat și inspirat, McIntyre descoperă izvoarele 

Amazonului în Anzi, trecând prin alte experiențe la limita morții. 
Demers artistic interesant prin construcție, intenție și mesaj, 

montarea aduce - paradoxal - un teatru radiofonic la scenă deschisă. 

McBurney uzează de tehnica binaurală, de înregistrare a sunetelor și 
redare într-un spațiu auditiv  stereo in trei dimensiuni cu ajutorul 

căștilor. Lumea sunetelor e reprezentată și etalată cu toate ventrele sale: 

un studio alcătuit dintr-un pupitru de lucru, o cutie cu kilometrii de role 

de film deșirate și amestecate, sticle de plastic cu apă răspândite peste 

tot. Un microfon totemic ocupă centrul scenei. Capul – manechin, ce 

conține microfoanele binaurale, seamănă cu un cap de băștinaș în 

dimensiuni reale ce dialoghează în direct cu regizorul. El întruchipează 

pe bătrânul șaman al tribului. Ȋn această economie scenografică, 

auditoriul e transpus în aceeași dispoziție imaginativă ce survine la 

consumarea lecturii. Poetica lui McBurney își propune punerea în scenă 

a unei opere literare cât mai aproape de forma ei narativă - vocea fiind 

singurul artificiu ce prin puterea sa magică și proteică potențează 

cuvântul dând curs imaginației să lucreze la partea vizuală a 

reprezentării. Amplificarea zgomotelor de circumstanță realizează o 

polifonie compusă din sunetele naturale ale junglei amazoniene, din 

scenă – respirația și mișcările actorului, din sală – forfota și tusea 

audienței, sau din înregistrări cum ar fi zgomotul aeronavei ce-l aduce 

pe McIntyre în junglă. Se adaugă telefoanele lui Petru Popescu sau ale 

fetiței ce nu poate să adoarmă - în intenția de-a adăuga o componentă în 

timp real bandei sonore. Acest Babel auditiv este un experiment ce 
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urmărește diverse planuri și perspective ale expunerii. Căștile 

îndeplinesc simbolic funcția de izolare sau distanțare a spectatorului de 

scenă și de a da curs imaginarului. În plus, adaugă acea stare de 

singurătate pe care McIntyre a resimțit-o, departe de civilizație. 

McBurney propune o experiență individuală desfășurată într-o formulă 

colectivă. Agitația de pe scenă, schițată prin sugestie, mim sau dans, e 

un crochiu al unei realități multiple. Ea cuprinde experiența lui 

McIntyre în jungla amazoniană, relaționarea cu autorul ce scrie despre 

ea, realitatea scenei: ce experimentează actorul-regizor în procesul 

narației, șantierul creației: interacțiunea scriitor - regizor, intruziunea 

ficțiunii în viața privată a celui din urmă. Narația debutează cu un 

prolog; audiența este pusă în temă cu implicațiile filozofice ale 

expunerii. E o invitație la meditație și dialog dar mai cu seamă la 

participare, trăire, potențată prin acest mod de audiție etanșată ce 

izolează de spațiul reprezentării și te pune într-o relație expresionistă cu 

realitatea ultimă – cea înfățișată de textul literar. Prologul se vrea un 

exercițiu de manipulare a căștilor; el propune o „repetiție‖, ce e de fapt 

o pregătire, o inițiere în receptarea actului artistic - ocazie cu care se 

discută etimologia cuvântului repetiție (rehearsal). De la hearse (dric) – 

dar mai semnifică și pregătirea pământului (extrapolată la groapa care 

să primească mortul). Viața, scena sunt o repetiție la intrarea în moarte 

sau în alt nivel existențial. 

McBurney se transpune în jungla Amazonului în casa lui Lourival, 

un șef al tribului Mayoruna. El solicită cumva același gest din partea 

audienței, posibil prin acest procedeu de izolare prin intermediul 

căștilor. Scena devine un fel de cameră fără ecou (unde nici un zgomot 

din afară nu pătrunde), fără lumină (pentru că vizualul este abolit în 

favoarea auditivului), cu pereți etanș izolați (un fagure de burete pe 

care sunt proiectate semnale luminoase). McBurney își aude propria 

respirație sunând dintr-odată ca niște clopote. Mesajul – „auzim doar 

ce vrem să auzim‖ - se sugerează prin metafora ușii de la camera fără 

ecou, ce dintr-odată se deschide și zgomotele lumii din afara noastră ne 

invadează: traficul străzii, voci, mașini. Prin urmare, auzim selectiv și 

este la discreția noastră să închidem sau să deschidem această ușă.  

Ȋncă de la început, se subliniază ideea de timp mitic. Timpul nu e o 

linie (ce merge înainte) ci e circular - arhetipal - el se întoarce mereu și 

se reiterează. Barnacle își conduce propriul popor către începuturi, asta 

e misiunea lui și totodată sensul călătoriei lui McIntyre la 4000 de mile 

de lumea civilizată. McIntyre își refuză șansa de-a evada din 
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„închisoarea lui frumoasă‖ pentru că este prins în acest joc magic cu 

șamanul tribului: beaming sau comunicarea dincolo de limbaj. Piesa 

aduce un joc sofisticat, canonic al vocilor, pentru că avem atâtea voci 

diferite în capul nostru. O voce lăuntrică îi deschide lui McIntyre un alt 

univers dincolo de „limitele‖ civilizației atât de îndepărtate, vocea îl 

anunță că „unii dintre noi sunt prieteni‖.  

Polifonia unifică multiple nivele de conștiință deschizând noi 

perspective. Dialogul cu bătrânul tribului în fața microfonului totemic e 

întrerupt de telefonul lui Petru Popescu. O voce cu accent românesc dă 

consistență „întâlnirii‖ ce se ramifică pe mai multe nivele. „Întâlnirea 

dintre lumea arhetipală și cea modernă, între autor/text și interpret, între 

ficțiune și realitate, între realitatea scenei și cea a artistului. Fetița lui 

McBurney se aliniază și ea „întâlnirii‖; nu poate să adoarmă fără o 

poveste. McBurney îi vorbește în șoaptă despre jungla Amazonului și 
aventura lui McIntyre. Toate aceste planuri nu se succed, ci interferează 

stereo, auditivul se dovedește superior vizualului ce n-ar putea realiza 

simultan această consonanță de idei. Forța de expresie a narativului 

nealterat de imagine este pe deplin pusă în valoare. Ce aduce în plus, 

vocea, prin variația ei și sunetul circumstanțial este nuanțarea textului 

și organicitate. 

Piesa vorbește despre arta narației. Fiecare poveste transmisă oral 

se îmbogățește inevitabil cu experiența individuală a povestitorului. 

Relatarea va evidenția ce-l interesează pe narator, ce descoperă el în 

povestire. Ȋn această idee, McBurney își aduce viața privată (prin 

prezența auditivă a fetiței lui) în scenă. 

Mișcarea scenică servește în subsidiar auditivului: se agită sticlele 

de apă pentru a sugera curgerea apelor, se vântură benzile magnetice 

încurcate ce sună ca deplasarea prin hățișurile junglei, alte obiecte de 

circumstanță sunt folosite pentru a reproduce zgomotele naturii, păsări, 

maimuțe, țânțari și alte viețuitoare ale junglei. Gestul ritual, mima, 

dansul adaugă, abstract sau de multe ori expresionist, culoare 

narativului. Pe măsura cufundării treptate în mitic și descifrarea 

sensului călătoriei, McIntyre se apropie de condiția omului arhaic; 

McBurney își scoate cămașa, postura nu mai e perfect verticală, se 

cambrează, mișcarea se ritmează, se întoarce spre dans și ritual. Ȋntors 

din moarte prin virtuțile șamanice ale lui Barnacle, McIntyre revine în 

civilizație schimbat, condus de șaman el a atins „începutul‖, punctul 

zero.  
McBurney pune accent pe anumite aspecte ale „întâlnirii‖ pentru a 

concretiza substanța ei mitică. Pentru a accede la sursă sau la început, 
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un sacrificiu se impune. Ȋnainte de-a porni la drum, vechea așezare a 

satului trebuie distrusă din temelii. Această demolare prin foc sau 

apocalipsă prin potop face loc ritualului începutului. Ceva trebuie să 

piară pentru a însufleți noua creație. Toate aceste abordări eliadești ale 

călătoriei, ale existenței arhaice a tribului amazonian, se intersectează 

cu mitul Marii Călătorii. Întoarcerea la izvoare înseamnă întoarcerea 

din moarte și începutul unei noi forme de existență. Populația 

Mayoruna trăiește sub imperiul magicului; orice act poate fi făcut și 
desfăcut, dat înapoi prin ritualizare și inversare. Când McIntyre 

(McBurney) aleargă în jurul satului (pe o frontieră imaginară desenată 

în jurul scenei de o undă de lumină), Barnacle (din nou McBurney) 

imită gestul alergând în sens invers pe aceeași circumferință. Gestul lui 

McIntyre este de neînțeles, deci magic, prin urmare trebuie abolit prin 

inversare.  

„Encounter‖ este un „one man show‖ (formulă obișnuită pentru 

teatrul de Broadway), realizat cu inovație și subtilitate, care transcendă 

cu succes granițele genului. Piesa reușește să așeze audiența într-o 

relație aparte cu textul literar; adaugă organicitate, suflu vital și conferă 

o anume ubicuitate eroului dublat auditiv de regizor, actor, autor și alte 

voci umane sau din natură. Prezența auditivă a fetiței, telefonul 

autorului, dialogul cu audiența aduc un gen de teatru – verité, în care 

procesul artistic e documentat pe scenă într-un periplu continuu de 

exegeză a textului în curs de interpretare.  
 

New York, Oct 2016 
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UN DIALOG LITERAR ROMÂNO – CANADIAN 

LA BIBLIOTECA „ASTRA” DIN SIBIU 

 
Reuniunea literară care a avut loc în 3 octombrie 2016, cu începere 

de la ora 17.00, la Biblioteca Județeană „Astra‖din Sibiu a fost deosebit 

de interesantă prin lansarea recentei cărți de proză, intitulată „Funia 

roșie‖ (2016), a scriitorului canadian Leonard I. Voicu, stabilit în 

Lumea Nouă imediat după evenimentele din decembrie 1989.  Autor în 

ultimii ani al mai multor volume de versuri și proză în limba română, 

precum „Zori de zi‖, „Singur și departe‖ (2011), „Drumul‖ (2013), 

„Iubiri‖ (2024) și „Funia roșie‖ (2016), Ionuț Voicu este în prezent 

membru al Asociației Canadiene a Scriitorilor Români, vicepreședinte 

al Cenaclului literar „M. Eminescu‖ și membru în consiliul director al 

Asociației Culturale „România‖, el activând în orașul Montreal ca o 

personalitate tot mai vizibilă a peisajului cultural al țării de adopție.  

Tocmai în acest sens, moderatoarea evenimentului sibian, 
universitara Anca Sîrghie, a prezentat biografia scriitorului, apreciind 

faptul că asemenea evenimente literare care pun în dialog autori veniți 
spre patria-mamă din țări îndepărtate cu creatori și intelectuali din 

diferite localități ale României sunt un semn benefic, tot astfel cum 

comunitățile diasporei noastre de pe diferite meridiane primesc cu 

interes pe scriitorii conaționali ai lor. Așadar, un nou anotimp al 

dialogului literar transfrontalier, ce poate îmbogăți cultura noastră la 

început de secol XXI. Totodată,acest eveniment literar conceput în 
spirit panromânesc este un semn de intrare în normalitate, după atâtea 
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decenii socialiste de trunchiere și falsificare a adevăratelor raporturi 

care se cuvine să existe între țară și diaspora ei din întreaga lume. După 

ce a făcut o încadrare tematică a celor trei nuvele cuprinse în noul 

volum, diferite între ele ca mesaj, ca modalități de expresie, ca 

atmosferă, moderatoarea a dat cuvântul distinșilor invitați. Astfel, 

traducătoarea Maria Muguraș Petrescu din București a adus vestea că 

deja lucrează pentru translarea textului cărții lui Leonard I. Voicu în 

limba engleză, iar reputatul publicist și editor Ioan Barbu și-a mărturisit 

surpriza de a fi descoperit prin lectura textului celor 3 nuvele trimise 

din Canada un talentat prozator, de care el încă nu avusese cunoștință. 

Dezvăluind unele aspecte particularizante ca tematică și structurări 

narative din nuvelele volumului, I. Barbu l-a încurajat pe autor să 

revină în țară și cu alte creații care negreșit vor stârni interesul 

cititorilor. Autorul însuși a fost invitat la cuvânt, el asigurând publicul 

că niciodată el nu va scrie fără să aibă de transmis prin cuvânt un mesaj 

autentic, fie că așterne pe hârtie poezii sau creează proză.  

Acesta a fost momentul cel mai potrivit pentru intervenția lui 

Mihai Coman, actorul de la Teatrul Național „Radu Stanca‖, care a 

autentificat cele afirmate de Leonard Voicu, prin lecturarea câtorva 
fragmente  din cartea proaspăt tipărită la Editura „Antim Ivireanul‖ din 

Rm. Vâlcea. Asistența a apreciat expresivitatea caldă a recitalului său 

creat cu un adevărat profesionalism. 

Alți scriitori ridicați din public, unii sosiți chiar din Deva 

Hunedoarei, au apreciat specia pe care autorul a ilustrat-o cu un rar 
curaj într-o perioadă când romanul domină peisajul prozei române. 

Epigramistul sibian Nicolae Mărginean a descrețit frunțile cu versuri 

umoristico-satirice la adresa… medicilor veterinari, cu trimitere la 

profesia pe care o practică autorul în Canada. 

A urmat o prelungită sesiune de autografe pentru numeroșii 

participanți, care au înțeles că volumul „Funia roșie‖, mai presus de 

toate, dovedește că în Canada, medicul Leonard Ionuț Voicu poartă cu 

el imaginea țării sale, ca nesecat izvor de inspirație, iar regalul care s-a 

desfășurat la Sibiu este numai unul dintre popasurile turneului pe care 

autorul îl face spre a lega Rm. Vâlcea de Alexandria și de București, 
unde lansarea sa de carte va fi găzduită în 6 octombrie a.c., ora 17.00 de 

Centrul socio-cultural J. L. Calderon, din sectorul 2. Îi urăm pe mai 

departe mult succes!  
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