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„De la Roma venim, scumpi şi iubiţi compatrioţi din Dacia 

Traiană. Ni se cam veştejise diploma noastră de nobleţe, limba 

însă ne-am transcris-o din buchiile voastre gheboşite de 

bătrâneţe în literele de aur ale limbilor surori”. 
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     ,,Cel mai înalt ideal la care o revistă literară poate aspira este să-şi 

înţeleagă drept – adică în semnificaţiile esenţiale – timpul în care îi 

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

autoritatea pe care numai o bună cunoaştere, o vocaţie autentică şi 

o reală pasiune o pot da”. 

                                                                                ION CHINEZU 
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GÂNDURI DESPRE MAREA 

UNIRE ÎN ANUL       

      100 
       

                     ION ANDREIŢĂ 

 

 

 

„A fost pentru mine o mare emoţie să văd atâtea 

drapele tricolore fluturând” 

    – convorbire cu învăţătorul Ioan Şerdean, participant la Marea Unire –  

- Aşadar, stimate domnule învăţător Ioan Şerdean, în 1918 aveaţi 16 

ani şi aţi participat la Marea Unire. Ce vă amintiţi dumneavoastră, în 

legătură cu acest eveniment? 

- De fel, sunt din comuna Limba, azi Dumbrava, un sat la vreo trei 

kilometri de Alba Iulia. La Unire n-am participat numai eu, a participat 

întregul sat. Satele din jurul oraşului au venit în masă, în totalitate. Comuna 
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noastră fusese pregătită de învăţătorul nostru Ioan Bucur. De fapt, dascălii 

pregătiseră poporul pentru Unire în toată Transilvania. Ei trăiau alături de 

popor, la ţară, şi-i cunoşteau durerile şi dorinţele. Aşa că la Unire eram cu tot 

satul, cu părinţi, cu vecini, cu veri, cu verişoare. Eu m-am aşezat la poarta nr. 

1 a Cetăţii, mai într-o parte, să văd cum vin oamenii la Marea Adunare. Am 

primit, ca să zic aşa, un fel de defilare. Oamenii veneau încolonaţi, cu 

steaguri tricolore şi o tablă în faţă, pe care era scris locul de unde vin, 

comuna, judeţul. Pe mine asta m-a impresionat cel mai mult, steagurile 

tricolore. Până atunci, noi nu aveam voie să purtăm drapelul tricolor. A fost 

pentru mine o mare emoţie să văd atâtea drapele tricolore fluturând. Oamenii 

erau veseli şi cântau. Pot să vă spun ce cântau? – că ţin minte. 

- Bineînţeles. 

- Fiecare judeţ venea cu un cântec. Primii au venit moţii dinspre Brad. 

Ei cântau:  

   

…El este liber şi stăpânul, 

  Stăpân pe-ogorul ce moşi-strămoşi 

  I l-au lăsat, 

  Pe unde-au tras străinii brazdă 

  Şi-au despărţit pe fraţi de fraţi 

  Să-ntindem hora înfrăţirii 

  Pe coama vechilor Carpaţi… 

  

De pe Târnave, dinspre Blaj şi Mediaş, se auzea: 

 

  Astăzi, fraţilor români, 

  Ne vedem din nou stăpâni 

La-ale noastre vechi moşii 

Ce erau mai mult pustii. 

Nu putea bietul român 

De tiranul cel păgân 

Nici de casă a-şi căta 

Şi soarta şi-o blestema… 

 

Cântecul celor din Sibiu era: 

 

 Haideţi, fraţi, să-ntindem hora 

 Spre mândria tuturora, 

 Hora cea din multe sate, 

 Cea din şaptezeci şi şapte. 

 Saltă arma, raniţa, 

 Ca să trecem graniţa, 
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 Să mutăm capitala 

 Drept la Alba Iulia. 

 Alba Iulia, crăiasă, 

 Pregăteşte-te, mireasă, 

 Că vine alaiul tot 

Cu-al lui Mircea strănepot, 

 Vine alaiul cu toţi 

 Cu-ai lui Horea strănepoţi… 

 

Din altă parte – uite că nu-mi mai amintesc ce scria pe tablă – 

răsuna:  

 

 Colo-n munţii Ţebei 

 Unde Horea-odată 

 Şi-aduna oştirea 

 Sub falnic gorun 

 Se vede-o movilă 

 Şi-o cruce uitată, 

 A lui Avram Iancu 

 Eroul tribun. 

 Dormi lin, dormi în pace 

 Eroule mare, 

 Căci şi de-a ta umbră 

 Duşmanii se tem. 

 Dar veni-va ziua, 

 Ziua sfântă-n care 

 O Dacie nouă 

 Iar să ridicăm… 

 

De la Abrud, de la Câmpeni şi de la Zlatna, de pe toată Valea 

Ampoiului, alţi moţi cântau: 

 

 Strigă Bărnuţ din Sibiu 

 Că Ardealul nu-i pustiu, 

 Strigă Iancu de la munte 

 Nu te teme, măi Axente,  

 Că şi eu vin de la munte 

 Cu opt mii şi şapte sute, 

 Că românii sus, la munte, 

 Stau ca brazii, mii şi sute… 
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Cei care veneau dinspre Cluj cântau: 

 

 S-a deşteptat din somn românul. 

 Azi nu mai este sclav încătuşat…  

 

Dinspre Hunedoara şi Petroşani cântau: 

 

 Avem o mândră ţară, 

 În timp de jale-amară 

 Strămoşii se luptară 

 S-o scape de străini, 

 Azi singuri, noi românii 

 Suntem pe ea stăpâni, 

 Sus inima, români! 

 În Ţara Românească 

 De-a pururi să trăiască 

 Credinţa strămoşească 

 

 Şi graiul din bătrâni, 

 Sus inima, români!… 

 

Aşa cântau de pe toate văile, de pe toate locurile… 

 

- Totuşi, iertaţi-mi întrebarea, cum de le-aţi ţinut chiar aşa de bine 

minte? 

- Aşa. Eu am o memorie bună. Le-am ţinut minte şi atunci, pe loc, mi 

s-au întipărit apoi definitiv. Că eu eram elev. Apoi am ajuns învăţător. Iar ca 

învăţător de sat, le-am cântat peste 40 de ani cu copiii la şcoală.  

- Ce-aţi mai auzit, în afară de cântece? 

- Apoi, nu doar cântecele le-am auzit. Am văzut cum l-au adus mort 

pe Ion Arion, un delegat dinspre ţinutul Clujului. În gară la Teiuş, ostaşii din 

garda maghiară, ascunşi pe acoperişul gării, au tras în el. El era pe scara 

trenului, cu drapelul în mână. L-au împuşcat mişeleşte. A fost adus în Alba 

Iulia înfăşurat în tricolor şi înmormântat cu tot alaiul. Există şi astăzi locul şi 

crucea lui; numai că lumea a cam uitat de el.  

- Altceva ce-aţi mai făcut dumneavoastră, în Ziua Unirii? 

- M-am amestecat în mulţime şi m-am dus spre Sala Unirii. În sală nu 

se dădea voie decât la cei cu mandat. Dar s-a nimerit să fie de santinelă Popa 

Clement, un băiat din satul nostru, văr de-al meu dinspre mamă. Mă rog de 

el: Dă-mi vere şi mie drumul. Nu pot vere, zice, dacă n-ai credenţional. Zic: 

Fă-te că te plimbi mai încolo, ca să mă strecor eu. Şi el s-a plimbat, şi eu am 

intrat. Dar cred că el ştia că Unirea era pe sfârşite, că altfel nu se plimba să 
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mă lase pe mine să intru. Că eu când am intrat, doar l-am auzit pe Pop de 

Băseşti zicând: Doamne, acum pot să mor fericit, că văzură ochii mei unirea 

tuturor românilor într-o ţară mare, mândră şi bogată. Apoi au ieşit cu toţii 

afară şi au vorbit poporului. Erau patru tribune de la care vorbeau. După 

fiecare vorbire se cânta câte o cântare. Aşa s-a cântat „Marşul lui Iancu”, 

„Deşteaptă-te române”, „Pui de lei”, „Cântecul lui Mihai Viteazul”. „Hora 

Unirii”. Cu Hora Unirii s-a încheiat, pe la patru-cinci după amiază. Unii au 

stat şi mai târziu. Dar noi ne-am întors acasă. Întoarcerea spre casă a fost o 

bucurie de nedescris.  

 

                                                                        

 

             Participanţi la Marea Unire  de la Alba Iulia,1 Decembrie 1918 
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MIHAI EMINESCU 

 

 

 

 

 

 

 

                                  BASARABIA ŞI RUŞII 

 

    ,,... cine ar fi în stare să scrie mai bine decât Eminescu despre lupta 

României cu panslavismul într-un articol pe al cărui parcus el compară 

stăpânirea pravoslavnicului ţar cu cea a românilor din Bucovina. [...] 

Rusia nu a luat această parte din Moldova pentru ca să-şi asigure 

graniţele, ci ca să înainteze cu ele, şi nu voieşte să înainteze decât pentru 

a putea stăpâni cât maimulte suflete, făcând în aşa fel ca din Basarabia 

să poată înrâuri asupra Moldovei şi asupra întregului popor românesc.” 

                                                                                Nicolae Lupan 

„Rusia nu se mulţumeşte de a fi luat o parte mare şi frumoasă din vatra 

Moldovei, nu se mulţumeşte de a fi călcat peste graniţa firească a pământului 

românesc, ci voieşte să-şi ia şi sufletele ce se află pe acest pământ şi să 

mistuiască o parte din poporul român. Rusia nu a luat această parte din 

Moldova pentru ca să-şi asigure graniţele, ci pentru ca să înainteze cu ele, şi 

nu voieşte să înainteze decât spre a putea stăpâni mai multe suflete. Tocmai 

puşi faţă în faţă cu viaţa rusească românii au început a fi cu atât mai vârtos 

pătrunşi de farmecul vieţii lor proprii, de bogăţia şi superioritatea 

individualităţii lor naţionale; tocmai fiind puşi în contact cu ruşii, românii 

erau mândri de românitatea lor. E nobil răsadul din care s-a prăsit acest mic 

popor românesc, şi, deşi planta nu e mare, rodul e frumos şi îmbelşugat; cele 

două milioane de români au adunat în curgerea veacurilor mai multe şi mai 

frumoase comori decât nouăzeci de milioane de ruşi vor putea să adune 

cândva. De câte ori ruşii se vor pune în atingere cu noi, vor trebui să simtă 



13 
 

superioritatea individualităţii noastre, să fie supăraţi de acest simţământ şi să 

ne urască mai mult şi tot mai mult. Fără îndoială această ură a fost întemeiată 

pe timpul când între Moldova şi aşa-numita Basarabia comunicaţia era 

liberă. Ruşii s-au încredinţat că această libertate este primejdioasă numai 

pentru dânşii şi pentru aceasta au închis graniţele ermeticeşte şi au curmat 

atingerea între românii de peste Prut şi restul poporului român. De atunci şi 

până acum măsurile silnice pentru stârpirea românismului se iau fără de 

curmare. Administraţia, biserica şi şcoala sunt cu desăvârşire ruseşti, încât 

este oprit a cânta în ziua de Paşti „Hristos a înviat” în româneşte. Nimic în 

limba românească nu se poate scrie; nimic ce e scris în limba românească, nu 

poate să treacă graniţa fără de a da loc la presupusuri şi persecuţiuni; ba 

oamenii de condiţie se feresc de a vorbi în casă româneşte, pentru ca nu 

cumva o slugă să-i denunţe; într-un cuvânt, orice manifestaţie de viaţă 

românească e oprită, rău privită şi chiar pedepsită. Sute de ani, românii au 

fost cel puţin indirect stăpâniţi de turci: niciodată însă în curgerea veacurilor, 

turcii nu au pus în discuţie limba şi naţionalitatea română. Oriunde însă 

românii au căzut sub stăpânirea directă ori indirectă a slavilor, dezvoltarea 

lor firească s-a curmat prin mijloace silnice.”  

                                                              (Din ziarul Timpul, iunie 1878) 
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           INA GUŢU 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

SCRISOAREA APROBATĂ DE ZEMSTVA DE LA BĂLŢI 

LA 3 MARTIE 1918 

 
 

În ziua de 3 martie, ceasurile de dimineaţă, 20 reprezentanţi ţărani din 

Zemstva ţinutală (consiliu judeţean) a ţinutului Bălţi a prezentat la birou în 

numele reprezentanţilor din tot ţinutul următoarea “moţiune” sau dorinţă 

scrisă, preluată de basarabia91.net: 

„Noi, mai jos iscăliţii ai Zemstvei ţinutului Bălţi, cu cinste vă rugăm să 

aveţi bunătatea ca, înainte de a intra în rânduiala zilei hotărâte pentru 

adunarea de astăzi a zemstvei, să puneţi la glăsuire dorinţa noastră arătată 

mai la vale, de a ne uni cu ţara noastră mama România. 
Ştiind prea bine că acum o sută şi şase ani am fost furaţi cu de-a sila de la 

sânul dulce al mamei noastre scumpe cu care am făcut un trup şi un suflet; 
Ştiind prea bine că în vremurile acestea grele, când după ce ne va izbăvi 

Dumnezeu de tirania rusească, care ne-a apăsat, batjocorit şi întunecat atât 

amar de vreme, era să ne prăpădim în focul anarhiei bolşevice, iar România 

ne-a dat ajutor frăţesc în zile de grea primejdie, curăţindu-ne ţara de 

duşmani, dându-ne scutul, liniştea şi rânduiala pierdută; 
Ştiind prea bine că singuri sîntem şi prea puţini şi prea neputincioşi, pentru 

a ne putea ocârmui şi apăra singuri, fără a cădea din nou sub alt jug străin, 

care să ne facă iarăşi robi; 

 
HOTĂRÂM în numele ţinutului nostru Bălţi să ne unim din nou cu scumpa 

noastră ţară-mamă: România, voind să împărţim cu ea frăţeşte tot norocul şi 

http://basarabia91.net/
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nevoile noastre viitoare ca şi în vremurile Moldovei lui Ştefan cel Mare. 
Această hotărâre nestrămutată şi sfântă a noastră rugăm să fie trimisă fără 

întârziere Sfatului Ţării din Chişinău, pentru ca acesta, ascultând glasul 

nostru, să hotărască în grabă în numele întregii ţări: sfânta, mântuitoarea, 

mult dorita şi veşnica noastră Unire cu ţara noastră mamă România, în care 

ne punem nădejdea, căci ca bună mamă ne va garanta frăţie deplină şi 

drepturile căpătate de norod prin revoluţia din 1917. 
Bălţi, în 3 Faur 1918.Urmează semnăturile...” 

Preşedintele adunării Zemstvei, Costache Leancă, punând la vot, 

dorinţa celor douăzeci de reprezentanţi a fost aprobată în unanimitate 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

    VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 

 

 

 

 

 

 

O MARE LUPTĂTOARE PENTRU UNIRE 

                      ELENA ALISTAR 
 

           S-a născut în anul 1873, în localitatea Vaisal, judeţul 

Ismail, Basarabia - d. 1955, Pucioasa), a fost unica femeie care a făcut parte 

din Sfatul Ţării, care a decis Unirea Basarabiei cu România. 

Fiică a preotului Vasile Balan şi a Elisavetei, a făcut şcoala primară la 

Congaz, judeţul Cahul, apoi Şcoala Eparhială de Fete din Chişinău (1882 - 

1890). Devenită învăţătoare, a predat, în perioada 1890 - 1906, în şcoli din 

localităţile Văleni, Roşu, Zărneşti şi Rezeni, unde s-a stabilit împreună cu 

soţul ei, preotul Dumitru Alistar. 

Între 1909 - 1916, cu sprijinul lui Constantin Stere, preşedintele Ligii 

Naţionale a Românilor, a urmat Facultatea de Medicină de la Iaşi. Militează 

pentru unirea Basarabiei cu România, publicând o serie de articole în presă şi 

organizând un grup de propagandă a ideilor unioniste în teritoriile româneşti 

de dincolo de Prut. Arestată pentru 

„activitate naţionalistă”, la 19 august 1914, 

este închisă pentru 45 de zile la Chişinău. 

Eliberată din lipsă de probe, se retrage 

la Iaşi, unde este mobilizată ca medic pe 

front (1916). Participă la constituirea 

Partidului Naţional Moldovenesc 

în aprilie 1917, reprezentând fracţiunea 

„Blocul Moldovenesc”. A fondat, în 

acelaşi an, Societatea Culturală „Făclia 

Femeilor Studente la Medicină” şi Liga 

Culturală a Femeilor din Basarabia, unde a 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1873
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Jude%C5%A3ul_Ismail&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Jude%C5%A3ul_Ismail&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Jude%C5%A3ul_Ismail&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Basarabia&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1955
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Pucioasa
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Sfatul_%C5%A2%C4%83rii&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Unirea_Basarabiei_cu_Rom%C3%A2nia
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1890
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1906
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1909
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1916
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Constantin_Stere&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1916
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Aprilie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Aprilie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Aprilie
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cerut pe toate căile unirea cu România. 

În octombrie 1917 a fost aleasă deputat în Sfatul Ţării de la Chişinău, 

mandat exercitat în perioada 21 noiembrie 1917 – 27 noiembrie 1918. Într-un 

discurs ţinut la 11 februarie 1918, Elena Alistar se adresa nehotărâţilor prin 

cuvintele „acum ori niciodată, noi trebuie să ne unim…! Orice moldovean, 

fie el cât de democrat, trebuie să înţeleagă aceasta şi să facă tot ce se poate, 

să aducă orice jertfă, pentru a înfăptui această Unire”. După unire a fost 

numită director la Şcoala Eparhială de Fete din Chişinău, pe care a condus-o 

în perioada interbelică. 

A fondat Liga Culturală a Femeilor şi Gruparea Femeilor Române din 

Basarabia. A activat în Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române, 

condusă de Alexandrina Cantacuzino. La 28 iunie 1940, când Basarabia a 

fost anexată Rusiei Sovietice, s-a refugiat în România, stabilindu-se mai întâi 

la Iaşi, apoi la Pucioasa.  

 

Pentru activitatea ei a primit distincţiile Ordinul „Ferdinand I”, „Meritul 

Sanitar” clasa a II-a pentru combaterea holerei (1913), „Bărbăţie şi credinţă” 

(1913), „Răsplata Muncii”, clasa I. 

Elena Alistar îşi rezuma crezul astfel: „Trebuie ca orice fiinţă omenească 

să-şi aducă obolul ei de muncă, inimă, de suflet, de fiinţa lui şi chiar viaţă, 

pentru ca să contribuie cât de puţin la realizarea aspiraţiilor”. A fost 

înmormântată, mai întâi în cimitirul local şi, din 1963, la Cimitirul Bellu, în 

cavoul familiei Isanos. 

 

 

 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Octombrie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1917
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/11_februarie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1918
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/28_iunie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1940
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1963


18 
 

GHEORGHE CIUL 

 

 

 

 

 

PRIMUL CENTENAR ŞI REUNIREA BASARABIEI CU 

ROMÂNIA (I)
1
 

 La 27 martie, acum 100 de ani, Basarabia se unea prima cu România 

prin votul solemn al Sfatului Ţării de la Chişinău (86 de voturi pentru, 3 

împotrivă şi 13 absenţi). „În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării 

declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) în hotarele ei 

dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă 

de Rusia acum o sută şi mai bine de ani, din trupul vechii Moldove, în 

puterea dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului ca 

noroadele singure să-şi hotărască soarta lor de azi înainte şi pentru totdeauna 

se uneşte cu mama ei, România”. Un vis frumos s-a împlinit, iar după 100 de 

ani de stăpânire imperialistă ţaristă, Basarabia se unea cu Ţara Mamă. 

Decretul regal de unire a Basarabiei cu România avea să fie semnat la 9 

aprilie 1918 de Regele Ferdinand, regele României şi contrasemnat de 

Alexandru Marghiloman, preşedintele Consiliului de Miniştri, şi Dem 

Dobrescu, ministru de Justiţie. Regatul unit al României avea să fie invadat 

la 28 iunie 1940 de trupele sovietice, în baza Pactului dintre Rusia şi 

Germania, de fapt Pactul Stalin-Hitler, care au ocupat estul Moldovei, 

Bucovina de Nord şi Herţa, astfel că tot prima Basarabia va fi ruptă din 

trupul României şi aşa a rămas până astăzi, chiar dacă mareşalul Ioan 

Antonescu a trecut Prutul şi a eliberat pentru scurt timp Basarabia de sub 

jugul sovietic. Deci istoria separată a teritoriului dintre Prut şi Nistru nu este 

mai lungă de 150 de ani, tot restul istoriei fiind comună cu cea a spaţiului 

românesc. Acum, la 100 de ani de la actul istoric din 27 martie 1918, 

Basarabia a devenit Republica Moldova, un stat înfiinţat pe 27 august 1991, 

cuprinzând aproape  30.000 de kmp din provincia medievală Moldova, plus 

o suprafaţă de 4.163 kmp şi partea stângă a Nistrului (denumită Transnistria), 

adăugată la RSS Moldovenească. Problema care se pune acum, o problemă 

                                                           
1
 Articol preluat din ziarul Unirea cu acordul autorului 
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seculară, este dacă este posibilă reunirea Basarabiei cu România şi cum s-ar 

putea ea realiza, prin integrarea europeană sau prin unirea directă cu 

România. Integrarea europeană este o iluzie, atâta timp cât nici România nu 

este încă integrată şi va mai curge multă apă pe Dâmboviţa până vom fi 

membri deplini ai UE, în Zona Euro, în Spaţiul Schengen, ca să nu mai 

vorbim de standardele de viaţă şi civilizaţie. Singura cale rămâne reunirea cu 

România, şi ea este mereu şi oricând valabilă şi posibilă atâta timp cât opt 

din zece locuitori dintre Prut şi Nistru sunt etnici români (chiar dacă unii se 

numesc moldoveni), atâta timp cât trei sferturi din populaţia dintre Prut şi 

Nistru declară limba română ca limbă maternă (chiar dacă unii o numesc 

moldovenească). Când se va produce acest lucru? Am putea spune că într-o 

clipă astrală, atunci când se vor întâlni în mod fericit o conjunctură 

favorabilă şi o elită capabilă să o fructifice pe ambele maluri ale Prutului. 

Aşa cum s-a întâmplat, de exemplu, în anii Primului Război Mondial, în 

1917, când din România a rămas o limbă de pământ, la Iaşi, între Carpaţi şi 

Prut, două treimi din teritoriul ţării fiind ocupat de armatele germane, austro-

ungare şi bulgare. Dacă cineva ar fi spus atunci că peste 1 an se va reface 

România Mare din Muntenia, Moldova, Transilvania, ar fi fost taxat ca 

nebun şi că vorbeşte „patriotisme”. Şi iată, acest lucru s-a întâmplat, la fel 

cum se va reface şi România, dar trebuie, în primul rând, să dorim cu toţii 

acest lucru. Renaşterea şi refacerea noastră din cenuşă este o caracteristică a 

poporului român, pe care marele savant şi patriot înţelept  George Emil 

Palade, laureat al Premiului Nobel (1974) pentru fiziologie şi medicină, o 

denumea „genomul poporului român”. Marele om de ştiinţă considera că aşa 

cum refacerea celulei căreia i-a dedicat toate cercetările sale umane este  un 

dat genetic şi un proces continuu, tot aşa există o genomică a unei naţii, care 

la români este dată de capacitatea formidabilă de a renaşte din cenuşă, la fel 

ca pasărea mitică Phoenix, ce posedă proprietatea de a se autoincendia 

periodic şi de a se reface din cenuşă, şi mai ales de a avea o longevitate 

extraordinară, ce o plasa în rândul fiinţelor nemuritoare. Şi marele savant 

dădea drept exemplu satele din Moldova care erau călcate şi prădate de 

tătari. „Cine a apucat să fugă s-a ascuns în codri. Restul au fost luaţi robi, 

satului i s-a dat foc, vitele au fost luate, hambarele golite. După ce hoardele 

se retrăgeau, oamenii rămaşi în viaţă se reîntorceau şi îşi reclădeau 

gospodăriile din cenuşă, ca Pasărea Phoenix. Adică au avut forţa de a o lua 

de la început, de a reporni aproape de la zero, de a reconstrui mediul în care 

trăiau şi de a se reface pe el. Şi acest lucru nu l-au observat doar într-un 

singur loc, ci a reverberat pe tot teritoriul ţării noastre”. Această genă, acest 

genom este specific întregului popor român şi mai ales ţăranului român. De 

aceea, nu trebuie sub nicio formă să vindem pământul, care conferă putere, 

independenţă şi statornicie, veşnicie românului, ţăranului, şi mai ales 

conştiinţa unui destin emanat din veşnicie. Subscriem şi noi la teoria 
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renaşterii din cenuşă şi să sperăm că ea va fi operaţională în continuare la 

români. 

 Dar, dincolo de acest fond genetic, de dorinţa exprimată atât la 

Bucureşti cât şi la Chişinău, unde toate partidele româneşti şi-au exprimat 

opţiunile unioniste, fie sub forma regăsirii în Uniunea Europeană, sau a 

Unirii directe şi imediate cu ţara mamă, este de subliniat că există şi o 

conjunctură internaţională de care ar trebui să ţină seama politicienii din 

România şi Basarabia. Este vorba despre recunoaşterea dreptului la Reunire 

de către cea mai mare putere mondială şi anume Statele Unite ale Americii. 

Această atitudine a fost exprimată de Congresul SUA prin Rezoluţia nr. 148 

a Senatului SUA din 28 iunie 1991, iniţiată de doi senatori republicani, Jesse 

Helms (Carolina de Nord) şi Larry Pressler (Dakota de Sud), care au 

prezentat senatului un proiect de rezoluţie în favoarea autodeterminării şi 

reunificării Basarabiei şi nordului Bucovinei cu România.  

 Dar pentru ca ajutorul american să devină un factor mobilizator, 

hotărâtor, ca în 1918, când programul în 14 puncte al preşedintelui american 

W. Wilson a stat la baza Marii Uniri, ar trebui să avem şi noi un preşedinte 

care să declare că Unirea cu Moldova este al treilea proiect de ţară după cele 

două realizate deja: aderarea la NATO şi intrarea în Uniunea Europeană. Aşa 

cum a făcut-o fostul preşedinte Traian Băsescu, care a declarat în repetate 

rânduri că Moldova trebuie să se alăture României. Fostul preşedinte o fi 

avut multe păcate, dar ca patriot, ca naţionalist, ca român sentimental şi cu 

amprentă patriotică, certă, nu numai din interes politic, personal sau 

electoral, nu pot să nu constat că s-a luptat şi se luptă şi astăzi pentru 

reunificarea ţării. El a făcut prima vizită de stat ca preşedinte la Chişinău, a 

pledat în Biroul Oval de la Casa Albă, în faţa lui George W. Bush, pentru 

unire şi a fondat, împreună cu Anatol Şalaru şi cu Ana Guţu, Partidul Unităţii 

Naţionale din Chişinău, despre care posturile noastre de televiziune nu au dat 

nici măcar o ştire, deşi a vorbit la Cahul şi Soroca, liber şi ca un român 

impecabil. Fostul preşedinte al României a devenit de fapt preşedintele 

onorific al Partidului Unităţii Naţionale de la Chişinău, creat de Anatol 

Şalaru, care a lăsat liber locul preşedintelui, până când Traian Băsescu nu va 

redobândi cetăţenia moldovenească, care i-a fost dată de fostul preşedinte al 

Republicii Moldova, Nicolae Timofte, dar a fost revocată de către Igor 

Dodon, imediat ce a preluat funcţia de preşedinte. Traian Băsescu a făcut 

apel la această decizie şi a câştigat în primă instanţă, dar Curtea de Apel a 

recunoscut decizia lui Dodon drept legală. Fostul nostru preşedinte a atacat 

decizia la Curtea Supremă de Justiţie a Moldovei. Procesul continuă şi poate 

că ar fi un bun exemplu de implicare şi pentru preşedintele Klaus Iohannis, 

care declară că „o Unire a Basarabiei cu România este  posibilă, dar în 

acelaşi timp nu cred că este posibilă în viitorul apropiat”. El a subliniat că 

trebuie îndeplinite trei condiţii pentru realizarea Unirii cu Republica 
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Moldova: „Să-şi dorească românii, să-şi dorească oamenii din Moldova aşa 

ceva şi nici România nici Moldova nu trebuie să aibă dispute pe propriul 

teritoriu care sunt sub jurisdicţie internaţională. Dacă aceste condiţii sunt 

îndeplinite este posibil ca un astfel de proces să înceapă şi să fie urmat de 

succes. Fără condiţiile minimale, rămâne un deziderat frumos şi nu un 

proiect politic”. Parcă ar fi vorbit Igor Dodon! Cu un asemenea preşedinte, 

care nu simte şi nu acţionează ca un român din spiţa marilor regi ai 

României, prusaci, adică nemţi, ca şi Klaus Iohannis, sunt slabe speranţe de a 

avea o reunificare la fel de istorică ca aceea din 1918, de acum 100 de ani. 

Iar prima condiţie pentru aceasta ar fi ca şeful statului nostru de astăzi să 

urmeze pilda marelui rege loial şi întregitor de ţară, Ferdinand I, care a 

renunţat la religia sa catolică şi şi-a botezat cei 6 copii în religia ortodoxă, 

fapt pentru care a fost excomunicat de Roma şi i s-a interzis Sfânta 

Împărtăşanie de Papa de la Roma, atunci când a devenit suveranul României 

Mari. Desigur, îi respectăm religia domnului preşedinte Klaus Iohannis, dar 

noi avem nevoie totuşi de un creştin de acelaşi calibru ca Ferdinand, ca toţi 

românii să fie una! 
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        IRONIM MUNTEAN 

 

 
 

 

                                  JOCUL CU PARADOXURI 
 

După Jurnalul stărilor reflexive, inclus într-o tetralogie a stărilor 

(lirice, narative, a călătoriilor), publicată între 2005-2010, Iuliu Pârvu 

revine prin Aşadar, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2010, la o constantă a 

întregului său univers artistic: cugetarea, capacitatea reflexivă, sub pecetea 

căreia pune tot ce se întâmplă în lumea asta, în viaţa omului, încărcată cu 

atâtea poveşti şi povestioare de necuprins în scris, şi, pentru că „nimic nu-i 

fără sens în lumea asta, fiecare poveste e cu morala sa, induce o concluzie. 

De aici şi tâlcul, deci, al lui aşadar (o conjuncţie concluzivă). În stânga sa - 

povestea, în dreapta – concluzia” (p. 5) ajung triada structurii fiecărui 

aforism, în care nu lipseşte niciodată ori o poveste concentrată la maximum, 

ori faptul de viaţă, ori personaje obişnuite sau ciudate, sau stări din cele mai 

diverse, dar şi obsesii ale gânditorului. 

Aşadar este o carte de înţelepciune, elaborată în regim diurn, pe 

cuprinsul unui an „Ne-am pus la începutul anului pe treabă, ca orice bun 

gospodar, şi n-am sărit o zi în care să nu alegem ceva pentru analele noastre 

sentimentale” (p. 5), rezultând nu mai puţin de 2660 de aforisme (+10 

Mărţişoare în versuri, fireşte de 1 Martie, dedicate femeilor familiei sale) 

prin care se conturează ferm o lume clădită pe contraste multiple: viaţă-

moarte, veşnicie-efemeritate, cer-pământ, astral-teluric, fiinţă-mască, femeie-

bărbat, înger-demon, bătrân-tânăr, bucurie-tristeţe, credincios-necredincios, 

comic-tragic, fidelitate-infidelitate, singurătate-sociabilitate, biruinţă-

înfrângere, enumerarea opoziţiilor incluse în aforismele cărţii putând 

continua. în fiecare din cugetările, zicătorile, proverbele, aforismele, 

apoftegmele, sentinţele induc o tensiune printr-un paradox de proporţie sau 

de perspectivă, graţie căruia suntem puşi în faţa unor probleme, care nu prea 
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ne fac să râdem, ci doar să zâmbim, mai mult sau mai puţin îngăduitor. Este 

una din condiţiile genului aforistic care, în opinia lui Lucian Blaga, trebuie să 

fie „cel al spontaneităţii ce ezită între formulă şi aluzie”. 

Lapidare, de concizie zgârcită, rod al observaţiei pătrunzătoare, al 

vastei culturi şi al experienţei de viaţă, cugetările ne incită, ne pun în faţa 

unor elemente inedite, ne trezesc stări inefabile, pe care datorită paradoxului: 

„Paradoxul vorbelor grele este că acţionează sprinten” (p. 151) le ţinem 

minte, nu neapărat ca o învăţătură rostuită a ne lumina, ci prin ingenuitatea 

trăirii, Iuliu Pârvu topind în fiinţa sa poetul sensibil cu moralistul ironic, 

persiflant, dar îngăduitor. 

Obiectul central al cugetărilor lui Iuliu Pârvu rămâne condiţia umană, 

omul în diversitatea ipostazelor sale, supus trecerii, alunecării prin lumină 

spre nefiinţă, spre neant. De la naştere parcurge anotimpurile existenţiale ca 

fiinţă perisabilă, se circumscrie calendarului cosmic, cu rotirea sempiternă a 

anotimpurilor şi gânditorul vede omul integrat, prin vârstele sale, acestui rit 

de trecere a fiinţei efemere în raport cu veşnicia cosmică. De o impresionantă 

bogăţie tematică şi structurală, dar asemănătoare stilistic şi prin atitudinea 

subiectivă, cugetările radiografiază sinele, intimitatea, în labirintul căruia ne 

conduce fără inhibiţii, conturându-i omului portrete din perspective multiple: 

religios, moral, social, politic, filosofic, cultural, psihologic, estetic. 

Aforismul este zvâcnetul scurt şi tăios al inteligenţei, al lucidităţii 

ironice, îngăduitoare, dulce-umoristică dar şi corozivă. 

O carte de aforisme poate fi monotonă, din cauza structurii lapidare a 

enunţurilor, a răcelii rostirii obiective a reflecţiilor. În genul gnomic, 

apoftegmatic, inovaţiile lexicale, ori sintactice nu înfloresc, salvarea 

aducând-o calamburul, poanta chiar. Nu e cazul volumului Aşadar al lui 

Iuliu Pârvu, în care jocul antinomiilor, al paradoxurilor este dublat de jocul 

stilistic, alternând definiţiile metaforice cu repetiţii infuzate de lirism, de 

nostalgie, cu comparaţii revelatoare, interogaţii, exclamaţii retorice, enunţuri 

simetrice ritmate, parabole care culminează în codul final, dens ideatic prin 

calambururi sclipitoare: „Sensul dragostei stă în fruct, aşadar înfruptaţi-vă!; 

Toată minunea ţine măcar o clipă, aşadar minunaţi-vă! ”. Aici se explică şi 

titlul volumului. 

În 2015 Iuliu Pârvu a împlinit vârsta de 75 de ani. A selectat, atunci, 

la moment aniversar, „stări reflexive” „din perioade de creaţie diferite ale 

autorului, de o largă varietate: maxime, sentinţe, apoftegme panseuri, 

cugetări, proverbe, zicale” (p. 5). A ordonat cele 1820 reflecţii în 13 capitole 

riguros concepute oferind prin volumul „Galaxia aforismelor”, Editura 

Napoca Star, 2015, „o nouă galerie de aforisme” care însoţite de Breviar 

autobiografic şi Cartea de aur, compun „Portretul unui bărbat ca lumea”. 
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                        EPOCA MARILOR ÎNNOIRI ÎN TEATRU 

 

A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA 
 

NATURALISMUL 
 

Era cu neputinţă ca mişcarea de anchetă şi analiză, care este dominanta 

specifică a secolului al XIX-lea, care a revoluţionat toate ştiinţele şi artele, să 

lase la o parte arta dramatică. Această mişcare este una din rădăcinile 

naturalismului. Cealaltă s-a constituit din opoziţia faţă de romantism şi chiar 

faţă de clasicism. 

În perioada acestuia din urmă, tragedia a domnit ca stăpână absolută. Era 

rigidă şi intolerantă, nesuportând nicio veleitate de libertate, silind spiritele 

cele mai mari să se supună inexorabilelor ei legi. Dar şi în această formulă 

strâmtă, geniul a izbutit să construiască monumente de marmoră şi de bronz. 

Drama romantică a fost un pas spre drama naturalistă. Romanticii au 

curăţat terenul, au proclamat libertatea artei. Dragostea lor de acţiune, 

câteodată de-a dreptul neverosimilă, amestecul de comic şi de tragic, 

căutările în privinţa decorurilor şi costumelor veridice sunt semne de 

apropiere de viaţa reală.  

Atât tragedia, cât şi drama romantică erau, din perspectiva lui Zola, ale 

cărui idei le analizăm aici, desuete, vetuste chiar. Lor trebuia să li se opună 

un autor dramatic nou, un temperament puternic, a cărui minte iscoditoare să 

revoluţioneze convenţiile acceptate, implantând adevărata dramă în locul 

minciunilor. Naturalismul trebuia să înnoiască critica şi istoria, supunând 

omul şi faptele sale unei analize exacte, preocupată de circumstanţe, de 

mediu, de cazurile organice.  
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Scriitorul naturalist porneşte să edifice o nouă lume, înarmat cu metoda 

experimentală a lui Claude Bernard. Literatura trebuie să devină, prin această 

metodă, din artă o ştiinţă. În consecinţă, naturaliştii vor face psihologie 

ştiinţifică pentru a completa fiziologia ştiinţifică. Vor opera asupra 

caracterelor, asupra pasiunilor, asupra faptelor umane şi sociale, aşa cum 

chimistul şi fizicianul operează asupra corpurilor vii.  

Naturalistul, plecând tot de la fapte cunoscute, ca savantul, are datoria de 

a fi mai îndrăzneţ decât acesta în formularea ipotezelor spre necunoscut. 

Naturalismul fiind doar o metodă, într-însa toate teoriile sunt admise. Însă nu 

este vorba de teorii de artă, ci ştiinţifice. Din concurenţa lor va învinge aceea 

care explică mai multe lucruri. 

În naturalism nu sunt nici novatori, nici şefi de şcoală, ci muncitori mai 

puternici sau mai slabi care nu sunt preocupaţi să cerceteze de ce se întâmplă 

fenomenele, ci numai cum apar ele, pentru a nu se rătăci în speculaţii 

filosofice, totdeauna dăunătoare atât particularului, cât şi generalului.  

Zola îşi propune să studieze temperamente, nu caractere. Personajele 

create de el sunt dominate de nervi şi de sânge, sunt lipsite de liberul arbitru 

şi sunt conduse în fiecare acţiune de un nou soi de fatalitate, reprezentată de 

dorinţele trupului. Adeseori ele nu sunt decât brute umane. 

Autorul naturalist urmăreşte, pas cu pas, acţiunea surdă a pasiunilor, 

impulsul instinctului, tulburările cerebrale survenite ca urmare a unei crize 

de nervi. Sufletul este cu desăvârşire absent. 

Scopul scriitorului este, înainte de orice, un scop ştiinţific. Numai 

studiul de acest tip este capabil să purifice ca focul. Cu alte cuvinte, Zola 

desenează şi domeniul predilect al naturaliştilor. Ei trebuie să fie analişti ai 

omului în acţiunea lui socială şi individuală, urmărind, în primul rând, 

cunoaşterea vieţii pasionale şi intelectuale. El este de acord că epoca lui nu 

cunoaşte încă reactive care descompun pasiunile şi care permit să fie 

analizate. Vorbind ca un chimist, autorul francez continuă ca un fizician, 

exprimându-şi convingerea că, într-un viitor greu de precizat, mecanismul 

pasiunilor va putea fi montat şi demontat cu acelaşi succes.  

Pentru naturalişti, acel circulus vital, de care vorbea Bernard, 

demonstrând solidaritatea care leagă diferitele organe ale corpului uman, e 

sinonim cu noţiunea de circulus social. La fel ca în organismul uman – când 

un organ îmbolnăvindu-se afectează sănăta-tea întregului, şi când, 

vindecându-l, sănătatea se restabileşte – Zola crede că, tămăduindu-l sau 

făcându-l inofensiv pe individul atins de o boală morală, organismul social se 

ameliorează.  

Scriitorul naturalist nu va interveni direct în acest proces. El trebuie să 

aibă atitudinea calmă a savantului care nu se supără pe azot fiindcă acesta e 

impropriu vieţii. Aflând „determinismul” cutărui sau cutărui fenomen social 

şi indicându-l justiţiei sau legislatorului, scriitorul îşi face datoria. Nu e 
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cazul, afirmă teoreticianul, să i se ceară anumite concluzii operei sale. 

Observând psihicul omului şi comportarea lui socială, scriitorul şi-a făcut 

datoria de „experimentator moralist” şi aceasta e foarte mult. Indicându-se 

punctul cangrenat, poate interveni în cunoştinţă de cauză procurorul ca un 

chirurg, izolând membrul bolnav al organismului social. 

Zola, pornind tot de la Bernard, făcea din scriitori „judecători de 

instrucţie ai oamenilor şi pasiunilor”, cei care le întocmesc „dosarele” pentru 

a fi la îndemâna autorităţilor. În virtutea formulei lui Zola, scriitorul ajunge 

astfel, în mod paradoxal, un specimen de-a dreptul detestabil. Concluzie, 

desigur, nedorită. 

Un alt punct al doctrinei lui Zola a fost includerea „oribilului” în mapele 

acestor judecători de instrucţie ai pasiunilor. Iarăşi, printr-o forţată şi 

nefirească analogie cu formula îndreptăţită pentru medicină a aceluiaşi 

Claude Bernard – că în domeniul lui Esculap nu se poate face ştiinţă fără 

laborator şi fără practică de spital –, autorul francez justifică tablourile 

înspăimântătoare, adică insistenţa asupra scenelor şi detaliilor respingătoare, 

frecvent întâlnite în opera naturaliştilor.  

Analogia este falsă pentru că – dacă pentru un medic subiectul 

profesional unic sunt maladiile în ce au ele mai  fetid – patologicul e departe 

de a fi unica temă a literaturii. Chiar scopul, indicat de Zola literaturii – acela 

de a contribui la ameliorarea omului –, se realizează mult mai eficient şi mai 

aproape de specificul artei prin înfăţişarea a ceea ce e mai înalt, mai frumos, 

mai exemplar în om, decât prin etalarea cazurilor de descompunere a esenţei 

umane. Necesară şi ea, dar numai ca parte componentă a întregului. 

Piesa naturalistă este un fel de calc al romanului naturalist. Cum acesta 

este compus dintr-o serie de scene, de descrieri, ea va fi o serie de tablouri. 

Numărul lor nu e riguros fixat. Ele sunt legate printr-o intrigă care n-are prea 

mare însemnătate. Acţiunea e simplă, fără evenimente neprevăzute care să 

încurce totul, revelând progresiv natura intimă a personajelor.  

O astfel de concepţie nu putea să se soldeze, prin ea însăşi, cu 

capodopere. Nici măcar cu reuşite notabile. Dar, integrată în ansam-bluri 

care urmăreau redarea general omenescului, constituit din componente de la 

sublim la abject, îşi justifica, în bună măsură, utilitatea şi va fi valorificată, 

câteodată, magistral de urmaşi mai înzestraţi teatral decât a fost Zola.  
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                    MIRCEA ELIADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                         1907-1986       

                                     PILOŢII  ORBI
2
 

Imoralitatea clasei conducatoare românesşti, care deţine “puterea” 

politică, de la 1918 încoace, nu este cea mai gravă crimă a ei. Că s-a furat 

ca în codru, că s-a distrus burghezia naţională, în folosul elementelor 

alogene, că s-a năpăstuit ţărănimea, că s-a introdus politicianismul în 

administraţie şi învăţământ, că s-au desnaţionalizat profesiunile libere – 

toate aceste crime împotriva siguranţei statului şi toate aceste atentate 

contra fiinţei neamului nostru ar putea – după marea victorie finală – să fie 

iertate. Memoria generaţiilor viitoare va păstra, cum se cuvine, eforturile şi 

eroismul anilor cumpliţi 1916- 1918 – lăsând să se aştearnă uitarea asupra 

întunecatei epoci care a urmat unirii tuturor românilor. 

Dar cred că este o crimă care nu va putea fi niciodată uitată: aceşti 

aproape douăzeci de ani care s-au scurs de la unire. Ani pe care nu numai 

că i-am pierdut (şi când vom mai avea înaintea noastră o epocă sigură de 

pace atât de îndelungată?!) – dar i-am folosit cu statornica voluptate, la 

surparea lentă a statului romănesc modern. Clasa noastră conducatoare, 

care a avut frânele destinului românesc de la întregire încoace, s-a facut 

vinovată de cea mai gravă trădare care poate înfiera o elită politică în faţa 

                                                           
2
 Articol preluat din ziarul Vremea-1937 
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contemporanilor şi în faţa istoriei: pierderea instinctului statal, totala 

incapacitate politică. Nu e vorba de o simplă găinărie politicianistă, de un 

milion sau o sută de milioane furate, de corupţie, bacşişuri, demagogie şi 

şantaje. Este ceva infinit mai grav, care poate primejdui însăşi existenţa 

istorică a neamului românesc: oamenii care ne-au condus şi ne conduc nu 

mai văd. 

Într-una dintre cele mai tragice, mai furtunoase şi mai primejdioase 

epoci pe care le-a cunoscut mult încercata Europă – luntrea statului nostru 

este condusa de nişte piloti orbi. Acum, când se pregateşte marea luptă 

după care se va şti cine merită să supravieţuiască şi cine îţi merită soarta de 

rob – elita noastră conducătoare îşi continuă micile sau marile afaceri, 

micile sau marile bătălii electorale, micile sau marile reforme moarte. 

Nici nu mai găseşti cuvinte de revoltă. Critica, insulta, ameninţarea – 

toate acestea sunt zadarnice. Oamenii aceştia sunt invalizi: nu mai văd, nu 

mai aud, nu mai simt. Instinctul de căpetenie al elitelor politice, instinctul 

statal, s-a stins. 

Istoria cunoaşte unele exemple tragice de state infloritoare şi puternice, 

care au pierit în mai puţin de o sută de ani, fără ca nimeni să înteleagă de 

ce. Oamenii erau tot atât de cumsecade, soldaţii tot atât de viteji, femeile tot 

atât de roditoare, holdele tot atât de bogate. Nu s-a întâmplat nici un 

cataclism între timp. Şi deodată, statele acestea pier, dispar din istorie. În 

cateva sute de ani după aceea, cetăţenii fostelor state glorioase îşi pierd 

limba, credinţele, obiceiurile – şi sunt înghiţiţi de popoare vecine. 

Luntrea condusă de piloţii orbi se lovise de stânca finală. Nimeni n-a 

înţeles ce se întâmplă, dregătorii faceau politică, negutatorii îşi vedeau de 

afaceri, tinerii de dragoste şi ţăranii de ogorul lor. Numai istoria ştia că nu 

va mai duce multă vreme povara acestui stârv în descompunere, neamul 

acesta care are toate însuşirile în afară de cea capitală: instinctul statal. 

Crima elitelor conducatoare româneşti consta în pierderea acestui 

instinct şi în înfiorătoarea lor inconştienţă, în încăpăţânarea cu care îşi 

apăra “puterea”. Au fost elite româneşti care s-au sacrificat de bună voie, 

şi-au semnat cu mana lor actul de deces, numai pentru a nu se împotrivi 

istoriei, numai pentru a nu se pune în calea destinului acestui neam. Clasa 

conducătorilor noştri politici, departe de a dovedi această resemnare, într-

un ceas atât de tragic pentru istoria lumii – face tot ce-i stă în putinţă ca să-

şi prelungească puterea. Ei nu gândesc la altceva decât la milioanele pe care 

le mai pot agonisi, la ambiţiile pe care şi le mai pot satisface, la orgiile pe 

care le mai pot repeta. Şi nu în aceste câteva miliarde risipite şi câteva mii 

de conştiinţe ucise stă marea lor crima, ci în faptul ca măcar acum, când 

încă mai este timp, nu înţeleg să se resemneze. […] 

Ştiu foarte bine că evreii vor ţipa ca sunt antisemit, iar democraţii că 

sunt huligan sau fascist. Ştiu foarte bine că unii îmi vor spune că 
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“administraţia” e proastă – iar alţii îmi vor aminti tratatele de pace, clauzele 

minorităţilor. Ca şi când aceleaşi tratate l-au putut împiedica pe Kemal Paşa 

să rezolve problema minorităţilor, măcelarind 100.000 de greci în Anatolia. 

Ca şi când iugoslavii şi bulgarii s-au gândit la tratate, când au închis şcolile 

şi bisericile româneşti, deznaţionalizând câte zece sate pe an. Ca şi când 

ungurii nu şi-au permis să persecute făţiş, cu închisoarea, chiar satele 

germane, ca să nu mai vorbesc de celelalte. Ca şi când cehii au şovăit să 

paralizeze, până la sugrumare, minoritatea germană! 

Cred că suntem singura ţara din lume care respectă tratatele 

minorităţilor, încurajând orice cucerire de-a lor, preamărindu-le cultura şi 

ajutandu-le să-şi creeze un stat în stat. Şi asta nu numai din bunatate sau 

prostie. Ci pur şi simplu pentru că pătura conducatoare nu mai ştie ce 

înseamnă un stat, nu mai vede. 

Pe mine nu mă supără când aud evreii ţipând: “antisemitism”, 

“Fascism”, “hitlerism”! Oamenii aceştia, care sunt oameni vii şi 

clarvăzători, îşi apară primatul economic şi politic, pe care l-au dobândit cu 

atâta trudă, risipind atâta inteligenţă şi atâtea miliarde. Ar fi absurd să te 

aştepţi ca evreii să se resemneze de a fi o minoritate, cu anumite drepturi şi 

cu foarte multe obligaţii – după ce au gustat din mierea puterii şi au cucerit 

atâtea posturi de comandă. Evreii luptă din răsputeri să-şi menţina 

deocamdată pozitiile lor, în aşteptarea unei viitoare ofensive – şi, în ceea ce 

mă priveşte, eu le înţeleg lupta şi le admir vitalitatea, tenacitatea, geniul. 

Tristetea şi spaima mea îşi au, însă, izvorul în altă parte. Piloţii orbi! 

Clasa aceasta conducătoare, mai mult sau mai puţin românească, 

politicianizată până în măduva oaselor – care aşteaptă pur şi simplu să 

treacă ziua, să vină noaptea, să audă un cântec nou, să joace un joc nou, să 

rezolve alte hârtii, să facă alte legi. Acelaşi şi acelaşi lucru, ca şi când am 

trăi într-o societate pe acţiuni, ca şi când am avea înaintea noastră o sută de 

ani de pace, ca şi când vecinii noştri ne-ar fi fraţi, iar restul Europei unchi şi 

naşi. Iar dacă le spui ca pe Bucegi nu mai auzi româneşte, că în Maramures, 

Bucovina şi Basarabia se vorbeste idis, că pier satele româneşti, că se 

schimbă faţa oraşelor – ei te socotesc în slujba nemţilor sau te asigură că au 

facut legi de protecţia muncii naţionale. 

Sunt unii, buni “patrioţi”, care se bat cu pumnul în piept şi-ţi amintesc că 

românul în veci nu piere, că au trecut pe aici neamuri barbare etc. Uitând, 

săracii ca în Evul Mediu românii se hrăneau cu grâu şi peşte şi nu 

cunoşteau nici pelagra, nici sifilisul, nici alcoolismul. Uitând că blestemul a 

început să apese neamul nostru, odată cu introducerea secarei (la sfarşitul 

Evului Mediu), care a luat pretutindeni locul grâului. Au venit apoi 

fanarioţii care au introdus porumbul – slăbind considerabil rezistenţa 

ţăranilor. Blestemele s-au ţinut apoi lanţ. Mălaiul a adus pelagra, evreii au 

adus alcoolismul (in Moldova se bea, până in secolul XVI, bere), austriecii 
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în Ardeal şi “cultura” în Principate au adus sifilisul. Piloţii orbi au 

intervenit şi aici, cu imensa lor putere politica şi administrativă. 

Toată Muntenia şi Moldova de jos se hrăneau iarna cu peşte sărat; 

căruţele începeau să colinde Bărăganul, îndată ce se culegea porumbul şi 

peştele acela sărat, uscat cum era, alcătuia totuşi o hrană substanţială. 

Piloţii orbi au creat, însă, trustul peştelui. Nu e atât de grav faptul că la 

Brăila costa 60-100 lei kilogramul de peşte (in loc să coste 5 lei), că 

putrezesc vagoane întregi cu peşte ca să nu scadă preţul, că în loc să se 

recolteze 80 de vagoane pe zi din lacurile din jurul Brailei se recolteaza 

numai 5 vagoane şi se vinde numai unul (restul putrezeşte), grav e că  

ţăranul nu mai mânâncă, de vreo 10 ani, peşte sărat. Şi acum, când 

populaţia de pe malul Dunarii e secerată de malarie, guvernul cheltuieşte 

(vorba vine) zeci de milioane cu medicamente, uitând că un neam nu se 

regenerează cu chinină şi aspirină, ci printr-o hrană substanţială. 

Nu mai vorbiţi, deci, de cele şapte inimi în pieptul de aramă al 

românului. Sărmanul român luptă ca să-şi păstreze măcar o inimă obosită, 

care bate tot mai rar şi tot mai stins. Adevărul e acesta: neamul românesc 

nu mai are rezistenţa sa legendară, de acum câteva veacuri. În Moldova şi 

în Basarabia cad, chiar de la cele dintâi lupte cu un element etnic bine 

hrănit, care mânâncă grâu, peşte, fructe şi care bea vin în loc de ţuică. 

Noi n-am înteles nici astăzi că românul nu rezistă băuturilor alcoolice, ca 

francezul sau rusul bunăoara. Ne lăudăm că “ţinem la băutură”, iar gloria 

aceasta nu numai că e ridicul, dar e în acelaşi timp falsă. Alcoolismul 

sterilizează legiuni întregi şi ne imbecilizează cu o rapiditate care ar trebui 

să ne dea de gândit. 

…Dar piloţii orbi stau surâzători la carmă, ca şi când nimic nu s-ar 

întâmpla. Şi aceşti oameni, conducători ai unui popor glorios, sunt oameni 

cumsecade, sunt uneori oameni de bună-credinţă şi cu bunăvoinţă; numai 

că, aşa orbi cum sunt, lipsiţi de singurul instinct care contează în ceasul de 

faţă – instinctul statal – nu văd şuvoaiele slave scurgându-se din sat în sat, 

cucerind pas cu pas tot mai mult pământ românesc; nu aud vaietele claselor 

care se sting, burghezia şi meseriile care dispar lăsând locul altor 

neamuri… Nu simt că s-au schimbat unele lucruri în această ţară, care pe 

alocuri nici nu mai pare românească. [...]… 

Ca piloţii orbi s-au facut sau nu unelte în mâna străinilor – puţin 

interesează deocamdată. Singurul lucru care interesează este faptul că nici 

un om politic român, de la 1918 încoace, n-a ştiut şi nu ştie ce înseamnă un 

stat. Şi asta e destul ca să începi să plângi. 

Iubirea e tot ce dorim, iar in final e tot ce-am avut ! 

“Mergeţi cu bine, cu sănătate, în vremurile care vor veni!” (urare getică 

straveche.)                                                       
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 Există oameni care se nasc cu spirit organizatoric şi cu disponibilitatea 

de a dărui semenilor din polivalenţa talentelor cu care au fost hărăziţi. Nu 

exagerăm afirmând că un astfel de om este doamna profesor Dora Ciama, 

personalitate integrată în viaţa social-culturală a urbei, care continuă să 

impresioneze prin voce şi prezenţă scenică („hărăzită cu un glas fermecător 

şi cu talent interpretativ, stăpânind toată gama stărilor sufleteşti, de la 

veselie, până la duioşie”- prof. Doina Dunu), prin preocupările literare, dar, 

mai ales, prin capacitatea coagulării ingenioase a preocupărilor unui mare 

număr de pensionare din oraşul Paliei. Întâlnirile lunare cu dezbateri pe 

subiecte culturale sau doar ocazionale, solidaritatea la evenimentele din viaţa 

membrelor, deplasările organizate tematic sau distractiv suplinesc admirabil 

golul din viaţa multor participante la această formă de socializare, patronată 

cu dăruire şi ingeniozitate de doamna Dora. 

         Din aceste preocupări benefice pensionarelor şi din convulsiile 

existenţiale, de care nu a fost ocolită, probabil că s-au născut şi volumele de 

poezii ale scriitoarei, precum „Destăinuiri” şi „Viaţa este muza mea”. Cel de-

al treilea volum, sugestiv întitulat „Meditaţii târzii” (Editura Emma, 

Orăştie) de Dora Ciama se constituie într-un adevărat bilanţ existenţial, după 

cum sugerează portretul meditativ al autoarei de pe prima copertă, dar şi 

citatul de pe coperta ultimă a cărţii: „...pentru mine este important,/Că pot 

privi în urmă fără teamă,/ Că niciodată n-am îngenuncheat/ Şi mulţumită 

sunt, de bună seamă!” (În fiecare zi). Este admirabil surprins confortul 

psihic al omului care are conştiinţa datoriei împlinite, a unei vieţi închinate 

familiei şi societăţii, pregătit pentru „marea călătorie” : „ Dacă-am să mor, 
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  Dora Ciama „Meditaţii târzii” (Editura Emma, Orăştie)  
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să nu mă plângeţi,/ Căci nu aveţi niciun motiv/ Dacă-am căzut ca fulgerul, e 

bine, / Căci dincolo aşa de repede-am trecut,/ Iar dac-am suferit şi nopţi şi 

zile,/ Este motiv de bucurie, că moartea-a apărut” ( Pentru toţi cei dragi). 

Aşa cum afirma Doina Dunu, care semnează prefaţa volumului, „Poezia 

Dorei este o revărsare spontană de sentimente puternice, care denotă multă 

sensibilitate”. 

       Cartea e structurată pe şase secvenţe, care, asemeni unui puzzle, 

completează eu liric al poetei, inspirată din bucuriile şi dezamăgirile vieţii 

cotidiene, drapate admirabil după cortina discreţiei sau a umorului subtil al 

omului cu o bogată experienţă de viaţă. 

            Prima parte cuprinde poezii, care dezvoltă teme diverse, desprinse 

din viaţa poetei, insistând pe importanţa prieteniei ( Trebuie să treci prin 

toate/ Iluzii), pe ireversibila trecere a timpului hulpav ( Şi totuşi), sau pe 

frumuseţea naturii generoase (Zâmbetul primăverii/ Moment de feerie) etc. 

Sfaturile prieteneşti, formulate în versuri transparente, în maniera poeziei 

tradiţionale, fac dovada sufletului deschis şi prietenos al autoarei, care 

împărtăşeşte semenilor din praplinul trăirilor ei. 

           Partea a doua, cu preambulul sugestiv, conţine poezii inspirate din 

marile praznice ale Naşterii Mântuitorului (Poveste de Crăciun/ Pentru seara 

de colinde etc.) sau ale Învierii ( Cristos a înviat!/ De Paşte, la Baia etc.), ale 

Anului Nou („Mă bucur cu ce-a fost: puţine, multe/ Şi retrăiesc viaţa ce-a 

trecut în zbor./ Ca o speranţă pentru viitor,/ Că va fi bine şi voi reuşi/ Ca să 

strecor printre necazuri, bucurii/ Şi să le-mpart cu cei din jurul meu,/ 

Rămâne însă ce vrea Dumnezeu” – Ce să faci). 

          Partea a treia  e deschisă de un preambul convingător, insitând pe 

importanţa păstrării relaţiilor familiale şi prieteneşti: „Viaţa nu se trăieşte în 

pustiu, ci mereu alături de cei dragi: rude, prieteni sau semeni cu care 

împarţi totul”. Poeziile dedicate soţului decedat prematur, fiului Călin de 

ziua lui, fiului Radu, nepoţilor Edi, Axel şi Ela, surorii Virginia, cumnatului 

Hans, nepoatei Katrin sau prietenului Rolfi topesc bucurii şi temeri, gânduri 

şi nelinişti, dar, mai ales, multă dragoste şi înţelegere. 

             Adevărul recunoscut de toţi e concentrat în fotografia color cu 

membrele Clubului şi în mărturisirea că: „De multe ori, muza este Clubul 

Miss”, care preced partea a patra. Fie că surprind aniversările Clubului, fie 

că se opresc asupra bucuriilor Crăciunului sau ale Anului Nou, versurile 

îmbibate de bună dispoziţie, se centrează pe dorinţa de a continua şi de a 

diversifica activitatea Clubului, cu efect terapeutic asupra membrelor. Scrise 

în maniera tradiţionalului Pluguşor, urările cuprind aspecte de mare 

actualitate, într-o notă veselă: „ Că-i dorim pe mai departe,/ De bine să aibă 

parte,/Sănătate, bucurie,/ Doamnelor din Orăştie/ Viaţă mai îmbelşugată/ Şi 

pensie indexată”(Pluguşor- Pentru Clubul Miss). 
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        Se ştie faptul că doamna Ciama este o prezenţă activă şi inspirată la mai 

toate manifestările din oraş,  ceea ce justifică partea a cincea, cu ingeniosul 

titlu „Inspiraţii ocazionale”. Impresionată de spectacolul „în cetate”, exprimă 

în versuri admiraţia faţă de talentul celor trei tenori ( Distinto), dar şi faţă de 

sensibilitatea lui Andreas- popa saşilor, care-şi exprimă trăirile atingând cu 

măestrie clapele ( Sensibilitate). Versurile de mângâiere a celor rămaşi după 

aspiraţia în neant a celor dragi picură înţelepciune şi o omenească înţelegere 

exprimată încurajator în versuri ( În amintirea lui.../Tristeţe/ A mai trecu un 

an). Poeziile personalizate, închinate membrelor Clubului  se completează 

admirabil cu „gânduri de la prieteni” din partea a şasea, în care sunt 

reproduse cuvinte de mulţumire ale membrelor, adresate iniţiatoarei Clubului 

pentru efortul de a reuni pensionarele în activităţi interesante, fie de cultură 

sau de divertisment, care să evite un eventual efect depresiv. 

         Uşurinţa cu care autoarea acestui volum versifică situaţii şi sfaturi 

dezvăluie firea ei veselă şi prietenoasă, precum rezultă şi din „Mărturisire de 

final” : „...îmi dau seama că ele (versurile- n.n.) sunt expresia unor puternice 

impresii generate de locuri, lucruri, evenimente, fapte pe care le-am trăit la 

intensitate maximă.” Mărturisindu-şi omeneasca bucurie când efortul i-a fost 

apreciat, stimulând-o şi 

impulsionând-o, autoarea 

mulţumeşte „tuturor celor pe care-

i cunosc, rude, prieteni sau simple 

cunoştinţe şi lui Dumnezeu pentru 

că mi-a dăruit sănătate fizică şi 

mentală, mi-a dăruit calităţi care 

mi-au dat posibilitatea să lupt fără 

scut cu tot ce mi-a apărut în cale şi 

să mă pot apropia de toţi oamenii 

pe care i-am cunoscut de-a lungul 

anilor”. 

        Această carte mozaicată, cu 

gânduri versificate,  ne aminteşte 

de cuvintele lui Nicolae Iorga 

privitoare la importanţa tuturor 

scrierilor : „ Nu e om al cărui scris 

să nu poată fi interesant pentru 

persoana lui ori pentru vremea 

căreia - i aparţine”. Ori această 

„biografie versificată” a doamnei 

Ciama are valoarea unui bilanţ 

peste ani a ceea ce un om cu calităţi de lider poate împlini, spre folosul şi 

bucuria semenilor. 
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               GHEORGHE  DĂNCILĂ 

 

 

 

         

             Contrast 
 

 

Doamne, în absoluta-ţi bunătate 

De ce ai rânduit final în toate 

În veşnicia ta nemăsurată 

De ce contrastul lumii ce se gată 

De ce rotirea pune-n repetare 

Sfârşitul şi-nceputul care doare 

De ce-nviere unde e şi moarte 

De ce ziua de noapte se desparte 

De ce şi-n om, şi-n piatră dar şi-n plantă 

E-aceeaşi condamnare deprimantă 

Orice imperiu e şi numai este 

Şi carnea mea-i substanţă de poveste 

 Dar vor veni şi vremi de lacrimi ude 

 Când veşnicia ta mă va include. 

                                    17 iulie 2017   
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               Miros 
 

 

Miros de vară şi miros de holdă 

Miros de dragoste şi de Isoldă 

Miros de raiuri şi de vise coapte 

Miros de tihnă şi miros de noapte 

Miros de clipe care trec în goană 

Miros de rugăciune şi icoană 

Miros de suflet şi singurătate 

Mirosuri grele că-s în floare toate 

Mirosul de pământ udat de ploaie 

Miros de sânge ce e-n vâlvătaie 

Miros de carne şi miros de pârgă 

Miros de ispitiri care ne strigă 

 Toate în lumea asta au miros 

 Şi toate au inclus şi ce-i frumos. 

                                 20 iulie 2017 
 

 

 

                REŢETĂ 
 

 

Va să se întâmple nu am niciun dubiu 

Panica aduce monştrii colosali 

Ne îngroapă clipa ca un nou Vezuviu 

Norii de cenuşă par tot mai reali 

Cataclism de groază, cosmice incendii 

E pedeapsa cărnii tragică de tot 

Numai suferinţa va primi stipendii 

De la ce e sacru încifrat în cod 

Va veni tăcerea ştergând ce ne doare 

Ca o mântuire ridicând din morţi 

Cea mai formidabila-ntrebare 

Ca s-o scriem la infern pe porţi 

 Totul se sfărşeşte, lumea se repetă 

 Dup-aceeaşi veche, tragică reţetă. 

 

                                                                       18 iulie 2017 
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            LUCIA DĂNCILĂ 

                              

 

 

                         ROTIREA CARUSELULUI (IV) 

Dan s-a gândit că Bucureştiul este un oraş cu multe perspective. Ar fi 

bine să se mute acolo decât să stea în oraşul acesta mic unde muncea fără 

prea multe perspective de promovare.  

Abia aştept să-i spun Sânzienei despre noul meu plan de viitor, gândi 

el. 

Şi când ea sosi la el i se adresă fericit: 

- Sânzi, ne vom muta la Bucureşti! Vom începe o viaţă nouă! 

- Ce vorbeşti, Dane? Cum să ne mutăm acolo?  

După ce el i-a explicat totul Sânziana a acceptat hotărârea lui. Gândul 

că va pleca din oraşul ei natal o întristă la început. Dar şi-a dat seama că va 

lăsa în urmă toate bârfele din oraşul acela mic şi li se vor pierde urma. 

- Când te vei muta? Cred că pleci tu întâi până reuşeşti să te instalezi. 

Apoi voi veni şi eu. Mai întâi trebuie să rezolv cu divorţul! 

- Până atunci vom face naveta Bucureşti - Cărpineşti, Voi veni eu 

într-o sâmbătă şi în altă sâmbătă vei veni tu. Bine, iubita mea? 

- Când vei pleca? Vreau să petrecem Crăciunul împreună.  

- În 28 decembrie, cred! Până atunci ne vom vedea zi de zi. 

Sosi şi iarna şi se apropiau sărbătorile mult aşteptate. Peste oraş iarna 

a aşternut un voal alb, pur şi strălucitor. Sub voalul alb pământul negru nu se 

mai vedea. Aşa şi dragostea lor mare a acoperit negrul păcatului pentru o 

vreme. Apoi după topirea sentimentelor va ieşi la lumină zgura prăbuşirii.  

Oraşul râdea sub ghirlandele de beculeţe viu colorate şi oamenii 

alergau recunoscători că Dumnezeu i-a ajutat să trăiască bucuriile 

Crăciunului. 

 Împreună Sânziana şi Dan alergau grăbiţi după cumpărături ca să 

petreacă un Crăciun aşa cum visau demult. După ce au împodobit bradul, 

Sânziana a pregătit fel şi fel de bunătăţi. Masa de Crăciun era gata. 

- Vino, Dan, să vezi ce tort mare şi frumos am făcut! Şi două prăjituri 

bune am făcut pentru tine! 
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- Mulţumesc, ispita mea, te iubesc şi simt că fără tine n-aş putea trăi. 

De-afară se auzeau colinde şi sunet de clopoţei iar glasurile copiilor-

colindători le amintiră de copilărie. 

Priviră pe geam amândoi şi pe razele lunii se coborau încet îngeri 

strălucitori care cu aripile lor albe strângeau clipele fericite şi le presărau 

peste creştetul copiilor frumoşi. Doar cei doi îndrăgostiţi visători simţeau că 

se apropie de Dumnezeu prin trăirile lor pline de speranţă uitând că oracolul 

existenţei le poate prevesti lacrimi şi durere. 

- Hai să cântăm şi noi o colindă! 

- Ştiu una frumoasă de la mama, zâmbi Sânziana. 

- Să văd dacă o ştiu şi eu, zise Dan. 

- „Astăzi s-a născut Hristos”. O ştii? 

- Da, a răspuns Dan. 

Şi amândoi, sub bradul împodobit, au început să cânte ca şi doi copii 

care-şi lăsaseră curiozitatea departe, uitaseră să-şi desfacă cadourile de sub 

pom având în suflete doar iubire şi pace. 

- Acum să servim din bunătăţile de pe masă! O s-o chem şi pe 

doamna Livia să vină la noi la masă. E singură şi ştiu că se va bucura. 

- Mă duc eu s-o chem! Spuse Dan. 

Doamna Livia primi cu bucurie invitaţia şi mai cântară câte o colindă. 

 Spre dimineaţă Sânziana, condusă de Dan, a plecat acasă. Soţul 

dormea iar Călin fusese plecat. A adormit fericită. Dimineaţa o undă de 

tristeţe îi umbri faţa. Se gândea că Dan pleacă, de Revelion va fi singură şi 

până când Dan se va instala în Bucureşti timpul va trece greu. 

După trei zile Dan şi Sânziana, după ce s-au îmbrăţişat, îşi luau rămas 

bun în gară cu promisiunea că se vor întâlni cât se poate de repede. 

Când singurătatea îţi pătrunde în suflet te simţi al nimănui, te simţi ca 

un cadavru care aleargă printre cei vii poticnindu-se şi minunându-se de 

oamenii care pot zâmbi. Sânziana alergă la doamna Livia întrun suflet. 

- Sper să trec şi peste această încercare de la Dumnezeu. Sper să nu-l 

pierd pe Dan că viaţa fără el nu mai are rost! 

- Ce prostii vorbeşti, Sânziana, trebuie să gândeşti pozitiv, trebuie să-

ţi trimiţi gândul cel bun în univers dacă vrei să se împlinească! Termină cu 

divorţul şi apoi pleci şi tu la Bucureşti. Până atunci înarmează-te cu răbdare! 

Cu greu au trecut zilele de după Crăciun. De Anul Nou Dan a sunat-o 

şi i-a spus că şi-a găsit o garsonieră pe care a închiriat-o iar cu serviciul s-a 

aranjat totul. Urma să-şi mobileze garsoniera şi apoi să o primească ca pe-o 

prinţesă în noua locuinţă. 

După două săptămâni Sânziana a plecat la Bucureşti. Dan a aşteptat-o 

cu flori în gară şi fericiţi au trăit bucuria reîntâlnirii. 
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După ce Dan venea de la serviciu, luau masa şi colindau oraşul 

îmbrăţişaţi. Temerile din sufletul Sânzienei dispăruseră şi dragostea îi dădea 

multe speranţe.  

După două zile s-a întors acasă veselă fiind sigură că Dan o iubeşte şi 

că vor fi împreună nu peste multă vreme.  

Aşa au trecut luni în şir şi cei doi făceau naveta Bucureşti-Cărpineşti 

se vedeau din două în două săptămâni. Se apropia şi ultima înfăţişare pentru 

divorţ.  

Într-o zi din august Sânziana pregăti şniţele, chifteluţe, prăjituri şi se 

hotărî să-i facă lui Dan o surpriză. „N-am să-l anunţ, vreau să-i fac o mare 

surpriză! Gândi ea. Cheia de la garsonieră o am şi-l voi aştepta cu masa 

întinsă!” 

Încărcată de bagaje luă trenul accelerat care urma să o ducă la iubitul 

ei. Ajungând în Bucureşti luă un taxi care a dus-o la blocul în care locuia 

Dan. Urcând greu cele trei etaje, încărcată de bagaje Sânziana se opri în faţa 

uşii garsonierei şi o deschise încet. „Ştiu că nu-i acasă dar aranjez masa şi mă 

ascund când îi simt paşii la uşă. Ce fericit va fi când mă va vedea!” 

Intrând în hol auzi pe cineva vorbind în dormitor. Deschise încet uşa 

şi-l văzu pe Dan cu o blondă frumoasă, tânără, sărutându-se! 

Ce se întâmplă Dane, iubitul meu?... 

Atât mai avu puterea să spună şi cu bagajele după ea cobora plângând 

scările să iasă în stradă. Dan încremenise când o văzu şi alergă după ea 

strigând-o. Ajunsă în stradă, luă apoi un taxi şi fugi la gară. Cumpără repede 

un bilet fiindcă chiar atunci un accelerat era gata de plecare spre oraşul ei. 

Urcă în tren plângând în hohote cu bagajele după ea. Repeta întruna „Nu se 

poate! Nu se poate! Doamne ce fac eu acum?” Crezuse prea mult în 

dragostea lui şi gândul că l-ar putea ierta îi sfredelea creierii încinşi şi o 

ameţea. „Nu se poate!” repeta iar. Ce otravă am băut încet-încet din paharul 

pe care-l credeam al fericirii. Am tânjit după fiecare strop şi acum respir 

parcă ultimele mele clipe!” 

Trenul, ca un şarpe negru, se mişca încet din gară şi plecă. Privi pe 

fereastra vagonului şi-l zări pe peron pe Dan. Ajunsese prea târziu. Sânziana 

plecase din gară şi din inima lui pentru totdeauna. 

În dulcea legănare a vagonului visa cu ochii deschişi la Dan, la marea 

ei iubire, la drogul dezamăgirilor care-i făcuse viaţa un calvar. Oare ea nu 

meritase în viaţa asta să fie iubită? Unde greşise? Cu ce preţ va plăti dramul 

de fericire care i-a fost dat să-l trăiască? „Am cerşit vieţii atâta timp să-mi 

ofere dragostea şi ea mi-a furat-o. Merită să mai trăiesc? O să ajung acasă şi-

o să închei socotelile cu ea! Vreau să-mi găsesc liniştea pe care o simţeam 

doar în copilăria mea!” Disperată îşi aminti de fetiţa cu plete blonde, cu 

inima de diamant strălucitor care zâmbea mereu şi se juca printre copaci cu 

prietenii ei. 
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 Acum inima o ardea precum oţetul înroşit în forjă, simţea cum toată 

puterea ei se topeşte devenind un lichid vâscos, negru care-i inundă întreg 

corpul arzând-o şi zăpăcind-o. Ar fi vrut să-şi smulgă din piept inima pe care 

nu voia s-o mai ierte niciodată. Ajungând acasă lăsă bagajele în bucătărie. 

Peste o jumătate de oră o vecină o găsi inconştientă, căzută la pământ şi cu 

băşici mari în jurul gurii. A sunat la salvare şi a fost dusă la spital. Soţul şi 

băiatul acolo au găsit-o. Au strigat-o din toate puterile dar ea a deschis pentru 

un moment ochii apoi i-a închis. Nu voia să vadă pe nimeni. Durerea o 

încarcerase şi ea prefera să rămână acolo cu ea să-i simtă chinurile ca să 

poată uita totul. 

După ce au trecut trei săptămâni s-a întors acasă cu sufletul gol şi 

ofilit. Nici măcar ură nu mai avea în el şi deci nici iubire. 

Se vindecase încet şi voia să uite totul. Dan devenise doar o amintire, 

o fantomă care o bântuise lăsându-i sufletul încărcat cu spaimă şi mintea 

înceţoşată. 

Toamna, băiatul i s-a căsătorit. Sânzienei nu-i plăcea fata aceea care-i 

devenise noră. Simţind că nu e plăcută de mama-soacră, soţia lui Călin îi 

propuse soţului să plece în străinătate. El ştia atâtea limbi, era băiat deştept şi 

trebuia să reuşească. Într-adevăr au plecat în America unde reuşiseră să se 

descurce foarte bine.  

Rămasă doar cu soţul ei (de care nu mai divorţase) Sânziana, după 

atâtea eşecuri, şi-a mutat sufletul în lucruri materiale. Tinereţea a ispitit-o cu 

iubire carnală, desfrâu iar bătrâneţea i-aduce ispita lăcomiei pentru avere. 

Devenise un om cantonat căruia nu-i păsa decât de ea însăşi. 

A continuat să o viziteze pe doamna Livia cărei-i propuse să-i dea 

casa şi ea o va îngriji. Aceasta i-a făcut acte dar nu s-a bucurat de linişte şi de 

îngrijirea pe care Sânziana i-a promis-o. De supărare, s-a îmbolnăvit şi a 

murit în câteva luni. Sânziana a vândut casa, a luat bani mulţi pe ea şi i-a 

ascuns într-un săculeţ acasă. 

Nu s-a gândit niciodată câtă nelinişte aduc banii. Ei sunt cei care aduc 

dezamăgirea în primul rând. Sufletul rămâne gol, bucuriile curente dispar şi 

rămân doar bucuriile murdare. 

În vecini mai găsise o femeie bătrână şi singură. A început să o 

viziteze, s-o încânte cu fel şi fel de atenţii. Când făcea mâncare bună, torturi, 

prăjituri fugea la ea şi-i ducea. Îi făcea curat şi cu vorbe dulci reuşise să o 

facă pe bătrână să aibă încredere în ea. I-a promis şi ei c-o va îngriji dacă îi 

va face acte pe casă şi pe grădină. Femeia i-a făcut acte dar lucrurile s-au 

schimbat. Sânziana mergea din ce în ce mai rar pe la ea. Într-o zi când 

femeia era prin grădină, a intrat în casă şi i-a luat bijuteriile. „Lasă, gândea 

Sânziana, nu vreau să le dea la alţii. Cine ştie ce-i dă prin cap femeii!” 

Femeia a observat lipsa bijuteriilor şi s-a plâns Sînzienei. Aceasta i-a 

spus că a intrat hoţii şi i le-a luat dacă uşa a fost mereu deschisă. Femeia şi-a 



40 
 

dat seama că e mâna Sânzienei şi de atunci nu i-a mai permis să-i mai intre în 

curte. Îl primea doar pe Anton, soţul Sânzienei, care-i ducea mâncare şi cele 

necesare. După un an a murit şi bătrânica. Sânziana şi Anton au făcut 

modificări costisitoare la casă şi apoi au vândut-o. Adunase Sânziana în 

sufletul ei atâta trufie secretă şi egoism în cantităţi periculoase. Acum banii 

deveniseră marea ei dragoste. 

Prietenele din vecini n-o mai căutau. Sânziana avea impresia că 

acestea voiau să o fure de aceea nu le mai primea în vizită. 

Într-o zi o verişoară care avea multe greutăţi şi vreo şapte copii a 

venit la ea s-o împrumute cu nişte bani. „N-am, i-a răspuns Sânziana. I-am 

pus la bancă pentru băiatul meu, Călin şi de acolo nu-i scot!” Acelaşi răspuns 

i l-a dat şi unui nepot, care, rămas fără serviciu, a rugat-o să-i împrumute 

nişte bani. Nu-i păsa de nimeni doar la ea se gândea şi la bani. 

În America nu s-a dus niciodată fiindcă nora n-o primea. Călin venea 

foarte rar acasă deşi drumul şi banii nu erau o problemă pentru el.  

Într-una din zile soţul a făcut infarct şi a murit. După înmormântarea 

lui, Sânziana a venit acasă şi ca să se liniştească a scos banii din săculeţi şi i-

a numărat. „O să-i dau pe toţi lui Călin!” 

Rămasă singură l-a sunat pe Tibi, nepotul pe care n-a vrut să-l 

împrumute cu bani, să vină la ea şi să-i ajute la treburile gospodăriei, să-i 

facă cumpărăturile necesare şi să aibă cu cine schimba o vorbă. Tibi iertând-

o, a venit şi a ajutat-o. După câteva săptămâni, a început să-l acuze că i-a 

furat bijuteriile şi alte lucruri din casă. Banii îi ţinea ascunşi sub pernă în 

dormitor. După ce l-a bârfit la toată lumea, acesta a plecat din casa ei trist şi 

făcut hoţ. De atunci nu i-a mai călcat pragul. Sânziana găsise obiectele de 

care se plânsese că i-au fost furate dar nu şi-a sunat nepotul să-şi ceară scuze. 

Vara veni şi nimeni n-o ajuta să-şi lucreze grădina. Rămăsese singură 

şi sănătatea şi vârsta n-o mai ajutau să-i rezolve toate problemele. Grădina a 

rămas nelucrată iar curtea casei era plină de iarbă şi obiecte lăsate în părăsire.  

Călin sosise şi el din America şi mare i-a fost bucuria Sînzienei când 

a putut să strângă la piept singura dragoste care i-a rămas.  

El a stat şi cu Sânziana dar mai mult mergea la soacra lui în altă 

localitate. Sânziana, tristă, vedea cât de mult s-a schimbat Călin. Simţea cum 

şi această mare şi ultimă dragoste o va dezamăgi. 

Într-o seară au stat amândoi şi-au povestit. „Călin, zise ea, am strâns 

mulţi bani pentru tine. Când eu nu voi mai fi îţi rămâne şi casa părintească. 

Sper să-ţi aminteşti de mine care te-am iubit şi m-am luptat să strâng bani 

pentru tine!” 

Îi luă apoi mâna şi i-o strânse în mâinile ei puternic pentru a-i 

transmite toată emoţia momentului aceluia. 

- Mie nu-mi trebuie banii tăi! Ştiu cum i-ai făcut şi nu-mi trebuie. Eu 

am destui. Casa părintească o s-o vând şi-o să-mi deschid un restaurant. 
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O sărută apoi şi plecă în oraş la un prieten. A doua zi urma să plece în 

America. Chipul Sânzienei se întunecă ca şi cum s-ar fi oglindit într-o apă 

mocirloasă. Luă trei flori pe care le avea într-o glastră şi le strânse la piept. 

Din ochii ei verzi lacrimile lăsau stropi de cleştar pe roşiile petale ale florilor. 

„Doamne, gândi ea, doar florile prin gingăşia şi puritatea lor pot înţelege 

oamenii. Ele ştiu să iubească, să nu rănească şi să ierte mâna care le-a rupt. 

Aduse în cameră ele înfloresc chiar dacă sunt doar înmugurite. Aduc pentru 

cei din casă culoare, miresme, linişte şi mul, mult calm. Cu ochii lor blânzi 

ne privesc din glastre şi ne zâmbesc până când mor ofilite. Noi oamenii 

suntem altfel. Păcat! Şi eu am nume de floare. Am fost culeasă din liniştea 

câmpiilor verzi, de sub cerul senin de mâna destinului şi încredinţată unor 

oameni care n-au ştiut să-mi ofere căldură, înţelegere şi iubire. M-am ofilit 

prea devreme şi mi-am pierdut frumuseţea fizică şi interioară pentru că n-am 

ştiut şi n-am putut să fiu hotărâtă, n-am ştiut să găsesc calea iubirii spre 

Dumnezeu. Floarea al cărui nume îl port a fost prea sensibilă şi n-a ştiut să 

intre în rezonanţă cu oamenii. I-am pierdut pe toţi cei dragi, am făcut 

compromisuri şi greşeli ce pot să mai salvez acum? M-am amăgit o viaţă 

întreagă, am crezut că o să găsesc apa vie care îmi va da putere, iubire şi 

viaţă fără de moarte. M-am înşelat! M-am risipit în cioburi de speranţe 

deşarte care mi-au înţepat sufletul şi picioarele făcându-mă să alerg pe 

drumuri ireale pe care m-am rostogolit ca un bulgăre de zăpadă până m-am 

topit”. 

După această meditaţie interioară adormi simţindu-se atât de singură 

şi epuizată. 

Sunetul prelung şi trist al clopotelor Bisericii anunţa moartea 

Sânzienei. În capela rece, luminată doar de flacăra câtorva lumânări Sânziana 

şi-a găsit, în sfârşit, liniştea. Câteva vecine au venit s-o privegheze. 

- Am găsit-o ieri moartă în casă, spuse o vecină. 

- Nu a murit creştineşte! N-a avut o lumânare la cap! A murit singură 

fără nimeni lângă ea! Adăugă altă vecină.  

- Tu taci, îi zise alta. Ştii că de morţi se zice numai de bine! 

A doua zi a avut loc înmormântarea. Fiul ei, Călin, n-a venit la 

înmormântare. Nepoţii şi alte rude n-au venit s-o conducă pe ultimul drum. 

După carul mortuar mergea înlăcrimată Valeria şi câţiva străini.  

Fiul ei îi trădase şi el iubirea acum când sufletul Sânzienei îşi lua 

zborul spre infinit.  

Îngândurată şi tristă Valeria o plângea pe Sânziana. Se gândea că 

întâmplarea te poate face victimă sau favorit al sorţii. Deciziile, credea ea, nu 

le iei tu în legătură cu viaţa ta! Cântarul etern a pus în talerul lui adulterul şi 

patima banului iar echilibrarea balanţei a adus suferinţa şi dezamăgirile pe 

care Sânziana le-a trăit! 
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                    VICTORIA MILESCU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ÎN SOMN… 
 

În somn mă-ntorc la tine, mamă 

să-mi dibui somnul cel dintâi 

mi-e sângele întreg o rană 

şi dorm pe plâns la căpătâi 

 

în somn mă-ntorc la tine, mamă 

să mai adorm în somnul tău 

ce m-a hrănit în întuneric 

cu semnele de bun şi rău 

 

mi-e somn de tine, mamă dragă 

de noaptea ta ocrotitoare 

mi-e trupul vânăt de lumină 

în zori mă arde şi mă doare 

 

întoarce-mă din nou în tine 

îngenunchează-n fapt de timp 

dă-mi leacuri să mă strâng din lume 

într-un grăunte de nimic… 
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          ROXANA PAVNOTESCU 

 

 

 

 

 

                                        Amintiri de apă și de vis. 

 Apa are un aspect străveziu. Stânci negre și încrețite penetrează 

suprafața mării ca niște mici vulcani adormiți. Fundul mării, aidoma cerului, 

același relief negru și straniu, ca și cum n-ar exista nimic în afara unei 

întinderi rotunde și moarte de ape. Nici o vegetație sau viețuitoare a mării n-a 

respirat în acest loc. Mia și Puiu înoată în direcții diferite înveliți într-o aură 

de lumină care urcă din  relieful cavernos al străfundurilor. O lume întoarsă 

cu fundul în sus, informă și rotundă. Cerul e cenușiu, posac și curbat peste 

orizontul de ape. Nu e nici luminos, nici întunecat, e doar o prelungire sau un 

înveliș static al apelor. Un cer golit de păsări, de nori, de vânturi sau miresme, 

vâscos și încețoșat de lumina crepusculară a adâncurilor. Eu nu știu încotro s-

o pornesc, un nou val de stânci plate se interpune între ei. Mia dispare dintr-

odată din imagine, înghițită de platforma de stâncă. Înot în direcția ei, fără s-o 

pot striga. Gura deschisă mi-e plină cu apă, nici un sunet nu vibrează prin 

această atmosferă stătută; aerul mi se pare dintr-odată moale și mâlos, verde 

ca apa. Unde s-o caut, cum s-o găsesc? Fac stânga împrejur și-o pornesc în 

direcție opusă către Puiu. Se întoarce cu mine la locul unde a dispărut Mia, 

unde se cufundă pe sub  relieful de stânci. Rămân singură pentru o vreme, 

regină peste universul mort de ape. Fără să fiu îngrijorată, mă întreb dacă am 

să-i mai revăd. După o vreme, Puiu iese la suprafață la celălalt capăt al  

platformei de stânci. Mia plutește lin, resemnată, pe spatele lui. Ne privim cu 

bucurie pentru câteva clipe lungi, după care fiecare o pornește pe drumul lui. 

Întinderea stranie de ape devine dintr-odată limpede și liniștită, ca și cum 

stâncile s-ar fi retras înfrânte în adâncuri.  

În parcul de la golf, un vânt rece și năprasnic se străduiește să țină în 

loc anotimpul expirat calendaristic. O gâscă locală îmi iese în întâmpinare. E 

mică, cu pieptul și capul negru, dar poartă o salbă albă în jurul gâtului. Nu dă 
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nici un semn de neliniște, când mă apropii. Îi studiez șiragul strălucitor de alb 

din jurul gâtului și mă gândesc că este și ea o gâscă de suflet. Vântul e 

neplăcut, iar țărmurile se restrâng sub amenințarea fluxului. Mi-a scos-o 

mama în cale cu panicile ei obișnuite, să-mi sugereze că nu are rost să merg 

mai departe, în plimbarea mea obișnuită către plajele private. Totuși, eu mă 

duc. În timp ce umblu cu vântul izbindu-mă cu furie în față, aud glasuri 

îndepărtate, dar cunoscute, deasupra pâclei de nori. Mă opresc să survolez 

cerul cu privirea și observ gâștele mamei rotindu-se în cercuri mari și 
descentrate deasupra mea. Doisprezece la număr, despică ca un bici cerul, 

unele eșuând excentric către sfârșitul cozii, arestate de vânt. Apoi strigătele 

devin mai stridente și mai puternice. Două gâște fac o larmă îngrozitoare pe-o 

pajiște, cu două case mai încoace de vila cu statuia cubistă. Tulburate de 

prezența mea, își iau  până la urmă zborul și se pierd în nesfârșirea apelor. 

Reîntâlnindu-le mereu, peste ani,  în aceeași zonă a golfului, de fiecare dată 

alarmate de prezența mea, apostrofându-mă în cor amenințător și agresiv,  le-

am asociat mereu cu acea stare războinică și neliniștită a mamei, când o 

nemulțumea ceva. Pesemne îmi lipsesc vorbele grele și altercațiile, care 

odinioară îmi produceau atât de mult rău și mie și ei. De mult nu mai încerc 

să mă apropii sau să le vorbesc acestor două gâște. Le-am asimilat acelei părți 
obscure și mereu nemulțumite a ființei mamei, pe care  acum o iubesc și-mi 

lipsește ca orice altă  marcă a făpturii ei. Interpretez această gălăgioasă și 
ostilă apariție ca pe un îndemn al Miei de-a părăsi locul. Și înțelegerea mea se 

dovedește corectă, pentru că abia reușesc să trec înapoi, înspre parc, cu 

picioarele invadate de apele obraznice ale fluxului, prin felia îngustă de uscat, 

străjuită de  zidul împrejmuitor al parcului.      

     

Mă gândesc la Puiu și la poveștile lui teribile, cum a salvat tot felul de 

fericiți ai sorții de la înec. Tata avea un talent de-a înfrunta valurile pe furtună 

și a sta fără să respire, cu minutele, în adâncuri. Își făcuse din asta o 

profesiune de credință. Am să adaug amintirilor şi poveştilor lui Puiu o nouă 

saga - acest dar matinal ce-ar fi vrut, într-un final, să concilieze firile lor 

pătimașe.  

                                      Vara cu amintirile ei iernatice 

 Vara e tânără, numără de-abia două zile la sfârșit de mai. Şi-a arătat în 

sfârșit semnele, cu un soare arzător și penetrant. E foarte cald, ucigător de 

cald. Mama nu m-a mai vizitat de-o vreme, și, în ultimele zile, eu simțeam 

deja în oase, ca o nevralgică durere, căldura umedă a anotimpului care 

întârzia să se arate. Mă gândeam că va veni odată cu ziua ei și a împlinirii 
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sorocului de 40 de zile de la plecarea ei din lume. Doi ani și 40 de zile. Ce 

înseamnă oare acest timp pentru ea?  Câte eternități le trebuie morților ca să 

ne uite? Au trecut doi ani și n-au trecut; datele astea sorocite s-au așezat deja 

în calendarul meu liturgic, al meu și numai al meu. Apariția mamei, în 

vizitele ei sporadice și scurte, ar trebui s-o numesc eminescian - farmec 

dureros – ca să mențin relația ei intimă cu poezia. După -  ceea ce eu, 

nerușinat numesc - o lungă absență, Mia a revenit cu aceeași forță și prezență 

de carne, de care avem  atâta nevoie. Carnea de fum sau de spirit, aşa zisa 

ectoplasmă, pare să conțină în ea apăsarea formidabilă a gravitației care ne 

ajută să ne menținem echilibrul în această lume, să nu ne luăm și noi – cei 

rămași – zborul spre alte zări. 

 Mă aflu la o masă, într-un restaurant oarecare, nu-mi amintesc cu cine. 

Cea mai mare parte a timpului oniric am petrecut-o vorbind cu această 

persoană, totuși nu-mi pot da seama cine este. Probabil un fost elev al 

mamei,… pentru că de peste tot răsar elevii ei, din orice colț al lumii, subtile 

spirite-mesagere care-i poartă zâmbetul. Şi-așa, în iureșul conversației, mă 

pomenesc cu căciula de blană a mamei pe cap, potrivindu-mi-o în oglinda cât 

peretele de mare din fața mea. Tocmai acum, când a izbucnit căldura asta 

îngrozitoare! Persoana de lângă mine se amuză fără să i se pară ciudat nici 

gestul meu cochet, nici   apariția căciulii în sezonul estival. Apoi am mai scos 

încă una cu o mișcare scurtă și dezinvoltă de Iosefini,  de pe mâneca jachetei, 

răsfrântă pe spatele scaunului. Elevul mamei mi-a zâmbit complice, privind 

undeva în spatele meu, în timp ce o pereche de mâini puternice mi-au cuprins 

ochii pe la spate. Le-am dat, printr-o mișcare repezită, la o parte, ca să-l 

descopăr pe mult-așteptatul intrus, și-atunci ele au coborât și mi-au strâns cu 

dragoste umerii. Mama stătea dreaptă și fericită în spatele meu, cu  căciula ei 

de vulpe albă pe cap, probabil aceeași pe care o produsesem, prin acel gest 

bizar de prestidigitație, cu  câteva momente în urmă. Fața ei strălucea, 

frumoasă ca întotdeauna de bucuria revederii. M-am întrebat, adesea, ce 

sacrificii sau demersuri face mortul, ca să vină în vizită. Cât de costisitoare 

vor fi fiind acele călătorii de dincolo. Relațiile cele multe și descurcăreala 

mamei - ce pile o fi având de e lăsată încoace, ori de câte ori dorul meu 

devine flămând. Pentru că apariția ei nu se înscrie în scenariul tipic al visului. 

Ea vine câteodată în vizită de dincolo, de-acolo de unde memoria visului știa 

că plecase. Şi toți cei prezenți par să știe exact de unde vine, chiar dacă 

apariția ei li se pare firească. În ultima vreme, vizitele mamei sunt tot mai 

mult legate de soroace, probabil că atunci se dau mai ușor permise de dincolo 

încoace. Deci, iată cum a revenit mama cu căciulile ei de blană, odată cu 

căldurile, care au început deja să ne sufoce somnul,  amintindu-mi  că au 
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rămas nepurtate, neaerisite, burdușite în pungile lor de plastic, însingurate și 
chinuite de nesuferitele molii. Într-una mă bătea la cap cu pălăriile și căciulile 

ei de blană, pe care ar fi trebuit  să le port pentru că mi-ar fi stat foarte bine. 

Şi mereu îmi îndesa câte una pe cap și mă împingea în dreptul oglinzii să 

constat și singură. Şi oglinda de pe peretele restaurantului a surprins capetele 

noastre încăciulite, tinere și zâmbitoare. Şi chipul meu din oglindă e de-acum 

la fel de mort ca și cel al mamei. Și  iată cum o singură oglindă mai conține 

chipurile astea împreună, radiind bucuria întâlnirii – oglinda visului.  

 Mă trezesc scăldată în sudoarea blănurilor la intrarea în dimineața 

anotimpului tânăr și dogoritor, înlănțuită de propriile mele mâini încrucișate 

în jurul umerilor. Simt încleștarea îmbrățișării mamei, puternică și apăsătoare, 

apoi strânsoarea slăbește, slăbește, oricât aș vrea eu de mult s-o rețin… 

Brațele îmi atârnă serbede peste proprii-mi umeri împovăraţi. 
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ELENA  C. PETRUȚ 

 

 

 

 

 

Ești în inima mea! 

* 

În frământări ni se măsoară Timpul  

Și viața-n împliniri, căderi și visuri! 

Așa vedem de-o vreme totul simplu: 

Și zborul înspre nori și buza de abisuri! 

* 

Șoptea deseori izvorul printre văile bătrâne 

Cântecul iubirii noastre ne-ntinate, nepăgâne... 

Azi e-un izvor secătuit! Munte ros de ne-ndurare,  

De iubire părăsit, nu mai are nicio floare! 

* 

Altă seară fără tine, altă zi-n singurătate, 

Când voiam să-mpart lumina cu-al ei cânt în jumătate?! 

Altă seară în tăcere, în urât, în nepătruns, 

Pe ce parte a Planetei, norii negri te-au ascuns?!... 

* 

Cânta în tonul mării Dorul meu de tine, 

Mă-nfășura-n luceferi în dimineți senine... 

Mă întorcea spre stele de câte ori în gând 

Mi te lăsai Speranță de Cer și de Pământ! 

* 
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Timpul... Of, timpul cum zboară pe furate, 

Lăsând noaptea în suflet, stingând vise curate! 

Ne-aduce, prin vorbe, amăgirea cu gustul ei de pâine, 

Promițând trăirea și-ntregul, mereu tot pentru… ,,mâine”! 

* 

Ciudate sunt cărările vieții  

Și multă întristare e pe drum!  

Ne căutăm lumina cu ardoare  

Și-n schimb, speranța ni se face scrum! 
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                        MARCEL MIRON 

 

 

 

 

 

 

Obrazul meu 

 

Obrazul meu 

în pustiu 

ca o stâncă arsă de soare 

pe care vânturi fierbinți 
plimbă nisipul 

de la frunte 

până la bărbie. 

 

Aștept răbdător 

pe Moise 

să mă lovească cu bastonul 

peste fața împietrită. 

 

Să vărs 

lacrimile neplânse 

ale tuturor asupriților. 

 

Șuvoi de apă limpede 

șerpuind prin văi uscate 

și cristelnițe. 
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Cavalerii Antimisului 

 

                            Episcopului Ignatie Trif 

 

Suntem în căutarea unui mormânt 

tainicul loc 

în care martirul și-a lăsat cochilia 

învelișul coconului de mătase 

din care fluturele a zburat 

în grădina cea mai de sus. 

 

Anevoioasă căutare. 

 

Stăm noaptea la pândă 

cu priveghere sfântă 

în întunericul luminat 

de miile de becuri 

ale lumii 

să vedem flacăra albastră 

care arde deasupra comorii 

ascunsă prin cimitire 

vâlcele și văgăuni. 

 

Cu fața de masă pregătită 

cu mielul tocmai înjunghiat 

și sângele cald curgând în lume 

ne ținem de cele patru colțuri ale pânzei 

și acoperim jăratecul nou descoperit. 

 

Un mormânt solitar 

la umbră de pin în poiana Sârghei 

de deasupra Vechii Agapii. 

 

Gata 

mielul s-a copt 

aburește în lume 

mirosul îmbietor al cinei. 

 

Poftim de prânziți 
veniți la masă 

toți prietenii mei vă adunați 
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în jurul vetrei 

mâncați cărbunii. 

 

După îndestulare 

cavalerii Antimisului 

adună resturile neconsumate 

douăsprezece coșuri pline 

anafură mângâietoare 

pentru cei întârziați. 
 

    Amprenta Sfântului Andrei 

 
În frigul începutului de iarnă 

pe conturul noii biserici a sfântului Andrei 

stăm unul lângă altul 

ca pinguinii Antarcticii 

să nu ne înghețe suflețelele. 

 

Zidurile noului Ierusalim 

ne cuprind în vis 

ca pe Ana lui Manole 

iar venele 

și oasele 

fierul beton cel viu 

întărește mortarul 

până la cota zero. 

 

De aici 

începe orizontul 

fiecare îl vede 

precât se înalță 

pe vârfurile amintirilor 

ori pe umerii prăfuiți ai Păstorului 

mioară obosită 

în drum către muntele Moria. 

 

Suntem ziduri vii 

și împrumutăm pietrei 

cărămizilor 

lemnului construcției 

atributele vieții. 
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Când apa sfințită va umezi 

pereții ridicați cu jertfă 

semințele sădite în ciment 

vor încolți 
șirag de miracole. 

 

Fiecare își pune palma 

pe inima împietrită 

a vecinului din perete. 

 

Un roi de inimi 

bătând pentru un șir de veacuri 

urcă pe lanțul ancorei 

care coboară din scripetele 

ascuns de nori. 

 

Cărămizile zidirii 

înnobilate cu miere 

și boabe de grâu 

multe boabe de grâu 

amestec dulce 

colivă sărbătorească 

pregătită de noi 

biserica cea vie a lui Hristos 

luptătoare până la triumf. 

 

Cedrul din inimă 

Am venit la tine în grădină 

printre copaci să caut 

cedrul crescut din inima lui Set. 

 

În genunchi 

la rădăcina fiecărui pom 

cu degetele sap 

gropițe 

ca în obrazul tău 

și sărut întunericul pământului 

mirosind a frunze putrede. 

 

În obrazul tău 

pecețile zâmbetului 
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ascund semnele tainice ale germinării. 

 

Te-am văzut plângând! 

În lumina asfințitului 

vărsai apă din ochii albăstrii 

peste pământul de la rădăcina copacului 

unde eu tocmai săpasem 

o gropiță. 

 

Am ascuns cele două semințe 

în inima mea 

în care iubirea 

s-a înțelenit 

ca și crucea 

din cedrul milenar al lui Set. 

 

Policandru viu 

Am agățat 

de policandrul cel mare din catedrală 

sufletul meu 

strugure cu boabe de foc 

să lumineze contururile sfinților 

din frescele antice. 

 

Roiuri de albine mă împresoară 

să înțepe poama dulce 

din policandrul uriaș 
legănat sub bolta Pantocratorului. 

 

Am văzut oameni fericiți 
ieșind din biserica aceea 

ca albinele pe urdiniș. 
 

Duceau spre case 

bucăți de faguri 

anafură aurie. 

 

În urmă 

frescele catedralei 

ard a înviere 
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Ridică-te, Basarabie,                 Bătută, ca vita, pe spate 

  Trecută prin foc şi prin sabie     Cu biciul legii strâmbate 

 

                         Cu lanţul poruncitoarelor strigăte! 

                         Ridică-te! Ridică-te! Ridică-te! 

 

                                                             GRIGORIE VIERU 
 

               MIHAIL DOLGAN 

 

 

 

 

 

        POEZIA SUBVERSIVĂ DIN ANII ’60-’70 ŞI 

CENZURA DE PARTID 

    Prezenta lucrare, propusă cititorului, vine să demonstreze – prin probe 

hermeneutice dintre cele mai reprezentative – prezenţa criticului la datorie, angajarea 

lui deplină în dezbaterea celor mai arzătoare probleme ale poeziei contemporane, cu 

mutaţiile ei definitorii în sfera civicului şi esteticului, susţinerea poeziei de opoziţie  de 

bună calitate estetică nu numai în timpurile noaste de independenţă şi de continuă 

renaştere naţională (astăzi un atare obiectiv nimeni nu este împiedicat să-l realizeze), 

ci, mai ales, în perioada grea de condamnare şi de interzicere a acestui tip „periculos” 

de poezie, manifestarea de discernământ critic şi responsabilitate în orice împrejurări, 

de consecvenţă şi credinţă în promovarea adevăratelor valori era absolut necesară. 

„Nimic pe lume nu-i mai preţios decât a-ţi rămâne credincios ţie însuţi”, decretează 
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aforistic Ion Druţă. Şi aşa şi este. Mai ales, în domeniul opţiunilor critice, când ieri ai 

afirmat una, astăzi afirmi alta, iar mâine – cu totul altceva… 

    Neîndoielnic, procesul de reconsiderare şi revizuire a poeziei postbelice de 

opoziţie, ca, de altfel, şi cel al literaturii şi gândirii critice în genere, a cunoscut şi 

extreme, exagerări, momente subiectiviste ţipătoare sau chiar lucruri de-a dreptul 

paradoxale, incompatibile cel puţin cu bunul simţ. 

Astfel, criticul Andrei Hropotinschi, din prea mult zel şi din dorinţa de a epata cu 

orice preţ în ipostaza de „erou” înaintemergător al descoperirii” de materiale inedite 

(vorba ceia, mulţi eroi după război!), scociorând şi prin sertarele editurii „Literatura 

artistică”, unde a lucrat mai mulţi ani, deţinând diferite funcţii de importanţă, şi prin 

sertarele „moşului” (V. Hropotinschi), şi el om mare – chiar şi mai mare – pe atunci), 

şi prin  unele arhive „secrete”, în virtutea unor momente de „conjunctură” temporară 

(conjunctura însă rămâne conjunctură pentru profitori în toate regimurile!), şi-a permis 

nepermisul şi, încălcând orice drept de autor, a hotărât cu de la sine putere (fără să 

mă întrebe, cel puţin, fără să-mi ceară consimţământul, fără să o revăd cu ochii de azi, 

pentru că recenzia cu pricina nu a fost scrisă pentru a fi publicată) să-mi publice o 

recenzie (internă?) la volumul cu mare scandal „Săgeţi” de P. Cărare, însoţind-o cu 

fel de fel de comentarii voit samavolnice, voit ironice, voit compromiţătoare
4
. De 

parcă ne-am afla în Ţara lui Papură-Vodă!!! De parcă semnatarul sus-numitei recenzii 

(interne) nu ar mai fi în viaţă! De parcă – mai ştii ce i-a trecut prin cap criticului 

zvăpăiat? – cel care a scris primul şi singura recenzie pozitivă, în linii mari de 

susţinere a manuscrisului „periculos”, s-ar fi împotrivit  s-o publice (de altfel, 

materialul, cu indicarea anului în care a fost scris, urma să apară la rubrica „Cărţi 

nedreptăţite” din „Literatura şi arta”). Doamne, încă odată, în ce ţară trăim!!! Gest 

inuman absolut condamnabil, gest pentru care criticul cu pricina se cuvine tras la 

răspundere, dacă ştim ce înseamnă cât de cât drepturile de autor pe care le-am încălcat 

cu atâta obrăznicie şi bădărănism.  

 

 

 

                                                           
4
 Vezi: Mihail Dolgan: Recenzie la volumul de versuri „Săgeţi” de P. Cărare” // „Glasul 

Moldovei” din 18 martie 1997. 
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               VITALIE RĂILEANU  

 

 

 

 

 

 

                              … A TRĂI POEZIA 

 
Am observat că un volum de versuri semnat de o poetă… conturează în 

mod firesc portretul autoarei, atât prin conţinut, cât şi prin ceea ce sugerează 

sau sugerează… 

Poeta Diana Sava Daranuţa se deosebeşte, prin creaţia sa, tocmai prin 

farmecul specific al poeziei lirice; ea reuşeşte să ne dezvăluie în lungimea de 

undă a sunetului versului şi prin cadenţa gândului liric, trăsăturile sale mereu 

aparte, originale, exprimate prin ceea ce numim – viaţă semnificativă şi sens 

revelator: (Mă întreb) „Doamne, ce sunt eu pe lume? / Prins de valul 

aparenţei? / Un atom cu praf în gânduri / Pe altarul existenţei?” (pag.46). 

Recentul volum de versuri întitulat Dor de ţară… ((F.E.-P „Tipografia 

Centrală”); Chişinău, 180 pag.), al Dianei Sava Daranuţa a cuprins în sine 

aspecte majore, peisaje rurale, emoţii culese cu mare luare aminte care pot, şi 

reuşesc (sic!), să-i completeze/ nuanţeze portretul. 

Cititorul atent va observa, că o mare parte din poemele volumului dat 

sunt secundate de picturile lui Ion Carchelan, anume ele (picturile) oferă 

ineditului o singularitate aparte şi cuprinsului dat.  

Şi deoarece poeta se defineşte în raport cu lumea înconjurătoare, 

complexitatea portretului său, diversitatea imaginilor, a emoţiilor şi a 

aspectelor poeziei sale sunt o cauţiune a fuziunilor multiple pe care le 

întreţine cu viaţa: (De-ale toamnei) „Mă duce toamna-n braţe, în capăt de 
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alee, / Şi paşii mi-i desprinde cu grijă de pământ. / Îmi zguduie plămânii cu iz 

de crizanteme, / La pieptul ei de zbucium, precum o frunzâ-n vânt. / M-

aruncă toamna-n gânduri, în galben colorate, / Privirea îmi îmbracă în voal 

de ceaţă deasă. / Cu mâna-i nevăzută, se-atinge de pleoape / Şi lacrima mi-o 

smulge din suflet, nemiloasă. […] Mă însoţeşte toamna ca umbra nevăzută / 

Cu aură de frunze, printre copaci sclipire. / Sub cerul gri al serii, în asfinţit 

de ceară, / Mă-mbrăţişează toamna… şi plânge peste mine”. (pag.28) 

Astfel, agitaţia instinctului, trecută în vers, în metaforă, exprimă un mod 

poetic de a trăi… poezia vieţii: (Mai vină, câteodată, la cafea) „Mai vino, 

câteodată, la cafea, / S-amestecăm prin ceşti vreo noutate, / Să răscolim prin 

timp şi să gustăm, / Aroma amintirilor uitate…/ Să ştergem praful de pe un 

album, / Cu poze vechi să ne-alintăm trecutul, / Să cugetăm la anii cei 

pierduţi, / Când căutam prin lume absolutul… / Şi-om sta la sfat, cuprinşi de-

un adevăr / Dezamăgiţi de visele deşarte… / Şi spuma din cafea va mângâia / 

Balada tinereţilor plecate… / Cu inima adânc ne vom privi, / Uimiţi de firul 

acela, alb ca neaua / Ce se ascunde-n păr…ne vom sfii… / Mai vino, că ne-

aşteptă, iar, cafeaua…” (pag.56). Poeta e conştientă pe undeva de… pierderi, 

dar ne provoacă oferindu-ne posibilităţi în abordarea unor stări fireşti. E o 

preocupare, pe care o mărturiseşte direct în anumite poeme ca pe un crez şi un 

program poetic. 

Nespeculativ, autoarea nu depăşeşte decât arareori o arie pur senzorială, 

virtuală mai ales, în imaginile cu care îşi ilustrează ideile despre viaţă, despre 

destinul omului, despre…timpul care se scurge irecuperabil: (Doar timpul) 

„Doar timpul ne aprinde lumina din privire, / Învălmăşind în grabă secundele 

şuvoi, / În zori renaşte zile cu binecuvântare, / Lăsându-se prezentul, să-l 

ducem în … Apoi…/ Doar timpul este doftor, când fără glas durerea, / O 

poartă, o mângâie în cicatrici amare, / Şi ca balsamul tainic la inimă ajunge, 

/ Şi lacrimile unge cu dulce alinare… / Doar timpul ştie rostul trăirilor uitate, 

/ Şi-n amintiri ascunde: şi zâmbete, şi ploi, / El ştie ce înseamnă cărări 

împrăştiate, / Şi deseori ne-ntoarce, pe ele înapoi…[…] Doar timpul se 

ascunde în ore din ceasornic, / Şi cu săgeţi absoarbe minutele din noi, / Tic-

tac, tic-tac se duce în lumea de luceferi / Şi nimeni nu îl poate întoarce 

înapoi…” (pag.52). 

Uneori, poeta Diana Sava Daranuţa abandonează timpul, descoperind o 

metaforă personificatoare în elementele conjugate cu universul rustic: (Dor de 

casă) „Îmi lipseşti azi ca niciodată, / Focul dintr-o sobă de la ţară… / Şi 

căldura lutului din vatră, / Şi aroma pâinii din cămară… / Îmi lipseşte lemnul 

ce trosneşte, / Măcinându-şi firea în cenuşă… / Şi a flăcărilor aprigă 

poveste,/ Ce sfârşesc ca dragostea ascunsă… / Îmi lipseşte-n coardă 

busuiocul, / Cel sfinţit cu dor de Bobotează… / Şi aroma lui păzind sorocul, / 

Strajnic în amurg şi în amiază… / Îmi lipseşte candela, timidă, / Ce-şi vărsa 

lumina prin unghere… / Şi mi-e dor să mângâi trandafirii, / Cei înghesuiţi în 
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lăicere…”(pag.64). Observăm cum natura rustică, pictată cu o pastă groasă a 

nostalgiei, este o permanentă lecţie asupra vieţii şi amintirilor… 

Natura, pe care se reazămă multe din construcţiile poetice ale Dianei 

Sava Daranuţa, oferă totodată şi suportul meditaţiilor sale: (Cerşetoare şi 

regină) „Eu zbor dezgolită de gânduri prin iarnă, / Bezmetică şi rătăcită 

printre nori, / Fără direcţie alunec prin zăpadă, / Nălucă printre fulgii 

călători… / Mă duc spre nicăieri pe valuri albe, / Spre nu ştiu care poartă 

sau destin, / Rebelă într-o lume pusă-n rame, / În care plânge sufletul divin… 

/ Şi alungată de tăcerile sinistre, / Deasupra inimii planez înaripată, / Îmi 

împleteşte neaua coroniţe, / Şi îmi ciopleşte gheaţă nestemate… / Sunt 

cerşetoare şi regină într-o iarnă, / Din care anotimpul se prelinge… / 

Bezmetică, de gânduri dezgolită, / Rămân într-o poveste-n care 

ninge…”(pag.84). În astfel de confesiuni metaforizate, naturiste şi voit 

primitive, poate fi întrezărită şi o influienţă viereană ce se grefează însă pe o 

facultate reală a poetei noastre de a construi imagini care se reţin prin 

capacitatea lor de a lărgi , a sparge dimensiunile. 

O dovadă a preocupării autoarei de a fi la unison cu sentimentele noastre 

contemporan-actuale, este poezia (Dor de ţară) „Îmi este azi un pic mai trist 

ca ieri, / Şi poimâine va fi mai trist ca mâine… / De parcă n-are sare 

îndeajuns, / Nici slova şi nici hrinca cea de pâine. / Mă duc cărările grăbite 

prin străini / Şi inima din piept mi se răscoală, / Că mi-au furat cuvântul din 

altar, / Şi mi-au făcut din ţară-n mahală… / Privesc la oameni goi de adevăr, 

/ Ce şi-au trădat materia din nume… / Ademeniţi, ca Eva de un măr, / Şi-au 

îngropat credinţa în tăciune… […] Îmi este azi un pic mai trist ca ieri / Şi 

poimâine-mi va fi mai trist ca mâine… / Mi-e teamă că ne-a prinde-un 

asfinţit, / Invidiind şi viaţa cea… de câine…” (pag.9). E o poezie ce anunţă o 

stare din interiorul autoarei, poeta ne dăruieşte dragostea sa faţă de Ţară, faţă 

de Neam… 

Urmărind aria vizual-emotivă şi intelectuală, pe care se desfăşoară poezia 

Dianei Sava Daranuţa, trebuie să mai semnalăm câteva aspecte ce-i întrunesc 

configuraţia. O preocupare dominantă în volumul Dor de ţară…, şi am 

subliniat câteva momente semnificative ce fac parte – ca să zicem aşa – vin 

dintr-un bagaj poetic consacrat, reflectând asupra celor vizate în mod 

personal. 

Mijloacele de expresie ale autoarei noastre sunt necăutate, limbajul firesc 

şi cursiv indică asupra anumitor imagini surprinzătoare, având o notă 

originală. Ea este poeta sentimentelor şi a pasiunilor, a gândurilor înaripate 

sau lucide, a unui lirism difuz, mereu acelaşi în orice împrejurare. 

Cu certitudine, Diana Sava Daranuţa ne va oferi şi în viitor adevărate 

clipe de revelaţie exprimate prin o poezie desăvârşit conturată, sensibilă  la tot 

ceea ce demonstrează realitatea, aşa cum o receptăm  în mare parte şi în 

volumul pe care l-am prezentat. 
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            DIANA SAVA DARANUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

             Femeia 

 

Suavă ca floarea de câmp 

Plutește prin timp ca o zână, 

Frumoasă, cu tâmpla de-argint 

Dar...niciodată bătrână! 

 

Cu mersul ușor legănat 

Își face din zare năframă, 

Cu zâmbet pefață-nchinat - 

Și soră, și fiică, și mamă... 

 

Ea trece călcând prin furtuni, 

Iar ploile-i cad la picioare, 

Când sânul ei râde cu prunci 

Nimic n-o oprește din cale! 

 

Cu  brațe întinse spre cer 

Ducându-și poverile-n șoaptă, 

Ea cere mereu pentru ei, 

Doar pentru ea... niciodată! 

 

Ca pomul cel rodnic și sfânt 

Ce-și dăruie fructul în toamnă 

Ea nu vrea nimic înapoi 

Iubirea fiindu-i ofrandă... 
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În clipa când lacrimi îi curg 

În taină le-ascunde și râde 

Și pleacă cu ele-n amurg 

Ca nimeni s-o aflecă plânge. 

 

O știe și vântul din crâng, 

Și iarba din vale-o cunoaște. 

Când trece cărările gănând, 

De dorul ei frunza renaște. 

 

Ea însăși fiind legământ, 

A vieții divine scânteie, 

Menirea și-o poartă zâmbind, 

Frumoasa și tandra femeie... 

 

               Mama... 

 

Au stat, probabil, îngerii la sfat 

Mai înainte de a mă trimite-n astă lume 

Și sărutându-mă, din brațe m-au lăsat 

Încredințându-mă, cu drag frumoasei mume... 

 

Și-atât de tandrăbuna m-a cuprins 

Zidind smerită-n sufletul eicasă, 

Din inimă făcându-mi paradis 

Și leagăn din iubirea ei duioasă...  

 

N-aș vrea să supăr îngerii din cer, 

Dar de atunci mi-e MAMA alinare, 

Și n-aș puteaDivinității să îi cer, 

Decâtsă-I umple zilele cu soare... 

 

Acum, când roua ochilor i-adun 

Și tâmpla cea albită-i numai dor, 

Genunchii mi-i închin și mi-isupun, 

Menirii ei de Înger Păzitor... 

 

 

 

 



61 
 

                 Realitate 

De fapt, suntem mereu în căutare, 

Mereu ne trebuie ceva sau cineva 

Într-o continuă și tristă așteptare, 

În paral cu noi pe undeva... 

 

Și rătăcim blocați prin anotimpuri 

Aproape obsedați de calități 
Din care construim stereotipuri, 

Ca să ne-ascundem de realități. 
 

Și nu-I vedem pec ei care fac bine, 

Și-I judecăm pecei ce n-au de-ales, 

Iar viața noastră-i plină de doctrine 

Din care nici un sfert n-am înțeles. 

 

Catalogăm speranțele și dorul, 

Negăm emoția și visul cel cu flori, 

Ca niște orbi creăm “nomenclatorul” 

Zidind vremelnice și jalnice valori. 

 

Cuprinși de temeri şi de griji ne înțelese, 

Ne răstignim credința-ntr-un ungher, 

Convinși că nu e logic să ne pese 

De ochii îndreptați mereu spre cer. 

 

Așa, într-o continuăcădere 

Ne trecem îmbinând aceleași stări 

Cu slăbiciuni la rangul de putere, 

Cu destinația – mereu spre nicăieri. 

 

Ne-apropiem rapid de punctul zero, 

Zmulgând din soare zile cu parfum 

Tot mai grăbiți, uitând porunca stelei 

Să nu ne pierdem sufletul pe drum… 

 

Mai ieri e azi și azi, deja e mâine, 

Se-nvârte  roata vieții nebunește, 

Din mâine a rămas numai poimâine 

Căci timpul obosit ne părăsește… 
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                  Ajută-mă... 

 

Ajută-mă să prind această ploaie-n brațe, 

La piept s-o strâng dorită și să-I opresc căderea, 

Căci iar îmi sapă râuri în suflet și pefață, 

Și iar cu mine-mparte necontenit durerea... 

 

Ajută-mă să caut prin apele din ceruri 

Cărările ascunse și urmele lăsate, 

De o iubire tandră ce nu credea-n dueluri 

Și nu se așteptase să pleci în miez de noapte. 

 

Ajută-mă să scuturtă cerile din frunze 

Și să aud chemarea ce duce înspre tine, 

Din miile de șoapte și-amăgitoare muze 

Să pot alegeunul din sute de destine. 

 

Ajută-mă să freamăt în urma ta ca umbra 

Ce încă ține-n palme iubirea dintre noi. 

Să te răsfăț cu zâmbet, s-alung povestea, sumbra 

În care sunt crăiasa stăpână peste ploi... 

 

                  Poeții 
 

Poeții au ceva comun 

La port și-n vorba care-o spun, 

Și rostullor e-acelaș drum 

Când dorul aprig și nebun 

Le face inima în scrum. 

 

Poeții duc mereu poveri 

Și pentru azi, și pentru ieri, 

Și nu au frică de căderi, 

Ascund durerea în tăceri, 

Sunt peste tot și...nicăieri. 

 

Poeții veșnic dăruiesc, 

Prin harul lor Dumnezeiesc 

Pământul leagă de ceresc 

Întrecerea prin ce-i lumesc 

Se-aruncă-n valuri și iubesc... 



63 
 

 

Poeții uneori mai plâng 

Cu pana lacrimi semănând, 

Dar nu se lasă, nu se frâng 

Ci iartă și renasc cântând 

Precum semința în pământ. 

 

Poeții singuri uneori 

Din stele fac cununi de flori 

Și rătăcesc până în zori 

La braț cu umbra călători 

Şi împărați, și cerșetori... 

 

Poeții au surâsul lor 

Și fac din anotimp decor, 

Știind că totu-I trecător 

Se-nalță pân la cer în zbor 

Apoi rămân „cu-n singur dor”... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Membrii Consiliului local din  Sărăţenii Vechi, raionul Teleneşti, au semnat Declaraţia 

de reunire cu Patria Mamă, România. Este satul unde a funcţionat ca professor Boris 

Vasiliev, deportat de copil în Siberia, autorul unei cărţi: Stalin mi-a furat copilăria în 

care descrie faptele barbare  ale ruşilor împotriva locuitorilor din Basarabia. Este 

localitatea în care a văzut lumina zile şi talentata poetă Diana Sava Daranuţa. 
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                         VALERIU RAŢĂ 

 

 

 

 

Ce e limba mea română? 

 

Ce e limba mea română? 

Soarele ce luminează 

Zi și noapte ca-n amiază, 

Floarea vieții, floarea-zînă. 

 

Ce e limba mea română? 

Strugurii de poamă rară, 

Cocostîrcii ce-ntr-o doară 

Stau pe creasta de fîntînă. 

 

Ce e limba mea română? 

Rîu cu valuri jucăușe, 

Dealuri roșii de scorușe, 

Miei buclați zburdînd la stînă. 

 

Ce e limba mea română? 

Este vatra cu ogoare, 

Un covor, un păretare 

Cu motiv lucrat de mînă. 

 

Ce e limba mea română? 

Cîntecul voios de fată, 

Un sărut de prima dată, 

Chiar și plînsul fără frînă. 
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Ce e limba mea română? 

Legămîntul meu cu Țara, 

Roua dulce și amara 

Frunză de pelin, păgînă. 

 

Ce e limba mea română? 

Dar lăsat pe veșnicie, 

Înțelegeri, armonie, 

Pacea-n curs de săptămînă. 

 

Ce e limba mea română? 

Zîmbet de copil în fașă, 

Stea, putere uriașă – 

Peste noi ca o stăpînă. 

 

Limba română şi România 

 

Cine îmi apără casa şi glia 

Decenii sute, de am putut 

Strajă să am necesarul scut 

Limba română şi România? 

 

Cine înfruntă ipocrizia? 

Cine îmi cere devotament? 

Cine mă face să fiu ardent? 

Limba română şi România. 

 

Capătă sensuri doar poezia  

Scrisă din suflet, un sacru foc, 

Chem să mă ţină în zbor ad-hoc 

Limba română şi România. 

 

Sînt ca vestigii din temelia 

Unei cetăţi de pe scump meleag, 

Sînt strălucirea din verbul drag – 

Limba română şi România. 

 

Degeaba intră în joc trufia, 

Nu-şi va atinge stupidul scop, 

Unde trăiește în orice strop 

Limba română şi România. 
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Intră în pieptul de dac mîndria 

Celor mai drepţi şi mai dîrji feciori, 

Care-au salvat de atîtea ori 

Limba română şi România. 

 

Sper: vom învinge şi euforia 

Ce ne sfărîmă cum n-a mai fost... 

Noi preamărim – căci mai are rost! –   

Limba română şi România. 

 

Şi tricolorul, dar şi tăria 

Noastră de veacuri le-o datorăm, 

Stea-călăuză pe veci avem: 

Limba română şi România. 

 

Dacă porneşte cumva urgia, 

Stavilă-i una: al nostru pojar,  

Stînci, dar şi codri, complementar, 

Limba română şi România. 

 

Cert că oricare va fi regia 

Lumii, rugăm şi pe Dumnezeu 

Să ne ajute continuu, mereu 

Limba română şi România. 

 

Ele mai luptă cu ananghia, 

Care ne mistuie dureros, 

Dar vor învinge neîndoios 

Limba română şi România. 

 

Că-şi semnalează şi bogăţia, 

Urcă valorile sale sus... 

Pentru aceasta iubesc – am spus – 

Limba română şi România. 
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             Scrisoare  

 de la sărbătoarea teiului 

 

Lui Mihai Eminescu 

 

Timpul clipele îşi cerne...  

Tu ai scris ca un profet  

De izvoarele eterne,  

Care murmură încet. 

Iată vine vreme nouă  

Şi enigmele dezleg –  

În grăuntele-ţi de slovă  

Vreau pe toate să-nţeleg.  

 

Astăzi ni-i lucoare vie, 

Chipul tău devine drag, 

Temerara-ţi poezie  

Parcă-i iarba cea de leac. 

Ale tale negre plete  

Sufletul îmi răvăşesc, 

Ochii te cuprind cu sete 

Cînd cu stelele vorbesc. 

 

O, ce vrajă cartea-ţi are?  

Ce miros prea fin de tei? 

Că solii de la popoare 

Vin la noi de dragul ei,  

Vin solii să te asculte 

Şi mă trec pe rînd fiori,  

Că-s citite versuri multe  

Nu mai ştiu de cîte ori. 

 

Mă întreb de unde vine  

Cea splendoare? Că a fost  

S-o pătrund, uitînd de sine,  

Învăţînd-o pe de rost. 

Ai trăit o viaţă-fulger,  

Păsul inimii spunînd,  

N-a fost ea atît de dulce, 

A fost plină de frămînt. 
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Dar oricît vor trece anii, 

Tu, oricum, întinereşti...  

Te declină doar duşmanii  

Pentru spusele-ţi fireşti...  

Se încheie un mileniu, 

Dar poeţi ca tine nu-s, 

Tu rămîi al nostru geniu,  

Tînăr, veşnic, de nespus! 
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                ECATERINA IURCU URÂTU 

 

 

 

 

Tu cine eşti? 

 

Tu cine eşti,  

Dacă nu-ţi cunoşti neamul, 

Tu cine eşti,  

Dacă nu-ţi recunoşti izvorul, 

Tu cine eşti,  

Dacă vorbeşti o limbă strâmbă, 

Dacă ţi-ai uitat străbunii, 

Uitarea stă la pândă 

Ca să-ţi dea osândă... 

 

Uitat vei fi şi tu 

De neamul lumii. 

Tu cine eşti,  

De unde vii, 

Întreabă-te cât nu-i târziu, 

Întreabă cât buneii sunt 

Cine-s străbunii tăi din lut, 

Îngropaţi în solul strămoşesc?... 

Români cu toţii se numesc... 

Şi ţie tot român îţi zice, 

Crescut cu aurul din spice, 

Cu limpezime de izvoare, 

Cu cântecele populare, 

Cu Pluguşorul, c-un colind 
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Aceeaşi doină, acelaşi cânt, 

Aceeaşi ţară, acelaşi verb, 

Suntem români şi e superb.  

 

 

              Mai cânt... 

 

Mă ofilesc, aproape sunt uscată 

Ca iarba foşnitoare la pământ, 

Ca un orfan colind acum prin soartă, 

Dar mai doinesc cu inima-nsetată 

De soare, poezie şi de cânt. 

 

Încă mai cânt, îngân de dimineaţă 

Un cântec vechi de la bunica mea, 

Parcă-i văd ochii, zâmbetul şi faţa, 

Când sufletul să-i cânte îi cerea. 

 

Încă mai cânt de dor şi de iubire, 

Deşi mi-e creştetul de-argint, 

Că sufletu-i izvor de amintire, 

Cu ele-n tinereţe mai colind. 

 

Încă mai cânt, mai zbor în poezie, 

Visând romantic, zorii deşteptând, 

Când mă cuprinde-a muzei armonie, 

Să scriu de dor, pe melodii cântând. 

 

Încă mai cânt cum n-am cântat vreodată, 

Parcă mă cheamă-un murmur de izvor 

Să limpezesc cu doine a lui şoapte, 

Să nu le uite neamu-n viitor.  

 

 

Vino, vino, ploaie 

 

Aştept să vină-o ploaie 

Ca un mesager, 

Inima să ne-nmoaie, 

Căci parcă-ar fi de fier. 
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Altele de piatră, 

Tăiate dintr-o stâncă, 

Şi focul din vatră 

Nimeni să nu-l plângă. 

 

Zac închise-n sine,  

În tăceri mocnesc.  

Erup în suspine, 

Vise risipesc. 

 

Vino, vino, ploaie, 

Cu iubire sacră, 

Potoleşte,-nmoaie 

Faţa lumii acră. 

 

Să nu erupă-n uibul  

Ura ca vulcanul, 

Să-mi dezbine cuibul, 

Ţara mea şi neamul. 

 

 

Să trecem toţi odată Prutul   

 

Ţi-e greu s-asculţi o simfonie, 

Să treci cu mine odată Prutul? 

Hai, să te îmbeţi de armonie, 

De cerul piscului de munte. 

 

Să vezi şi Oltul, şi Siretul 

Curgând prin Patrie grăbit, 

Cu bucurie, ca profetul 

Ceru-ţi şopteşte bun venit.  

 

S-admiri şi Iaşii, şi Braşovul, 

Şi Bucovina de alean, 

Ţinând în suflet strâns ceaslovul 

Şi mănăstirile prin ani. 

 

Şi vei cuprinde cald câmpia, 

Simţind că Ţara-i infinitul,  

Vei saluta cu dor unirea, 

Să trecem toţi odată Prutul!  
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                 GHEORGHE COLȚUN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renaşterea ţărânei 

 

Îngerii 

în genunchi 

de-o veşnicie nu mai au dreptul la somn, 

luptând cu demonii, 

ce fură mana pământului. 

 

În zori 

plugarii cu gânduri solare 

răscolesc cărările din palmele pietrificate, 

încercând să găsească fântânile ploilor, 

închise în labirintul uscăciunii. 

 

Cât ţine murmurul luminii 

sângele lor dă viaţă brazdelor, 

afânate cu sudori pulberate, 

şi adună zăpada din plete 

la mădularele seminţelor profunde. 

 

Când umbrele se întind vagabonde, 

revin ţăranii din frământul câmpiei 

la vetre – hanuri de noapte – 

cu dragostea prelinsă 

în humă. 

 

Ţărâna se umple de Dumnezeu, 

ce botează 

miracolul renaşterii divine. 
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Rugăciunea din parc 

 

Târziu, când literele soarelui se lasă 

pe prispele lumii bandajate în amurg, 

pornesc spre parcul tristei bucurii, 

unde timpul se alăptează din linişti 

dărâmate de zgomotele conştiinţei. 

 

Printre copacii gâlcevelor şterse 

de buretele căptuşit în pălăria orologiului obosit 

se plimbă liliecii nocturni, 

obsedaţi de minciuna 

undelor conservate-n întuneric. 

 

Ca un ghem de amintiri 

mă rostogolesc pe cărăruşa acrobată 

până în inima învierii nervilor sinucişi 

şi mă ascund în partea opusă a nesiguranţei, 

ca să mă renasc din misterele plecate. 

 

Psalmii vântului monoton 

colindă urechile regretului 

că metafora zămislirilor a fost beată 

aproape jumătate de veac, 

încercând să repare greşeala 

doar în al doisprezecelea ceas. 

Templul arborilor sfinţi 

mă primeşte ca pe un orb rătăcit 

şi mă înfioară ca pe bolnavii de friguri, 

topindu-mă în spaţiul rugăciunii de seară. 

Seară de august 

 

Sânii luminii dulci 

se subţiază ca ugerii 

în timpul mulsorilor calme. 

Drumul soarelui sentimental 

se îneacă ca un vas naufragiat 

în tărâmul înşelător al umbrelor 

mistere. 
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Luna, pe vârf de lance, 

răsare din pâcla cenuşie a norilor 

ca un drapel alb al păcii nocturne. 

Valurile râului indiferent 

se retrag ca o armată obosită 

în spatele sfârcurilor războinice. 

Năduful sălbatic ca un bocet 

coboară în adâncul fântânilor 

să îmbrace răcoarea liniştii pietrelor. 

Nemurirea vieţii terestre 

mai scade din punctele cardinale ale vârstei 

câte o pasăre migratoare. 

Ochii mei adânci, 

pustii ca nişte odăi goale, 

aşteaptă, muşaţi de tristeţe, 

renaşterea sincerităţii zorilor, 

prăbuşiţi în pletele sorilor tăi, 

iubito. 
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                 VALERIAN CIOBANU 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Oribil şi adevărat 

       Până la miezul nopții mai erau încă vreo trei ore. După câţiva pași pe 

care îi făcu, Dafin văzu că a nimerit într-un palat de epocă, pereții având o 

culoare sumbră, iar drumul era presărat cu nisip galben și alb. După ce a 

traversat câteva camere goale, dar luminate cu lămpi de alabastru în care 

ardea un ulei parfumat, intră într-o baie turcească din care, cu vreo câteva 

minute în urmă, au ieșit mușterii. Urmă o mică grădină cu flori, mai bine zis: 

cu lalele. Era pe acolo și un lac limpede și așa de albastru că se vedea bine, 

ca într-o oglindă, aproape totul din jurul lui. Când privi mai de aproape, 

observă că bazinul cu apă avea și câteva scărițe din metal, iar florile din 

grădină nu erau toate adevărate, ci artificiale, iscusit lucrate, că de la prima 

vedere te lăsau păcălit. În mijlocul grădinii se înălța un pavilion elegant, iar 

într-un hamac, între două femei, era culcat un bărbat grăsuț și bine făcut. 

   -  Cine să fie? 

- Ăsta nu-i stăpânul conacului, ci un urmaş de-al lu,Manuc, șopti Satana, 

apoi se dizolvă în cel care ședea culcat. 

-          Nu-mi vine să cred, exclamă Dafin. 

Una dintre femei îl legăna, în timp ce alta îi făcea vânt cu o coadă de păun, 

aproape de el, pe o canapé era pus un bici. Conversația între el și cele două 

doamne părea să fie dintre cele mai interesante: tipul le povestea celor două 

femei, aventurile lui amoroase și militare din timpuri care au fost…”De câte 

ori i-am tras pe sfoară! Zău, că nu mai știu numărul. Eu i-am vândut pe turci 

Împăratului rus, pentru că el nu era zgârcit și mă plătea mai bine și în avans.” 

Dafin s-a ascuns după o grindă ca să nu fie văzut și asculta în continuare 

destăinuirile bărbatului, care, probabil ieșise din baia turcească, fiindcă avea 

pe el doar o îmbrăcăminte ușoară de baie. O privigetoare, nu făcea altceva 

decât să cânte, iar o buhă mare de pădure încerca să țipe și ea ceva, de, ca 
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buha. Dafin s-a retras într-o cameră întunecată. Buha mare se mai auzea, iar 

cântatul privighetorii dispăru. După ce ochii lui s-au obișnuit cu întunericul, 

observă cu stupoare că în cameră erau niște inși cu niște femei goale. Unul, 

cu față asiatică, a ridicat-o pe cea cu părul șaten în brațe. I-a desfăcut 

picioarele așa cum ai ajuta un copil mic să urineze și cu uşurinţă și-a pus-o 

pe burtă. Cu stânga a prins-o de gât, iar cu dreapta i-a prins ambele glezne, 

astfel încât întreaga ei greutate să-l apese. Tipa a țipat că o doare și a încercat 

să dea din mâini, dar n-a reușit să scape. S-a albit la față. 

Bărbatul cu față asiatică își îndoia picioarele și le depărta, pentruca penisul 

să i se frece cât mai bine. S-a lăsat pe canapé și sta pe spate, începând s-o 

învârtă pe fata care-și pierdea cunoștința. La prima tură ea s-a zvârcolit și s-a 

speriat, țipând. Cu ochii larg deschiși și mâinile peste urechi, a mai țipat încă 

odată ca un persoanj dintr-un film de groază. Iar asiatul și-a arcuit corpul ca 

să împingă și mai tare cu penisul. Fata a început să strige de parcă luase foc. 

Ea își mușca degetele și se trăgea de păr, iar lacrimile nu ajungeau pe obraji, 

fiind aruncate direct în aer din cauza zgâlțâiturilor. 

Mă întrebam: da ce naiba fac eu acolo? Am încercat să ies din încăperea 

ceea, intrând în baia turcească, însă în ea una se spăla cu ochii atintiți în gol. 

-  Proasto, o să te îneci și o să mori! 

-  Mai bine mor, a țipat ea, decât să trăiesc aici așa. 

-  Da ce, nu-ți place în haremul nostru? 

-  Nu-uu! 

Aveam impresia că am nimerit într-o parte a infernului, însă așa cum mi-a 

mărturisit Satan, eu eram doar la Conacul lui Manuc, construit de urmaşii lui, 

printre unele personaje de odinioară. Care au trăit în secolul al 

nouăsprezecelea… 

- Da nu sunt din secolul nouăsprezece, ele-s de azi și dintotdeauna, comentă 

Satan situația, apărând lângă Dafin ca din senin. 

-  Nu-mi vine să cred. Poate am halucinații sau văd niște vedenii. 

- Totul este adevărat. Cum îți pare? 

-  Oribil. 

-  Așa ziceți voi oamenii, când ceva nu vă place, dar pe urmă vă obișnuiți și 
totul este OK, cum zic englezii da şi unii europeni care îi imită la tot pasul, 

de parcă limba lor este mai săracă. Halal de ei… 

Un bărbat cu o cicatrice mare pe față și cu buza de sus tăiată, poate cu vreo 

sabie în vreo încăierare, a luat-o pe cea din baie pe la spate. Ea s-a strâmbat, 

cu fundul înălțat. Cu câteva clipe ea era  cu o cană cu vin în mâină. A 

încercat să bea vinul, dar din cauza zgâlțâelii i-au dat lacrimile. 

Văzând ce s-a întâmplat, Satan a izbucnit în râs. Şi nu râdea aşa pur şi 

simplu, ci se prăpădea de râs Nerușinatul, Rânjitul, Pacostea Iadului… 



77 
 

-          Nu se mai satură de vin boaitele acestea! 

Apoi violatorul s-a apropiat de o masă din piatră, pe care sta un ulcior și o 

cană. El a băut nu din cană, ci direct din ulciorul cu vin și a zis cu voce tare: 

ce bună este licoarea! Iată aici este Raiul…Besarabia! Moi liubimîi krai, 

adică Basarabie, plaiul meu iubit! 

Dafin a ieșit afară însoțit de Satana. S-a uitat spre grădină, vrând să-l vadă de 

urmaşul lui Manuc.  Însă stăpânul nu mai ședea acolo. Poate că  s-a retras în 

nişte camerele de-a lui, luxoase… 

-  Da dumneata ce zici?.. 

-  Eu cred că el trage o dușcă cu vin, sau i-o trage uneia dintre cele două 

femei, a răspuns Satana. 

-  Afurisitul de drac, am vrut să spun, însă aşa am zis eu numai în gând… 
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                      RADU UNCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     DRAGĂ ȚARĂ  

 

Oriunde eu m-aș afla  

În Roma sau poate-n Madrid,  

Doar acasă lumea-mi spune:  

«Frate, bine-ai venit!»  

 

Rîul Prut și rîul Nistru,  

Santinele vii cu valuri  

Și un codru ce te-ndeamnă:  

«Vino, culcă-te sub ramuri.»  

 

Oameni mîndri, muncitori,  

Urmașii dacilor străbuni.  

Prin timp trecut-au ca prin nori  

Creînd istoria-n furtuni.  

 

Țară liberă ca șoimul,  

În văzduh măreț ce zboară.  

Iar de-ar fi să se închine,  

Ea mai bine o să moară.  

 

Veșnic roditoare, dulce,  

Ca un strugure de poamă  

Poate fi numai o țară:  

Patria, Moldovă – mamă. 
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             ADEVĂR 

Toamne și ierni, 

Primăveri uitate, 

Zilele trec, 

Ore deșarte. 

Singuratic stai închis 

În sicriul de lumină – 

Sufletul care există 

Timp ce nu se mai termină. 

 

Gînduri și idei umbrite, 

Ce te ard pe dinăuntru, 

Camuflate în adîncuri – 

Gînduri ce te fac integru. 

 

În oceanul fără nume 

Plutesc bărcile în grabă – 

Gînduri pline de minciună, 

Gînduri spuse fără treabă. 

 

Vorbe spuse la tot pasul, 

Vorbe goale, necurate, 

Ce te fac să fii o mască – 

Crucea grea dusă în spate. 

 

Iar de-ar fi să se ridice 

Din adîncuri adevărul, 

Nimeni și nimic n-ar zice: 

”Uite, vine cavalerul!” 

 

Lumea-ar fi mai infernală 

Dacă-ar ști ce tu gîndești, 

Ea ți-ar pune bețe-n roate 

Admirînd ce tu pățești. 

 

Dar din fericire lumea 

Te acceptă fără știre, 

Proslăvind minciuna-n versuri 

Îmbătate de iubire, 
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Aruncînd tot adevărul 

În celula-ntunecată, 

Unde dînsul ruginește 

Fără nici o judecată. 

 

Toamne și ierni, 

Primăveri uscate, 

Zilele trec, 

Frunzele-s moarte. 

 

CÂNTECUL LUPULUI 

 

Știu că este o legendă 

Despre spirite și zâne, 

Despre lună, despre stele 

Și despre trădări meschine. 

 

E-o poveste amoroasă 

De care n-ai auzit, 

În trecut, în altă lume, 

Luna-n ceruri s-a trezit. 

 

Se privea noaptea întreagă 

În oglinda mării line 

Și toți închinau poeme 

Frumuseții ei divine. 

 

În regatul înstelat 

Vorbele zburau întruna 

Și-n palatu-nvecinat 

Au aflat cine e Luna. 

 

Doi frați, prinți strălucitori, 

S-au pornit la drum s-o vadă 

Și frumoșii călători 

S-au luat deja la sfadă. 

 

Pe cine îl va alege? 

Amândoi sunt curajoși. 

Ei cu ură se privesc, 

Cu ochi răi și veninoși. 
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Ajunși ambii-n fața Lunei, 

Ei pe loc se-ndrăgostiră 

Și cu inima-nfocată 

Îi spun scurt de ce veniră. 

 

– Peste tot s-a auzit 

Despre tânăra crăiasă 

Și noi, ca și toți din lume, 

Vrem s-o cerem de mireasă. 

 

Cel mai mare începu 

Viața să și-o povestească 

Și deloc nu ezita 

Cu minciuni s-o înflorească. 

 

Luna nici că-l asculta, 

Își privea prințul iubit, 

Care de-o parte stătea 

Cam timid și amuțit. 
 

După un ospăț regesc 

Luna-l cheamă pe mezin, 

Să se plimbe prin grădină, 

Admirând chipu-i blajin. 

 

Doi îndrăgostiți ca unul 

Merg ținându-se de mână, 

Fratele îi urmărește 

Dușmănos după cortină. 

 

De fierbinte gelozie 

Fratele înnebunește, 

Cum să scape de mezinul 

Multă vreme se gândește. 

 

 

În curând el îl găsește 

Pe mezinu-ndrăgostit 

Și în taină îi șoptește 

Un secret descoperit. 
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– Lunei plac flori pământești 

Care-n ceruri nu găsești 

Și de vrei să-i fii tu mire 

Du-te-n codrii omenești. 

 

Cel mezin, fără să știe 

Că nu are cale-ntoarsă, 

S-a lăsat de nemurire 

Pentru Luna lui frumoasă. 

 

Ajuns jos a rupt o floare 

Și dorind să se întoarcă, 

A-nțeles că bunul frate, 

Farsă rea a vrut să-i facă. 

 

Iar la răsărit de soare 

Tinerețea lui apune, 

Se preschimbă într-un lup, 

Rămănând în astă lume. 

 

Și în fiecare noapte 

Lupul urlă trist la lună, 

Cântându-și durerea amară, 

Căci nu pot fi împreună. 
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            ZINA BIVOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         AUTOPORTRET  

 

Îmi plac toate cuvintele care încep cu litera M  

Eu întotdeauna am fost cuminte la Mama  

Niciodată nu alerg după toate desenele din abecedar  

Le țin minte pe cele prinse de la Bunicul  

Așa am început să învăț rugăciunile  

Îmi plac cuvintele care încep cu litera M 

 Așa sună prima literă pe buza mea de copil  

Așa răsună și pe buza mea de mamă tânără  

Când îmi strig copilul... Marius  

Îmi plac toate cuvintele care încep cu litera Z  

Eu întotdeauna am fost o Zână pricepută la iubit  

Privesc și iubesc tot ce aud  

Sunt fericită că te aud  

Din toate florile îmi plac cele care încep cu litera V 

 Viorel(ele) cresc prin mine ori de câte ori ești cu ochii pe zâne 

 Îmi plac toate cuvintele care încep cu litera M  

Eu întotdeauna am fost cuminte la Tata  
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                                SUB PAPUC  

 

Citesc... privesc... aud, Înțeleg că din zi în zi  

Viața ori e mai urâtă la față  

Ori mai frumoasă din spate.  

Ceasul merge pe picior drept,  

Iar noi îmbătrânim pe cel stâng...  

Puterea nu mai doarme deja pe căpătâiul lui tata, 

 Ea a ajuns la talpa gâștei.  

Poartă mărimea 40, dar se încalță în 13.  

Stăpânul fără somn, nu este treaz niciodată.  

Nici în biserici Dumnezeu nu mai stă acasă S-a pornit prin 

străini, Cei apropiați l-au părăsit.  

Nu mai știi în ce să crezi 

 Când nimic nu mai mișcă pietrele.  

Prietenii stau la cârciumă  

Și-au uitat de alt prieten. 

 Nu ai pahar... nici vin nu-ți toarnă nimeni.  

Stai în drum cu alt drum de vorbă  

Și vrei alți ochi cu care să-ți vezi trecătorii.  

Toți arată mai bine unul decât altul,  

Dar poartă aceeași mărime,13.  

Nu e de vină papucul, suntem de vină noi  

Că stăm sub papuc.  

Copiii cu doi dinți  
Îți mai aduc două bucurii în casă...  

Să privești la ziua de mâine,  

Să te încalți și să ieși 
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                                    ALAI 

 

 Pregătirile erau în toi Costume dantelate, inele strălucite 

 Mărgele din smarald, Pantofi din piele naturală, mănuși din crin 

alb Prieteni, vin, șampanie,  

Și totul doar spumă...  

Muzica mai veselă ca muzica,  

Mâncarea mai bună decât mâncarea,  

Băutura mai umedă ca peștele, 

 Eu mai frumoasă decât Frumoasa Adormită  

Zburam cu păsările mai sus decât penele,  

Fiind mai fericită ca floarea ce stătea uscată pe geam 

 Și aștepta să-i dau o gură de apă  

Din mănușa mea albă de mireasă. Jurământul!?  

Jurământul a intrat în casă  

Fără să-mi bată la ușă a stat toată ziua cu mine la masă și apoi s-

a urcat pe geam. 

 Atunci ochiul meu stâng căzut printre flori s-a înfipt într-un 

spin. Strigam trenul să-și ia picioarele în mâini  

Și să-mi aducă la nuntă soldatul?!  

Sărac, bătut, pierdut prin foile de tutun, dar al meu.  

El era fumul de țigară din care doream să trag cu nesaț. 
 Atunci ostașul s-a pornit ca un tren nebun 

 A intrat în satul Răzeni  

Și s-a oprit lângă dealul care l-a adus acasă. 

 Mireasa lui... azi era mireasa altuia  

Stăteam culcată după sobă 

 Și priveam prin ochiul care de atunci nu mai vede,  

Nunta mirelui și a vecinei. 

 Cât amar aveam în suflet,  

Atât amar se striga în acea zi.  

Amar la mire și vecină ! amar, amar...  

Jur... jur... jur... Doamne?!  

„Jurămintele cad greu când te visezi regină.”  
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                                    MI-E OCHIUL SCÂRBIT 

  

Mi-e ochiul scârbit și inima ca o trestie de zahăr topit. 

 S-a umplut paharul, 

 Muzica e mai tristă ca o doină,  

Mâncarea mai acră ca poama  

Și eu mai urâtă decât Frumoasa Adormită.  

Părinții mei și părinții lui Nu au schimbat testamentul  

Și așa am născut șase copii...  

Împreună aveam trei ochi  

Cu ei ne-am construit casa și averea. 

 Soldatul a coborât din vagonul cu numărul 7  

Și s-a pus pe roți. 
 Era una din roțile soțului.  

Ieri iubitul meu, azi șoferul iubitului meu.  

Într-un trecut îndepărtat  

Ochiul meu orb  

A jurat să nu mai vadă pe nimeni decât numai pe el.  

 

                                  BUNICA 

 

 Azi e 9 septembrie 1999   

Cu numai o săptămână   

În urmă soldatul și-a schimbat mașina   

Pe un sicriu, 

 Iar Evdochia Vârfu adună crizantemele de pe rochie 

 Și așteaptă ca ele să înflorească. 

 Bunicul e singur în grădină și culege struguri 

 Așteaptă cineva să dea cep Butoiului ce stă înfundat deja de 50 

de ani.  

Miroase a borș din sfeclă roșie,  

Cartofi de câmp 

 Și iarbă de pădure.  

Jurământul ce mergea din urma vagoanelor 
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Azi s-a dezlegat și a plecat din stație.  

Bunică, trenul nu va mai trece deja 

 Prin satul nostru,  

Și tu vei putea să-ți vezi nepoțeii ca pe o dimineață nouă.  

Pe bunica o mai doare și azi ochiul,  

Dar nu arată niciodată ce vede cu el.  

JUR, JUR, JUR, Bunică, să scriu o poveste despre voi doi.  

Care se va numi Jurământul cu trei ochi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Satul Răzeni, locul de naştere a poetei Zina Bivol: Vedere generală  
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               VICTORIA FONARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(D)EFECTUL PLACEBO  
UN SPECTACOL-PUZZLE PE SCENA TEATRULUI NAȚIONAL 

„M.EMINESCU”, CHIȘINĂU 

 

 Un spectacol este un concept, construit după un puzzle. Creația 

colectivă(D)EFECTUL PLACEBO jucată de tinerii de la Teatrul Național 

„I.L.Caragiale”, București, a fost prezentată publicului din Chișinău la 

Reuniunea Teatrelor Naționale 2017, Ediția a III-a. Fiind o parte compenentă 

din cadrul unei săptămâini spectaculoase coordonată de Directorul Reuniunii 

Teatrelor Naționale Petru Hadârcă și de Președintele Institutului Cultural 

Român Liliana Țuroiu. 

Reconstituirea întregului după o vizionare începe prin reperele 

rechizitelor de pe scenă, responsabile pentru instalațiile scenografice fiind 

Elena Dobândă și Andreea Simona Negrilă. Scaunele din fragmentări de 

corp uman cu poziționarea evidentă a picioarelor și a mâinilor din plastic 

sunt plasate ordonat. Plasticul mimează culoarea osului de fildeș, nuanța 

văzută de spectator constituie iluzoria prelucrată de light design Cristian 

Ciopată.  

 După conceptul lui Ștefan Lupu, toate personajele au variate scopuri 

dar punctul lor de intersecție este psihoterapeutul. Fiecare știe diagnoză, dar 

obsesia confesată nu înseamnă lecuită. Autorul piesei, care prin afiș este 

stpulat unul colectiv, s-ar confrunta cu opinia lui F.Dostoievski, care 

considera că personajul odată ce discută, scoate în vileag neajunsurile, se 

expune intenționat la o biciuire din partea societății, pășește pe treptele 

desăvârșirii personale. 
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 Dar la spectacol  nu suntem  la o ședință freudiană. Vocea medicului 

este privirea spectatorului. Scaunele spectatorilor ies din convenția scaunelor 

de pe scenă, respectiv spectatorul este așezat să privească și să estimeze 

diagnoză personajelor. 

 Primul personaj, din cuvintele pe care le rostește, l-aș numi 

convențional Personajul OK. Reprezintă oamenii care sunt bonomi, dar nu 

sunt evidențiați nici de părinți, nici de profesori, nici de colegi. Personajul 

pare a fi omul invizibil social, unul, care-și trăiește corect viața și se 

consolează singur prin repetiția OK... „Totul este OK”. Însistența de a rosti 

aceasta sintagma devine un mod de a se apăra și un fel de a nu accepta lipsa 

de apreciere. Personajul se dezice de realitate pentru că realitatea l-a izgonit 

demult. El evadează în lumea jocurilor virtuale. 

 Dar ochelarii, care permit această sublimarea realității, devin un 

simbol, care trece generos din mâna în mâna. Fiecare personaj pășește grație 

lor în visul său. Actorii(Vlad Nemeș, Alina Petrică, George Bîrsan, Rareș 
Florin Stoica, Ioana Predescu) puși în situația personajului trebuie să 

exprime reacția virtualului. Avem indici, dar spectatorului i se oferă 

posibilitatea de a intui visul personajului. Montarea ochelarilor creează mici 

„insulițe” de sine stătătoare în pânza spectacolului. Ochelarii din jocul 

virtual realizează metamorfozele: oamenii timizi devin curajoși, cei hărțegoși 
– mulțumiți, celor indiferenți li se trezește emoția de admirație.  

 O servitoare care deretică se axează în comunicarea-i telefonică de a 

rezerva timp pentru a merge la karaoke. Îmbrăcată respectiv, în mănuși de 

gumă, își pune ochelarii și începe să cântă cu voce puternică frumoasă. Este 

parabola timpului nostru în care se cer profesii de deservire, societatea fiind 

indiferentă de talentele omului. Ochelarii o duce într-o sală de concert și 
salopetă nu încurcă să-și manifeste talentul. Este un oximoron: ochelarii 

devin orizontul care unește ceea ce pare imposibil: realitatea și dorința, 

deservirea și revigorarea, automatismul și creația, comunul și 
individualizarea. 

 În mare parte ochelarii transformă personajele, dar odată ce sunt 

scoși, lumea revine la locul ei: femeia de serviciu spală podeaua, tânără 

strigă nemulțumită la soțul ei că face dragoste cu o păpușă gonflabilă, iar 

domnul OK este nemulțumit că nu-și poate continua jocul. 

 Acest festival de destine a scos în evidență problema cuplurilor. O 

tânără foarte frumoasă cu mișcări suave își expune cu sinceritate dorința de a 

se căsători. După visul realizat trăiește acut dezamăgire. La prima vedere 

tânărul soț pare atent, bun om, gesturile extralingvistice denotă o relație de 

tandreță, ea răspunde iritat, cinic și chiar violent. Subtextul problemelor nu e 

dezvăluit imediat, dar punctul de dezbinare constituie păpușa gonflabilă. 
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Dansul actorului pe fundalul unei melodii tragice exprimă dragostea 

nefirească pentru păpușa gonflabilă. Situația absurdă este relevată prin 

mișcări sublime, printre vals și acrobație. Distrugerea păpușei readuce 

mitului Pygmalion care se dezice de Galateea în numele unei femei 

adevărate. 

Deși personajele parcă trăiesc în celule separate, determinate de 

frontierele scaunelor, coreografic ele sunt într-o conexiune cu o fâșie 

comunicativă. Înțelegerea interumană este problema care apare în urma 

expansiunii tehnicii: telefonul mobil nu apropie, dar distanțează copiii de la 

părinți și părinții de copiii; păpușa gonflabilă – o sublimare a sexualității; 
asistarea la  înecul fratelui contribuie la obsesia de a trăi continuu 

sentimentul de vină; duplicitatea persoanei determinată de jocul de a plăcea 

și de a participa la ansamblul unei lumi construite din efort virtual. Trupa 

Junior din Teatrul Național „I.L.Caragiale”, București, au avut sclipiri 

coreografice, emoțiile lor au fost determinate nu doar de text, voce, dar și de 

gest, ținuta, mișcare. Au reușit să valorifice izolarea și comunicarea, 

paralelismul dintre înțelegere și înstrăinare, antiteză dintre tehnica și natura 

umană. 
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           MARIAN NENCESCU 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 MARTIE – ZIUA (MEREU AMÂNATĂ A 

EMANCIPĂRII) FEMEII 

 
 Apropiată de 1 Martie, Ziua Mărţişorului, sărbătoare ce ar 

merita inclusă în patrimoniul imaterial UNESCO, pentru că numai românii 

şi, prin contaminare, unele popoare balcanice vecine, mai obişnuiesc să ofere 

femeilor şi, pe alocuri, chiar şi copiilor, aceste mici talismane, atârnate de un 

fir alb/roşu, purtătoare de noroc, bucurie şi veselie, şi pe care le considerăm 

mai degrabă un lucru sfânt, o formă de protecţie, decât simple podoabe ori 

jucării efemere, este şi Ziua (mereu amânată a emancipării) Femeii, 8 Martie, 

sărbătoare cu conotaţii, la origine, accentuat politice, anti-sexiste şi anti-

discriminatorii, iar nu o simplă ocazie de a ne mai cadorisi încă o dată 

consoartele, mamele, fiicele, colegele de serviciu, ori iubitele, cu „povara” 

atât de ucigătoare a bijuteriilor, hainelor de lux ori a excursiilor exotice (!). 

Dedicată, aşadar, nu unui zeu, ori unui personaj mitologic, folcloric, ori unui 

sfânt cu virtuţi protectoare, ci unui eveniment istoric recent, Ziua de 8 Martie 

ne reaminteşte că, în 1909, femeile din New York au protestat pentru prima 

dată public pentru ziua de muncă de 8 ore şi pentru condiţii decente de lucru, 

fapt ce le-a făcut pe activistele socialiste germane Luise Zeitz şi Clara Zetkin 

să propună, la Copenhaga, instituirea unei sărbători anuale de acest gen. 

Faptul că, mai târziu, Lenin şi Alexandra Kollontai au confiscat această zi, 

instituind, după Revoluţia din 1917, o zi internaţională a drepturilor femeii, 

dublată legal, în fosta U.R.S.S., de o zi liberă pentru femei, obicei extins 

ulterior în tot lagărul ex-sovietic, nu a împiedicat O.N.U. să instituie, după 

1965-67, nu doar anul, dar şi deceniul internaţional al luptei pentru 
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emanciparea femeii. Aşa se face că azi, din Armenia, în Bangladesh, şi din 

Madagascar şi Guineea-Bissau, în Mexic, S.U.A., Malta ori Tadjikistan, 

poate mai puţin în unele state musulmane (din motive lesne de înţeles !), cu 

excepţia Turciei şi Palestinei, se serbează Ziua Femeii, inclusiv în China, 

unde femeile primesc doar o jumătate de zi liberă, probabil pentru a împărţi 

cealaltă zi cu „tovarăşii” lor de muncă.  

              În România, Ziua Femeii devine, din motive deja arătate, sărbătoare 

publică abia după 1948 când, renunțând la atributele feminităţii, eleganței și 
luxului, caracteristice de decenii femeii române, unui grup compact de 

„tovarăşe”, cu Ana Pauker, Constanţa Crăciun, Stella Moghioroş, Liuba 

Chişinevski ori Ghizella Vass în frunte, femeile noastre s-au transformat în 

sudoriţe, textiliste, macaragiţe, brigadiere, mulgătoare  neapărat„fruntaşe”, 

sau chiar “motostivuitoare/iste”, totul în numele emancipării femeii. „Aţi fost 

ademenite şi furate ori vândute, în bâlciurile de sclave, spinările voastre 

frumoase au fost cocoşate de muncă . . .  e timpul ca harfele sufletului vostru 

să vibreze şi la sunetul cel mai suav al libertăţii”, scria într-o tabletă, din 

1958, publicată în Scânteia, inegalabilul Tudor Arghezi. 

               Aşadar „harfele sufletului” au însoţit generos chipul femeii 

socialiste „model de hărnicie, iscusinţă şi competenţă”, până când, în anii 

’70,  când, după vizita în spaţiul asiatic, femeia de tip nou a fost înlocuită cu 

una şi mai specială : „Simbolul demnităţii-ntre femei, / Ce tării-i împlineşte 

visul ei”, femeia mamă, soţie mult iubită şi om de ştiinţă, şi tot aşa...pentru 

cine-şi mai aminteşte, de vremea când, de 8 Martie, serbam, de fapt, o 

singură femeie. 

              Pentru a nu fi însă acuzaţi de sentimente nostalgice, merită amintit 

că nici în ce priveşte IQ-ul nu suntem egali. Psihologii au stabilit, de pildă, 

că bărbaţii dispun de o dispersie statistică ce tinde spre extreme. Aşadar, într-

un grup cu o valoare medie a IQ-ului, există şanse mai mari ca partea 

exagerată, elementul de geniu să revină unui bărbat. Bărbatul poate fi, deci, 

fie foarte deştept, ori după caz,  un geniu „rău”. Asta în timp ce femeile, la 

fel de dotate intelectual, „tind” spre un IQ mediu. Cu toate astea, Platon nu s-

a sfiit să le includă şi pe femei în tagma filosofilor, rostind, într-un Dialog cu 

Glaucon, cuvinte ce se vor dovedi profetice : „După ce împlinesc cincizeci 

de ani, bărbaţii care şi-au dovedit vrednicia în fapte, ca şi în ştiinţe, trebuie 

ca, înălţând lamura sufletului către cel ce dă lumină tuturor, spre Binele 

însuşi, să orânduiască întru frumuseţe cetatea ca şi pe cetăţeni . . .  -Să nu 

uităm şi de femeile cârmuitor, îi aminteşte Glaucon . . . -Adevărat, admite 

Platon, de vreme ce ele vor împărţi totul, în mod egal cu bărbaţii . . .” Cât de 

egale au rămas femeile, în raport chiar cu bărbaţii filosofi, s-a văzut chiar în 

timpul vieţii maestrului din Atena, căci două  dintre femeile care au citit 

Republica, Lastenia şi Axioteea, au îmbrăcat straie bărbăteşti şi s-au mutat în 

grădinile lui Akademos, pentru a sluji Frumosul şi Dreptatea. E adevărat, una 
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dintre ele, Lastenia, era chiar favorita lui Leusip, nepotul lui Platon, dar 

acesta n-ar fi singurul exemplu de „nepotism” practicat de-a lungul istorie. 

           Din păcate, percepţia despre femei s-a schimbat mult de-a lungul 

veacurilor, astfel încât, două milenii mai târziu, după ce au fost îndemnate să 

citească „numai cărţi cuviincioase”, să lase pe seama bărbaţilor politica şi 

poezia, muzica, desenul şi artele, pe cât posibil, să se apuce de bucătărie, ori 

de religie, femeile au sfârşit prin a fi acuzate de tot ce e mai rău pe lume, de 

la persuasiune şi frivolitate în raport cu soţii şi părinţii lor, până chiar la... 

lipsa spiritului moral, căci, ne învaţă Schopenhauer : „Ele sunt viclene 

instinctiv şi au o iradicabilă tendinţă de a minţi”, adăugând : „Plecăciunile 

bărbaţilor le-au făcut pe femei atât de despotice şi de arogante, cum sunt 

numai maimuţele sfinte din Benares, astfel încât ele fac exact ceea ce 

poftesc”. Să ne mai mirăm, deci, că Eminescu a scris în poema Scrisoarea a 

V-a că: „Biblia ne povesteşte de Samson, cum că muierea / Când dormea, 

tăindu-i părul, i-a luat toată puterea”,  sfârşind : „Când cochetă, de-al tău 

umăr, ţi se leagănă copila / De ai inimă şi minte, feri în lături, e Dalila”. Ce 

mai, poale lungi şi minte scurtă, ar spune poporul, şi odată cu el a spus-o şi 

Titu Maiorescu, la fel, un misogin convins, dar care şi-a căpătat pe loc 

corecţia de la Sofia Nădejde (1856-1946), una din primele feministe de la 

noi, autoarea în 1879, a articolului Chestiunea femeilor. Ea i-a dovedit, cu 

argumente ştiinţifice, părintelui Junimii că teza după care creierul femeii este 

mai mic decât al bărbatului, şi în consecinţă, posibilităţile ei intelectuale sunt 

mai mici, este falsă. „Coana Pica”, cum o numeau apropiaţii, „o ţărancă 

sănătoasă la trup şi minte” (îşi aminteşte şi Izabela Sadoveanu) a fost cu 

adevărat o precursoare a feminismului, cu mult înainte ca, în lume, acest loc 

fruntaş să fie ocupat de scriitoarele Colette (1873-1954), şi de compatrioata  

noastră Anna de Noilles (1876-1933), născută Brâncoveanu, ambele 

„campioane europene” ale luptei pentru emanciparea femeilor, prin 

veşminte, moravuri, dar mai ales prin literatură, o artă ce nu a scăpat 

neobservată de esteţii vremii şi prin care s-au implicat mult în aşa zisul 

„război al sexelor” (literar, evident !). 

          Vorbind însă despre „literatura feminină” – sintagmă suficient de 

sexistă pentru că induce ideea unei slăbiciuni de expresie şi de conţinut în 

scriitura autoarelor femei – criticul Eugen Negrici nota, în volumul Iluziile 

literaturii române, că „nu există argumente viabile pentru a ataşa un anume 

sex literaturii”. Restrânsă mai degrabă la expresia şi ea peiorativă,  aceeea de 

poezie feminină, acest gen literar ar ilustra, în opinia unor critici „răutăcioşi”, 

un anume mod de sondare a interiorităţii, a cutelor sufletului, a neliniştilor 

intelectuale, a introspecţiei şi confesării, atribute specifice liricii scrise de 

femei. Din fericire, veacul al XX-lea a schimbat fundamental percepţia 

despre femeile scriitoare. Dacă la început, Virginia Wolf îşi dorea doar puțin 

„răgaz şi o cameră proprie pentru a-şi scrie opera”, femeile au sfârşit prin a 
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ieşi definitiv din acest „ghetou” ideatic şi, explorându-şi particularităţile 

propriului eu, au sfârşit prin a modifica scara de valori, adesea în propria 

favoare.  

             Un caz tipic în acest sens, ne asigură Elena Zaharia-Filipaş, în 

volumul Studii de literatură feminină, este cel al lui Eugen Lovinescu, 

criticul constrâns să-şi reevalueze misoginismul agresiv, atunci când a 

deschis larg uşa cenaclului său unui „comando” feminin compact, compus 

din Hortensia Papadat-Bengescu, Cella Serghi, Lucia Demetrius şi Ioana 

Postelnicu. Renunţând la propria teză, anume că în literatură femeile scriitor 

sunt, fie „feline”, fie „porumbiţe la rut”, Lovinescu a admis că, în literatură 

femeile sunt „promotoarele modernităţii”. Aceeaşi „acreală misogină” o 

zăreşte însă Eugen Negrici şi la G. Călinescu, cel care, referindu-se la opera 

aceleiaşi Hortensia Papadat-Bengescu, observa că : „Gândirea femeii este cu 

totul practică, în câmpul sentimentelor. Sunt deci, femei, care caută iubirea 

de copii, virtuţile casnice şi civile, mai rar patria. Şi altele de tipul curat 

fiziologic, cum era contesa de Noilles, care-şi căuta fără acoperământ dorinţa 

de împreunare . . . ”. Fără a intra în prea multe amănunte, vom observa că şi 

azi se mai practică acest soi de estetism steril, că problema „fericirii femeii” 

este încă un mister pentru mulţi scriitori şi critici bărbaţi, iar „mitocănia” lui 

Schopenhauer, care compara femeile cu maimuţele din jungla indoneziană 

are şi azi adepţi, câtă vreme un cunoscut jurnalist a comparat coafura unei 

femei demnitar cu . . . „mantia pavianului”. 

          Din fericire, astăzi nu (prea) mai avem nevoie de exemple din presă, 

ori din „gândirea” înecată de prejudecăţi a unor politicieni „repetenţi” la cei 

7 ani de acasă, ca să constatăm că „un popor valorează cât femeile lui”. 

Simplele trimiteri spre un câmp ideatic depăşit, lipsit de rigoare ştiinţifică, nu 

ne mai sunt suficiente, câtă vreme avem la îndemână „izvoarele sacrului”. 

Umilirea, violenţa la adresa femeii, sexismului fără limite, reprimarea, sunt 

exemple de eşec al civilizaţiei, de orbire față de Bine şi Adevăr. Dacă pentru 

Aristotel „tăcerea femeii era slava ei”, azi prezenţa femeii în viaţa publică 

este un bun exemplu de practică socială, şi numai misoginii înrăiţi mai cred 

că „felinele ne croiesc destinele”. Astfel, de la Codul lui Napoleon, încoace 

femeia este „suverană” pe viaţa ei, iar afecţiunea  ei „senzuală şi patologică”, 

fundamentul moral al „luminosului occident”. 

          Să ne mai mirăm, deci, că am avut şi avem şi noi femei care   au 

„schimbat lumea” ? Cine mai ştie, azi, că prima femeie pilot de avion din 

lume (cu brevet obţinut la Paris, în 1914) a fost Elena Caragiani Stoenescu 

ori, că am avut prima femeie inginer (Eliza Leonida Zamfirescu), avocat 

(Sarmiza Bilcescu), ori inginer silvic (Aurora Gruescu), ori că Elena 

Văcărescu a fost prima femei din lume membră a Academiei Franceze. Ne 

mirăm şi comentăm că avem prea multe femei ministru, şi în premieră, şi 

prima femeie care ocupă fotoliul de prim-ministru, dar uităm că prima care a 
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ocupat această demnitate a fost medicul Florica Bagdasar (1901-1978). 

Suntem mândri că avem o româncă cu nota 10 la gimnastica mondială 

(Nadia Comăneci, în 1976 la Montreal), dar o uităm pe Ecaterina Teodoroiu, 

eroina de la Jiu, ori pe apriga ţărancă din Nucşoara Muscelului, Elisabeta 

Rizea (1912-2003), arestată, torturată şi condamnată la 12 ani de temniţă 

pentru vina de a-i fi ajutat pe luptătorii anticomunişti din grupul Arnăuţoiu : 

„Au venit, maică, nenorociţii ăştia şi ne-au luat tot : părul din cap, pământul, 

căruţa. Un singur lucru nu ne-au putut lua : sufletul”. 

      Sau, cum ar spune o altă mare poetă „feministă” a veacului trecut Magda 

Isanos : „Clipă, desfă-ţi aripile bogate / Mările se clatină departe / Undeva, 

un curs de râu se abate / Oamenii se nasc, oamenii se-acopăr de moarte . . .” 

Să recunoaştem, tot femeia simte mai bine viaţa !      
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SEMIOTICA PUTERII ÎN LUMEA ARTEI  

 

Vom încerca în articolul de față o analiză semiotică a reprezentărilor 

puterii în lumea artei. Ar trebui să avem în vedere atât reprezentările din 

cadrul picturii, sculpturii, artei fotografice, arhitecturii, cinematografiei, cât 

și a reprezentărilor recente ale puterii în arta digitală, însă, ne vom referi la 

toate acestea doar în treacăt. Ideea forță ar fi aceea că obiectivul principal al 

artiștilor, care au în vizor atât reprezentarea de semne ale puterii politice, cât 

și ale altor forme de putere: puterea religioasă, economică, socială, 

psihologică, nu este neapărat unul cultural, artistic, de satisfacere a unei 

anumite cerințe estetice, ci pur și simplu poate exprima un anumit crez, sau 

convingere ideologică a respectivului artist.  

Deobicei, artiștii cu afinități față de o anumită ideologie politică sau 

credință religioasă sunt motivați în mod direct sau indirect de partidul sau 

religia din care ei fac parte. Bineînțeles, manifestările artistice ale puterii au 

avut loc de-a lungul timpului și fără o motivație intrinsecă a respectivilor 

artiști, ci ca o dorință de exacerbare a pozițiilor sociale, religioase sau 

politice ale diferiților lideri, care, în năzuințele lor grandomane, 

mizantropice, au impus artiștilor, în general anonimi, un anumit stil și o 

anumită direcție în artă.   
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În acest sens, piramidele din Egipt, templele roamane sau grecești 

reprezintă adevărate monumente ce exprimă manifestarea puterii politico-

religioase, dar și a gradului de civilizație la care au ajuns respectivele 

popoare. Exemple de artă monumentală, care exprimă grandomania și 

entuziasmul exagerat al puterii în secolul XX, sunt proiectele urbane ale 

regimurilor totalitare naziste sau comuniste, care și astăzi impresionează prin 

rigiditatea și monotonia lor. Arhitectua urbană a statelor fost-sovietice, iar 

astăzi, proiectele urbanistice chineze, sunt exemple vii de exprimare a unui 

stil artistic tributar unei anumite ideologii politice. De asemenea, clădirile 

zgârie nori din majoritatea metropolelor de astăzi, a căror funcționalitate este 

una financiară, bancară, sugerează de fapt puterea economică a acestora, dar 

implicit și pe cea politică. 

Un exemplu concludent de manifestare a puterii politice în artă este 

propaganda leninistă transmisă prin monumente artistice: pictură, sculptură, 

arhitectură urbană. Acestea au fost concepute ca modalitate de a comunica 

ideile politice cheie, către o populaţie în mare parte analfabetă. Caracterul 

motivat politic al artei vizuale a fost un instrument util de comunicare şi de 

instruire, şi, treptat, a devenit simbolul vizual confundat cu realitatea însăşi. 

În anii 1920, Asociaţia Artiştilor Plastici din Rusia Revoluționară (AKhRR) 

a fost într-un fel pionieră în utilizarea de imagini artistice, în sensul unei 

atestări documentară a realităţii.  

Sub Stalin, spre exemplu, semnele vizuale monumentale au oferit o 

viziune idealizată a viitorului comunist, văzut ca o realitate deja atinsă. 

Diferiți sculptori şi pictori au asigurat prezenţa liderului statului simbolic în 

fiecare colţ al ţării. Prin urmare, modificarea ulterioară a conducerii politice 

a dus la damnatio memoriae - distrugerea de imagini vizuale de stat de la 

regimul anterior. Propagandă leninistă monumentală a perpetuat totuși, 

tradiţia artistică neoplatonică a Bisericii Ortodoxe Ruse, în care nu a existat 

nici o distincţie clară între semnul iconic şi referentul său. 

Există, de asemenea, și reprezentări ale puterii în arta poetică, și în 

literatură în general. Au existat în perioada comunistă, o adevărată literatură 

de propagantă, poezii dedicate regimului, cântece patriotice cu iz 

propagantistic, care, în felul lor, au o valoare dacă nu artistică, cel puțin 

simbolică, în calitate de documente istorice. Semiotica puterii aplicată în 

lumea artei reprezintă tocmai acest demers interpretativ, ce vizează 

semnificațiile semantice și sintactice ale diferitelor creații așa-zis artististice 

de factură ideologică.  

Problema care se pune, în acest caz, este aceea dacă aceste creații sunt 

într-adevăr opere de artă în sensul că au o intenționalitate artistică, au o miză 

simbolică, au o funcționalitate artistică și sunt instituționalizate, sau dacă au 

o recunoaștere în lumea artei. Opinia mea este că unele dintre ele satisfac 

oarecum aceste cerințe pentru a fi catalogate opere de artă, însă majoritatea 
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sunt fie kich-uri, fie au doar o finalitate pur ideologică, aceea de a atrage 

atenția electoratului sau cetățeanului asupra acțiunilor politice ale regimului. 

Hegelian vorbind, aceste creații reprezintă o manifestare exagerată a 

spiritului încarnat în puterea politică, iar în cazul regimurilor totalitare, în 

teroare și manipulare.  

Creațiile cu iz propagandistic au activat conștient sau inconștiet 

adevărate arhetipuri ale mentalului colectiv, cum ar fi ideea de tătuc, 

protector, conducător al poporului, sau căpitan. Arhetipul unui protector 

universal a existat și în cultura antică, însă în perioada regimurilor totalitare 

ele au căpătat o semnificație aproape mitologică, însă paradoxal, manifestată 

sub ideologia secular-atee. O altă idee forță a ”culturii” totalitare era 

propovăduirea omului nou și promovarea cultului personalității. Filosofia 

care a stat la baza constituirii ideii de om nou în marxism, sau ideea de rasă 

pură în ideologia nazistă, a contribuit substanțial la o serie de creații artistice 

care aveau ca temă centrală restaurarea omului și educarea sa în spiritul 

noului ideal de umanitate. Totuși, manifestări ale cultului personalității în 

artă au loc astăzi în societăți fundamental democrate, cum ar fi S.U.A. Este 

vorba despre cazul președintelui Barack Obama, care, se pare că a trezit un 

interes deosebit în lumea artei contemporane americane. 

Un articol interesant din punctul de vedere al manifestării cultului 

personalității în artă este cel al Ioanei Calen, din Cotidianul publicat în 

ianuarie 2009. Conform autoarei, ”primul negru care a ajuns președintele 

Americii nu ar fi fost mai puțin idolatrizat, la propriu, de comunitatea 

artistică”
5
, decât marile simboluri ale puterii totalitare din sexolul XX. Pe tot 

parcursul campaniei electorale, Internetul a fost împânzit de lucrările (unele 

din ele chiar expuse într-un cadru instituțional) inspirate de cultul Obama. 

De pildă, artistul american Daniel Dancer a mobilizat 1.000 de elevi din 

South Chicago, pe care i-a îmbrăcat în negru, alb și roșu și i-a aranjat astfel 

încât să formeze portretul lui Obama pe zăpadă, cam în același stil în care 

era sărbătorit Ceaușescu de către șoimii și pionierii patriei. O poză a lui 

Obama de trei tone a fost instalată într-un parc și elevi din toate școlile din 

Illinois au venit să-i facă un portret de 111 metri pătrați care să se vadă de la 

mare înălțime.  

Unele dintre cele mai bune lucrări ale artiștilor americani inspirați de 

campania lui Obama și care l-au sprijinit necondiționat au fost adunate într-o 

expoziție, într-una dintre cele mai importante galerii din Denver. Lucrarea 

lui Shepard Fairey intitulată "Speranța", de 3,5 metri înălțime și 4,26 metri 

lungime, a fost vândută la Londra contra sumei de 100.000 de lire sterline. 

                                                           
5
 Ioana Calen, Obama, cultul personalităț ii în artă, în ziarul Cotidianul, din 23 ianuarie 

2009, sau http://stiri.kappa.ro/magazin/23-01-2009/obama-cultul-personalitatii-in-arta-

211503.html 
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Lucrarea a fost prezentată prima oară în august 2008, devenid simbolul 

campaniei de susținere a lui Obama. Artistul a declarat că va vinde lucrarea 

doar unei instituții naționale de cultură sau unui colecționar cunoscut.  

"Washington Post" a cerut pictorului american Shawn Barber să 

execute un portret al celui de-al 44-lea președinte american pentru ediția 

specială de inaugurare a mandatului său. Rezultatul este un tablou al lui 

Obama cu sprâncenele încruntate și privirea scrutând ager orizontul, într-o 

atitudine care amintește vag de Che Guevara. Din cele aproape 200.000 de 

imagini de pe situl Flickr, pe tema Barack Obama, publicația "Times" a 

selectat 30, arătând astfel lucrările unor artiști recunoscuți, pe care le 

prezintă într-o secțiune specială. Artistul italian Marco Pece i-a făcut 

președintelui american portretul în lego, iar Zilly Rosen din lumânări, Hael 

Murphy a realizat o sculptură lucrată în 1.000 de fire de înaltă tensiune, iar 

artistul Rafael Lopez i-a pictat un portret uriaș pe care l-a intitulat "Vocea 

noastră", pentru a inspira în general poporul latino-american. Chris Tsevis i-a 

făcut portretul într-un mozaic format din toate steagurile Statelor Unite, sub 

titlul "Barack Obama: An American Portrait".  

În cartierul La Brea Avenue din Los Angeles, artiștii de stradă au lipit 

paste-up-uri uriașe cu Obama ca Superman, iar în Brooklyn a fost 

fotografiată o murală uriașă pe aceeași temă și sute de lucrări în stil hip-hop 

graffiti, care l-au pus pe Obama într-o lumină ”cool”. Andy Magee a expus 

un tablou de dimensiuni mari cu fața lui Obama alcătuită din monede, 

expuse pe partea cu portretul președintelui, intitulată "Change". Artista 

americană Arlene Elizabeth a creat un mozaic uriaș și elaborat cu portertul 

lui Obama, alcătuit din piese 3d făcute din origami, pe care l-a expus în Bay 

Area pentru a aminti trecătorilor de speranța și atmosfera din San Francisco 

în timpul anilor '60.  

În general, dacă imaginea lui Obama este însoțită de text, cele mai 

recurente sunt "speranță","istorie", "progres" sau "schimbare", majoritatea 

lucrărilor fiind de dimensiuni mari. Dacă, în mod normal, comunitatea 

artistică ar fi exprimat ironic toată această "obamanie", în acest caz 

susținerea și entuziasmul lor sunt autentice și se regăsesc în articolele 

revistelor de specialitate care glorifică programul lui Obama de revigorare 

culturală și susținere a artei. "The Art Newspaper" i-a dedicat un amplu 

articol în care se vorbește despre speranța pe care Barack Obama o aduce în 

comunitatea artistică americană. 

Există chiar un blog dedicat acestei nișe în arta contemporană, pe 

obamaartreport.com, care centralizează și documentează toate lucrările pe 

această temă. De fapt, au existat exemple de expoziții ale unor artiști 

conceptuali care au abordat tema cu spirit critic și umor, dar nu au avut timp 

să devină cunoscute. Yazmany Arboleda, celebrul artist conceptualist din 
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Boston, a organizat o expoziție sub titlul "The Assasination of Hillary 

Clinton/The Assasination of Barack Obama", în care atrăgea atenția asupra 

prețului celebrității în America, dar expoziția a fost închisă în câteva ore de 

poliție și serviciile secrete. 

Rămâne de văzut dacă aceste creații menite să glorifice personalitatea 

președintelui american sunt într-adevăr opere de artă sau kich-uri. O 

semnificație posibilă a acestui fenomen de promovare exagerată a cultului 

personalității în plin capitalism democratic, în țara libertății și a diversității, 
este aceea că poporul american se află încă în plină căutare a identității sale 

ca națiune, președintele fiind un simbol central în afirmarea ideii de 

independență și de putere, simbol care trebuie exploatat la maximun atunci 

când este vorba de imaginea statului nr 1 în lume. 
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… JOCUL BARBIAN 
 

Volumul „Ion Barbu. Amintiri” (Ed. Cartea Românească, 1989), 

semnat de soția lui, Gerda Barbilian, pare a lămuri paradoxala dualitate poet 

/ matematician. 

Cu realizări remarcabile în ambele domenii, percepute totuși 
antagonice: real / umanist, geometru / avangardism, savantul numerelor / 

literatul jocului secund. Și în viața cotidiană a stat sub semnul unei dualități 
stranii: Gerda versus un aventurier notoriu. O personalitate complexă, greu 

de înțeles și acceptat: atașat și excesiv de polemic, stâlp de amfiteatru , dar și 
de cafenea, adulat de cunoscătorii celor două domenii opuse, dar și mare 

iubitor de câini, pro și anti-Lovinescu, matein până la divinizarea „Crailor de 

Curtea-Veche”, mic-burghez aerian până a se împrieteni cu un viitor poet 

prolet-cultist, Marcel Breslașu, simțindu-se minunat și ăn mirificul 

Câmpulung de Argeș și-n balconul Isarlâk. 

Gerda, cunoscându-l atât de bine, credea că Dan Barbilian al ei a fost 

înainte de toate un matematician de talie internațională, vocație afirmată 

strălucit la 16-17 ani, și apoi poet foarte modern, cu adorație pentru 

Baudellaire, Villon, Nerval. Plus un devorator de romane polițiste (să-l fi 

ajutat ingeniozitatea descoperirii asasinilor în găsirea adevărurilor ascunse în 

abstracțiuni?). Ea ne-a prezentat un Barbu apolitic în locul mitului admirației 

sale pentru fasciști la începutul anilor ’40, motivat de stagiul lui în Germania 

(vizând un doctorat niciodată concretizat) și căsătoria cu o germancă.  

Anul de cumpănă, 1940, este astfel explicat de însuși Ion Barbu: 

„Legionarii mi-au cerut imediat să-i servesc cu scrisul… N-am îndrăznit să-i 

refuz și le-am predat câteva manuscrise (mai ales cu conținut religios), de 
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care ei au dispus apoi”. Vechea dilemă a „omului sub vremi”. Pentru 

vânătorii de erori biografice, precizăm că Gerda făcea parte dintr-o familie 

de democrați în plin nazism, soții Barbu asigurându-i 7 ani de adăpost 

vărului lor urmărit de Gestapo, iar printre prietenii buni ai poetului se aflau ș 
câțiva evrei. 

Jocul primordial i-a fost matematica, jocul secund literatura, iar cel 

terțiar pare să fi fost… norocul. Moașa i-a spus la naștere tatălui judecător: 

„E băiat, boierule, și-o să aibă noroc, s-a născut cu o căiță în cap”. Mama, 

Smaranda, primită de toate familiile simandicoase din Câmpulung-Argeș la 

disputele cu cărți, îl avea la club partener de joc pe prefectul liberal. 

Mutându-se tatăl cu serviciul lângă Roman, se va relua pocherul zilnic la 

dirigintele poștei, conu’ Alecu. 

Un prieten de liceu drag, Mișu Vlădescu, care îi enunța numele 

fiecărei frumoase răsturnate pe pernele trăsurii pe Calea Victoriei, se 

dovedea a fi măreț la jocul de cărți: „Imperturbabil, suveran, jucând tare dar 

fără să se resimtă, natura lui olimpiană părea făcută să comande chiar 

legile hazardului”.Cu tatăl său, pe care îl iubea enorm, se întreceau la jocul 

de „darder”. Amândurora le sărea iute țandăra, dar după o oră se împăcau de 

parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Prietenului Simon Byer îi va scrie din 

Germania (scrisorile sunt socotite chiar de expeditor veritabile pagini de 

proză): „Între timp, victorioase partide de șah cu Tudor (Vianu), escapade la 

Stuttgart și München, oarecare Dame și una literară”. Ce vreți joc mai 

senzațional decât… Damele! 

De altfel, Ion Barbu considera aventurile drept „gustul pentru noi 

combinații de posibiluri fără l`embrass du choix” („sărutul opțiunii”). Cu „o 

gură spurcată” într-o „provincie de fapte de sensații puternice și 
atrăgătoare ca toate absolutele”, adorând excelența și urând mediocritatea 

(inventase pentru studenții slab pregătiți la examene calificativul „suficient 

cu scârbă”), reflectând filosofic „Ce nimicuri pot decide soarta unui om”. 

Ion Barbu constatase, dincolo de axiome și metafore, că: „Am avut un singur 

noroc în viață, să scap de năpastă de câte ori mă pândea”. 
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OPOZIŢIA OAMENILOR DE CULTURĂ FAŢĂ DE 

REGIMUL CEAUŞESCU(V) 

PARTICULARITĂŢILE MEDIULUI CULTURAL ŞI OPOZIŢIA DE 

FOR PUBLIC 

  

Istoricii şi analiştii perioadei comuniste în România sunt cvasi-

unanimi în a considera că opoziţia faţă de regimul Ceauşescu a fost, pe 

ansamblu, una firavă, comparativ cu cea din celelalte ţări comuniste 

situate în Europa Centrală şi de Est, „numărul celor care au îndrăznit să 

critice public sau să conteste regimul fiind mult mai mic. Mai mult, spre 

deosebire de celelalte ţări, nu s-a coagulat nicio mişcare colectivă care să 

poată activa continuu, ci au existat, cu precădere, disidenţi solitari”.
6
 

La rândul lor, analişti occidentali descriu în lucrările lor opoziţia 

românilor ca „o sumă de acţiuni sporadice şi localizate, lipsite de coeziune şi 

fără impact asupra restului societăţii” .
7
 

În numerele 28 şi 29 ale revistei noastre am prezentat opoziţia altor 

categorii de persoane din România, respectiv muncitorimea, ţărănimea, 

intelectualitatea (mai puţin creatorii de literatură şi artă), opoziţia politică 

(istorică şi din interiorul P.C.R.), etnică şi religioasă.
8
 

                                                           
6
Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România,Raport Final, Ed. 

Humanitas, 2007, pp. 719-720. 
7
Idem, p. 720. 

8
„Vitralii – Lumini şi umbre” nr. 28, pp. 29-50 şi nr. 29, pp.71-88. 



104 
 

În acest context de evaluare a opoziţiei la nivel naţional faţă de 

regimul Ceauşescu, o anumită tendinţă de schematizare şi minimalizare 

se constată şi în ce priveşte opoziţia oamenilor de artă şi cultură, despre 

care se afirmă că nu a depăşit nivelul unor gesturi individuale şi ale unei 

opoziţii în cadrul uniunilor de creaţie. Această concluzie este determinată, în 

bună măsură, de faptul că în rândul creatorilor de literatură şi artă – 

considerată categoria cea mai radicală a societăţii – nu s-a reuşit coagularea 

unei mişcări protestatar-contestatare care să zguduie regimul comunist, 

obiectiv vizat programatic de cercurile şi grupările din străinătate implicate 

în strategia complexă de subminare şi răsturnare a regimurilor comuniste 

central şi est-europene. „Nici măcar protestul efemer al lui (Paul) Goma nu a 

fost o mişcare în sensul de structură organizată cu un plan de acţiune bine 

formulat”.
9
 

Documentele informative ale Securităţii sunt mult mai nuanţate 

în această problematică deosebit de complexăa opoziţiei oamenilor de 

cultură şi artă faţă de regimul Ceauşescu. Scriitorul şi ziaristul Mihai Pelin, 

care a avut privilegiul de a conduce colectivul care a selecționat documente 

informative și a elaborat „Cartea Albă a Securităţii”, volumele I-IV, şi 

„Istorii literare şi artistice 1969-1989”, a concluzionat că „se probează 

documentar că un număr important de scriitori, critici literari şi de artă, artişti 

plastici şi oameni din muzică, teatru şi cinematografie, aceştia constituind şi 

partea cea mai convingătoare a intelectualilor ţării, nu au aderat la obedienţă 

şi servilism faţă de autorităţile timpului. Şi, în cele din urmă, au obţinut o 

marjă considerabilă de libertate, nu numai prin evaziune din ţară, ci, mai 

ales, prin felul în care au acţionat între hotarele ei, impunându-se şi 

publicului şi instituţiilor politice şi culturale cu mult înainte de momentul 

decembrie 1989. Efectiv, încă de la începutul anilor '80, o parte apreciabilă 

dintre scriitorii şi artiştii români nu mai putea fi manipulată ca în deceniile 

anterioare de către organele de partid şi de stat, decât cu riscuri pe care 

diversele cabinete competente nu mai erau dispuse să şi le asume. ...În lupta 

ei antitotalitară, spiritualitatea românească nu s-a afirmat prin două-trei 

vârfuri, intens mediatizate în lumea occidentală, dar izolate în masa propriei 

naţiuni, ci printr-un corp intelectual tenace şi solidar, care nu pierdea practic 

nicio ocazie de a se opune abuzurilor şi de a-şi impune punctele de vedere... 

Majoritatea covârşitoare a oamenilor de litere a preferat să se organizeze şi 

să lupte în ţară, în cadrul uniunii lor de creaţie, în reuniunile periodice ale 

breslei lor, în pagina cărţilor lor şi a revistelor culturale, provocând deseori 

confruntări directe  cu ceea ce se numea atunci conducerea superioară de 

                                                           
9
Comisia prezidenţială, Op.cit, p.738. 
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partid şi de stat”.
10

Descifrarea corectă a atitudinii oamenilor de cultură, a 

intelectualilor în general, faţă de regimul comunist presupune buna 

înţelegere a elementelor comune, care ţin de esenţa sistemului, pe de o parte, 

şi a elementelor specifice româneşti, pe de altă parte. 

Când ne referim la elemente comune, avem în vedere strict aspectele 

de factură ideologică, valabile în toată lumea, care stau la baza atitudinii 

oamenilor de cultură faţă de un regim politic autoritar sau dictatorial, iar prin 

elemente specifice înţelegem condiţiile concrete româneşti care au 

determinat sau influenţat pe etape atitudinea oamenilor de cultură faţă de 

regimul comunist. 

Între elementele comune pot fi enumerate următoarele: 

- Elita intelectuală a fost în toate formele de organizare a societăţii o 

entitate destul de fluidă, mulţi scriitori, artişti, oameni de ştiinţă, 

academicieni, universitari de renume acceptând să migreze în clasa politică 

şi să fie părtaşi la guvernare, inclusiv în regimuri vădit autoritare sau 

dictatoriale, exemplele fiind numeroase. 

- Deşi ideologiile extremiste, atât de dreapta cât şi de stânga, s-au 

dovedit, la nivelul practicii politice, nocive pentru societate, ele au avut, între 

precursori, militanţi sau doar susţinători ai categoriilor de intelectuali 

menţionate. 

- În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea şi în mai bine de 60 de 

ani din secolul XX, a existat un curent în lume, inclusiv în ţări occidentale de 

primă mărime, de alunecare a unei părţi semnificative a elitei intelectuale 

spre ideile de factură socialistă. „Vinovăţia” nu poate fi pusă exclusiv în 

sarcina KGB sau a strămoşului său, NKVD, deoarece s-a născut abia în 

deceniul 3. Au existat destule minţi luminate care au văzut în socialism sau 

comunism, cel puţin pentru anumite perioade, o posibilă alternativă de 

organizare a societăţii. 

- Cu toate cele întâmplate în anii '990 (destrămarea sistemului 

comunist constituit de URSS şi înlăturarea – prin revoluţii de catifea sau 

violente – a regimurilor comuniste din centrul şi estul Europei), 

propensiunea pentru marxism nu a dispărut complet, existând destui 

intelectuali tineri preocupaţi de această zonă doctrinară. 

Specificul românesc este conferit de faptul că în perioada regimului 

Ceauşescu, poate mai mult decât oricând, lumea culturală a fost divizată în 

grupuri şi tabere care „au consumat energii însemnate în conflicte interne, 

deseori alimentate de vanităţi personale şi nu de puţine ori încurajate de 

eşalonul politic”.
11

 

                                                           
10

Serviciul Român de Informaţii, Cartea Albă a Securităţii, Istorii literare ș i artistice 1969-

1989,  Avertisment, Ed. Presa Românească, 1996, p.VII. 
11

S.R.I., Op.cit., Avertisment, p.VII. 
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Creatorii de literatură şi artă au început să se situeze, începând cu anii 

'960, pe poziţii diferite în ce priveşte orientarea fenomenului cultural în 

ţara noastră. 

- Pe de o parte, adepţii sincronismului cultural vedeau propăşirea 

culturii române prin alinierea la valorile culturale ale ţărilor mai avansate din 

Occident. Termenul îl găsim la Eugen Lovinescu, cu o funcţionalitate 

specifică legată de modalitatea de difuzare şi asimilare culturală în condiţiile 

formării civilizaţiei române moderne. 

Sincronismul cultural presupune introducerea bruscă, integrală, fără 

selecţie, a unor valori culturale de la ţări mai avansate ale Apusului, la cele 

mai puţin avansate ale Răsăritului. 

Totodată, el vizează şi ritmul dezvoltării culturale, deoarece, datorită 

efectului imitaţiei, se pot sări etape ale dezvoltării (ex. inexistenţa 

clasicismului în literatura română).
12

 

- Pe de altă parte, adepții protocronismului considerau că, datorită 

istoriei noastre, diferită de a altor popoare, îndeosebi prin vitregia ei, românii 

au o creativitate și un spirit anticipativ de excepție. Protocronismul este un 

termen creat de Edgar Papu, preluat ulterior de Paul Anghel și de alții, pentru 

a aprecia caracterul creator al unei culturi prin anticipările denumite 

protocronii. 

Protocronismul este gândit în opoziție cu sincronismul și are meritul 

de a pune în valoare acele anticipări purtătoare de caracteristici culturale noi 

ce funcționează ulterior în calitate de paradigme.
13

 

În domeniul artelor plastice s-au conturat, de asemenea, două 

tendințe diferite, una promovând arta figurativă, cu mesaj național, și alta 

arta abstractă.  

Problema modului de raportare la național și universal a fost, în 

fapt, cea care a divizat major mediul creatorilor de literatură și artă. 

Elocvente, în acest sens, sunt pe de o parte, lucrările „Național și universal”, 

publicată de Pompiliu Marcea în 1975 la Editura Eminescu, și „Desthesis 

carpato-dunărean”, scoasă de Florin Mihăilescu în 1981 la Editura Minerva 

și, pe de altă parte, răspunsul dat prin articolul lui Andrei Pleșu intitulat 

„Rigorile ideii naționale și legitimitatea universalului”, apărut în revista 

„Secolul 20” în februarie 1982 (nr.1-3/1981). 

Diferențele dintre aceste orientări de abordare estetică au 

început să fie politizate.  

Adepții unei „direcții naționale în cultură” au sprijinit prin creația lor 

orientările partidului comunist, mizând din pornire «pe faptul că ar fi putut 

                                                           
12

Rodica Topor (coordonator), Florica Diaconu şi Georgeta Magherescu, Cultură-Termeni şi 

personalităţi, Dicţionar, Ed. Vivaldi, Bucureşti, 2000, pp.199-200. 
13

Idem, pp.180-181. 
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găsi arbitri și interlocutori rezonabili în nomenclatura partidului de atunci. Și 

nu i-au găsit... În cadrul acestei direcții, care a creat și ea destule probleme 

regimului comunist, s-au agățat în diverse faze, urmărind interese strict 

personale, și autori de poeme penibile despre „cârmaci” și „savantă”... Pe 

măsură ce situația socială și economică a țării evolua dramatic spre un colaps 

total, „direcția națională” în speță a sfârșit prin a se împotmoli într-o  

contradicție de fond. În 1987, și membrii cei mai marcanți, dintre care mulți 
ar fi meritat o altă soartă, vor refuza să mai susțină prin cuvânt scris 

partidul...».
14

 

«Cealaltă tabără de scriitori și artiști, care au refuzat permanent, cu 

dârzenie, imixtiunea ideologiei partidului comunist în scrisul și arta lor, 

trebuie să constatăm că a fost cu adevărat sprijinită cu metodă de postul de 

radio „Europa liberă” în toate acțiunile ei. Îndoielnic poate fi numai faptul că 

partizanii ei au fost folosiți în mod conștient și deliberat».
15

 

Rivalitățile și disputele dintre aceste grupuri au degenerat 

deseori în acțiuni de denigrare, în încercări de îndepărtare din poziții 
influente în mediu sau chiar de excludere din uniunile de creație, iar uneori 

chiar în violențe! Câteva exemple sunt elocvente în acest sens:  

- Adversarii lui Eugen Barbu – membru supleant al CC al PCR și 
deputat în Marea Adunare Națională, au încercat să folosească faptul că 

unele pagini din volumul 3 al romanului „Incognito” erau suspecte de plagiat 

din scriitorii ruși K. Paustoski și I. Ehrenburg pentru a determina excluderea 

sa din Uniunea Scriitorilor. Astfel, o serie de scriitori cu care Eugen Barbu se 

afla într-un vechi și latent conflict, între care Geo Bogza, Eugen Jebeleanu, 

Nicolae Manolescu, Dorin Tudoran, Gabriel Dimisianu și alții, au hotărât să 

profite de situație pentru a propune excluderea sa din Uniunea Scriitorilor în 

ședința Biroului Executiv al Uniunii din 16 ianuarie și a Comitetului de 

partid din 29 ianuarie 1979.
16

 

În acest context, conducerea Uniunii Scriitorilor a constituit un 

colectiv format din Ovid S. Crohmălniceanu, Eugen Simion, Dan Hăulică, 

Radu Boureanu și Alexandru Piru, care să prezinte un punct de vedere asupra 

suspiciunilor de plagiat. Cum era de așteptat, cu excepția lui Alexandru Piru, 

ceilalți membri ai colectivului au susținut concluzia de plagiat, fiind de 

notorietate că ei se aflau printre adversarii lui Eugen Barbu.
17

 

                                                           
14

S.R.I., Avertisment Op.cit, p.VII. 
15

Idem. 
16

Departamentul Securităț ii Statului/Direcț ia I, Notă din 15 ianuarie 1979, apud S.R.I., 

Op.cit., doc. 139. 
17

Inspectoratul Municipiului Bucureș ti-Securitate, Notă din 10 februarie 1979, apud 

Op.cit., doc.145. 
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Ca urmare a amenințărilor lui Eugen Barbu că se va retrage din viața 

publică și la intervenția factorilor de putere, scandalul a fost stopat. 

- Numirea lui Nicolae Dan Fruntelată – poet cu poziție politică în 

UASCR și UTC - în funcția de redactor-șef al revistei „Luceafărul”, în 

ianuarie 1980, a generat o reacție promptă din partea grupării adverse. La 

sugestia lui Dan Deșliu, Nicolae Manolescu, Gabriel Dimisianu, Ștefan 

Augustin Doinaș și Eugen Simion, tinerii scriitori Mircea Dinescu, Dorin 

Tudoran și Dan Cristea au redactat un memoriu de protest, pe care au obținut 

și semnăturile altor oameni de litere. Prin demersul respectiv i se semnala lui 

Nicolae Ceaușescu faptul că numirea lui Fruntelată se făcuse cu încălcarea 

Statutului Uniunii Scriitorilor, întrucât nu era membru al Uniunii.
18

 

În ziua de 29 ianuarie 1980, memoriul a fost înmânat președintelui 

Uniunii Scriitorilor, iar Geo Bogza a propus să fie adoptat ca document al 

Consiliului de conducere al Uniunii și să se hotărască infirmarea numirii lui 

Nicolae Dan Fruntelată. În urma intervenției unor membri ai Consiliului, nu 

s-a dat curs propunerii, iar memoriul i-a fost restituit lui Mircea Dinescu.
19

 

- În acest context, la începutul anului 1984, pe culoarul redacției 

revistei „Luceafărul” a avut loc o altercație violentă între poeții Mircea 

Dinescu și Iulian Neacșu, în care s-au implicat și Dorin Tudoran, respectiv 

Cezar Ivănescu. 

Cele două grupări din lumea scriitoricească au apelat în mai 

multe rânduri la arbitrajul lui Nicolae Ceaușescu. 

- Ca o reacție la faptul că așa-numitul „grup Bogza-Jebeleanu” 

deținea pozițiile de conducere în Uniunea Scriitorilor, grupul denumit al 

scriitorilor naționaliști, angajați politic, a trecut la contraofensivă, solicitând 

o întâlnire cu Nicolae Ceaușescu, pentru a-i prezenta „problemele și 
frământările din lumea literară”. Între scriitorii care au fost primiți și 
ascultați de Ceaușescu, în ziua de 28 august 1980, s-au numărat Gheorghe 

Tomozei, Gheorghe Pituț, Dan Zamfirescu, Ion Lăncrănjan, Romul 

Munteanu, Fănuș Neagu, Paul Anghel, Alexandru Oprea, Pompiliu Marcea, 

Mircea Micu, Mihai Ungheanu, Mihai Beniuc, Teodor Balș și Iulian 

Neacșu.
20

 

- În februarie 1981, și exponenți ai grupului de scriitori care erau 

reticenți față de dirigismul ideologic și coordonata „patriotardă” au solicitat 

o întâlnire cu Nicolae Ceaușescu pentru a-i semnala agravarea atmosferei din 

viața literară, datorită „inactivității conducerii Uniunii Scriitorilor și abilității 

                                                           
18

D.S.S./Direcț ia I, Raport din 20 ianuarie 1980, apud Op. cit., doc.161. 
19

D.S.S./Direcț ia I, Notă din 5 februarie 1980, apud Op. cit., doc.164. 
20

I.M.B.-Securitate, Notă din 28 august 1980, apud Op. cit., doc.174. 
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unor adversari literari”. Inițiativa redactării unei cereri în acest sens a luat-o 

Dan Deșliu, la ea achiesând Nicolae Manolescu, Constantin Țoiu, Eugen 

Simion, Ștefan Augustin Doinaș și Mircea Dinescu.
21

 

În cererea prin care era solicitată primirea la șeful statului se stipula 

între obiectivele demersului „să se atragă atenția conducerii de partid asupra 

relei-credințe a grupului Barbu-Păunescu-Lăncrănjan și alții”, care „se 

străduie a acredita ideea că doar ei servesc partidul, că doar ei iubesc țara și 
pe conducătorul său”.

22
 

În final, «se solicita intervenția conducerii superioare de partid ca să 

se pună capăt abuzului de putere prin presă al unui grup care denigrează 

literatura actuală, insultă scriitorii, se laudă reciproc în revistele 

„Luceafărul” și „Săptămâna”, calomniază, strecoară interpretări dăunătoare 

din punct de vedere ideologic, întrețin un climat de violență... împart 

scriitorii în patrioți și nepatrioți, în funcție de prietenia cu ei».
23

 Documentul 

a fost semnat de 27 de scriitori, între care Șerban Cioculescu, Radu 

Boureanu, Ion Caraion, Nina Cassian, Dan Deșliu, Ovid S. Crohmălniceanu, 

Ștefan Augustin Doinaș, Nicolae Manolescu și Eugen Simion.
24

 

Urmare solicitării respective, unii dintre scriitorii semnalați au fost 

primiți și ascultați de Nicolae Ceaușescu. 

Tensiuni și confruntări similare s-au manifestat în anii '970-

'980 și în domeniul artelor plastice între exponenții artei figurative și 

cei ai artei abstracte. 

- O primă ciocnire mai violentă între cele două grupări s-a produs în 

anul 1975, când expoziția cu tema „Imagini ale istoriei, de la document la 

operă”, organizată de grupul de artiști promovați de criticul de artă Dan 

Hăulică la „Galeria nouă” a generat un mare scandal. Exponenți ai grupului 

advers au reacționat prompt prin luări de atitudine în presă, dar și prin 

sesizări la forurile culturale, de partid și chiar la Securitate. Acuzele vizau 

încercarea organizatorilor și participanților la expoziție de a demitiza mari 

personalități istorice ale poporului român.
25

 

- Similar s-au produs lucrurile și puțin mai târziu, în 1976, pe 

marginea simbolisticii folosite de autorii tapiseriilor monumentale aflate în 

lucru în acel moment pentru Teatrul Național „I.L.Caragiale” din Capitală, 

având ca autori pe Șerban Gabrea-Florin Ciubotaru, Ion Nicodim și Virgil 

                                                           
21

D.S.S./Notă din 20 februarie 1981, apud Op. cit., doc. 203. 
22

D.S.S./Notă din 10 martie 1981, apud Op. cit., doc. 211. 
23

D.S.S./Notă din 12 martie 1981, apud Op. cit., doc.213. 
24

I.M.B.-Securitate, Notă din 13 martie 1981, apud  Op. cit., doc. 214. 
25

I.M.B.-Securitate, Raport cu propuneri de a fi închis dosarul „Hasan” privind pe Dan 

Hăulică (20 septembrie 1979), apud  Op. cit., doc.154.  



110 
 

Almășanu. Exponenți ai orientării figurative au alertat forurile de partid și de 

stat, semnalând că tapiseriile respective ar conține simboluri cu semnificații 
oculte (iudaice, masonice etc.).

26
 

- Un alt prilej de coliziune între cele două grupuri l-a ocazionat 

expoziția intitulată „2+1”, deschisă în aprilie 1981 la Galeria „Simeza” din 

București de exponenți ai „grupului Hăulică”, care includea și lucrări ale 

pictorului Horia Bernea, etichetate ca având mesaje mistico-religioase și 
chiar cu iz legionar. 

Și celelalte domenii cultural-artistice (cinematografie, teatru, muzică) au 

fost marcate în acea perioadă de existența unor grupări cu opțiuni estetice, dar 

mai ales interese diferite. Interesant este faptul că disensiunile dintre diversele 

opțiuni estetice și chiar politice din lumea culturală au manifestări 

remanente și în prezent, pozițiile divergente, deseori ireconciliabile, dintre 

multe personalități culturale inducând ideea că resorturile intime sunt mai 

puternice decât ideologia. 

Exponenți ai tendințelor antagonice din mediul cultural au 

încercat să implice și Securitatea în răfuielile dintre ei. După 

conștientizarea acestui risc, serviciul național de informații a abordat cu 

prudență aceste stări de lucruri, limitându-se la informarea factorilor 

competenți. Ilustrativă în acest sens este o opinie neutră, cea a lui Mihai 

Pelin, care a apreciat „poziția și acțiunea Securității față de inaderența 

scriitorilor și artiștilor la ideologia partidului comunist și, totodată, față de 

conflictele clamoroase dintre grupările intelectuale pe care le-am evocat”. În 

context, el consideră că „nu se poate contesta că, pe măsura apropierii 

crahului regimului de la București, implicarea Securității în domeniul 

literaturii și artei a fost cu preponderență de ordin informativ. Și, într-un 

anume fel, echitabilă: toate grupările literare și artistice au fost în egală 

măsură supravegheate...”.
27
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Detalii am prezentat în revista „Vitralii-Lumini și umbre” nr.12, pp. 83-94  și „Apărarea 

ordinii constituționale-perspectiva unui ofițer de informații”, Ed. Paco, 2016, pp.117-142. 
27

Avertisment la Op. cit., p.VII. 
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MEȘTEȘUGUL CONFECŢIONARII ŢESTULUI DE LUT – 

NĂVODARI, JUD. TELEORMAN 

Judeţul Teleorman, unitate administrativ-teritorială a României, 

datează din vremea lui Mircea cel Bătrân, ca şi alte judeţe ale Ţării 

Româneşti, precum Romanaţi şi Vlaşca. 

Prima atestare documentară a acestui judeţ, înregistrată în documentele 

interne româneşti, figurează din 14 mai 1441. Într-un act dat de domnitorul 

Vlad Dracul, acesta întăreşte mănăstirii Glavacioc ,,satele anume: la Neajlov, 

ocina lui Berilă şi în Buteşti, ocina lui Micul al lui Baico şi în Teleorman, 

Mirceşti, care a dat-o Radul banul”
28

. 

Numele judeţului Teleorman este consemnat pentru prima oară şi într-o 

sursă externă, şi anume într-o scrisoare a italianului Paolo Giorgi, trimisă la 

22 noiembrie 1595, către nunţiul Visconti, din Braşov, în care aminteşte de 

,,ţara Deliormanului”
29

. 

Populaţia rurală de pe valea Călmăţuiului Sec, din Lunca Dunării, 

conform mărturiilor documentare, a rămas o prezenţă de necontestat, chiar 

dacă, în faţa invaziilor distrugătoare ale populaţiilor migratoare – vizigoţi, 
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Stan Cristea, Introducere în istoria culturală a judeţului Teleorman, Alexandria, Rocriss, 

2003, p. 12. 
29

Ibidem, p. 12. 
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huni, slavi, pecenegi, cumani, tătari
30

  – a fost nevoită să se retragă, pentru 

scurte perioade, spre zonele împădurite, colinare sau montane. 

 Ocupaţiile vechilor locuitori ai satelor de pe valea Călmăţuiului Sec – 

Ciuperceni, Traian, Seaca, Năvodari (numită înainte Cioara), Vânători, 

Lisa, Piatra – sunt cele tradiţionale în zonă: ,,agricultura, pescuitul, 

prelucrarea fierului, osului şi lemnului, olăritul, ţesutul, schimbul de 

produse”
31

, dovadă fiind descoperile arheologice din aceste localităţi. 

Ceramica lucrată manual, tipul de locuinţă şi de construcţie a cuptoarelor 

pentru pâine demonstrează atât continuitatea populaţiei autohtone, cât şi 

păstrarea şi valorificarea vechilor obiceiuri şi tradiţii. 

Localitatea la care facem referire este satul Năvodari (fosta comună 

Cioara), aparţinând în prezent comunei Seaca, situat la nord de Dunăre, la 

aproximativ 5 - 6 km şi la 20 – 30 km de vărsarea Oltului în fluviu, în lunca 

Dunării. De la populaţiile străvechi a rămas în zonă ca tradiţia păstoritului 

oilor, păstrată în satul Năvodari şi în satele învecinate, pe lângă cultura 

cerealelor, precum grâul, porumbul, ovăzul, floarea-soarelui şi cultura 

legumicolă.  

Populaţia este alcătuită preponderent din cetăţeni români. Alături de 

îndeletnicirile tradiţionale ale regiunii, în perioada comunistă, sătenii s-au 

orientată către industria chimică din zonă, revenind apoi la agricultură şi 

păstorit, urmare a redobândirii drepturilor străvechi asupra pământului 

moştenit. 

 Religia locuitorilor este majoritar creştin-ortodoxă. Şcoala şi grădiniţa, 

căminul cultural, biblioteca şi câteva societăţi private din domeniul 

comerţului alcătuiesc viaţa cultural-educaţională şi comercială a acestei 

aşezări rurale. 

Născută în vatra satului Năvodari, dintr-o familie cu rădăcini străvechi 

pe aceste meleaguri, am cunoscut îndeaproape tradiţiile locului și am 

interacţionat cu sătenii, participând alături de familia mea, de câte ori am 

avut ocazia, la activităţile legate de viața comunității. Astfel că voi obţine de 

la localnici, cu uşurinţă şi sinceritate, informaţiile ce vor alcătui această 

lucrare, cercetare ce se va desfăşura prin convorbiri libere şi interviu 

semistructurat, orientat de câteva întrebări. 

De asemenea, menționez faptul că terenul este unul familiar, derulând 

cercetări anterioare pe teme similare: pregătirea pâinii la ţest şi derivatele ei, 

cu insistenţă pe momentele ceremoniale cu simbolistică spirituală – naştere, 

botez, nuntă şi înmormântare– din viaţa comunității rurale. 

 

                                                           
30

 Ioan Toader, Alexandru Mardale, Teleorman: monografie, Bucureşti, Editura Sport-

Turism, 1980, p. 50. 
31

Ibidem, p. 51. 
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Metodologie 

Plecând de la ideea că meșteșugul confecționării țestutului de lut de 

este unul pe cale de dispariție, cunoscut și practicat de femeile din satul 

Năvodari și din împrejurimi, documenatrea noastră se folosește de metodele 

de cercetare consacrate în domeniul etnologiei și antropologiei culturale: 

a) Metode istorice – analiza unor documente sau altor surse 

bibliografice, studii științifice ori diferite scrieri vechi privind meșteșugul 

confecționării țestului din lut (Ex.: Ghinoiu  I., Obiceiuri populare de peste 

an. Dicţionar, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997, 286 p.). 

b) Observația directă – prin observația participativă înfăptuită pe 

baza Fișei de observație, întocmită înaintea plecării pe terenul de cercetare, 

cuprinzând următoarele informații: data și locul desfășurării cercetării, 

durata, numărul de persoane intervievate, descreirea meșteșugului de 

confecționare a țestului din lut, observații, documente conexe (fotografii, 

înregistrări audio-video) și altele. 

c) Interviu intensiv, realizat prin tehnica interviului semi-structurat, ce 

permite înregistrarea și filmarea viziunii meșterului asupra meșteșugului 

practicat, dar și a etapelor de confecționare ale unui țest de lut. Interviul se 

va înfăptui pe baza Ghidului de interviu întocmit în prealabil, care cuprinde 

întrebări referitoare la diverse subiecte legate atât de meșteșugul cercetat, cât 

și de deprinderea, învățarea și perpetuarea unei astfel de meserii. În temeiul 

interviului se va completa o Fișă, cuprinzând datele interlocutorului (nume, 

vârstă, contact, împrejurarea inteviului, o scurtă caracterizare, numele 

cercetătorului). 

d) Metode ale antropologiei vizuale: fotografie, înregistrare audio, 

filmare video. Se vor face înregistrări audio-video și fotografii cu etapele 

confecționării țestului de lut. Fiecare material rezultat în cadrul acestei 

cercetări va avea o Fișă separată, care cuprinde tipul materialului, denumirea 

fișierului, localizarea, ce reprezintă, observații contextuale. 

A. Originea, provenienţa şi aria de răspândire a ţestului  

În limba română, cuvântul „țest” provine din limba latină, în care 

„testum” desemna un vas de pământ sau un capac în formă de carapace de 

țestoasă, analogie relativă la forma acestuia. 

Originea şi provenienţa acestui tip de cuptor mobil pentru coacerea 

pâinii, în special, se pierde în negura vremii. S-a emis părerea că modelul ar 

fi fost preluat din zone mai îndepărtate, precum Turcia, argumentele fiind 

forma de mici dimensiuni ce nu necesita un consum mare de combustibil 

pentru ardere, uşurinţa şi rapiditatea cu care se putea coace o pâine pentru 

consumul zilnic al unei familii. Desigur, şi fenomenul migraţiei diferitelor 

tipuri de populaţii, în aceste părţi ale ţării, ar fi putut înlesni preluarea sau 
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adaptarea acestui model de cuptor, mai convenabil, în gospodăriile româneşti 

de la Dunăre şi nu numai. 

Este important de reţinut că, într-un trecut mai îndepărtat, aria de 

răspândire a acestei unelte casnice a fost mult mai întinsă decât cea din 

secolul nostru. În acest sens sunt edificatoare, de pildă, cercetările 

arheologice care, în vechea vatră a satului Sărăsău din Maramureş, au adus la 

lumină un mare număr de fragmente de ţesturi din lut, modelate cu mâna, 

datând din secolele XII-XIII.  

Vechile forme de vetre libere răspândite în ţara noastră au favorizat 

supravieţuirea unui asemenea element străvechi de cultură materială, cum 

este ţestul. Dispariţia lui timpurie din unele zone în raport cu altele este un 

fenomen care ar trebui pus în legătură directă cu evoluţia generală a fiecărei 

zone în parte.  

Existenţa acestui element de cultură populară atestă permanenţa 

ocupaţiei agricole şi a populaţiei româneşti care a practicat-o în aceste 

regiuni. Aria de răspândire a ţestului cuprinde şi o parte din Bulgaria, 

Albania, Iugoslavia, Câmpia Panonică, precum şi unele zone din Europa 

centrală, fapt pe deplin relevat de cercetătorii din ţările vecine. Pâinea mare 

coaptă în cuptor se deosebeşte substanţial de pâinea făcută în ţest atât prin 

aspectul său, cât şi prin calitatea sa. 

Ţestul definit, aşadar, ca un cuptor mobil este utilizat şi azi în satul 

Năvodari şi în cele învecinate, uneori primind şi alte întrebuinţări, de 

exemplu la coacerea dovleacului sau a ştiuleţilor de porumb. Odinioară, acest 

obiect casnic făcea parte din zestrea oricărei fete de măritat. 

Un studiu comparativ efectuat asupra asemănărilor dintre culturile 

trans- şi cis-danubiene reţine existenţa acestui obiect domestic, fabricat 

rudimentar, şi anume cuptorul mobil – ţestul – apreciat drept unul dintre 

modelele de cuptoare cele mai vechi pentru coacerea pâinii. După cum atestă 

şi alte numeroase surse arheologice, ţestul era folosit la pregărirea 

preparatelor din cereale – grâu sau porumb.  

Utilizarea şi fabricarea ţestului nu constituie apanajul locuitorilor din 

nordul Dunării, acest tip ce cuptor găsindu-se şi în gospodării rurale din zone 

învecinate, precum Bulgaria. Totuşi, cercetătorii au reţinut că între acest 

cuptor făcut în gospodăriile de la nord de Dunăre şi cel utilizat în 

gospodăriile sătenilor bulgari de pe celălalt mal al fluviului exista o diferenţă 

de alcătuire, diferenţă ilustrată chiar de numele obiectului în cauză. La 

români, prin ţest se desemna numai partea superioară a cuptorului, în vreme 

ce la bulgari partea inferioară – podnica – este cea care domină relaţia, 

extinzându-şi câmpul de semnificaţie la întregul obiect. Piesele care 

alcătuiesc cuptorul – capacul, partea pe care se aşază pâinea pentru copt şi 
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vatra – sunt grupate şi denumite diferit: în română cuvântul ţest
32

  (din lat. 

testum) desemnează atât capacul în formă de clopot (partea ,de sus’), cât şi 

cuptorul mobil, iar în bulgară – podnica înseamnă vatra cuptorului (partea 

,de jos’), dar şi cuptorul mobil. 

Vatra (,platoul terestru’, aşezat pe pământ) şi capacul (,bolta cerească’ 

sau ,acoperişul lumii’)  ale acestui arhaic obiect pentru coacerea pâinii ar 

putea fi interpretate, în opinia cercetătorilor Marianne Mesnil şi Assia 

Popova,  ca o hierogamie a două principii opuse, în care pâinea – metaforă a 

rodului unirii sexuale – se intoduce în centru, reprezentând, prin coacere, 

gestaţia, aşa cum cuptorul este metafora matricei. S-ar putea spune că acest 

cuptor mobil, cu vatra şi capacul în formă de clopot, poate constitui o 

reprezentare cosmologică articulată, prin binoame precum sus – jos, feminin 

– masculin, cer – pământ. Între ţest, o reprezentare a bărbatului (partea de 

sus) şi vatra, o reprezentare a femeii (partea de jos), pâinea apare ca metaforă 

a uniunii sexuale, iar coacerea este asimilată gestaţiei, aşa cum imaginea 

cuptorului este metafora matricei. 

Fabricarea sezonieră, dar întotdeauna rituală a ţestului, este prezentă 

atât în aria culturală balcanică (Bulgaria, Albania, Serbia, Bosnia, Macedonia 

şi Grecia), în România mai ales în sudul ţării – Oltenia şi Muntenia –, dar şi 

în alte zone mai îndepărtate, precum Europa Centrală, Italia, Elveţia şi 

Germania. 

Metodologia prelucrării țestului – tehnică, ritual, calenadar 

În orice comunitate umană străveche, confecţionarea uneltelor 

destinate producţiei domestice sau artizanale era rezervată îndeobşte 

bărbaţilor, cu o excepţie, şi anume confecţionarea ţestului pentru pâine, în 

regiunile est-europene, îndeletnicire care a devenit o preocupare exclusiv 

feminină. ,,Țestul era un element de cultură materială de străveche tradiție, 

care s-a păstrat până în epoca contemporană. El se confecționează și astăzi la 

fel, numai de femei, respectând străvechi datini”
33

, reținea I. Vlăduțiu. Din 

această perspectivă, ţestul dobândeşte, în funcţie de utilizare, calităţi aparte 

atât de ordin material, cât şi spiritual. 

Activitate sezonieră, confecţionarea ţestului are loc la date fixe prin 

tradiţie, ritualizarea produsului referindu-se doar la partea din cuptor căreia îi 

este atribuită încărcătura simbolică a obiectului nou. Ţestul era confecţionat, 

aşadar, exclusiv de nevasta gospodarului şi într-o singură perioadă a anului, 

şi anume în marțea a treia după Paște
34

. Acest ţest era astfel prelucrat, încât 

el putea rezista până la viitoarea sărbătoare pascală, în ajunul căreia se 

                                                           
32

Marianne Mesnil, Assia Popova, Dincolo de Dunăre: studii de etnologie balcanică, 

Bucureşti, Paideia, 2007, p. 203-204. 
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 Iulian Chivu, Cultura grâului şi a pâinii, Bucureşti, Editura Minerva, 1997, p. 59. 
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 I. Ghinoiu, Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar, Bucureşti, Editura Fundaţiei 

Culturale Române, 1997, p. 165. 
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alcătuia un nou ţest.Activitatea de fabricarea țestului poartă numele 

semnificativ de Ropotinul țestelor (Tropăitul cuptoarelor)
35

, termen care se 

referă la frământarea lutului prin tropăire, fază necesară înainte de a se trece 

la confecționarea cuptorului. Cuvântul e derivat din limba slavă „robota”, 

însemnând muncă trudnică, laolaltă. 

Fie că este vorba de dregerea vetrei sau confecționarea țestului, 

tehnica și procedeele magico-rituale folosite rămân aceleași, femeile tinere 

sau bătrâne, cu excepția celor însărcinate sau îndoliate, fiind inițiatoarele 

acestui proces casnic, cu valenţe de ritual. 

Ziua de marţi era considerată zi malefică „Marţea Dracului”
36

, o zi în 

care se practicau ritualuri de exorcizare. Ropotinul țestelor, fiind o activitate 

ostenitoare prin călcarea îndelungă a lutului, era pusă în legătură directă cu 

nimicirea diavolului de către femei: „Ropotinii e sărbătoarea diavolului şi, ca 

să nu faci pe voia lui, să lucrezi cât se poate de mult în această zi. Fac ţeste 

de pământ pentru a pune greutate pe grumazul diavolului. Femeile calcă ţeste 

pentru ca diavolul să fie călcat în picioare şi dogorât la foc, ca şi ţestele. Câte 

ţeste fac, atâţia diavoli mor”
37

.Ar fi posibil ca această asociere să derive din 

ideea biblică ce spunea că femeia a fost ispitită de diavol sub forma şarpelui, 

motiv pentru care ea practică, prin zdrobirea lutului cu picioarele, un ritual 

de ucidere a răului. S-a mai făcut o asociere între plămădirea pâinii şi 

modelarea ţestului, amândouă fiind puse în legătură cu anihilarea puterii 

diavolului: „Actului plămădirii aluatului îi premergea, de Ropotin, cel al 

frământării lutului, iar celui de modelare a pâinii, fasonarea ,căciulii 

Ropotinului’ de sub care diavolul nu avea să iasă multă vreme spre a face 

pagube”
38

. 

Procedeul pregătirii pământului pentru plămădirea ţestului, în satele 

românești, este cunoscut ca fiind unul elaborat: ,,pământul de țest se calcă de 

un număr impar de femei, de regulă nouă. Ele merg de nouă ori toate în 

același sens dând impresia unui joc al ielelor. Călcatul se face numai cu 

vârful picioarelor, pământul se smulge din grămada aflată la mijloc cu 

degetele mari de la picioare. Femeilor le este interzis să se lase pe vine când 

strivesc pământul pentru ţeste, ca nu cumva acestea să crape”
39

. Ritualul de 

pregătire a lutului, în grup feminin, cu număr fix de persoane, era strict 

respectat în comunitate. 
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Comparând fabricarea ţestului – aluatul de modelat – cu prepararea 

pâinii – aluatul de frâmântat –, observăm un paralelism între cele două 

materii: aluatul pentru ţest (lutul) şi aluatul pentru pâine (coca) se obţin 

printr-o frământare făcută cu multă trudă. Paralelismul între fabricarea 

ţestului şi prepararea pâinii este reprezentat de o acţiune antitetică din 

punctul de vedere al modului de frământare: ţestul se frământă cu picioarele, 

iar pâinea cu mâinile, ambele având actanţi feminini.  

O analogie între bolta cerului şi pământ o găsim într-o ghicitoare, ca o 

ilustrare particulară a unor imagini clasice din mitologia sud-est europeană: 

Am un ceaun umflat,/ peste lume răsturnat. Ea se referă la crearea lumii şi 

reprezentarea despre lume, cerul, cupola cereascăavând rolul unui capac al 

pământului. Nu ar fi exclus ca cei care aunăscocit această ghicitoare să fi 

avut drept model chiar ţestul din gospodăria proprie, al cărui capac rotund 

aşezat peste coca plămădită cu trudă să simbolizeze uniunea, transformarea 

şi legătura spirit (aer, cer) şi materie (plămadă, pâine, pământ). 

Conform tradiţiei, spuneam că ţestul nu poate fi fabricat decât la 

anumite date din calendarul popular, totdeauna într-o zi de marţi, zi în care a 

fost creată lumea, după cum s-a întipărit în mentalitatea românească rurală, 

fapt ce sugerează ideea unei legături cosmogonice între fabricarea cuptorului 

mobil şi crearea lumii.  

Însă, din relatărilepersoanelor intervievate am putea afla faptul că nu se 

mai impune în comunitate respectarea unei date fixe de prelucrare a ţestului, 

sătenii preferând să-l confecţioneze în orice zi lucrătoare din cele ale lunilor 

de vară. Am putea găsi, în urma interviurilor,și o justificare a acestei abateri 

de la norma tradiţională – totdeauna într-o zi de marţi, după sărbătoarea 

Paştelor – în faptul că, de exemplu odată cu colectivizarea rurală impusă 

după Al Doilea Război Mondial, mulţi săteni, pierzându-şi loturile de 

pământ, au fost orientaţi către zonele industriale preorăşeneşti şi astfel s-au 

aflat în imposibilitatea de a mai respecta această tradiţie, ea rămânând în 

grija vârstnicilor şi a femeilor casnice.  

Această cercetare imi va oferi posibilitatea să cunosc mai îndeaproape 

tradiţiile din satul Năvodari în contextul în care mi-am propus să întreprind 

demersurile necesare inițierii unui prim muzeu local care să cuprindă obiecte 

tradiţionale casnice, specifice acestei localităţi. Am elaborat planul 

organizării unor serii de întâlniri cu săteni în vederea donării de către aceştia 

a unor țesturi şi a accesoriilor specifice vetrei ţărăneşti tradiţionale. 
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                              FARINELLI ŞI REGELE 

                                   (terapeutica muzicii şi a iubirii) 

 

 La teatrul Belasco de pe Broadway, se joacă piesa „Farinelli şi 

regele” într-o  remarcabilă montare a companiei Shakespeare’s Globe. 

Teatrul şi opera fuzionează structural într-un gen insolit în regia lui Claire 

van Kampen, care este şi autoarea  acestei piese. Personalitate complexă, -  

compozitor, dramaturg, regizor - van Kampen este director musical la 

Shakespeare Globe Theater, încă din 1997, şi a fost prima regizoare femeie 

la Royal Shakespeare Company şi Royal National Theatre. 

 Teatrul Belasco, cu arhitectura şi atmosfera sa intimă, la lumina clar-

obscură a lămpilor Tiffany, este o gazdă propice pentru un astfel de 

eveniment. Scena este încadrată de câteva rânduri de spectatori, de-o parte şi 

de alta, sugerând o reprezentație de curte. Într-o formulă clasicizantă, cu 

elemente de baroc, piesa urmăreşte  relația regelui Spaniei, Filip V (regele 

nebun), cu Farinelli, un castrato faimos prin vocea sa celestă şi virtuozitatea 

interpretării. Pe numele lui adevărat, Carlo Broschi, eroul a fost un adevărat 

fenomen, care se remarca printr-un registru vocal ce acoperea trei octave şi 

jumătate. Dimensiunea istorică se concretizează printr-o scenografie care 

sugerează cutuma şi fastul perioadei. Costumele de epocă sunt meticulos 

alese (după modelul tablourilor de curte) într-o cromatică vie, cu peruci 

pompoase şi pantofi înalți din catifea. În fapt, autoarea este mai puțin 

interesată de perspectiva istorică, decât în a revela o realitate psihologică, 

bazată pe o credință veche de când lumea, pe care contemporaneitatea şi-o 

arogă ca pe-o sofisticată şi formidabilă descoperire: terapia prin artă. Când a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Shakespeare_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_National_Theatre
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fost antamat la curtea Spaniei de regina Isabela care a crezut în virtuțile 

vindecătoare ale muzicii divine interpretate de tânărul castrato, Farinelli era 

deja celebru, cunoscut în marile centre culturale ale vremii: Milano, 

München, Veneția, Viena, Londra. Interesată deopotrivă de muzica 

renascentistă şi de cercetările ce urmăresc activitatea neurologică a creierului 

în contact cu muzica, van Kampen imaginează această piesă pornind de la o 

realitate istorică, făcând referințe mitice la magia orfică ce operează cu 

muzica sferelor, în sensul tradiției pitagoreice, conform căreia modurile 

muzicale au acțiune determinată asupra comportamentului uman, generând 

stări de bucurie, tristețe, linişte sau surescitare.  

 Regele Philip este interpretat de Mark Rylance, soțul regizoarei, 

considerat cel mai bun actor al generației sale, recipient al trei premii Tony, 

un Oscar şi  un Lawrence Olivier. Incursiunea actorului în transcendența 

personajului se revelă încă din primele scene. O prezență scenică inegalabilă, 

Rylance,  în roba de satin a regelui nebun, cu scufia de noapte pe cap, în 

locul coroanei, fascinează prin  privirea sa, deopotrivă, îndepărtată şi vivace, 

luminată  de un spirit alert şi iscoditor. Un actor shakespearian prin 

excelență, Rylance se regăseşte în scenariul pe alocuri inspirat de umorul, 

charisma şi filozofia marelui dramaturg. La primul contact cu muzica lui 

Farinelli, regele pare fermecat, magia funcționează şi îmblânzeşte fiara 

căzută în depresii insurmontabile, care  abandonase toate problemele 

monarhiei  în grija Isabelei. Fenomenul de vrajă (care vizează trecerea de la 

starea de normalitate –  la cea de anormalitate, la condiția de legat), are aici 

efect invers – de întoarcere la normal -  şi este superb pus în scenă printr-un 

travesti ( schimbarea hainelor)  între vrăjitor şi cel vrăjit. Prins într-o stare de 

grație, regele scoate coroana de sub  pat şi o cedează lui Farinelli, într-un act 

de prosternație, apoi îşi scoate şi straiele şi îmbracă roba de menestrel. 

Raporturile se inversează, arta este cea care primează realității, muzica 

schimbă ordinea în lume, la fel cum Orfeu cu lira sa sfidează şi înrobeşte 

fiarele de pe tărâmul lui Hades. Gestul are multiple semnificații, înscriindu-

se ca un fel de pact între cei doi, pentru că vraja lucrează în două sensuri: 

Farinelli va renunța la faimă şi succes şi nu va mai cânta niciodată în public, 

fidel misiunii încredințate. Prin schimbarea hainelor, Farinelli devine un 

alter-ego al regelui, amândoi posesori ai unei infirmități, unul fizică şi 

celălalt mentală, dar impotența lor nu este una reală. Aflăm încă de la 

început, că Farinelli este un castrato hiper viril, după cum Philip dovedeşte o 

inteligență şi o înțelegere superioară a lumii. El este un sensibil care 

receptează şi prețuieşte adevărata artă şi un înțelept, capabil să transcende 

micimile lumeşti. Prima scenă se desfăşoară în  dormitorul regelui care 

pescuieşte un peştişor de aur arestat într-un vas de sticlă. Vasul cade şi se 
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sparge şi pestişorul se zbate pe uscat. Scena face aluzie la condiția precară a 

peştişorului, cu care monarhul se identifică. Van Kampen investeşte regele 

cu rațiuni superioare ce-i justifică nebunia, el se retrage din lume, pentru că 

se teme şi pentru că nu-şi poate asuma condiția: “I am a king. We are not 

allowed to think or truly feel.” (Sunt rege şi regilor nu li se permite să 

gândească sau să aibă sentimente). Lepădând pijamaua regală de satin auriu, 

în noile haine, regele îşi reia temporar funcția: primeşte după îndelungată 

vreme dregătorii, dă sfaturi pertinente primului ministru (un personaj grotesc 

şi caricatural) şi îl admonestează pentru greşelile comise. Atras deopotrivă de 

sensibilitatea şi şarmul lui Philip, Farinelli îşi va pune arta exclusiv unuîn 

slujba lui. Dar vraja nu se susține până la capăt, regele nu este complet 

vindecat, stările lui alternează, poate în consens cu dispoziția terapeutului. 

Van Kampen propune ipoteze lumeşti unui scenariu de esență divină, care să 

justifice retragerea lui Farinelli în deplină glorie şi forță creatoare, făcând 

apel la frumusețea lui androgină şi seducția Isabelei. Ideea, însă, se subscrie 

– ca  joc al presupunerilor  -  unui singur cadru, ce poate fi cu uşurință 

desprins din contextul piesei, anume pentru a puncta caracterul ei ipotetic. Să 

nu uităm că numai la insistențele Isabelei, Farinelli acceptă să vină să cânte 

la curtea Spaniei, unde va rămâne timp de 9 ani. Scena urmăreşte un Farinelli 

care se hotărăşte să plece, pentru că regina refuză să fugă cu el. O iubire în 

trei, în toate combinațiile posibile, pare a fi asumată de toate părțile. Farinelli 

se întoarce la curte, dar Philip, prins în drama dispariției binefăcătorului său, 

o agresează pe frumoasa Isabele printr-un sărut ce se transformă într-o 

muşcătură sângeroasă, animalică. El acceptă fascinația şi seducția tânărului 

castrato asupra reginei, dar nu-şi poate permite riscul de-al pierde. 

 Teatrul şi opera se întâlnesc şi se completează în aceeaşi respirație 

printr-un artificiu de regie: dedublarea lui Farinelli, interpretat în acelaşi timp 

de un actor (Sam Crane) şi un contratenor (Iestyn Davies). Procedeul 

sugerează dihotomia artist-om, distanțare ce se impune pentru a concretiza 

slăbiciunile umane în paralel cu manifestarea genialității sau revelarea acelei 

componente divine a ființei. Se defineşte în acelaşi timp intenția autoarei de-

a îngemăna două genuri insolubile prin poetica lor, propunând un teatru 

lirico-magic cu rădăcini în tragedia antică, în care corul este redus la un 

singur personaj. Aceeaşi manifestare sincretică între genul dramatic şi cel 

operatic  se poate urmări în paralel în cadrul stagiunii actuale de la 

Metropolitan Opera, cu Îngerul Exterminator în regia lui Tom Cairns; el 

montează opera compozitorului Thomas Ades, într-un registru modern, de o 

teatralitate excesivă, urmărind adaptarea scenică a muzicii în consens cu 

atmosfera stranie şi suprarealistă a filmului lui Buñuel, după care este 

inspirată opera. Mai mult, acelaşi Iestyn Davies, care se întâmplă să fie unul 

dintre contratenorii cei mai reputați din lume, interpretează în această 
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producție rolul lui Francisco de Avila. Dedublarea personajului se reliefează 

ca o formulă estetică ce pare simplistă la prima vedere, dar ea pare să aibă 

rațiunea ei; cei doi protagonişti (actorul şi contratenorul) sunt îmbrăcați la fel 

şi ocupă poziții simultane în scenă; contratenorul survine din neant numai în 

scenele în care muzica se impune şi dispare magic la sfârşitul fiecărei arii 

interpretate. Într-un proces mimetic, actorul repetă, anume stângaci şi 

neconvingător, gesturile şi stările tenorului. Omul din spatele artistului, apare 

umil şi neputincios, el este separat fizic de partea lui divină. În aceeaşi idee, 

într-o altă secvență muzicală, contratenorul coboară din tavan, ca un înger, şi 

interpretează imponderabil o arie de iubire; ocazie în care se potențează nu 

numai esența divină a vocii lui Farinelli, recepționată ad litteram de Philip ca 

o muzică a stelelor, dar şi forța înălțătoare a iubirii.  

 Van Kampen face o selecție de câteva arii remarcabile pentru această 

producție, menite să pună în valoare forța interpretativă a lui Davies. Dar 

vocea contratenorului este departe de timbrul angelic acelor castrati, după 

cum alegerea nu trimite la compozițiile cu registre înalte de dimensiuni 

orfice pentru care Farinelli era recunoscut, reliefând mai mult interesul 

regizoarei pentru muzica barocă, reprezentată de arii din operele lui Händel: 

Il Parnasso, Polifemo,Rodelinda, Giulio Cesare, Rinaldo, Flavio.  

 Van Kampen eludează adevărul istoric, neglijând aportul cultural şi 

politic al lui Farinelli la curtea regelui Spaniei, unde acesta devine consilier 

în problemele monarhice, reorganizează opera din Madrid şi este numit 

cavaler de Calatrava, fiind interesată doar de aspectele psihologice şi 

revelarea conotațiilor mitice ale acestei istorii remarcabile. Insistă, totuşi, 

asupra unor elemente semnificative, consemnate istoric, ce țin de nebunia lui 

Philip, cum ar fi pasiunea sa pentru orologii, pe care le scoate de sub pat, 

alături de coroana regală, pornirile animalice de-a se muşca singur, în piesă 

proiectate asupra reginei, îşi petrece toată ziua în pat, refuzând să se îmbrace 

(primeşte miniştrii şi ambasadorii în pijama). Un element mitic punctat de 

regizoare este grădina  paradisului, ca loc de potențare a funcțiilor 

vindecătoare ale muzicii, a forțelor sale divine, un loc potrivit pentru o ființă 

perfectă, a începuturilor, cu frumusețea sa androgină. Philip abandonează 

palatul regal şi se retrage în pădure, unde va locui cu Farinelli şi Isabela, într-

un spațiu pur, mai aproape de cer. Aici, vocea lui Farinelli va rezona altfel, o 

muzică a stelelor mai aproape de stele vor face virtuțile ei şi mai benefice. În 

plus, van Kempen face referință la  vocea angelică, asexuată, cu un timbru şi 

o puritate deosebite ai acelor castrati ce aparțin unor timpuri revolute, care 

astăzi nu mai poate fi reprodusă nici de cel mai iscusit contratenor. Rezecția 

organului, care  mutilează copilul de 10 ani, pentru a prezerva vocea sa 

divină, capătă dimensiunea unui act sacrificial, fenomenul de „castrati” este 
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alchimic, stabilind o relație magică între absența genitalelor şi laringele celui 

deposedat.  

 Inserțiile muzicale se integrează eposului dramatic cu delicatețe, 

naturalețe şi grație, înscriind momente lirice, de elevație spirituală, în care 

personajele se transpun, într-o firească continuitate a stărilor emoționale 

induse de dialogul în desfăşurare. Muzica soseşte pe vârfuri sau din 

înălțimile scenei pentru a le potența şi sublima trăirile. În această înălțătoare 

vibrație, (particulară vremurilor acelor dispăruți - castrati) sentimentul 

iubirii transgresează genul, vârsta sau rangul, iar muzica – cu lira 

îmblânzitoare şi terapeutică a unui Orfeu – pare a fi doar umilul ei 

instrument. 
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                                    IULIU PÂRVU (1940-2018) 

        PORTRETUL UNUI BĂRBAT CA LUMEA 

 

S-a stins din viaţă la începutul primăverii (4 martie 2018) cu o 

incredibilă repeziciune (pentru mine) în plină efervescenţă creatoare un 

membru de bază al colegiului de redacţie al revistei noastre şi un mare 

prieten, Iuliu Pârvu a aparţinut unei promoţii numeroase şi eterogene care în 

urmă cu unsprezece lustri, după admitere, intra la secţia de limbă şi literatură 

română a Facultăţii de Filologie din Cluj. La o jumătate de veac de la 

absolvire, generaţia noastră lasă în urmă o moştenire durabilă, chiar dacă... 

„ne-am trăit adolescenţa printr-un paradox […] ne-am, format totuşi prin 

acţiunea efectelor secundare […] am reacţionat printr-o uimitoare sete de 

cultură generală […] am ajuns înfocaţi patrioţi […] ne-am păstrat intacte 

credinţa şi sărbătorile, […] am întărit în societate spiritul camaraderiei […] 

şi s-a ales din noi o generaţie pedantă cu simţul umorului” (cum atât de 

inspirat, face portretul generaţiei noastre). L-am cunoscut când nu ieşisem 

deplin din adolescenţă, iar el, cu doar doi ani mai mare, arăta o maturitate 

mult superioară (probabil anii petrecuţi la Şcoala Tehnică Financiară, forţat 

de dosar inconvenabil puterii). Fiu de ţărani autentici, venea din Gârbăul 

Clujului cu temperamentul solar de sorginte rurală, cu setea forjării 

personalităţii, urmând modele exemplare în relaţia binom: magistru-discipol. 

Anii petrecuţi într-o cameră a Căminului Studenţesc „Avram Ianci” într-un 

grup de opt colegi ne-au unit, ne-am împrietenit, deşi făceam parte din 
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„grupe” diferite în facultate. I-am cunoscut temeinicia firii, prin anul al 

patrulea, când îşi redacta teza de licenţă despre Alexandru Ciura, condusă de 

profesorul Mircea Zaciu. La absolvirea facultăţii, repartizarea ne-a risipit 

prin toate colţurile ţării şi doar întâlnirea după zece ani ne-a reunit, putând 

remarca evoluţia fiecăruia în deceniul scurs. Iuliu Pârvu era deja profesor 

strălucit, model pentru noile generaţii, într-un alt binom magistru-discipol, 

familist desăvârşit (de altfel familia a constituit pentru Iuliu Pârvu locul 

geometric existenţial fundamental, topos sacru, generator al tuturor 

împlinirilor), implicat în activitatea didactică şi culturală a Clujului, şi nu 

numai. 

După prima întâlnire, la zece ani de la absolvire, întorcându-mă şi eu în 

Alba Iulia natală, din Petroşani (unde activasem în învăţământul liceal, 

asociat universitar şi la direcţia artistică a Teatrului local) comuniunea 

spirituală a devenit constantă, schimbul de idei, comunicarea au ajuns 

neîntrerupte (şi prin Sesiunile itinerante ale Societăţii de Ştiinţe Filologice). 

După 1989, creativitatea lui Iuliu Pârvu a fost debordantă, prezent în 

publicaţiile literare, în principal ale Clujului, cu articole, ştiri, iniţial de 

interes didactic şi apoi tot mai accentuat literare: critică şi istorie literară 

aplicată („Bariţiştii – Zări întrerupte” 1998; Studii şi cronici literare, 2002; 

Lucian Blaga – Poezii esenţiale, 2002; Aicea printre ardeleni, 2011), mai 

ales asupra personalităţilor transilvănene cărora le pune în evienţă 

originalitatea viziunii şi valoarea expresivă. 

Iuliu Pârvu este un scriitor proteic ce şi-a strâns opera în volume 

substanţiale având titlu generic: Jurnalul stărilor, prin care ne trimite cu 

gândul la radiografia cotidiană a sinelui şi consemnarea evenimentelor 

semnificative legate de biografia lui spirituală, impresiile  memorialistice 

genuine şi difuze căpătând expresia artistică în raport cu natura ei dominantă: 

lirică, epică, reflexivă, toate având valoare eliberator-purificatoare, cathartic-

terapeutică. 

Poetul (Jurnalul stărilor lirice şi mai ales Din cântările unui om de 

rând) înstruneşte o „Cântare a Cântărilor” asupra vârstelor fiinţei. Prins în 

vârtejul timpului curgător, având reflexe blagiene, realizează o amplă 

meditaţie asupra condiţiei umane, contemplându-şi senin drumul existenţial 

între Gârbăul natal şi actualitatea recentă. 

Imaginarul poetic este tradiţionalist-modern, viziunea clasică, melosul 

ardelenesc, cu inserţii din Coşbuc, Goga, Blaga şi defineşte o voce lirică 

inconfundabilă. Prozatorul (proză scurtă, note de călătorie, roman) rămâne 

cantonat în spaţiul jurnalului, transcriind din numeroasele-i caiete cu 
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însemnări zilnice, convins că această formulă nu este numai „cea mai ieftină, 

dar şi cea mai sinceră, în demersul scriitoricesc. Nu prea ai nevoie de 

compoziţie, e destulă o oarecare oralitate, ca totul să iasă bine. Sinceritatea 

vine de la sine. Publicul e aproape sigur." (p. 453). Romanul său: „Trei ani 

din viaţa de zi cu zi a unui bărbat ca lumea”, chiar dacă iese din canon 

(ficţiune limitată şi realitate sporită, compoziţie nu prea complexă, personaj 

protagonist coincident cu autorul narator), romancierul este sigur că formula 

aleasă satisface nevoia de epic, nevoia de poveste. Prin roman, sintetizează 

stările narative, reflexive, lirice şi ale călătoriilor într-o construcţie mozaic în 

care asamblează întregul din „episodul narativ” şi „ciobul epic”, trăind prin 

personajul complex „bărbatul ca lumea”, „omul deplin”, „omul 

cumsecade” similar cu conceptul de arheu, insul prototipic, originar, 

surprins în pluralitatea dimensiunilor sale. O carte de înţelepciune, cu viziune 

caleidoscopică, variată ca viaţă, într-o manieră pe care şi-o defineşte, fără 

falsă modestie, cu umor autentic: Îmi place cum scriu, de aceea continui să o 

fac. Am stilul unui bărbat ca lumea” (p. 352). Iuliu Pârvu este un călător 

neobosit pe meridienele lumii, stăpânit de „dorul de ducă”, pentru care 

călătoria are funcţe iniţiatică, reprezentând „un alt mod de a trăi faptul 

cultural, un alt mod de a cunoaşte, specifică unui intelectual pur-sânge”. 

Drumurile fără şir ale lui Iuliu Pârvu stau sub pecetea afirmaţiilor lui 

Octavian Paler: „Nu descoperim nimic într-o călătorie dacă nu descoperim 

nimic în noi însine”. 

Portretul „bărbatului ca lumea” n-ar fi complet fără ipostaza omului 

cugetător, asemănător celui cartezian, volumele sale de aforisme sunt 

veritabile Jurnale de idei ce amintesc de Constantin Noica, dar şi de Paul 

Zarifopol (Din registrul ideilor gingaşe). Iuliu Pârvu a armonizat în fiinţa sa, 

poetul sensibil cu moralistul ironic şi filozoful lucid, atent la spectacolul 

lumii diverse şi unitare totuşi în paradoxala ei alcătuire. 

Cugetările sale sunt diverse tematic şi structural, dar asemănătoare 

stilistic şi prin atitudinea subiectivă radiografiindu-şi intimitatea în labirintul 

căreia ne introduce fără inhibiţii, conturându-i portrete din perspective 

multiple: religioasă, morală, socială, politică, filozofică, culturală, 

psihologică, estetică. 

„Bărbatul ca lumea” este „omul deplin”, ardeleanul ce-şi „duce gândul 

până la capăt” îndemnând: „Să ne apucăm atunci de gândit. Umpleţi-vă de 

idei ca stupul de miere şi veţi vedea ce istorie cumpătată vă aşteaptă.” 

Este testamentul unui înţelept pe care îl vom păstra în amintire pentru 

totdeauna. 
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