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 Ion B. Dumitrescu 

 
 
 

                                PROCESELE LUI EMINESCU 

 

 În afara celor trei dosare, identificate, în care a fost implicat fără voia 

sa, Eminescu a avut parte şi de alte supărări provocate în special de confraţi 

de toc şi călimară, care l-au contestat, ironizat sau minimalizat atît în viaţă cît 

şi în posteritate, înălţându-se pe ei. Unicitatea şi genialitatea lui Eminescu în 

literatura română nici nu putea să nu stîrnească invidii. Într-o încercare de 

definirea a genialităţii, în înţelept rămas anonim, spunea că geniile se 

recunosc prin aceia că se unesc toţi proştii împotriva lor.  

 Primul contestatar vehement al genialităţii eminesciene a fost 

canonicul blăjan Alexandru Grama, care pretindea că „suirea la Eminescu pe 

scara geniilor s-ar datora numai efortului Revistei Convorbiri Literare de a 

promova în literatură o nouă direcţie şi nu meritelor intrinseci a creaţiei sale 

poetice”. Istoria a dovedit că mitropolitul din Blaj a fost profet mincinos, dat 

fiind că până în prezent nimeni nu l-a egalat, nicidecum să-l întreacă. 

 A urmat, apoi, ca Macedonski să-l minimalizeze pe Eminescu 

pretinzând prin scrisoarea trimisă canonicului Grama la 1 decembrie 1891 că 

„Eminescu nu a fost ridicat decât spre a mă zdrobi pe mine”. Impietatea lui 

Macedonski a mers atât de departe, încât în asfinţitul luceafărului poeziei 

româneşti a dat publicităţii cea mai nătângă şi ofensatoare epigramă prin 

care-l batjocorea până şi pentru boala care crunt îl lovise şi de care nu era cu 

nimic vinovat. Pentru acel epigramatic ultraj adus fiinţei eminesciene, 

Macedonski a fost şi continuă să fie anatemizat, impietând negativ chiar şi 

asupra propriei sale creaţii poetice. 

 Epigrama pentru care l-au crucificat pe Macedonksi toţii iubitorii de 

frumos sună aşa:  

 Un X pretins poet acum 

 S-a dus pe cel mai jalnic drum. 

 L-aş plînge dacă-n balamuc, 

 Destinul său n-ar fi mai bun, 

 Căci până ieri a fost năuc, 

 Şi nu e azi decât un nebun. 

 Dar Eminescu a fost prigonit şi în posteritate. Unul dintre cei mai 

îndârjiţi justiţiari a fost rabinul Mozes Rozen, care şi-a făcut o îndeletnicire 

de bază în a-l învinovăţi pe Eminescu de antisemitism. Astfel, la apariţia 
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volumului al IX-lea al Operelor lui Eminescu, rabinul Mozes Rozen a făcut 

repetate demersuri pe lângă cele mai înalte foruri de conducere a ţării, 

inclusiv pe lângă Academia Română ca volumul cu pricina să fie retras din 

librării şi, în final, a şi reuşit, dar tardiv, pentrucă toate exemplarele fuseseră 

deja vândute. 

 În scrisoarea adresată Academiei Române, în septembrie 1980 

rabinul Mozes Rozen, a insistat deranjant de obositor ca volumul IX din 

operele lui Eminescu să fie retras din librării deoarece: 1 – Incită la ură 

rasială. 2 – Afirmă idei de bază ale fascismului. (după ştiinţa mea Hitler a 

trăit cu mult înaintea lui Eminescu). 3 – Îndeamnă la huliganism. 

 Am în faţă o revistă intitulată „M. Eminescu”, care chiar pe prima 

pagină reproduce chipul lui Eminescu, desenat de Camil Ressu, revistă care a 

apărut la Paris, la data de 15 decembrie 1850, în limbile franceză, engleză, 

spaniolă şi română. Întregul număr este consacrat a apariţiei volumului IX al 

operelor lui Eminescu, cu articole scrise de literaţi din diferite ţări şi de 

diferite naţionalităţi, inclusiv de evrei renumiţi.  Dominante sunt, însă, 

comentarile profesorului şi istoricului literar Pompiliu Marcea şi, în special, 

schimbul de scrisori epigramatice între el şi rabinul Mozes Rozen. Precizez 

că din cele circa 2000 de pagini câte însumează întregul volum IX, doar 1-2 

pagini conţin aprecieri negatice şi la adresa evreilor, dar luaţi nu ca entitate 

naţională, ci ca individualităţi discutabile, atacate de Eminescu pentru 

reprobabile la adresa Românilor, pe care le-ar fi condamnat orice gazetar din 

lume. I-a atacat, în special, pe acei evrei stabiliţi în lumea satelor, care i-au 

împins pe ţărani la băutură, i-au exploatat, ca arendaşi, nevoindu-i să dea foc 

ţării prin răscoala de la 1907, cauzată de arendaşul Ficher Fochi din comuna 

Flămânzi, răscoala care s-a soldat cu 11,000 de ţărani împuşcaţi, în toată ţara. 

 În revista sus citată este publicat şi articolul Beatricei Golştein 

intitulat El cheltuieşte banii Jointului pentru a înterţine cultul personalităţii. 

Autoarea s-a dezlănţuit împotriva rabinului Mozes Rozen pentru că s-a 

ridicat – cu vehemenţă – împotriva unui act de cultură, cum este editarea 

completă a operelor lui Eminescu, dovedind, astfel, că nu înţelege vremurile 

în care trăim şi reactualizează practici vechi, dogmatice, profund dăunătoare 

intereselor statului Israel şi păcii în lume. Pe aceeaşi poziţie, de apărare a 

operelor lui Eminescu s-a situat şi Zigu Ornea, Alexandru, Graur Alexandru 

şi Nicola Gajal. Oare şi aceştia au fost antisemiţi? Dar acesta nu a fost un act 

singular de prigonire a lui Eminescu de către rabinul Mozes Rozen. Ca 

urmare a bunelor relaţii dintre România şi Israel, tot în anul 1980 s-a 

organizat prin Cartimex o expoziţie de carte românească în Telaviv. Din 

partea Cartimexului a fost desemnată cu selectarea cărţilor şi organizarea 

expoziţiei, şefa de serviciu, Georgeta Manoliu, (de la care deţin toate 

amănuntele). Aflând de desfăşurarea acestei acţiuni culturale, rabinul Mozes 
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Rozen, chiar înainte de a ajunge exponatele în Israel, a cerut Ministerului 

Culturii din ţara gazdă să nu permită expunerea operelor lui Eminescu pentru 

că acestea au fost antisemit. Cu toate insistenţele delegaţiei române, gazdele 

nu s-au lăsat convinse şi nu au acceptat sub nicio formă să fie expusă măcar 

una din operele lui Eminescu. În final, au acceptat doar să fie înlăturate din 

expoziţie şi operele altor scriitori români, ca Eminescu să nu suporte ofensa 

de a fi singurul alungat din expoziţie.     

 Intrigat de neomenia arendaşilor, cămătarilor şi cârciumarilor evrei, 

care năpădiseră plaiurile bucovinene, Eminescu a dat publicităţii următoarea 

epigramă pe care a preluat-o de la Biblioteca Academiei Române: 

 Iar tu sărmană Bucovină, 

 Diamant din stema lui Ştefan 

 Ajuns-ai roabă şi cadână, 

 Pe mâini murdare de Jidani. 

 Cu toate acestea, Eminescu, ca spirit universal, care avea un cult 

profund pentru Spinoza, Heine, Lessing şi era prieten intim cu ilustrul 

lingvist Mozes Gaster, nu putea să fie, în acelaşi timp, şi antisemit, încât 

atitudinea defăimătoare a lui Mozes Rozen a fost reprobată până şi de 

coreligionarii săi, Zigu Ornea şi înţeleptul Nicolae Cajal. 

 Dar Eminescu a fost urmărit şi în instanţa de judecată prin 

instrumente juridice, care din fericire nu au avut o finalitate păgubitoare. 

 Prima sa confruntare a avut-o între anii 1869-1871 cu procurorul de 

presă de la Pesta. În acea vreme Eminescu se afla la Viena, acceptat de 

Universitatea de acolo ca (Auserordenlicher...)  adică audient, fără dreptul de 

a se prezenta la examene, nefăcând dovada  că a trecut bacalaureatul.  

 Încă din anul 1867 Austria renunţase la autonomia Transilvaniei şi 

instituţionalizase dualismul austro-ungar prin încoronarea, la Pesta, a 

împăratului Franz Iosef şi ca rege al Ungariei. Cu toată dârzenia dezlănţuită 

de Gheorghe Bariţiu  şi Ion Robu prin „Gazeta Transilvaniei” autonomia nu 

a mai putut fi salvată. Acţiunile de protest s-au multiplicat. Astfel, la 2 mai 

1868 a apărut o nouă gazetă intitulată „Federaţiunea”, al cărei proprietar era 

Alexandru Roman, deputat în Parlamentul de la Pesta, care a declanşat, de 

asemenea, o campanie furibundă împotriva dualismului austro-ungar. Ca 

urmare, în luna aprilie 1870 poetul Ion Poruţiu, redactor responsabil, a 

publicat un articol intitulat Echilibrul, semnat cu nume de împrumut: „Varo”, 

prin care se protesta împotriva unirii forţate a Transilvaniei cu Ungaria, pe 

care o clasifica drept „o ficţiune politică”, contra voinţei românilor ce erau şi 

la acea dată majoritari. Potrivit legislaţiei maghiare de la acea dată, pentru 

delictul de presă răspundea, în primul rând, directorul, dacă autorul era 

necunoscut şi apoi redactorul responsabil. Ulterior, sub pseudonimul „Varro” 

a fost identificat a fi marele iubitor al Transilvaniei, Mihai Eminescu. La 
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apariţia articolului, procurorul de presă din Pesta s-a autosesizat şi a 

declanşat ancheta pentru „crima de infidelitate la adresa statului maghiar şi  

l-a citat pe Eminescu la judecătorul de instrucţie. Această citare este doar o 

presupunere pentru că nimeni din cei ce s-au ocupat de acest caz, precum 

Călinescu, Buşulenga, Pavelescu, Bulgăr, Ţepelea sau Vatamaniuc nu au 

văzut vreodată un asemenea act, fiecare trecând pe deasupra lucrurilor ca 

foşnetul vântului peste frunzele de porumb uscate de toamnă. Singurul 

cercetător care s-a aplecat cu acribie şi profesionalism asupra acţiunilor 

intentate lui Eminescu şi a evidenţiat toate semnificaţiile şi consecinţele 

procedural-juridice ale acestora a fost eminentul avocat Radu Economu în 

opusculul dat publicităţii în anul 1993, sub titlul Eminescu în confruntare cu 

justiţia. Numai Eminescu însuşi pomeneşte prin scrisoarea din 11 februarie 

1871 adresată lui Iacob Negruzzi din Viena, de chemarea sa la Pesta de căre 

organele de urmărire penală maghiare afirmând: „Am avut supărări care de 

care mai minunate. Promorimo: un proces de presă al cărui capăt nu sunt 

încă în stare a-l prevedea”. Pornind de la acest înscris, Radu Economu a 

întreprins cercetări cu sprijinul juristului Ferene Bonzac din Budapesta şi aşa 

a aflat că arhivele Procuraturii din acei ani, au fost distruse în timpul puciului 

din 1956. A mai găsit doar opisul alfabetic pe anul 1871 în care figurează, ca 

învinuit, şi Eminescu Mihaly, căruia i s-a întocmit dosarul penal cu 

nr.1671/1870. 

 Pornind, însă, de la prevederile legislaţiei mahiare din acea vreme, 

care stipulau că un străin nu era supus jurisdicţiei ungare pentru delicte de 

presă, precum şi de la hotărâri pronunţate în speţe similare, suntem 

îndreptăţiţi a presupune că Eminescu, chiar dacă a fost anchetat, nu a fost 

trimis în judecată şi, ca urmare, nu a fost condamnat. Totodată, intuim că în 

speţă a operat şi prescripţia încriminării, având în vedere timpul scurs de la 

data apariţiei articolului cu pricina şi data întocmirii dosarului penal. 

 Toate aceste argumente de ordin juridic au fost confirmate în opinia 

noastră şi de lipsa de reacţie a ziarelor „Federaţiunea” şi „Familia” care în 

cazul unei condamnări a lui Eminescu, nu ar fi trecut evenimentul 

neobservat. 

 A doua confruntare a marelui poet cu organele de justiţie a avut loc la 

Iaşi, în anul 1875, prilejuită de gestionarea Bibliotecii Centrale din acel oraş. 

Astfel, în anul 1874, Titu Maiorescu, devenit ministru al Cultelor şi 

Instrucţiunii Publice, l-a numit pe Eminescu bibliotecar în locul lui Samson 

Botnărescu trecut ca director al Şcolii Normale din localitate. La preluarea 

bibliotecii nu s-a întocmit un proces-verbal detaliat de predare-primire 

neexistând un inventar general, ci inventare de colecţii sau donaţii, astfel că 

multe din cărţi purtau acelaşi număr. În această situaţie s-a procedat, prin 

înţelegerea părţilor, la o predare globală, prin numărătoare, fără a se ţine 
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seama că unele titluri aveau mai multe volume. În acest fel Eminescu s-a 

încărcat cun 30.000 de volume, urmând ca după întocmirea unui inventar 

general după modelul german, să se procedeze la predare volum cu volum. 

Operaţiunea de inventariere nu a putut fi, însă, dusă până la capăt deoarece 

după mai puţin de un an de zile, Eminescu a fost transferat în postul de 

revizor şcolar la judeţele Iaşi şi Vaslui, unde avea salariul mai mare. În locul 

lui Eminescu a fost numit bibliotecar un tânăr poet bucovinean, Dimitrie 

Petrino, nepotul gazetarului cernăuţean Alexandru Hurmuzachi. Dimitrie 

Petrino a fost numit bibliotecar cu sprijinul junimiştilor, fiind simpatizant al 

Partidului Conservator.  

 Între Eminescu şi Petrino exista, însă, o animozitate mai veche, 

generată de un articol publicat în revista „Albina”, prin care Eminescu îi lua 

apărarea lui Aron Pumnu împotriva acuzaţiei aduse de Petrino că ar fi 

latinizat limba română. 

 În procesul-verbal de primire a bibliotecii de către Petrino au fost 

înserate 29.970 volume, 799 monezi şi medalii, 234  rarităţi, precum şi 

mobilierul bibliotecii prin descriere amănunţită. 

 În urma unui vot de neîncredere dat de senat guvernului, Titu 

Maiorescu a demisionat şi în locul său a fost desemnat tot un conservator, 

Petre Carp. Deoarece, între timp, Petrino trecuse în tabăra liberarilor şi, 

totodată, a dezavuat Junimea, a fost destituit din funcţia de bibliotecar de 

noul ministru. În anul 1876, însă, au venit la putere liberalii, care au infirmat 

măsura. Ca urmare, Petrino a devenit şi mai impertinent, ajungând până la a-l 

provoca la duel pe Iacob Negruzzi, fapt ce l-a determinat pe Alecsandri să-l 

califice „caracter nenorocit”. Deşi au mai trecut în tabăra liberarilor Gh. 

Panu, Vasile Conta, Nicolae Gane şi Xenopol, aceştia au dat dovadă de un 

grad înalt de demnitate. În dorinţa de a se răzbuna pe Eminescu, Petrino a 

sesizat ministerul de resort prin raportul pe anul 1875 că lipsesc din 

bibliotecă 173 volume precum şi un dulap, două fotolii şi o masă, cu privire 

la care menţiona că au fost duse acasă de Eminescu, cu intenţie. În acelaşi 

timp, propunea să fie sesizate organele de urmărire penală şi trimiterea în 

judecată a celui vinovat. Petre Carp, care era încă ministru, nu a dat curs 

propunerii lui Petrino. Abia în aprilie 1876, cînd la minister a venit Gheorghe 

Chiţu, a fost sesizat Parchetul, dar şi acesta a întreprins această acţiune 

numai după repetatele demersuri ale lui Petrino. 

 În Raportul pe anul 1876 Petrino menţionează că, între timp, Samson 

Botnărescu a găsit din cărţile lipsă 80 de volume la el acasă sau greşit clasate 

şi că Eminescu a restituit cele 50 de volume de istorie pe care le avea 

împrumutate, precum şi obiectele de mobilier. Este necesar de precizat că 

piesele de mobilier pe care Eminescu le avea acasă, au fost folosite nu pentru 

uz personal, ci pentru a dota biroul de revizor şcolar, încât afirmaţia făcută 
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de Petrino în faţa judecătorului de instrucţie că Eminescu avea intenţia de a 

şi le însuşi este vădit tedenţioasă.  

 În urma probelor administrative şi, mai cu seamă, a mărturisirilor 

făcute de Aruneanu, sub prestare de jurământ, judecătorul de instrucţie 

Panait Stoica nu a putut stabili pe vremea cărui bibliotecar au dispărut 

cărţile, Botnărescu, Eminescu sau chiar Petrino. De altfel, unele cărţi lipsă 

erau de matematică, materie ce nu intra în preocupările lui Eminescu, sau de 

limbi străine, necunoscute de Eminescu.  

 În absenţa oricăror dovezi de vinovăţie a celui reclamat, judecătorul 

de instrucţie a dispus prin Ordonanţa din 17 decembrie 1876 încetarea 

urmării penale. Întrucât procurorul nu a atacat cu recurs Ordonanţa 

respectivă – deşi ar fi putut să o atace, dacă ar fi existat dovezi de vinovăţie – 

Eminescu a scăpat de prigoana lui Petrino şi, astfel, epilogul procesului s-a 

încheiat aici. Din lipsă de dovezi nu s-a promovat nici măcar o acţiune civilă 

în vederea recuperării contravalorii cărţilor lipsă. În sfârşit, la 29 aprilie 

1878, Petrino moare în Spitalul Brîncovenesc din Bucureşti. Este 

remarcabilă, însă, moralitatea lui Eminescu, care a trecut peste orice 

resentiment ce ar fi fost îndreptăţit, şi a publicat în Ziarul ,,Timpul” un 

necrolog elogios la adresa prigonitorului său. 

 Prin acest necrolog Eminescu l-a spălat pe Petrino de păcate, dar nu 

aşa cum spală apa botezului pe noul născut, ci aşa cum apa mării spală 

cadavrele. 

 Cel de al treilea episod al confruntării lui Eminescu cu organele de 

justiţie priveşte procesul de punere a sa sub interdicţie, ca urmare a 

repetatelor semne de aliniare mintală. Astfel, fiind în stare avansată de boală, 

Eminescu a fost internat în primăvara anului 1889 în Casa de sănătate 

particulară, Caritas, situată pe strada Plantelor nr. 9, condusă de doctorul 

Alexandru Şuţu.  

  Întrucât Eminescu nu dispunea de nicio sursă de existenţă, la 

propunerea lui Titu Maiorescu, Camera şi Senatul României au votat o lege, 

în anul 1888, prin care i s-a acordat o pensie viageră, în sumă de 250 lei 

lunar. Deoarece sanatoriul trebuia plătit, iar Eminescu era incapabil, din 

cauza bolii să încaseze suma conferită de Stat, având doar rare momente de 

luciditate, tot la stăruinţa lui Maiorescu, Primul Procuror a demarat 

procedura cerută de lege, astfel încât tribunalul să-l pună sub interdicţie şi să 

numească un curator care să-i gestioneze sumele cuvenite. 

 Potrivit prevederilor Procedurii Civile de la acea dată, s-a construit 

un Consiliu de Familie format din Titu Maiorescu, D. A. Laurian, I. L. 

Caragiale, M. Brăneanu şi Ştefan Mihăilescu. În acelaşi timp, s-a făcut din 

dispoziţia Tribunalului o expertiză psihiatrică a bolnavului de către trei 

medici de specialitate, respectiv dr. Şuţu, dr. Stănescu şi un al treilea, al cărui 
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nume nu a putut fi descifrat. Aceştia au constatat şi au consemnat în rapotul 

întocmit că Eminescu „este atins de alienaţie mintală, în formă de demenţă, 

stare care reclamă şederea într-un institut, atât spre îngrijire şi căutare, cât şi 

spre liniştea publică”. Totodată, tribunalul l-a delegat prin încheierea de 

şedinţă din 12 iunie 1889 pe judecătorul G. Bursan să-i ia lui Eminescu un 

interogator, spre a se convinge de gradul de responsabilitate al acestuia. 

Însoţit de un procuror, judecătorul delegat s-a deplasat în strada Plantelor 

punându-i lui Eminescu următoarele întrebări: 

– Cum te chiamă? Eminescu a răspuns că el este Matei Basarab şi că  

a fost rănit la cap de milionarul Petre Poenaru, pus de rege să-l împuşte spre 

a nu-i lua moştenirea. 

– Ce ai de gând să faci când te vei face bine? Eminescu a răspuns că  

are să facă botanică, zoologie, gramatică chineză, greacă şi sanscrită şi că 

ştie 64 de limbi. Îl obseda Petre Poenaru, care era şi el internat în Institutul 

Caritas şi care cu vreo lună mai înainte, jucându-se cu o praştie l-a lovit în 

cap cu o piatră, dar rana era pe cale de a se vindeca, încât Eminescu în niciun 

caz nu a murit din cauza acelui neînsemnat traumatism cranian. Eminescu 

era obsedat de cifra 48 pe care o repeta mereu, spunând că Poenaru este un 

om bogat care are 48 moşii, 48 de râuri, 48 garduri, 48 case, 48 sate şi 48 de 

milioane. 

Din aceste răspunsuri cât şi din altele, judecătorul delegat s-a convins 

că Eminescu suferǎ de tulburări grave de comportament şi că nu mai este în 

deplinătatea facultăţilor mintale. 

 După îndeplinirea tuturor cerinţelor procedurale, Tribunalul a 

fixat termen de judecată în fond a cererii de punere sub interdicţie a poetului 

la 19 iunie 1889. La acea dată, însă, completul de judecată prezidat de Victor 

Rîmniceanu a consemnat în încheierea de şedinţă cu nr. 3028 că Eminescu a 

încetat din viaţă la data de 15 iunie 1889 şi în consecinţă a dispus închiderea 

dosarului şi depunerea lui la arhivă. Ulterior, acest dosar ce poartă numărul 

645/1889 întocmit de Tribunalul Ilfov, Secţia Civilo-Comercială nr. 2, a 

ajuns în Arhivele Statului, unde se păstrează şi în prezent, fără a mai putea fi 

consultat. 

 Cu acest ultim act, tragedia lui Eminescu s-a încheiat. 
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   IRONIM MUNTEAN 

                                             Între pământ și cer 
 De dimensiunile unui caiet dictando din 

adolescența noastră școlară (din deceniul al șaselea 

al secolului trecut) Sfeșnic în rugăciune a lui Traian 

Vasilcău este o carte „grea” de poezie, (apărută în 

cadrul proiectului cultural-artistic „Noi vedem cu 

inima” derulat de Asociația Obștească „Mereu 

Aproape” din Chișinău, cu doar 56 de pagini de 

poeme), o „Psaltire pre versuri tocmită” de factura 

celei a Mitropolitului Dosoftei (socotit de Mihai 

Eminescu primul poet român cult) prin esența ei 

biblică și armonia melosului folcloric în care topește notele bocetului, 

baladei, blestemului, cântecului ori a doinei de jale, „un crâng de lirice”, 

(cum notează autorul în Dedicația făcută nouă) sintagmă recurentă în 

volumul în care: „Viața cu moartea merg la braț,/ Tristețea mea – cu 

bucuria,/ Prin crângul psalmilor, vecia/ Mă buciumează cu nesaț./ O, și cât 

visai într-un cuvânt,/ Viețile să-mi înhumez odată,/ Nesfârșindu-mi trecerea 

toată/ Cu privirea cerului Preasfânt...” (p. 4). 

 Citatul este ilustrativ pentru intenția liricului de a îngemăna poezia cu 

rugăciunea, poemul cu psalmul (cum își intitulează majoritatea textelor) 

înscriindu-se unui parcurs existențial pus sub pecetea timpului bivalent care 

decide efemeritatea ființei și eternitatea celestă, generând atâtea antinomii: 

viață – moarte, rai – iad, cosmic – terestru, rațiune – sentiment, trup – suflet, 

și multe altele din perspectivă istorică, morală, socială, culturală, spirituală. 

 Poezia existenței pusă sub semnul Marii Treceri este „înveșnicire în 

vis” a ființei dăruite cu har, poetul, pe care „De dinainte de-a mă fi născut/ 

Inima Domnului m-a cunoscut” (p. 20). Relația poetului cu divinitatea este 

totală în volum, Creatorului datorându-i viața, harul, Cuvântul (simbol 

central al creației sale poetice, căci: „La început a fost Cuvântul...”) 

revărsare a logosului sfânt, originar. Poetul „Misterului sunt slujitor de-o 

viață”, este „trubadurul Facerii” (p. 29), de dincolo de Cuvânt, interpretul 

„tainelor din orice om” (p. 15) și al luminii care din cer coboară, vijelește în 

ființă, o îngână cu cântec, o vindecă „de lumină cu lumină” (p. 8), toate fiind 

mărci ale divinului. Metafora titlului definește ipostaza de liric rugător al 

cărui suflet se-ntregește „cu tăcerea ce dintotdeauna/ Val-vârtej curgând din 

Dumnezeu,/ Ce demult mi-o fi licăru-n sfeșnic/ Și-atingându-l bucium înspre 
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boltă/ Că nimic nu-i veșnic. Tu ești veșnic,/ Unul invincibil peste toți” (p. 

12). Lepădat de sine, amurgit de clipă, cu sufletul greu, poetul crede că: 

„Sfeșnic aș fi în rugăciune/ Dacă m-ar pune în inima Sa Dumnezeu” (p. 54). 

La această întâlnire în eternitate visează poetul să-și ducă creația fără a avea 

orgoliul demiurgic al romanticilor, ci smerenia, umilința, adorația, 

prosternarea. Ca pentru orice bun creștin, moartea este pregătire pentru viața 

viitoare, acceptă Marea Trecere, așteaptă voia lui Dumnezeu, grația ori 

pronia Lui, „Din tronul Suferinței nu abdic” (p. 7), moartea fiind mister în 

creștinism, ori taină, iar împreună cu suferința sunt repetarea patimilor lui 

Hristos prin poezie vrând a se identifica cu El. „Ning cu psalmi fără de 

vreme,/ Nu am spulber mai frumos/ Să trăim vecii de-a rândul/ Nu în noi ci 

în Christos./ A fi doar în El – ce artă!/ Să o ai și s-o tot ceri!/ Luna, stelele 

îndeamnă:/ «Hai la secerat tăceri»”. 

 Lumina Învierii profeţită îl convinge că: „Pot să fiu/ Ce n-am fost 

încă-n veacul moștenit/ Și-n timpul de smerenie zidit,/ A treia zi din moarte 

pot să-nviu.”. Plânsul „Și-n lacrima lui Christ prin suferirea,/ Îmi cânt ca 

să-mi aflu mântuirea/ Și-mpodobit cu răni, să-mi strig Iubirea/ Și-apus în 

toți să fiu în râuri nins” (p. 5). Timpul individual (clipa, secunda, ora, ziua, 

luna, anotimpul, anul) curge ireversibil pentru ființă, viața fiind alunecare 

lină prin lumină spre moartea care măsoară destrămarea, dar pentru poet nu 

distruge rostul existenței, nu aduce degradarea, risipirea, prin rugăciune, 

spovedanie, primenire omul se pregătește pentru viața viitoare, pentru 

înviere, pentru eternitate, veșnicie, ca-n mitul eternei reîntoarceri. Cu un acut 

gust al paradoxului, poetul este „Hoțul incorigibil” care a furat „povestea 

lumii” ascunzând-o în sine, e „nerecunoscutul baci al lumii” „răstignit de 

psalmi mai pot trăi”, „Ales mi-s al tăcerii poemelor ce sânt/ Și scriu c-un 

ram de cruce – și nu-s decât cuvânt!” (p. 14). Invocațiile divinității au forme 

multiple: Dumnezeu, Isus, Christos, Doamne, Părinte, Mărite, Preasfinte, Tu 

și sunt risipite într-un „crâng de psalmodii”, rămâne mereu poet al aleselor 

eufonii bând „lacrima lumii” la „lumânarea lunii”. Își cântă vârstele: 

pruncia, (când era uitat „în orice cuvânt și exilat într-o tăcere”), adolescența 

(când M-a înfiat tristețea/ Și cununat cu fata ei și senectutea/ Acum strămoș 

îmi sunt și turlă,/ Sicriu de iarbă în frământ și-n acuprinderea-i mă curmă/ 

Neamul heruvic cu descânt”) însoțindu-le cu elegiacul refren al Marii 

Treceri: „Ca mâine-o ninge, -o fi târziu/ Și, Doamne, n-am să mă mai... 

știu,... fiu,... înviu” cu ecouri din François Villon. Poetul rămâne constant 

„fagurul tăcerii/ Din sfere spusă, de mister” de dat mirării ce „Mă lepăd de 

cuvinte și-s Cuvânt/ În care arde-voi ca-ntr-un descânt” (p. 25). 

 Lirica sa psaltică este luminată de perseverența căutării căii spre 

Dumnezeu, „pavată-i cu învierea” nu cu blestem, cum e „Calea spre 
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nicăire” și o străbate „... beat de Tine, Doamne, să nu fiu beat mă tem!” 

(beat în sensul latinescului beatus = fericit, n.n. p. 37). În această ipostază 

este „Arhimandrit al clipei, sobornicesc lumini/ Sfântul sinod al ierbii m-a 

declarat în fine/ Vicar nădejdii lumii ce-a-ngenuncheat grădini” (p. 37). 

 Traian Vasilcău este un liric intens confesiv „înfremătat de Tine”, 

„Fiul Tăcerii Voastre” obsedat de divinitate, pe care o gândește cu cuvintele 

înflorite pe creanga inimii și „Din ele templu în Cuvânt zidesc./ În Tine, 

Doamne, să rămân mi-i vrerea,/ Dar mările din mine au secat/ Și sânt fără 

de-a fi – nu încercat/ Ce s-a născut pe sine din durerea/ Și-apun sub 

dangătul mănăstiresc/ Ce m-amurgește-n Cer și-l preaslăvesc!” (p. 39). 

 „Crângul liric” al lui Traian Vasilcău are frăgezimea ierbii, 

diversitatea cromatică și olfactivă dată de peisajul floral în care crinul (nu 

doar de „la marginea grădinii” p. 3; ori „al uitării pe zariștea inimii” p. 8; 

„dă-n floare, și o lacrimă de-a Sa/ Doarme-ngropată-n taine, ca-n prima 

viață-a mea” p. 10; „al nimăruie p. 16; „scăldate în lumini” p. 40; „la 

geamul tău de crai” p. 47; „în cimitire crinii se răscoală” p. 48; „O, el e-un 

crin pe care-l scapă cerul/ Rugându-ne să i-l întoarcem în cuvânt” p. 52), 

trandafirul („sfielnic”, „cu plete de-azur, râs feciorelnic”, „în loc să se 

răzbune/ De teama dansului s-a făcut om” p. 26; „ca un trandafir prin zid 

răsfrânt/ Înflorit și-apoi tăiat de unii” p. 39), garoafa („Învăț garoafele să 

spună/ Cât de etern, Doamne, Te cânt” p. 50), iasomia, macii („M-or 

prohodi în umbra lor macii” p. 10; „sub acest câmp cu maci doarme 

Iubirea” p. 15; „strig macii toți pe nume, le sunt crai”, „când e un mac Isus 

și-un mac mi-i Noe!” p. 26), ghiocei („Îi duceam zilnic ghiocei” p. 20; 

„buchet de ghiocei în floare” p. 18), sânziene, definesc prin multitudinea 

conotațiilor simbolice bogăția sufletului poetului. 

 Și ideea de zbor, de înălțare prin rugăciune, de plutire în Lumină 

Divină este comunicată prin mulțimea de păsări-simbol: cocorul („salută 

morții care ne conduc” p. 7; „Să-ți tac misterul, cântecul și zborul/ De care-

i bolnav sufletu-mi, cocorul” p. 40; „Sunt angajat la El – sublim cocor” p. 

45), lăstunii („Un cer al nesfârșirii. În urma lor lăstunii/ Îl seamănă cu 

lacrimi la lumânarea lunii” p. 14), pescărușii („Îngenunchează oști de 

pescăruși” p. 14), mierlele („În mine mierlele oficiază/ Apusul tainelor din 

orice om” p. 15; „o mierlă-n zori de zi când se ivise” p. 24; „popor de 

mierle de din duzii” p. 21; „toate mierlele plângând” p. 51), păunii 

(„răzvrătiți – cioclii pădurii” p. 38), vulturul („Să rumpă vulturi înarmați 
din mine/ Poteci de taină, triluri de lumine” p. 4), șoimii („Oștiri de șoimi 

imită temnicerii” p. 6), sugerează registrul afectiv complex, esența unui 

lirism filtrat din paradox, din opoziții multiple între pământ și cer, între 

contingent și transcendent, între iad și rai, între sacru și profan, dintr-o 
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permanentă stare de mirare în fața lumii în care trăiește sau pe care o 

visează. Este un liric al iubirii de Dumnezeu, de viață, de părinți, de semeni, 

de neam și țară.  

 Lirică a rugăciunii în ansamblul ei conservă în textele dedicate 

evenimentelor fundamentale ale calendarului creștin: nașterea, moartea și 

învierea lui Isus, notele de magie ale Colinzii la Crăciun, într-un univers 

paradisiac și note de baladă („Un rai stelar mă ninge,/ Păstoru-n stele 

plânge,/ Iar bulgări de zăpadă/ Pe mine-ncep să cadă,/ Și-atunci copiii 

cântă/ Colinda lumii sfântă/ Și-un preot face cale/ Cu mantia-i pe vale” p. 

42) și dimensiunea liturgică, biblică a Pastoralei Pascale („Stele plâng în 

întuneric, mamă,/ Fiul plecat e așteptat la porți,/ În noaptea asta nimeni să 

nu doarmă,/ Că Dumnezeu va învia din morți/ ... Când pruncii luminoși ca 

după boală/ Îngână-n Cer: „Christos a înviat!”... și „Un înger îmbrăcat în 

strai de rază/ Căde-va-n visul nostru ca un măr,/ Rostindu-ne că Domnul 

înviază,/ Să-i spunem: „Înviază-ntr-Adevăr!”” p. 49). 

 Traian Vasilcău portretizează memorabil: mama („În ochii ei, să-mi 

citesc cartea/ Pe care-aveam s-o scriu îmbătrânit/ De lipsa ei și-a tatălui 

surpat/ În inima-mi: pe țărmul celălalt” p. 11; „Ești candelabrul între Zi și 

Noapte/ Și eu, de-atâta Cer, flaut devin!” p. 28; Ochii măicuței „Porți 
ferecate,/ Cu plâns încuiate” p. 45) și bardul Moldovei – Grigore Vieru 

(„Dar în privirea lui foșnesc cocorii” „Frumos ca un poem doinit de vânt”; 

„Arhanghel peste timp”; „Poetul crin cu glas de veșnicii”; „Și-n ochii ce 

par lacrimi de nesomn/ Cântă bătrânul Cer la harfa lumii” p. 53). 

 Poezia lui Traian Vasilcău sondează în straturile de profunzime ale 

folclorului de unde soarbe sevele magice ale descântecului („Sicriu de iarbă 

în frământ/ Și-n acuprinderea-i mă curmă/ Neamul heruvic cu descânt” p. 

20), blestemului (adresat celor care-au adus „țara de vânzare”, „țară de 

export” p. 44) și mai ales ale bocetului „senin” rostit „În casa Cerului/ La 

pridvorul Mielului” (p.46) „popular” închinat lui Dumnezeu pe care-l „caut, 

veșnic neapus” căci: „Fără tine mi-s pierdut/ Fără tine-s mort de mult/ Fără 

tine nici născut nu-s” (p. 47) – refren obsedant prezent în toate cele patru 

sextine și în seară cu caracter de litanie, de doină de jale și de dor, în cel mai 

autentic ritm al melosului popular: „Jelui-m-aș și n-am cui,/ Jelui-m-aș 

Domnului,/ Că de atâta jale-mi sânt/ Cruce implorând mormânt” (p. 51). 

 Lirica este dominată de tonalitatea psaltică, imnică, când e închinată 

Divinității și cu note de odă adresată strămoșilor „Dacii noștri sunt martirii 

libertății noastre mari” (Cântec pentru dacii noștri, p. 31). 

 Într-un limbaj poetic de o simplitate deconcertantă Traian Vasilcău 

închide inefabil afectiv, profunzimi de gând. Poezia lui este rostire rostuită 

prin metaforă revelatorie, cu ecouri eminesciene: „M-am stins în cer/ Ca să 
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fiu pe pământ/ Și de atunce/ N-am mai fost cuvânt./ Până într-o zi,/ Ca să nu 

mai disper,/ M-am ars în voi/ Și m-am nestins în cer” (p. 5) și reflexe 

blagiene: „Lacrim clipe, blestem ora/ Când am fost al tuturora,/ Și-mi era 

bine de rău/ Și n-am fost numai al Tău,/ Doamne!/ Blestem, lacrim ora 

clipei,/ Dăruită-n van risipei” (p. 16), într-un stil expresiv când cu note 

poematice, când cu elemente aforistice, cu imagini sinestezice, („Și numai 

datorită ție/ Mi-s clinchet plin de iasomie” p. 25), oximoronice („Tăcerea 

vorbitoare a gândurilor mele” p. 41; „tac misterul, cântecul și zborul” p. 

40), în tiparul unei versificații clasice, cu structuri strofice (distih, terțină, 

catren, quintă, sextină) și rimă variabilă (pereche, încrucișată, îmbrățișată), 

refrenul ce dă muzicalitate și ritmul incantație, conștient de rolul cuvântului 

„În marmura cuvintelor cioplesc/ Să dau de slova-clopot și uitare” și 

valoarea cărții: „În cartea-mi scrisă mor pentru o clipă/ Și cea de-o scriu 

într-una înviez.” (p. 41). 
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     ANCA SÂRGHIE 
 

UN PELERIN PRIN  LUMILE CUVÂNTULUI 
  

      Cântec fără vârstă, versul a incitat de când 

este lumea nevoia de autodefinire a celor ce au 

privit viața, acest dar dumnezeiesc suprem, așa 

cum merita ea, cu o mare curiozitate, cu o sete 

vibrantă și tulburătoare de adevăr. Pelerin prin 

lumile cuvântului, Mircea Ştefan şi-a făcut 

cunoscut numele ca poet, el şlefuind cuvântul  

neobosit, atât în anii vieţuirii sale în România, 

unde s-a format, a profesat, și-a întemeiat 

familia, debutând ca poet, cât şi în cei ai 

experienţei lui americane.  Poezia lui Mircea 

Ştefan propune o priveliște inedită a ființei. El 

caută sinele profund și prin decantări subtile 

constată că Logosul (la care filozofii i-au dat 

când sens de cuvânt, când cel de rațiune)  nu este 

o suprarealitate, ci o formă de personalizare a 

gândului întors spre sine, devenind însăşi esența existenței poetului. Tot Logosul 

pentru el este substanța care supraviețuiește, nemurindu-l pe poet: „până la urmă 

rămâne / doar osul orbitor al cuvântului/ poetul se ascunde ca licuriciul prin iarbă/ 

un cer mai scund născut pentru copii.“, aşa cum se  autodefineşte el în Poveste 

dintr-o seară de iarnă sub tei (din rigoare am majusculat cuvântul de început al 

titlului, chiar dacă regula aceasta ca și punctuația academică sunt constant eludate de 

autor) din volumul Poeme mici pentru oameni mari. Din şaua sa de călăreţ prin două 

lumi, cât două continente ale cuvântului, poetul scrutează orizonturile existenţei cu o 

tensiune lăuntrică ce-i marchează un spaţiu adesea abrupt în asocieri de imagini. Este 

ca şi cum făuritorul slovei doreşte să ne arate nu numai sclipirea de diamant a 

metaforei sale, ci şi magma din care ea s-au format graniturile şi bazalturile 

gândurilor sale. De aici, un peisaj compozit şi abimat, deloc uniform al versurilor 

sale, ele urmând dialectica şi seismica impulsurilor inspiraţiei, adesea finalizată 

trudnic. Lumea este plină de semne şi poetul le vrea descifrate prin aşezarea în 

căuşul slovei, aşa cum el trăieşte experienţa străbaterii iniţiatice a vieţii lui.  

     Recent a apărut la Editura Eikon din Cluj-Napoca noul său volumul de versuri 

Prefix 101, pe care l-am prefațat, apelând în calitate de îngrijitor al acestei ediții la 

talentata Adina Romanescu, artistă care a ilustrat textul cărții. Se ştie că cifra 101 a 

trecut prin filtrul  inspiraţiei argheziene, a punctat antologia Cele mai frumoase 101 

poezii din 2006 a lui Mircea Dinescu, recent descoperită şi pe culegerea de autor 101 

poeme a lui Vasile Poenaru. Totuşi, la Mircea Ştefan, cifra aceasta îşi are perspectiva 

ei proprie. Intitulat atât de incitant în concentrarea sa Prefix 101, volumul se doreşte 
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un nou început după o rotunjire a împlinirilor anterioare şi o promisiune a ceea ce va 

urma. În acest mod, titlul dobândeşte un plus de spectaculos, ca o promisiune 

nebănuită. Nu aş fi avut cum să trec de pragul ei, al promisiunii incifrate în imaginea 

titlului, dacă, după ce l-am cunoscut pe Mircea Ştefan cu ani în urmă la Uniunea 

Scriitorilor din Bucureşti şi i-am citit în răstimpuri versurile, nu ar fi aranjat soarta 

astfel întâmplările, încât  să-l reîntâlnesc pe poet la Săptămâna Internaţională a 

Culturii Române de la Hamilton, Canada, şi apoi să-l vizitez chiar în propriul cuib de 

creaţie, la Cleveland, Ohio. Proiectele poetului sunt ambiţioase, dacă am înţeles bine, 

vizitând camera de lucru  în  reşedinţa lui de vis aşezată într-un parc naţional al 

oraşului. Am deschis albumele cu fotografii ale familiei sale, unde anotimpurile aduc 

aproape, rând pe rând, splendoarea ofrandei lor vegetale. Mi-a trecut prin faţa ochilor 

un  adevărat caleidoscop floral. Reşedinţa  aceea de neuitat nu este numai a unei 

minţi creatoare, ci şi a căprioarelor, venite pe aleile domeniului ca la ele acasă, deloc 

convinse că trebuie să cedeze proprietarilor spaţiul pe care, da, ele îl socotesc, în 

primul rând, al lor. De aici şi sugestia altui titlu de volum, Dimineaţa căprioarelor. 

Pe rafturile încăpătoare din camera sa de lucru stă proiectul Bibliei sale în pregătire 

cu ambiţia unei structuri de 1000 poezii, care mi-l aminteşte pe Vasile Morar, care 

forţează citadela Poeziei, asaltată din norduri transilvane cu de trei ori mai mult. Am 

plecat cu regret din acel loc mirific, de o romantică revărsare, greu de conceput pe 

pământ american, care  în accepţia noastră de europeni este un târâm al praxisului, 

mai ales.  

     Citesc şi recitesc volumul Prefix 101, structurat pe subcapitole 

coagulante, intitulate Risipiri, Declinul secundei şi Acvariu cu lacrimi. Sunt titluri 

care induc chiar ele starea de meditaţie, specifică discursului liric al lui Mircea 

Ştefan. Pe traiectul de la poezia tradiţional textualistă la antipoezie, el adoptă o 

formulă manifest anticonvenţională, el nesupunându-se, după cum am menționat 

deja,  canoanelor punctuaţiei tradiţionale sau majusculării cerute de tipicul clasic. 

Numai nevoia de a identifica mai uşor titlurile poeziilor sale mă va determina să 

recurg și pe mai departe la majuscularea lor. Actul scriptic este nutrit din luciditate şi 

reflexivitate pe marginea impulsurilor date de viaţa cotidiană. De aici şi spectrul larg 

al trăirilor poetului care etalează psihologia unui om marcat de stări variate, de la 

solitudinea celui îndepărtat de ţara sa, uneori numită  Sumbria, la încurajare şi elan, 

la încântarea în faţa naturii, mereu fascinantă: „între tristeţe şi singurătate / numai 

cerul// căpiţele de fân/ pe dealuri spânzurate” (Departe). Poetul crede în propriile 

sale standarde, el fiind un fizician de formaţie, cu deschideri largi spre teoriile 

moderne, aplicând pe cea a fractalităţii. Ca un Dali al slovei, Mircea Ştefan absoarbe 

în sevele versului imagini dintre cele mai disparate ca domeniu şi temporalitate:„ 

poemul are viaţă sedentară / numai lăcustele curg peste el / foşnitoare şi triste / ca un 

plop încǎrcat cu stafii // după un timp îngerul se ridică/ nevăzut din oglindă/se 

plimbǎ pe dealul Golgota / un súsur de râu sau un râs de copil” (Poem fără 

identitate). Întruparea în cuvinte este aidoma destinului frunzelor căzând 

autumnal:„şi vine toamna / / inexorabil/ ajungem cǎdere în verb/ o terminaţie 

secundǎ prin cuvinte” ( Şi vine toamna altfel ).  Această rezolvare prin fragmentare a 

unei profesiuni de credinţă, ferită până la secitate de expunerile clasicilor desfăşurate 

larg,  mi-o aminteşte pe Victoria Milescu în Raportul de aur din volumul Bucuriile 
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triste, 2009:” mâna mea dreaptă / ca un fier înroşit / pe pielea crudă a zilei // şi în 

trup, zvârcolindu-se şarpele / de mercur alb-poezia…“ Aceeaşi expresivitate 

impresionantă într-o formă eliptică. Mai apropiat de  sensul deambulant al 

pelerinajului fantezist este, însă, Vasile Poenaru din Naşterea mea în poezie: 

„Rechinii orelor mă purtau spre poezie / prin mările vorbirii, / tot timpul lovindu-mă 

de sunete / ca de nişte stânci dureroase.“  O căutare asiduă duce în poezia lui Mircea 

Ştefan  la revelaţii, căci „printre cuvinte / sunt strǎluciri de spadǎ/actorul e pe scenǎ / 

şi regele rǎpus”(Vânătoarea de vulpi). Dezghiocarea crustelor existenţei îl poartă 

uneori spre anii prunciei, de care îl leagă o amintire tensionată:” ce chin / copilărie / 

clipă spartă-n / oglinda liniştitǎ din pǎduri” (Scrib). 

    Poetul doreşte să pună sub fascicolul de raze al meditaţiei însăşi devenirea / 

amintirea / literară, atunci când în versurile poeziei Mormântul lui Aron Pumnul 

scrutează mioritica alternare a dealului cu valea. Este panorama pe care destinul 

tracului conduce spre imaginea apoteotică finală a revelaţiei, atunci când vede „cum 

piatra pe mormânt s-a platinat.” 

    Mircea Ştefan este un căutător al purei sacralităţi în poezia Cineva: „… iubito / 

îmi e frig /e satul fǎrǎ sfinţi /cineva i-a ascuns prin biserici”. Dilemele vieţii din noua 

patrie amplifică varietatea şi profunzimea zonelor lirice în care poetul se mişcă, 

dovedind capacitatea de a opera într-un larg registru de  trăiri sentimentale. Mircea 

Ştefan escaladează neliniştile noului spaţiu american în care se adaptează, un tărâm 

al tehnicii în plin progres, care susţine o civilizaţie avansată, dar cu un vizibil declin 

al culturii: „alergi dupǎ silfide / o goanǎ dupǎ sulte / dar cine ştie astǎzi / de unde ai 

venit // vibreazǎ telefonul / pe undele-i oculte / e convorbirea pe care-o ai dorit // s-a 

întâmplat sǎ fie din nou doar o greşealǎ / un sunet care vine din alt eveniment/cum 

de la Universitate/de la şcoalǎ / cultura se cultivǎ mai mult la imperfect” (Prefix 

101). Descopăr, astfel,  ideea-axă a noului grupaj de versuri create de poet, care 

substituie eul social cu un eu multiplu. Dublurile fictive ale propriului eu în Ultimul 

zbor iau forma unei confesiuni programatice, căci artizanul slovelor îşi propune, cum 

mărturiseşte explicit, „sǎ caut un vers puternic aici / precum  aceastǎ dimineaţǎ 

adormitǎ în mine celǎlalt”. Exerciţiul  risipirii într-un altul îl îndeamnă la prudenţă: 

„sǎ nu mă spăl cu apă din tăcere / sǎ nu mǎ dedublez  într-un tablou” după cum 

afirmă în Imagine desprinsă dintr-un crâng. Motivul tăcerii creează punţi de legătură 

cu alte cicluri de poezie în care  este prezentă Sumbria,  ca „ţara mea Sumbria / ţară a 

tăcerii totale / desfacere a cuvintelor/ în cimitirul de vise”. Adevărat laitmotiv 

identitar,  îl depistăm în Despre noi tot mai aproape: „Prin Sumbria m-am rătăcit 

copil” sau în Ultimul călător: „Sunt ultimul pelerin dinspre Sumbria.” Cu totul altul 

şi mult mai complex este simbolul Sumbriei faţă de „Eutopia mândra grădină”, din 

poezia blagiană Mirabila sămânţă, ca spaţiu metaforic al permanentei germinaţii din 

natură. Dacă am lua ca reper confesiunea:.„şi cum eu însumi fulger / desprins 

dinspre amiazǎ / ales-am fier de plug / pe chipul meu sǎ are”(Neliniştitul Zen ), 

poetul se identifică cu glia.  

   Împătimit şlefuitor de slove, Mircea Ştefan se confesează prins în turbionul 

trecerii, de care se izbăveşte în programul lui existenţial tot prin plămada scrisului: 

„iubeşti şi golul rar dintre cuvinte/ ai vrea acolo să fii pelerin/ dar nu se poate/ timpul 

în morminte/ se scurge altfel dinspre anotimp// de vorbǎ cu imaginea/ se schimbǎ/ şi 
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piatra ce în inimǎ e grea/ şi-n seara învierii de pe urmǎ/ am adormit la tine la cişmea” 

(De vorbă). Exerciţiul liric îl ipostaziază în spadasin neobosit, cu irizări argheziene 

ale căutării divinului: „cu sabia am îngropat cuvinte/ iar cu sǎgeţi am tras dupǎ idei/ 

nici una nu s-a-ntors aici cuminte/ doar câinele meu negru se joacǎ prin nǎmeţi// de 

multe ori întreb/dar încotro tu Doamne/ şi nu rǎspunzi/ nu chemi nu ne rǎzbuni”(De 

veghe la umbra unui brad).  

Dialogul lui Mircea Ştefan cu poezia dobândeşte o dimensiune existenţială, 

care îi alătură până la identificare, într-o mişcare ascensională: „poemul urcǎ muntele 

cu mine/ atât de trist/ atât de-nsingurat/ o cruce grea el poartă după  sine/ sunt omul 

care moare dezarmat”(Poem însingurat). Truda facerii tensionează înfruntarea lor: 

„chiar şi poemul mǎ duşmǎneşte nespus/ atât l-am chinuit şi schimonosit/ încât nu ne 

mai recunoaştem unul pe altul”. Mutaţiile produse  în acea încordare creatoare nu 

sunt numai ale versului şlefuit, ci şi ale făuritorului însuşi.  Poetul trece hotarul 

cotidianului, intrând în miraculos, în cetatea cu nume demolat de tristeţe şi cu o 

palpabilitate concretă a timpului: „eu am trăit mai mult în Sumbria / urmǎrind cum 

secundele se desprind de pe ziduri” (Secundele se desprind). Spre deosebire de Dan 

Mircea Cipariu, care în Poemul matriţă (Editura Brumar, 2008)  trăieşte într-o ţară 

nenumită, Mircea Ştefan pivotează în jurul aceluiaşi cuvânt cu reflexe sonore 

elegiace, o constantă, perenizată ca şi legile străvechi ale matematicii: „Sumbria 

patria mea e departe/ mirosul de fân l-am plimbat prin amiezi/odată cu legea 

triunghiului/ mǎsurat şi numit  isoscel.”(O nouă lecţie de matematică). Inconstant, 

 Sumbria se identifică şi cu America, după starea sufletească a poetului: „locuiesc 

peste o  limbǎ de cetini / noua mea patrie / Sumbria”. Acesta este spaţiul creaţiei, 

poezia însăşi, esenţialmente elegiacă.  

Hotarul dintre vremelnicie şi nemoarte este trecut prin scris: „poeul atimnge 

iluzia /de a fi scris/dar dincolo de el/ o clipă a nimicului” (Poli)grafie. Un iz 

american, abia perceptibil, au versurile unor ecouri ale vieţii poetului în ţara de 

adopţie: „şi a venit roş-ruginiul /octombrie/ în iarbă/ mici licurici se ascund/ e vară 

indiană/ mă scufund / într-o nouă şi necercetată patrie” (Anotimp). De departe vin 

irizări ale amintirii: „în nisipul sentimentelor/ acolo undeva/ pe la ani şaisprezece/ 

Crişul e o amintire spinoasǎ (Cai ageri) 

…..„în acest ocean de singurǎtate/ lumina e o lume vegetalǎ/cum/ desfrunzitǎ 

creanga de alun/America America/ omul fereastrǎ/ lirǎ/ brazda sub pruni când se 

înalţǎ fum”(Fotografie digitală) 

       Desenul devine suprarealist în versurile intitulate  Într-un plic:„iar vine soldatul 

din post ascunzând sentimente la piept/ într-un plic//sunt miei înzǎpeziţi pe un câmp/ 

vezi uite în tablou/ pruncii ucişi/ mamele printre ei cautǎ seminţe”. Ţesătura textuală 

este segmentată, refuzând narativitatea în favoarea unor blitzuri de imagini, asociate 

bizar, dar care tocmai astfel fac loc meditaţiei, chiar şi atunci când aluziile trec spre 

nume celebre Wagner, Rimbaud, Arhimede, în tovărăşia cărora gândul înfloreşte. 

Alăturările abrupte de imagini dau nerv şi vivacitate întregului, risipind senzaţia de 

caleidoscop delirant tocmai prin concentrarea textului, focalizând spre o idee, ce se 

cere căutată. Senzaţia ultimă este cea de bucurie prea curând întreruptă, dar, totodată, 

una de nevoie a prelungirii covorului imagistic, fascinant adesea, creator de suspans.  
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Spaţiul exteriorului şi al interiorului se întâlnesc în gândul întors nostalgic spre ţară 

din cvintetul, în care trăirea este duală, glisând de la evadare spre lumină 

împlinitoare şi până la tânguire: „o lume plânge / o lume râde / o ţară-ntreagă este la 

mezat/ îmi caut evadarea spre lumină/ şi plâng pământul  mamei ce-am călcat”. (O 

lume plânge) Paradigmele existenţei se dezmărginesc în Tăietură perfectă o noapte, 

unde ubicuitatea cosmico-terestră este dublată de neostoitul dor după mama lui: 

„desigur/ mirosul merelor coapte înnebuneşte grǎdina// desigur/ urme de paşi se 

disting  pe o altǎ planetǎ // septembrie septembrie / aer poros primit de la mama”. 

     Cele două distihuri ale poeziei Rondul aduc o dezlănţuire imagistică: „pare un 

brad rǎsturnat peste lunǎ / searǎ nebunǎ / copil plecat cu mânjii la fântânǎ/senini şi 

însetaţi”. Un asemenea amestec al candorii cu efervescenţa trăirii are un efect 

refrişant, apropiindu-ne de structurile moderne ale haikuului.  În Concluzivă, 

desfăşurarea personificantă din imaginea „marea o simt mai aproape/ adusǎ în braţe 

de munţi înotǎtori” exaltă fantezia. Linia dobândeşte picturalitatea delicată a 

desenelor chinezeşti în  catrenul intitulat Dimineaţa: „la malul apei/ într-un picior/ 

bâtlanul/ iar cerul înspinat curge prin ciocul lui”. Experimentul liric al lui Mircea 

Ştefan poate fi privit şi ca o formă de anatemizare a solitudinii, nu lipsită de 

presiunea presimţitului sfârşit, o formă a ludicului prin şlefuirea cuvântului.  

    Oricâţi pioni s-ar muta pe tabla de şah a vieţii lui Mircea Ştefan, creator pelerin pe 

două continente, de unde şi câmpul bipolar al trăirilor lui, poezia rămâne o constantă. 

El reprezintă stirpea poeţilor diasporei, a căror fiinţialitate se întrupează în dualitaea 

raportării la realitate. Versurile fracturiste ale lui Mircea Ştefan, lipsite de semne ale 

punctuaţiei şi de cuvinte majusculate, cuprind elemente de ars poetica minimaliste. 

Descoperim, astfel, o creaţie lirică de plan secund, dar nu lipsită de miză în ierarhiile 

poeziei româneşti contemporane. În această perspectivă,  Paula Romanescu a selectat 

două poezii ale lui Mircea Ştefan, le-a tradus şi în limba franceză, pregătindu-le să 

intre în viitoarea antologie cu peste 180 de creatori de valoare  Poeţi români la 

răscruce de milenii. 
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      RADU ULMEANU 

 

Florin Constantin Pavlovici şi „dansul iniţiatic al torţionarului” 

 
Florin Constantin Pavlovici a fost 

condamnat în 1959 pentru „uneltire contra 

ordinii sociale”, pe baza „mărturiilor” unor 

delatori dintre care, cea mai gravă, a fost aceea 

că nu i-a plăcut romanul lui Zaharia Stancu, 

Rădăcinile sunt amare. Într-devăr, un păcat de 

neiertat! Dincolo de stranietatea absolută a 

unui asemenea capăt de acuzare, dincolo de 

atrocităţile torţionarilor greu de suportat chiar 

numai la lectură, se reţine, în acest caz, stilul 

unui adevărat prozator, al unuia de înaltă clasă, 

aş zice, dacă ar fi vorba de o operă de ficţiune. 

Din păcate, nu este aşa, locul ficţiunii fiind luat 

de cea mai crudă, dar şi de neconceput, realitate.  

Voi da doar două exemple. Unul edificator pentru ceea ce se cheamă 

fermitatea şi caracterul intelectualului român, aşa cum era acesta în perioada 

dintre cele două războaie şi cum, din păcate, mult mai rar, este acum. 

Autorul vorbeşte despre cazul unui mare avocat din perioada de-atunci, 

arestat pentru că a refuzat să colaboreze cu un regimul de „democraţie 

populară”, fiind judecat, pentru această vină, de un tribunal militar. 

Acordându-i-se ultimul cuvânt, înainte de pronunţarea sentinţei, în loc să-şi 

ceară iertare pentru a obţine indulgenţa judecătorului şi o condamnare mai 

blândă, avocatul Istrate Micescu a spus o fabulă inventată ad hoc, cu 

privighetoarea şi cioara care îşi disputau premiul pentru cel mai bun cântăreţ. 

Ajungând la judecată, leul l-a numit pe porc drept judecător, celui care 

pierdea urmând să i se scoată ochii. Evident, a câştigat cioara, după ce 

împricinaţii au fost puşi să dea o probă de măiestrie. Rămasă fără vedere, 

privighetoarea a declarat că nu-i pare rău pentru că a pierdut procesul şi i     

s-au scos ochii, ci doar pentru că a judecat-o porcul. Aluzie la instanţa de 

judecată de-atunci, care l-a şi blagoslovit, ca răsplată, cu o condamnare la nu 

mai puţin de 25 de ani. 

Pentru al doilea exemplu, îi transfer cuvântul autorului. Acesta 

relatează că, într-o zi, s-a îmbolnăvit grav în tabăra de muncă şi nu s-a mai 

putut da jos din patul supraetajat, pentru a merge la săpat şi a văzut că de 

patul lui s-a apropiat un cadru militar, sergent major de o frumuseţe blondă, 

atletică, părând actor de film sovietic specializat în roluri pozitive. „Se 
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apropie de mine cu pas elastic şi, fără efort, fără a-şi lua elan, aproape 

plutind, sări drept în patul meu, care se afla totuşi la cel puţin un metru şi 

jumătate înălţime. I-am văzut cizmele lustruite, strălucind de curăţenie, ca 

întreaga sa persoană, de altfel. M-a privit îndelung, binevoitor, plin de 

compasiune (...) Am ştiut atunci că am în faţă omul care mă va ajuta, că va 

chema doctorul, dacă nu cumva mă va lua în braţe şi mă va duce chiar el la 

infirmerie. Nu a ales calea aceasta bătătorită, ci una a implicării totale. Brusc, 

îndoindu-şi genunchii şi arcuindu-şi pulpele, cu aceeaşi uşurinţă cu care 

ajunsese în pat, a sărit cu amândouă picioarele pe pieptul meu. Şi a prins să 

mă calce. Metodic, cu dăruire. Locul predilect al călcăturii rămânea pieptul şi 

abdomenul, însă nu-mi ocolea nici capul, nici membrele. Sălta şi juca pe 

trupul meu ca la nuntă. Expert în dansuri populare, alesese bătuta pe loc (...) 

Simţul muzical al dansatorului se vădea fără cusur. Marca măsurile cu 

potcoavele încălţărilor de parcă i-ar fi sunat în urechi un întreg taraf de 

lăutari. Nu părea a fi o improvizaţie. Era mai curând un dans iniţiatic...” 

Găsim în această carte a remarcabilului povestitor o sumedenie de 

relatări care pot sta la loc de frunte în orice antologie a sălbăticiei şi cruzimii 

inimaginabile a torturii în închisorile comuniste. Găsim şi figura viitorului, 

pe atunci, romancier Al. Ivasiuc, în ipostazele cele mai neaşteptate. Şi multe 

altele, care fac din cartea Tortura, pe înţelesul tuturor, de Florin Constantin 

Pavlovici, nu numai o remarcabilă operă literară, dar şi un document istoric 

zguduitor. 
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 TEREZIA FILIP 

 

 

Oameni de aur  sau oameni de aramă şi de fier? 

Metafora filosofică a liderilor autentici 

 
        Nu există vreun aspect al vieții individuale 

sau al celei publice, pe care filosofia antică să nu-l 

fi atins. Despre iubire, despre creație, despre trup 

și despre suflet, despre bolile și terapiile sufletului, 

despre dreptate, bine, frumos, adevăr, despre zei și 

hrana lor, despre muzică și poezie, găsim aserțiuni 

în opera lui Platon. În Republica, într-un dialog 

maieutic cu Glaucon ‒ nume simbolic al celui 

care-şi deschide, treptat, vederea spre înțelesuri ‒ 

Socrates prezintă însuşirile bărbaţilor care ar 

merita să conducă cetatea, numindu-i pe aceștia, 

nici mai mult nici mai puțin, decât oameni de aur. 

Vrednici de alte munci ar fi în accepțiunea  

socratică cei de argint, de aramă şi de fier. Detaliind sintagma, el arată cum se 

poate modela viața adolescenților pentru ca, la maturitate, să devină bărbați 
vrednici de cea mai înaltă cinstire. În acest scop, educația lor cere discipline și 

metode dificile: sport, lupte, artă, logică, austeritate, dificultăți, plăceri. Trecuți 
prin aceste filtre, tinerii bărbați se vor căli precum aurul în foc iar cei care vor 

rezista, ieșind întăriți și cu sufletul curat din aceste experiențe, vor fi oamenii de 

aur, care se cuvine să conducă cetatea, pentru ca ea să prospere, viața publică să 

fie pe mâini bune, oamenii să fie fericiți. Socrates propune valorile individuale 

căpătate prin educație, ca fundament vieții publice. Pe ele se clădește binele 

comun când cetatea e încredințată celor vrednici, educați anume, cu respect și 

grijă pentru ceilalți. 
         E o eroare să credem că un ins fără valori etice și spirituale poate fi un 

cetățean sau un profesionist de calitate, cu atât mai puțin, un bun conducător al 

treburilor publice. Defecțiunile de caracter periclitează orice praxis, inclusiv pe 



 
25 

 

cel politic. Din postura de „paznici ai cetății” ‒ sintagmă care îi numește pe cei 

creditați cu funcții publice ‒ deficitul de caracter e un pericol pentru viața 

comunității. Schițând profilul oamenilor de aur, Socrates îi prezintă lui Glaucon 

implicit formula statului ideal care ar aduce fericire nu unui singur individ, nici 

doar grupului restrâns al conducătorilor, ci cât mai multor cetăţeni. Ce-i 

definește pe cei „potriviți” să conducă cetatea, nu în folos propriu ci spre binele 

comun, apărând-o de cei dinăuntru sfidători de legi și de cei dinafară tentați s-o 

prădeze? Socrates pretinde răspicat: „Trebuie aleşi acei bărbaţi care ni s-ar 

părea nouă, când am cerceta, că vor face de-a lungul întregii vieţi, cu toată 

silinţa, ceea ce foloseşte cetăţii.” Se cere ca ei să fie blânzi, chibzuiți și viteji. 

Contrar ideii că filosofia e pură teorie, anumite concepte și simboluri țintesc 

direct planul vieții publice, profilul inșilor  ce se vor paznici ai cetății ‒ oamenii 

de aur, nu-i aşa? 

         Fişa de profil schițată de Socrates recomandă: „Să iubească armonia, să fie 

înzestraţi cu simţul grijii faţă de ceilalţi, să fie bine educaţi, să nu fie iubitori de 

aur, să reziste oricăror ispitiri, să fie cât mai puţin vătămători pentru cetate”. 

Societatea – cetatea – va fi, astfel, întemeiată pe dreptate, încât nu doar un grup 

să fie fericit, ci toată cetatea. Prin urmare, scopul conducerii statului e fericirea 

obştii întregi iar cei ce păzesc se cere să fie artizanii fericirii comune, să 

sporească cetatea, încât orice categorie socială să fie fericită. Ce-i revine în acest 

caz cetățeanului? Să vegheze „ca ei - cei ajunși paznici - să păzească acest 

principiu, fiecare să facă ce este mai bine pentru cetate”, afirmă Socrates. Cât 

de departe suntem de acest model schițat de filosoful ce a influenţat gândirea 

europeană modernă? ‒ e o temă de reflecţie. Oamenii de aur, oamenii de argint, 

oamenii de aramă și de fier, cetatea, paznicii din textul platonian sunt, în fond, 

niște metafore filosofice ce reverberează subtil în actualitatea oricărui timp.  

         Profilul etic al paznicilor cetăţii este punctul de interes al acestui text ce 

relevă esenţa guvernării eficiente și a binelui public. Cei care deţin funcţii 

politice şi administrative decid, în primă şi în ultimă instanță, bunul mers al 

vieții publice, fericirea sau nefericirea cetăţenilor. Ei apără cetatea şi legile, 

asigură binele comun. Cum? Aşa cum spune Socrates: exercitându-şi cu bună 

credinţă rolurile, gestionând corect avutul public, făcând să funcţioneze bine 

instituţiile (nu subminându-le), trăind ei înşişi exemplar, după un cod etic clar. 

Aserțiunile lui Socrates trimit prin ricoșeu la profilul „paznicilor” ce conduc 

cetatea și republica zilelor noastre, cărora li se încredinţează, prin vot, statul, li 

se dau pe mână instituţii, comune, oraşe, ţara – viaţa cetățenilor, prezentul și 

viitorul generaţiilor. În context românesc, spectacolul din jurul celor ce se vor 

conducători estompează esența lor de aur, formată, desigur, şi decantată 
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îndelung, precum aurul în foc, prin disciplină şi educație riguroasă. Nu se poate 

detecta aurul,  dacă ei au de oferit ceva – evident, nu bunuri materiale, ci 

competenţe, reușite personale în vreun domeniu, devotament, loialitate, valori şi 

principii care să asigure binele comun, dreptatea, prosperitatea socială. Li se 

exacerbează calități inexistente ori li se inventează defecte, încât nu se vede cât 

de potrivit e unul sau altul pentru înalta demnitate publică. Deruta optică, 

mentalul public confuz, precum cel al lui Glaucon, au dus adesea la percepții 
defectuoase și, în consecință, la alegeri eronate, precum în anii 90, când a fost 

ales sensul greșit al istoriei, în loc de cel bun, Iliescu în loc de Rațiu. Nu se știa 

oare pe atunci că odată adoptat sensul greșit în istorie, nu te poți întoarce oricând 

doreşti? 

          La antipod opinei lui Socrates, înaltele funcții publice în context românesc 

se dovedesc profitabile pentru actorii din vârful puterii, și puțin sau deloc pentru 

comunitate și cetate. Formula propusă de Platon este nu jocul politic. Integritatea 

de caracter a celui care conduce este piatră de temelie a binelui comun. „Jocul” 

se dovedeşte, până la urmă, un bumerang, se întoarce împotriva cui l-a declanșat 

sau l-a jucat. După ani, vedem că „jucătorii” cu destinele cetății, ale indivizilor, 

cu timpul hărăzit omului o singură dată, cu ţara, cu destinul și avuțiile ei, cu 

istoria, aflați în postura de zei, nu aveau nimic din esența de aur a oamenilor 

platonieni. Înaltele funcții publice ocupate de jucători, de liber-cugetători, de 

inși deficienți etic și spiritual mai mult au dăunat societății noastre decât i-au 

adus prosperitate. Ba s-a și încetăţenit ideea, la fel de dăunătoare, că doar 

șmecherii,  

descurcăreții, jucătorii, yes-menii sunt mai potriviți pentru a conduce viața 

publică decât profesioniștii unor domenii. Cei cu principii, veritabili oamenii de 

aur, ar fi, chipurile, niște „naivi”, ce nu rezistă la... chefuri, bancuri, pocher de 

nopţi şi zile-ntregi. Cei fără amante și unul-două-trei-patru divorțuri, fără tupeu 

şi cinism, fără afaceri oneroase, nu se potrivesc, vezi doamne. De ce? Fiindcă în 

mentalul nostru public s-a insinuat un alt tipar decât cel propus de Socrates. 

Conform acestuia, în politică e mereu de aranjat ceva, de extorcat vreun bun, de 

escrocat pe cineva, cetățeanul, statul, avuția țării, e de trişat, de doborît ori de 

compromis pe careva din adversari ori – de ce nu? ‒ pe unul din amici. Cel 

modelat precum aurul în foc nu se dedă la astfel de „sport” politic. Unde a dus 

România o astfel de „filosofie” la antipod celei a lui Platon și oricărei etici ? - 

vedem cu ochiul liber: țară fără industrie, fără economie, fără cultură, fără 

instituţii credibile, căci corupția e flagel național. Se vinde, se cumpără ori se 

compromite orice ar putea obstacula acest marasm: ideea de valoare, de 

personalitate, de cultură, de spiritualitate, de ordine, rigoare, corectitudine... Se 

banalizează tot ce ar periclita impostura și pe actorii ei: inteligența, competența, 



 
27 

 

performanța,  onoarea, probitatea, încât  ideea că vor răspunde de falimentarea 

țării cei cărora li s-a încredinţat autoritatea şi responsabilitatea de un sfert de 

secol încoace e o iluzie. A nu cu confunda arama cu aurul e proba bunei alegeri, 

a valorii maxime.  A opta, precum în anii 90,  pentru un lider, nu de aur, ci de 

aramă sau de fier ‒ grecii susțin că aceștia instaurează răul în istorie ‒ e o eroare 

istorică îndelung costisitoare.  

        Reținem din Platon cât de periculoși pentru cetate sunt oamenii de fier și de 

aramă plasați în vârful puterii. Socrates avertizează ce pericol pândește o 

societate când aceștia conduc: „Paznicii cetăţii puşi să păzească turma, să apere 

cetatea, nu numai că nu vor apăra-o ci se vor repezi ei înşişi ca nişte lupi în 

turma ce li se dat spre îngrijire”. Autoritățile din România anilor 48-50, 

dezlănțuind o politică de exterminare, au umplut pușcăriile cu elite intelectuale 

și politice, și cu oameni simpli, cărora le promiseseră prosperitatea. Viața 

publică a fost ani la rând periclitată tocmai de cei chemați să o apere. Pericolele 

iau însă și alte forme, ele ating businessul, educația, sănătatea, ele pot fi falimen-

tări și subminări economice ori de ordin cultural și spiritual etc. Divizați, ațâțați 
unii împotriva altora, suspicioși, îngrijorați și săraci, românii n-au reușit în 24 de 

ani să-și impună prin vot un ins de aur în cea mai înaltă funcție în stat, deși 

alegerile oferă de fiecare dată acest prilej ‒ e tot ce poate cetățeanul de rând într-

un stat democratic. 

         Seducător prin argumentație și sapiență, textul lui Platon i-ar deranja 

desigur pe cei care, nefiind, se consideră totuși de aur, țintind la cea mai înaltă 

demnitate publică. Prăduit de un sfert de secol, devalizat economic și discreditat 

prin delăsare, jocuri politice, interese complicitare ale unor inși de aramă și de 

fier, creditați ca paznici și, în mod eronat, considerați de aur, statul roman pare 

să fi atins o limită. Profilul celor ce se vor azi, în România, oameni de aur, 

paznici ai cetății, rămâne în seama fiecărui cetățean. Dacă ambiţia, cum spun 

unii ori banii, cum cred alţii, ori  aranjamentele şi jocurile sunt căi sigure spre 

cea mai înaltă demnitate în stat, acestea nu fac însă și funcția eficientă. Doar 

oamenii de aur veritabili ‒ personalitatea pretendenților la mâna României, 

valorile ce-i definesc, prestația, calitatea lor umană și caracterială pot vindeca 

România de patologia ce-o supliciază de un sfert de secol. 
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Liviu Sofonea 

 

 

 

 

 
 

          CONSTANTIN NOICA – PROFETUL NEAMULUI ROMÂNESC 

 

                        Despre Constantin Noica, cel care avea să devină profetul şi artistul 

cuvântului, eseistul briliant, dar şi persecutatul, exilatul şi marginalizatul, am aflat în șoaptă 

în anii zbuciumatei mele studenții, așa cum ea s-a desfăşurat în era socialistă a anilor 1950-

1954 la prima facultate, cea de fizică, și în anii 1954-1956 la Facultatea de Matematică, 

neterminată, pentru că mă angajasem la București într-o mișcare, ce-și propunea să  facă ceva 

pentru poporul acesta. Eu conduceam „sindicatul înfometaților” și asociația „osul și pielea” – 

cum erau organizați studenții blatiști.  
    Eu am aflat despre Constantin Noica de la eminentul Eugen Toma, coleg de grupă și fiu al 

amiralului Toma, iar prin el de la poetul Mircea Ivănescu. Astfel, am intrat și eu în opera lui 

Noica, întrucâtva, admirându-i româneasca parnasiană, dar nu credeam că acest modus 

eseisticus este ceea ce acum ar trebui să încercăm, ci se cerea, mai degrabă, să construim 

pozitiv, să asimilăm aplicabilitate tehnică, dobândindu-ne o forță de rezistență împotriva 

sovietizării.  

   Odată, am vrut să-l vizitez  pe Constantin Noica la Câmpulung Muscel, dar nu am 

izbutit, căci era vremea aspră a rezistenței anticomuniste din Făgăraș, de unde eu mă trag. 

Sunt născut în satul Drăguș din vecinătatea Mânăstirii Sâmbăta. Am terminat Facultatea 

de Fizică, dar nu doream să activez imediat  într-o instituție. M-am înscris la Matematică 

și am trăit romantic: cântând la vioară, făcând figurație la Teatru, în spectacole în care 

juca George Vraca. Eram ombilicat în cultură! În timpul evenimentelor din Ungaria anului 

1956 / A foradalom!/  am fugit din București. M-am întors acasă la Petroșani, unde nu 

voiam, pentru că Valea  Jiului era un centru muncitoresc și un focar de stalinism, poate cel 

mai mare din țară.  Institutul de Mine, recent înființat, m-a angajat imediat; am început ca 

preparator cu delegație și așa am rămas mulți ani de zile. Tata era medic șef al minerilor, 

la Casa Cercuală și Spitalul din Petroșani. Astfel a început un nou capitol al vieții mele. 

Fiecare eveniment important al secolului al XX-lea a făcut parte din biografia mea. Pe 

fiecare mi l-am asumat. Tata, Matei Sofonea din Drăgu, a început Medicina la Budapesta, 

ca student  cu bursă Gojdu. A venit Primul Război Mondial și tata a fost mobilizat în 

armata austro-ungară/ K.u.K.= Kaiserliche und Konigliche Armee,/ trimis pe frontul din 

Galiția. A ajuns pe Frontul de răsărit. A plecat din tabără la  ruși, aliații românilor, care l-

au internat într-o unitate filo-Antanta. Acolo a trăit destrămarea armatei țariste, începutul 
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Revoluției din octombrie (din februarie până în octombrie), Războiul civil. Internat în 

orașul industrial siberian Tiumen,  tata trăia într-o mânăstire unde fusese abate straniul 

personaj, călugărul Rasputin. De acolo, tata a venit, când pe jos și când în tren, până la 

Kiev, unde s-a constituit Unitatea Regimentul de voluntari transilvăneni, condus de 

patriotul Deleu, făgărăşanul nostru. De la Kiev  tata a venit pe jos până la Iaşi, în 

momentul în care prin Pan Halippa, Moldova optase deja pentru unirea cu țara. În Piaţa 

Unirii din Iaşi, la statuia Domnitorului unificator Al. I. Cuza tata și comilitonii săi au fost 

primiți de generalul Constantin Prezan, cu ajutantul său, Ion Antonescu. Aceşti voluntari 

au defilat pe str. Lăpuşneanu, prin faţa Palatului Domnesc al lui Cuza, devenită mai apoi 

reședința de vară a familiei regale.  Au dat onorul. S-a dispus retragerea.   

    Înțelegeţi  de ce eu mă duc în răstimpuri la Iaşi ca într-un pelerinaj? Chiar acum mă 

implic în programul Centenarului de la începerea Primului Război Mondial, prezentat la 

Academia Militară din capitală, la Cercul Militar din Sibiu şi la sesiunea didactică de la 

Academia Trupelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, invitat de generalul Ghiţă 

Bîrsan și colonelul Căruţaşu, cu care colaborez.   

   Contactele mele directe cu Noica au fost la început neprogramate apriori. Cu ocazia unei 

manifestări ştiinţifice a matematicienilor la Sibiu, ca organizatori, academicianul Nicolae 

Teodorescu și profesorul Dumitru Acu ne-au invitat la Păltiniş pentru o petrecere și m-am 

pomenit vizitând lăcaşul cel modest al filosofului. Am discutat cu Noica lucruri generale, 

dar foarte agreabile. Momentul cel mai fericit al dialogului nostru avea să urmeze, căci el 

va rămâne în mintea mea şi a multor alţi participanţi la acel eveniment drept unul de 

referinţă şi, ca atare, de neuitat.  

   În 6 octombrie 1984 l-am ascultat  pe Constantin Noica în Sala cea mare de la Casa 

Sindicatelor din Sibiu, unde se încheia astfel o sesiune de anvergură naţională a 

fizicienilor.  Pe atunci, eu eram vicepreşedintele Societăţii Române de Relativitate 

Generală şi Gravitaţie, calitate în care eu cultivam de mult timp cosmologia ştiinţifică.  

Desigur, că se spuneau foarte multe lucruri neortodoxe despre teoriile creaţioniste 

nemarxiste, despre mituri, despre aspectul realist al extratereştrilor.  

  Cel care l-a adus pe Noica, invitat de onoare,  la acea Conferinţă Națională de Fizică, a 

fost profesorul Alexandrul Hudiţan. Sala era arhiplină, căci pe lângă  participanţii atât de 

numeroşi ai conferinţei, fizicienii de frunte ai ţării, s-a  prezentat un public atras de 

renumele celui ce avea să țină o conferință interesantă. Noica ne-a adresat o ieremiadă, ne-

a cam scuturat, acuzând o rudimenaritate, un neinteres  faţă de domeniile eseistice, 

metafizice. Aceasta se petrecea în faţa multor specialişti din scientia rector, adică acolo se 

afla fruntea fizicii româneşti. Conferința a fost imprimată de colaboratoarea profesorului 

Mircea Vasiu, şeful catedrei de fizică teoretică de la Universitatea din Cluj, catedră unde 

eu dădusem doctoratul cu profesorul Mircea Drăgan. Am primit și eu un exemplar al 

acelei înregistrări, dar      l-am pierdut în condiții care nu-mi fac plăcere să le evoc. 

  Între cei care la sfârşit au luat cuvântul am fost şi eu. Ridicându-mă în picioare, am 

afirmat: „Primim această provocare.” şi am demostrat că omul vieţuieşte în natură – homo 

naturalis –, el trăieşte și se împlineşte prin treceri şi petreceri în Universul Axios. Este 

homo aestimans aque axiologicus. Lui i s-a dat liberul arbitru. Valorile sunt scop în sine-

autotelice. Tehnica este doar o valoare-mijloc; tehnicile sunt profilatorii şi se realizează în 

alveolele de civilizaţie. Ele sunt indicatorii istoriei, (cum sunt  vârsta gazului ciclon, a 
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încălzirii globale de azi). Spaţiul românesc carpato-danubiano-pontic poate fi considerat o 

asemenea matrice. Numai popoarele sunt istoriogene, generând fapte istorice. Populaţiile 

au doar istorisiri, anecdote prezentate de scriitori din istorie sau din natura exterioară. În 

acel cuvânt al meu nu am insistat  asupra fenomenului de polarizare între Popor versus 

populaţie, dar în alte discuţii cu Noica am dezvoltat şi tema aceasta.  

    Atunci când mi-am terminat cuvântul, Noica s-a oprit și a întrebat: „De ce m-ați  

chemat pe mine aici, când aveți un asemenea om printre voi?” Vă dați seama ce emoție m-

a cuprins. Uite, și acum, când îmi amintesc clipa aceea, îmi vin lacrimi în ochi, de emoţie.  

 Nu cred că aveam clarificate ca acum conceptele de polaritate –Popor / populaţie, atunci 

când am deschis discuția pe această temă cu Noica. Acum socotesc că a fi o populație nu 

este o infirmitate, căci populaţia este o categorie ştiinţifică, dar care nu poate avea 

tensiunea conştienţială vie. Mai târziu, într-o altă discuţie cu el cred că  mi-a venit în minte 

ideea de „popor provizoriu”, cu o durată episodică, ce este, aşadar, o efemeridă. Ştiu că 

Noica a replicat: „Urâtă exprimare. Mă îngrozesc cât e de adevărată.”  

  La Păltiniş ne-am revăzut en passant, când  Noica mi-a părut obosit, dar binevoitor. 

Ultima datǎ, l-am văzut la înmormântare. Eu care activasem la Universitatea din Braşov la 

Catedra de Organe de Maşini, locuind la „Hotelul  Zdup”, cum porecliserăm noi căminul 

instalat în fosta închisoare, m-am reîntâlnit cu fostul meu student maramureşan din 

Săpânţa, Traian Teleptean, împreună cu care am călătorit cu un tren de noapte până la 

Sibiu, de unde am urcat la Păltiniş, ca să particip la ceremonia funerară, când  l-am 

condus  pe Constantin Noica pe ultimul drum. 

Sunt membru la Sociedad Espaniola de Historia e Filosofia Scintiae et Tehnicae et 

aliter.Vreau să fac nişte muzeizări în situri tehnice şi acolo să concentrez o paletă de 

semnificaţii, inclusive unele foarte riscante, cum ar fi Uzinele de armament de la Mârşa, 

unde poate fi ilustrată istoria celor două războaie mondiale şi  perioada interbelică, plus 

cursa înarmărilor, căci deţin poze semnificative. În viaţa mea profesională, eu am fost 

cuirasat de obiectivitatea tehnică, apărat de multe poluări ale vitregitelor timpuri pe care 

le-am trăit.  
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     Ionela Cozmescu 
 

Dimensiunea hyperionică a personajului 

călinescian Ioanide 
Sub forma unui răspuns la o întrebare retorică, în 

Sentimentul românesc al fiinţei, C. Noica încearcă să 

delimiteze sensurile şi semnificaţiile pe care le deţine 

cuvântul Hyperion. „Este hyper-ion, pe deasupra 

mergătorul în greacă, ce nu este fixat într-o condiţie 

individuală, ca noi toţi, ci care trece peste destinele 

noastre (...) cu natura sa generală”(1) afirma Noica, şi nu 

putem, urmărind evoluţia lui Ioanide din romanele 

călinesciene Bietul Ioanide şi Scrinul negru, să nu 

încercăm stabilirea unor corelaţii ce se pot face pentru 

a-i putea atribui arhitectului postura de personaj 

hyperionic, pentru că Ioanide este mereu deasupra 

celorlalţi. Fie că interpretăm acest deasupra din perspectiva celor din jurul 

personajului şi atunci Ioanide va fi mai mult omul aerian, pierdut, absent sustras 

timpului şi evenimentelor, fie că îl ridicăm pe Ioanide deasupra celorlalţi prin tot 

ceea ce îl distinge de ei, personajul e sesizabil, are o altă sferă de principii, un alt 

mod de a gândi lumea şi lucrurile, o altă identitate, complexă în raport cu ceea ce 

lasă să se vadă, într-un cuvânt, este o marcă a generalului, a inclasabilului. De 

altfel, G. Călinescu nu ezită să prezinte direct, sub forma unui manual de etică şi 

morală, principiile pe care arhitectul îşi orânduise viaţa şi pe care vrea să le 

perpetueze în timp, prin fii săi: „nu confunda în viaţă gloata mărunţilor cu 

mulţimea sublimă”(2). Prin această opoziţie subtilă e sesizabilă deja diferenţierea 

dintre două lumi total diferite, care se exclud una pe cealaltă. Să încercăm să îl 

delimităm pe Ioanide, acolo unde este, adică în propriul său univers, în lumea 

ideilor în unitate. O primă caracteristică a omului de geniu, prin viziune 

schopenhaueriană este aptitudinea „preponderentă de contemplare a «ideilor»”(3). 

Ajuns în acest stadiu ultim al devenirii, Ioanide trăieşte interiorizat un „joc al 

ielelor” continuu, care rupt de tot ceea ce este exterior şi alterabil, oferă 

personajului posibilitatea de a trăi profund emoţia descoperirii adevărurilor 

universale, dincolo ceea ce oferă viaţa ca adevăr. „Orice om prin studiu poate 

descoperi în el puteri nebănuite”(4) scrie Ioanide potenţialului fiu. Tocmai aceste 

puteri nebănuite sunt scânteia aceea de genialitate care îl îndreaptă pe arhitect 

spre descoperirea unităţii. Tocmai aceste descoperiri de dincolo de adevăr, 

tocmai aceste legi universal valabile, de neînţeles încă, sunt ceea ce Ioanide 

descoperă, înţelege şi acceptă. „Dacă ţi-e urât vreodată, află că asta nu provine 

din lipsa de desfătări, ci din împuţinarea gândurilor”(5) spune arhitectul. 
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Preaplinătatea gândurilor în care ideea înglobează pământ, oameni, lucruri, totul, 

este cadrul unei minţi care caută mereu, pentru care fiecare pas înainte este o 

nouă întrebare şi o nouă aruncare în necunoscutul plin de adevăruri care se cer 

descoperite. Acestei capacităţi de a contempla Ideea, i se adaugă şi o vie intuiţie, 

căci marile legi, marile adevăruri trebuie intuite în mare parte, trebuie 

interpretate, materializate şi dăruite lumii. Şi chiar dacă sesizarea capacităţii sale 

de intuiţie se face simţită doar prin fraze de genul „Erminia asta cloceşte 

ceva”(6), fără anumite trimiteri directe, este de remarcat subtilitatea cu care omul 

superior priveşte şi judecă lumea şi maniera în care îşi face cunoscute celorlalţi 

gândurile. Căci nimic nu e făcut până la capăt, oricât de bine făcut ar fi, dacă nu 

dai din cunoaşterea ta profundă şi lumii. 

„Caracteristica esenţială a geniului nu este alta decât un anormal exces al 

inteligenţei în raport cu voinţă”(7). Că Ioanide este inteligent nu mai trebuie 

demonstrat. Dar ceea ce oferă ca tablou acest raport de inteligenţă şi voinţă la 

Ioanide, este măreţ. De câte ori nu este revoltat arhitectul văzând mediocritatea 

din jur! Cum n-ar fi avut de fiecare dată cuvintele necesare să-i atingă, să-i 

îndrume, să-i pedepsească pe ceilalţi! Dar, de fiecare dată se mulţumeşte să 

rămână într-un colţ neutru şi să-şi spună cu durere „ce nebuni! Nebunia lor le dă 

nu mai puţin, puterea de a trăi”(8) . Este cea mai concludentă garanţie a acestui 

raport. Şi dacă Ioanide nu mai reacţionează conform temperamentului său 

obişnuit, este pentru că vrea să facă ceva pentru oameni. Nu prin cuvânt, căci e 

conştient de insuficienţa lui şi de riscul de a nu fi înţeles, ci prin fapte, prin 

materializări care satisfac omul de rând şi îl predispun unei tentative de a-şi 

depăşi cercul strâmt în care trăieşte. Dar de câtă voinţă trebuie să dea dovadă un 

om ca Ioanide, un om care are, întotdeauna, ceva de spus, pentru a se putea 

autocontrola şi a încerca să dea cu cumpătare ceva celorlalţi, să ofere adevăruri, 

să deschidă orizonturile din spatele obişnuinţei şi stereotipului! 

Să ne gândim că în rândul celor pe care Ioanide îi consideră dobitoci sau 

nebuni sunt şi intelectuali. Le-ar mai trebui lor doar voinţă pentru a ajunge 

genii? Iată din nou marea diferenţă dintre omul de rând şi geniu. „Geniului nu i se 

potrivesc umilele sarcini ale erudiţiei”(9). Căci dincolo de ceea ce este luat ca 

adevăr total, esenţial, de erudiţi se află acele paradisuri de care vorbea Ioanide şi 

pe care acesta are marele dar de a le descoperi până şi în fierul mai negru decât 

Saturn. 

Funcţia speculativă a omului superior este un mare pas spre genialitate. 

Acesta „va considera lucrurile în afara oricărei relaţii empirice, va percepe 

generalul în particular, Ideea sub fenomen”(10). Ioanide îşi formează universul şi 

propriile sale idei, pe tot ce i se întâmplă lui în relaţia cu oamenii şi apoi celor 

din jur. Arhitectul, deşi intelectual, nu ia nimic ca universal valabil. Totul este 

trecut prin prisma propriilor sale trăiri, prin zbuciumul propriilor sale experienţe, 

Ioanide învaţă din orice. Relaţia familială, copiii, femeile din viaţa sa, eşecurile 
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sau satisfacţiile profesionale, prietenii sunt tot atâtea piste de investigare pe care 

Ioanide le exploatează şi pe temeiul cărora îşi lansează gândurile şi îşi 

întemeiază modul său de a fi. Şi dacă ajunge să constate „ce inexplicabilă e 

lumea”(11), personajul nu face nimic altceva decât să se detaşeze de ea, asemeni 

geniului lui Eminescu. Dar nu e nicio clipă de renunţare, căci el „se va desprinde 

de personalitate, care este cea mai înaltă manifestare a vrerii, va anihila ceea ce 

există subiectiv în el, pentru a deveni pur subiect cunoscător, limpede ochi al 

universului”(12). În Ioanide primează ideea şi cunoaşterea. Nimic altceva nu are 

importanţă în afara veşnicei sale căutări, chiar dacă ceilalţi nu fac decât să-i 

judece faptele, căci atâta ştiu. 

Omul de geniu are nevoie şi de o imaginaţie profundă pentru că doar ea 

„suplineşte insuficienţa unei experienţe mereu limitate şi lărgeşte cercul vizual al 

geniului”(13). Cu ajutorul imaginaţiei poţi să pătrunzi dincolo de ceea ce poate fi 

văzut şi înţeles şi să cauţi adevărul din adâncul lucrurilor. Ioanide construieşte în 

imaginaţie şi cele mai simple gesturi şi cuvinte ale unei discuţii cu Elvira, 

intuind perfect mersul lucrurilor şi cu aceeaşi minuţiozitate îşi imaginează 

ultimile ceasuri ale lui Tudorel. Sunt lucruri care nu se întâmplă oricui şi care nu 

ar fi posibile decât corelate cu o inteligenţă strălucită, cu o voinţă şi o capacitate 

extraordinară de a cunoaşte omul. „Imaginaţia îi oferă geniului o materie parţial 

elaborată” în spatele căreia numai el poate să vadă „ideea externă, formele 

preexistente şi esenţiale care o animă”(14). Ioanide nu face altceva decât 

percepând ideea care l-a conturat să  găsească în adevărul incomplet al lumii 

jumătatea ascunsă care îi va reda profunzimea iniţială, făcând-o cunoscută şi 

inteligibilă. 

„Melancolica seninătate a geniului” este şi ea transferată personajului nostru, 

căci „viziunea genială pătrunde durerosul mistic al vieţii, dar îl consideră de la o 

înălţime suficientă pentru a nu se lăsa nicidecum tulburat de acesta”(15). 

Arhitectul priveşte cu seninătate şi raţiune tot ce se întâmplă în jurul lui sau în el 

şi analizează, căutând esenţa, dar dincolo de tot ce e rostire, melancolia îşi face 

şi ea loc din neputinţa de a face ce şi-ar dori, din decepţie, din durere. Ioanide nu 

e tulburat de ce vede, căci a învăţat să înţeleagă orice, ci, uneori, de 

imposibilitatea de a schimba subit ceea ce nu poate fi schimbat decât cu o trudă 

sisifică. Să nu uităm că sub fiecare cuvânt sau gest, la Ioanide, întotdeauna, „se 

ascunde ceva serios”(16) şi profund şi că melancolica lui seninătate nu este decât 

conştientizarea sub o altă formă a aceleiaşi incompatibilităţi. 

Schopenhauer face apropieri „între măreţia morală şi într-un anume fel 

mesianică a geniului şi cea a sfântului”(17). Configuraţia spirituală a lui Ioanide 

permite şi această apropiere de modul în care Schopenhauer percepe genialitatea. 

În primul rând, Ioanide face prea puţin pentru el şi totul pentru ceilalţi, într-un 

cuvânt, el aparţine lumii şi vrea să aparţină, conştient fiind că numai el poate să-i 

îmbogăţească sufletul. Veşnica nemulţumire de el şi de ceilalţi duce până la 
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durere, dar aici, interiorizat, îşi găseşte puterea de a dărui celorlalţi prin creaţie, 

opera nemuritoare a vieţii sale, care îşi va purta peste timp menirea: prin creaţie, 

prin tot ce face cu subtilitate pentru oameni el îşi sacrifică sufletul, gândirea, 

viaţa personală fără a cere recunoştinţă sau compasiune, asemeni unui sfânt sau a 

unui mesia chiar. Şi pentru că oamenii nu înţeleg datoriile pe care le au faţă de 

el, lui Ioanide nu îi este permis să aibă decât un singur drept: acela de a putea să 

plutească într-o altă sferă, deasupra regulilor obişnuite, căci dând prea mult din 

el celorlalţi şi ajungând să înţeleagă adevăruri profunde îi este greu şi e prea mult 

să i se ceară să se supună unor reguli şi obligaţii comune. Arhitectul, cu 

fizionomia şi ţinuta „atât de profund originale, sugerând o profesie strict 

intelectuală, punea atâta frenezie exactă spre a exprima idei”(18) încât ar fi greu 

de imaginat un Ioanide care face plimbări cu copiii sau găteşte alături de Elvira. 

Chiar dacă uneori încearcă, cu riscul consecinţelor, Ioanide nu poate fi coborât la 

nivelul stereotipurilor cotidiene. 

„Trăsătura care desăvârşeşte fizionomia romantică a geniului este 

inconştienţa”(19) spunea Ruyssen parafrazându-l pe Schopenhauer. Este în 

Ioanide ceva instinctual, un dar înnăscut care îl împinge mereu spre sacrificiu de 

sine în favoarea celorlalţi; deşi oamenii nu observă − căci altceva înţeleg ei prin 

sacrificiu − Ioanide pune zile şi nopţi în slujba creaţiilor sale, răvăşeşte mii de 

gânduri pentru a găsi drumul bun, caută şi investeşte mereu, cu aceeaşi ardoare 

în lucrurile mărunte şi în cele mari. Toate, cu marele avânt al celui care este 

convins că sacrificiul său va fi benefic, va fi înţeles, va fi adoptat. Cu nesăbuinţă 

acceptă şi se complace în acest „sacrificiu adus de individ speciei”(20) prin 

aspiraţii continue şi necugetate, explicabile doar pentru sine, care nu-i oferă altă 

satisfacţie decât aceea de a şi le putea îndeplini. Nimeni nu-i recunoaşte cu 

adevărat zbuciumul şi meritele şi, totuşi, îşi urmează drumul condus de aceeaşi 

sete de a cunoaşte şi de a cuceri marile adevăruri în favoarea oamenilor, cu o 

orbită inconştienţă şi cu refuzul de a accepta dinainte răsplata nesăbuită a celor 

care se sacrifică. 

Sunt deja bine cunoscute corelaţiile care se fac între genialitate şi nebunie. Se 

adaptează Ioanide aceloraşi consideraţii? Punctul de legătură între geniu şi nebun 

se situează pe scara temporalităţii. Nebunul este predispus să piardă capacitatea 

de a delimita trecutul de prezent. La fel şi geniul „percepe prezentul cu o 

deosebită intensitate, dar îl transpune spontan în afara prezentului, în eternitate şi 

nu-i mai prinde decât caracterele esenţiale şi permanente”(21). Ioanide este un om 

al prezentului în totalitate. Pe lângă faptul că trecutul său nu apare amintit decât 

în fraze inconsistente ca număr şi conţinut, prezentul este timpul lui Ioanide, 

pornind chiar de la afirmaţiile prezentate mai înainte conform cărora personajul 

îşi găseşte câmp de investigaţii în omul de lângă el, în aptitudinile acestuia şi în 

el însuşi. Prezentul este sursa primă a tot ce caută Ioanide şi de aceea îl 

exploatează cu maximum de intensitate, transpunându-l, în acelaşi timp, în 
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manieră proprie în afara prezentului, acolo unde pentru Ioanide nu se află decât 

eternitatea.  

Această atitudine este un nou mod de a opri doar caracterul esenţial şi 

permanent al lucrurilor şi de a-i da consistenţă în timp. La un moment dat, 

Tudorel afirmă că pentru Ioanide trecutul are „atâta importanţă încât îl face să 

trăiască în vis, ca un somnambul”(23). Afirmaţiile par să se contrazică. Ele au, 

însă, perspective diferite. Ceea ce spune Tudorel, descoperă aceea latură a lui 

Ioanide-demiurg, aflat în delirul continuu al construcţiei care vrea „să ridice pe 

malurile Dâmboviţei Atena sau Roma”(24), în virtutea aceleiaşi puteri geniale de a 

scoate mereu la iveală complexitatea ascunsă a trecutului, a lucrurilor şi a 

oamenilor. 

Asemeni nebunului, „omul de geniu are adesea aerul unui rătăcit sau al unui 

maniac şi nu este surprinzător faptul că vulgul se înşeală în privinţa lui”(25). 

Această afirmaţie se mulează perfect caracterului lui Ioanide. Pomponescu, 

„invidiind nepăsarea lui Ioanide şi totodată mirându-se de o existenţă ce i se părea 

bizară”(26) deschide lista atitudinilor de acest fel provocate de felul de a fi al 

personajului: că Ioanide e un rătăcit, e evident; nu iese la plimbare seara, soarbe 

cu indiferenţă ceai în timp ce în jur se discută, e contemplativ, pune întrebări 

naive de genul „există vreun război undeva?”(27), e afectat de lucruri care pentru 

ceilalţi sunt complet lipsite de importanţă, iar în arhitectură e un maniac, totul 

pentru el înseamnă construcţie. Reacţia celor din jur este, evident, vizibilă. Totul 

este o contradicţie, toţi încep să sesizeze „valoarea lui paradoxală”(28),   

limitându-se la a-l considera neînţeles. 

Modul în care vulgul tratează omul de geniu este tot o consecinţă a lipsei de 

normalitate a acestuia. „Dacă el cunoaşte în profunzime omul, în schimb, îi 

cunoaşte foarte puţin pe oameni şi devine lesne o jucărie în mâinile unor inşi 

versaţi”(29). Căci, Ioanide parcă refuză să înţeleagă şi mizeriile care se ţes pe 

seama lui. Omul, aşa cum îl înţelege el şi aşa cum vrea el să-l facă să fie, nu 

cunoaşte meschinăria şi neacceptând-o, Ioanide cade pradă efectelor ei. Dar ce 

contează dacă oamenii pentru care se sacrifică vor să-i dărâme până şi biserica în 

care pusese atâta suflet şi care era mesajul lui etern spre ei? Ioanide găseşte 

mereu puterea de a se reîntregi şi de a-şi continua drumul. 

În aceeaşi idee a similitudinilor dintre nebun şi geniu, Schopenhauer propune 

o apropiere între omul de geniu şi copil. Din nou, Ioanide e un exemplu care 

subliniază toate aceste trăsături similare. În primul rând, arhitectul manifestă o 

puternică şi susţinută sete de a cunoaşte, de a şti şi de a înţelege, în afara căreia 

totul este dezinteres. Dar să nu uităm că Ioanide priveşte fiecare lucru iscoditor 

şi că dezinteresul se limitează pentru el la o respingere copilărească prin atitudini 

a tot ceea ce îl poate împiedica în căutarea Ideilor. Pe lângă complexitatea 

caracterului său, Ioanide este, uneori, un naiv. Un naiv pentru că priveşte 

lucrurile cu prea multă încredere în adevăr şi acceptă resemnat efectele contrarii, 
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şi un naiv în momentele sale de regres, să-i spunem aşa, când se bucură de 

lucruri mărunte, ca mândria satisfăcută de a fi putut coase singur un nasture. Şi 

apoi, simplitatea − caracteristica esenţială a geniului, nu numai prin influenţa 

legăturii copil - geniu se face mereu resimţită în romane. Ioanide este de o 

modestie nemăsurată, întotdeauna întoarce cuvintele de laudă înainte ca acestea 

să ajungă până la el sau le ocoleşte prin abateri subtile de la subiect. Până şi 

faptul că el şi Elvira nu vor avea o casă a lor decât târziu după moartea copiilor, 

este tot amprenta simplităţii şi modestiei omului superior, prea ocupat 

întotdeauna de adevărurile ascunse şi abia apoi de el însuşi. 

Întruchipând generalul aşa cum afirma Noica, Ioanide este omul de geniu al 

lui Călinescu. Dar aşa cum afirma el însuşi în Opera lui Mihai Eminescu 

Hyperion nu e absolutul ci numai o fiinţă creată, „ieşită din haos, de durată 

infinită căci altfel n-ar avea înţeles să-şi ceară pieirea”(31). Nemuritor prin 

creaţiile sale, Ioanide, e firesc, nu întruchipează absolutul, dar adună în el 

trăsăturile cele mai diverse şi le orânduieşte cu atâta rigurozitate şi măsură încât 

reuşeşte să întruchipeze cu uşurinţă genialitatea, prin toate ipostazele în care   

ne-am străduit să-l prezentăm. Şi de ce n-am ţine o dată cont şi de părerea 

vulgului şi începând cu exclamaţia doamnei Valsamaky „Ce om original”(32) să 

terminăm cu acel murmur colectiv care declară că Ioanide e un geniu. 
Note : 
1. Constantin Noica, Sentimentul românesc al fiinţei, Bucureşti, Editura Humanitas, p. 92 
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           DARURILE OFERITE  DE  PROMETEU  OMENIRII 

Eschil ni-l înfăţişează pe Prometeu într-o suită de autoportrete care mai de 
care mai expresiv. 

          În principiu, eroul dramatic se defineşte prin acţiunile pe care le 
întreprinde. Spre deosebire de roman, de pildă, unde sunt chiar obligatorii 
utilizarea unor foarte variate procedee de caracterizare a eroilor, în teatru 
acţiunea este edificatoare, deoarece ea se exprimă astfel într-un mod care se 
pune la adăpost faţă de orice răstălmăcire posibilă. Aflăm de ceea ce se 
întâmplă nu prin ce spune autorul sau personajul, ci prin ce ne dezvăluie fapta 
adusă în prim plan. 

Iată-l însă pe Eschil care de-a lungul unei întregi piese nu face altceva 
decât să-l pună pe erou să se confeseze. (Dar parcă Hamlet, cu numeroasele 
sale monologuri, face altceva?) Ce handicap! Ce lipsă de măiestrie! parcă îi aud 
pe unii şi pe alţii, revoltându-se. 

Cum se explică, totuşi, imensul interes stârnit de-a lungul vremii de acest 
Prometeu încătuşat ? (Dar şi de fratele său mai tânăr, Hamlet?) 

În primul rând trebuie să ne reîntoarcem în timp şi să vedem cum stăteau 
lucrurile atunci. 

Majoritatea pieselor erau inspirate de mitologie. Iar aceasta era cunoscută 
de majoritatea spectatorilor. 
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Aceştia veneau, ca la un adevărat teatru epic avant la lettre, nu să vadă ce 
le va spune autorul, ci cum le va spune. Farmecul, aşadar, nu-l reprezenta 
subiectul sau subiectele – ele erau ştiute, poate, pe dinafară, ci ideile profesate 
de autor. 

În astfel de condiţii, confesiunea era ea însăşi o acţiune, şi încă una dintre 
cele mai captivante. 
         După ce înlănţuitorii săi se îndepărtează, Prometeu se adresează 

singurului său interlocutor, Cosmosul însuşi: „Divin eter, voi vânturi iuţi, 

talazuri largi / Cari vă-nălţaţi vuind din râuri şi din mări,/ Tu Gea, sfântă mamă-

a tuturor, tu ochi / Atoatevăzător al Soarelui: priviţi / Un zeu pe care-l pun la 

cazne ceilalţi zei”. E o invocaţie menită să atragă atenţia şi să stabilească un 

contact căruia să i se răspundă. Deoarece, încă mai grea decât înlănţuirea este 

singurătatea şi mai ales imposibilitatea comunicării cu alţii.  

„Ani lungi, fără număr mă voi zbuciuma / Strivit de dureri, umilit, ferecat 
/ În lanţuri pe cari pentru mine / Le-a dat la lumină stăpânul cel nou / Al celor 
etern fericiţi”. Tabloul care se conturează e de mare dramatism. Pe de o parte 
condamnatul, şi inimaginabilele lui chinuri, pe de alta „etern fericiţii”. 

„Amarnica mea suferinţă de azi şi de mâne / Mă-năbuşă greu şi nu ştiu: / 
Sfârşitul ei când va veni?”. Nimic nu este mai anevoios de îndurat decât 
nesiguranţa legată de durata suferinţei. 

„Dar ce vorbesc ? Eu toate suferinţele / Cari mă pândesc, le-am prevăzut; 
nici un necaz / Nu-mi va sosi pe neştiute. Trebuie / Să-mi port povara ce mi-e 
dată; bine ştiu / Ce ne-ndurate-s vrerile destinului”. Înce-pem să ne dumirim. 
Personajul nu este unul oarecare, cineva care se supune pentru că n-are încotro. 
El, lucru rar, are toate atributele eroului. Ştie ce-l aşteaptă, dar nu se dă în lături 
să săvârşească tot ceea ce crede de cuviinţă. 

„Că-mi spun sau că nu-mi spun durerile, / Tot una e”. Resemnare? Nu, nu 
poate fi vorba de aşa ceva. „Mă zbucium crunt, deoarece / Un dar de preţ făcut-
am muritorilor: / În surcă găunoasă-am coborât din cer / Văpaia tăinuită-a 
focului, tezaur scump, / Izvor al meşteşugurilor omeneşti”. Presentimentul se 
adevereşte. Eroul trebuia să săvârşească într-adevăr ceva memorabil. Iar darul 
făcut oamenilor este unul din această categorie întemeietoare de mari rosturi. 

„Aceasta-i crima grea pe care-o ispăşesc / Încătuşat aici sub cerul larg 
deschis”. Crimă? Ironia la adresa mai marilor lumii este evidentă. O astfel de 
faptă este la antipodul crimei. Este o imensă binefacere. Dar ea nu este 
receptată astfel şi de cei care, prin ea, îşi văd micşorate prero-gativele de totală 
superioritate faţă de ceilalţi. Mai mult, bănuiesc chiar că s-a creat o breşă prin 
care, în timp, s-ar putea să dispară una după alta însemnele puterilor nelimitate 
de acum. Fiindcă bănuiala a apărut în lume tocmai pentru a avertiza asupra 
celor ce nu sunt dar s-ar putea să fie. 

Aşa cum se întâmplă în cazul oricărei invocaţii făcute cu inima deschisă, 
şi acum, răsplata nu întârzie să apară. „Vai, vai, / Ce vuiet, ce miros ascuns 
soseşte-aici? / De zei ? De simpli muritori? De semizei ? / Ce martor suferinţii 
mele vine-acum / În ţara asta-ndepărtată? Şi ce vrea?”. Curiozitate, nelinişte, 
nerăbdare, speranţă – toate sunt îngemănate aici. 

Un nou văl se ridică. Acţiunea sa de ajutorare a oamenilor n-a fost 
rezultatul unei fronde faţă de zei. Fronda presupune o nemulţumire, iar senzaţia 
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de nemulţumire o are, de obicei, un deficient. Or, Prometeu numai aşa ceva nu 
este: „Priviţi-mă un zeu în lanţuri, urgisit / De Zeus şi de zeii ceilalţi / Cari 
intră-n măreţu-i palat / Şi stau la ospeţe cu el, / Fiindcă pe oameni prea dragi i-
am avut”. 

O, da. Multe acţiuni sunt înnobilate de mobilul ce le-a determinat. Nici 
unul însă nu se compară cu dragostea. Acolo unde dragostea este aceea care 
inspiră acţiunea, aceasta nu poate fi altfel decât dumnezeiască. Cum şi este 
fapta lui Prometeu. 

„Dar vai, ce se-aude de pare / Un streapăt de paseri ? Eterul tresare / De 
freamăt uşor de aripi./ Mi-e teamă de tot ce se-apropie-acum”. Subtilă remarcă. 
Cel nedreptăţit o dată, şi încă atât de cumplit cum a fost Prometeu, are toate 
motivele să se simtă de orice ameninţat suplimentar. Dar viaţa este mai bogată 
în invenţii decât oricine altcineva. Aşa este şi acum. Noile venite, cele 12 
Oceanide, ca solii ale Cosmosului însuşi, poartă un cu totul alt tip de mesaj. 
Unul întremător, deoarece, aşa cum spun ele însele: „N-ai teamă: cu dragoste-n 
suflet coboară năvalnicul stol/ Al nostru pe locul acesta, cu voia părintelui 
nostru Okeanos …”. 

Totul se schimbă. Am putea spune că totul se transfigurează. Schimbarea 
aduce ceva în locul unuia precedent. Transfigurarea însă vizează o mutaţie nu 
numai de sensuri, ci şi de simboluri. Schimbarea  nu-i întotdeauna mai 
favorabilă decât aceea pe care o schimbă. Transfigurarea însă nu se mulţumeşte 
doar să amelioreze, ea modifică structural totul într-un chip luminos. 

Prometeu nu se poate abţine să nu-şi deplângă soarta: „Priviţi-mă strâns în 
cătuşe/  Eu stau, nevolnică veghe / Pe piscul înaltelor stânci”. Şi „Acum sunt 
batjocura vânturilor,/ Spre dulcea plăcere-a vrăjmaşilor mei”. 

Nu-s însă jalnice lamentaţii. Mai curând sunt nişte clarificări de care 
oricine are nevoie, mai ales atunci când condamnarea este aberant de nedreaptă. 
Momentul încheie un prim moment inspirat eschilian. 

Dezvăluirea de sine devine parcă mai pătrunzătoare acum când Prometeu 
are în faţa cui s-o facă. Şi o face rememorând contribuţia sa la instalarea – vai! 
–, a noilor stăpâni ai lumii. 

În discuţia cu Corul Oceanidelor, ele însele, crâmpeie ale minunii 
cosmice, Prometeu alternează tristeţea cu o nestrămutată încredere: „De mine 
oricât în lanţuri mă puse/ Avea-va nevoie pritanul/ Fericilor, ca să-i dezvălui/ 
Urzeala ce-odată/ Domnia din mână-i va smulge”. Situaţia însă este relativ uşor 
de suportat atunci când ştii că impilatorul de azi va avea nevoie de tine într-o 
bună zi. Şi o va face într-un fel atât de lamentabil încât nu va putea să nu-i 
pricinuiască o mare satisfacţie oprimatului: „Zadarnic spre mine veni-va/ 
Cântând rugămintea-i mieroasă, /  Zadarnic ameninţări va rosti / De cari nu mă 
tem.” 

Ca orice personalitate pe deplin constituită, Prometeu ştie că este propriul 
său stăpân, până şi atunci când este înlănţuit: „Cât timp nu voi fi dezlegat din 
cătuşi / Nici un cuvânt nu vor spune / Buzele mele.” 

Nimic nu e în stare să-l amăgească. Şi luciditatea aceasta îi prieşte: 
„Amarnic e Zeus, o ştiu, şi dreptatea / E-n mâinile lui; însă totuşi / Lipsit de 
putere va fi, / Când fi-va lovit de năpastă”. 

Iar când se va produce momentul implorării, Prometeu îl savurează încă 
de pe acum: „Uitându-şi mânia, cuprins de iubire, / Cu dor coborî-va la mine / 
Cel care cu dor îl aştept.” 
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Solicitat să expună faptele care au dus la clipa de faţă, titanul încearcă o 
stare complexă, specifică bogatelor naturi sufleteşti: „Mă doare şi să spun 
aceste întâmplări, / Mă doare şi să nu le spun: e trist oricum.” 

Miza se pierde în negura vremurilor: „De mult, când zeii stăpâniţi de furie 
/ Se-ncăierară între dânşii-nverşunaţi, / Vrând unii să dea jos pe Cronos cel 
bătrân / şi să ridice-n tron pe Zeus, iar alţii vrând / Să-mpie-dice pe Zeus de-a fi 
stăpân pe zei…” 

Încă de pe atunci, Prometeu se vădeşte a fi o făptură care încearcă să 
reveleze celorlalţi binele pe  care li-l propune: „Eu n-am putut convin-ge pe 
titanii mei, / Fii lui Uranos şi ai Geei, să urmăm / Povaţa mea: aceş-tia-
ncredinţaţi deplin / Că biruinţa forţa singură ne-o dă, / Respinseră-n trufia lor tot 
planul meu.” 

El ştie însă că în luptele hotărâtoare niciodată victoria nu aparţine celor 
lipsiţi de minte: „Dar Temis-Gea, mama mea – cea unică / Deşi cu multe nume 
– mi-a prezis ades / Desfăşurarea aspră-a viitorului, / Spu-nând că-n luptă aveau 
să fie -învingători / Nu cei cu braţe tari, ci cei cu cap isteţ.” 

Adevărul însă supără, indiferent cine sunt auditorii: „Când eu le-am spus 
acestea, dânşii nici n-au vrut / S-asculte, ci m-au părăsit înfuriaţi.” 

Epuizând căile de atragere a titanilor de partea ideilor sale (ni se dezvăluie 
astfel că Prometeu nu este trădătorul seminţiei sale) se va orien-ta spre cei 
bucuroşi să-i accepte sugestiile: „Găsii atunci, cum mă-ndru-mase  mama mea, 
/ Că mult mai bine fac luptând alăturea / De Zeus, spre marea mulţumire-a mea 
şi-a lui.” 

Cumpănind cele întâmplate până acum, gândul ne duce spre Odisseu, cel 
care printre oameni va juca adeseori rolul pe care Prometeu l-a jucat în 
compania nemuritorilor. 
        În ambele cazuri importantă este iscusinţa (din perspectiva grecilor mai 
valoroasă chiar decât inteligenţa, deoarece aceasta din urmă are drept domeniu 
„teoria”, în vreme ce prima se ocupă cu predilecţie de „prac-tică”) de care şi 
unul şi celălalt dau dovadă. „În urma iscusinţei mele Tar-tarul / Închise-n 
negurosul, tristul său mormânt / Pe Cronos şi pe soţii lui.” 

Dar între ceea ce se aştepta să primească şi realitatea care îl asal-tează, ce 
deosebire: „De sprijinul / Ce astfel i-am adus, puternicul stăpân / Al zeilor mă 
răsplăteşte cu torturi.” 

În paragraful care urmează, Eschil inserează unul din gândurile, din 
marile gânduri care de atunci încoace va fi reformulat de mii de ori: „…tirania 
are pururi boala grea / De-a nu se-ncrede nici în bunii săi amici”. Eschil 
surprinde aici una dintre cele mai definitorii trăsături ale oricărui tip de tiranie, 
fie ea socială, spirituală, sufletească. Ultimele două, parcă încă mai dureros de 
suportat, fiindcă în timp ce tirania exercitată pe planul societăţii, prin marele 
număr de împovăraţi, creează o „soli-daritate” care parcă o face mai 
suportabilă, tirania spirituală şi cea sufletească, exercitându-se în spaţii 
restrânse cu puţine victime, pot duce la nebunie. 
Ajungem la un moment crucial al dezvăluirilor lui Prometeu: „De-ntrebi ce 
fărădelege-am săvârşit de-s pus / Astfel la chinuri, te voi lămuri deplin.” 

Spectatorii greci de odinioară trebuie că au ciulit urechile. Erau dornici să 
afle vestmântul pe care Eschil îl va confecţiona motivaţiei sale. Vestmântul 
motivaţiei şi nu motivaţia însăşi, pe care o cunoşteau. Iar aşteptările le erau 
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răsplătite: „Când se sui pe tronul tatălui învins, / Zeus grabnic fiecărui zeu i-a 
dăruit / Menirea sa şi-şi întocmi domnia cum / I-a fost pe plac …”. Lucrurile 
stau oare astăzi altfel ?… 

„… dar la sărmanii muritori / Nu se gândi, ba chiar voia ca neamul lor / 
Stârpindu-l să creeze altul nou”. Ce fiori trebuie că i-au străbătut pe cei prezenţi 
la gândul că n-ar fi putut asista la reprezentaţia care-i bucura atât de mult! 

„Nu i se-mpotrivi nici unul decât eu: / Eu cutezai şi mântuii pe muritori / 
De-a coborî în sumbrul Hades fulgeraţi”. Şi în timp ce ascultau, aceiaşi 
spectatori se vor fi gândit: e bine întotdeauna să ai un protector ca Prometeu! 
Ştiindu-l mereu în preajmă, dificultăţile nu mai sunt atât de mari … 

Iar la următorul aliniat, ochii multora se vor fi umplut de lacrimi: „De-
aceea pătimesc în aste lanţuri tari, / Amare de-ndurat şi triste de vă-zut: (fericită 
împreunare de cuvinte, n.n. – E.V.N.) Cu mila mea de muri-tori nu meritam / S-
ajung aici, şi totuşi iată-mă legat / De stânci, batjocură privirilor lui Zeus.” 

Oceanidele devin şi mai curioase: „Dar pentru oameni altceva n-ai mai 
făcut?”. Replica lui Prometeu ne dă o dimensiune reală a faptelor sale: „Oprii 
pe oameni de a-şi vedea destinele”. În absenţa acestui dar, câţi oare din oamenii 
care şi-ar cunoaşte soarta dinainte, ar mai avea curajul să trăiască? 
„CORUL: Ce fel de leacuri ai găsit acestei boli? 
PROMETEU: Le-am semănat în suflete speranţele. 
CORUL: Într-adevăr, un mare bine le-ai făcut”. 
Speranţa … Nu-i oare ea un alt nume al oamenilor din totdeauna şi de 
pretutindeni? Graţie ei obstacolele se prefac în trepte, iar ceea ce pare de-a 
dreptul insurmontabil, sfârşeşte prin a le dărui temerarilor aripi. Iar viaţa, în 
felul acesta, devine mai mult decât suportabilă, devine chiar plăcută. 

Toate acestea sunt importante. Dar presimţim că esenţialul încă n-a fost 
rostit. Care poate să fie acest esenţial? 
 
„PROMETEU: Le-am coborât apoi văpaia focului. 
CORUL: Şi muritorii au acuma flacăra? 
PROMETEU: Ci multe meşteşuguri vor avea prin ea”. 
Ca un maestru, Eschil punctează tema. Pe care o va dezvolta în admirabile 
variaţiuni. Dar, deocamdată Corul se miră de condamnabila reacţie a lui Zeus 
faţă de Prometeu. „Aceasta-i marea crimă pentru care Zeus / Te-a pedepsit cu-
atâtea cazne crâncene?”. 

Spectatorii greci ai momentului simt cum mirarea Oceanidelor le stârneşte 
un sentiment de ostilitate împotriva cuiva atât de nedrept. Mai mult de atât, 
Eschil nu le-ar fi îngăduit. Fiindcă pentru el, zeii continuau să fie o autoritate. 

Fapta lui Prometeu este însă cu atât mai măreaţă cu cât el n-a săvârşit-o 
dintr-un impuls necugetat. De obicei astfel de impulsuri ţin o clipă, iar căinţa o 
veşnicie. Nu, el a premeditat totul ştiind ce se va întâmpla, câte îi vor fi dat să 
îndure. Este o atitudine de o măreţie fără precedent: „Eu ştiam ce chin amar 
aveam să-ndur; / Eu am greşit cu voia mea: o spun deschis: / Sunt torturat 
fiindcă-am ajutat pe om.” 

El însă nu este o excepţie: „rătăcitoare-veci / Năpasta ne loveşte rând pe 
rând pe toţi”. Profundă conexiune, făcută nu atât să consoleze, elinii antici 
aveau oroare de această ipostază, cât să-i relativizeze impactul, ştiind că orice 
relativizare de acest gen, atenuează substanţial efectul nociv. 
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Sosirea plină de solicitudine a lui Okeanos este o altă dovadă că teama în 
nici un caz, indiferent din partea cui vine, nu-i paralizează chiar pe toţi; 
animalica frică determinată de gravele consecinţe posibile nu-i endemică. 
Tonul cu care i se adresează Prometeu este al cuiva emoţionat de atenţia 
acordată, dar şi al cuiva care ştie că nimic nu-l poate ajuta. 
Titanul ne apare într-o lumină de-a dreptul excepţională: „Bună voinţa, ştiu, 
nicicând nu ţi-a lipsit / Şi nici acum nu pregeţi. Însă  
nu-ncerca / Să-mi fii de ajutor, căci n-ai să poţi s-o faci, / Oricât te-ai strădui”. 
Altcineva, mai puţin nobil sufleteşte, chiar dacă ar fi ştiut că nici un gest nu-l 
poate ajuta, n-ar fi ezitat să-i solicite, ba, poate, chiar să-i incite protestul faţă 
de nedreptul judecător. Prometeu însă preferă ca forţele fiecăruia să fie 
cheltuite într-un chip pozitiv. 

„Stai deci în linişte, / Ţinându-te departe de primejdie”. E mai mult decât 
un sfat, este un îndemn. Sfatul poate fi adeseori impersonal, e dat ca să fie dat; 
îndemnul implică o doză de sentiment care atestă că respectivul nu-i indiferent 
celui ce-l formulează. Sfatul poate însemna o apreciabilă distanţă între acela 
care-l dă şi acela care-l „primeşte”. Pe când îndemnul indică apropierea de 
planuri sufleteşti dintre cei doi. 

„Nu vreau ca astăzi când eu îndur torturi, / Şi alţii mulţi să sufere cu mine-
n rând”. Elevată generozitate. Dacă nu cumva un semn distinctiv al prieteniei. 
Generosul poate să apară ca interesat, dacă nu pentru altceva, pentru 
„imaginea” sa în lume. Prietenia, ca expresie a sufletului care ani-mă două 
trupuri, este departe de orice susceptibilitate. Or, Prometeu este prietenul. Sau, 
în cazul pe care-l invocă imediat, fratern înduioşatul: „Destul mă doare-n suflet 
crâncenul destin / Al fratelui meu Atlas, care-n zările / Apusului pe umeri 
poartă neclintit / Pilastrul cerului şi al pămân-tului.” 

Şirul celor care contează pentru Prometeu continuă cu Tifon, un alt acerb 
opozant al lui Zeus, pedepsit el însuşi să îndure suplicii cumplite. 

Schimbul de replici laconice dintre Okeanos şi Prometeu ne dezvăluie 
două naturi asemănătoare, dar separate de un hău. Numesc acest hău – 
diplomaţia. Omul „diplomat” îşi salvează pielea. Dar sufletul? Oare o dată cu 
pielea şi-l salvează şi pe acesta? 
„OKEANOS:  Dar tu nu ştii că vorba dulce, Prometeu,  

Tămăduieşte şi jignirea cea mai grea? 
PROMETEU: Când inima o poţi înduioşa la timp 

 Şi nu cu sila-i potoleşti pornirile”. 
Eschil surprinde aici două dintre atitudinile umane care se vor confrunta de 
miliarde de ori de-a lungul istoriei. Atitudinea „Vorbei dulci” (noi înşine avem 
proverbul – Vorba dulce mult aduce) şi atitudinea Fără violenţă! Vorba dulce 
este expresia supremei diplomaţii în vreme ce Fără violenţă! este întruchiparea 
fermei decizii. 

Pe care s-o alegem? 
Okeanos, ca toţi sufletiştii, nu depune uşor armele. Sau, o face, ca să-şi 

sublinieze şi mai mult meritele? Să nu fim răi cu aceia care măcar au curajul să-
şi afirme preferinţele. 
„OKEANOS:  Dar dac-aş cuteza şi-aş stărui,  

Crezi că din asta ar ieşi vreo pagubă? 
PROMETEU: E o sforţare de prisos, un gând naiv. 
OKEANOS: Las’ să bolesc de-această boală; mai folositor  
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E ca-nţeleptul să nu pară prea-nţelept”. 
Ei, da! Okeanos ca un element primordial ştiu că are experienţă! O 

experienţă care nu face rău niciodată, iar în destule împrejurări, chiar dacă nu 
face binele, măcar alină suferinţele. Ceea ce uneori este chiar mai mult decât a 
face binele. 

Şi fiindcă Okeanos este cineva care are nevoie de explicaţii, şi, pe 
deasupra le mai şi acceptă, fără să se simtă „jignit” că, vai! inteligenţa lui a fost 
suspectată de nepermise limite, Prometeu îl pune în gardă: 
„PROMETEU: De pasul tău eu voi fi cel vinovat. 
OKEANOS: Cuvântul tău acasă mă trimite-atunci”. 

Urmează un dialog între cei doi, unul dintre cele mai frumoase care au 
fost scrise vreodată. Frumuseţea îi vine de acolo că aceşti doi parcă nici nu au 
nevoie de cuvinte pentru a se înţelege unul pe celălalt. Este rarul caz când 
comunicarea, atât de rară şi ea printre oameni, face loc comuniunii. 
Comunicarea este între o minte şi alta, comuniunea este între un suflet şi 
celălalt. Prima este necesară pe plan social, a doua este indis-pensabilă pe 
planul omenescului. Comunicăm, deci ne înţelegem. Înfăp-tuim comuniunea, 
deci ne întemeiem unul prin celălalt. 
„PROMETEU: Nu vreau să suferi pentru cutezanţa ta. 

OKEANOS: Din partea prea puternicului nostru domn? 
PROMETEU: Din partea lui; ia seama deci să nu-l jigneşti. 
OKEANOS: Năpasta ta mi-e-nvăţătură, Prometeu. 
PROMETEU: Fugi deci: păstrează gândul tău cel bun de azi. 
OKEANOS: Cuvântul tău e tocmai după gândul meu”. 

„Păstrează gândul tău cel bun de azi” – iată una dintre cele mai frumoase 
definiţii ale umanismului. Faţă de toţi oamenii trebuie să avem un gând bun. 
Iniţial, măcar. Atâta timp cât prin comportamentul lor nu ne constrâng să ni-l 
schimbăm, adaptându-l noilor circumstanţe. Fiindcă a persevera în a avea 
gânduri bune şi faţă de cei care nu le merită nu e semn de bunătate, ci de... 
prostie. Uneori, de crasă prostie. 

Oricât ar părea de paradoxal, dar până acum Eschil n-a făcut decât să ne 
introducă în ... prometologie. Da, în cazul lui Prometeu cred că putem vorbi 
despre o ştiinţă întreagă care îşi are ca obiect studierea lui amănunţită. 
Iată-l desfăşurându-se de-a dreptul copleşitor: „Voi să nu credeţi că de slab sau 
de semeţ (iată cum pot fi reunite două noţiuni antipodice „slab şi semeţ” – sub 
cupola aceluiaşi om, n.n. – E.V.N.)/ Am amuţit: alt gând îmi muşcă inima/Când 
văd ce chinuită este soarta mea.” 

Am aflat până acum câte ceva. Dar Eschil, ca un geometru de excepţie, 
măsoară totul. Şi bine face. Fiindcă reluând unele informaţii, cel ce vine în 
contact cu ele, este silit să nu le ... uite. „Căci cine altul decât mine-a dăruit/ 
Puterea tuturor acestor zei de azi?”. 

Obiectivul însă nu-i acesta. E o pregătire a unui altceva. „Dar despre asta 
voi tăcea; nu voi vorbi/Nimic decât ceea ce ştiţi voi înşivă.” 

Ce ştim „noi înşine”? „Cum am făcut pe muritori din tonţi, isteţi,/ 
Trezindu-le din adormire spiritului.” 

Priceput mai este Eschil să precizeze ceea ce este esenţial. Fiindcă ce 
altceva poate însemna acest fabulos „trezindu-le din adormire spiritul”? Totul 
este exprimat în cea mai lapidară dintre formulele posibile. Nici Pitagora n-a 
fost mai explicit când şi-a clădit teorema. 
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O întrebare se insinuează perfid: nu exagerează oare Prometeu meritele 
avute? Nimeni nu neagă contribuţia sa, dar parcă ... Eschil, bănuindu-ne 
interpelarea, are răspunsul pregătit: „Voi spune-aceasta nu ca să-i vorbesc de 
rău,/ Ci ca iubirea mea de dânşii s-o vedeţi.” 

De acum înainte, ne sunt enumerate toate darurile făcute oamenilor. Dar 
este o enumerare nu gen „inventar”, care presupune simpla bifare, ci una de 
natură profund şi elevat intelectivă, deoarece fiecare enunţ ar putea fi comentat 
cu lux de amănunte. Este, în fond, un alt gen de „joc cu mărgelele de sticlă”, 
unul din acele jocuri care îmbogăţesc infinit personalitatea umană. 

„Priveau cu ochii, însă nu vedeau cu ei”. Cei mai mulţi oameni se 
limitează la „privire”. Aceasta distinge contururile lucrurilor, stabileşte o 
legătură cu lumea înconjurătoare, atenţionându-l pe posesor asupra 
obstacolelor, a diferenţelor de relief. Stadiul de privire este unul animalic, dar 
fără realele superiorităţi ale acestuia în cazul animalelor propriu-zise. Ca să le 
suplinească, omul a născocit tot felul de combinaţii dintre privire şi alte atribute 
umane: privirea-sentiment, privirea-intelect, privirea-pa-siune, privirea-
sceptică, privirea-exultativă... Toate însă au imperfec-ţiunile lor. Singura formă 
într-adevăr satisfăcătoare este stadiul de privire-văz. Stadiu în care, de fapt, 
privirea este înlocuită de văz. 

Principala calitate a văzului este că el desluşeşte viaţa invizibilului, 
singurul tip de viaţă cu totul reprezentativ pentru om. Iată de ce, în accepţiunea 
lui Eschil, nu este destul să ai ochi ... 

Nu trebuie să ne surprindă asemenea subtilităţi. Eschil era unul dintre 
puţinii din generaţia sa care fusese iniţiat în misteriile eleusine, o formă-pisc în 
ceea ce priveşte trăirea existenţei printr-o succesiune de revelaţii. Acestea nu 
erau pentru toţi, la fel. Pentru el însă, erau o înlăn-ţuire de superlativităţi. 

Ce a mai dăruit Prometeu oamenilor? „Aveau auz, dar n-auzeau nimic cu 
el”. Un alt aspect care ţine de iniţiere. Oamenii aflaţi dincolo de acest prag, 
oamenii comuni, înregistrează vibraţiile exterioare ale sune-telor. Şi ele 
alcătuiesc un fundal care se confundă adeseori cu zgomotele. Dar zgomotele, în 
afară de proprietatea lor de a stresa rapid şi uneori ucigaş, nu pot mare lucru. 
Când însă omul recurge la văzul din auz, pământul devine un tărâm al muzicii 
astrale, melodiile au apreciabile virtuţi terapeutice, mai mult, au facultatea de a 
ţine la distanţă posibilele îmbolnăviri. Până şi pe cele care pătrund în noi prin 
spirit. Deci cele mai redutabile dintre toate, deoarece insul „cloceşte” aceste 
boli multă vreme în el însuşi, iar când acestea se declanşează, este prea târziu ca 
să mai fie oprite. 

La fel de gravă este o viaţă trăită în confuzii nenumărate: „Mult timp în 
volburi de năluci le-nvălmăşeau/ Pe toate ...”. Altă expresie extraordinară. 
Nimic nu falsifică existenţa umană mai mult decât starea de nebulozitate în care 
se complace. Este o stare primejdioasă, fiindcă în spaţiul ei, cele mai 
abracadabrante travestiuri sunt posibile. Iar omul este încântat să ia aparenţele 
drept realităţi, cu alte cuvinte să substituie exis-tenţa reală cu una care nu-i 
altceva decât o proiecţie personală, „virtuală” cum este numită în zilele noastre, 
adevărată sursă infinită de catastrofe şi de calamităţi. 

Este o „realitate” cu atât mai gravă cu cât paranoicul, cel mai uşor 
sugestionabil dintre oameni, este gata să-şi dea viaţa pentru o astfel de 
năzdrăvănie ce n-are nici o consistenţă. 

După această situare în cosmic, urmează o enumerare de însuşiri necesare 
bunei desfăşurări a oricărei vieţi practice: „Nu ştiau nici dulgheria ce-i,/ Nici 
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casele-nsorite cum se făuresc;/ Asemenea măruntelor furnici trăiau/ Retraşi în 
ascunzişul grotelor.” 

Ne este descrisă mai curând o viaţă larvară, în care provizoratul este cea 
mai de seamă dintre „legi”. Tabloul este amplificat cu note care presupun 
aceeaşi neputinţă: „Nu cunoşteau prin semne sigure când vin/ Temuta iarnă, 
primăvara veselă/ Sau vara pururi darnică, ci bâjbâiau/ Nepricepuţi.” 

Situaţia părea fără leac. Prometeu însă avea „placa turnantă” a tuturor 
prefacerilor îmbucurătoare: „Iubindu-i (ce verb frumos, există oare un altul 
asemănător sau în stare să-l „concureze” măcar întrucâtva?, n.n. – E.V.N.) eu i-
am învăţat/ Ce-i răsăritul, ce-i apusul stelelor;/ Le-am dat ştiinţa foarte-naltă-a 
cifrelor şi folosirea literelor...”, atribuite unul şi unul în stare să îmbogăţească 
orice viaţă care devine conştientă de ele. 

„Le-am dat memoria ce-i mama muzelor” – iată un alt dar din categoria 
celor care nemărginesc existenţa umană. Gândind şi înfăptuind artistic, omul 
iese de sub incidenţa oarecarelui şi se situează sub cerul care parcă abia aşteaptă 
să-i devină folositor. Este ceea ce atât de definitiv spunea Eminescu: „A pus în 
tine, Domnul, nemargini de gândire”. 

Devenit nemărginire prin Prometeu, elinul şi-a cucerit un nou statut, de 
care, de acum încolo, trebuiau toate câte există să ţină seama. În plus, 
dobândind conştiinţa profesiunilor, gata şi ele să-i confere un spor de puteri 
nebănuite înainte, omul descoperă bucuria autodepăşirii. 

„Eu fui întâiul care boii-n jug i-a pus,/ Silindu-i ca prin vajnicele lor 
puteri/ să uşureze opintirea omului,/ Şi care caii plini de foc i-a înhămat/ La car, 
podoabă strălucitei bogăţii...”. Sunt daruri cărora omul le va imprima propria sa 
pecete. 

Tot lui Prometeu omul îi datorează posibilitatea ca nici un tărâm să nu-i 
rămână inaccesibil: „Eu fui întâiul care năvi a construit/ S-alunece cu-aripi de in 
în larg de mări”. Cu alte cuvinte, imprevizibilului aventurii tot Prometeu i-a dat 
naştere. 

Aceste bogăţii însă nu sunt singurele. „... când cineva cădea bolnav/ n-
avea nimica să-l ajute, nici fierturi,/ Nici alifii, balsamuri, ci se mistuia/ Lipsit 
de leacuri, până când eu în sfârşit/ Le-am arătat amestecele ierburilor/ Cari toate 
morburile lor le vindecă”. Dând viaţă medicinii, Prometeu, dacă n-a izbutit să 
vină de hac morţii, a reuşit să-i dăruiască vieţii speranţa de a continua când 
toate i se păreau ostile. 

„I-am lămurit cum să-şi prevadă sorţile”, dar nu în sensul divinaţiei atât de 
larg folosită de Orient, cât în acela de construire deliberată a unui viitor care să 
valorifice toate predispoziţiile native de excepţie. 

„I-am învăţat să-şi tălmăcească visele” nu fiindu-le tributari, ci învestind 
fiecare apariţie din lumile de dincolo cu o semnificaţie personală a fiecăruia, 
graţie căreia toate aveau un tâlc benefic. 

Un apreciabil capitol al acestor infinite daruri îl reprezintă modul în care 
trebuie înţeles destinul: „Şi le-am deschis şoptirile destinului:/ De ce pesemne 
să te ţii când eşti la drum/ Ce tainic înţeles cuprinde-naltul zbor/ Al paserilor, 
îndreptarea lor în zări/ La stânga sau la dreapta, felul cum înghit,/ Cum se-
mprietenesc şi cum se duşmănesc/ Sau cum se strâng în stol.” 

Oh, Prometeu ! Ai ajuns acum să elogiezi până şi superstiţiile, parcă-i aud 
pe firoscoşii zilelor noastre agrăind rânjitori. Numai că superstiţiile există 
numai pentru cel care nu-i capabil să descifreze semnul sau însemnul fiecărui 
lucru din cosmos. În acest caz, tot ce nu pricepe el, şi nu pricepe enorm de 
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multe, este superstiţie. În cazul celălalt, dacă nu totul este adevăr, multe sunt 
poezie, iar poezia este încă mai adevărată decât adevărul, pe tărâmurile 
spirituale şi sufleteşti. De aceea, să-l ascultăm în continuare cu mare luare-
aminte pe Prometeu şi pe Eschil, amândoi iniţiaţi în misterele cosmosului. 

„Ce lustru şi culori/ Cuvine-se să aibă măruntaiele,/ Ce forme fierea şi 
ficatul paserei/ Spre-a fi pe placul zeilor?”. 

Sigur, dintr-un alt unghi de vedere, cel a proliferării impostorilor, gata să 
profite de orice slăbiciune omenească, dezvăluirile de acest gen pot îngroşa la 
infinit numărul profitorilor. Pe noi însă nu acest aspect ne interesează, ci acela 
al alfabetului potenţial cuprins în varietatea semnelor din univers. Şi lui trebuie 
să-i acordăm tot creditul. 

Dezvăluirile continuă: „Prin ardere/ De coapse groase şi de mari spinări 
pe-altar/ Am învăţat pe oameni meşteşugul greu/ De-a înţelege tainele 
văpăilor”. Un pas înainte în acest gen de tălmăcire a imposibilului. 

Urmează un accent hotărâtor: „N-a fost de-ajuns atât: se află cineva/ Să 
spună că-naintea mea descoperi/ La oameni avuţiile pământului:/ Arama, fierul 
dur, argintul, aurul?/ Nu-i nimeni, căci ar fi un mincinos.” 

Şi din nou una din sinteticele sale formulări: „Pe scurt: azi toate 
meşteşugurile lor/ Trudiţii oameni de la Prometeu le au.” 

Prometeul eschilian continuă. Ca orice carte iniţiatică. Oprindu-ne aici, o 
facem ştiind că anumite cărţi sunt fără capăt. Prometeu înlănţuit de Eschil este 
una din aceste cărţi ale căror hotare sunt infinitul însuşi.... 
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ROXANA PAVNOTESCU 

                                                                               

                                     Divided Theater 

 

În East Village –  cartierul artistic al 

Manhattan-ului-New York Theater 

Workshop aduce un moment artistic inedit 

aşezat într-un spaţiu dinamic şi efervescent 

şi un timp ce parcă a stat în loc pe parcursul 

celor trei ore şi jumătate ale reprezentaţiei. 

Ivan Van Hove pune în scenă „Scenes from 

a marriage” pornind de la mini-serialul 

televizat (1973) cu scenariul şi regia lui 

Ingmar Bergman.  Artistul belgian, director 

al teatrului Toneelgroep din Amsterdam, 

creează un teatru experimental de 

avangardă urmărind dramatizări după filme 

celebre ale unor regizori remarcabili: „Rocco şi fraţii săi” – Luchino 

Visconti, „Cries and whispers” – Ingmar Bergman, „Teorema”  – Pier Paolo 

Pasolini, un proiect Antonioni  – piesă omagiu marelui regizor. Alte proiecte 

deosebite vizează montarea unor opere îndrăzneţe ca: „Lulu”  (Alban Berg),  

„Ring Cycle”  (Richard Wagner), „Cazul Makropoulos”  (Janáček), „Iolanta” 

(Tchaikovski) .  

Situat vizavi de „La MaMa”, unde am putut urmări de-a lungul 

timpului producţiile originale ale lui Andrei Şerban şi clasa lui de actori de la 

NY (New York University), NY  Theater Workshop  îmbracă aceeaşi tradiţie 

de teatru experimental;  gen deschis la orice formă de expresie, pare chiar şi 

el epuizat, inovaţia e tot mai rară; experimentul care se repetă pe sine, devine 

previzibil, îşi pierde virtuţile. Ivan Van Hove  continuă însă cu fiecare creaţie 

să aducă o notă originală, adaugă gradual noi coordonate scenei menite să 

organizeze spaţiul în sensul integrării fenomenului artistic în însuşi structura 

lui: ambianţa (îndeosebi în „Teorema”) şi arhitectura, element esenţial în 

„Scenes from a marriage”. 

„Teorema”, o producţie mai veche a regizorului, (după filmul cu 

acelaşi nume al lui Pier Paolo Pasolini – 1968), urmăreşte într-o arhitectură 

abstractă complexitatea fenomenului erotic cu trimitere la cuplul biblic: 

Petru şi Pavel  – ce inspiră onomastica personajelor. Semnificativ este 

interesul regizorului în alegerea spaţiului ce-l introduce pe spectator în lumea 

teatrului – ca parte integrantă actului creaţiei: un şopron improvizat în 

mijlocul unei insule nelocuite (Governors Island) în sudul Manhattan-ului, la 
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confluenţa dintre East şi Hudson River unde nu poţi ajunge decât organizat 

cu „bacul”, după care te integrezi unei gloate mânate de la spate într-un marş 

de vreo 1-2 km. Acelaşi drum, pe întuneric, îl parcurgi la întoarcere. Intrarea 

şi ieşirea din templul artei presupune iniţiere, iniţierea se constituie într-un 

periplu, o călătorie în necunoscut, cu pasaje sau portaluri de trecere. Drumul 

oferă neofitului momente de reculegere, de detaşare de la gândurile şi 

problemele cotidiene, de reflecţie la fenomenul artistic. Acest răstimp 

desfăşurat în mişcare pe calea apelor sau în marş este peripatetic; discuţi cu 

însoţitorul tău sau cu propriile gânduri. 

 În faţă la NY Theater Workshop, spectatorii primesc banderole în 

jurul mâinii şi sunt conduşi imperativ şi ceremonios într-un spaţiu divizat – 

după culoarea banderolei.  Sala de teatru – un amfiteatru de dimensiuni 

reduse – este reconstruită într-o arhitectură carteziană ce organizează   

spaţiul - temporal, într-o formulă tripartită (actul I); în actul II, spaţiul se 

reconfigurează în tiparele obişnuite ale sălii, iar timpul este orizontalizat într-

un actual  cu sens de eternitate. 

Actul I desfăşoară  trei momente (scene de mariaj)  pe 3 scene 

paralele ce se repetă ciclic fiecare de 3 ori.  Un teatru divizat în timp şi spaţiu 

– prezintă trei lumi paralele în care timpul nu are relevanţă ca curgere ci ca 

instanţă; e discontinuu, concretizat în vârste şi momente semnificative. 

Cercul amfiteatrului este împărţit egal în trei sectoare prin pereţi de mucava 

ce lasă anume sunetul să penetreze, să se mişte liber în cele trei dimensiuni. 

Tavanul este coborât în ideea creării unui spaţiu claustrofobic, sufocant 

menit să redea atmosfera intimist-apăsătoare a dialogului sau monologului 

bergmanian. Concepţia este ilustrativă procesului de dezagregare a 

căsniciilor (aparţinând protagoniştilor sau cuplurilor secundare: Katarina - 

Peter, femeia care vrea să-şi părăsească familia în speranţa că va găsi 

iubirea). Trei rânduri de actori joacă în paralel cuplul Marianne – Johan  în  

cele 3 scenete,  vizând diverse vârste şi stadii ale relaţiei: stadiul incipient 

(primii 10 ani – faza de tinereţe a cuplului), maturitatea, disoluţia – relaţia 

ajunsă la saturaţie.  Cuplurile joacă aceeaşi scenetă de trei ori la rând în 

acelaşi sector, pe care-l părăsesc din când în când ca să intre în zona de 

centru. Vocile, dialogul, muzica, zgomotele de fond se întrepătrund. „Alte 

glasuri”, din „alte încăperi” interferează; în fapt, sunt ecouri ale aceloraşi 

voci peste timp, înainte şi înapoi, amintiri de-a valma, reflecţii, aspecte ale 

vieţii ce-şi urmează cursul. Nimic din ce a rămas esenţial, nu se schimbă. 

Începutul iubirii interpretat de un cuplu de actori foarte tineri (Marianne are 

o ţinută şi vestimentaţie hippie), este prezentat ludic, efervescent şi generos, 

prezintă o iubire ideală. Deşi nu crede în instituţia căsătoriei, Johan admite că 

ei sunt excepţia care confirmă regula. În fapt, aserţiunea lui se dovedeşte 

corectă – acea substanţă sacră din care se constituie iubirea nu poate fi 
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distrusă, – şi cuplul se reîntâlneşte, în final, într-o nouă dimensiune a relaţiei. 

A doua scenetă – maturitatea – prezintă aşezarea iubirii în tiparele ei 

stereotipe şi obositoare, copleşite de obligaţii de familie şi sociale. 

Dezagregarea iubirii se concretizează într-un spaţiu sufocant, apăsător din 

care Johan evadează cu studenta lui Paula care are răbdare să-i citească 

poeziile.  Centrul, comun celor 3 mini-scene paralele, este un fel de altar, de 

spaţiu sacru, în care ochiul pătrunde cu greu; el zăreşte  prin geamul de sticlă 

sosiile cuplului Marianne - Johan, ce intră acolo  pentru a da curs 

monologului interior. Centrul apare ca un fel de creuzet alchimic din care 

personajele ies metamorfozate în alte vârste, chipuri sau temperamente. În 

fapt, cele trei reprezentări ale cuplului  diferite ca vârstă, vestimentaţie, 

mişcare scenică, temperament conferă un portret poliedric personajelor.  

Mişcarea este relativizată în timp; spectatorii se mişcă între cele trei 

lumi paralele – în fapt, trei vârste ale aceleaşi lumi - printr-o uşă ce se 

deschide miraculos din peretele ce desparte o scenă de alta. Te deplasezi în 

spaţiu, într-un timp discontinuu, ce se mişcă aleatoriu într-o direcţie sau alta 

după culoarea banderolei ce ţi s-a dat la intrare. Textul (original al lui 

Bergman) este aranjat  de asemenea manieră încât dialogul sau monologul 

fiecărei scene compensează discontinuităţile temporale induse de 

succesiunea aleatoare a scenelor actului întâi. La sfârşitul fiecărei scenete din 

primul act, unul din cei trei Johan-i (altul decât personajul în scenă) iese din 

creuzet şi pe un ton poruncitor şi lapidar dirijează audienţa spre următoarea 

încăpere, unde va performa. Spectatorii supuşi migrează în sens invers acelor 

de ceasornic  prin uşa îngustă şi ocupă aleator un loc în sala următoare. 

 În actul II, teatrul divizat se desface, zidurile separatoare se ridică în 

cer, universul se dezagreghează, bolta urcă faustic şi spaţiul claustrofobic 

este abolit odată cu desfacerea căsătoriei prin obiectivarea actului de divorţ. 

Actul cuprinde două părţi: o scenetă de tranzit şi cea finală. Prima aduce la 

scenă deschisă cuplul tripartit; arhitectura teatrului divizat se năruie, spaţiul 

se deschide, dar timpul e leneş –  încă în tranzit – el reţine instanţele celor 

trei lumi din actul I.  Cele trei rânduri de actori năvălesc sălbatic în scenă şi 

dialogul aproape indescifrabil se exprimă printr-o  fizicalitate şarjată dând 

senzaţia de haos şi disoluţie a unor lumi ce se ciocnesc, se desfac şi 

recompun în toate combinaţiile posibile. Cele trei Marianne intră în scenă cu 

un dosar de divorţ ce va fi semnat de cei trei Johan-i după o luptă acerbă şi o 

partidă de sex. Cuplurile se amestecă în combinaţii de 6 luate câte doi 

traversând spaţiul în altercaţii, strigăte, gesticulaţii finalizate în lupta corp la 

corp pe platforma scenei. Textul bergmanian este recitat de cele trei cupluri 

în cor, în canon sau cu pauze. Certurile şi degringolada premergătoare 

semnării actului de divorţ eşuează într-o partidă de sex. Cuplurile 

înfierbântate ies din scenă pe cele 3 culoare deschise prin dispariţia zidurilor 
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separatoare. Se aud gemete, glasuri în extaz, manifestări ale bucuriei regăsirii 

şi reunirii cuplului în libertate. Scena absolut goală – cu excepţia unei mese 

pe care stau deschise cele trei dosare. Spectacolul se extinde în rândurile 

audienţei; fiecare priveşte prin golul erotizat al scenei, jenat sau amuzat, la  

reacţiile celuilalt. Lumina se mişcă în clar-obscur pe feţele râzânde, 

stupefiate sau grimasate – ca nişte măşti ensoriene.  Auditoriul devine scenă 

deschisă, spectatorul – actor, actorul geme din culise şi devine, la rându-i, 

audienţă pentru spectacolul din sală.  

Ultima scenă readuce cuplul la 10 ani după divorţ – ca amanţi – 

fiecare angrenat într-un mariaj nefericit; timpul se aplatizează într-o singură 

dimensiune – ultima vârstă. Iubirea cea dintâi rămâne şi se instalează cu 

aceeaşi prospeţime în noile coordonate. În final, asistăm la cel mai izbutit 

moment al piesei din punct de vedere estetic.  În ritmul monoton şi obsesiv al 

muzicii lui Neil Diamond, Johan baletează stângaci, rigid şi ridicol dar cu o 

deosebită graţie interioară. Scena este a lui întreagă – bucuria se ridică pe 

vârfuri cu fiecare salt prin aer ce degajă zbor, libertate şi iubire 

necondiţionată. Obiectul iubirii doarme pe podeaua scenei într-un pat 

imaginar peste care Johan execută cu voluptate salturi înălţătoare. Dansul, 

oficiat cu atâta impetuozitate aminteşte de momentele coregrafice – relatate 

sau interpretate – ale lui George Călinescu. Bucuria e deplină – iubirea, 

descătuşată de orice constrângeri şi obligaţii se aşează în eternitate. 

Arhitectura înaltă a scenei actului II face loc suflului ei deopotrivă damnat şi 

faustic. 

                                                               New York,   Sep 2014 
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CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERTILITATEA FIDELITĂŢII 

 

Motto: „Nu întrezărim niciodată în exterior altceva decât anumite semne 

ale pasiunii”  

(H. Bergson,Teoria râsului) 

 

Prin exerciţiul răbdării punem în dificultate conştiinţa. Ea trebuie să 

domolească şi să tempereze tensiunile şi impulsiunile sinelui, impulsiuni care, de 

altfel, stimulează rodnic procesul vieţii. A pune stăvilar hoardei de hormoni ce 

mişună pe câmpia trupului înseamnă a duce permanent o aprigă luptă cu însăşi 

explozia vitalului din noi. Eliberarea instinctelor şi ridicarea tabuurilor părea, o 

dată cu dezvoltarea psihanalizei şi antropologiei, ca o necesitate. Însă, de câte ori 

suntem năpădiţi de nostalgia inocenţei, mereu strigăm cu disperare din trâmbiţa 

lucidităţii şi ne ruşinăm atunci că suntem oameni şi nu îngeri. De fapt, nostalgia 

inocenţei primordiale decurge dintr-un moment de plângere a conştiinţei în faţa 

imensei neputinţe de a tânji către contemplaţia angelică. 

Noi, ca oameni, printr-o poruncă divină trebuie să ne „înmulţim şi să ne 

prăsim”, pe când îngerii nu au nevoie de acest artefact ontic, ce se cheamă 

transmutare a potenţialului vital şi valoric prin neamul şi specia ce îl urmează. 

Îngerii posedă, din capul locului, sentimentul eternităţii, iar conştiinţa lor 

atemporală îşi proiectează intenţiile pe baza apriorică a intuiţiei realului. Real 

izvorât, de altfel, din însuşi Adevărul Divin. Omul, în schimb, are nevoie de un 

mijlocitor pentru cunoaşterea adevărului şi de o cale pe care să o urmeze, spre 

descoperirea Vieţii, şi al sensului profund al vieţii. Omul se împlineşte prin 

respectarea şi glorificarea unui legământ. Şi, cu cât este mai fidel jurământului şi 

legii morale pe care Dumnezeu i-a inoculat-o cu timpul nu numai ca îngrădire 

ontico-gnoseologică, ci şi ca măsură de protecţie a imperfecţiunii ce-l 

caracterizează, cu atât omul creşte spre înveşnicire. 
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Acel „rău metafizic” de care vorbea Leibniz în Teodicee, ca de un rezultat 

firesc al diferenţierii iniţiale, este şi originea imperfecţiunii umane. Iar această 

„nostalgie a originilor”, de care vorbea Mircea Eliade, este trăită în fiecare zi cu 

o intensitate dramatică. Trăim de la începutul lumii aceeaşi tragedie adamică a 

delăsării în ispita femeii, care, prin slăbiciunea-i firească, este, asemenea Evei, 

mereu manipulată de diavol. Explicaţia e simplă: femeia este ultima creatură 

apărută pe firul creaţiei, iar diavolului îi era mai simplu să atace creaţia prin 

formele ei cele mai îndepărtate. Va fi, oare, Noul Adam renăscut prin Întrupare şi 

resemnificat prin Înviere, capabil să răscumpere regresul infidelităţii? 

De fapt, nu există decât două căi: prima – calea singurătăţii angelice, prin 

care se ajunge la viaţa veşnică prin adânca şi directa contemplaţie şi trăire a 

adevărului divin (monahiile, diaconiile şi sacerdoturile speciale) şi a doua – 

calea familei binecuvântate, fundamentată pe legea sfântă a sincerei iubiri între 

bărbat şi femeie, care, împreună-lucrând, ajung la viaţa veşnică prin cunoaşterea 

în rodnicie a creaţiei şi a voinţei divine. Ambele sunt căi mistice (taine) şi 

încărcate, în aceeaşi măsură, de demnitate şi graţie ontică. În ciuda izbitoarelor 

forme de profanizare a iubirii, ambele alegeri sunt determinate de acelaşi arzător 

şi adânc dor de divinitate. Nu poţi rămâne fidel divinităţii fructificând simplitatea 

fiindului, atâta timp cât nesuportând tensiunea răbdării, n-ai învăţat încă ce 

înseamnă renunţarea, prin lepădarea de sine. Şi nu neapărat renunţarea totală la 

sine, ci, mai degrabă, la manifestările imorale ale Sinelui, manifestări 

necontrolate care afectează şi atentează instantaneu la fidelitatea celuilalt, dar şi 

la propria demnitate ontică. Mândria, de altfel, distorsionează realitatea pentru că 

nu o poate accepta. De aceea, fugim şi ne ascundem autohipnotizaţi în realităţile 

virtuale ale cugetului. Ne refugiem în preocupările şi plăsmuirile noastre 

cotidiene, cu speranţa că vom avea, prin ele, certitudinea viitoare a fiinţei. Ne 

temem, în fapt, de nefiinţă, pentru că nu suntem siguri de axiologia propriei 

creaţii. Conştiinţa de sine este drumul spre tragic, iar acceptarea existenţei, ca 

ceva tragic, precum fatalizarea fiinţei umane prin neantificare, este demersul 

către cel mai mare păcat. E ca şi cum ai avea luciditatea damnării absolute, 

năzuind către revolta luciferică. Demonismul imaginarului profan a instaurat 

moartea şi sinuciderea, mândria fiind căderea perpendiculară în fundul neantului. 

Dumnezeu nu este doar o plăsmuire a cugetului nostru, trebuie să ne intre bine în 

cap aceasta. El devine aşa, atunci când ne pierdem reperul iubirii şi când nu mai 

avem puterea de a crede în Marea Regăsire a Fiinţei (cea în care fidelitatea e cu 

adevărat fertilă). Fără Dumnezeu, vibrăm în vid cu un entuziasm mai negru decât 

un tăciune. Fără iubire, cugetul rămâne singur, iar inima, prea goală. Fără iubire, 

nu sunt decât un gol de fiinţă. 

Deşi am ieşit din acea epocă profund marcată de materialismul dialectic şi 

istoric, contemporaneitatea este şi mai materialistă. Se observă, totuşi, astăzi, o 

impresionantă revalorizare şi resemnificare a mitului, în ciuda înnăbuşirii lui de 
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către hedonismul noului materialism. Aceasta deoarece mitul va avea 

întotdeauna ceva de spus, fie el ascuns sub poala metafizicii, fie adoptat de 

aceasta. Chiar şi sub forma adoptivă, mitul totalizează cunoaşterea, scăpând-o, 

cât de cât, de obsesia esenţialului. Iar materialismul capătă supremaţie în faţa 

religiei datorită secularizării accentuate. Prin umare, mai ales acum, se impune 

dilema fidelităţii: fidelitatea ca act de pură credinţă, ca o formă naturală a 

inocenţei intuitive, în care îndrăgostiţii rămân liberi sub protecţia sincerei iubiri, 

iar conştiinţa angelică îşi desfăşoară contemplaţia din iubire sfântă către 

Dumnezeu.  

Se pune însă, tot mai mult, problema unilateralizării ideilor religioase, 

precum şi o resacralizare a faptelor de cult. Paradoxal, desacralizarea actuală nu 

duce la un formalism religios. Formalismul nu există decât în ateismul de masă. 

Astăzi, însă, ateismul este datorat necredinţei impuse de un materialism mult mai 

acerb, mai rău decât materialismul doctrinar: materialismul existenţial sau de 

viaţă, care lucrează subtil prin chiar masca moralităţii. Cu toate acestea, ne 

punem dintotdeauna problema scopului şi a sensului nostru în lume. Pe de altă 

parte, religia creştină ar fi trebuit să rezolve această problemă prin teocentrism. 

Religia, sau ideile religioase, în genere, au răspuns, se pare, la toate nevoile 

spirituale superioare cu care omul se înnobilează şi îşi creează un fapt de viaţă, 

însă, lipsa de entuziasm al post-modernului, vizavi de viaţa religioasă şi de 

experienţă la nivel moral a divinului, se datorează tocmai climatului existenţial 

de tip materialist şi hedonist în care trăieşte şi, mai mult, chiar se naşte.  

În ciuda oricăror critici şi comentarii, sfiinţii părinţi au împământenit ideea 

că numai prin religie şi raportare la dogmele şi canoanele Bisericii, omul îşi 

găseşte un loc în lume, însă, mult mai sigur în „cealaltă lume”. Răbdarea, ca 

exerciţiu al aşteptării, îşi va fructifica fidelitatea, faţă de sfinţenia legământului 

Dumnezeu-Om (exemplificată prin Întruparea Mântuitorului), abia pe „lumea 

cealaltă”. Atunci când victoria spiritului îşi va înălţa potenţialitatea în libetatea 

absolută. De aceea, trebuie să avem în religie o altă certitudine de fiinţă. Iar 

creştinismul este o astfel de certitudine de fiinţă, şi ne este dată prin: 

 -revelarea adevărului, care totuşi este unic şi neaccesibil omului prin 

fapte şi raţiune în mod constant; 

 -înnobilarea omului, prin transformarea credinţei într-un fapt de viaţă; 

 -asigurarea eternităţii şi, deci, o rezolvare a problemei omului care a 

„căzut în timp”; 

 -nevoia de într-ajutorare şi de miluire, o teorie pozitivă şi armonioasă a 

schimbului şi interacţiunii sociale (se rezolvă problema constrângerilor); 

 -asigurarea libertăţii reale, care este unica libertate ontologică, 

fundamentată pe legile divine.  

Decalogul este, aşadar, pentru om, temeiul de libertate reală, dar relativă, 

întrucât în temporalitate fiinţa nu-şi poate permite, oricât ar vrea, libertăţi 
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absolute, nelimitate. Cu cât libertăţile pe care şi le permite inadmisibil cresc, cu 

atât scade demnitatea ontică şi spirituală (în sens axiologico-gnoseologic). 

Creştinismul împacă şi, totodată, afirmă poziţia omului în cosmos, în relaţie cu 

semenii şi, nu în ultimul rând, cu sine. Iată cum chinul răbdării, chin pozitiv, de 

altfel, ne îndeamnă mereu la depăşirea autosuficienţei prin acceptarea pluri-

contextualităţii existenţiale. Şi, cu toate că aşteptăm indecişi rezolvarea 

necreatului, ne izbim mereu de inutilitatea înfăptuirii. Nemaiavând simţul 

eternităţii, alterându-ni-se, nu mai înţelegem, oricât ne-am chinui, ce anume 

înseamnă a rămâne fideli poruncilor divine. Chiar dacă „bucuria Domnului este 

puterea noastră, poruncile Lui fiind cele ce dau viaţă celui ce le îndeplineşte”1, 

noi suntem din ce în ce mai slabi şi îndrăznim fără acoperire „întru” 

autosemnificarea vieţii. Trăim cu iluzia autovitalizării, visând mereu la o 

reîmprospătare a simţurilor prin împlinirea poruncilor. 

Întotdeauna trebuie să pecetluim legământul cu Dumnezeu şi cu legea Lui, 

pentru a nu lăsa în părăsire templul Lui. Templul Lui este, după apostolul Pavel, 

însuşi trupul nostru. A ne părăsi propriul trup constă în a ne lăsa robi nefireştilor 

impulsiuni izvorâte din şăgălnicia vitalităţii noastre. Nu mai ştie omul că trebuie 

să slăvească necontenit puterea Lui Dumnezeu, care se vădeşte în lucrurile 

create. Şi nici nu mai contează, pentru om, dacă Dumnezeu este cel care a pus 

germenii creaţiei în adâncul mării sau altcineva. Atrofiindu-i-se simţul eternităţii, 

al sacralităţii şi demnităţii ontice, omul înţelege greşit sensul valorificării 

timpului. „Ajungă zilei răutatea ei”, se zice la un moment dat în Scriptură, 

aşadar, cât de zgomotoasă şi netrebnică este această învârtoşare a lumii în faţa 

propriilor nelegiuiri! Cu câtă nesimţire îşi glorifică decăderea şi indiferenţa în 

faţa sacrului! De aceea, socotim inutilă înfăptuirea omului fără Dumnezeu. Toată 

zidirea suspină de dorul divinităţii, căci netrebnicia omului a confiscat fiinţelor 

pământului, dreptul la eternitate, la infinita lor devenire. Totul va trebui să se 

sfârşească printr-un Pământ Nou şi un Cer Nou.  

Transcendenţa are, ca vehicul, atât raţiunea, cât şi experienţa simţurilor, 

însă nu trebuie să acceptăm adevărul revelat al inspiraţiei momentului, chiar 

dacă, după cum sugera Petre Ţuţea, în al său Tratat de antropologie creştină, că 

dintre inspiraţie, intuiţie şi căutare, inspiraţia este cea mai aproape de adevăr. 

Inspiraţia trebuie, neapărat, trecută prin filtrul raţiunii, care este al doilea vehicol 

al transcendenţei, însă, printr-o raţiune pură, curată, fără tendinţă de 

descentralizare şi lipsită de orice mândrie a realului. Rugăciunea făcută la 

inspiraţia momentului, spre exemplu, este o eroare gravă, o batjocură şi o 

desacralizare a însăşi actului de cult. Iar refuzul de a te ruga, sau, cu alte cuvinte, 

necererea, nu există decât la cei mândri.  

Şi atunci, inevitabil, ne tot întrebăm: ce e „Cuvântul”? În cea de-a şaptea 

variantă cosmogenetică propusă de Lucian Blaga, în Diferenţialele divine, 

                                                 
1 Neemeia, 9, 12. 
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cuvântul joacă rolul de cauză a fiinţării ex-nihilo. În descântecul şi cântecul 

popular, în folclor, puterea psihologică a cuvântului este imensă. La egipteni, de 

pildă, „numele” naşte pe zei şi le consacră natura magică. „Numele consacră 

limita fiinţei”2, punctează şi G. Liiceanu, în Despre limită. „Cuvântul”, în religia 

creştină, apare ca mod de exprimare a esenţelor primordiale şi universale. 

„Cuvântul” (transcendentalul, extramundanul), comunicat sau chiar descoperit 

credinciosului, este însuşi Dumnezeu care se revelează, se comunică, dogmatic, 

creaturilor şi, în special, creaturilor cu conştiinţă de sine (existenţială), care 

poartă în ele esenţa cunoaşterii şi care fiinţează „întru mister şi pentru revelare”3. 

Prin Cuvânt, Dumnezeu-Fiinţa supremă îşi afirmă şi, totodată, îşi declară 

existenţialitatea într-un mod sacru şi transcendental. Cuvântul este sămânţa 

creştinătăţii, iar Mântuitorul este însăşi Întruparea Cuvântului, comunicarea 

directă a mesajului divin, însuşi mesajul în splendoarea împlinirii. 

Jertfa întrupării a însemnat renunţarea la veşnicie (pentru un moment). 

Dacă Dumnezeu a renunţat la veşnicie pentru noi, atunci şi noi trebuie să 

renunţăm la vremelnicie pentru Dumnezeu. Aceasta înseamnă a-i urma porunca 

şi, totodată, exemplul noii jertfe. Iisus ne cere să ne substituim Lui prin dorinţa 

de îndumnezeire, însă nu înainte de a fi spus „Da” vremelniciei şi trupului. Mai 

avem noi puterea de a spune „da” vieţii şi de a lega un compromis între noi şi 

existenţă? Ne vom păstra noi tendinţa axiologică? Vom elibera oare inima din 

lanţurile cugetului sau va mai avea inima puterea de a săvârşi paideea minţii? De 

fapt, credem că paideea minţii este noua problemă a umanităţii. Ea presupune 

încercarea de a depăşi exerciţiul cunoaşterii din dialectică şi ură, transformându-l 

într-o frumoasă şi eternă împăcare a inimii cu mintea. Întoarcerea conştiinţei 

mitice refulate seamănă, de altfel, cu o răzbunare a mitului împotriva conştiinţei 

raţionale. Dacă Socrate a criticat asta, nu înseamnă că s-a şi răzbunat. 

„Amurgului gândurilor” îi urmează neapărat un superb răsărit al mitului. Şi ne 

aflăm acum exact la această îngânare a luminii cu întunericul.  

În critica moravurilor, dialectica şi ura nu trebuie să ducă la seninătatea 

tremurătoare a unui NU al disperărilor. Religia trebuie văzută ca o paidee a 

minţii, a sufletului şi a trupului. Iar modelarea minţii revine în totalitate sacrului 

şi misterului. Nu doar încercarea de autocritică (de permanentă autocritică), aşa 

cum a încercat marele Nietzsche, este rezolvarea problemei, şi nici critica raţiunii 

(fie ea pure sau practice), după metafizica marelui Kant. Aceste demersuri nu 

trebuie să ducă doar la un  compromis strict între mit şi raţiune, ci şi la modelarea 

minţii de către inimă. „Nu ce este scris în cărţi, fraţilor, nu în cărţi, ci ceea ce este 

înscris în inimile oamenilor, acolo să căutaţi”4, ne îndeamnă părintele Ilie 

                                                 
2 Gabriel Liiceanu, Despre limită, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994, p. 45 
3 Lucian Blaga, Geneza metaforei şi sensul culturii, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994, p. 

57.  
4 Pr. Ilie Cleopa, Ne vorbeşte Părintele Cleopa, Vol. 5 
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Cleopa. Dacă mintea nu face alceva decât să împietrească conştiinţa, astupând 

orice canal către inconştient, ţinând inima într-un jug dincolo de orice scrupul, 

atunci mintea este de o artificialitate feroce. Paideea minţii ar trebui să ne scoată 

din robia individualităţii şi să împace inima cu mintea.  

Creştinismul de până acum a rezolvat problema constrângerilor interioare 

doar la suprafaţă. Drumul lui este acum către o nouă modelare a minţii, către o 

nouă afirmare a lui DA. Nu cultul forţei, nu dorinţa de dominare trebuie să fie 

criteriul de adaptare a noii ere a individuaţiei. „Împărăţia lui Dumnezeu nu se va 

instaura decât după ce va dispărea cultul forţei, orgoliul şi manihetismul”5, 

afirma Petre Ţuţea în Tratat de antropologie creştină. Dar aceasta nu se va 

întâmpla decât prin acceptarea unui darwinism categoric. Selecţia naturală şi 

graţia divină ar trebui în acest caz să stea mână în mână, altfel n-ar fi posibilă 

autonomia şi dezmărginirea omului.  

Selecţia naturală înţeleasă ca produs al cultului forţei generează, la rându-i, 

singurătate. Singurătatea este, în acest context, mama tuturor relelor, impulsul 

către păcat, atmosfera căderii în păcat. Păcatul fiind, deci, temeiul de singurătate 

al fiinţei. Căci, ce va găsi mintea în inima mea, dacă sunt singur? Nu se vor 

stinge în întunericul singurătăţii, toate plăsmuirile ei? Am nevoie de „apa cea 

vie” a botezului, ca să rămân „întru”. În mine nu găsesc decât ţărână şi fluide 

vâscoase. Trupul, pe care cred că m-am făcut stăpân, este doar o putredă 

lâncezeală. Neuronii-mi sunt nişte bacterii insipide, singuratice şi flămânde. 

Ochii mei, incapabili de fotosinteză, au devenit nişte zadarnice umflături. Au 

uitat de dorul plânsului, căci faţa nu vrea să se mai recunoască în lacrimi. 

Bulbucaţi şi înfundaţi în mine, ochii mei şi-au pierdut strălucirea. Dând de gustul 

singurătăţii, inima s-a umflat de pelin. Mi s-a amărât de toate.  

Am pierdut, oare, dorul de lacrimi? Cine-mi va umple, de acum, cristelniţa 

de lacrimi? Nu e uşor să plâng, dar nici să lupt, pentru a rămâne „întru fiinţă”, 

căci, niciodată începutul bun este şi sfârşitul răului. Cu ce lentile ne vom 

corecta, dar, miopia ştiinţifică? De mii de ori, spun DA, rezolvând aparent 

situaţia, pentru că în NU, niciodată nu vom mai găsi, se pare, bucuria. Nu eu aleg 

Fiinţa, ci Fiinţa m-a ales pe mine. Nu voi deveni întru mine, ci voi „deveni întru 

fiinţă”6. Nu  moarte este fiinţa mea, fiinţa mea este viaţă. Însă totul depinde acum 

de modul cum folosesc valoarea vieţii, să nu fac ne-axiologic pactul cu fiinţa. 

Căci, a da sens vieţii nu înseamnă a eterniza bucuria, ci a folosi bucuria. Nu faci 

nimic cu o fericire sau cu o tristeţe eternă, dacă nu schimbi cu ele, fundamental, 

fiinţa.      

 

 

 

                                                 
5 Petre Ţuţea, Tratat de antropologie creştină, Iaşi, EdituraTimpul, 1992, p. 67. 
6 Constantin Noica, Devenirea întru fiinţă, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 12. 
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GÂNDINDU-MĂ 

 
Mă loveam în delirurile mele ca de-un felinar frustrat de întunericul 

din preajmă. Viaţa mi-e asemenea unei prăvălii, plină cu obiectele ontologiei 

tale a căror identitate stă în etichetă. Afară, metafizica prezentului suspină ca 

un asasin graţios violat de o victimă discretă. 

Ce infern mă picură peste emoţiile epidermei? Ce rai îmi mântuieşte 

şomajul sufletului? Sforăitul gândurilor e ca un excitant inofensiv ce mă 

descompune spre a-mi concilia ortodoxiile patului în care-mi osândesc 

liturghiile desfătărilor. 

Îmi gândesc senzaţiile. Dar mă repudiază religia. Instinctele îmi arată 

supleţea, plăcerile – nedesăvârşirea, sexualitatea – ştiinţa. Devălmăşia 

perversă a raţiunii mă aruncă în monotonia digestiei. 

Tocmai pentru asta moartea îşi schimbă cravatele, trăind angoasa 

alegerii şi meditându-şi putreziciunea. Fiindcă ea doar trăieşte, pe când eu 

exist. Îmi uzez deliciile înclinaţiilor „şi mă gândesc la un Eleusis al inimilor 

ce nu mai sunt înşelate, la un Mister limpede, fără zei şi vehemenţele iluziei” 

(Emil Cioran). 
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 IONEL NEAMTZU 
                 
                                                  ATENŢIE MĂRITĂ7 

 

 Căpitanul Mocanu era un om vorbăreț. El era cel 

mai mare peste birou, dar niciodată nu făcea caz 

de această calitate a sa. Era luat și el de val când se 

punea la cale vreo poznă și se supunea cu multă 

plăcere acestui determinism. De multe ori era el 

însuși autorul moral al năzdrăvăniilor. Meșter în 

arta povestirii, știa multe lucruri și le istorisea cu 

multă sfătoșenie. Fiind moldovean, vorba lui era 

domoală, cumpănită, păstrând un ușor accent 

provincial. Când un grad inferior venea la el și 

voia să raporteze ceva, el îl lua cu binișorul, 

zicându-i: 

- Spune încet, dar spune tot. 

 Iar când ofițerii îl salutau, întrebuințând formula: 

- Am onoare să vă salut. 

 El riposta: 

- Am onoare să vă răspund. 

 Într-o zi, veni lui Pătruță un colet de acasă. Coletul fu preluat de Mocanu, fiincă 

Pătruță nu era în birou. În momentul preluării îi și veni o idee năstrușnică, pe care 

i-o comunică lui Călărescu și Bizu. Aceștia o puseră imediat în execuție. 

 Desfăcură pachetul și scoaseră mâncarea și celelalte obiecte trimise, apoi 

umplură cutia cu sticle de cerneală goale și o ambalară, pecetluind hârtia cu ceară. 

După ce operația fu terminată, se așeză fiecare la biroul său și îi dădea zor cu 

munca. Când intră Pătruță, capetele se aplecară și mai mult asupra birourilor, 

stăpânindu-ți fiecare râsul. 

- Ce e cu liniștea asta în birou? întrebă Pătruță. 

- Avem de lucru! răspunse Călărescu scurt, apoi, după câtva timp, adaogă: vezi că 

ți-a venit un colet de acasă. Sunt de părere să-l desfaci, căci dacă e mâncare, se 

strică. Nu uita că din Moldova trenurile vin mai greu și coletul a trebuit să facă 

chiar o săptămână pe drum. 

 Bizu se raliă imediat acestui îndemn: 

                                                 
7 Fragment din romanul cu acelaşi titlu, în curs de apariţie la editura Gens Latina din Alba 

Iulia. 
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- Are dreptate Călărescu, desfă-l și ca să nu se strice până mâine, o împarți cu noi 

aici. 

 Pătruță, care era puțin zgârcit, nu acceptă propunerea: 

- Lasă că nu are nimic. Dacă a rezistat o săptămână, mai rezistă ea câteva ore. 

- Dar bine, omule, te poți intoxica. Așa, cel puțin, ne intoxicăm toți și murim 

solidari, cum am și trăit în acest birou. 

- Nu se poate. Nu vreau să vă am pe conștiință. 

- Bine, are să-ți pară rău. Dar miroasă cel puțin coletul să vezi dacă nu se simte 

stricăciune. Mi se pare că ai un pui fript și puii nu rezistă prea mult. 

 Pătruță, duse coletul la nas. 

- Curios. Miroasă a cerneală. Dar ce sună înăuntru? Parcă ar fi jucării pentru copii. 

Lasă că-l desfac acasă și vă spun mâine ce este. 

 Cealaltă zi Pătruță veni furios la birou și făcu un tapaj enorm. 

- Cine și-a permis gluma aceasta? 

- Ce s-a întâmplat? întrebă Călărescu cu aerul cel mai nevinovat din lume. 

 Pătruță arătă cutia plină cu sticluțe goale. Călărescu dădu din umăr nepăsător. 

- Poate d-l Căpitan Mocanu să știe ceva. El a preluat coletul. 

- Să fie al dracului cu tot neamul lui, cel ce mi-a umblat la colet! 

 Când apăru Mocanu în birou, fu pus în curent cu urmările farsei. El găsi nimerit 

să continue gluma. Se ridică solemn și cu glas aspru zise:  

- Ascultă, Pătruță, am auzit că m-ai înjurat în absența mea. Mă văd obligat să-ți 
fac raport. Rog pe fiecare să dea o declarație pe loc despre cele întâmplate. 

 Toți îți scoaseră câte o coală de hârtie și scriseră cu liere mari și pompoase 

cuvântul Declarație, iar dedesubt începutul de frază: Subsemnatul, în ziua de... 

aflându-mă la birou... 

 Pătruță era fiert. Când Mocanu ieși pentru câteva clipe din birou, el făcu 

înconjurul biroului, rugându-se de toți să nu dea declarație. La urmă de tot, 

Mocanu îl iertă. Pătruță își redobândi liniștea sufletească și drept mulțumire 

împărți cu toții prăjitura primită de acasă. 

 Călărescu, care era inițiatorul tuturor farselor, nu se lăsa ușor păcălit. Totuși, 

după Pătruță, îi urmă imediat ca victimă. Cumpărase o sticlă de țuică specială, pe 

care voia să o servească musafirilor seara. Sticla era înfășurată într-o hârtie și pusă 

deoparte lângă geam. Bizu luă sticla, goli conținutul ei în altă sticlă, apoi o umplu 

cu petrol; după ce o înfundă bine, o înfășură în aceeași hârtie, punând-o la loc. 

Fără să bănuiască nimic, Călărescu o luă acasă. Musafirii cărora li se servi petrol 

în loc de țuică, avură mult de vorbit în ziua aceea... 

 Viața din birou era veselă, cu toate că trebuia să vii de dimineață și să stai până 

seara la opt. În timp ce celelalte birouri ale Comandamentului erau supraîncărcate 

cu lucrări, în acesta nu era niciodată prea mult de lucru. De aceea bancurile găseau 

aici cel mai potrivit teren. Se ascundea câte un obiect, al cărui proprietar îl căuta 
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cu disperare; se prindeau mânecile de la mantale cu ace de gămălie, așa încât cel 

ce îl îmbrăca când pleca acasă, întâmpina rezistență când își vâra mâna; se puneau 

ace în scaune, iar cel ce se așeza, sărea ca ars de pe el. Meșteri în aceste păcăleli 

erau Călărescu și Bizu. Numai Mișki nu putea fi tras niciodată pe sfoară și cei doi 

încercaseră adeseori să-l atragă în vreo cursă, fără să izbutească, căci era mai 

șmecher decât ei. 

 Pe lângă farse, aveau, însă, loc și discuții. Ele erau interminabile și de multe ori 

degenerau în ceartă. Motorul lor era Sublocotenentul Rabat, căruia îi plăcea să-și 

dezvolte teoriile. El vorbea ore întregi fără să obosească. Aceste conversații 
nesfârșite determinară pe Conul Georgică să dea mai multe ordine circulare, totuși 

se vorbea tot atât de mult ca și înainte. 

 Căpitanul Rătulescu, încerca totdeauna să rezolve probleme insolubile; rămânea 

sceptic în fața rezultatelor, fără să se frământe prea mult din această cauză. În 

legătură cu noul ordin circular apărut – aproape în fiecare dimineață Conu 

Georgică le servea o astfel de plăcintă caldă într-un stil înflorit, aceasta mai mult 

ca să se amuze el decât să facă vreun rău – Rătulescu își dădu părerea.  

- Degeaba se atrage mereu atenția asupra curățeniei și asupra gălăgiei din birou, 

căci oamenii nu se vor schimba. Ei acționează conform instinctului lor. E tocmai 

ceea ce se întâmplă pe plan mondial. Omenirea nu a învățat de-a lungul veacurilor 

nici prin ea însăși, adică prin experiența ei proprie, nici de la alții. Din acest motiv, 

ea cade în aceleași greșeli pe care le-a mai săvârșit odată. Eu am încercat o metodă 

de educație la oamenii ce-i avem sub mână: pedeapsa aplicată individual celui 

vinovat, în fața camarazilor; pedepsirea tuturor pentru greșeala unuia, pentru ca 

colectivitatea să facă ea însăși paza abaterii de la normă; pedepsirea unui mic grup 

implicat mai mult sau mai puțin în comiterea faptei. Nici una din aceste metode n-

a dat rezultate. Omul rămâne același, oricâte mijloace ai întrebuința pentru a-l 

schimba. El nu învață nici din suferința sa proprie, nici din suferința altora. 

- Omenirea, așa cum se prezintă astăzi, zise Rabat, are la bază învățămintele 

trecutului. Noi suntem debitorii societății în care ne-am născut. 

- Protestez, zise Mișki, n-am fost și nu voi fi niciodată debitor. 

 Rabat, fără să dea atenția acestei întreruperi, continuă: 

- Datorăm antecesorilor întregul patrimoniu de civilizație și cultură pe care l-am 

moștenit. La rândul nostru, avem și noi obligația de a transmite urmașilor această 

moștenire, pe cât posibil îmbogățită cu experiențe noi. Dacă omenirea n-ar fi 

educabilă, n-ar fi putut să-și însușească experiențele trecutului, utilizându-le în 

crearea unui prezent și viitor mai bun. 

- Marea educatoare a omului a fost natura, zise Runcan, care intră imediat în 

discuție. Prin aceasta nu vreau să susțin teza lui Rousseau că numai natura te face 

mai bun, ci vreau să arăt că natura a învățat pe om prin mijloace drastice să-i 
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respecte legile. Omul învață mai repede din fapte decât din vorbe. Lasă-l să se 

izbească cu capul de viață și el va ști atunci să distingă binele de rău. Pedeapsa 

corporală ar trebui în orice caz desființată, căci ea e în contradicție cu demnitatea 

umană. 

- Totuși, la unii oameni, numai prin ea poți ajunge la rezultat, zise Rătulescu. 

Vorbesc de acei oameni, care sunt mai proape de stadiul animal. Dresarea 

animalelor o faci prin bătaie; acesta ca să săvârșeacă anumite mișcări sau să nu 

facă un lucru, când imaginea lucrului este asociată în mintea lui cu ideea de bătaie. 

Același fapt se petrece și cu omul simplu, care nu poate distinge binele de rău 

decât atunci când ideea de suferință îi indică calea ce trebuie urmată. 

- Bătaia este un mijloc prea necivilizat. 

- Războiul încă e un mijloc necivilizat, totuși uneori împrejurările ți-l impun. El e 

o bătaie în stil mare, ce se desfăşoară organizat și are loc nu între indivizi, ci între 

popoare. 

 Mișki, deplasând discuția în direcția șuetelor, zise: 

- Îmi place definiția aceasta a războiului, dar nu pot spune că-mi place și războiul. 

În ceea ce privește bătaia, sunt de acord: trebuie să le dai oamenilor bătaie. Dacă 

aș fi ofițer, numai culcări aș face cu gradele inferioare și în special cu Runcan.  

- Vezi să nu le facă altul cu tine, ripostă Runcan râzând. 

- Cu mine? Nu s-a născut încă omul acela. 

- Să nu zici într-un ceas rău... 

 Câteva zile mai târziu se întâmplă însă tocmai ceea ce credea Mișki că nu se va 

întâmpla niciodată. Venise un ordin ca toate gradele inferioare să care lemnele 

sosite pentru instrucție. Voiau prin aceasta să mărească mâna de lucru, însă ca 

justificare le spunea că e necesar să-i mai scoată pe secretari din birouri și să-i 

deprindă cât mai mult cu aerul și cu munca fizică. Ordinul veni pe neașteptate, așa 

că Mișki degeaba încerca să dispară; porțile erau păzite de sentinele și ele nu lăsau 

pe nimeni să iasă. Încercă toate posibilitățile de scăpare, zvârcolindu-se ca un 

pește pe uscat. Nu era însă nimic de făcut. Prins în capcană, se duse la infirmerie și 

încercă să facă pe bolnavul. Expresia de suferință pe care căuta să o dea 

fizionomiei sale, era însă atât de caraghioasă și contrasta atât de mult cu figura lui 

sănătoasă, încât doctorul îl aruncă pe ușă afară. 

 În curte se formă o coloană de opt sute de oameni, compusă din toți secretarii 

birourilor. După ce li se ținu un discurs de un colonel de intendență, care porni de 

la principiul Mens sana in corpore sano, dar care avea tot interesul ca lemnele 

instituției să fie transportate, coloana se urni din loc; ea era condusă de câțiva 

majori. Ofițerii urmau să vină în urma lor cu o mașină. Neavând o supraveghere 

mai strictă și coloana fiind prea lungă, comanda de la cap nu se auzea la coadă și 

fiecare mergea cum voia, fără să mai țină cadența. Nenorocul făcu să se ivească în 
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parcul de la Cotroceni un căpitan, care venea de la Școala de Războiu. Acesta 

aruncă o privire severă asupra coloanei, apoi opri pe unul din plutonierii-majori. 

- Unde duci turma aceasta? în comuna Militari, la cărat lemne. 

- Tu nu vezi cum arată oamenii tăi? Asta e armata lui Papuc! Culcați. 
 Soldații rămaseră nedumeriți, neștiind ce se întâmplase. 

- Culcați, că de nu vă ia mama dracului! răcni căpitanul. 

 Trupa execută comanda. Rămaseră câțiva în picioare, între care și Mișki. 

Căpitanul se năpusti amenințător spre ei și atunci cât ai clipi din ochi, toți fură la 

pământ. Ofițerul urlă: 

- Drepţi, culcaţi, drepţi, culcaţi, dreţi culcaţi!... 

 Băieţii îşi pierdură răsuflarea. Lumea de pe stradă holba ochii la ei și unele femei 

îi compătimeau. Erau ca niște marionete trase de sfoară. Mişki încercă să uzeze de 

vechiul lui turc, rămânând la pământ ca să se odihnească, dar ofiţerul umbla ca un 

grac printre ei și observa pe fiecare ce face. 

- Am să vă învăț eu cum trebuie să umblați pe stradă! Drepţi, culcaţi, drepţi, 

culcaţi!... 

 Oamenii nu mai puteau. Unii dintre ei erau gata să leșine. Împrejurarea fericită 

făcu ca mașina cu ofițeri să-i ajungă și să-i scoată din mâinile căpitanului. 

Comandantul batalionului era un om bun și băieții țineau la el ca la un tată. Spuse 

căpitanului câteva vorbe nu prea politicoase și preluă comanda coloanei, care 

simțindu-și de astădată adevăratul stăpân, merse tot timpul drumului cât se poate 

de bine, păstrând pasul și cadența. 

 După un drum lung, ajunseră la lemne. Aici își scoaseră pârleala culcărilor. 

Ofițerii îi îndemnau la lucru, dar băieții pretextară că sunt obosiți din cauza 

culcărilor. Lemnele trebuiau însă transportate. Un ofițer energic luă conducerea și 

zori cât putu echipele. Fiecare trebuia să ia o blană pe umăr de lângă calea ferată 

unde erau lemnele descărcate din vagoane și să o ducă la o distanță de câteva sute 

de metri într-un depozit. Se formară coloane; ele semănau cu un șir de negri din 

junglă cu încărcătură pe spate, mergând în urma exploratorului. Mișki se duse 

aproape de grupul ofițerilor, se postă în fața lor ca să fie văzut, luă o blană din 

grămadă, o puse pe umăr cu multă meticulozitate, ca și când unica lui grijă era să 

le care pe toate, apoi după ce trecu de raza de control, se făcu nevăzut cu ea, 

petrecându-și timpul într-un tufiș, aflat la jumătatea distanței ce trebuia parcursă. 

                                                          * 

 Un soldat veni să-l cheme pe Mișki în camera ofițerului de serviciu, spunând că 

îl caută o domnișoară. 

- Am intrat la apă, zise el cu mină îngrijorată. Fata mă știe că sunt locotenent, or 

dacă mă vede soldat, m-am făcut de baftă. Spune-i că nu m-ai găsit. 

 Soldatul se pregăti să plece, dar Mișki se răzgândi: 

- Ia stai nițel, anunță duduia că vin imediat. 



 
63 

 

 După ce plecă soldatul, Mișki se adresă locotenentului Rămășescu. 

- Domnule locotenent, nu vreți să-mi împrumutați pe două minute vestonul d-

voastră? 

 Rămășescu, amator de pozne, îi satisfăcu imediat cererea. 

- Vezi să nu te prindă cineva și vino repede cu el. Până atunci în îmbrac pe al tău. 

 Mișki îl luă țanțoș, se potrivi în fața oglinzii, se plimbă de câteva ori prin fața 

celor din birou făcând pe grozavul, apoi se opri în fața lui Runcan: 

- Ia poziție, fruntaş, când trece un locotenent! comandă el. 

- Șterge-o mai repede, căci te așteaptă fata! zise Runcan râzând. Vezi să nu te dai 

de gol. 

 Mișki o zbughi pe ușă afară și se îndreptă spre scări, umflat în pene ca un păun. 

Cânt trecu prin faţa plantoanelor, acestea îl salutară. El duse alene mâna la chipiu. 

Soldații se uitară unul la altul: 

- Parcă pe ăsta l-am văzut undeva? 

- E sergentul acela care are totdeauna gură mare, zise un camarad. Dar repede a 

mai înaintat! 

 Ajuns în sala ofiţerului de serviciu, Mişki trânti un salut maiorului; nu zise să 

trăiți, ci am onoare să vă salut, apoi se adresă galant fetei care-l aștepta: 

- Ah, ce bine îmi pare că ai venit să mă vezi! Scuză-mă, dar nu pot sta mult, căci 

tocmai trebuie să scot compania la instrucție. Am să fac niște culcări cu ei de o să 

le meargă vestea. 

- De ce ești rău cu bieții soldați? întrebă fata compătimitor. Sunt și ei oameni. 

- Pentru mine nu-s oameni, ci animale. Nu cumva ești înscrisă în Societate pentru 

protecția animalelor? 

- De ce? 

- Fiindcă atunci îi iert. De dragul d-tale, bine - înțeles. 

 Deodată, Mișki privi îngrijorat spre ușă. Văzu apărând pe unul dintre ofițerii 

superiori cunoscuți. Își luă rămas bun de la fată: 

- Iartă-mă, dar trebuie să plec. Datoria înainte de toate. Ne vedem diseară în 

același loc și la aceeași oră. 

 După ce plecă, la câtva timp după aceea, soldații de pe coridor văzându-l din 

nou pe Mișki sergent, fură foarte contrariați. 
                                                  IV 

 Era în birou un concentrat care îndeplinea serviciul de dactilograf. Toată ziua 

bătea la mașină, fără să scoată o vorbă, părând absent la tot ce se întâmplă în jurul 

său. În timp ce alții râdeau sau perorau, el stătea neclintit la locul său, absorbit de 

muncă, atingând în același ritm cadențat clapele de la mașină. Ocupația lui era să 

scrie corespondența pentru radio. Din acest motiv, băieții îl porecliseră Tanti 

Radio, din cauza tăcerii sale, îi ziceau Mutu. 
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 Mutu nu deschidea gura decât în clipe rare și numai dacă era întrebat. Mișki, ca 

să-l facă să vorbească și pentru a întreține atmosfera de haz, se apropia de el și 

aplecându-se la urechea lui, începea să țipe: 

- Sărut mâinile, Tanti Radio. Ce mai faceți d-voastră și cum o mai duceți cu 

urechile? 

 Mutu tresărea surprins, zâmbea candid de gluma reușită și-și continua 

imperturbabil activitatea. Mișki însă nu-l lăsa în pace; îi răcnea la urechi, tocmai 

cum ai vorbi unui surd. Mutu ridica privirea, dar de vorbit nu vorbea. 

 După terminarea serviciului, gradele inferioare din birou, înainte de a pleca spre 

casă, se opriră la bodegă să ia o gustare. Mișki făcu pe comandantul, muștruluind 

pe chelneri că nu servesc destul de repede; Tudorică se văeta că are familie și copii 

și că ar vrea să se desconcentreze; Bogoreanu vorbea de afaceri, satisfăcut că poate 

bea pe socoteala altuia; Mutu îi tăcea zdravăn la țuică și tăcea. Era o reuniune 

intimă, care le întreținea elanul vital. Un lungan cât ziua de ieri, căruia Mocanu îi 

spunea de câte ori intre în birou să descalice, era și el prezent. Jean, căci așa se 

numea, era veșnic omul ultimei femei cucerite, pe care o ridica în slavă în fața 

camarazilor. Când îl întreba cineva la ce rezultat a ajuns cu ea, răspundea făcând 

niște gesturi ritmice cu mâinile sale lungi: 

- Am jucat Hora Unirii. 

 Mișki îl interpela de multe ori pe tema aceasta. 

- Jeane, cu cine ai mai dansat ieri Hora Unirii? 

- A, să vezi, am întâlnit o fată foarte nostimă în tramvaiul 4. M-am luat după ea și 

am reușit să-i fac cunoștința. O cheamă Marietta. Uite, am și fotografie de la ea. 

Seamănă cu o regină din nu știu ce țară. 

- Numai tu nu semeni cu un rege, zise Mișki malițios. Mai degrabă aduci a golan. 

Când ai de gând să dansezi Hora Unirii cu ea? Invită-ne și pe noi la această 

ceremonie. 

- Sanki. Nu-i de nasul vostru. Puneți-vă pofta în cui. 

- Fac pariu că dacă mi-o prezinți, în 24 de ore fata e a mea și te abandonează pe 

tine. 

- Nu  există. 

- Pariezi? 

 Jean rânjea nesigur și totuși plin de încredere în sine, arătând o dantură 

minunată. Era ca un mânz abia scăpat la aer, care-și făcea de cap. Statura lui înaltă, 

obrazul frumos, hainele bine croite, îl indicau pentru un succes sigur. Dar Mișki nu 

era nici el urât. Băieții începură să parieze între ei. 

- Pe cine pariezi, Mutule? 

- Pe Mișki. 

- Eu pe Jean. 
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- Ia ascultați, fraților, minune, zise Mișki, Mutu a vorbit. Acest eveniment trebuie 

sărbătorit. Să mai vină un rând. 

- Cine plătește? întrebă Bogoreanu vesel. 

- Tu plătești. 

- Ba să avem iertare. Eu nu am bani... 

- Când ai avut tu bani vreodată? Lasă că plătește Tudorică, el are casă și e 

cârciumar de meserie.  

- Eu? Uiți că am doi copii... 

- Ei și, crezi că acesta e un motiv ca să bei de gratis? Am să plătesc eu. 

- Plătești tot? 

- Ce tot, mă, rândul care vine! 

 Chelnerul se ivi aferat și aștepta exprimarea dorinței. Mișki numără pe fiecare, 

apoi rosti sentențios: 

- Să vie opt țapi. 

- Ce umbli cu țapi pe aici, crezi că noi suntem capre? Adu opt halbe! 

- Bine, să fie opt halbe, încuviință Mișki, făcând pe generosul. 

- Dar de mâncat ce mâncăm? întrebă Bogoreanu, care era veșnic flămând și voia 

să-l facă pe Mișki să comande și mâncare. 

- Ce, n-ai mâncat astă dimineață acasă? 

- Nu. 

- Atunci adu dumnealui un ceai cu pâine. 

 Chelnerul zâmbi; începu să înșire pe nerăsuflate: 

- Avem cârnați, piftie, brânză albă, ficăței... Sau poate doriți mâncare caldă? 

 Mișki îl lăsă să vorbească, ignorându-i prezența. Părea că asistă la recitarea unei 

poezii, pe care nu o ascultă. Mintea sa născocea ceva nou, care să-l scape de 

cheltuială. 

 Își îndreptă privirea asupra unui scaun, pe care era pus un pachet mare, 

conținând o sută de ouă cumpărate de Motea. Le găsise de ocazie și voia să le 

ducă acasă, făcând o surpriză soției sale. Era tocmai o perioadă când nu se prea 

găseau ouă; achiziția aceasta era deci foarte prețioasă. Mișki învălui pachetul într-

o privirea galeșă, ca și când ar flirta cu o femeie, apoi zise chelnerului: 

- Văd că aveți un bufet bogat și bine asortat. Foarte frumos din partea vostră. Dar 

uite ce, știți să preparați niște ouă? 

- Ouă? 

- Da, ouă. 

- N-avem ouă. 

- Nu importă. Știți să le preparați, sau ba? 

 Cei de la masă ascultară atenți, așteptând să vadă ce are să iasă din asta. Ei nu 

știau de existența ouălor lui Motea și de aceea nu bănuiau unde vrea să ajungă 
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Mișki. Acesta făcu o pauză, voind a prelungi cât mai mult așteptarea, apoi se 

adresă lui Motea: 

- Ce zici, îţi pui ouăle la bătaie? 

 Băieţii izbucniră în râs. Când văzură însă pe Motea că răspunde da, cu oarecare 

ezitare, nu mai înțeleseră nimic. Mișki luă pachetul de pe scaun şi-l predete 

ceremonios chelnerului, cum ai oferi un obiect de mare valoare: 

- Bagă de seamă, sunt o sută de ouă! Să nu se spargă vreo unul, că te pun să-l 

plătești dublu! Ne faci o omletă. 

 Mutu căscă niște ochi mari, apoi exclamă cu surprindere: 

- Dintr-o sută de ouă? 

- Da, dintr-o sută de ouă. Azi e doar zi mare. Mutu a vorbit a doua oară. Dacă l-o 

ține așa, își redobândește graiul și nu mai scăpăm de gura lui. Ia să vedem, 

Mutule, știi să comanzi un rând? 

- Să mai vie un rând! zise Mutu bine - dispus, stimulat de omleta în perspectivă. 

- Bravo, așa te vreau. Eu știam de mult că știi să vorbești, numai trebuie să ai pe 

cineva care să-ți dezlege limba. 

 Nu peste mult chelnerul veni cu omleta. Mișki se uită la ea, plescăi din limbă şi 

se așeză la mâncare. Toți se grăbiră să-i imite exemplul și în curând nu se mai auzi 

nici un zgomot, afară de înfulecatul avid al comesenilor și mânuitul tacâmurilor. 

Fiindcă berea nu mai mergea după mâncare, fu schimbată cu vin. Runcan se ridică 

să țină un discurs, preslăvind prietenia, la care Mișki îi răspunse imediat în 

franțuzește. Vorbea prost franțuzește, dar când era amețit, se folosea totdeauna de 

limba lui Voltaire pentru toasturi. Îndrugă o mulțime de cuvinte neînțelese, apoi 

după ce se uită împrejur ca să nu fie vreun răuvoitor care să-l denunțe, își încheie 

cuvântarea, strigând: 

- Vive le France. 

 Cheful se prelungi în ziua aceea până târziu, încât nu mai merse nimeni după 

masă la birou. Conu Georgică, venind la inspecție, se miră că nu găsește niciun 

grad inferior în sală. 

- Sunt la instrucție, domnule Colonel, zise Rămășescu ca să-i acopere. 

- Ce fel de instrucție? Eu știam că numai Marțea și Vinerea e instrucție, acum văd 

că e în fiecare zi. 

- Ne pregătim serios de război, domnule Colonel, zise Rămășescu, cu glas 

convingător. 

 Dar după ce plecă Conu Georgică, izbucni în râs. 
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         ADRIAN NICOLAE POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

portretul pânzei de păianjen 

din roua dimineţii 

îşi umpluse ochiurile 

secate de lacrimi. 

singură, deprimată, 

refuzată de toţi… 

un anonim mahmur 

fără inspiraţie, 

omis de strălucire 

o consolă 

zugrăvind-o într-un colţ 

al creaţiei sale. 

izolându-se de lume, 

se agăţă incomod 

de şevaletul abandonat 

în podul putred 

al castelului sugrumat 

de iedera verde. 

doar ea, numai ea 

admirându-şi tabloul 
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în oglinda ştirbită. 

vernisaj de seară, 

al pânzei aruncate 

dincolo de uitare. 

penel mirosind a tutun, 

degete îngălbenite 

şchiopătând împreună 

prin nori de praf, 

în turniruri trucate. 

recenzii şi epitaf 

între două amurguri… 

 

variantă de univers 

 

despletiţi, caii alergau la margine de lume. 

loveau stâncile cu copitele albe, 

în goana lor aruncând în urmă 

stele neşlefuite… 

comete renegate  

furau din coamele lor înspumate, 

stropi primitivi din care să-şi modeleze 

un surogat al Căii Lactee… 

 

cu fâlfâit de aripi, 

gigantice molii complotau să guste 

din lumina bătrânului aventurier. 

simţindu-se ameninţat, 

el le transformă în găuri negre 

şi le oferi galant planetelor orfane, 

în loc de inel. 

 

centaurii îşi oglindeau chipurile 

în cioburile sferelor sparte, 

visând la clipa în care îşi vor lipi capul 

de sânii intangibili ai virginelor. 

 

eclipsată de Lună, 

albastra planetă nenăscută 

citea în ziarele locale 

despre probabilele sale sfârşituri… 
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 Eusebiu Camilar 

 
                            OAMENI, LOCURI, ÎNTÂMPLĂRI (III)8 

 
   La marginea dinspre asfinţit a satului 

nostru, până la garduri, cobora de pe dealuri 

pădurea. Părţii aceleia de sat i se spunea: în 

Poiană. 

   Pe vremea războiului se cuibăriseră acolo 

bande de hoţi din Moldova şi din sat de la 

noi. 

   Dacă treci pădurile, cobori în Mereşti. Spre 

răsărit, cale de jumătate de ceas pe cărare, 

ajungi în Racova. Cărarea de pe măguri se 

mai vede şi astăzi. (Mereştenii şi racovenii 

au pe faţă ceva din întunecimea pădurilor.) 

   Tîlharii ziua stăteau ascunşi în vulpării şi 

în desimi. Furau vite şi noaptea aprindeau 

focuri mari lîngă o baltă din inima pădurii. 

Frigeau berbeci. Aduceau rachiu. 

   Vădanele de la marginea satului se furişau în puterea nopţii spre focuri. Petreceau 

cu tîlharii pînă s-auzea strigăt de huhurez la margine. Atunci se furişau care încotro, 

în întunecimi. 

   De frica rechiziţiilor, oamenii ascundeau vitele în păduri, în văgăuni. Legate în 

stufişuri, rodeau la frunzare. 

   Tîlharii ştiau ascunzişurile şi dezlegau vitele pe cînd dormeau păzitorii. 

   Le jungheau cu baionetele sau le trăgeau cu parii între coarne. Şi începea la focuri 

petrecerea cu carne friptă şi cu vădane. 

   O fată s-a ţinut de urma tîlharilor. A ajuns la focuri tocmai cînd vaca ei gemea 

doborîtă. Unul îi croia pielea cu baioneta. Vaca sufla încă. 

   Fata a strigat la marginea luminii: 

   – N-o omorîţi... 

                                                             XII 

   Ploile şi vînturile au mutat petrecerea tîlharilor de la focuri la bordeiele vădanelor, 

în Poiană. Cu rîndul: o noapte la una. Altă noapte la alta. Erau scripci, cobze şi 

chiuituri. 

   Tupilaţi sub garduri, tîlharii pîndeau cu rîndul: o noapte unii. Altă noapte alţii. 

Erau soldaţi puţini în sat la noi atunci. 

   Tîrziu, într-o noapte, Alecu cu alţi băietani de seama lui se întorceau din pădure. 

Tăiau lemne adînc în inima tăcerilor. Plecau cînd se făcea ziuă. Cel care se trezea 

mai întîi striga la porţile tovarăşilor: 

   – Haidem, mă... Se face ziuă... 

                                                 
8 Fragment din romanul Cordun, recent apărut. 
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   Cu ferăstraiele făcute cerc pe umăr, cu topoarele la subsuoară, cu traistele cu 

merinde, urcau o dată cu ziua în inima singurătăţilor. 

   Tăiau goruni în cîntecul ferăstraielor. Cînd se prăbuşeau gorunii, zgomotul cobora 

peste păduri, pînă devale în sat. În ziua aceea a coborît devreme pîcla. S-a înnoptat 

repede, pe nesimţite. 

   – Haidem acasă... au spus îngrijoraţi tăietorii de lemne; o să rătăcim drumul. 

   Au orbecăit, lovindu-se unul de altul, şi de copaci. 

   – Ptiu... Ucigă-te toaca, negură... blestema unul. 

   Parcă le-ar fi legat cineva ochii. O dată s-au împiedicat de-un butuc. Înaintea lor 

licărea jar. 

   – Lupul... a sîsîit unul. 

   – Foc... a răspuns altul. Focul nostru. Am ajuns iar de unde am pornit... 

   Şi au pornit iar la vale. Undeva cînta un cocoş. 

   – Auziţi... într-acolo... Cîntă cocoşul la bordei la Ilinca Ursului, la margine. 

Coborîm prin Poiană... 

   În negură, devale, cîntau cocoşii. Ca într-un adînc... De sub răchiţi i-a întrebat un 

glas: 

   – Cine-i?... 

   – Noi, oameni de treabă. Venim din pădure. 

   – Păziţi-vă drumul, ţîncilor! 

   – Parc-ar fi fost glasul fratelui meu, dezertorul... a şoptit un flăcău la urechea lui 

Alecu. 

   – Şi mie mi se pare, i-a răspuns Alecu. 

                                                                   * 

...Uite, aici petrec tîlharii. 

   În bordei la Rozolina se auzeau scripci, cobze şi chiuituri. Geamurile erau 

astupate. Parc-ar petrece pe întuneric. Se auzeau dupăituri de ciubote. 

   Uşa bordeiului da înspre drum. Feciorii ascultau la pîrleaz petrecerea tîlharilor. 

Glasuri de femei chiuiau în bordeiul Rozolinei. 

   Deodată, uşa s-a deschis larg. O clipă s-a văzut încăperea bordeiului: bărbaţi cu 

cuşme negre, femei săltînd în zumzetul cobzei. 

   Uşa s-a închis trîntită. 

   Băietanii au pornit iar la vale prin rîpi. 

                                                                   * 

   În sat la noi, primăvara, de ziua Alexiilor, se greablă grădinile şi se aprind focuri 

din movilele de frunzare. 

   În ziua Alexiilor, în toată copilăria mea a fost cerul senin. 

   În primăvara aceea patrulele iscodeau urmele tîlharilor. 

   Se vorbea mai cu seamă despre unul Furtună. 

   Cu vreo două săptămîni înainte de Alexii, nişte călăreţi, venind din Reuseni, s-au 

oprit la o baltă în pădure, să-şi adape caii. Ba i-au lăsat slobozi cît ai bea o ţigară. 

   A doua zi, soldaţii au fost găsiţi ucişi pe marginea bălţii, dezbrăcaţi pînă la piele, 

fără arme. 

   Un cal înşeuat s-a întors vijelie în Reuseni, oprindu-se nechezînd în poarta casei 

unde i-a fost încartiruit stăpînul. 
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                                                           * 

   În bordeiul din pădure, la Ilinca Ursului, într-o noapte au intrat cinci oameni 

îmbrăcaţi soldăţeşte. Îi cunoştea, erau din sat de la noi. 

   Furtună a spus Ilincăi Ursului să coboare în sat a doua zi, să ducă nevestei lui o 

veste. Să vie o dată cu seara la bordei, că are să-i dea ceva. Că el se duce în lumea 

lui... 

   I-a mai spus Ilincăi Ursului, sfredelind-o cu ochii: 

   – Dacă mă dai prins, te omor... Şi i-a arătat un cuţit lung, sclipitor: Taie ca briciul, 

mătuşă... 

   Ilinca Ursului a coborît a doua zi în sat la muierea lui Furtună. I-a spus taina şi s-a 

întors în pădure, la bordeiul ei.     

   Străjerii satului au bănuit lucru necurat în coborîrea ei din codru la casa hoţului; s-

au ţinut de urma muierii lui, care o dată cu seara a pornit spre păduri. 

   Muierea tîlharului era tînără şi frumoasă. Pentru ea s-au ucis la horă feciori. 

   Aştepta pe prispa bordeiului, cu broboada pe ochi. A pîrîit un vreasc, aproape. 

Furtună s-a arătat dintre copaci: 

   – Eu sînt! Na-ţi legătura asta cu bani de aur, cercei şi inele. Că eu mă duc... Poate 

nu te mai văd... Cine ştie... Mă împuşcă azi-mîine... Du-te acasă... 

   Muierea s-a făcut nevăzută între umbre. Furtună a făcut cale întoarsă. 

   La colţul bordeiului a strigat potera: 

   – Predă-te, Furtună... 

   Furtună a rupt-o de fugă. În urma lui au pocnit puştile. 

 

                                                                    * 

   Eu rupeam nuiele în luncuţa din fundul grădinii. Desişul de mladă a început să se 

frămînte. Pînă să fug, s-a arătat Furtună. Îi crescuse barbă. Mi-a şoptit: 

   – Du-te, cheam-o pe maică-ta... 

   Mama spăla cămăşi sub nuc. M-am dus la dînsa şi i-am spus: 

   – Mamă, te cheamă Furtună în fundul grădinii...  

Mama a lăsat cămaşa din mînă, s-a uitat spre casele din vecini, cu mare băgare de 

seamă. S-a dus în luncuţă. Eu m-am ţinut după dînsa. Mă gîndeam: „Dac-o 

omoară?”... Furtună se vedea din mladă numai pe jumătate. 

   – Cumătră, spune nevestei mele să vie pe la vulpării, în Livezi. Să fie cu băgare de 

seamă! Adă-mi ceva de mîncare. Stau aici pînă se înnoptează... 

   Mama i-a dus într-o strachină borş cu fasole. Eu mă gîndeam aşa: „Dacă aş spune 

jandarilor?” 

   Mama parcă mi-a citit în gînduri: 

   – Dacă spui cuiva, Furtună vine la noapte şi ne gîtuie. Sau ne dă foc la casă... 

   A doua zi, dimineaţă, eu ieşisem în prag şi mă uitam la soare. Mama venea din 

grădină cu strachina goală sub şorţ. 

* 

   – L-au prins pe Furtună... 
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   Aşa vorbeau vecinele la garduri în ziua Alexiilor. Muierea lui s-a dus la vulpării, 

în Livezi. A ocolit mult, să nu i se priceapă rostul umblatului. Pîndarii i-au urmărit 

urmele. 

   Furtună a scos capul din vizuina vulpilor, la ivirea ei: 

   – Tu eşti? Bine c-ai venit... 

   Muierea a scos din sîn pachetele de tutun. 

   – Nu ţi-am adus mîncare. Vino la noapte acasă! Te aştept în fundul grădinii.... 

   – Am să vin! i-a răspuns Furtună. 

   Muierea s-a întors prin singurătăţile codrului. 

   Cînd a ajuns potera la vulpării, din vizuină ieşea un fir albastru de fum. 

   – Furtună, ieşi afară! au strigat poteraşii. 

   Din vizuină n-a răspuns nimeni. Un jandar s-a aplecat să se uite în ochiul negru al 

vizuinei. Din pămînt a bufnit un foc de puşcă. Jandarul a căzut pe spate, cu capul 

crăpat.  

   Poteraşii puşcau în găurile vulpăriei. Furtună răspundea din pămînt. 

   Deodată, focurile din vizuină au încetat. Tîrîndu-se pe brînci, a apărut Furtună. 

   – Nu mai am gloanţe... a spus el. 

   Întîi l-au bătut poteraşii, în pădure, legat la un copac. 

   Femeile aşteptau la porţi. Trebuia să treacă Furtună. 

   Îl văd şi-acum: legat cu mîinile la spate, cu capul gol. Soldaţii îl băteau cu săbiile 

peste cap, peste spate, peste picioare. 

   Femeile fugeau de la garduri, izbucnind în plîns: 

   – Săracul Furtună... 

   Peste drum de gospodăria noastră locuieşte popa. Preoteasa a ieşit la poartă şi a 

oprit convoiul: 

   – Să-l văd şi eu... 

   Un soldat a smuls un par dintr-un gard. 

   – Dă-i... i-a spus preoteasa. 

   Soldatul a izbit cu parul drept în umărul lui Furtună. 

   – Vai... Nu mai pot... atîta a rostit Furtună, prăbuşindu-se. 

   L-au ridicat şi l-au dus. 

   Noaptea a venit femeia lui la noi. Din prag, i-a spus mamei: 

   – Dacă nu-mi aduceai tu ştirea de la dînsul, nu mă duceam la vulpării şi nu-1 

prindeau... Să deie Dumnezeu şi Maica Domnului s-ajungă şi bărbatul tău ca el... 

   – Am vrut să-ţi fac un bine... i-a răspuns mama. 

   – Binele acesta să cadă asupra copiilor tăi... a blestemat femeia lui Furtună, 

trîntind uşa... 

XIII 

   Peste sat a coborît foametea. În podul casei, coşurile de făină erau goale de mult. 

Vaca a stîrpit în mijlocul iernii. Mugea în grajd. Podul şurii era gol. Nici un pai, nici 

un fir de lucernă... 

   Mama a scos din strucajul de pe pat şi le-a turnat în iesle, dinaintea vacii. 

   Ileana era o vecină chiabură. Bărbatul ei plecase în America, o dată cu tata. 



 
73 

 

   Mama se ducea în fiecare seară la Ileana chiaburului. Noi o aşteptam pînă tîrziu. 

Ne aducea cîte doi-trei cartofi mari, lunguieţi. Le curăţa coaja, tăia feliuţe într-o 

strachină mare, de lut, apoi, presărate cu sare, le punea la fript pe plită. 

   – Mîncaţi voi, că eu am mîncat... ne spunea mama. 

   Sora noastră, căreia îi spuneam „gureşa”, cînd miroseau feliuţele a fript, se da jos 

de pe cuptor şi stupea pe ele. 

   – Na... acuma-s a mele... Am stupit pe dînsele... 

   – Flămînda dracului... strigam noi. Mănîncă-le, pînă ţi-or sări ochii... 

   Gureşa înghiţea în linişte, în fundul cuptorului. Mama, care în vremea asta era mai 

întotdeauna pe afară, ba să vadă dacă-s închise găinile, ba să dea drumul cîinelui, 

cînd intra în casă ne liniştea scoţînd de sub căpătîi cîte un cartof, doi puşi deoparte 

pentru ceasuri mai negre. 

   – Na-vă... 

   Dar pentru ca să nu mai stupească gureşa pe feliuţe, şedeam toţi în jurul plitei, cu 

cuţitele de-a gata. 

– Cum pui mîna, cum îţi tăiem degetele... 

Într-o seară, mama torcea. Venise cu torsul o vecină care primise o scrisoare de la 

bărbat-su din război. Şi fiindcă Alecu citea bine, venise să i-o citească Alecu. 

   După citirea scrisorii, în casă era tăcere mare. Prin ogradă se auzea viscolul. 

Mama a tresărit: 

   – Mi se pare că a mugit vaca... 

   Alecu şi-a tras nişte ciubote în picioare şi s-a dus în grajd. Cînd s-a întors cu 

fînarul stins, mama l-a întrebat: 

   – Doarme? 

   –Doarme... a răspuns Alecu, lepădîndu-şi ciubotele. Dimineaţa s-a dus să rînească 

grajdul. A venit pînă la fereastră, fuga: 

   – Mămuţă, vină repede! Nu se mai scoală vaca...  

   Dalac. De atunci ştiu vorba asta. Vaca noastră a zăcut mult. Un vecin a spus: 

   – Lele, taie-o! Să nu se chinuiască degeaba... 

   – Cum să-mi ucid vita? a zis mama. 

   – Las’ că ţi-o omor eu... a răspuns vecinul. 

   Mama a încercat încă o dată s-o ridice. A scos-o pînă în uşa grajdului, în trei 

picioare. 

   Am văzut-o din fereastră. Am spus, arătînd-o cu mîna: 

   – Uitaţi-vă! Vaca noastră s-a sculat... 

   Apoi a căzut pe pragul grajdului, cu capul sub ea. 

   Mama s-a dezbrăcat de cojoc şi-a învelit-o bocind: 

   „Şi i-am dat trifoi şi lucernă. Am împrumutat sfeclă şi tărîţe...“ 

   Noi plîngeam, îngrămădiţi la fereastră. Mama a intrat în casă şi ne-a mîngîiat: 

   – Ţie o să-ţi fac din pielea ei ciubote, ţie papuci, ţie opinci... Nu vă mai uitaţi atîta 

pe fereastră... 

   Se înnoptase, şi ca vita să moară mai repede, vecinul a luat un par de lîngă şură. 

Mama a sărit la dînsul: 

   – Dac-o omori, îţi crăp capul... Îţi dau maţele afară cu furca de fier... 

   Vecinul a zvîrlit parul şi a ieşit supărat pe poartă. 
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   Vaca noastră a murit. 

   Alecu a scos sania cea mare, cu oplenele groase. Se sfătuise cu mama s-o ducă în 

grădină. 

   Au strigat nişte oameni de pe drum: 

   – Hai, de ne ajutaţi... 

   Oamenii şi-au stupit în palme, spunînd „Doamne fereşte...” şi au ridicat vita 

moartă pe sanie. Apoi s-au dus, spunînd: 

– Strigă-ţi copiii, Nataliţă! Că ai destui. Să tragă ei sania... 

   Noi n-avem încălţări, n-avem îmbrăcăminte. Am ieşit afară goi, desculţi. 

   Mama trăgea de proţap şi noi împingeam sania, plîngînd. 

   – Trebuia săpată o groapă. Trebuia dusă în grajd pînă mîine, a zis Alecu. Ce să 

facem acum? 

   A auzit de undeva Venţel, negustorul, şi a venit la noi. 

   – Lele, vinde-mi pielea vitei! Îţi dau făină şi bani... 

   – E păcat mare... i-a răspuns mama. 

   – Eşti proastă, lele! N-ai făină în pod. Mai bine s-o pui la îngrăşat cîinii şi 

pămîntul? 

   Apoi Venţel cu cîţiva oameni au jupuit vaca noastră la lumina felinarelor, pe 

sanie. 

   În noaptea aceea mama a tot ieşit afară, să alunge cîinii. 

   Dimineaţa, cîinele nostru m-a întîmpinat în prag, cu botul plin de sînge. 

   A dat ninsoare albă, liniştită. Pe groapa din fundul grădinii lătrau noaptea cîinii 

satului, scormonind omătul. 

   Foametea oamenilor. Foametea dobitoacelor. 
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DUMITRU NICODIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                            ROMAIATE 
R1. 

La’nceput a fost Cuvântul care hoinărea pe ape 

apoi a venit Iubirea ce ne-a fost foarte aproape 

apoi Duhul Sfânt din care am primit şi eu o parte 

prin Cuvânt şi prin Iubire să pot dărui o carte 

  

R2. 

Muscă rătăcită-n aer vin la Cina cea de Taină 

Doamne şi-am să vă încaer cu un bâz de mare faimă 

Mă alungi? Revin îndată. Mă ucizi? De palma Ta mor 

Fă-mă muscă Doamne-odată că de mâna Ta mi-e dor 

  

R3. 

Doamne Te-ai pitit în pâinea şi în vinul cel de taină 

Deşi am suflet de câine şi pe umeri proastă haină 

Te rog să Te-ascunzi şi-n mine să mă târâi mai cu râvnă 

Printre cei ce-Ţi poartă chipul ajutaţi de a Ta mână 

  

R4. 

Doamne voi călca pe mare deşi nu Te văd venind 

spre corabia în care sunt cu fraţii mei de gând 

Este vremea de plecare Tu m-ai strigat oarecând 

Cred în Tine foarte tare, vino acum că mă scufund… 
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R5. 

Haina albă ce mi-ai dat-o Domnul meu care dai ploaia 

e ca tuciul de curată, nu mă văd dintre gunoaie 

Are ceru-atâtea ape de mizerii să mă spele? 

Dacă nu, pentru clătire, iată lacrimile mele! 

 

R6. 

Multora le-am fost o slugă însă Ţie Ţi-am fost oaie; 

pe cărarea cea mai lungă, prin zloată noroi şi ploaie 

am venit la Tine Doamne mai la dreapta să mă numeri 

cu aleşii tăi din lume: ingineri-poeţi şi îngeri 

  

R7. 

Pentru cei ce vor lumină lasă Doamne Luna plină 

Preoţilor dă-le sfinţii, la copii lasă părinţii 

Dă-le vulturilor vântul şi’nţelepţilor cuvântul 

Curcubeul Tău să fie peste lume-n veşnicie 

  

R8. 

La biserica bătrână vă aşteaptă Doamne Doamne 

singurul ce mai întreabă: vă e sete? vă e foame? 

Mergeţi pe la Doamne Doamne chiar dacă le-aveţi pe toate  

singurul care doreşte să fiţi vii şi după moarte 

  

R9. 

Şaptezeci de ori ori şapte e un număr mic Stăpâne 

pentru multele păcate ce le-am adunat în lume 

De făceam pe zi doar unul judecata-i inutilă 

c-am trăit un car de zile şi-Ţi trebuie multă milă 

  

R10. 

Ce-o mai face Tatăl Nostru rătăcit în mii de stele 

supărat cândva pe lume c-a făcut păcate grele? 

Vremea e să plec în moarte de la El n-am nicio veste 

I-aş da sufletul să-l poarte; l-o primi murdar cum este? 

  

R11. 

Şi-o mai căuta Stăpânul oaia lui cea rătăcită, 

printre sâni, printre picioare, într-o lume părăsită? 

Gol precum Adam în Rai sunt acum dacă mă strigă. 

Vino Doamne, n-o fi bai, gol mă’ntorc la Tine-n fugă 

  

R12. 

Doamne Tu mi-ai dat Cuvântul să Îţi cânt Înţelepciunea, 

dar în marea mea micime îi cânt trupului minunea 
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Trupul poartă în el durere şi iubire şi păcat. 

Doar el poate fi cântat! Tu fii veşnic lăudat!  

 

R13. 

Pacea Ta este eternă Domnul meu care n-ai pernă 

că Neliniştea ai dat-o numai mie să-i fac patul 

Dorm şi eu ca toţi ţăranii nicăieri şi niciodată 

dar de-mi cânţi Tu nani, nani, voi visa şi eu îndată 

  

R14. 

Iacob a avut o scară şi mi-a spus şi mie: urcă! 

Am în spate o povară! El îmi zise iarăşi: urcă! 

Şi tot urc de-atunci cu frică cu iubita în spinare  

Umbra noastră-i tot mai mică voi nu ne vedeţi de soare 

  

R15. 

Azi voi face o escală la iubita mea în poală 

Ea întinde-va covorul unde-mi va călca piciorul 

iar sărutul de’ntâlnire va da cerului de ştire 

ca’nceput o sărbătoare într-o lume viitoare 

  

R16. 

Am avut şi eu norocul să te întâlnesc Iubire 

în tunelul de lumină ce emană din clondire 

Ne’ntrerupt a fost extazul ca un fluviu care creşte 

coborând către vărsare şi în neant se risipeşte 

  

R17. 

Ca doi snopi legaţi în glugă ne iubeam fără măsură 

ba cum bate vântul plopii, ba valul în geamandură 

până când veni Stăpânul să ne bată şi să ceară 

boabele ascunse-n spice când am stat în lan o vară 

  

R18. 

Iată mi-a sosit iubita! cerule opreşte Roata 

Mă sărută fericita; Soare nu mai schimba data 

Mă îmbie cu o cupă;  Doamne stinge Tu lumina  

De iubire astă clipă să dureze totdeauna 

  

R19. 

Tot ce am al tău să fie te aştept de-o viaţă, vino! 

Un creion şi o hârtie, nu mai sta pe gânduri, vino! 

Am şi foc şi poezie, milă ai de mine, vino! 

Singur către veşnicie m-ai lăsat şi râzi, haino… 
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R20. 

Când şi când din bezna mută apăreai imaculată 

ca pe pajişte o ciută cu privirea speriată 

Sufletu-mi ieşea pe poartă precum puiul din găoace 

dar de fiecare dată revenea plângând în pace 

  

R21. 

Stai pe-o margine de zare draga mea de cursă lungă 

cu toţi ghiocei-n floare şi faci cerul ca să plângă 

Să uităm că totul curge printre valuri, fără vele 

către noaptea permanentă ce ne vindecă de stele 

  

R22. 

Ne-am iubit din întâmplare chip de  zori cu roua-n plete  

Aveai părul de la soare şi-n priviri ocean de sete 

Mi-ai dat trupul cu candoare eu ţi-am scris pe sâni poeme  

Şi-am deschis un geam spre mare s-auzim cum valul geme 

  

R23. 

S-a schimbat lumea la faţă de pistrui e plină iarba 

este noapte dimineaţa şi îmbătrânim degeaba 

Noi fugim unii de alţii şi ne spunem nu şi nu, şi  

te-am pierdut iubire-n munţii ce i-ai pus în faţa uşii 

  

R24. 

Sânul tău rămas în palmă dintr-o tandră mângâiere 

e ca globul de lumină peste-o lume de mistere 

Far îmi e când plec pe marea pântecelor nesătule 

şi reperul şi salvarea din pădurile de scule 

 

R25. 

Ziua’ceea-n care cerul aducându-mi-te-n cale  

şi-a vărsat pe noi misterul, nu făcea multe parale 

dar păreai ca nimeni alta şi probabil am fost altul 

c-am plecat ca două umbre să ne căutăm înaltul 
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     DUMITRTU MĂLIN 

 

TOVARĂŞA GETA 

 

 

Fratele meu Ică, tehnician agronom de meserie, s-a învârtit cum a 

putut ca să nu ajungă undeva într-un CAP comunist şi să fie silit a da ţării 

tone de grâu sau de porumb în plus la hectar. A reuşit să se angajeze la 

Centrul de Cercetări Biologice din Cluj (fără Napoca la acea vreme). 

Prescurtat CCB. Acest CCB era un institut care cam tăia frunză la câini la 

propriu, făcea experienţe antipoluante pe broaşte, iar fratele meu avea aici 

ceva atribuţii de laborant într-unul din multele laboratoare ale acestei 

instituţii, care după revoluţie nu a mai rezistat. A  rămas fără obiectul muncii, 

căci fabricile şi uzinele au fost tăiate la fier vechi,  n-au mai poluat, şi nu vor 

mai polua până-i lumea, purul cer al patriei. CCB-ul  s-a desfiinţat, iar fratele 

meu a ajuns, din şomer, taximetrist profesionist în Cluj. Dar asta este o altă 

poveste... 

 Cert rămâne faptul că el, vreo douăzeci de ani, a dus-o foarte bine, 

aici la CCB, disecând broaşte sau observând, la microscoape gigantice, 

reacţiile  frunzelor de fag, culese de prin pădurile Zlatnei, ori din Retezat, la 

agenţii poluanţi din coşurile fabricilor şi uzinelor care împânzeau peste tot 

frumosul peisaj industrial al patriei socialiste multilateral dezvoltate. Atât de 

multilateral, încât ţăranii colectivişti ajunseseră să nu mai aibă pâine pe masă 

şi s-o care cu desagii de la oraş. Cei care aveau norocul să aibă pe acolo 

vreun tovarăş fiu sau nepot, mare tovarăş domn, cu cartelă groasă şi 

legitimaţie PCR (Pile, Cunoştinţe, Relaţii). Alfel şi la oraşe pâinea era 

raţionalizată, se dădea doar pe cartelă, un sfert pe zi de persoană. Asta dacă 
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reuşeai să ajungi, stând la o coadă lungă, şi nu se termina pâinea la ultima 

persoană de dinaintea ta. 

 Iar în această bunăstare generală, cei care aveau cea mai bună poziţie, 

peste tot, din CAP-uri şi până în şcoli, spitale, teatre, fabrici sau uzine erau, 

fireşte, secretarii de partid comunist. Ei tăiau şi spânzurau, ei dădeau 

calificative şi aprecieri, ei făceau primiri sau excluderi, nu doar în şi din 

partid, dar şi în şi din serviciu, adică din locul de muncă al fiecăruia. 

 Ei bine, s-a întâmplt ca Ică să fie trimis într-o deplasare de iarnă prin 

Retezat, deplasare în care s-o aibă ca singură însoţitoare pe nimeni alta decât 

pe tovarăşa Geta, secretara de partid din CCB Cluj. 

 Tovarăşa Geta era o curvulişcă zurlie, cam pe la 30 de ani, aproape 

de aceeaşi vârstă cu fratele meu, dar spre diferenţă de el, o membră de 

nădejde şi de viitor a intelectualităţii comuniste, doar cu liceul la bază, şi 

acela făcut la seral, dar care trecuse prin multe şi pe sub mulţi pentru a fi 

promovată în această importantă funcţie de secretar de partid. Şefă, deci, 

peste profesori universitari, cercetători, tehnicieni, laboranţi, ea însăşi 

neocupând decât funcţia de laborantă, colegă cu Ică la disecţia de broaşte. 

 Cum-necum, într-o iarnă albă şi înaltă, se trezise fratele meu la 

căldura unui foc de cabană pădurărească din Retezat numai cu tovarăşa Geta 

alături timp de vreo şase zile şi şase nopţi. Fusese vorba ca delegaţia să 

dureze doar trei, dar ninsoarea abundentă şi viscolul cânios de-afară i-a 

împiedicat să mai coboare, iar de ajuns cineva la ei, nici vorbă! Noroc mare 

cu rezervele de conserve şi pâine pe care le urcaseră cu un cal închiriat de la 

un localnic la începutul deplasării. Noroc şi cu lemnele de foc, tăiate şi 

aşezate din abundenţă de către tovarăşii pădurari în jurul cabanei. 

 Tovarăşa Geta îşi găsise, pentru început, culcuş într-o altă cameră cu 

vreo douăsprezece paturi, din cele două, câte le avea cabana. Ică în cealaltă – 

geamănă cu prima. 

 Duduiau sobele de tablă pe care fratele meu le alimenta, pe 

amândouă, ziua şi noaptea, cu lemne, că altceva mai bun nu avea de făcut. 

Decât să stea la gura sobei şi să-i spună bancuri cuminţi (fără aluzii politice 

de niciun fel!) tovarăşei Geta, iar apoi, seara, să se despartă pentru culcuş, 

fiecare în camera lui. Asta în primele două nopţi, după care tovarăşa Geta, 

care la învăţământul politic le ţinuse destule lecţii despre economisirea şi 

cruţarea avuţiilor patriei, cum nu trebuie acestea risipite cu niciun preţ, se 

mută, cu căţel şi purcel, în aceeaşi cameră cu frate-meu, dar mai departe, 

într-un alt colţ al încăperii, ocupând cel mai izolat pat de acolo. Şi 

explicându-i lui Ică faptul că n-avea rost să se mai risipească lemnele 

degeaba, făcând focul în două sobe. Doar exista loc destul şi pentru ea în 

această cameră din cabană.  
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Bietul Ică, bănuia el că nu de economia de lemne îi ardea tovarăşei 

Geta, că-n căldura camerei şi-n singurătatea de-acolo, cu iarna cât pereţii 

cabanei de înaltă, un el şi o ea, de 30 de ani, altceva ar fi fost mai nimerit să 

facă. Numai că morala comunistă, bat-o s-o bată, spunea sus şi tare că 

relaţiile sexuale dezordonate nu fac cinste tineretului progresist din ţara 

noastră. Că familia este „celula de bază a societăţii” şi că doar munca, hei-

rupul, îi caracterizează pe tinerii patriei noastre socialiste. Mai ştia el bietul 

frate al meu că p... nu ştie carte, n-a primit lecţii de învăţământ politic şi n-

are cunoştinţă despre cuvântările şi indicaţiile tovarăşului Nicolae Ceauşescu 

nici despre tezele unor Marx, Engels, Lenin (că despre Stalin nu se mai putea 

pomeni!). Cu toate că numai pe baza acestor cuvântări, indicaţii şi teze, 

binele întregii lumi se va putea clădi într-un viitor cât mai apropiat.  

Îmboldit, deci, amarnic de tovarăşul său organ, analfabet şi jucăuş, pe 

care cu greu reuşea, mai ales noaptea, să-l mai ţină sub catapeteazma 

izmenelor, tovarăşul laborant nu mai putea pune geană pe geană de când 

tovarăşa Geta se mutase în cameră cu el, de când ştia că documentul secret, 

cu ajutorul căruia dânsa promovase în funcţia de secretară de partid pe CCB 

Cluj, i-ar putea acum fi şi lui la îndemână. Să-şi aşeze şi el iscălitura, să dea, 

cu plaivasul fierbinte, prin acel document miraculos, alături, probabil, de-a 

altor zeci de tovarăşi, mai în vârstă, dar cu funcţii, mai mici sau mai înalte, 

de la judeţeană ori chiar de la Comitetul Central.  

În noaptea asta, nu, dar mâine noapte sigur. Că doar simţea că nu-şi 

va mai putea, multă vreme, struni şi ţine în lesă condeiul învârtoşat. În 

noaptea următoare, însă, aceeaşi frică paralizantă, eminamente politică, i se-

aşeza de pază la deschizătura izmenelor: cum să te dai la tovarăşa secretară 

de partid? Dacă o va interpreta ca pe o abatere gravă de la disciplină, de la 

morala comunistă, ca pe o jignire adusă partidului comunist şi conducătorilor 

săi mult iubiţi şi stimaţi, tovarăşii Elena şi Nicolae Ceauşescu...? Dacă va 

pune în dezbatere cazul acesta în faţa tovarăşilor din CCB, la prima şedinţă 

lărgită de partid, va propune sancţionarea drastică a acestui individ decăzut, 

pleavă a societăţii. Îl vor exclude din partid, îl vor da afară şi din serviciu, va 

divorţa soţia de el, îl va renega fetiţa ca pe un debusolat, duşman al poporului 

şi-al patriei socialiste.  

Ei, dacă tovarăşa Geta ar avea dânsa vreo inţiativă, ar schiţa cel mai 

mic gest, dacă ar da cât de cât semne din coadă, alta ar fi situaţia! Dar femeia 

se dovedea a fi mult mai devotată cauzei socialismului biruitor la oraşe şi 

sate, mult mai dusă (era să zic la biserică, dar acolo nu era voie!) pe la 

învăţământul politic, mult mai înarmată cu tezele din iunie şi alte documente 

de partid şi de stat. Mâine nimic, poimâine nimic.  

Ică dormise, nopţi în şir, doar ca paznicii de închisoare, mereu cu 

mâna pe pistol, gata să tragă în orice moment, din oricare poziţie la cea mai 
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mică şi mai tandră mişcare a tovarăşei Geta. Poate măcar în somn ar putea 

zice şi ea ceva,  s-ar putea face că visează şi cheamă precum în bancul cu cei 

doi cuscri, Ion şi Mărie, care se duc împreună la darac, să scarmene lâna. Dar 

acolo coadă, lume multă, şi trebuind să rămână peste noapte sunt nevoiţi să 

doarmă împreună în acelaşi pat, undeva într-o şură departe de casă. Ion se tot 

gândea cum i-ar trage-o cuscră-si, dar cum să faci asta, când nu ştii dacă şi ea 

ar vrea? Dacă nu vrea şi te spune la nevastă, la copii, te faci de toată mândra 

minune, te va vorbi tot satul, toţi vecinii, acum şi în vecii vecilor amin. Da-i 

vine o idee lui Ion. Prefăcându-se că doarme adânc, visează şi vorbeşte prin 

somn, fără ştirea lui, începe să aiurească: „Cuscră, cuscră-n ghis vordesc/Te-

aş f..., dar nu-ndrăzneasc”. Şi numai ce-o aude, pe cuscră răspunzându-i, tot 

prin vis: „F..., cuscre şi-ndrăzneşte / Că şi cuscara-n ghis vordeşte”.  

 Toate bune şi frumoase, numai că-n acest banc este vorba de-o Mărie 

oarecare, o simplă cuscră, ţărancă acolo în sat, şi nu de ditamai secretara de 

partid pe un CCB cu vreo 200 de angajaţi, toţi tovarăşi unul şi unul, cu 

pricipii morale sănătoase, devotaţi cauzei partidului şi clasei muncitoare. 

 Aşa s-au scurs cele şase zile şi şase nopţi, mai lungi şi mai 

chinuitoare pentru bietul frate-meu decât o apocalipsă. Nimic nu s-a 

întâmplat între el şi secretara de partid, tovarăşa Geta, nici în relitate şi nici 

în vis. Morala comunistă şi frica de consecinţele unui dezastru politic au 

învins nerăbdarea izmenelor şi dorinţa de-a se strecura tiptil, prin mierea de 

păcură a nopţii, ori prin liniştea albă a cabanei, până la patul fierbinte şi 

tânăr, dar ferecat cu centura de castitate a fricii faţă de funcţia tovarăşei Geta.  

Ea, poate că şi ea, puiuţa de ea, se zbătea în chingile aceleiaşi morale 

comuniste. Morală ce-o forţa să-şi iscălească singură documentul cu degetul, 

bine ascunsă sub pătura de lână, şi nu-i permitea să se coboare până la a o 

face cu un simplu membru al organizaţiei de partid pe care o conducea.  

La următoarea şedinţă de partid pe CCB Cluj, cum ar mai fi putut ea 

sta la prezidiu, alături de alţi tovarăşi demni şi cu funcţii înalte şi să-şi 

privească tovarăşii în ochi? Şi asta în timp ce, un oarecare obraznic, aşezat 

tocmai în rândul întîi de scaune, cu un rânjet triumfător de mascul feroce pe 

buze, să-i strige cu privirile incendiate de rugul triumfului: „Te-am avut, 

tovarăşa Geta,  te-am avut!”. 

 Iar dincolo de râu era Fagul Împăratului... 
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   Mircea Ştefan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       I.RISIPIRI 

 

POEM ÎNSINGURAT 

  

poemul urcǎ muntele cu mine 

atât de trist 

atât de-nsingurat 

o cruce grea el poartă după  sine 

  

sunt omul care moare dezarmat 

  

şi recitindu-l pe Rimbaud 

dispar 

în umbra vânătorii de tâlhari 

dar 

unde eşti tu fratele pescar 

să nu mă laşi în ceaţa de la mal 

  

 

TIMP REVOLUT 

 

trǎiesc mai mult acel timp revolut 

în frigul care mǎ apasǎ 

  

şi rugi în foc  
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şi ramuri care bat 

printre misterele decembrelor se lasă 

  

alunecǎ schiorii peste secunda serii 

în ritmul monoton ce le-a rǎmas 

  

de la un cer în sus 

cǎtre  tǎcere 

cum ţii un fulg în mânǎ fǎrǎ glas 

  

SECUNDELE SE DESPRIND  

 

fiecare cuvânt este un început 

pe strǎzile de chihlimbar când am trecut 

cu o noua poveste în mine 

  

eu am trăit mai mult în Sumbria 

urmǎrind cum secundele se desprind de pe ziduri 

  

iar trupul meu 

ce departe de mine 

chiar şi poemul mǎ duşmǎneşte nespus 

atât l-am chinuit şi schimonosit 

încât nu ne mai recunoaştem unul pe altul 

  

pe vatrǎ se stinge încet  

un foc proaspǎt aprins 

şi aceastǎ întâmplare     

precum orice apropiere de Wagner 

  

                TECTONICA NISIPULUI 

 

            când se ridicǎ roua peste munte 

noi calculǎm gravitaţia  

imitând pasul piticului 

  

Pitagora şi Arhimede 

ce minţi fǎrǎ himere 

soldaţi încercuiţi 

  

ceea ce revine din aceastǎ implicaţie 
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va fi cernut prin pânza de paianjen 

perdea pe sunete de flaut 

  

poemul aşa lipsit de respiraţie cum îl ştim 

va trece în retinǎ peste prag 

prin valuri rǎstignite  

ce se sparg 

umbre neostenite din secunde 

                                    

                            NINGE  

 

             ninge crunt veşnicie peste pǎmânt 

e ziua-n care zeul din om s-ar fi nǎscut 

  

şi-n descompuse cercuri de timp plutesc rebele 

acorduri camuflate pe alee 

sunt visuri ce se pierd într-un delir deplin 

  

dar a venit septembre iar 

şi-anihileazǎ 

orchestre şi orgasme 

goruni ce ard tiptil 

  

ninge cu veşnicie în asprǎ  isterie 

au înflorit leandri din senin 

  

pe insulǎ se scurge lumina verde şarpe 

e surǎ frunza fǎrǎ omizi pe spate 

un trist desfrâu se pierde 

în lanul copt de grâu 

  

sângele apǎ vie ce gâlgâie prin fân 

  

auzi cum trece geana de nor 

multe faţete 

în ora grea frâng mâna ţesutului din somn 

  

plutesc pe ape calme 

strigoi cu solzi şi vene 

uităm 

vine septembre cu umbra lui de domn 
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LARISA  PAŞCANU 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   PROLOG 

 

          În ochii mei se vede lumina, un simbol al existenţei înseşi, o ploaie ce 
atinge blând pământul, poarta spre celest, albul care mă face să îmi 
reamintesc cine sunt cu adevărat, dar, în acelaşi timp, se vede şi întunericul, 
negrul absolut, ce este pretutindeni şi mă înconjoară. În aceste momente 
ochii mei nu mai sunt cufundaţi în propriul basm al vârstei, în iubire, aceştia 
ştiu totul şi, totuşi, în zadar, pentru că încă nu reuşesc sǎ înţeleagǎ…                 
         În lumea mea nu este soare, luna nu şi-a făcut niciodată apariţia, iar 
stelele sunt doar nişte vise efemere şi enigmatice. Pentru că, în lumea mea, 
nu există îngeri care să mă protejeze, nu sunt persoane care să mă vegheze 
în Cer, nu se află nici ghiocei ca să-mi aducă speranţa care este o parte din 
fiecare. În lumea mea, nu există culori, iar trandafirul nu poate să-mi aducă 
iubirea de care am avut parte doar când eram copil. Aici, clipele se 
transformă în minute, apoi minutele se transformă în ore, ajungând  la 
anotimpuri, care sunt metamorfozarea unei alte lumi. Dar în lumea mea, 
primăvara nu este semnul unui nou început, vara nu semnifică împlinirea, 
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toamna nu este un bilanţ al nostalgiei şi al profunzimii, iar iarna nu 
reprezintă un nou elan al vieţii. Totuşi, trăiesc în aceeaşi lume în care trăiţi şi 
voi, o lume în care există soare, un loc în care trandafirii şi ghioceii sunt 
pretutindeni și îngerii, stelele, cerul încă mai sunt speranţe pentru voi. Clipele 
se scurg, orele trec, anotimpurile vin şi se duc de parcă n-ar fi fost. Şi, cu 
toate acestea, între lumea voastră şi a mea, rămân doar eu şi nimeni 
altcineva.                                                                
         Cum? Când? Unde? De ce ? Nimeni nu ştie. Ştiu doar că amintirile de la 
o vârstă fragedă m-au cufundat într-un abis nemărginit de realităţi,  pe care 
doar cu timpul am putut să le dau uitării. În faţa mea se derulează toate 
imaginile cu mine de când eram doar un copil.  Aceasta nu e doar un basm 
sau o legendă, e povestea vieţii mele, a lumii voastre care va rămâne 
imuabilă. Povestea mea nu începe cu „A fost odată ca niciodată”, ci începe 
cu… 

    Lacrimi... Plânsul ei făcea ca lumea să fie minusculă faţă de sufletul  pur 
şi inocent al fetiţei care se afla într-un coşuleţ roşu la marginea pădurii... o 
pădure în care păsările ciripeau vesel, izvoarele spuneau  poveşti, iar brazii 
erau  însufleţiţi de natura plină de viaţă.  O femeie îmbrăcată în veşminte de 
sărbătoare se opri privind cu blândeţe  fetiţa cu părul de culoarea 
abanosului, faţa albă şi adâncii ei ochi asemeni tăciunelui. Cu mâinile-i albe şi 
firave luă coşul frumos împletit şi, dintr-o dată, sticlirea pietricelelor negre, 
înlăcrimate ale odraslei văzu o casă maronie, din lemn, ce mirosea a brad. În 
faţa sa, cel mai frumos tablou lua viaţă, un tablou în care verdeaţa era 
pretutindeni, iar dealurile şi cântecul liniştitor al privighetorii te îndemnau la 
visare. Faţa copilei se însenina, iar când a privit-o pe femeia care a salvat-o, 
un zâmbet larg se ivi pe chipul acesteia. Pentru că pe  faţa doamnei 
îmbrăcată în veşminte de sărbătoare nu era nicio pată neagră, vreo urmă de 
răutate. Acest chip pentru copilul nou-născut era sempitern, deoarece sunt 
foarte puţine persoane în această lume care  îşi poartă eternitatea pe chip, 
propria bunătate, fără nicio urmă de răutate. Uşa se deschise scârţâind şi un 
zgomot întrerupse liniştea nemărginită din ţinut. Fetiţa adormi în braţele 
femeii. Timp de câteva ore somnul său lin fu neîntrerupt, după care cineva 
pătrunse în casă trântind uşa cu putere, trezind-o pe fetiţǎ.                                                                                                                                                           
– Mai încet puţin, Carl! Haide să vezi ceva!   Băiatul încremeni văzând 
frumuseţea fetei şi  întrebă pe mama sa care va îi va fi numele.         

–  Numele tău este Carl, al meu este Alla, iar al ei va fi la fel ca al unei  ape 
curgătoare ce se scurge lin, la fel ca ochii ei care te fac să zâmbeşti, la fel ca 
dragostea pe care i-o vom purta.  

  Numele său va fi Cara – preafrumoasă, iubită.                                                        
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- E un nume deosebit, dar spune-mi cum ai găsit-o?                                                  

– A fost abandonată la marginea pădurii, iar eu am salvat-o. Acum ea e 
sora ta şi tu o să o protejezi  orice s-ar întâmpla 

 – Îşi deschide ochii, mamă, am presimţirea că această fată e specială, nu 
e la fel ca noi toţi. Se poate citi asta pe chipul său.  Ochii negri şi strălucitori 
ai Carei observară că pe faţa băiatului erau două urme negre, foarte 
neînsemnate. În  acel moment, ea întinse mâna spre chipul lui şi îl atinse. 
Petele dispărură ca prin minune, iar faţa lui Carl era acum curată. Băiatul 
zâmbi, la fel şi mama sa, dar Cara a izbucnit în plâns şi nu putea fi oprită. În 
acele momente, ochii ei erau atât de diferiţi şi atât de închişi, încât Alla se 
înspăimântă, dar i-a cântat cel mai melodios cântec de leagăn şi astfel fetiţa 
a încetat din plâns. Noaptea se lăsa în ţinutul mirific în care parfumul de 
primăvara făcea ca totul să prindă viaţă. Cei trei adormiră liniştiţi, somnul lor 
fiind vegheat de înseşi regina-nopţii, luna. Zilele treceau, iar Cara se făcea tot 
mai mare şi mai frumoasă. Alla îşi amintea şi acum ziua când a salvat-o. Era 
luni, 1 aprilie 2014, iar acum calendarul arăta 1 aprilie 2017, momentul în 
care fiica sa împlinea trei ani. Trei ani în care multe s-au schimbat. Carl, care 
era acum  la vârsta adolescenţei,  învăţa  la un liceu din apropierea satului în 
care locuiau. Între timp, în locul vecinilor care locuiau acolo de-o viaţă, au 
venit nişte oameni infatuaţi, ce construiau o nouă casă.  Acum Cara vorbea 
aproape toate cuvintele limbii române. Spre surprinderea Allei, primul 
cuvânt rostit de aceasta a fost: promisiune. Zile în şir, Cara repeta doar 
cuvântul promisiune, apoi rostea numai cuvântul speranţă, dar apoi a reuşit 
să grăiască şi celelalte cuvinte. Chiar dacă avea doar trei ani,   Cara ştia toate 
culorile, de la cele mai închise nuanţe, până la cele mai deschise. Dacă era 
întrebată care e culoarea ei preferată, ea răspundea: albastru,la fel ca  bolta 
infinită, alb la fel ca  spuma laptelui şi negru la fel ca ochii mei. 
Opoziţia culorilor negru-alb o fascina pe mama fetei într-un mod plăcut. 
Floarea favorită a copilei era ghiocelul, ce reprezintă speranţa, pe care toată 
lumea o are şi nimeni nu o poate pierde.  
    Primăvara, în fiecare zi, casa lor abunda de clopoţei firavi şi 
inocenţi.                                                                                                                        
   Alla şi Carl au hotărât ca cea de-a treia aniversare a frumoasei Cara să fie 
ţinută în aer liber.                  
– Să  întindem o pătură aici şi pe măsuţa aceasta vom aşeza tortul. 
   Tortul avea în vârf trei lumânări care simbolizau anii fetiţei. La aniversare 
erau doar cei trei, nefiind invitat altcineva. Spre uimirea lor, fiica vecinilor 
vanitoşi, Selena, în vârstă de şaisprezece ani, îşi făcu apariţia de nicăieri. O 
fată cu  părul bălai şi ochii verzi, înşelători. Cara o întrebă:  
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 – Eşti murdară pe faţă?  
 - Nu înţeleg ce vrei să spui.  
- Încerc să-ţi spun că ai pete negre pe chip şi sunt destul de multe.  
- Selena, mă laşi să te ating?        
- Dacă ţii neaparat… 
    În momentul în care o atinse ceva inexplicabil se întâmplă. Invidia şi 
răutatea fetei de şaisprezece ani putu fi vǎzută de Cara sub forma unor 
imagini. Selena se purta urât şi vorbea cu superioritate aproape cu toate 
persoanele din jurul ei. Nimeni nu o putea face să iubească şi să preţuiască 
ceea ce avea, pentru că ea tot timpul îşi dorea mai mult. Era o persoană 
avidă ce nu cunoştea bunătatea, în sufletul ei sălăşluind doar viciul şi 
minciuna.    
  - Cara, Cara! se auzi strigătul Allei.                                                                   
Dar în acele momente ea nu auzea nimic, doar vedea toate răutǎţile pe care 
le-a făcut Selena.  
   Dintr-o dată, mâna ei se desprinde de chipul fetei de şaisprezece ani şi 
atunci  îşi reveni îngrozită din cauza celor văzute.   
   Ochii ei deveneau din ce în ce mai închişi, atât de negri, încât erau atroci şi 
înspăimântători. Dar în momentul în care Selena plecă, mărgeluţele Carei  
reveniră la forma normal. 
    -E momentul în care trebuie să-ţi pui o dorinţă!                                            
    Cara suflă încet în cele trei lumânări  şi în momentul în care îşi puse 
dorinţa, un chip de înger i se arătă şoptindu-i:  
   -Îţi promit ca într-o zi vei afla răspunsul, îţi promit că peste un timp petele 
negre de pe feţele oamenilor nu te vor mai afecta, îţi promit că în ochii tăi 
tot timpul va rămâne doar lumina.  
     Promisiuni... Viaţa voastră e plină de promisiuni. Legăminte ce vi le 
asumaţi doar pentru a fi propice mediului vostru înconjurător. Vă imaginaţi 
că îngropaţi sentimente pentru persoana iubită, dar jurământul îl faceţi cu 
altcineva. Inele cu rubin, smarald şi alte pietre preţioase credeţi că vă 
diferenţiază de ceilalţi. Verighetele le aşezaţi pe firavele voastre degete 
pentru ce? Ca să pară că sperjurul a fost înfăptuit? Asta e problema. Nu 
contează ce simţiţi în suflet,  contează doar ce crede lumea din jur. 
Dintotdeauna asta a fost mai important. Pentru că, în lumea voastră, chiar 
dacă doriţi să existe trandafiri, ghiocei,stele, ele nu pot fi iubiri, speranţe şi 
vise decât pentru unii.  Aţi uitat ce înseamnă dragostea adevărată şi vă 
cufundaţiîntr-unabis de netemeinicii.  
        Îngerul mi-a promis că voi afla răspunsul, calea binelui, că răul vostru nu 
mă va mai afecta, dar eu sunt departe de a afla calea pe care trebuie să o iau 
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fiindcă sunt doar o fată a cărei ochi nu se mai observă din cauza întunericului 
în care se scufundă. De ce? Pentru că tot ce am simţit la atingerea Selenei a 
fost doar invidie şi răutate. Din acel moment, de la o vârstă fragedă, ochii 
mei au cunoscut obscuritatea prin care trec zi de zi şi nu cred că se va sfârşi 
vreodată. Se spune că un copil e un înger ale cărui aripi descresc pe măsură 
ce picioarele îi cresc. Eu eram un înger până când am simţit acea atingere 
malefică. Dar, la fel ca lumina, întunericul face parte din noi, din fiecare. Noi 
alegem: întunericul sau lumina, promisiunea sau minciuna. Pentru unii e atât 
de uşor să cadă în ispitele răutăţii, încât sunt momente când vor secătui de 
puteri, dar nu se vor opri. Şi se vor trezi într-o zi că nu au realizat nimic în 
viaţă, doar au făcut rău.    
          Am încetat să lupt pentru lumea voastră în care iubirea nu e ploaie 
măruntă ce aduce minuni, în care un cuvânt de dor nu vă poate aduce 
bucurie, o rază de soare  nu vă aduce speranţă, iar o promisiune nu poate fi 
înfăptuită. Dar, în lumea mea, atunci când eram copil, toate acestea aveau o 
semnificaţie, erau orânduite şi totul era special.  
           Şi povestea mea continuă cu...  
                                                         ***                

    CODRINA BRAN 

 
     S E P T E M B R I E 
Când se întâmplă nici nu ştiu 

În ani bisecţi sau chiar mai rar 

Când o materie ciudată 

Mă înfăşoară în lungi fuioare aurii 

Materie, lumină sau căldură? 

O vad cu porii şi cu ochii secreţi din 

viscere 

Atunci mă transform în aceeaşi plămadă 

Cu frunzele şi cerul măturat cu târnul de praful norilor 

Cu poamele roşcate legănate-n ram 

Ce-au aşteptat sub ploi şi sub lumină, 

În nopţi prea lungi de primăvară 

În tensiunile amiezilor de vară explodată 

Până s-a concentrat în guşa lor aurie 

Întreaga dulceaţă a soarelui 

Atunci albastrul  lui septembrie devine 

Curat şi patetic ca un jurământ  pe un peron de gară 

Albastrul ultim la limita durerii cu fericirea 

Albastrul fericirii de nesuportat 

Atunci acolo sus îngerii păşesc în vârful picioarelor 

Cu grijă sa nu spargă albastrul de Murano 



 
91 

 

 

 

 

 

GHEORGHE DĂNCILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Cavaleri 
 

 

Ridică tragicul în noi cetăţi 
Pentru războaiele ce or să vină 

Şi frumuseţea noastră cea deplină 
Se spurcă-n contestări şi vanităţi 

Şi toamna cu exotice căderi 
În carnea slabă-a răspândit aroma 

Păcatelor frumoase din Sodoma 
Care ne fac preafericiţi boieri 

Ce vremi de aur şi ce vremi de vis 
În ţările neruşinării mele 

Renunţ la ceruri şi la ce au ele 
Când totul e tentant, totu-i permis 

 Noi cavalerii unui veac carnal 
 De sacrul lumii am uitat total. 

4 octombrie 2013 
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                       Execuţia 
 
 

Scriu texte sacre din subconştient 

De execuţie, nu e scăpare 
Ştie şi carnea de eveniment 

Ştiu şi cuvintele că se tot moare 
Ştie şi ziua cum că eu dispar 

Din turla-i de lumină şi de pace 
Şi clopotul tristeţii bate rar 

Ştiind de răul care mi se face 
Ştiu paşii mei care mă duc spre zid 

Şi zodia şi tristele ei stele 
Şi ştiu soroacele care decid 

Ştiu gloanţele că n-am scăpat de ele 
 Ştie pământul care-mi este groapă 

 Că de verdict etern nimeni nu scapă. 
7 octombrie 2013 
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                         Trecere 
 
 

O toacă bate-n taina ce-o desfoi 
Şi umple muta mea singurătate 

Trec toamne-amuşinând ca un copoi  
Căderea din frunzarele uscate 

Şi zilele cu turnul lor înalt 
Marchează drumul rătăcirii mele 

Şi eu plutesc spre ţărmul celălalt 
Departe de pământ, vecin la stele 

Cuvintele un dar făcut de zei 
Sunt ca izvoarele, întruna seacă 

Ca stâncile ce sunt în munţii mei 

Învaţă că e înţelept să tacă 
 Şi trecerea ce o găsesc în unde 

 Şi-n carnea mea prin vreme se ascunde. 
30 septembrie 2013 
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                     Bătrâneţe 
 
 

Teama s-a furişat cu pas de fiară 

Prin păduricea mea interioară. 
Şi-n candela singurătăţii mele 

Văd lăcrimând lumina unei stele 
Ca semn că mântuirea se mai poate 

Ivi din lucrurile sfărâmate 
Ca semn că sfinţii umblă prin pustie 

Şi ruga lor nădejde o să fie 
Şi sufletul ca mielul la tăiere 

Nu ştie nici a zice, nici a cere 
Şi lumea în tragismul ei îmi duce 

Ascunsul sine spre-a urca pe cruce 
 Şi în oracolul din gând se spune: 

 Finalul nu încape vreo minune. 
8 octombrie 2013 
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                          Zodiac 
 
 

Eu nu mă plâng de ceruri şi de stele 
Dacă au scris în cosmicul tumult 

O hartă a nimicniciei mele 
Dar teama mea o bănuia demult 

În carnavalul cărnii cu cimpoaie 
De sânge tânăr şi sălbatic dans 

În ritual de soare şi de ploaie 
Mi-au dat şi fericire şi suspans 

Dac-am făcut abstracţie de toate 
De vama clipei şi de sancţiuni 

Cu dragostea am colorat palate 

Tot pentru zurbagii, pentru nebuni. 
 În pofta-mi s-au tăiat graşii berbeci 

 Puşi în proţap, stropiţi cu vinuri seci. 
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       Oxana Cârlan 
 

 

 

 

 

 

 

IUBIREA DE BASARABIA REVINE PRINTRE NOI 

 

     Sufletul ne urmăreşte  zi de zi. Tainele lui sunt nepătrunse, gândurile neobosite, 

iar dragostea lui nemărginită. A fost ca ieri, va fi ca mâine! Vom coborî pe aleea 

sufletului nostru pentru  a ne da seama din ce este compusă această lumină a 

cuvintelor, ce încălzeşte necontenit interiorul nostru. În aşteptarea luminii simţim 

cum se apropie raza de iubire românească. 

„ Eu din români îmi trag sorgintea 

C-o sfântă dragoste-i iubesc 

şi pentru tot ce-i românesc, 

oricând, şi braţele şi mintea, 

Şi sufletul mi le jertfesc” 

(B.P.Hasdeu) 

    Îşi duce „cântecul chemării spre marea încercare” Directorul General al Editurii 

Gens Latina şi al revistei lunare de cultură, ştiinţă şi artă, „Gând Românesc” din 

Alba Iulia, Virgil Şerbu Cisteianu. E omul (poetul) ce  trăieşte simfonic, în toţi şi în 

toate, hotărât să suprime toate durerile, încercând să se definească statornicind 

condiţia umană şi lăsându-se patetic de iubirea, iubire fără ură de ură. 

În această ordine de idei putem afirma că iubirea revine printre noi, în Basarabia. 

Virgil Şerbu Cisteianu coboară de fiecare dată cu editarea cărţilor multor poeţi 

basarabeni. Neliniştit pentru creaţia celorlaţi nu întârzie să simtă româneşte 

niciodată. Un om cu suflet mare ce revine printre noi „intrând masiv şi greu 

prin vreme” în sufletul nostru. De această dată a revenit cu o nouă surpriză. De 

multe ori prin el, VORBEŞTE BASARABIA 
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     ELENA ROŞCA CĂLDARE 

 

PREZENTAREA CĂRȚII „ANTOLOGIE DE VERSURI DIN LIRICA 

FEMININĂ A BASARABIEI” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

La Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu Hașdeu a avut loc prezentarea 
cărții Antologie de versuri din lirica feminină a Basarabiei. Gazda și 
organizatorul principal al evenimentului a fost biblioteca centrală 
reprezentată fiind de doamna Victoria Fonari şi susţinută în parteneriat de 
filiala Alba Iulia din Chişinău. Ca de obicei atmosfera întrunirii a fost 
predominată de o doză încărcată de cuvinte călduroase ţâşnite din izvorul 
sufletului femeiesc.  Uneori, aveai impresia că spațiul în care se 
desfăşurase activitatea era prea îngust în raport cu grandoarea slovelor, 
ce-ţi deschideau universuri  cu adevărat încă necălcate de săraca minte 
umană. Ne-am bucurat iarăşi nespus de mult de prezența domnului Virgil 
Şerbu Cisteianu, cel care prin aportul său tenace,  prin muncă intelectuală 
titaniană, ne-a dovedit  că se poate, făcând ceea ce pentru majoritatea ar 
părea imposibil. Dumnealui  a editat cu mărinimia propriilor forţe o carte 
în III volume, care la sigur va deveni  o podoabă de diamante roşii, ce deja 
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și-a făcut loc în incomensurabilul  safeu al limbii române. Am observat că 
dânsul niciodată nu se lasă de intenţilie bune pe care le are şi duce 
lucrurile începute până la capăt, făcându-le pe toate în numele Neamului 
Românesc, pe care-l prețuieşte şi-l iubeşte nemăsurat de mult. La 
prezentarea cărţii am rămas plăcut surprinşi de prezenţa unui grup de 
studente din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, domniţele sunt în 
anul III şi fac filologie. Spre final, am împărţit cărţi celor cuminţi, am făcut 
o poză de grup şi ne-am luat unii de la alţii rămas bun, rămânând cu 
încrederea că Iubirea e unica care ne poate schimba şi că femeia e singura 
care a fost învăţată de Dumnezeu cum să sădească Iubirea.  
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PREMIERĂ DE LANSARE A CĂRȚII „ANTOLOGIE DE VERSURI 

DIN LIRICA FEMININĂ A BASARABIEI”  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        În miezul zilei de 2 septembrie a anului curent  a avut loc în premieră o 

lansare de carte la Salonul Internaţional de Carte, ediţia a XXIII-a, care se 

desfăşoară în perioada 31 august - 4 septembrie la Chişinău. Gazda sărbătorii 

fiind Biblioteca Naţională, care ne-a primit în sala de conferinţe. Capodopera 

conţine un tezaur de poezie românească feminină născută în Basarabia sec. 

XX-XXI. Bogăţia aceasta a fost adunată minuţios cu sprijinul colosal al 

scriitorului şi editorului Virgil Şerbu Cisteianu, cartea fiind tipărită în trei 

volume. Domnia sa este directorul editurii „Gens Latina” din oraşul Alba 

Iulia şi a lucrat asiduu pentru a obţine un lucru inedit şi imperios de util 

pentru cultura întregului popor român, scoţând la lumina zilei o antologie de 

versuri din lirica feminină a Basarabiei. El a fost cel care a moderat 

evenimentul cu un talent oratoric deosebit. Dumnealui ne-a povestit despre 

nenumărate lucruri şi trăiri impresionante din trecutul altor personalităţi 

marcante din secolul trecut. Ne-a povestit despre procesul laborios de 

redactare a lucrării lansate şi despre faptul că a ţinut cont, în primul rând, de 

doleanţele poeteselor noastre, deoarece a colaborat cu autoarele până la 

scoatere cărților de sub tipar. Şi totuşi, la vârsta înaintată pe care o are 

dânsul, neluând în calcul şi micile probleme de sănătate de care este deranjat 

uneori, ne-a demonstrat că este o fire puternică, posedând din calităţile 
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arhicunoscuţilor stejari ai Dreptcredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi 

Sfânt, deşi ca şi român fiind originar din Ardeal. Ca întotdeauna, ne-am 

bucurat cu toţii de vizita dumnealui şi de darurile aduse special pentru noi 

toţi cu mare drag, inclusiv pentru donaţia făcută Bibliotecii Alba Iulia. 

Astfel, totul a decurs la cel mai înalt nivel posibil, pentru că, în primul rând, 

au fost prezenţi oameni de bun-simţ, care au savurat cu delicateţe din această 

întâlnire frumoasă şi am rămas cu convingerea că vor transmite din 

călduroasa plăcere şi celor ce n-au reuşit să vină. 

         Respectul de care se bucură aici, la Chişinău, şi în foarte multe 

localităţi din Basarabia pe 

unde a colindat, în special, 

prin sate, fiindcă scriitorul 

Virgil Şerbu Cisteianu a spus 

că este născut într-un sat şi nu 

odată l-a amintit pe Lucian 

Blaga care spune că: 

,,Veşnicia s-a născut la sat” şi 

că acolo se află marele spirit al 

poporului nostru; a fost 

confirmat de prezenţa unui 

imens număr de participanţi la 

această lansare, o sală arhiplină din care n-au lipsit mari valori ale culturii şi 

ştiinţei basarabene; academicieni, foşti miniştri ai culturii, profesori 

universitari, conferenţiari universitari, scriitori, reporteri ai radioului şi 

televiziunilor din Chişinău, un impresionant număr de studente, etc. 
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Virgil Şerbu Cisteianu şi marile sale iubiri 

 
 

 

 

 

 

 

 

Recentul Salon Internaţional de Carte, desfăşurat la Biblioteca 

Naţională în perioada 31 august – 4 septembrie, l-a adus la Chişinău pe 

seniorul nominalizat în titlu. Şi de data aceasta ne-a transmis salutul optimist, 

european din Capitala Unirii şi ne-a prezentat... frumoasa tovărăşie literară a 

câtorva volume: „Caietul Verde”, a poetului-martir Nicolae Ţurcanu, vol. IV, 

câteva interviuri „Despre viaţa şi moartea lui Nichita Stănescu”, antologia 

„Din lirica feminină a Basarabiei” în trei volume, apărute toate în oraşul 

Alba Iulia la Editura „Gens Latina”, în 2014, despre opera unui mare critic şi 

istoric al teatrului românesc şi universal, Eugen Virgil Nicoară, de curând 

dispărut în condiţii tragice şi despre cărţile Rodicăi Sagaidac, scriitoare 

basarabeancă  care locuieşte în Viena etc. 
Atât la lansarea volumelor de la SIC BN (02.09.2014), cât şi cea de la 

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în cadrul cenaclului „Magia Cuvântului” 

(04.02.2014), s-a vorbit despre inima fierbinte a omului de cultură Virgil Şerbu 

http://bibliotecalbaiulia.blogspot.ro/2014/09/virgil-serbu-cisteianu-si-marile-sale_9.html
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Cisteianu ce bate pentru Ţară şi pentru Basarabia aşteptată la sânul matricei sale 

româneşti.  

Trebuie menţionat faptul că moderatorii lansării, momentul Alba Iulia din 

cadrul SIC, acad. Petru Soltan şi editorul Virgil Şerbu Cisteianu, acompaniaţi de alţi 

doi scriitori, Loghin Alexeev şi Ion Diordiev, au dat prioritate onorabilă volumului 

„Caietul verde”, cât şi destinului de martir al poetului Nicolae Ţurcanu (21.01.1918, 

Nezavertailovca – 17.08.1985, tot acolo, în Transnistria). Amintim din creaţia sa 

valoroasă o singură strofă, cea din celebrul poem „Salutarea noastră”, „buclucaş”, 

care vorbeşte de sentimentele pure de mare cetăţean român într-o foarte tulbure 

perioadă a sec. XX, catren care i-a adus poetului surghiunul în Siberia în negrul an 

1944: „Salut, dulce Românie / Frate, soră, mamă, tată. / Noi vă zicem bună ziua / 

dar „adio” – niciodată.”. Volumul apărut la Editura „Gens Latina” din Alba Iulia, în 

2014, este prefaţat de dr. Loghin Alexeev, nepot prin alianţă al autorului, iar Ion 

Diordiev, aflăm pe parcurs, i-a fost fin de cununie. Evocarea scriitorului-patriot 

aminteşte de o importantă şi actuală lecţie de cetăţenie.În încheierea discursului său, 

academicianul Petru Soltan a spus că, pentru tot ceea ce a făcut şi face, scriitorul 

Virgil Şerbu Cisteianu are un loc privilegiat în universul literaturii române. 

Volumul „Despre viaţa şi moartea lui Nichita Stănescu” a fost prezentat 

de editor şi vine ca o încercare de a-l reabilita pe poetul „necuvintelor” prin 

intermediul martorilor-cheie: mama şi sora poetului,  

cu care au dialogat câţiva ziarişti: Elisabeta Mondanos, Ovidiu Suciu, Eugen 

Zainea, precum şi regretata poetă Leonida Lari, în dialog cu sora, Mariana Stănescu, 

realizat în ianuarie 1994, material audio transliterat de regretatul poet Anatol 

Ciocanu. Volumul mai conţine şi ultimul dialog între Nichita Stănescu şi Ilie 

Purcaru, precum şi un dialog susţinut acasă la Nichita, în luna mai 1982, de 

studenţii profesorului George Cornea. Interviurile sunt prefaţate de „Scrisoare de 

aniversare”, a marii iubiri a lui Nichita, Gabriela Melinescu, scrisă la 31 martie 

2008, şi acompaniate de referinţe despre fenomenul Nichita Stănescu: Ştefan 

Augustin Doinaş, Eugen Simion, Pavel Ţugui, Mihai Cimpoi, Marian Papahagi, 

Virgil Şerbu Cisteianu. 

        Antologia în trei volume „Din lirica feminină a Basarabiei” a fost prezentată la 

SIC, iar o lansare susţinută de recital a avut loc la Biblioteca Municipală „B.P. 

Hasdeu”, în cadrul Cenaclului „Magia Cuvântului”, diriguit de poeta Victoria 

Fonari. Antologia este una de lux, conţine portrete color şi câte douăzeci de poeme, 

cu unele mici excepţii: Magda Isanos, Leonida Lari, Galina Furdui, Steliana Grama, 

Claudia Partole, Elena Tamazlâcaru, Mara Vlădiceanu, Tatiana Scurtu-Munteanu, 

Svetlana Lupu, Zina Bivol; Rodica Sagaidac, Victoria Fonari, Efimia Ţopa, Nina 

Josu, Angela Plopi, Ileana Rusu, Luminiţa Dumbrăveanu, Lidia Codreanca, Victoria 

Covalciuc; Tatiana Dabija, Marcela Mardare, Oxana Cârlan Munteanu, Claudia 

Slutu-Grama, Eugenia Bulat, Doina Postolachi, Nina Soroceanu, Raisa Lungu-

Ploaie, Otilia Dediu. Materialul antologat este susţinut de Argument, un cuvânt din 

partea Editurii, precum şi de CV-urile poetelor.   
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PE URMELE PAŞILOR DOAMNEI MARICA BRÂNCOVEANU 

La iniţiativa Patriarhului României şi cu aprobarea Sfântului Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române, anul 2014 a fost declarat în Patriarhia Română ca 

„Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)” 

şi „Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni“. Sfântul Martir 

Constantin Brâncoveanu, adevărat domn creştin al Ţării Româneşti, a urcat pe 

tron la 29 octombrie 1688. Acesta s-a remarcat între paginile istoriei noastre ca 

un voievod diplomat, ale cărui merite şi contribuţii culturale şi politice au fost 

recunoscute în afara graniţelor. Apărător al intereselor religioase ale românilor 

din  Transilvania a căutat păstrarea credinţei ortodoxe şi a integrităţii 

Ortodoxiei în Transilvania, împotriva tendinţelor catolicizante, eliberându-l din 

închisoare pe mitropolitul Sava Brancovici. Ca şi ctitor de artă şi cultură veche 

românească, de numele Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu se leagă 

Academia Domnească din Bucureşti, Biserica „Sfântul Gheorghe” Nou 

(Bucureşti), Mănăstirea Hurezi (jud. Vâlcea), Mănăstirea Brâncoveanu (jud. 

Braşov), Palatul Mogoşoaia, scrisul şi tiparul în timpul său. 

 Sfârşitul tragic al familiei Brîncoveanu  la 1714  rămas în istoria Europei unul 

dureros pentru întreaga creştinătate. 

Aflaţi în faţa morţii, pe malul Bosforului, aproape de amiază, sultanul, 

marele vizir precum şi înalţi demnitari ai vremii chemaţi special pentru acest 

„spectacol” priveau ultimele clipe din viaţa Brâncovenilor. Cei şase au fost 
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aşezaţi în genunchi, permiţându-le rostirea unor scurte rugăciuni. Înainte de a fi 

executaţi, Constantin, asemănându-se cu mama Sfinţilor Macabei, i-a îndemnat 

la moarte mucenicească pe fiii săi şi pe sfetnicul Ianache, prin următoarele 

cuvinte: „Staţi tari, bărbăteşte, dragii mei, şi nu băgaţi seama la moarte. Priviţi 

la Hristos, Mântuitorul nostru, câte a răbdat pentru noi şi cu ce moarte a murit. 

Credeţi tare în aceasta şi nu vă mişcaţi din credinţa pravoslavnică pentru viaţa 

şi lumea aceasta! Aduceţi-vă aminte de Sfântul Pavel, ce zice că nici sabie, nici 

îmbulzeală, nici moarte, nici alta orice nu-l va despărţi de Hristos, că nu sunt 

vrednice muncile şi nevoile acestea de aici spre mărirea ce o va da Hristos”.  

Apoi, trupurile celor şase eroi ai credinţei au fost târâte pe uliţi şi aruncate în 

apele învolburate ale Bosforului, iar capetele au fost înfipte la prima poartă a 

seraiului, unde au stat trei zile, după care şi ele au urmat trupurilor. Pe ascuns, 

creştinii au adunat ce se mai putea recupera din trupurile celor şase martiri, şi 

le-au dus în taină de le-au îngropat, nu departe de Constantinopol, în insula 

Halchi, în biserica mănăstirii Maicii Domnului, pe care Domnitorul 

Brâncoveanu a ajutat-o cu ceva timp mai inainte. 

Soţia marelui domnitor a stat închisă la Constantinopol până în luna martie 

anul 1715 când a fost exilată la Kutai, pe malul estic al Mării Negre, de unde a 

fost eliberată şi a venit în ţară în anul 1716. Apoi, doamna Marica, în anul 

1720, a adus în ţară osemintele soţului ei, în timpul domniei lui Nicolae 

Mavrocordat, şi înmormântate în biserica Sfântul Gheorghe Nou, între 

mormântul lui Ion Mavrocordat şi cel al lui Grigorie Brâncoveanu. Nu s-a scris 

numele voievodului pe lespedea de pe mormânt de teama turcilor, dar pe 

aceasta se poate distinge, săpată în piatră stema Ţării Româneşti, ca semn că 

acolo odihneşte domnitorul acesteia. Câtă suferinţă în sufletul doamnei Marica 

Brâncoveanu în acele vremuri tulburi! Înţelegând durerea unei mame, a soţiei 

Voievodului Martir Constantin Brâncoveanu, membrele Ligii Femeilor Creştin 

Ortodoxe Vâlcea, la iniţiativa doamnei subprefect, Aurora Gherghina, au 

organizat pe data de 2 august 2014 o manifestare cultural-spirituală intitulată 

,,Drumul Doamnei”, mergând pe cărarea dintre Mănăstirea Surpatele şi 

Mănăstirea Dintr- un lemn. 

În seria remarcabilă a ctitoriilor brâncoveneşti Sfânta Mănăstire 

„Surupatele” ocupă un loc de frunte, ea reprezentând latura feminină a celebrei 

familii, iar construcţia şi aerul ei diafan trădează dorinţele precise ale unei 

femei bogate şi evlavioase. Admirabila şi devotata Marica, soţia marelui 

domnitor şi cărturar Constantin Brâncoveanu şi mama a 11 copii, a început 

ridicarea Sfântului lăcaş (1703-1706), în plină glorie şi stabilitate a autorităţii 

princiare a bărbatului său. În acele momente nu se gândea nici un moment că, 

peste mai puţin de un deceniu, „Surupatele”, mai sus de „Dintr-un Lemn”, 

aşezată într-un loc minunat, înconjurat de arbori seculari, va deveni altarul 
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plângerii şi de grea văduvie, sălaj de bocet şi de prigoană. Încă de la începutul 

lucrărilor, când s-au aşezat primele bucăţi de piatră la temelia viitorului Sfânt 

lăcaş, marea Doamnă a Ţării Româneşti s-a gândit la un loc de retragere peste 

vară, departe de iureşul oriental de pe malurile Dâmboviţei, Bucureşti, sau 

chiar de chinoviile din apropiere des călcate şi umblate de pelerini şi boieri. 

Acest loc, hărăzit de bunul Dumnezeu, mai constituise un aşezământ 

mânăstiresc încă din 1512, consemnat în hrisoavele lui Neagoe Basarab. Acest 

lucru ne determină să afirmăm că ne aflăm în faţa unei vechi ctitorii a boierilor 

Buzeşti. Ctitoria, fiind şubred pornită şi neîntărită chiar de la începutul 

lucrărilor, s-a surpat cu timpul, de unde probabil apariţia actului „de botez” ce i 

s-a dat viitoarei ctitorii a brâncovenilor de „Surupatele”. Odată cu refacerea 

Mânăstirii din temelii, marea doamnă Marica Brâncoveanu s-a îngrijit până în 

cele mai mici amănunte ca acest lăcaş sfânt să fie înzestrat cu de toate, loc 

demn de închinăciune şi rugăciune pentru înalta familie a Brâncovenilor: moşii 

întinse, odoare scumpe, icoane, covoare, dar şi alte bunuri specifice vieţii 

mânăstireşti. Frumoasa pictură realizată în anul 1707 de către renumiţii zugravi 

(câtă smerenie!) Andrei, Iosif Ieromonahul, Hranite şi Ştefan, s-a păstrat intactă 

(caz aproape unic între frescele din mânăstirile noastre). Interesantă este 

povestea Sfintei Treimi, aşa cum ne-au lăsat-o Scriptura şi Tradiţia, ilustrată în 

naos sub forma unei benzi desenate, ai zice ca un film de autor. Acolo, în mai 

multe registre, este redată apariţia celor trei îngeri (Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh) 

care se prezintă în faţa lui Aavram la stejarul Manvri. Aceştia sunt ospătaţi, 

după care se îndreaptă spre Sodoma şi Gomora pentru a le şterge de pe faţa 

pământului. Putem spune, fără riscul de a greşi cu nimic, că însuşirea acestor 

scene, claritatea excelentă a mesajului cu caracter teologic şi artistic, reprezintă 

o realizare unică în iconografia românească. După martiriul lui Constantin 

Brâncoveanu ce a avut loc în capitala Imperiului Otoman, Instanbul, în august 

1714, împreună cu cei patru fii ai săi şi cu sfetnicul Ianache, Doamna Ţării 

Româneşti, Marica, se retrage în singurătate la Mânăstirea „Surpatele” pentru 

a-şi plânge văduvia şi pe toţi aceia care i-a iubit ca pe lumina ochilor din cap. 

Făcea des drumul la Mânăstirea „Dintr-un Lemn”, ce se găsea mai la vale, 

trecând prin codrii seculari, neexistând, ca acum, atâtea locuinţe. Aici, la Sfânta 

Mănăstire, în demnitatea deplinei singurătăţi, din ochii măritei Doamne, 

lacrimile se rostogoleau năvalnic inundându-i obrajii. A rămas, pentru 

eternitate, ca această cărare a durerii să se numească „Drumul Doamnei”. 

Văduva princiară nu a fost singură în tot acest timp, până la săvârşirea din 

viaţă. Ea a fost însoţită mereu de soţia, la fel de îndurerată, a clucerului Ianache 

Văcărescu, cel care a fost jupuit de viu şi ucis dimpreună cu stăpânul său, Vodă 

Brâncoveanu. Aşadar, bărbaţii au primit împreună moartea martirică, iar 

femeile lor văduvia şi bătrâneţea însingurată. În plus, Marica avea şi patru 

feciori de plâns şi de pomenit. De unde atâtea lacrimi!



 

 

 

 

                      

                      

                       REZULTATELE CONCURSULUI 

                           

                      În urma jurizării lucrărilor sosite  la redacţie în cadrul 

concursului organizat de revista noastră, pentru faza finală, au fost 

selectati următorii concurenţi: 

1. Ionela Mădălina Grosu- Todireşti-Suceava-poezie 

2. Diana Frumosu- Criuleni - Basarabia-poezie 

3. Mihai Florin Donţu  – Reşiţa - Proză 

4. Mihai Florin Donţu – Reşiţa -poezie 

                     5. Maria Ana Gîbu – Dorohoi - poezie 

                     6. Alexandra Maria Bogdan – Craiova -poezie 

                     7. Tania Ioana Marcea – Făgăraş - proză 

                     8. Tania Ioana Marcea – Făgăraş - poezie 

                     9. Jeny Georgiana Căciulă - Slobozia          

                     10. Silvia Maria Brassoi – Făgăraş – proză 

                     11. Elena Costache- Bucureşti - poezie 

                     12. Ciprian Iulian Şoptică- Botoşani- eseu 

                     13. Ciprian Iulian Şoptică- Botoşani poezie 

                     14. Şterfan Cătălin Topliceanu-Vaslui-poezie 

                     15. David Luceac -  Rădăuţi – proză    

                     Pentru secţiunea de critică literară şi Istoria literaturii 

române, nu s-a primit nici un material. 

                    Toţi cei nominalizaţi mai sus, vor fi anunţaţi telefonic şi 

prin revistă despre data când va avea loc cea de a IVa sesiune 

naţională a Cenaclului literar ,, Gând Românesc” , în luna noiembrie 

2014 în cadul căreia se vor înmâna premiile la Alba Iulia. 

                     Toţi concurenţii  sunt rugaţi să ne trimită grabnic o 

fotografie alb negru sau color şi 2  poezii, 1 proză scurtă şi un  eseu 

pentru a fi publicate în revista Gând Românesc din luna noiembrie 

a.c.  

                      Premiile vor consta în bani, obiecte, publicarea unui 

volum la editura ,, Gens Latina”,  publicarea în paginile revistei  şi 

abonament gratuit pentru 6 luni la revista ,, Gând Românesc”. 

                                           Comisia de acordarea premiilor.                  
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                           ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR! 

 

  Toate materialele trimise spre publicare vor fi tehnoredactate şi corectate 

de către dvs. respectând următoarele: 

1.  format  JIS B5 

2. redactare cu diacritice româneşti (ă î ş ţ â) 

3. font titlu: Times New Roman, caractere de 16 Bold (Aldin) 

4. font ,,nume autor”: Times New Roman, caractere de 14 Bold (Aldin) 

5. font text conţinut: Times New Roman, caractere de 12 (Aldin) 

6. margini: stânga: Sus: 3 cm, Jos: 3 cm  Stânga: 4 cm, Dreapta: 3cm,  

7. text nota de subsol: Times New Roman, caractere de 10 

 Toţi colaboratorii noştri sunt rugaţi să trimită CV-urile şi o fotografie. 

 Lucrările care conţin fotografii, fie le puteţi insera dvs. în text, fie le 

trimiteţi separat. De preferat fotografiile să aibă o rezoluţie cât mai clară.  

 Redacţia nu are corectori. Atenţie mare la corectură. Vă rugăm să 

respectaţi indicaţiile de redactare precizate. Manuscrisele în caractere pe care nu 

le recunoaşte programul Word nu vor fi publicate. Manuscrisele nepublicate nu 

se restituie. Revista nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul 

materialelor. Această responsabilitate, revine autorilor.  

        Revista se poate procura de la redacţie contra cost: 15 RON  prin rezervare 

anticipată. 

        Revista apare lunar la data de 30 a fiecărei luni. URMĂTORUL NUMĂR 

AL REVISTEI, APARE ÎN DATA DE 30 octombrie 2014 MATERIALELE 

VOR FI EXPEDIATE PÂNĂ LA DATA DE  15 octombrie 2014 INCLUSIV. 

       Abonamentele se pot face direct la redacţie, costul unui abonament anual 

fiind de 120 lei, plus 50 lei taxele poştale. Nu se fac decât abonamente anuale.                             

         ADRESA REDACŢIEI: Alba Iulia, str. Arnsberg nr.3 Bloc B1, ap.30, 

judeţul Alba.Telefoane: 0734/198447 sau 0741/721601 Adresa Internet;  

virgil_serbu_cisteianu@yahoo.com 
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