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     ,,Cel mai înalt ideal la care o revistă literară poate aspira este să-şi 

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

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

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

o reală pasiune o pot da”. 

                                                                                ION CHINEZU 
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    VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 

 

 

 

 

 

 

GÂNDURI DESPRE MAREA UNIRE ÎN ANUL       

      100 
„Într-o ţară aşa de frumoasă, cu un trecut aşa de glorios, în mijlocul unui 

popor atât de deştept, cum să nu fie o adevărată religie iubirea de patrie şi 

cum să nu-ţi ridici fruntea, ca falnicii stramoşi de odinioară, mândru ca 

poţi spune:”Sunt român!”  

                                                                                Alexandru Vlahuţă 

 

„Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos, eu viaţa întreagă am visat 

să trec Prutul. ”  

                                                                                      Grigore Vieru. 

 

      În cartea sa de memorii intitulată „România şi sfârşitul Europei
1
, 

Mihail Sturza scrie: ,,În fața prăbuşirii Imperiului Austriac, a înfrângerii 

Ungariei şi ocupării Ardealului de către trupele româneşti, unii oameni de 

                                                           
1
  Mihail Sturdza-România şi sfârşitul Europei, Bucureşti, 2004,  pp.56-57 
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stat unguri se gândiseră la o uniune a celor două ţări, contele Bethlen
2
 și 

contele Teleki
3
  oferind în mod precis, prin emisarii lor, Coroana Sfântului 

Ștefan (coroana cu care au fost încoronați cei mai mulți dintre suveranii 

regatului Ungariei începând din Evul Mediu – n.red.) regelui Ferdinand. 

Contele Mihai Banfy (Myklos Banfy a fost ministrul de Externe al Ungariei 

între 1921 și 1922 – n.red.), pe care îl cunoscusem la Cluj și pe care l-am 

                                                           
2

 István Bethlen (n. 8 octombrie 1874, Ghernesig, azi Gorneşti, judeţul Mureş — d. 5 

octombrie 1946, Moscova, URSS) a fost un conte, prim-ministru al Ungariei din 1921 până 

în anul 1931. 

István Bethlen a provenit dintr-o familie nobilă din Transilvania. În 1901 a fost ales în 

parlamentul ungar ca liberal, mai târziu în 1919 a reprezentat noul parlament ungar la 

tratativele de pace în Paris, care s-au încheiat prin Tratatul de la Trianon. În acelaşi an 

guvernul Mihály Károlyi a demisionat, iar puterea a fost preluată de Kun Béla. Îndată 

Bethlen s-a întors în Ungaria şi a devenit liderul mişcării anti-comuniste din Ungaria 

bolşevică; mişcarea era numită guvernul „Alb‖ şi avea sediul la Szegedîmpreună cu Miklós 

Horthy, după întoarcerea lui Carol al IV-lea în Ungariaîn octombrie 1921 (în bătălia de la 

Budaörs regele a fost învins), Horthy l-a rugat pe Bethlen să formeze un guvern puternic ca 

să-l elimine pe Carol al IV-lea pe cât posibil până la formarea noului stat; a fost ales (?) / 

numit (?) prim ministru în 14 aprilie 1921, a dizolvat guvernul, a schimbat (?) electoratul 

(?), a reuşit să formeze o maşină politică imposibil de oprit, iar în politica maghiară internă 

Bethlen a reuşit să unească cele mai mari forţe politice din societatea ungară, evreii bogaţi 

din industrie şi foştii nobili maghiari, într-o coaliţie. Aceasta coaliţie a creat în Ungaria 

condiţiile de crestere a fascismului. Bethlen a condus Ungaria în Liga Naţională şi a iniţiat o 

alianţă strânsă cu Italia fascistă, cu aceasta a sperat să schimbe decizia de la Tratatul de la 

Trianon (teritorii pe care le-au pierdut dupăPrimul Război Mondial), din cauza căreia s-a 

creat o atmosferă depresivă în Ungaria, şi care a condus la o politică aflată la extrema 

dreaptă. Horthy l-a desemnat peGyula Károlyi după ce Bethlen a demisionat 

la 24 august 1934, următorul a fost pus rapid Gömbös Gyula, Bethlen era printre puţinii 

politicieni unguri care erau împotriva alianţei cu Germania nazistă şi împotriva legilor anti-

evreieşti. A devenit evident că Germania va pierde războiul. 

Bethlen a înfiinţat Banca Naţională Maghiară şi noua monedă pengő (care a 

înlocuitcoroana ungară). 

Bethlen a încercat fără succes să negocieze o pace separată cu Aliaţii. Când trupele 

sovietice au intrat în Ungaria în aprilie 1945 a fost capturat şi trimis la Moscova, iar în 5 

octombrie 1946 a fost executat împreună cu alţi oameni politici maghiari prizonieri. 
 
       

3
 Pál Teleki, conte de Szék, (n. 1 noiembrie 1879,

[1][2]
 Budapesta, Austro-Ungaria – d. 3 

aprilie 1941,
[1][2]

 Budapesta, Regatul Ungariei) a fost un geograf şi politician maghiar, 

descendent al familiei Teleki din Transilvania. 

A fost prim-ministru al Ungariei din 1920 până în 1921 şi din 1939 până în1941. A fost 

cunoscut ca expert în geografie, a fost membru al Academiei Maghiare de Ştiinţe şi şeful 

organizaţiei maghiare de cercetaşi Magyar Cserkészszövetség. 

Tatăl său, Géza Teleki (1843-1913), originar din Dej, a fost scriitor şi politician, pentru scurt 

timp ministru de interne. Mama sa a fost Irén Muráti (Muratisz) (1852-1941), fiica unui 

negustor grec. 
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regăsit la Budapesta în calitate de ministru de Externe, era și el un adept al 

acestei idei.... Contele Banfy era convins că în situația de dezechilibru total 

în care ajunsese Europa prin dispariția a trei imperii – Rusia, Germania, 

Austro-Ungaria - și datorită apariției Uniunii Sovietice, numai unirea 

puterilor celor două țări dunărene putea asigura cu timpul supraviețuirea lor. 

Când, la plecarea mea din Budapesta, m-am prezentat Regelui Ferdinand și 

Reginei Maria, pentru a le da seama de gândurile lui Mihail Banfy, ei mi-au 

povestit că Ionel Brătianu, pe atunci președinte al Consiliului, respinsese 

energic propunerile lui Bethlen și Teleki, pe care Majestățile lor le priveau 

cu favoare cu următoarele comentarii: vă iubim prea mult și ne temem că ați 
fi prea des la Budapesta‖.                                       

Greutatea acestor mărturii rezidă din faptul că puțini oameni ai acelor 

vremuri au făcut referire la ea în lucrările ulterioare de memorialistică. 

Istoricul și cercetătorul științific Cristian Vasile ne-a precizat că ―în 

biografiile Regelui Ferdinand, nu se pomenește despre acest episod. Nici 

măcar în memorialistica unor autori precum Raymund Netzhammer (care a 

lăsat un mare număr de lucrări despre istoria României – n.red), în general, 

bine informat‖. De asemenea, din notele lui Alexandru Marghiloman (liderul 

Partidului Conservator) lipsește acest episod, precizează Răzvan Pârâianu, 

lector universitar la catedra de Istorie a Universității din Târgu Mureș, care 

însă admite existența acestei propuneri istorice: ―Cei care au avut această 

inițiativă încercau să găsească un sprijin extern pentru a asigura existența 

Ungariei ca stat în condițiile în care Imperiul Austro-Ungar se destrămase, 

iar compoziția etnică a populației maghiare era fragilă, în propria lor țară 

ungurii fiind puțin peste 51%. Prin acordarea coroanei Sfântului Ștefan lui 

Ferdinand, este de presupus că ungurii au încercat să negocieze crearea unui 

stat federativ despre care se mai vorbise în mai multe rânduri încă din 1848. 

De altfel, părea o tradiție istorică a Ungariei de a face alianțe cu o monarhie 

care să îi asigure existența. Nobilii maghiari au făcut o alianță cu 

Impărăteasa Maria Teresa (1741), apoi compromisul austro-ungar din 1867. 

Acum probabil încercau o nouă alianță, de astă dată cu coroana de oțel a 

României.‖ 

Istoricul ne-a atenționat că nu trebuie să privim posibilitatea acelei alianțe 

în termenii structurii unui stat democratic de astăzi. ―După pierderea 

Ardealului, conții maghiari credeau că pot aduce aportul lor social României 

din punctul de vedere al elitei conducătoare. Bănuiesc că propunerea a 

reprezentat o tatonare făcută mai degraba în nume personal. Să nu înțelegem 

de aici că aceasta a fost neapărat o propunere oficială a statului maghiar‖, 

explică Pârâianu. 
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                                       POMANA PENTRU REGE 

 

Un alt istoric, Dan Falcan, admite existența acestui episod apărut imediat 

după Unirea de la 1 Decembrie 1918. Inițiativa de a oferi Regelui Ferdinand 

al României coroana Sfântului Ștefan al Ungariei  a avut un precedent. 

Bulgaria a făcut o propunere similară României în 1886 doar că, la acea dată, 

regelui Carol I. 

Dan Falcan crede că, deși domnia ambivalentă era o formă de organizare 

care ținea mai degrabă de Evul Mediu, contextual era favorabil unei astfel de 

propuneri. La granițele celor două țări se afla o mare slavă și, mai nou, 

pericolul sovietic. Ungaria era într-o situație foarte delicată după destrămarea 

Imperiului Austro-Ungar și căderea regimului violent a lui Bela Kuhn la 3 

august 1919, zi în care trupele românești cu acceptul forțelor europene au 

ocupat Budapesta. 

Propunerea conților maghiari, crede istoricul, era o ultimă încercare 

disperată a Ungariei de a lua înapoi Transilvania. Ei au mizat pe vanitatea 

Regelui Ferdinand pentru care ar fi fost o chestiune de mare prestigiu, să fie 

încoronat rege atât la București, cât și la Budapesta. 

În cazul acceptării propunerii conților maghiari, Alianța dintre România 

și Ungaria ar fi putut fi condusă și administrată în două moduri distincte, 

ambele însă având un numitor comun: Ferdinand rege, conducere centrală la 

București, dar și o mare autonomie regională care viza Ardealul pe de o parte 

și Ungaria pe de alta. Într-un prim scenariu administrativ, spune Dan Falcan, 

Transilvania ar fi urmat să rămână ca până în 1918 sub administrarea unui 

guvern regional care funcționa la Budapesta. 

     Momeala pentru acceptarea de către București a unei asemenea 

propuneri o reprezenta asigurarea că oricum Transilvania este a românilor 

din moment ce Regele Ferdinand domnea și peste Ungaria. Doar că în 

eventualitatea probabilă a ruperii ulterioare acestei alianțe, ungurii sperau că 

ar fi putut face în așa fel încât să le rămână Transilvania. (Cel mai probabil, 

Ungaria și România ar fi avut trei ministere comune coordonate de la 

București - Finanțe, Externe și Apărare). O a doua variantă de funcționare a 

Alianței româno-maghiare pleca de la aplicarea statutului de condominium 

Transilvaniei care urma să nu aparțină, în documentele oficiale, nici unui 

stat. Dan Falcan crede că maghiarii ar fi sprijinit ideea Ardealului ca o 

entitate independentă cu un Parlament stabilit la Cluj și Ferdinand, rege. 

Discuțiile diplomatice nu au ajuns în preajma acestor scenarii agreate de 

Budapesta deoarece Ionel Brătianu, dar și alți oameni politici, au refuzat 

propunerea venită de la Budapesta. 
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Asta chiar în condițiile în care, spune Mihail Sturdza în cartea sa, Regele 

și Regina au primit favorabil propunerea conților maghiari. Autorul lucrării 

din care am citat este convins de validitatea soluției unei alianțe între 

Ungaria și România: ―convingerea necesității unirii destinelor celor două țări 

era atât de mare la contele Banfy încât după o primă opțiune pentru 

naționalitatea ungară și după activitatea sa ca ministru al Afacerilor Externe 

ungar, cerut și obținut, și aceasta numai mulțumită insistenței imperative a 

Regelui Ferdinand, naționalitatea română, sub care nădăjduia să lucreze mai 

bine la îndeplinirea obiectivelor sale―. 

 

                           SECUI  ŞI MAREA UNIRE DE LA 1918 

        Din discursul deputatului secui Joseph (Iosif) Fay răzbate idea că 

secuii au inteles comandamentele politice generate de Unirea Transilvaniei 

cu România, la 1 Decembrie 1918. Mai mult , Parlamentarul promite că 

secuimea va deveni un factor important în consolidarea şi dezvoltarea 

României Mari. 

        Prezentăm mai jos, declaraţia deputatului secui, reprodusă în 

„Dezbaterile Adunării Deputaţilor nr. 41/1919-1920―: „Dlor, înainte de toate 

vă rog să iertaţi greşelile cuvântării mele, deoarece în româneşte numai de 

câteva luni vorbesc. Anume vreau să vorbesc ceva despre poporul 

secuilor.Vreau să vă atrag atenţia asupra acestui popor de omenire 

sârguincios. Având nădejde ca interesele sale vitale vor fi ocrotite în 

marginile noului stat, secuii au primit cu linişte şi cu încredere unirea cu 

România. (Aplauze prelungite). „Partea ce mai mare a vieţii, secuimea a 

petrecut-o ca copil vitreg al statului ungar― Cum că aşa este, aceasta o 

dovedeşte scurt faptul că parlamentarii maghiari din primul Parlament al 

României Mare au ieşit aproape fără excepţie din sânul acestui popor. Nu 

tăgăduiesc că au fost şi poate sânt şi de aceia care accentuând lozinci de 

agitare au voit sa tulbure liniştea înţeleaptă a secuimii, prin lipsa de 

conştiinţe şi cu uşurinţă. 

        Dar, domnilor deputaţi, aceştia nu au nici o însemnătate serioasă. 

Procedeele acestea, drept vorbind, nici nu se pot numi agitatiţuni. Deoarece 

agitaţie nu este. Este însă  o frazeologie năbădăioasă cu care conducătorii 

care îşi au pierdut oştirile mai încearcă apusa lor putere şi fac pe disperaţii 

politicii. Aceşti domni se pot agita. Poate se pot chiar înnebuni unii pe alţii, 

dar nu nebunesc pe cumintele nostru popor secuiesc, muncitor. Poporul 

acesta ştie să cumpănească  greutatea stringentă a schimbărilor universal 

istorice şi a evoluţiunii, precum se vede şi din faptul că mica noastă naţiune, 

înconjurată de popoare străine, nu s-a putut păstra decât făcând numai 

politica reală. Domnilor deputaţi, de multe secole - 1500 (sic) de ani - 
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secuimea trăieşte strânsă într-un colţ în munţii Ardealului. În acest enorm 

timp partea cea mai mare a vieţii, secuimea a petrecut-o ca un copil vitreg al 

statului ungar. (Aplauze prelungite.) Viaţa tradiţională separată a acestui 

popor a căzut jertfa tendinţelor maghiare de unificare şoviniste, aproape tot 

aşa ca şi existenţa altor popoare vechi, locuitoare pe teritoriul statului ungar. 

(Aplauze umanime, strigări de bravo.) Cât  de dezvoltată a fost conştiinţa 

existenţei separate a secuilor fată de orice alt popor şi chiar şi fată de fratele 

său maghiar este destul să o dovedesc cu indicaţia declarantului fapt istoric 

că oştirile secuieşti au luptat pe la 1600 la Unirea cu oştirile lui Mihai 

Viteazul. (Aplauze furtunoase. Strigări de bravo). Domnii mei, dacă aşa a 

fost în evul mediu, când de fapt piaţa naţională a secuimii exista şi când 

deosebirile de interese o puteau duce pe astfel de acute loviri, cu atât mai 

mult s-au dezvoltat aceste deosebiri în evul nou, dându-şi cele mai mici urme 

de viata secuiască separată au fost şterse.  

        „Poporul secuiesc va fi una din pietrele cele mai sigure la edificiul 

României Mari― Chiar şi în timpul cel mai din urmă, guvernele ungare nu au 

recunoscut importanţa secuimii ungureşti, într-atâta chiar, din Ungaria, 

puternic dezvoltată de la 1867 încoace, aşa zicând numai această regiune a 

rămas nedezvoltată, neglijată, fără o reţea de oarecare valoare şi fără instituţii 

culturale, la înălţimea nivelului modern, aşa ca funcţionarii maghiari trimişi 

în teritoriul secuiesc considerau numirile în acest teritoriu ca o dizgraţie, aş 

putea zice ca o deportaţie. (Aplauze)   

       Domnilor deputaţi prin hotărârea Conferinţei de Pace, România a 

devenit stăpâna ţării secuilor şi prin aceasta îndreptarea neglijenţelor a trecut 

ca o problemă asupra guvernului român. Limitele unei cuvântări 

parlamentare ar fi înguste ca sa înşirăm  toate câte ar fi de  făcut, dar a căror 

realizare cu consideraţie şi bunăvoinţă mult ar contribui şi la buna stare a 

secuimii si la înflorirea ei, dar şi la ridicarea culturii şi cinstei statului. 

(Aplauze) Dintre problemele care aşteaptă soluţii le vom pomeni numai (pe) 

câteva din cele mai însemnate.  

       După părerea mea, în rândul întâi ar fi nevoia de construire a reţelei 

de căi ferate, care sa aibă ca rezultat legătura secuimii cu porturile mării. 

(Aplauze prelungite.) Legătura aceasta ar fi cu atât mai însemnată cu cât este 

sigur că şi până aci interesele vitale ale secuilor tindeau spre sud (aplauze) şi 

ca ei, fiind un popor par excellence comercial, trecură pe drumuri muntoase, 

grele de umblat, trecură cu carele lor şi Carpaţii ca să-şi satisfacă trebuinţele 

lor.  

      D-lor deputaţi, tot atât de însemnat aş socoti şi sprijinirea eficace din 

partea statului, a bisericilor şi a şcolilor, deoarece din cauza neglijării 

seculare de care am vorbit, secuii nu sunt în stare sa-şi susţină institutele de 

cultura cu succes, şi numai din propria putere. De mâna întâi ar fi şi 

chestiunea funcţionărimii secuieşti. Într-o naţie atât de omogenă ca cea 
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secuiască, îndrăznesc să afirm că ar fi în interesul cel mai înalt al statului să 

existe o întocmire care şi în administraţie şi în justiţie ar fi favorabilă 

existenţei în masă a elementului secuiesc, sârguincios şi politiceşte element 

de încredere. Însă dacă susţinând unitatea statului român, poporul secuiesc 

şi-ar putea conduce afacerile sale cu o astfel de soluţiune a chestiunii, nu ar 

duce la iredentism, ci din contră la încopcierea trainică a mai bunei 

înţelegeri, care ar lipi pe secui de statul căruia ar avea sa-i mulţumească 

renaşterea vieţii sale tradiţionale. (Aplauze)  

     Ca cetăţean credincios al statului român şi ca secui care îmi iubesc 

neamul, am venit în acest loc, nevoind să ţin seama de acea teroare 

nestăpânită a societăţii cu care răposaţii conducători au voit să silească pe 

secui să se bată cu mori de vânt. (Aplauze) Noi am adus cu noi încredere şi 

ca răspuns cerem tot încredere. (Aplauze)  

     D-lor deputaţi, părerile dv. nu trebuie să le întemeiaţi pe aparenţă, 

trebuie să vedeţi, să cunoaşteţi poporul secuiesc, muncitor, cu suflet cinstit, 

de aceea zic: ajutaţi-ne ca armele agitatorilor să le luăm prin aceea când nu 

veţi privi la noi ca învingătorul la învins, ci că vă veţi întoarce ca prieten la 

prieten (aplauze prelungite) la acest popor de secui care mult a suferit şi care 

este vrednic de o soartă mai bună. Făcându-se astfel, eu sunt convins că în 

scurt timp poporul secuiesc va fi una din pietrele cele mai sigure la edificiul 

României Mari. (Aplauze prelungite şi îndelung repetate) „Secuii în cea mai 

mare parte sunt vechi fraţi ai noştri români―  

    După declaraţia deputatului secui, a luat cuvântul Nicolae Iorga. 

„Domnilor, mulţumesc în numele dumneavoastră domnului deputat baron 

FAY pentru cuvintele spuse în numele secuilor, care şi alături de Ştefan cel 

Mare au luptat la Podul Înalt în 1475 pentru apărarea Moldovei şi a 

românismului, şi care în cea mai mare parte sunt vechi fraţi ai noştri 

români care şi-au pierdut limba lor. Îi mulţumesc pentru încrederea ce o 

pune în statul român, care va şti să preţuiască această încredere‖.  

     Adeziunea secuilor  la o convieţuire demnă şi paşnică în cadrul statului 

naţional unitar român.este susţinută şi de prof. univ. dr. Ioan Bojan. „O 

poziţie de sine stătătoare, favorabilă Unirii Transilvaniei cu România, au 

adoptat şi secuii. La începutul anului 1920, baronul Joseph Fay, deputat din 

partea secuilor, a făcut următoarea declaraţie în Parlamentul României: 

«Secuii, avînd nădejde că interesele lor viitoare vor fi ocrotite în sînul noului 

stat, au primit cu încredere şi linişte Unirea Transilvaniei cu România»―. 

Cine a fost Joseph Fay? Despre Joseph Istvan Fay vorbeşte, într-un interviu 

publicat în Ziarul Financiar, şi nepotul acestuia scriitorul Ştefan Fay: 

‖Bunicul meu după Tata, Iosif de Fay, s-a nascut în Transilvania şi s-a 

căsătorit cu Gabriela Kemeny, descendentă din Ioan Kemeny. A fost mai 

intâi Capitan de Făgăras, apoi Principe al Transilvaniei. Ioan Kemeny se 

tragea din familia Micula de pe Somes cu numele maghiarizat  în Kemeny. 
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Iosif de Fay, la indemnul insistent al lui lui Octavian si Eugen Goga, al lui 

Octavian Tăzlăuanu si al altor mari patrioţi români, a fost deputatul secuimii 

din Odorhei în Parlamentul României, iar discursul sau în română pe care 

abia o învăţase pentru acea ocazie, pe 19 februarie 1920, nu numai că a fost 

ovaţionat, dar şi remarcat de Nicolae Iorga, pe atunci preşedintele 

Parlamentului. Regele Ferdinand i-a propus bunicului meu intrarea în 

diplomaţie. A fost numit responsabilul Legaţiei Române de la Tokyo şi, 

învăţând pe lângă alte 13 limbi şi japoneza, a fost ales de ansamblul Corpului 

Diplomatic din Japonia să ţină discursul la aniversarea Mikado-ului. Apoi a 

ajuns prim-secretar de ambasadă la Bruxelles unde se pare ca a fost asasinat. 

În orice caz, a fost găsit fără viaţă, în condiţii neelucidate. 

      Secuii nu sunt unguri! Ei și-au pierdut identitatea treptat, iar astăzi își 

imaginează că sunt maghiari. În realitate, istoria lor este una dramatică, fiind 

victime ale politicii ungurești de maghiarizare forțată. Dacă acum mai bine 

de 400 de ani au fost aliați ai lui Mihai Viteazul și au luptat chiar și 

împotriva ungurilor, astăzi sunt aliații Budapestei și, prin unii dintre secuii 

extremiști, reprezintă vârful de lance al politicii de destabilizare a României. 

A se vedea și cazul tentativei de atentat terorist din aceste zile care, dacă ar fi 

reușit, ar fi dus la conflicte interetnice majore, cu consecințe imprevizibile! 

      Ceea ce cu siguranță că nu se predă în școlile maghiare din România 

sau Ungaria sunt episoadele din istoria Evului Mediu în care secuii au fost 

lipsiți de drepturi și au simțit pe propria piele furia crudă și răzbunătoare a 

ungurilor acelei epoci. Oare secuii mai știu de așa-numitul Veres Farsang 

sau Carnavalul Sângeros din iarna anului 1595-1596 când, în urma răscolei 

lor ÎMPOTRIVA NEMEŞIMII UNGUREȘTI, mulți dintre ei au avut parte 

de torturi și mutilări inimaginabile și de o moarte cumplită?!? Sate secuiești 

incendiate, secui trași în țepe  cu capul în jos (țeapa a intrat prin gură și a 

ieșit prin anus), secui mutilați prin tăierea nasului, a urechilor, a buzelor – 

bătuți, după mutilare, până la moarte… și toate astea pentru că și-au cerut 

drepturile firești care i se cuvin oricărui om. Vorbește istoria maghiară 

despre acest fel de episoade din trecutul ei? 

      Cum s-a ajuns aici? Haideți să aflăm câte ceva despre contextul în 

care au avut loc aceste povești de groază, pe scurt… 

      Pe vremea când Mihai Viteazul (numit de dușmani MALUS DACUS 

– Dacul cel Rău) ajungea domn al Țării Românești, secuii de rând din 

Transilvania trăiau sub împilarea crâncenă a nobilimii ungurești, fiind 

deposedați de atribute militare, intrând într-un proces accentuat de 

iobagizare, precum populația românescă de aici. În momentul în care Mihai 

Viteazul se retrage în munți, ca urmare a conflictului militar cu  turcii, acesta 

îi cere sprijin lui Sigismund Bathory pentru a bloca trecătorile împotriva 

invaziei lui Sinan Pașa. În disperare de cauză, Bathory îi trimite la înaintare 



15 
 

pe secui, dându-le în schimb, pentru a-i motiva, o diplomă prin care aceștia 

urmau să își recapete vechile drepturi, după război. Astfel, secuii participă 

alături de oastea lui Mihai Viteazul la eliberarea Târgoviștei și la bătălia de 

la Giurgiu, întorcându-se  mai apoi (câți au mai rămas în viață) în 

Transilvania. Ei bine, imediat după întoarcerea lor, drepturile promise pentru 

a-i motiva să meargă la la război le sunt refuzate iar ei se răscoală. Răscoala 

este condusă prost iar secuii sunt învinși, satele lor fiind incendiate (satul 

Suseni este șters de pe fața pământului!) mulți găsindu-și moartea în chinuri, 

la ordinul lui Sigismund Bathory. 

      Ceva mai târziu, Mihai Viteazul
4
 le redă drepturile luate de unguri, iar 

în semn de loialitate și recunoștiință, o unitate militară formată din secui, 

aflată în ariergarda armatei lui Mihai Viteazul, se sacrifică până la unul 

pentru acesta, într-un uimitor act de vitejie, luptând din nou împotriva 

nemeșimii condusă de generalul Basta, la Mirăslău (18 septembrie 1600), și 

asigurând astfel retragerea domnitorului român… 

Din păcate, secuimea nu mai este astăzi conștientă de adevărata ei 

identitate și face jocurile Budapestei, sub manipularea agenților acesteia din 

organizațiile maghiare de pe teritoriul României. Poate ar fi bine să le spună 

și lor cineva care e treaba cu istoria ocultată din propriile manuale de 

istorie… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Vezi şi Cronica… lui Ghe. Şincai 
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SENINUL MÂNTUITOR 

Vasile Gorduz consideră că „sculptura e o formă de rugăciune. Ca şi 

poezia. Numai un mare artist are puterea de a accede până la această 

treaptă‖, dar în acelaşi timp o şi scoate din aria îndeletnicirilor artistice şi o 

plasează în „aerul rarefiat al ideilor‖, preexistenţa formelor fac posibilă un 

fel de creaţie de gradul doi: cea a artistului care încearcă să dea chip nevăzut 

unui duh însuflețitor al oricărei fiinţe vii‖. Pentru Aura Chiristi „Uriaşul 

Gorduz”, Editura Euro Press Grup, 2011 „sculptura lui este mărturie a 

unicităţii trăirii în orizontul miracolului desăvârşit de Creatorul suprem: 

Viaţa cu toate formele ei însufleţite de Duh‖, care topeşte în substanţa ei 

forţă şi fragilitate, graţie şi farmec, grandoare şi severitate, întuneric şi 

seninătate, o limitare consecventă la esenţe. Arta lui Vasile Gorduz este 

sinteză de har între sculptura clasică, mitică, trecând prin cea greco-romană 

până la cea modernă. Sculptura este artă miraculoasă şi tăcută, Vasile 

Gorduz caută sculptând „în realitate totodată viul, viaţa, şi investind acelaşi 

timp, viul, viaţa re-găsite în lucrările sale potrivindu-i-se cuvintele spuse de 

Rainer Maria Rilke despre Auguste Rodin, creatorul Porţii Infernului, la care 

a lucrat mai bine de două decenii: „Rodin sesiza viaţa, pe care o găsea peste 

tot, ori încotro privea […] la fel de puternică şi seducătoare. Aici există viaţă 

[în lucrările rodiniene – n.n.] există de o mie de ori în fiece minut viaţă în dor 

şi alean în nebunie şi spaimă, în pierdere şi câştig... atâta viaţă grea şi 

anonimă, emană din această operă‖. Face parte din familia marilor spirite 

Rodin, Brâncuşi, Paciurea şi caută necontenit viul care pentru Gorduz 

înseamnă expresia comunicării directe cu divinitatea. «A fi viu» înseamnă a 

trăi în orizontul divinităţii, a intra în relaţie privilegiată cu divinitatea şi a 
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păstra neştirbită această relaţie‖ (Noul Testament: Evanghelia după Ioan, 

Ediţie bilingvă, introducere, traducere, comentariu şi note patristice de 

Cristian Bădiliţă) deci situarea în raza privirii divine şi sculptura dă sens 

lucrurilor fiinţei, trecerii-petrecerii. Cu sculptura lui Vasile Gorduz cobori în 

copilăria genială a lumii, da, a grecilor senini şi gravi, de o seninătate 

jucăuşă.‖ Gorduz este „oarecum nietzschean‖, pendulând constant, discret – 

tăcut, între luminat, copilărosul Apollo cel iubit, răsfăţat şi pedepsit de Zeus, 

Apollo zeul luminii, al măsurii în toate lucrurile, patronul soarelui şi al 

individuaţiei şi dezmăţat candidul cel plin de forţă şi farmec vulcanic: 

Dionysos, „evoluţia permanentă a artei” – în topografia nietzscheană – 

fiind, după cum se ştie organic legată de dualismul apollinic-dionysiac; aşa 

cum zămislirea depinde de dualitatea sexelor ce se combat mereu şi nu se 

împacă decât periodic‖/ Naşterea tragediei... Opera lui Vasile Gorduz stă 

sub semnul acestei dualităţi apolinic (arte plastice) – dionysiace (neplastice, 

muzica), sub semnul raiului, fiind unul din cei mai greci români care „crea, 

lucra, forja, strunjea, cioplea pe malul mării, acolo pe plajele de nisip şi 

scoici şi alte şi copilaşii de lumină, unde, în intimitatea zeilor, văzutele se 

încingeau, nuntind dionysiac, cu nevăzutele, amestecându-se şi dându-i 

sculptorului un ritm susţinut, un suflet nou, înrudit cu duhurile elene ale 

titanidelor, de o atică frumuseţe păgână şi cu cele alcătuindu-se în 

prelungirea celor doi plini de faimă şi splendoare zei majori, vârfuri tutelare 

ale antichităţii şi ale Renaşterii, iubite de Goethe, Hölderlin, Nietzsche, 

Hegel şi alte, nu puţine, înalte spirite auguste: Apollo şi Dionysos. Mereu: 

Apollo şi Dionysos‖. Gorduz a trăit pe celălalt versant, a ucenicit în 

realitatea visului. Vasile Gorduz prin sculpturile sale; Eminescu (iisusiacul, 

Zeul desculţ), Femeia lui Icar, Mircea Eliade, Ioan Alexandru, păsările 

neobişnuite rugându-se, făpturi fabuloase logodeşte seninătatea şi tristeţea, 

disperarea vie, arhaicul, originarul cu modernitatea în stare pură şi face să 

emane „harul frumueţii‖ pecetluite de o candoare tipic elenă o anume 

naivitate în sensul învestit în acest cuvânt de Schiller sau – în lectura 

autorului Genealogiei moralei – în sensul în care era naiv Homer‖. Puritatea 

indestructibilă a sculpturii lui Godruz te îndeamnă la înobilarea firii, la 

catharsis recurgând la simboluri, arhetipuri, tipare mitologice la care adaugă 

note existente şi la F. M. Dostoievski: credinţa, credinţa în frumuseţe, în 

valorile supreme: viaţa, viul, iubirea. Sculpturile lui te ajută să învingi 

spaima, groaza în faţa morții potenţează viul, rezerva de viaţă şi mută lumea 

spre imperiul mântuirii, te face să te simţi în raiul copilăriei lumii, dincolo de 

bine şi rău. Aura Christi pune în paralelă pe Nietzsche şi Vasile Gorduz în 

dialogul lor cu divinitatea constatând că se situează – aproape! – la poli 

opuşi, sculptorul român are o educaţiei clasică profund religioasă pe care a 

menţinut-o, a nuannţat-o şi a aprofundat-o până la sfârşitul existenţei sale, pe 

când fiul de preot lutheran a răsturnat educaţia religioasă din copilărie, 



18 
 

ducând război făţiş, de o radicalitate unică, moralei creştine, taxată drept 

morala sclavilor‖ şi „certându-se” atroce cu Iisus, cu tradiţiile religiei 

creştine şi ale iudaismului, dar văzând, în mod paradoxal, la sfârşitul 

existenţei sale în pilda „sfântă a vieţii lui Iisus‖, unul dintre cazurile cele mai 

dureroase de martiriu datorat cunoaşterii asupra iubirii: martiriul inimii celei 

mai inocente şi mai avide pe care nu o mulţumea iubirea nici unui om, care 

cerea să o iubească, să fie iubită şi nimic altceva, cerea cu asprime, cu 

nebunie, cu teribile accese de furie împotriva acelora care îi refuzau iubirea 

(s.n.) Vasile Gorduz argumentează mitul lui Iisus, împrumută din „sfinţenia 

lui aura acestui martir luminat care a revoluţionat omenirea, impunând Legea 

iubirii, transferându-le, imprimându-le eroilor aleşi de artist spre a-i reda 

nemuririi‖. Eminescu creat de Gorduz, poetul naţional al românilor, devine 

supraerou iisusiac, zeu care şi-a aruncat sandalele rătăcind desculţ printre noi 

şi retrăgându-se în intimitatea familiară a atelierului său de la poalele celor 

două entităţi protectoare, Apollo şi Dionysos, unde se simte acasă „lucrând 

atent la mişcările duhului lăuntric cel înfrăţit cu ceva esenţial din intimitatea 

universului‖ induse familiei nietszcheenilor, zeu întrupat în puţinul său trup, 

dar vorbind cu spiritul său mare cu duhul său, cu caracterul unic „însetat de 

idealul înşurubat în veşnicia olimpiană‖ spre care merge avântat. 

Lui Vasile Gorduz îi dedică un capitol şi în „Nietzsche şi Marea 

Amiază‖ surprinzând „idealul copilăresc zbuciumat al apelor sale şi vocaţia 

telurică de tip rodinian, aflat, altfel spus, la antipodul observaţiei de şlefuire 

care-l caracterizează pe Brâncuşi‖ (p. 400) şi e prototip pentru un personaj 

din romanele sale. 
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 EUGEN VIRGIL NICOARĂ 

 

 

 

 

 

                            EPOCA MARILOR ÎNNOIRI ÎN TEATRU 

 

A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA 
 

 

    Una din cele mai fecunde epoci ale teatrului (dacă nu cumva cea mai 

rodnică din toate) este cuprinsă între a doua jumătate a secolului al XIX-lea 

şi zilele noastre. Timp de un secol şi jumătate, curentele şi mişcările literare 

(implicit teatrale) îşi vor disputa cu efervescenţă întâietatea sau se vor 

succeda, dacă nu cumva vor coexista chiar în aceeaşi perioadă (şi uneori în 

cadrul aceleiaşi opere), respingându-se cu vehemenţă sau înrâurindu-se cu 

discreţie, potrivit mereu existentei dialectici sociale şi artistice. 

Majoritatea dintre cele mai importante direcţii vor cunoaşte şi atuurile de 

a avea o posteritate remarcabilă, fiind reîntâlnite în climatul ulterior 

momentului când trăiesc apogeul, integrate mai puţin zgomotos, dar nu o 

dată mai eficient, în noile pulsuri.  

Ne aflăm, de fapt, în faţa unei caracteristici a epocii, deoarece tot ce se 

petrece pe planul artei teatrale poate fi întâlnit deopotrivă în artele plastice, 

în muzică, în arhitectură sau, superlativ, în noua artă care se constituie şi se 

dezvoltă cu deosebită vigoare începând din ultimul deceniu al secolului al 

XIX-lea – cinematografia. 

Câteva dintre aceste noi orientări vor ţine să atragă atenţia asupra lor, 

definindu-se tranşant şi în gura mare faţă de mişcările care le-au precedat – şi 

chiar de acelea cu care îşi împart vremea deplinei ecloziuni, fapt destul de 

frecvent de acum înainte – altele, se vor impune fără prea mare gălăgie, dar 

eficient. 
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Existenţa acestor numeroase curente, tendinţe, orientări, refasonări a 

facilitat apariţia unui climat creator de majoră importanţă pentru întreaga 

desfăşurare a artei universale (inclusiv aceea româ-nească, intrată pe făgaşul 

unei uluitoare dezvoltări, dintre care teatrul avea să reprezinte piesa de 

rezistenţă a întregului ansamblu de o frumuseţe spirituală întrevăzută dar 

mult întrecută de tot ce se va întâmpla acum), contribuind, în mare măsură, la 

mai mult decât spectaculosul progres înregistrat de fiecare artă în parte şi de 

toate la un loc.  

Exuberanţa fără precedent la care suntem martori atinge de a dreptul 

luxuriantul. Orice încercare de a stabili ierarhii pe plan universal sau chiar în 

contextul aceleiaşi mişcări se izbeşte de o neputinţă multilaterală, începând 

de la dificultatea de a stabili criterii cât de cât precise până la aspectele care 

depind de structurarea interioară a materialelor folosite pentru a exprima 

câteodată noutăţi fără precedent până atunci.  

Dificultăţile sunt amplificate şi de faptul că, timp de decenii, existenţa 

umanităţii este divizată în cel puţin două universuri care stau faţă în faţă, se 

contemplă, se analizează, se cântăresc reciproc pentru a se dezlănţui apoi în 

două războaie de o violenţă şi cu consecinţe catastrofale şi, ceea ce este mai 

grav, de neverosimilă durată, antre-nând transformări iniţiale, pe urmă 

adevărate mutaţii, cu repercusiuni de substanţă asupra totalităţii. O poziţie e 

ocupată de totalitarism (cu variatele sale înfăţişări subsumate însă unui 

singur chip, acela al opresiunii fără sfârşit) şi de umanism, el însuşi 

îmbrăcând felurite opţiuni, ce vor fi concertate, în cele din urmă, într-un sens 

eliberator.  

Într-un asemenea univers divizat, mai mult sfâşiat, teatrul va cuceri o 

individualitate încă mai clar, mai distinct precizată decât până atunci, 

complexitatea sa tinzând să devină infinitudine inimaginabil de colorată şi de 

bogată în sensuri. Fericita definiţie goetheană dată literaturii universale, 

imaginată ca fugă muzicală în care glasurile popoarelor se aud rând pe rând, 

este nu numai îndreptăţită, ci chiar ameliorată, în sensul că aceste „voci‖ nu 

mai sunt succesive, ci simultane. Rezultatul? Fie o armonie care ne 

familiarizează cu o muzică a sferelor celeste, fie o avalanşă de discordanţe 

supărătoare, dar efectul este unul de o tulburătoare relevanţă pentru ceea ce 

înseamnă omul şi umanitatea în acelaşi timp.  

Teatrul în această epocă a marilor înnoiri ocupă un loc privilegiat, 

devenind un soi de atelier alchimistic, capabil să distileze cele mai 

neaşteptate tipuri de elixiruri – de la acela al tinereţii fără bătrâneţe până la 

salvatoare remedii pentru aparent incurabile maladii sufleteşti.  

Realismul, naturalismul, simbolismul, expresionismul, dadaismul, 

suprarealismul se constituie într-un elocvent lanţ de aur care leagă trecutul de 

viitor într-un mod indestructibil. Şi promiţând alte şi alte semnificative 

biruinţe.  
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        REALISMUL 

 

Cea mai fecundă direcţie în teatru şi în literatura universală este realismul. 

El este considerat din perspectiva atitudinii, stilului sau metodei de creaţie. 

Ca atitudine, fără să fie teoretizat, îl întâlnim încă din antichitate, din 

perioada lui Ghilgameş, a Vedelor, a poemelor homerice şi îşi face loc de-a 

lungul tuturor celorlalte epoci – fabliaux-urile medievale, povestirile 

renascentiste, romanul picaresc, piesele lui Shakespeare, referirile la 

psihologia personajelor din creaţiile clasicismului, drama burgheză din 

secolul al XVIII-lea, realiste chiar înainte ca realismul să se fi constituit ca 

metodă. 

Abia după ce se înfiripă doctrina clasică şi se impune viziunea romantică, 

teoretizată astfel de numeroşi oameni de cultură, printre care Hugo, teoria 

realismului se afirmă în cel mai înalt grad, şi „metoda‖ sa de creaţie începe 

să fie formulată.  

Cel dintâi care utilizează termenul de „realism‖, în accepţiunea de 

mimesis, de imitaţie a naturii, este Schiller, în 1798. El susţine că francezii 

sunt mai buni ca realişti decât ca idealişti. 

În Franţa, termenul dobândeşte consistenţă în jurul anului 1850, când 

picturile lui Courbet determină un întreg proces de pro şi contra, proces  în 

cadrul căruia se va auzi vocea lui Champfleury, care şi publică, în 1857, 

volumul de eseuri Le Réalisme. În aceeaşi perioadă, Louis Edmond Durranty 

editează revista Réalisme, care fără să aibă o viaţă prea lungă, izbuteşte totuşi 

să atragă atenţia.  

Problemele însă au fost puse încă de mai înainte de Stendhal, care 

considera că romanul este o oglindă care merge pe stradă, şi de Balzac (în 

1835), care cere romancierului să zugrăvească societatea aşa cum este ea, cu 

discernământul şi obiectivitatea necesare, orice ar spune cititorii despre 

modul în care este prezentată.  

Statutul de doctrină va fi dobândit de realism prin Champfleury. Din 

punctul lui de vedere, acesta nu este doar un curent literar oarecare; 

rădăcinile lui sunt vechi şi năzuiau să cuprindă adevărurile vieţii. Revenind 

la timpuri mai apropiate, descoperă precursori în romancierii satirici ai 

secolului al XVII-lea, pe urmă în Diderot, Stendhal, Balzac, Dickens.  

Scriitorului îi cere să fie un stenograf al vremii sale, să înregistreze 

reacţiile celor mai diferite medii, conferind documentelor un loc aparte. 

Realismul e privit ca o expresie a banalităţii de fiecare  zi, în cadrul căreia 

omul trebuie observat în cât mai multe din atitudinile lui definitorii. 

În laturile sale esenţiale, realismul s-a constituit ca o reacţie împotriva 

romantismului şi a fost înlesnit de descoperirile ştiinţifice ale secolului al 
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XIX-lea, de accentuarea încleştărilor sociale, de ideile pozitiviste şi 

materialiste care câştigau teren. Modalităţii romantice de a contempla lumea, 

bazată pe sensibilitatea subiectivă şi imaginaţia debordantă, noua metodă îi 

opune o privire lucidă, care nu se lasă înşelată de numeroasele travestiuri ale 

aparenţelor. Iar principala formă de cuprindere a realităţii, alături de roman, 

devine drama.  

Drama realistă îşi propune să reflecteze universul contemporan în 

totalitatea manifestărilor sale, omului revenindu-i locul de cinste, analizat în 

contextul mediului natural, social şi istoric. Printre procedeele utilizate se 

constată extinderea observaţiei şi reflecţiei morale întâlnite în operele 

clasicilor, iar portretele personajelor sunt completate cu datele celor mai 

recente cuceriri ale psihologiei. 

Se consolidează sobrietatea stilului, predilecţia pentru adevăr şi 

elementele concrete. Operele au un tot mai pronunţat caracter acuzator, 

ţintele oferindu-le nenumăratele faţete ale condiţiei umane, care, în tendinţa 

ei de a deveni tot mai dezinvoltă, dezvăluie, pe lângă o seamă de calităţi, şi 

nenumărate slăbiciuni şi vicii. O serie de precursori valoroşi îşi fac apariţia 

în diferite ţări ale Europei. Kleist, Büchner, Gutzkow, Hebbel, Gogol, 

Alecsandri alcătuiesc o primă pleiadă. Iar până la sfârşitul secolului al XIX-

lea se vor mai impune Ibsen, Strindberg, Caragiale, Shaw, Wedekind, Cehov, 

dramaturgi care dau realismului profunzime şi gravitate, o remarcabilă 

diversitate. Fiindcă o caracteristică a creaţiilor dramatice ale autorilor 

menţionaţi, şi nu numai a lor, o constituie interdependenţa curentelor literare, 

adeseori în cadrul uneia şi aceleaşi piese, ca să nu mai vorbim despre 

totalitatea operei majorităţii autorilor amintiţi. Ibsen este realist şi simbolist, 

Strinberg realist, naturalist şi expresionist, Caragiale un realist consecvent, 

Shaw un perfecţionist, Wedekind un anticipator al expresionismului, Cehov 

are puternice note simbolice. Din această cauză devine din ce în ce mai 

dificilă afilierea unui creator doar sub faldurile unuia şi aceluiaşi steag. 

Realismul determină şi o deplasare vizibilă de la comic la pro-blematic şi 

tragic. Termenul se îmbogăţeşte cu semnificaţii noi, adău-gate celor de 

satiric, licenţios, ironic, prezente în orientarea sa încă din renaştere şi 

clasicism. La fel de pregnantă este înclinarea spre a înţelege realismul ca 

etern, atât ca atitudine, cât şi ca mişcare literară, sau curent specific unui 

timp şi, mai ales, ca metodă de creaţie. 

În această din urmă accepţiune, realismul se dovedeşte cel mai în măsură 

să dea răspuns cât mai complet omului interesat de destinul său, care şi-a 

făcut din cunoaşterea de sine şi de alţii un pol stabil. Realismul comunică 

plenar şi plastic iluzia vieţii, reflectând lumea socială, morală şi intelectuală 

prin intermediul observaţiilor şi analizelor cum n-a izbutit s-o facă nicio altă 

modalitate artistică.  
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Prin datele sale fundamentale, realismul se vădeşte o permanenţă a artei 

(care admite, desigur, şi alte ipostaze) şi, în acelaşi timp, se recomandă ca o 

întruchipare a spiritului critic, demistificator, raţiona-list. Datorită mobilităţii 

sale multiple, realismul evoluează neîncetat, contribuind la o mai profundă 

sondare a psihologiei, la diferenţierea tipurilor umane, la elucidarea unor 

aspecte acreditate ca fiind misterioase, enigmatice. 

Realismul facilitează îmbogăţirea raporturilor artistului cu viaţa, duce la 

considerabila înmulţire a căilor de aflare a adevărului, la augmentarea 

aspectelor legate de problemele constiinţei-oglindă, constiinţei-martor, 

conştiinţei-judecător, înnoindu-şi necontenit substanţa din transformările ce se 

petrec neîntrerupt în existenţa umană.  

Se poate afirma, pe bună dreptate, că realismul s-a dovedit a fi oceanul 

care a primit în matca sa planetară toate fluviile, înlesnindu-le fiecăruia un 

mod propriu de „eliberare‖ care nu se află antrenat în nicio formă de 

dependenţă. Omul, care-i oferă o substanţă nepieritoare, poate afirma despre 

sine că nimic din ceea ce există în cosmos nu poate să-i rămână multă vreme 

străin. O sumedenie de elanuri, create de numeroasele, dacă nu chiar 

infinitele sale resurse de regenerare, îl duce până la mari depărtări în univers, 

dacă nu altminteri, măcar pe cea mai specifică dintre căile care-i stau la 

dispoziţie, imaginaţia.  

Omul ivit şi cultivat între hotarele realismului este implicat în descifrarea 

celor mai felurite mesaje pe care timpul şi spaţiul i le transmite. Toate îl 

interesează, unele îl captivează de-a dreptul, destule îl îndeamnă să se 

depăşească pe sine, dar cele mai dragi îi sunt totuşi cele pe care le-a numit atât 

de sugestiv – chemări de dincolo de zare. 

Edificându-şi un adevărat univers lăuntric din astfel de chemări de 

dincolo de zare, omul realist (o rezultantă a contopirii idealităţii şi utopiei în 

primitorul tipar al realităţii) poartă cele mai diverse bătălii a căror miză este, 

de fiecare dată, alta, profund individualizatoare de destin, din toate la un loc 

ivindu-se noi scopuri, noi ţeluri, noi idealuri. Ele alcătuiesc o magmă 

incandescentă în stare să ofere un gen de combustibil care poate satisface 

cele mai variate tipuri de zbor, fiindcă zborul rămâne una din constanţele 

cele mai definitorii ale condiţiei umane. 

Sentimentele, cu datele lor în necontenită prefacere, dar şi cu 

caracteristicile lor din care se înjghebează eternitatea însăşi, omul realist le 

aşază în centrul formării sale. Şi, dintre toate, cel mai important i se pare a fi 

iubirea. 

Iubirii îşi închină omul realist tot ceea ce posedă mai bun fiindcă din 

această închinare se naşte un el însuşi deopotrivă cu nemărginirea şi cu 

veşnicia... 
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 LIVIA FUMURESCU 

 

 

 

 

 
                             C A R T E    T E S TA M E N T A R Ă   

                                   de  istorie recuperată  în calea uitării 

 

                       Zoe Dumitrescu-Buşulenga afirma că: „ Nimic nu este mai preţios în 

istoria unei culturi naţionale decât păstrarea amintirii pioase a celor care 

au ilustrat-o”. Or, realizarea unei scrieri monografice reprezintă o punte 

dinspre trecut înspre viitor, în care ştafeta luminoaselor idealuri se transmite 

de la o generaţie la alta, însemnând pe răbojul vremurilor oameni şi 

adevăruri, care nu trebuie uitate, şi aspiraţii, care se cuvin continuate, spre 

binele celor mulţi şi spre progresul ţării. 

                      Aceste gânduri ni le-a trezit cartea „ASTRA  LA  ORĂŞTIE” (Editura 

Emma) de profesorul Aurel Ursu (lansată cu prilejul aniversării a 25 de ani 

de la reînfiinţarea „Astra rediviva‖), un autentic itinerar spiritual, care pune 

în lumină, cu responsabilitate şi cu preocupare pentru respectarea adevărului, 

ideea de continuitate a spiritualităţii orăştiene. Este viaţa ASTREI 

ORĂŞTIENE, recuperată din documente şi dintr-o bibliografie selectivă 

(1861- 1950), dar şi dintr-o istorie trăită (1990-2015), cu o admirabilă 

dăruire patriotică, de către astrişti, sub coordonarea autorului cărţii, prof. 

Aurel Ursu, conştient că funcţia sa de preşedinte vreme de peste două decenii 

îl obligă la acest raport cuprinzător şi corect, sistematizat ştiinţific, într-o 

lucrare de referinţă, cu valoare documentară atât pentru contemporani, cât şi 

pentru urmaşi. 

                        Istoria locului şi a oamenilor glăsuieşte în carte, care este, fără îndoială, 

o mare realizare, reflectându-se în baza de date a oraşului cu frumoase 

tradiţii culturale. 

        Apărut într-o excelentă prezentare grafică, volumul sugerează, chiar prin 

tricolorul copertelor, idealurile profund patriotice ale înaintaşilor, care au 

militat pentru emanciparea social-culturală a poporului român. Imaginile  de 
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pe ultima copertă evocă momente recente, de răscruce istorică, din viaţa 

ASTREI la Orăştie. 

          În „Argument‖, autorul motivează structurarea cărţii, mulţumind celor 

care au furnizat unele informaţii, dar şi celor care au sprijinit organizarea 

Adunării Jubiliare, în sala „Astra‖, refăcută şi redată circuitului public, cu 

susţinerea şi efortul administraţiei locale. 

                        Prefaţa, semnată de prof. univ. dr. Dumitru Acu, preşedintele general al 

Asociaţiunii ASTRA, evidenţiază valoarea documentară a monografiei 

realizate de prof.Aurel Ursu,  ca modalitate de recunoştinţă şi de cinstire a 

înaintaşilor, uniţi „în cuget şi-n simţiri‖, fiind o „carte-lecţie pentru cei de 

astăzi şi un testament scris pentru urmaşi”, oferind „modele de activităţi‖ 

pentru apărătorii „conştiinţei naţionale şi ai unităţii poporului român, 

câştigate de înaintaşi prin lupte grele şi sacrificii” (p.9). 

                         Nu sunt omise elementele distinctive, precum Imnul ASTREI , cu 

mobilizatoarele versuri semnate de Andrei Bârseanu, puse pe muzică de 

Iacob Mureşianu, topind înalte trăiri şi sentimente patriotice, chemând la 

unitate şi angajare pentru împlinirea măreţelor idealuri. Emblema de pe 

prima copertă –a Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi 

Cultura Poporului Român ( ASTRA), Despărţământul „Aurel Vlaicu‖, 

reprezintă grafic statuia Minervei, zeiţa înţelepciunii, înconjurată de 

elemente simbolice sugestive, admirabil explicate şi interpretate prin prisma 

semnificaţiei lor de către profesorul Miron Simedrea.  

                          Cartea e structurată judicios pe informaţii de mare interes (Preşedinţii 

Asociaţiunii – 1861-2015, Preşedinţii Despărţământului ASTRA Orăştie – 

1890-2015, Comitetul de conducere al Despărţământului ASTRA „ Aurel 

Vlaicu‖- Orăştie – 2015), cu o documentată retrospectivă asupra trecutului 

cultural al oraşului, cu precizări privind apariţia şi etapele ASTREI, care 

urmărea „consolidarea românismului prin cultură‖ (p.23). Impunătoarele 

serbări ale ASTREI din anul 1913 au intrat în istoria Orăştiei şi prin 

impresionanta expoziţie şi prin programul artistic susţinut, dar au fost 

umbrite de prăbuşirea aparatului de zbor pilotat de Aurel Vlaicu, care ar fi 

trebuit să  fie un cororal al evenimentelor cu un puternic substrat naţional. În 

anii care au urmat, un loc deosebit a revenit ASTREI în pregătirea şi în 

înfăptuirea Marii Uniri. Ca în întreaga Transilvanie, şi la Orăştie, viaţa 

publică a cunoscut o mobilizatoare efervescenţă, oglindită în presa vremii, 

mai ales în ziarul „Libertatea‖. În adunările generale, organizaţiile politice ( 

P.N.R.) şi profesionale ( Reuniunea Meseriaşilor)  şi-au ales delegaţii  care 

să-i reprezinte la Alba Iulia. Bucuria  tuturor categoriilor sociale la 

înfăptuirea Unirii cu Ţara a electrizat întreaga naţiune, într-o emulaţie 

patriotică impresionantă, care a confirmat dorinţa de libertate şi de unitate a 

românilor. În apropierea Centenarului Marii Uniri, se resimte aceeaşi emoţie 
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a împlinirii unui sfânt deziderat, purtat în sufletele şi în conştiinţa naţională a 

trăitorilor pe aceste meleaguri. 

                        Justificat, volumul  dezvoltă partea privitoare la reluarea activităţii sub 

deviza „Luminile Astrei strălucesc din nou‖, cu ample manifestări organizate 

pe parcursul a trei zile, sub denumirea sugestivă „ASTRA REDIVIVA‖. 

Sunt amintite documente şi scrisori ale unor personalităţi care au trăit pulsul 

înălţătoarelor momente, când Orăştia a găzduit cele patru Adunări Generale ( 

1884, 1913 şi  1993, 2003), „adevărate sărbători naţionale...prilejuri de 

afirmare a conştiinţei naţionale, având efecte benefice asupra dezvoltării 

societăţii româneşti‖ (p.8). 

        ASTRA şi-a propus un program generos, regăsit şi în activitatea 

Despărţământului din Orăştie, urmărind răspândirea culturii prin conferinţe, 

simpozioane, întâlniri cu personalităţi, serbări, biblioteci, reviste, ziare, cărţi, 

cursuri etc., adresându-se tuturor straturile sociale. Calendarul difuzat 

membrilor, apărut în colecţia „Biblioteca poporală a Asociaţiunii Astra‖, 

conţinea informaţii de mare utilitate (Sărbători naţionale, sărbători legale, 

Sfaturi economice corespunzătoare celor douăsprezece luni ale anului, 

Directive poştale privind condiţiile unei corecte corespondenţe, Obiceiuri de 

Crăciun, Biblioteca ţăranului etc.). De aceea, ingenioasa structurare a acestei 

cărţi pe secvenţe (Simpozioane, Presă şi tipărituri, Alte activităţi,Tradiţii şi 

continuitate) face dovada respectării riguroase a cerinţelor unei lucrări 

ştiinţifice, de documentare şi de informare pentru cei interesaţi. Cronologia 

evenimentelor organizate de către Despărţământul ASTRA „Aurel Vlaicu‖ 

Orăştie ( 1990 – 2014), cu denumirea genericului activităţii, cu 

nominalizarea organizatorilor, a susţinătorilor şi a personalităţilor 

participante, a iniţiativelor derulate sunt dovezi pentru consolidarea 

sintagmei „Orăştia – capitala culturală a judeţului Hunedoara”(p.70), 

reluând, diversificând şi dezvoltând tradiţii ale burgului transilvănean 

(manifestări omagiale – Aurel Vlaicu, Anul Eminescu ; simpozioane – Aron 

Demian, Dominic Stanca, Nicolaus Olahus – urmat de  dezvelirea bustului 

marelui umanist; serbări câmpeneşti – Maialul orăştian ; schimburi de 

experienţe cu astrişti din ţară şi din Republica Moldova, zile omagiale, 

concursuri tematice, lansări de carte, spectacole etc. 

                         Lista membrilor Despărţământului „ Astra - Aurel Vlaicu‖- Orăştie 

(Total 375), cu  precizarea celor trecuţi în Veşnicie (52) confirmă angajarea 

orăştienilor în munca uriaşă a celor care s-au implicat şi continuă să se 

implice în nobila misiune a răspândirii culturii. Reuşita iconografie de pe 

parcursul şi de la sfâşitul volumului ilustrează aspecte din activitatea 

astriştilor, iar bibliografia consultată confirmă seriozitatea procesării surselor 

de informare. 

       Volumul ilustrează adevărul că numai printr-o corectă coordonare a 

factorilor implicaţi şi prin mobilizarea tuturor celor cu atribuţii în frumoasa 
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şi rodnica menire (Administraţia locală, Casa de Cultură, Bibliotecă, Muzeu, 

şcoli, biserică, Editură, etc.) se poate înfăptui un asemenea program complex  

de activităţi şi se pot obţine rezultatele dorite. 

                       Cartea ar trebui să existe în biblioteca personală a fiecărui bun cetăţean, 

care se simte dator să cunoască şi să susţină eforturile înaintaşilor şi ale 

contemporanilor în înfăptuirea unor idealuri nobile, confirmându-se adevărul 

formulat de Tudor Vianu că: „între oameni şi cuvintele lor stă de veghe o 

conştiinţă”. 
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                FLORINA-MARIA BĂCILĂ 

 

  

 

 

 

„TĂCEREA DE LA MARGINEA UNUI CÂNTEC”... 

„Ascultă, fiule, tăcerea. / E o tăcere ondulată, / o tăcere / în care-

alunecă văi şi ecouri / şi care-apleacă frunţile / spre pământ.‖ – scrie F. 

García Lorca în poemul miniatural intitulat Tăcerea. Într-adevăr, dacă ne 

vom oferi cândva răgazul de a sta faţă în faţă cu noi înşine, ne vom da seama 

că, fără să bănuim chiar, în treptele pășirii către pragul înalt, dincolo de 

cuvântul scris sau rostit, dincolo de cărările de-a dreptul întortocheate ale 

„zicerii‖, adesea cu mireasmă de sărbătoare, alteori – cu anevoie de străbătut, 

sălășluiește în chip nevăzut pacea marilor tăceri, care își pun amprenta vie 

asupra ființei: cuvântul se preschimbă, tăcut, în poveste, iar povestea devine, 

treptat, cuvânt. Și, nu o dată, suntem privilegiați a o „asculta‖ astfel, pe file 

de carte, în zvon de cântec, printre rândurile care mărturisesc, deopotrivă, 

despre legănarea tainei... 

„Tăcerea mi-este duhul‖ – subliniază, în poezia Stalactita, Lucian 

Blaga, scrutându-şi cu luciditate meandrele pulsaţiei lăuntrice. Tocmai de 

aceea, poate ar trebui să cutezăm a desluși miracole din caierul aducerilor 

aminte, poposind, nu fără o undă de melancolie diafană, la margine de 

poveste, pe „tărâmul celălalt‖ – al mărturisirilor ei de oarecând... 
„Am crescut într-o familie în care Dumnezeu stătea cu noi la masă, de 

aceea Îi mulțumeam și înainte, și după ce ne săturam, căci știam că îngerii Lui Îl 

slujeau din prag, privindu-ne.  

Adormeam seara cu EL, iar dimineața ne trezeam mulțumindu-I că ne-a 

vegheat somnul...  

Ne jucam cu păpuși și le citeam povești din cărțile viu colorate, deși nu 

destăinuiam literele, dar făceam așa cum i-am văzut pe mama și pe tata. Mergeam 

cu ele în călătorii pe munți (speteaza patului), pescuiam și le spuneam de peștișorul 

de aur și de căluții-de-mare, le povesteam cum să scape dacă se rătăcesc în pădure, 

să caute un râu care le va duce la Dunăre, unde plutesc vapoare, și... deseori le 

duceam la biserică, certându-le când nu stăteau cuminți. Le doftoriceam, dându-le 
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«leacuri» (apă – de udam totul în jur) când răceau fiindcă nu-și țineau fularul la 

gură și mănușile în mâini...  

Ne jucam de-a biserica, iar EL era acolo. UN DUMNEZEU din Țara 

Moților, cu ochi albaștri ca ai tatălui, Care zâmbea când mama era fericită și era 

întristat când luam muștruluială că, dis-de-dimineață, în a doua zi de Paște, le 

coseam păpușilor rochițe, să aibă și ele straie noi ca ale noastre.  

Pe Dumnezeu, Care, când Îl supărau oamenii, stătea dincolo de tunete și 

fulgere și Își potolea mânia, Îl îmblânzea, de fapt, mama, cântând și rugându-se... 

Și totdeauna furtuna înceta... EL ne vedea când ne duceam cu ai noștri la vecinii 

săraci, dăruindu-le, de Crăciun, cornulețe cu dulceață de prune și sarmale, iar de 

Paște – cozonac și ouă roșii. Și zâmbea mulțumit. 

La biserică mergeam CU DUMNEZEU – de aceea trebuia să fim cuminți 
pe drum, să nu alergăm. Stăteam în prezența LUI și ne tot minunam de ce erau 

supărați unii sfinți de pe pereții bisericii, dacă ÎL ȘTIAU ACOLO. Aveam bănuți să 

Îi dăruim LUI, iar EL îi ajuta pe cei mai săraci decât noi. Ne întorceam ACASĂ 

TOT CU EL... Îl simțeam bucurându-Se când Îi spuneam rugăciuni și poezii ori Îi 

cântam. Și sigur EL le știa pe de rost – de aceea ne prăpădeam de rușine când 

greșeam strofele sau ne încurcam la versuri...  

Ne bucuram să plămădim eroii pentru basmele create în plastilină, apoi, 

jumătate de zi, ne tot spălam pe mânuțe, să le avem albe... Dar și de poveștile 

tatălui despre Sfânta Vineri și despre fata moșului cea bună, care îngrijea pomii 

aplecați, despre punguța cu doi bani și viteazul Harap-Alb, care s-a dus după 

salata din Grădina Ursului (din care sigur am gustat și noi, din curiozitate măcar, 

mai ales când nu voiam să o mâncăm). Am știut de Tarzan, care se născuse în 

Freidorf (un cartier al Timișoarei), și de sarea în bucate... De Scufița Roșie și de 

lupul ce i-a răpit bunicuța, de Cenușăreasa, ale cărei rochii din imagini visam să le 

îmbrăcăm și noi... De Albă-ca-Zăpada și de ce nu e voie să iei mere de la 

necunoscuți, ca să nu te-neci cu ele... 

De Daniil Sihastrul și de chilia lui, de Ștefan cel Mare, care stătea pe un 

deal înalt la Suceava, călare pe un cal uriaș... De Meșterul Manole și de 

Mănăstirea cu ferestre «strâmbe» din fotografia tatălui. 

De cei trei magi, de o stea ce alerga pe cer, de un grajd ca al lui 

Moșuʼ din Ardeal... Și de Fecioara Maria – Maica Fiului lui Dumnezeu –, 

cu un nume ca al meu... Și eram fericită că, de câte ori mă privea 

Dumnezeu ori m-ar fi chemat pe nume, EL Își amintea de Mama Lui.”... 
 ... Din tăcerea de la marginea unui cântec, povestea aceasta coboară către 

noi mereu – ieri, azi, mâine. E despre ea, cea cu un nume nefiresc de senin, la fel ca 

al Mamei Lui. Cea care păstrează cu sine, într-o tainică nemaidespărțire, 

neastâmpărul din licărul peniței, invitându-ne discret să-i fim alături pretutindeni, 



30 
 

sub „peticul de cer albastru‖. De la pragurile lumii cunoscute până la nehotarul 

dintre lut și stele. Între stepele Donului de odinioară, unde s-a născut, „în noaptea 

aceea‖, fărâma de colind curat și-ndurerat, până la poalele Munților Orăștiei, care 

au adăpostit, pentru o vreme, ritmul pașilor de cântec nemuritor. Între Țara 

Apusenilor, pe urmele izbăvitoare ale tâlcuirilor de demult, și „Valea Miracolelor‖, 

locuri ale obârșiilor și ale întâlnirilor memorabile cu însemnele celor ce au trecut 

cândva pe aici – toate orânduite, cu măiestrie și cu eleganță, pe portativul unic al 

existenței. 

 „În călătoria-i spre zariștea albă‖, MARIA VÂTCĂ ne convinge, astfel, să 

o însoțim la margine de poveste, învățându-ne cum anume mânuirea condeiului – 

departe de a fi o simplă pasiune, un tărâm de refugiu sau o profesiune de credinţă – 

devine sinonimă cu viaţa însăşi, dacă știi că e frumos să te-auzi în cuvânt, ascultând, 

în același timp, tăcerea, în modul cel mai autentic şi mai adecvat cu putinţă. Căci în 

adâncurile ei, alcătuite din graiul neuitat al harfelor sufletului, se așază, cu vădită 

emoție, trăirile, visurile, (ne)împlinirile, pribegiile, iscând simfonii triumfătoare, 

ecouri şi cadențe inedite, noi ambianţe şi culori sonore ale inimii și ale gândului. 

 Autoarea nu se sfiește să depene aduceri aminte cu viersul de colind, să 

poposească în spațiul sacru de la răspasul îngerilor, printre binecuvântările 

revărsate din „haina de duminică‖ a poeziei și din învățăturile proverbiale ale celor 

de altădată, desprinse din adieri de basm, printre „zicerile‖ străbunilor și fascinanta 

lume a satului românesc tradițional, cu frumusețile lui nepieritoare, cu încrederea 

neclintită în fericitele minuni ce încă se petrec aievea. Dar paginile scrise ne mai fac 

conștienți de un lucru: este nevoie să te dedici cu adevărat străduinţei de a-i ajuta pe 

cei ce te „ascultă‖ să se apropie cu alţi ochi, cu alte resurse, cu deschidere înspre 

frumos, să nu eziți a le oferi şi lor o geană de lumină, o dâră din căldura 

învăluitoare născută în sacralitatea tăcerii de la marginea cântecului. Numai așa 

vom fi în stare să înțelegem că mai presus de tăcere se află cuvântul – o prelungire 

în lumea creatului a liniștii originare –, laolaltă cu slujitorii lui.  

 Așadar, cartea ne îndeamnă stăruitor la a savura mireasma cuvântului, 

privit, în primul rând, ca mod de a fi, ca parte din intimitatea spirituală, care 

implică, printre altele, trudă și vis, delicateţe şi distincţie ridicate la rang de artă, de 

la un capăt la celălalt al unei scriituri clădite din slove și tăceri, din cărări și 

rostu(i)ri, din lacrimă și dor. Firul de poveste se alcătuiește din veritabile poeme (în 

versuri sau... în proză) – plăsmuiri lirice ale sensurilor vieții, „tăceri sfințite-n rouă‖, 

menite a fi așezate împreună, într-un așteptat și necesar răgaz sufletesc pentru 

fiecare dintre noi. Cu această speranță pătrunzătoare, dar și cu o generozitate de 

nezdruncinat, Maria Vâtcă izbutește să le ofere cititorilor bucăţi din tainele și 

tăinuirile care străjuiesc, în definitiv, orizontul larg al (ne)cuvântului – o 

componentă aparte a existenţei umane.  
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 Mărturie reală și, dincolo de orice, mărturisire puternică a iubirii de 

Dumnezeu, realizată într-un stil impregnat de sensibilitate și de duioșie, de fineţe și 

de candoare, de noblețe și de cantabilitate, trădând, prin trăsăturile sale definitorii, 

frumusețe lăuntrică și echilibru interior, volumul se convertește într-o expresie pură 

a bucuriei supreme de a le împărtăși tuturor câteva crâmpeie despre misteriosul 

drum al lui aici și acum, dar, mai ales, despre semnificațiile dorului de Acolo și de 

Atunci. Despre (ne)hotarul tăcerii care tresare atingând ușor infinitul din „zarea fără 

istov‖, între „stele și pământ‖, despre sensurile sublime ale coborârii în cuvânt, întru 

odihnire a gândului și înălțare spirituală. 

 Demersul se transpune într-un imbold de a ne întoarce mereu către noi 

înșine, de a reveni în matca ființei, de a privi strălucirea fără seamăn a plinătății 
divine, dăruită nouă ori de câte ori, după atâta zbucium și pribegie, zăbovim, cu 

nerăbdare, acasă. Iar până la vremea „când o vom avea întreagă, toată a noastră‖, 

fie-ne îngăduit să rămânem din nou, preţ de o clipă cât o veşnicie, la margine de 

poveste, depănată în susur blând, ca „o tainică osană‖, tot mai aproape de o altă 

Tinerețe...  

 Căci, în tăcerea de la marginea unui cântec, ființa se nemurește... Semn că 

în preajmă străjuiește Lumina. 
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ION ANDREIŢĂ 

             

 

 

 

 

                              EROII MOR FRUMOS 

                        OMAGIU LUI AVRAM IANCU 

         Era toamnă înaltă, cu cer înalt şi stele înalte. Într-o astfel de toamnă – 

„într-o noapte senină, cu bogate căderi de stele‖; după cum consemnează 

cronica – şi-a dat obştescul sfârşit divinul pribeag, Eroul-Tribun Avram 

Iancu. „În dimineaţa zilei de 10 Septemvrie 1872 – notează istoricul Traian 

Mager – l-au găsit mort, cu privirea încremenită spre cer, sub streaşina unei 

clăi de fân, în ograda lui Ioan Stupină din Baia de Criş‖.  

        …Şi astfel se stinse, solitar şi tainic, Avram Iancu – sacrificiul divin al 

naţiunii române – netulburat de rugăminţi şi jelanii, având ca martori doar 

bătrânii munţi ce străjuiesc îngusta Vale a Crişului şi miriadele de stele ale 

toamnei înalte, tot atâtea făclii la căpătâi. Pentru că eroii mor totdeauna 

frumos, indiferent de felul în care le-a fost ursită să li se scurgă viaţa. 

           Avram Iancu şi-a trăit cea mai mare partea vieţii în Ţara Zarandului – 

la Hălmagiu, la Baia de Criş, la Brad; în satele acestor zone – lângă moţii 

care l-au născut şi care i-au fost părinţi şi fraţi şi urmaşi nobilului său 

sacrificiu. Ţara Zarandului – străbătută de el după potecile pământului şi 

potecile inimii – despre care şi spunea: „Câtă lume am umblat eu, ţară mai 

bună, mai dulce, mai bogată, cu oameni mai primitori ca Ţara Zărandului, n-

am aflat. Dacă voi muri, numai aici să mă îngropaţi‖. Şi aici a fost îngropat: 

la Ţebea, sub Gorunul lui Horea.  
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 Să ne amintim, acum, Testamentul Tribunului – pe care zeci şi zeci 

de ani nu ne-a fost dat să-l citim în întregime – şi-l voi transcrie aici, cu litera 

curată a iubirii şi respectului:  

 „Ultima mea voinţă! Unicul dor al vieţii mele e să-mi văd Naţiunea 

mea fericită, pentru care după puteri am şi lucrat până acum, durere fără 

mult succes, ba tocmai acum cu întristare văd că speranţele mele şi jertfa 

adusă se prefac în nimic. 

 Nu ştiu câte zile mai pot avea; un fel de presimţire parcă mi-ar spune 

că viitorul este nesigur. Voesc dară şi hotărât dispun ca, după moartea mea, 

toată averea mea mişcătoare şi nemişcătoare să treacă în folosul Naţiunii, 

pentru ajutor la înfiinţarea unei academii de drepturi, tare crezând că 

luptătorii cu arma legii vor putea scoate drepturile Naţiunii mele”. 

 Câmpeni, 20 Decemvrie 1850. 

 Avram Iancu, m. p. advocat şi prefect emerit.  

 Se pare că nu la mult timp după întocmirea testamentului, lumea a 

luat alte dimensiuni în mintea Crăişorului. „Peste douăzeci de ani – zice mai 

puţin cunoscutul cronicar Traian Mager; la care voi mai face referire în acest 

articol – umbra vie a celui ce fusese Craiul Munţilor, ca un înfricoşător semn 

de protestare mută a poporului său înşelat în justele-i aspiraţiuni, Avram 

Iancu îşi purta durerea grea pribegind din sat în sat pe plaiurile Zarandului‖.  

 Ştiindu-se îndeobşte cam tot ce scrie în cartea de istorie în legătură cu 

acea parte a vieţii închinate Revoluţiei, îmi îngădui să aduc sub privirile 

cititorului câteva aspecte mai puţin cunoscute, din partea a doua a vieţii sale 

(cam după redactarea testamentului şi până când s-a dăruit cu totul 

pământului ce l-a zămislit) fără de care n-ar fi înţelese pe deplin măreţia şi 

sacrificiul acestei vieţi de geniu. 

 Pribegea prin Ţara Zarandului, suflet neodihnit de osânda patriei sale 

– şi, fie seară sau zi, el se afla mai totdeauna pe drum. Dacă pleca seara la 

drum, revărsatul zorilor îl găsea pe prispa unei case, doinind din fluier. 

Martori oculari îşi amintesc cum purta totdeauna la el două fluiere: unul 

lung, care-i ţinea şi loc de toiag – altul scurt, în tureacul cizmei.  

 Hrana – în cât de săracă Ţara Zarandului – n-a constituit niciodată o 

greutate: şi cel mai sărac om avea o bucată de pâine şi un blid de lapte pentru 

un călător flămând ori un semen mai sărac ca el. Aici, pe vremea aceea, nu 

erau curţi închise, nici chei în uşile caselor. Simeon Moldovan din Hălmagiu 

relatează o scenă zguduitoare prin simplitatea ei: „Iancu intră în curte şi se 

duse drept în grădină, de unde ieşi cu un chituş de cepe verzi vârâte în 

tureacul cizmei. I-am aţinut calea şi l-am invitat în casă să mănânce, dar el 

făcând cu mâna (semnul refuzului – n. n.) zise: „Lasă, frate Simone‖ – şi ieşi 

la stradă. Şi-a luat din miserniţa de peste drum o bucată de maiu şi apucă pe 

vale în jos‖.  
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 Vara, hrana lui preferată erau fructele, peştii (îşi petrecea multă 

vreme în meditaţie, pescuind păstrăvi) şi bureţii. Nici adăpostul nu era o 

greutate. Chiar când accepta să intre într-o curte de om, dormea de regulă 

afară, în şura cu fân, şi numai pe vreme de ger primea să rămână în casă. 

Vara se odihnea sub cerul liber, rezemat de o căpiţă de fân, în aroma florilor 

de câmp. Roua dimineţii îi spăla obrazul… 

 În zbuciumata lui pribegie, „dumnezeiescul cerşetor‖ nu a întins 

niciodată mâna să cerşească. Aşa cum, de altfel, a respins totdeauna onoruri, 

danii, favoruri. Când alţii alergau la praznic, să apuce slujbe, decoraţii ori 

alte avantaje, el le respingea cu dispreţ: „Am luptat pentru drepturi naţionale, 

nu pentru răsplătiri personale‖.  

 Cu siguranţă că, din când în când, pentru câteva momente, în mintea 

şi sufletul lui se făcea lumină. (Ca mai târziu în mintea întunecată, în final de 

viaţă, a celuilalt erou-tribun, genialul Mihai Eminescu). Atunci avea replici 

din cele mai tăioase – ori duioase – după caz. Este antologică scena în care 

Iancu fuge din calea împăratului care voia să-i întoarcă vizita, transmiţându-i 

lapidarul mesaj: „Un nebun nu stă de vorbă cu un mincinos‖.  

 Un martor ocular – copil de vreo 12 ani pe atunci – mărturisea, în 

1934: „S-o fi simţit el puţin necăjit, că împăratul i-a făgăduit un colţ de ţară 

şi l-a minţit când s-o gătat bătaia. De aceea i-o trimis răspuns că un bolând 

nu stă de vorbă cu un mincinos. Şi-am auzit că de altă oară, când l-o chemat 

împăratul să se împace cu el, Iancu a pus şaua p-o vacă şi aşa a vrut să 

meargă călări în calea împăratului, tot în batjocură, dar nu l-or lăsat ai lui‖. 

 Acelaşi martor ocular povesteşte şi o altă întâmplare, cu altă 

semnificaţie: „Odată, în Bodeşti, pe la 1867, Iancu a fost patru zile oaspetele 

unei nunţi ţărăneşti, la familia Sida din crângul Higieşti, care îşi aducea 

ginere în casă pe feciorul popii Onu Indrieş din Dobroţ. Cu toate că mirele 

era din al patrulea sat, şi Iancu a însoţit alaiul, întorcând vizita la socrii mari, 

cum e obiceiul‖.  

 De pomină au rămas profeţiile Iancului, chiar atunci (ori tocmai de 

aceea) când mintea ăi era întunecată. Uneori vorbea în tâlcuri. Cuvintele îi 

erau ascultate cu sfinţenie – şi comentate cu evlavie, în încercarea de a fi 

descifrate.  

 Iată ce povesteşte, prin 1922, dascălul nonagenar Alexandru Popescu 

din Hălmăgel – al cărui tată, Vichentie Popescu, fusese căpitan în oastea lui 

Avram Iancu: „Într-o seară de toamnă, a putut fi prin anii 1865-1866, picase 

iar Iancul la noi în sat. Când am văzut că ţine spre casa popii Grigorescu 

Grigore, m-am luat şi eu într-acolo. Îndată ce-a sosit Iancu, popa a poruncit 

preotesei să aducă vinars, pită şi clisă. Şi ne-am omenit toată noaptea. 

Iancului nu-i plăcea să vorbească despre revoluţie. A spus numai atât: că 

vaca lui cea neagră va făta peste 70 de ani. Noi am priceput atunci că la 70 

de ani de la revoluţie se va întâmpla o mare minune. Cât am trăit, n-am uitat 
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aceste cuvinte. Şi Dumnezeu ori păcatele mele nu m-au lăsat să mor, până ce 

am ajuns să văd minunea cu ochii. Socoteşte şi dumneata: 1848 cu 70 fac 

tocmai 1918‖.  

 Rareori, când Avram Iancu accepta să vorbească despre trecut, el 

răspundea tot scurt şi cu tâlc: „Aerul din case era stricat şi eu am venit ca un 

uragan să le curăţesc‖.  

 Se cuvin reţinute încă două viziuni ale Iancului, în relatarea 

avocatului şi publicistului Dionisie Păscuţiu din Arad – publicate în revista 

„Familia‖, septembrie 1871 – care l-a cunoscut pe Tribun cu 11 luni înainte 

de stingere. 

 Prima viziune: „Spunea (Iancu – n. n.) că într-o noapte a fost silit să 

se culce sub cerul liber; ceea ce i se întâmpla mai totdeauna. Era o vreme 

frumoasă, cerul senin şi nemărginit de adânc, încât farmecul nopţii nu te lăsa 

să adormi. Către miezul nopţii s-a pornit o furtună din senin, cu bubuituri de 

tun, iar pe cer se vedea scris: „Creştinătatea nu mai este‖. Apoi, din clipa 

aceea s-au înmulţit stelele în mod neînchipuit, şi stelele au început să cadă ca 

ploaia, lovindu-se între ele, dând naştere unui foc mare, încât a fost silit să se 

ascundă ca să nu ardă‖.  

 A doua viziune: „Ajungând vorba la pescuit, ocupaţiunea lui 

predilectă, Iancu a istorisit o altă întâmplare ciudată. Într-o zi, cum sta cu 

undiţa pe marginea unui pârâu, s-a apropiat de el un şarpe uriaş, având o 

coroană pe cap. Cineva i-a şoptit că pe acea coroană se află un diamant mare. 

S-a repezit la el să-l prindă. Şarpele a început „să se mănânce‖ (să se joace) 

cu el. Acuş se apropia, acuş se depărta. Când să pună mâna pe el, şarpele a 

plesnit cu coada de pământ şi s-a iscat o vâlvătaie puternică, care i-a luat 

vederea. Învăluit în flacără, şarpele a dispărut‖.  

 Celor două viziuni nu le-a fost găsită până acum o explicaţie. 

 

 …Şi a venit ziua trecerii în eternitate – de la care comemorăm astăzi 

146 de ani. 

 Frumos a murit Tribunul; pe măsură i-au făcut înmormântare moţii. , 

hotărându-i – în ciuda opoziţiei austro-ungare – funeralii naţionale. Curieri 

călări au dus trista veste în toată Ţara Zarandului. Trei zile şi trei nopţi bătură 

clopotele. Solemnitatea înhumării a avut loc pe 13 septembrie 1872, la orele 

14, în cimitirul de la Ţebea, sub Gorunul lui Horea, în prezenţa a mii de 

ţărani. Pe drum şi în timpul tristei ceremonii, taraful (adus de la Deva) a 

intonat, fără contenire, „Marşul lui Iancu‖ şi „Deşteaptă-te Române‖. 

 „Câteva zile după aceasta – atestă cronica adevărul – s-au prezentat la 

Prefectura judeţului, în Baia de Criş, doi ţărani necunoscuţi. Interesându-se 

cât a costat înmormântarea lui Iancu, au scos pungile şi au plătit toate 

cheltuielile. N-au voit să-şi spună numele‖ – conchide cronica.  
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…Scriu toate acestea duminică, 11 martie – Duminica a 3-a din Post, a 

Sfintei Cruci. La Biserica din cartierul meu („Sfânta Paraschiva‖ – Titulescu) 

bate clopotul pentru Liturghie. Mă gândesc că pentru Martirul ce-a dispreţuit 

fastul onorurilor, acum ar fi binevenită o înclinare simplă, cu sufletul, un 

profund şi pios moment de reculegere. Şi o aplecare mai atentă asupra 

Testamentului Tribunului, din care îmi îngădui să reamintesc numai două 

idei: „Unicul dor al vieţii mele e să-mi văd Naţiunea mea fericită‖; şi: 

„înfiinţarea unei academii de drepturi‖. 

Poate susţine cineva că (măcar) aceste două dorinţe, lăsate cu limbă de 

moarte, au fost duse la îndeplinire?  

Personal, cer îngăduinţă să aduc prinosul meu de recunoştinţă, prin poezia ce 

urmează: 

  

                              Iancu 

                

                                                             MOTTO 

               Pe drumul Feleacului 

              Trec carăle Iancului   
 

Bate murgul drum rotat, 

Iancu-i sânge-nvârtoşat  

 

Bate murgul drum de piatră, 

Focul Iancului nu iartă 

 

Chiot, stea crăpată-n două, 

Răsar moţii de sub rouă 

 

Înzăuaţi cu cânepă 

Din vis de duminică 

 

La strigarea Iancului, 

La chemarea dorului 

 

Că e ţara plină-n toate 

De atâta strâmbătate 

 

Iar ceasloavele străvechi 

Măsluite-s la urechi  

 

Şi-a venit vreme rotată 

Să se facă judecată. 
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Vin cu toţii pe potică, 

Vine Dacia antică 

 

Sprijinită de un car 

Ţărănesc şi legendar,  
 

De carele Iancului 

Pe drumul Ardealului 

 

Şi-n căruţa Iancului 

E visul românului 

 

Din străfundul pieptului 

Până-n piscul faptului. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Stejarul lui Avram Iancu de la Blaj 
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                IRONIM MUNTEAN 

 

 

 

 

 

NOUL TESTAMENT DE LA BĂLGRAD 

                           1648 - 2018 
 Unitatea de limbă, credinţă şi neam a fost temelia unirii românilor, 

întâi în 1600 sub sceptrul lui Mihai Viteazul la Alba Iulia. La nici o jumătate de 

veac după tragica lui dispariţie este numit în 1643, ca Arhiepiscop şi mitropolit 

scaunului Bălgradului şi Vadului şi a Maramureşului şi a toată ţara Ardealului, 

Simion Ştefan, după ce candidase la scaunul mitropolitan în 1640 (când era preot la 

biserica Sf. Treime din Alba Iulia). Va urma ca mitropolit lui Ilie Iorest, înlăturat 

pentru că nu acceptase trecerea la calvinism, cum pretindea principele Transilvaniei 

Gheorghe Rakoczi. Simion Ştefan avea prestigiu cultural (era fiu de preot şi apoi şi 

el preot care, pe lângă limbile greacă, latină şi maghiară, cunoştea şi slavona) şi 

poseda abilitatea de a se strecura printre obstacolele transilvane ce urmăreau 

deznaţionalizarea românilor şi câştigarea lor la Reformă. Prefăcându-se a acceptat 

cele „15 puncte ale programului calvin‖ la care a subscris S. Ştefan, a lucrat 

temeinic la propăşirea culturală a românilor transilvăneni făcând să apară în cei 13 

ani de păstorire lucrări de indiscutabilă valoare naţională cu sprijinul autorităţilor 

transilvane şi colaborarea din Principate fără a împlini cu vreun zel convertirea 

calvină „tot credinţa şi legea pământească  n-o părăseau, nici cuprindeau în înnoirile 

calvineşti, de dârzenia neamului său‖.  

Până la moartea survenită în 1656 a făcut să apară la tipografia din Bălgrad, 

înzestrată cu litere de Matei Basarab şi aduse de peste Carpaţi de Popa Dobre în 

1648 „Noul Testament‖ sau „Împăcarea cu legea nouă a lui Iisus Hristos domnul 

nostru‖ şi în 1651 „Psaltirea‖ prin care a vorbit româneşte poporului şi a lansat prin 

cele două predoslovii un vibrant apel la susţinerea cărţii scrise în limba neamului 

conţinând tradiţia diaconului Coresi (care tipăreşte la Braşov în 1559 prima carte în 

limba română: „Întrebare creştinească‖, apoi în 1570 alte 2 cărţi fundamentale 

pentru cultul ortodox: „Psaltirea românească‖ şi „Liturghierul românesc‖). Chiar 

dacă semnează din cele două prefeţe doar „Predoslovia către Măria Sa Craiul 

Ardealului‖ i se pot atribui şi cele „Către cetitori‖ de la „Noul Testament‖ şi 

„Psaltire‖. 
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Prima traducere a „Noului Testament a fost iniţial începută de ieromonahul 

Silvestru, fost egumen la Govora, a cărui moarte îl face pe S. Ştefan să caute preoţi 

cărturari şi oameni înţelepţi, spre a continua munca, traducând din greacă, latină, 

sârbă după unii şi maghiară sau ebraică‖. Predoslovia probează diplomaţia 

mitropolitului care risipeşte amabilităţi convenţionale la adresa protectorului, din 

porunca şi cu cheltuiala căruia a efectuat traducerea depunând eforturi spre a 

îndrepta greşelile, completând şi colaţionând traducerea cu texte originale din 

limbile amintite asigurând rigori muncii transformând „Noul Testament‖ într-

un monument al limbii române literare. 
 Predoslovia „Către cetitori‖ cuprinde idei de o însemnătate 

istorică, ridicând problema unităţii etnice a poporului român, prin efortul 

unificării limbii literare înţelese de toţi românii din diferitele ţări prin care au 

fost risipite folosind cuvinte înţelese de toţi, alese pe criteriul frecvenţei lor 

în circulaţie: „Bine ştim că cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia 

sunt buni care umblă în toate ţările, aşa şi cuvintele, acelea sunt bune care le 

înţeleg toţi. Noi drept aceia ne-am silit de încât am putut să iscodim aşa cum 

să înţeleagă toţi. Iară de nu vor înţelege toţi, nu-i din vina noastră, ce-i din 

vina acelora ce-au răsfirat românii prin alte părţi, de şi-au amestecat cu alte 

limbi, de nu grăiesc toţi într-un chip‖. 

 Frecvenţa cuvântului în circulaţie devine normă a folosirii 

sale, ducând la crearea limbii române unitare fără diferenţele regionale care 

împiedicau înţelegerea ei în întreg spaţiul românesc. 

 Spirit practic S. Ştefan face adnotări pe marginea textului, 

având primele preocupări lexicografice româneşti. El rezolvă şi problema 

neologismelor (cuvinte noi aduse în limbă) a căror folosire este cerută de 

nevoi de exprimare: „De aceea încă vrem să ştiţi că vedem că unele au 

virtute, unii le-au iscodit într-un alt chip alţii într-altul. Iară nevoile au lăsat 

aşa cum au fost în izvodul grec văzând că alte limbi încă le ţin aşa‖. Aportul 

lui S. Ştefan la traducerea „Noului Testament‖ a fost substanţial, lucrarea 

fiind o reuşită de primă mărime a cărturarilor veacului al XVII-lea datorită 

caracterului unitar al traducerii colective, preocupări pentru o exprimare 

clară, unitară, explicării termenilor rar întâlniţi şi notării sinonimelor, 

organizării didactice a materialului biblic, lucrare model pentru cele viitoare, 

inclusiv „Biblia de la Bucureşti‖, 1688 prin simplitatea exprimării apropiată 

de limba poporului meritând evocată în acest an centenar la 370 de ani de la 

apariţie. 
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      ROXANA PAVNOTESCU 

 

 

 

 

 

                                                    Poesis 

 În urma unui vis straniu, prietena mea a scris o poezie. Mi-a citit-o la 

telefon, nerăbdătoare, pentru că slovele se vroiau grabnic auzite. La fel 

cum se întâmplă cu visele ce se vor povestite. Subconștientul nu produce 

numai vise, ci, iată cum creează și versuri, alteori rezolvă probleme de 

matematică sau alte probleme diurne. Nu stătea în firea ei să scrie poezie; 

nu i s-a mai întâmplat, probabil, din adolescență, sau poate că nici n-a 

scris vreodată. Poemul s-a instalat abuziv în conștiința ei, așa, dintr-

odată, și ea l-a exprimat în forma lui cea mai adecvată sau poate cea mai 

pură a versului liber. În vis, tatăl ei se deplasa minulescian, ca o jucărie 

mecanică: rigid, haotic și instabil, ochii se roteau distrați și expresivi în 

orbite. La scurtă vreme, a aflat că tatăl ei s-a îmbolnăvit foarte grav, 

terminal, sau mai exact boala a început să se arate în consecințele ei 

ireconciliabile ființei. „Jucăria stricată‖ avea bateriile duse și se mișca tot 

mai greu; și nu mai ținea pe nimeni de mână, deși trăia de multă vreme în 

orașu-n care plouă de trei ori pe săptămână. (La pensie, părinții ei s-au 

întors să locuiască în casa părintească din Braşov). Când mi-a citit 

poezia, prietena mea era și ea surprinsă de starea de poesis ce-a cuprins-o 

aşa dintr-odată. În scurt timp, se afla pe drumul către casa copilăriei unde 

tatăl ei începuse jocul de-a v-ați ascunselea. În poza pe care mi-a trimis-

o pe telefon, tatăl ei arăta ca un ursuleț de pluș cu fața destinsă și aproape 

zâmbitoare, dar zâmbetul lui era trist. Trist și întristător. Unele jucării, 

dintre cele care cu timpul se însuflețesc, capătă o expresie - adesea 

schimbătoare – reflectată de ochii lor mărgelați și blana lor faux. 

Ursulețul din poză nu vorbea. În fapt, nici nu ne prea așteptăm ca urșii să 

vorbească, mai mult păpușile sunt guralive, când rostesc mereu acel 

stupid „mama‖ mieunat și ventriloc. În imagine, ursulețul părea mut. 
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Refuza să rostească acea mor-măială nefericită a urșilor. De fapt, arăta 

mai mult ca o bătrânică alături de doamna din poză, aplecată deasupra 

lui, care se străduia să-și mențină zâmbetul  cald și luminos. Semn că 

ființa, eliberată de ingratitudinile sexului, rămâne să se odihnească în 

expresia ei neutră și confortabilă, așa cum spiritul androgin a rânduit-o 

înaintea societății de carne.  Liniștea de pe fața ursulețului s-a deplasat în 

grimasa mamei. Nu era o alură confecționată anume să intre în rama 

fotografiei, ci o stare resemnată de liniște și mulțumire pentru clipa care 

încă mai dăinuie – aceea de-a fi alături și de-a respira protector în jurul 

ființei dragi. 

 Poezia prietenei mele mi-a adâncit și mai tare golul ce se reliefa de-o 

vreme în sufletul meu. I-am surprins pe rând cum se pregătesc de plecare: 

întâi prietenii părinților, apoi părinții, din nou prietenii părinților, apoi 

părinții prietenilor… De ce atâtea dispariții vremelnice, au chiar toate un 

rost al lor, dincolo de legile firii? Lumea rămâne strâmtă și mă strânge 

precum zidul din legenda Meșterului Manole. Existența pare că mi se 

frânge, viața mi se stinge cu fiecare dragă dispariție. În mod surprinzător, 

copilăria și tinerețea te așează automat într-o relație firească cu moartea. 

Viața e o gară; o continuă forfotă de plecări și sosiri. Când ești tânăr 

realizezi doar că persoanele din jurul tău - apropiate sau nu – s-au mutat 

din oglindă în fotografie, sau din realitatea străzii în cea a visului. Spun 

din oglindă, pentru că ne proiectăm  în cei plecați altfel decât înainte - o 

reflecție peste timp și nu în instanța momentului.  

 Copilăria manipulează natural categoriile abstractului. Nefiind 

blocată în material, puterea gândului și a reprezentării se bucură de 

libertate maximă. Lumea formelor pure nu are încă dimensiunea 

suferinței, doar a nostalgiei – dar nici  măcar pentru asta nu este încă 

timp – viața e intensă, fumegă și amintirea se face tot mai mică, tot mai 

mică, chiar dacă nu dispare niciodată. Un infinit mic, infinitezimal, dar 

infinit totuși, pentru că însăşi dispariția lui ar fi o abstracțiune.   

 Când suferințele cărnii încep să se adeverească și trupul începe să 

moară, fotografiile din album, sertarele cu lucruri de prisos, umerașele 

goale și cuierul neclintit încep să țipe. Percepția se schimbă atunci când 

gândul morții te apasă. Lucrurile rămase în urmă încă mai vorbesc pentru 

că sunt însuflețite. Vidul crește în jurul tău și odată cu el crește și frigul. 

Frigul singurătății. De ce bătrânilor le e mereu frig  și soarele de pe cer li 

se pare palid si îndepărtat? Un soare golit de suflete aduce lumina palidă 

și derizorie a pustiei, o lumină stinsă, ce friguiește. Soarele morții nu e un 
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amurg ce se culcă liniștit pe ape, ci e soarele zorilor, al începuturilor, 

palid, rece și alb – cadaveric de alb. Mama a plecat odată cu ivirea 

zorilor. Am deschis larg geamul să pătrundă frigul  dimineții. Frigul 

morții nu trecuse prin mâinile mamei care au rămas calde. Vii și calde. 

Cel puțin, până m-am despărțit eu de ele. Poate și după, nu se știe pentru 

cât timp. Dar care timp? mâinilor mamei  nu le mai păsa de timp şi nu 

erau înghețate de frigul morții! 

Aceeaşi prietenă se îmbolnăveşte, un an mai târziu, de o gripă 

imposibilă care o imobilizează câteva zile la pat. În delirul bolii, are 

câteva vise în secvență cu bunicul ei care plecase din lume doar cu câteva 

zile înainte să împlinească 100 de ani. Bunicului i s-a restituit darul 

vederii în ultimii săi ani de viața. Înainte de asta, a petrecut în întuneric 

zece ani cu gândul la o operație care să-l ajute să vadă din nou chipul 

celor dragi. Când operația a fost posibilă, bunicul privea lumea ca pe un 

miracol, prin dioptriile lui uriaşe. L-am vizitat cu Mia şi fetița mea în 

dormitorul lui din Braşov. Cartea lui de căpătâi era un volum de versuri 

simboliste în limba franceză. Era volubil şi părea un om fericit şi împăcat 

cu ale vieții şi ale morții. Mama a fost impresionată de memoria 

nonagenarului care recita versuri din poeții clasici. Câteva luni mai 

târziu, în urma unei gripe puternice degenerată în pneumonie, bunicul a 

plecat, tocmai când oraşul făcea pregătiri să onoreze cei 100 de ani pe 

care urma să-i împlinească. Nimeni  nu a înțeles de ce bunicul n-a vrut să 

mai aştepte câteva zile. Cu o zi înaintea sorocului i-a spus fiicei lui că  "a 

fost de-ajuns". Când a spus asta, nu i-a mai fost teamă de moarte, cum îi 

fusese  până atunci. Abia când se hotărâse să plece, Mia mi-a dat 

permisiunea să mă întorc acasă. Până atunci, se înverşuna să mă țină cât 

mai departe. Suferința ei îi era de-ajuns, nu putea suporta s-o vadă şi pe a 

mea. Bătrânii au socotelile lor înainte s-o pornească la drum, nu le poți 
sta în cale în nici un chip. În timp ce suferea de pe urma oribilei gripe, în 

somn, prietena mea se gândea la bunicul ei care a murit în împrejurări 

similare. 

Eram in camera mea si mama a intrat, bunicul era chiar in spatele ei. 

L-am luat de umeri si l-am îmbrățişat . 

L-am întrebat daca e chiar el si cum e acolo. A spus "bine"; apoi am 

mai vorbit puțin dar nu mai țin minte ce. Arăta f bine si tânăr ca atunci 

când eram eu mică, dar la plecare m-am uitat in ochii lui si pupilele s-au 

înverzit iar un ochi a devenit tulbure, apoi s-a îndepărtat cumva cu 

spatele si au început să îi apară urme de răni pe față ... I-am povestit 

mamei visul şi ne-am întrebat daca o fi fericit acolo. 
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Iată o perspectivă întunecată a vieții de dincolo. Bunicul iese din 

scenă cu spatele, cu  urme de răni pe față, pare să ascundă ceva. 

Înverzirea şi tulburarea ochiului nu prea seamănă cu raiul înscenat în 

tunelul luminos prin care călătoresc cei întorşi din moarte clinică. Este 

oare şi lumea de dincolo o făcătură ca şi cea de aici? Cei care se întorc în 

vizită în momente critice, tineri şi frumoşi, poartă şi ei masca iluziilor şi a 

decepțiilor? Iată-i, cum se întorc orbi şi decrepiți în lumea rece a 

tenebrelor!  Mama intră în camera fiicei, urmată de bunicul, pentru că 

amândoi veghează asupra neajunsurilor fiicei şi nepoatei. La încrengătura 

timpului, pe pragul conştiinței, vii şi morții merg braț la braț. Bunicul e 

grăbit să plece, timpul lui e limitat sau nici nu este. Mama rămâne. 

Urmează o pauză de veghe după care visul se înnoadă adâncindu-se şi 

mai mult către straturile subconştientului colectiv, derulând simboluri 

cunoscute. 

Puțin mai târziu în aceeaşi cameră stăteam f aproape de un mulatru 

tânăr, pe care-l țineam în brațe, şi care a devenit bunicu pentru foarte 

scurt timp. 

Abia am apucat să îl întreb cum îi este lui acolo si mi-a răspuns puțin 

supărat: "Cum sa îmi fie, nu îmi este bine, doar sunt mort!" 

 

 În simbolistica visului, copilul care seamănă cu tine sau e legat de 

tine ( pentru că s-a transformat in bunicul mort ) înseamnă boală. Când 

copilul e foarte mic, boala e foarte gravă, e o prevestire a morții. Ştiu asta 

de la bunica şi această bizară reprezentare mi s-a adeverit în câteva 

rânduri. Negrul este simbolul morții şi combinația mulatră alb-negru 

sugerează un stadiu agravat al bolii. În boală, prietena mea s-a identificat 

cu bunicul mort.  Boala este o tranziție către moartea pe care ți-o doreşti 

ca alternativă a stării de rău şi suferință din cealaltă lume. Deghizat în 

mulatru, bunicul îi transmite mesajul bolii ce ar trebui luată în serios. 

Supărat, bunicul veghează asupra ei şi o dezavuează de la gândul 

plecării. Nici o lume nu pare să fie perfectă şi viața trebuie trăită oriunde, 

oricând, acolo unde este dată: "Cum sa îmi fie, nu îmi este bine, doar sunt 

mort!". A treia şi ultima secvență de vis urcă pe un strat mai superficial 

al subconştientului. E un vis manifest într-o formulă suprarealistă. El 

semnifică trezirea din boală şi din somnul morții, reactivarea dorințelor 

trupeşti. Prietena mea se întâlneşte, într-un mall, cu fratele ei, la o 

înghețată, la care ea va adăuga puțin lichior. Pentru asta, se așează mai 

întâi într-o coadă unde fratele ei pătrunde printr-un spațiu foarte îngust, 

cam de un centimetru, ca să poată ajunge la ea. Visul vorbeşte despre 
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condiția delicată, mereu en garde a muritorului – despre triumful vieții 
asupra morții. 

    Până când prietena mea nu mi-a trimis poezia zămislită cu 

uneltele visului, nu m-am gândit că visul este un act poetic. Visul pe care 

l-am avut cu ani în urmă și care mi-a prevestit că ceva foarte rău avea să 

mi se întâmple, cuprindea imagini de o poezie fantastică, pe care nu le-

am putut identifica cu nimic din ce-am văzut sau citit. Am visat cum mă 

învârteam într-un carusel cu un copil foarte mic în brațe, care-mi semăna, 

sau poate eram chiar eu, când eram mică. De-acolo, o forță ciudată m-a 

desprins din centrifugă şi mi-am luat zborul. Un vis splendid alb-negru în 

care zburam prin pomi înfloriți, peste dealuri, la o distanță mică de 

pământ. Pomii erau albi şi un fel de aură stranie îi reliefa din întunecimea 

nopții. Zborul era lent, uşor şi nesfârşit. Păream fericită dar încercam şi 

un sentiment de teamă, pentru că țineam foarte strâns fetița din brațele 

mele.  A doua zi, m-am gândit intens la bunica mea şi la cum ar fi 

tălmăcit ea acest vis. Știam că o să mă îmbolnăvesc foarte rău. 

Imaginasem deja câteva scenarii posibile. Câteva zile mai târziu, 

inevitabilul s-a produs, dar în cu totul alți termeni decât cei bănuiți de 

mine. După câteva experiențe în proximitatea morții (spun asta, pentru că 

mi-am dorit să mor!), am revenit la sentimente mai bune. Poate că Buni 

m-a ajutat să mă hotărăsc să mai zăbovesc o vreme prin această lume. Eu 

am fost mult mai aproape de moarte decât prietena mea, zburam deja prin 

spațiul dintre lumi. Copilul din brațele mele era foarte mic, toate 

interpretările bunicii se potrivesc. Unde a citit ea despre această 

simbolistică a viselor nu ştiu. Dar era un domeniu care o pasiona. Cum 

spunea mama, mâncarea fumega pe aragaz, o mizerie de nedescris, putea 

să ia casa foc, Buni stătea în vârful patului şi citea, imperturbabilă! Cum 

s-a format în inconştientul colectiv această reprezentare ciudată a trecerii 

în moarte, legată  de prezența în vis a unui copil? Identificarea cu copilul 

mic, pe care-l porți cu tine, semnifică o stare de ubicuitate în regresie. 

Ieşirea din lume se poate imagina în două direcții în spațiul oniric. Ea 

poate fi simbolic un regressus ad uterum şi constituie o mărturie sau 

măcar o reprezentare că de-acolo de unde venim ne şi întoarcem. 

Opțiunea visului pare a fi mereu asta. Stadiul bolii ( ca cea mai probabilă 

şi temeinică condiție a morții) merge proporțional cu stadiul invers al 

regresiei.  

 Îmi stăruie în minte versurile prietenei mele, pentru că ele operează 

în starea de veghe direct cu simbolurile visului. Acea parte esențială a 

visului care nu a trecut de pragul conştiinței (după cum l-a povestit ea) s-

a sublimat magnific pe calea artei: imaginea surrealistă a părintelui-
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bebeluş sugerează aceeași reprezentare a regresiei, în ubicuitate, ce 

anunță boala iminentă. Simbolul se deplasează de la propria persoană ( în 

visul cu bunicul)  la bătrânul ei tată. El devine un prunc mare ce stă pe 

pat şi se priveşte în oglindă în tabloul lui din copilărie. Copilul din ramă 

poartă haine de sărbătoare şi e vesel, semn că e pregătit de drum, în timp 

ce bebeluşul stă pe păturica albă ce simbolizează giulgiul morții.  
Tata, /Şade pe pat mereu/ Pe păturica albă/ Ca un bebeluş mare -/ 

Cuprinzând cu privirea/ Masa, suportul de creioane,/Geamul, televizorul/ 

Şi un tablou de familie - /Din care copilul de altădată/ Îmbrăcat în 

costumașul maro de sărbătoare / Îl priveşte vesel si nepăsător. 

Interesant cum în imageria visului, trecerea este reprezentată ca un 

moment solemn. Preambulul ei presupune haine de sărbătoare. Tot 

prietena mea mi-a vorbit despre mătuşa ei care-şi visează părinții exact 

odată pe an, când revin de fiecare dată solemn  îmbrăcați în haine de 

sărbătoare şi o cheamă insistent la ei. În versul ei, se referă la tabloul 

tatălui ce poartă costumaşul maro de sărbătoare. Cel ce se pregăteşte de 

drum, e fericit să fie în patul lui, în camera lui, înconjurat de obiectele ce 

i-au fost confortabile, unde așteaptă în haine noi, de sărbătoare, Duminica 

Învierii. 

Domnul Toma a murit in Duminica Tomii. S-a potrivit să fie şi 

Sfântul Gheorghe, tot atunci. Cred că şi Domnul Toma a fost un Toma 

Necredinciosul. La sugestia celor de la Casa Speranței, care se ocupau de 

îngrijirea lui la domiciliu, a primit sfânta cuminecătură prin stoma: tubul 

prin care se hrănea artificial de un an de zile. A plecat deci, cu o zi 

înaintea mamei, tot dimineața. Cu o zi în urmă, ar fi trebuit să fie 

parastasul mamei pentru trei ani. Urma să vină şi prietena mea. N-a fost 

lângă tatăl ei, tocmai când s-a dus, deşi stătuse cu el luni de zile înainte. 

Parastasul a fost amânat o săptămână după rânduiala bisericească din 

preajma Paştelor, dar nu şi plecarea Domnului Toma. N-a mai aşteptat-o 

pe fiica lui. Nu mai avea răbdare. Înainte de-a porni, a fost foarte liniştit, 

la fel ca mama. Cei din jurul lui credeau că e mai bine. Prietena mea n-a 

fost cu el când a plecat. Nici ea nu-şi poate explica cum de-a plecat 

tocmai atunci. În fapt, somnul lui începuse cu mult timp în urmă şi ea a 

vegheat asupra lui în tot acest răstimp: Tata a dormit timp de un an, fără 

să se poată scula din pat, fără să poată mânca, fără să poată face aproape 

nimic din ceea ce poate să facă un om normal. 
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           GHEORGHE DĂNCILĂ 

 

 

 

 
       Imperiu stins 
 

Nu-s carele de luptă, nici urale 

Nici luptătorii în suprem asalt 

Sunt numai sângerări şi răni mortale 

Şi drumuri spre tărâmul celălalt  

Un câmp plin de cadavre ce dezgustă 

Eroi şi vise ce-au murit cu ei 

Şi nu întreb de-i justă sau injustă 

Pedeapsa grea ce vine de la zei 

Şi trupu-acesta ce în slavă moare 

Istorii mari şi nume de pe cruci 

Aceeaşi forfotire trecătoare 

E toată tragedia ce-o apuci 

 În veşnicie îmi vor fi garanţi 

 Iubirile mutate în trovanţi. 

                                          13 iulie 2017 

 

            Hegiră 
 

Sufletul pregătit e de hegiră 

Substanţa ce e-n carnea mea expiră 

Matricele cereşti îmi fură bune 

Da-n aliaj e rost de stricăciune 

Şi toată energia ce-mi fu dată 

De-atâta vreme e împuţinată 

Şi toată piatra ce fu-n ziduri pusă 

Vorbea de altă  Sarmisegetuză 

Alte istorii ce închid în ele 

Glorii trecute ale vieţii mele 

Eroii-s morţi, templele se dărâmă 

Pustie e şi Mecca mea sublimă 

 Glorie îngropată în nisip 

Deşertăciune fără rost şi chip. 

                                       13 iulie 2017 
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          Imperiul 
 

 

Imperiul meu de nebunii şi vise 

A fost mai glorios ca cel aztec 

Aur avu, victorii i-au fost scrise 

Dar a venit şi marele eşec 

Poveşti rămas-au şi uitate temple 

Barbare neputinţe cresc din mit 

Doar vânturile pot să mai contemple 

Ce vracii mei demult au prevestit 

Şi au trecut şi faimă şi izbândă 

Victorii vegetale îmi ţin loc 

Când clipele ca şerpii se perindă 

Pe locurile fostului noroc 

 Istoria mea sfântă-o voi închide 

 În paginile unei piramide. 

                                               17 iulie 2017 

 

Semne 
 

 

Sunt semne ca-n Sodoma şi Govora 

Că Dumnezeu pe mine-i supărat 

Nu descifrez nici anul şi nici ora 

Când voi primi pedeapsa la păcat 

Pedeapsa aspră carnea mi-o apasă 

Şi naşte panica din bietul gând 

Făptura-mi arde-n foc şi în pucioasă 

Şi toate se sfârşesc dar rând pe rând 

Au înflorit norocul şi sminteala 

În june vise puse-n stări cereşti 

Azi sigură e numai îndoiala 

Şi câte-au fost se vor schimba-n poveşti 

 Doamne, sfârşitul tragic dacă vine 

 Trimite-un înger să îl iau cu mine. 

                                         13 iulie 2017 
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                         LUCIA DĂNCILĂ  

 

 

 

 

 

                           

                                   ROTIREA CARUSELULUI (III) 

În sfârşi sosi d-na Livia cu cafeaua şi Sânziana se simţi mai liniştită. 

Îşi regăsi cuvintele şi zâmbetul i se aşeză iar pe buzele cărnoase şi 

roşii ca un fluture pe o floare. Dar inima îi bătea nebuneşte în piept. 

- Vă aştept, d-na Livia, sâmbătă la ora 17.00. Puteţi să ne onoraţi şi 

dvs. cu prezenţa dacă vă face plăcere, adăugă ea privindu-l pe Dan. 

După ce află despre ce e vorba Dan i-a promis că va veni negreşit la 

ziua lui Călin. 

Sânziana se ridică şi se îndreptă spre uşă foarte repede pentru a trage 

în piept puţin aer rece căci simţea cum se înnăduşea. Trebuia să se învioreze. 

Simţea că bărbatul acesta are ceva în el molipsitor, şi că de acum întâmplări 

neprevăzute o s-o aştepte, ea fiind deja virusată total.  

„O să treacă aceste stări ale mele, o să fiu tare, cum să mă 

îndrăgostesc la prima vedere? Totu-i trecător, poate e o stare de moment şi 

voi trece peste ea. Sigur!‖ 

Liniştită, aparent, Sânziana a ajuns acasă gândindu-se la sâmbăta 

viitoare când va sărbători ziua lui Călin. 

Sâmbătă dis-de-dimineaţă a fost la coafor şi cu părul ei blond lăsat pe 

spate în bucle mari (de obicei îl purta coc) într-un costumaş clasic, elegant, 

de culoare mov, cu pantofi negri cu toc, alături de Anton, îmbrăcat şi el 

foarte elegant au urcat în maşină şi au ajuns la restaurant. Călin plecase mai 

devreme să-şi întâmpine prietenii şi colegii. 

Sala mare a restaurantului era împodobită cu baloane, lumini 

colorate, flori de toate culorile pe fiecare masă o atmosferă regească unde nu 

te puteai simţi decât fericit. 

Intensitatea emoţiilor le pictase tuturor obrajii cu roşul bujorilor şi 

fericirea plutea în aer preschimbând neliniştea într-un şuvoi de extaz. 
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- Ce bine arătaţi, i se adresă Dan Sânzienei care sosise şi el cu un 

buchet de trandafiri roşii. Sunt pentru dumneavoastră frumoasă doamnă, 

zâmbi el. 

În uşă apăru şi doamna Livia căutându-i cu privirea pe Dan şi pe 

Călin. Valeria sosi şi ea. Era foarte frumoasă, elegantă şi distinsă. Ochii 

tuturor se îndreptară spre ea.  

- Ce fată frumoasă! exclamă doamna Livia. 

- E verişoara mea dragă, adăugă Sânziana şi făcu prezentările. 

După ce toţi l-au felicitat pe Călin s-au aşezat la mesele încărcate cu 

bunătăţi. 

Deodată Sânziana căzu pe gânduri. „Florile dăruite sunt o dovadă de 

iubire. Ce ciudat e acest tânăr! Trebuie să-l ţin pe lângă mine să nu-l 

cucerească Valeria, gândi ea‖. 

Muzica începu şi tinerii trecură la dans cântând şi ei bătând din palme 

în ritmul muzicii. Tinereţea îşi revărsa energiile peste salonul plin de flori şi 

de zâmbete curate. După o pauză scurtă urmă un tangou şi atunci Dan o 

invită pe Sânziana la dans. Ea zâmbea fericită şi trupul ei într-un tremur 

emoţional îi atrase atenţia tânărului. 

- De ce tremuri? o întrebă el. 

- N-am mai dansat demult şi am emoţii, răspunse ea. 

Apoi se lipi uşor de trupul lui fierbinte şi plutiră uitând de cei din jur 

care-i priveau, uitând de ei, levitând în aer ca-ntr-o simbioză fermecătoare. 

Se treziră din această beţie abia când melodia se terminase. Sânziana 

încercase o senzaţie ciudată, simţea cum încet-încet evada din spaţiile închise 

în care fusese până acum captivă, o captivitate pe care ea însăşi şi-a creat-o 

prin alunecarea în nemulţumire şi prin retractare din faţa lumii reale. 

Dan o invită apoi la dans pe d-na Livia şi pe Valeria şi scuzându-se a 

plecat mai devreme căci trebuia să sosească sora lui de la Vîlcea. Sânziana l-

a condus până la intrarea în restaurant luându-şi rămas bun. 

Călin, fericit, era în mijlocul prietenilor şi se simţea mai bine ca 

niciodată. O invită şi el pe mama sa de câteva ori la dans mulţumindu-i 

pentru această seară de neuitat. 

Anton nu a dansat decât o singură dată. Îşi invitase soţia la dans doar 

ca să-şi facă datoria de soţ. A stat la masă antrenându-se în câteva discuţii 

aprinse cu doi tineri iubitori şi ei de fotbal.  

La ora 12.00 toţi au plecat spre casă cu sufletul plin de strălucirea 

clipelor frumoase petrecute în ziua aceea. Au dus-o şi pe doamna Livia cu 

maşina acasă iar Valeria a rămas peste noapte la Sânziana. 

 A doua zi Sânziana şi Valeria au povestit multe bând cafele şi 

gustând din tortul făcut de Sânziana special pentru ziua lui Călin. Despre 

Dan niciuna nu aminti nimic. Valeria, fată sensibilă şi inteligentă simţi că 

Sânziana se îndrăgostise de el. 
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Spre sfârşitul săptămânii Sânziana plecă în oraş după cumpărături şi 

trecu şi pe la doamna Silvia. În curte o întâmpină Dan care-i spuse că gazda 

lui e plecată în oraş la dentist. 

- Poţi să vii la mine să bem o cafea, zise el. 

- Deşi mă cam grăbesc, vin, adăugă ea.  

După ce-şi băură cafelele, după ce mai povestiră cum s-au simţit la 

cheful de la restaurant Sânziana zâmbind îi zise: 

- Poţi să-ţi întorci cafeaua. Eu ştiu bine să ghicesc în zaţul cafelei. 

- Chiar ? se miră Dan. Sunt curios ce o să-mi spui! 

După ce cafeaua întoarsă în farfurioară pe un şerveţel se zbici puţin, 

Sânziana o privi curioasă. 

- Eşti cam trist dar te aşteaptă o mare fericire, o mare dragoste care s-

ar putea să-ţi schimbe destinul. 

- Nu cred, zâmbi el. Destinul e liberul arbitru şi pot să-l schimb cum 

vreau eu. 

- Nu râde, căci aşa va fi! Apoi vei fi nefericit. 

- Crezi că dragostea aceasta despre care vorbeşti îmi va aduce şi 

suferinţă ? 

- Nu mai văd nimic! Ai zis că tu poţi schimba destinul deci vei face 

cum vei vrea. 

- Lasă ghicitul, oricum eu nu cred în astea. 

Îngândurată Sânziana se ridică să plece însă Dan o prinse de mâini, o 

sărută prelung şi fără să spună nimic o lăsă încet să cadă pe pat mângâind-o 

şi sărutând-o peste tot. Ochii, mâinile, gâtul fură sărutate pătimaş, în tăcere. 

Valuri uriaşe fierbinţi o cuprinseseră pe Sânziana şi nu mai avu putere să 

zică „nu‖. În tăcerea camerei, ispitită de dragoste ea visa la raiul pe care nu-l 

cunoscuse niciodată şi pe care acum, iată, îl găsise. Trupul său se prăbuşise 

sub arşiţa iubirii şi cu păcatul în gând acceptase acest joc al iubirii care o 

trezise la viaţă. Ar fi stat acolo lângă Dan, nu mai voia să plece acasă dar 

trebuia. 

- Te iubesc prinţesa mea, lângă tine simt că trăiesc şi sunt fericit! 

- O să-mi fie dor de tine, spuse Sânziana şi zâmbi împăcată că de 

această dată a simţit că-i puternică.  

- Ne vedem mâine! Te aştept, îngerul meu, să ne pierdem amândoi în 

ţara ta de poveşti şi să ne iubim. 

După ce a sărutat-o, a luat-o în braţe şi aşa a dus-o până la poartă. 

La doamna Livia lumina era stinsă. Probabil se culcase. Ajunsă acasă 

Sânziana nu regretă nimic din ceea ce s-a întâmplat. Nu voia să păcătuiască. 

L-a respins pe Marcel dar acum simţea că s-a rupt zăgazul. Nu-i mai păsa de 

nimic. Un gând tainic, ademenitor o chema spre el. „Mâine o să-l caut‖, 

gândi ea şi adormi fericită.  
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 A doua zi plecă în piaţă să facă cumpărături şi trecu pe la Dan. După-

masa era acasă. Nici n-a intrat pe la doamna Livia ci s-a dus direct acolo 

unde dragostea flămândă o chema în iadul său în care avea să ardă treptat şi 

unde trupul fierbinte îşi cerea drepturile. 

Dan o primi cu mult drag, o îmbrăţişă şi o să sărută. 

- Ţi-am adus nişte fructe din piaţă. 

- Mulţumesc Sânziana, ispita mea, spuse Dan muşcând pătimaş dintr-

un măr roşu gustos. Singurătatea interioară dispăruse din sufletul lor şi 

cântarul păcatelor fusese ascuns în bucuria care-i răsfăţa cu vorbe dulci şi 

mângâieri nebune. 

- Ce-ar fi mâine să mergem la piaţă şi să ne distrăm rotindu-ne în 

carusel. Astăzi am văzut multă lume care aştepta să se dea în carusel. 

- Mergem, ispita mea, fiindcă e sâmbătă şi nu merg la spital.  

- Dimineaţă la ora 10.00 sunt la tine, spuse Sânziana. 

- Ce va zice soţul tău dacă pleci de-acasă?  

- Nu-l interesează şi nu mă interesează! Copilul a plecat la munte cu 

nişte prieteni. Nu mai e mult şi-ncep cursurile la facultate. Va pleca la 

Bucureşti.  

Călin reuşise la facultate şi intrase cu nota 10. Sânziana îi găsise o 

gazdă şi masa o lua la restaurant. Banii nu contau. Copilul trebuia să aibă 

condiţii optime ca să poată învăţa. Voia să iasă inginer electronist iar limbile 

străine pe care le stăpânea îl vor ajuta în carieră. Era acum în ultimul an de 

studenţie. 

 În dimineaţa următoare, aşa cum promisese Sânziana sosi la Dan. 

Împreună, ţinându-se de mână, fără să le pese ce vor spune oamenii, porniră 

spre carusel. Cei pe care-i întâlnea o priveau miraţi. Ea era o persoană 

cunoscută în oraş, mai ales prin soţul ei, dar ea nu vedea pe nimeni doar pe 

Dan. Îşi crease o lume a lor, în care doar ei cu sufletele încărcate de fericire 

păşeau încet pe un drum ce-i ducea spre infinit, spre strălucirile astrale care 

le pecetluiseră parcă, soarta. 

Urcându-se în carusel, unul lângă altul, ţinându-se de mână, încet-

încet se ridicară spre înălţimi visând la albastrul cerului, la imperiul unei 

fericiri care nu se va prăbuşi niciodată. Din când în când sub soarele palid de 

toamnă îşi pecetluiau iubirea cu câte un sărut fierbinte. Ce departe sunt de 

pământ, ce bine se simţeau în acest carusel al fericirii, în care pluteau 

căutând absolutul! Ar fi vrut să rămână acolo sus pentru totdeauna, departe 

de oameni, doar ei doi cu nebunia lor care a cucerit văzduhul. Dar caruselul 

i-a adus din nou pe pământ după acele momente unice, în care timpul părea a 

fi doar al lor. În piaţa unde se afla caruselul era lume multă. Şi-au croit drum 

printre oameni cu greu dându-şi seama că, acum, după ce au coborât din 

carusel au intrat în condiţia normală a lumii. Nu mai sunt cei fericiţi de sus 

când pluteau în văzduh culegând buchete de raze de soare în suflet şi când 
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doar ei auzeau muzica plină de speranţă din sufletele lor. Acum se simţeau ca 

Adam şi Eva izgoniţi din rai păşind neputincioşi spre iadul unde-şi vor ispăşi 

pedeapsa. 

- Mergem, acum la mine, ispita mea i-a propus Dan. 

- Întâi merg acasă, pregătesc ceva bun de mâncare şi apoi vin la tine 

să mâncăm împreună. 

- Bine, iubirea mea, te aştept. 

După câteva ore s-au întâlnit şi au luat masa împreună.  

Noaptea, târziu, Sânziana a ajuns acasă. N-o aştepta nimeni. A doua 

zi încărcată cu bunătăţi, mergea iar la Dan. Acolo îşi trăiau dragostea intens 

fără să le pese de nimeni! 

După câteva luni Dan i-a propus să divorţeze. 

- Vreau să fii doar a mea! Doresc să fii mereu lângă mine, să împart 

fiecare clipă cu tine, să te gândeşti la ce-ţi spus şi să te hotărăşti. 

- Bine, aşa voi face, şopti Sânziana mângâindu-i faţa cu multă 

tandreţe. Te iubesc dragul meu! 

Lumea din oraş începuse să clevetească dar ei nu-i păsa. Iubirea o 

făcuse atât de puternică încât nu-i păsa de nimeni şi de nimic.  

După o discuţie cu soţul destul de amiabilă i-a spus că va divorţa. A 

doua zi a înaintat divorţul.  

Fericită, seara, a alergat la Dan şi i-a spus. El a luat-o în braţe şi a 

sărutat-o. A fugit apoi în oraş, a cumpărat florile cele mai frumoase şi le-a 

presărat în pat şi pe covorul din cameră. S-au iubit apoi între florile cu ochi 

de petale colorate intens, lăsând să curgă dragostea lor peste frumuseţea 

florilor tăcute cu chip de martori dezmierdaţi de atâta fericire. 

Cineva bătu la uşă de câteva ori. Dan a deschis căci era doamna 

Livia. Nu a rămas deloc surprinsă căci şi-a dat seama de mult timp că cei doi 

trăiau o frumoasă poveste de dragoste. 

După ce au servit-o cu o cafea pe doamna Livia, Sânziana plecă 

acasă. Se grăbea căci băiatul se întorcea de la munte. Şi într-adevăr l-a găsit 

acasă de vorbă cu prietenul său cel mai bun. Sânziana întinse o masă cu toate 

bunătăţile şi le dădu să mănânce. Soţul nu venise de la serviciu. „Probabil 

avea şi el o iubită‖, gândi Sânziana. 

După ce a plecat prietenul lui Călin, Sânziana i-a povestit copilului că 

vrea să divorţeze. Călin a privit-o tăcut şi gândul că părinţii lui se vor 

despărţi l-a speriat şi l-a întristat. „Nimeni şi nimic nu mă poate întoarce din 

drum. Am suferit destul. Acum vreau să fiu fericită‖, îi spuse Sânziana 

convinsă că va fi înţeleasă. 

Târziu, noaptea, a sosit şi Anton. Călin a stat de vorbă mult cu el şi a 

încercat să-i înţeleagă. Peste o săptămână va pleca la Bucureşti şi „poate 

timpul le va rezolva pe toate‖, gândea el. Avea o iubită din oraşul natal şi 
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spera să se căsătorească în vara următoare, când el va termina facultatea. Ştia 

că mama lui n-o place pe această fată dar el o iubeşte şi-o va lua de nevastă.  

După ce i-a plecat băiatul vizitele Sânzianei la Dan erau tot mai dese. 

Se vedeau în fiecare zi şi erau foarte fericiţi.  

Într-o zi Dan primi un telefon de la un fost coleg care lucra în minister. 

Acesta îi propuse lui Dan să se mute la Bucureşti căci are pentru el un post 

bun. L-a rugat să se gândească bine şi să-i comunice ce-a hotărât. 
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                         IOAN ADRIAN POPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÎN SUSPENSIE 
 

M-am însinuat 

Sub masca unor puncte de suspensie 

În discursul prezidenţial. 
 

Ca un făcut, 

După rostirea lui 

- Petrecută cu mare pompă 

La ceremonia dedicată 

Inaugurării noului an calendaristic - 

Programele profilactice ale Ministerului Sănătăţii 

Au rămas în suspensie, 

Construirea sălilor de sport 

Cu finanţare europeană 

A rămas în suspensie, 

Indicii economici conveniţi 

La negocierile patronat - sindicate 

Au rămas în suspensie, 

Montarea semnelor rutiere 

Pe drumurile turistice 

A rămas în suspensie, 

Strategiile educaţionale universitare 

Au rămas în suspensie. 
 

Luând act 

- Din darea de seamă trimestrială 

A consilierilor săi -  

De haosul instalat 

În toate sectoarele de activitate, 

Preşedintele a instituit  

Starea de urgenţă 

Şi a decretat  
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Expulzarea mea definitivă 

Pe o insulă pustie, 

Să nu mai pot submina 

Dezvoltarea multilaterală a ţării.  

 

 

LABIRINT 
 

Din colţ în colţ, 

Din latură în latură, 

Pe diagonală, pe semicerc, pe mediană, 

În profunzime, în zig-zag, 

Sărind pe romburile de granit 

Caut ieşirea din labirint, 

Dar nu m-aleg 

Decât cu deziluzii. 
 

Deasupra mea 

Croncăne ulii hămesiţi, 

Zboară condori 

Cu amplitudinea aripilor nemăsurabilă, 

Se relaxează în picaj 

Acvile cu cioc tăios. 
 

Eu tremur şi m-ascund sub pietre, 

Mă acopăr cu muşchii jilavi 

Crescuţi între granulele pământului. 

Camerele se îngustează, 

Traseul ia formă tot mai întortocheată. 

Paşii mei scârţâie nesiguri, 

Maxilarul tremură în obraji 

A spaimă. 
 

Schimb tactica –  

O iau de-a rostogolul 

Pe asperităţile solului, 

Dar mă lecuiesc repede 

Ghemuindu-mă ca un arici 

În crăpăturile zidurilor. 
 

Izbăvire nu am, 

Nici căi de refugiu –  

Porţile circuitului alambicat 

Mi se închid 

Una câte una în spate. 
 

Îmi iau pulsul 
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Pentru ultima oară. 

Cad convulsiv 

Sub ghearele zburătoarelor carnivore 

Care m-au reperat milimetric 

Din înaltul bolţii. 

 

 

ÎNHUMARE 
 

E bine uneori 

Să-ţi îngropi devreme morţii –  

Să nu mai vadă 

Ravagiul emoţional pe care l-au provocat, 

Plângerea şi scrâşnirea de pe urma plecării lor... 
 

Ştiţi, eu am convingerea intimă 

Că orice decedat,  

În primele ore după tragicul eveniment,  

Păstrează o firavă legătură 

Cu mediul pe care l-a părăsit, 

Deci simte, desigur la alţi parametri,  

Tulburarea produsă de dispariţia lui  

În rândurile apropiaţilor. 

Altfel nu-mi pot explica 

Mărturisirile unor semeni ai mei 

Conform cărora în prima noapte,  

După ce săvârşeau întregul ritual  

Prilejuit de trecerea în veşnicie 

A unuia de-acelaşi sânge cu ei,  

Acesta le apărea în vis, şoptindu-le: 

— „Dragii mei, vă mulţumesc 

Că m-aţi înhumat în grabă, fără mare tam - tam, 

Eram complet epuizat  

După periplul chinuitor pe pământ, 

Iar voi aţi înţeles, ca nimeni alţii, 

Câtă nevoie urgentă aveam 

De o gură de oxigen de pe lumea cealaltă‖! 
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CÂMP DE LUPTĂ 
 

Izolat total 

Pe câmpul acesta de luptă 

Care e viaţa,  

Sap tranşee între mine şi lume, 

Înalţ parapeţi care să mă pună la adăpost  

De furia semenilor mei; 

Mă-mprejmuiesc cât ai clipi  

Cu mai multe rânduri de sârmă ghimpată  

Să nu pot fi invadat; 

Stăvilesc, cu eforturi inimaginabile, 

Avalanşa de atacuri la baionetă  

Care mă vizează direct; 

Detonez într-un ritm infernal  

Şiruri întregi de dinamite  

Puse cap la cap, 

Testez cele mai noi tehnici de camuflare  

În faţa pericolului iminent. 

Şi, când niciunul  

Dintre aceste multe tertipuri  

- Menite să-mi asigure supravieţuirea -   

Nu dă roade, 

Îmi pun impasibil  

Masca de gaze pe faţă  

Şi caut cu sârguinţă 

Să colectez în nări oxigenul rarefiat  

Din amalgamul de noxe  

Care-mi periclitează destinul  

Zi de zi, ceas de ceas... 
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        IULIU PÂRVU 
 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

                                     

                              

                          NOTE DE CĂLĂTORIE 

 

                                   23 mai, Yazd  

Abia astăzi vom începe circuitul propriu-zis prin Iran. Cum nu se poate 

pleca decât după ora 9, ne sculăm de capul nostru, fără program, mai mult 

pentru micul dejun. Când dăm să coborâm cu bagajele, la lift, suntem 

abordați pe românește de un bărbat tânăr, politicos, care se prezintă ca 

lucrând la ambasadă. Spilcuit, cu o privire vioaie, se interesează despre 

treburile care ne-au adus prin Teheran,dacă ne-ar putea fi într-un fel de folos. 

Îi răspundem, iar el ne asigură că am ales bine Iranul ca experiență turistică, 

ne vom înroarce acasă cu impresii frumoase.  

La îmbarcare, Said – amabil, ca ieri-noapte la sosire. Ne așează el 

bagajele, să nu ne bulucim. O dată porniți, domnul Buzatu ne anunță că 

astăzi vom parcurge o distanță foarte mare, de aceea ne roagă să respectăm 

orarul în locurile de popas, spre a evita întârzierile. Apoi face o prezentare 

generală a Iranului , insistând pe aspectele sale geografice. Ca suprafață, 

exprimată în kilometri pătrați, ar încăpea între hotarele sale opt Românii. Vă 

lăsăm pe Dumneavoastră să apreciați cam câtă parte din Europa reprezintă 

asta. Referitor la populație, ceva mai puțin, numai patru Românii. Deci o 

densitate mai mică decât la noi, asta din cauza întinselor zone de deșert. O 

țară cu foarte bogate resurse naturale. Iranul deține 15% din rezervele 

mondiale de hidrocarburi ! Enorm, dacă le repartizăm pe cap de locuitor. De 

aici, interesul major al marilor puteri de-a stăpâni aceste locuri, de-a 

influența politica economică a regimurilor care s-au succedat. Vecinii spre 

est – Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan. Vecinii spre vest – Irak și Turcia. 

La nord, Azerbadjan. Hotare maritime : Golful Persic, pe toată întinderea sa, 

în sud, și Marea Caspică, în nord. Deci și o poziție strategică de interes 

major. 
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Abia ieșim din Teheran, atât este de întins orașul. Apoi dăm peste 

câmpuri cu holde coapte, mai mare dragul să le privești. Fibra mea 

țărănească reacționează spontan la asemenea priveliști, mai ales după ce ies 

dintr-o aglomerație urbană. Unde nu-s coapte , sunt în pârgă, dar tot bine le 

stă...Câteva minute de muzică, aceleași ritmuri săltărețe de ieri, cu țâpurituri 

oșenești, ce plac doamnelor, care se antrenează cu palmele în tactul 

lor...Intervine Afshin la microfon când ne apropiem de șantierul unei 

moschei, pentru a face partea sa de prezentare. Ca și cum nu se cuvine să 

trecem prin acest loc atât de exaltați. Așa aflăm că edificiul de foarte mari 

dimensiuni care se înalță în apropiere nu-i un așezământ religios oarecare, ci 

viitoarea Moschee Khomeini, ce urmează să devină o a doua Mecca, loc de 

pelerinaj pentru musulmanii șiiți din toată lumea...Noi, creștinii, nu prea 

deosebim între șiiți și suniți, ni se par toți o apă și-un pământ. Doar și unii și 

alții respectă Coranul, ramadanul, rugăciunile, cum catolicii și ortodocșii – 

Biblia, postul și Tatăl-nostru. Diferența vine de la cât de largă este 

recunoașterea ascendenților religioși. Șiiții îi limitează la urmașii direcți sau 

înrudiți ai lui Mahomed, pe toți cei care au funcționat ca imami când s-au 

pus bazele islamismului. Asta, dacă bine am înțeles noi. Șiiții sunt răspândiți 
mai ales în Iran, Irak și Siria, reprezentând doar 15% dintre 

musulmani...Prezentarea lui Afshin , pe partea religioasă,este făcută, evident, 

din perspectiva unui șiit. Îl urmărim cu atenție. Ne dăm seama ușor că în 

momentul de față în Iran se pun bazele unui mit în jurul personalității 
Ayatollahului Khomeini, acesta fiind considerat, în termeni creștini, un sfânt. 

El a fost liderul suprem al țării între 1979-1989. Aflăm date din viața sa. 

Născut în 1902, a rămas, de mic, orfan de tată, încât de educația lui s-au 

ocupat mama și o mătușă. Numele prin care s-a făcut cunoscut și l-a luat de 

la localitatea în care s-a născut, Khomeyn. De la șase ani, a început să 

studieze Coranul. S-a consacrat, de-a lungul vieții, ca teolog, poet, lider 

religios și om politic. Un intelectual autentic, cu peste 40 de cărți publicate și 

cu mare priză la public. A fost căsătorit și a avut doi copii. Spirit 

conservator, în toate manifestările sale, s-a opus procesului de 

occidentalizare a țării. Ca om politic, a activat în Partidul Republican 

Islamic, intrând în conflict cu intelectualii moderniști și cu șahul Mohammad 

Reza Pahlavi, cel care inaugurase Revoluția Albă, adică un proces de 

modernizare a țării. A fost de mai multe ori arestat și exilat în Turcia, Irak și 

Franța. Dar nu s-a potolit, ci mai tare s-a îndârjit. Din exil, a condus mișcarea 

de rezistență islamistă, care , după ce a luat amploare, l-a determinat pe șah 

să părăsească țara. Se întoarce, acum ,glorios, și în scurt timp, printr-un 

referendum, Iranul se declară Republică Islamică, iar el devine liderul 

religios suprem al țării. Preluând puterea, promovează o nouă ideologie de 
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stat, khomeinismul, în vigoare și astăzi. Prin ea se statuează regulile de 

organizare statală, prin care biserica și armata își rezervă rolul de-a 

supraveghea activitatea instituțiilor administrative. Prin noua ideologie, se 

statuează și etica națională, în conformitate cu prevederile Coranului.  Este 

vorba, în general, de o etică a austerității, a moderației, de promovare a 

spiritului de solidaritate comunitară, de combatere a culturii consumiste 

occidentale, de conformism ideologic, de sancționare aspră a celor care nu 

respectă regulile de conviețuire socială... Urmărind expunerea ghidului, mă 

întrebam dacă nu cumva într-un sens asemănător a acționat la noi mișcarea 

legionară, în alte condiții istorice, desigur, și pornind de la alte principii 

religioase. Și ea s-a născut tot dintr-o reacție tradiționalistă față de procesul 

de modernizare a societății românești... 

Afshin își întrerupe prezentarea când autocarul trage într-o parcare. 

Said coboară, purtând în mână un carnețel, și se îndreaptă spre un post de 

control. Încă nu ne dăm seama ce se întâmplă. Nu stă mult și ne continuăm 

drumul nestingheriți. Își reia și ghidul prezentarea. Ține să precizeze că 

ayatollahul nu este un dictator, ci un lider suprem care veghează la punerea 

în practică a aspirațiilor poporului...Ne apropiem de orașul Qom, un centru 

religios șiit foarte cunoscut. Aici s-a format spiritual și Khomeini. Înțelegem 

acum rațiunea pentru care se ridică în apropiere uriașa moschee...Curând 

trecem printr-o zonă deșertică. Suntem la marginea vestică a Dasht-e-Kavir-

ului. Numeroase mameloane, localități sporadice...Afshin continuă. Iranianul 

este, îndeobște, un om inteligent. Ca arian, după măsurătorile făcute, a 

demonstrat cel mai înalt I.Q. Iar asta este o realitate recunoscută în lume. Ca 

cetățean, el își manifestă, în orice situație, bivalența structurală, de om 

religios și de om politic, ceea ce îl face unic în felul său. În Iran, serviciile 

speciale nu trebuie să-și recruteze informatori, întrucât fiecare cetățean își 

asumă obligații în acest sens, din spirit patriotic... Foarte interesante sunt 

locurile prin care trecem. Nu atât frumoase, ca pe la noi, cât particulare. Din 

cele 32 varietăți de relief existente în lume, Iranul are 30...La un moment dat, 

pare să ne răsară în față un lac. De fapt, nu-i decât o fâșie destul de lată de 

deșert salin. Ceva ce n-am mai văzut până acum. Nu munte, ci câmpie de 

sare. Intens albă, cristalizată, numai bună de împachetat... Tonusul ghidului 

crește. Despre esența islamismului, ne vorbește ca unora de altă religie. 

Termenul de islam este echivalent cu cel de pace, de liniște. Autenticii 

islamiști nu promovează terorismul, ci concordia între oameni și între 

națiuni. Îi caracterizează spiritul de toleranță. Antiislamiștii sunt expresia 

răului absolut. În acest sens, Israelul este cauza tuturor relelor din zilele 

noastre. Iranienii respectă profeții evrei, pe evreul de rând, deci nu pot fi 

socotiți antisemiți, dar condamnă politica acaparatoare a guvernanților 
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acestui stat. Însă Israelul nu-i , totuși, decât Satana Mică a lumii. Satana 

Mare sunt S.U.A. Iranul nu-i poate ierta pe americani, pentru că ,după ce i-au 

fost aliați, l-au trădat în războiul cu Irak-ul. Ba , cred ei, chiar l-au incitat pe 

Saddam Hussein să-i atace, pentru a putea stăpâni toate rezervele de țiței din 

zona Golfului. La britanici, nu ar avea de ce să se rățoiască, doar i-a ajutat 

să-și apere hotarele de-a lungul vremii. Cu toate acestea, și Anglia e socotită 

Vulpea Bătrână, pentru a –i sugera perfidia...Observ, chiar cu admirație, că 

pe aici se fac eforturi pentru restrângerea zonei deșertice și transformarea 

locurilor în terenuri agricole. Pe alocuri, holde coapte ori miriști. Așezări, 

ici-colo, adunate, cu gospodării împrejmuite prin ziduri ca de cetate, pentru a 

se ocroti de soarele  dogoritor. Nici țipenie de om pe afară. Ceva ce am mai 

văzut prin Tunisia, mai spre Sahara. Apare și un tren în decor, ce îmi aduce 

aminte de trenurile care treceau prin spatele grădinii noastre în anii 

copilăriei. O garnitură nesfârșită, funcționând ca tren personal și tren marfar 

deopotrivă. Tractată de locomotivă cu aburi...Elena nu se poate abține, își 

întinde picioarele în poala mea, să-i fac masaj la pulpe, că le simte înțepenite 

de atâta ședere. E semn că ar trebui să coborâm, să ne mai dezmorțim... În 

peisaj, tot mai des coline erodate, oferind privirii forme bizare, ca din altă 

lume... 

Ne apropiem de Kashan. La intrare, altă oprire într-un punct de 

control. Apoi, trecem printr-un cartier mărginaș destul de ponosit, 

îndreptându-ne spre o localitate învecinată. Aici vom poposi să vizităm 

Grădina Paradisului. Chiar simțeam nevoia să ne relaxăm. Din prezentarea 

lui Afshin, aflăm că nu e o grădină oarecare, ci un loc istoric luat sub 

protecția UNESCO. Aduce aminte de străvechile grădini persane, care au 

existat încă de la întemeierea imperiului. Răvășită la sfârșitul mileniului I de 

un cutremur devastator, a fost refăcută în timpul dinastiei safavide de șahul 

Abbas cel Mare. Acestuia  i s-a și ridicat un monument în apropiere. De-a 

lungul timpului, a cunoscut câteva transformări, mai ales sub șahii dinastiei 

Qadjar. S-au petrecut aici evenimente importante în istoria modernă a 

Iranului, între ele o întronare și un asasinat politic... Stăm fiecare la rând, 

pentru tichetul de intrare, un fel de card magnetic. Ni se spune că, la ieșire, 

înapoindu-l, ni se vor deconta 50.000 de riali din preț...Înăuntru, între 

zidurile împrejmuitoare, dăm peste un parc cu pini foarte înalți și bătrâni, cu 

tufe de tuia mai tinere, cu rondouri de flori care mărginesc bazine ori canale 

cu apă limpede. Frumos și plăcut, nimic de zis, dar până la imaginea 

paradisiacă la care ne așteptam este o distanță prea mare, ca unele doamne 

din grup să nu aibă sentimentul că-i la mijloc o păcăleală.  Pentru oamenii 

locului, la marginea deșertului, o oază amenajată ca o grădină poate fi simțită 

un colț de rai, dar pentru noi, românii, care trăim în locuri atât de 
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binecuvântate de Dumnezeu, nu-i decât o grădină frumos amenajată, ce poate 

fi găsită ușor prietutindeni. E apă, e umbră, copiii se bălăcesc fericiți, 
pavilioanele și chioșcurile sunt frumos decorate, au uși vechi, muezinul 

cheamă la rugăciune de undeva din apropiere, ambianță orientală... 

Observații, desigur, la un prim contact. După ce, însă, analizezi organizarea 

spațiului și pui totul în relație cu vechea religie persană, poți deduce, totuși, 

tâlcul invocării Paradisului. Dar un Paradis mai profund, nu pentru profani 

de felul nostru, în căutare de plăceri frivole...Ieșim printre primii, la ora 

fixată pentru adunare. Mergem la casă și ne  decontează o treime din costul 

biletului de intrare, cum ni s-a promis. După noi încă vreo doi-trei din grup 

fac același lucru. Când vine grosul, se sistează decontul, fără explicații. Nici 

ghidul nu poate lămuri situația. Câteva doamne se inflamează. Nu știu dacă 

pentru banii nerestituiți sau excedate de tonul prea apologetic al ghidului 

când ne-a prezentat profilul etic al iranienilor. 

La drum, din nou, trecem printr-o zonă mai accentuat deșertică. În 

ciuda acestui fapt, autostrada nu se poticnește, curge înainte, bine întreținută. 

În câte un loc apar așezări înconjurate de oaze cu verdeață. Aici, au fost 

captate, cu siguranță, izvoare subterane. Așa, Ardestan, cu pomi mulți, pe la 

marginea căruia trecem...O curiozitate lingvistică : multe nume de localități 
în Iran sunt formate cu sufixul „an‖ ( Teheran, Kashan, Ardestan), cum ar fi 

la noi  „ești‖ (București, Pitești, Cornești...). L-am luat și noi în numele de 

familie care indică originea ( Abrudan, Mureșan, Moldovan, Gârbovan, 

Pârvan )...Ieșim într-o câmpie cu vegetație deșertică. Cer acoperit cu nori 

transparenți, mai mult un fel de ceață, care protejează de soarele dezlănțuit. 

Rețele electrice de înaltă tensiune dau verticalitate peisajului, altfel cam 

tern... Nu știu de unde a intrat în autocar o muscă, ce , derutată, nu-și găsește 

locul. I-aș face veacul, dar nu se lasă prinsă, decât că mă pișcă de obraji, 

când de o parte , când de alta, cucerită ,probabil, de aroma balsamului cu 

care m-am dat pe față azi-dimineață, după ras. Aș direcționa-o spre Elena, 

că-i mai expertă în prinsul muștelor, dar numai pe mine mă vrea... Mai avem 

drum lung până la Yazd, unde ne va fi masul, vorba lui Creangă. Timp 

suficient să ne ascultăm ghizii, fiecare cu prezentarea sa. Orașul este capitală 

de provincie, cu o populație puțin mai numeroasă decât a Clujului. Are o 

vechime de peste 5.000 de ani, atestată documentar. A fost și a rămas cel mai 

important centru zoroastrian, chiar după cucerirea sa de către arabi. 

Locuitorilor, li s-a îngăduit să-și păstreze religia, în schimbul unei taxe. Și 

după trecerea perșilor la islamism, aici s-a conservat o comunitate 

zoroastriană, care astăzi numără circa  20-30 de mii de membri. Războaiele 

au ocolit orașul, aflându-se la marginea pustiei. În 1272, a fost vizitat de 

Marco Polo, care îi face o interesantă descriere, remarcându-l ca „oraș 
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nobil‖, cu o puternică industrie a mătăsii și un comerț foarte activ. În secolul 

XIV, scurtă vreme, a avut rangul de capitală a Persiei. Impunătoarea 

Moschee Djameh sau Moscheea de Vineri, emblemă a orașului, a fost 

ridicată sub dinastia Qajar. A trăit și o comunitate evreiască în oraș, care, 

după înființarea Israelului, a emigrat. Este așezarea urbană cu cel mai mic 

procentaj de divorțuri din Iran, situație care spune mult despre cultul față de 

familie al locuitorilor săi. Și încă o informație, probabil cea mai importantă : 

Yazd era socotit, cândva, Casa lui Dumnezeu ! De aici au pornit, se pare, în 

călătoria lor după o stea, cei trei magi de la Răsărit să-i ducă în dar copilului 

născut în ieslea de la Bethleem aur, smirnă și tămâie. Ei slujeau în religia 

zoroastriană, ca mari preoți și căutători în stele. Astfel au putut calcula că 

fenomenul cosmic al stelei mișcătoare ce li s-a arătat va avea maximum de 

vizibilitate la Ierusalim... 

Este spre seară, când intrăm în oraș, și deocamdată suntem preocupați 
să ajungem cât mai devreme la hotel. Ne surprinde impunătorul Monument 

al Calului, sublim simbol al libertății. De asemenea, turnurile de ventilație 

sau eoliene ale multor clădiri, într-o așezare supranumită și „Orașul 

vântului‖, la margine de deșert. Un ingenios sistem de împrospătare a 

aerului, în condițiile unei constante canicule.  

Hotel Tradițional ,unde vom dormi, se află aproape de centrul 

orașului. Nu-i un hotel obișnuit, ci un vechi caravanserai transformat în 

hotel. Primire fastuoasă, la recepție, cu sucuri naturale din fructe exotice, 

care ne cad foarte bine, după căldura de peste zi. Nu rezist ispitei și mă adap 

cu două pahare. Niște băieți, din personalul hotelului, ne poartă bagajele spre 

camerele care ne-au fost repartizate. Trecem printr-o curte interioară 

amenajată în stil oriental, din care intrăm direct în cameră. Toți ceilalți urcă 

scări la diferite etaje, în partea opusă. Se pare că ni s-a rezervat un regim 

preferențial. Camera, spațioasă, cu tavan neobișnuit de înalt. Aduce a fostă 

capelă, numai că musulmanii nu știu să fi avut așa ceva. Vor fi umblat, oare, 

și caravane de creștini prin părțile acestea de lume ? Nu ar fi exclus, doar 

Yazd-ul era situat pe drumul mătăsii. Sunt patru paturi în încăpere, ca pentru 

un dormitor familial, iar la baie urcăm pe niște scări înalte din piatră 

lucioasă, pe care se poate aluneca. Nu despachetăm, căci suntem așteptați la 

cină. O sală de restaurant foarte încăpătoare, cu mese aranjate pe lungime și 

tacâmuri la masă. Ne așezăm grupați, în ideea că vom fi serviți. Însă nu, ne 

servim fiecare de la bufet, din multele bucate puse la dispoziție. Alegem, 

cântărindu-le cu ochii, pentru că nu suntem familiarizați cu ele. Mâncăruri 

gătite, firește după rețete locale. Mă ispitește ceva pe bază de cartofi cu 

salată și niște bucăți de fleică, în sos de roșii. Până la urmă, fleicile s-au 

dovedit vinete coapte, foarte gustoase, că m-am mai servit o dată, incitând-o 
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și pe Elena. La desert, am ales numai pepene roșu și fructe, să nu-mi stârnesc 

glicemia, căci pe aici produsele de patiserie sunt excesiv de dulci. Mi-a fost 

îndestulător, ca să mă scol sătul de la masă. O cină bogată, deci, într-o 

atmosferă destinsă, prilej să socializăm mai mult... În drum spre cameră, 

după ce ne-am ridicat de la masă, am încercat să deslușesc cum a funcționat 

acest caravanserai, când mai poposeau pe aici caravanele. Cam ca un han de 

pe la noi. Prin asociere, mi-a zburat gândul repede spre Hanul Ancuței 

descris de Sadoveanu. Probabil că în spațiul larg unde este acum restaurantul 

era amenajat un loc de adăpost pentru animale, cămile sau cai. În curtea 

interioară ,șezând pe sofale, stăteau la taifas drumeții. Pe latura stângă, unde 

avem noi camera, putea fi un loc de servit masa, iar pe latura dreaptă, 

camerele de dormit. Sofale sunt și acum în curtea interioară, în jurul unui 

bazin, dar nu ne permitem răgazul pentru siestă, căci timpul s-a scurs repede 

și-i vremea de culcare. Încheiem, astfel, încă o zi interesantă de excursie, în 

care, într-adevăr, am parcurs o cale foarte lungă... 
 
 
 
 
 

                                                     Imagini din Teheran 
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                      LUCA CIPOLLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back home 
 

Roteando, 

le mie cellule ho sperso 

e donato al vento, 

intrecciate a fili di 

arabesco.. 

note indecifrabili 

che raccolgo 

nel meccanismo simile 

ad orologio squassato e 

sei tu, sono io, 

riportati a casa 

feriti; 

ci ridestiamo colore, 

iridi, papaveri 

e spighe che  

lavano il dolore 

nell'aura d'ambra che avvolge il sangue speso 

e lo perde dentro 

un semplice ricordo.. 

 

Back home 

 

Rotind, 

celulele mi-am pierdut 

și dăruit vântului, 

împletite la firele de   
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arabesc.. 

note indescifrabile  

pe ce le adun 

în mecanismul similar 

unui ceas zguduit și 

ești tu, sunt eu,  

readuși acasă 

răniți; 
ne redeșteptăm culoare, 

curcubeie, maci 

și spice care 

spală durerea 

în aura ambrei înfășurând sângele risipit    

și-l pierde într-o 

simplă amintire.. 

 

Cleopatra 
 

Eri raccolta all'ombra 

dei pensieri-nebbia, 

quella madre 

che più non scorgo, 

eclissata dal mio ego, 

un deserto 

che l'immagine risalta. 

Cleopatra, 

temevi un dì la serpe, 

dico, anche di pezza, 

e fra le dita leggevi 

il mio destino..poi, 

scivolata nello spazio d'un atomo, 

vidi la tua forma 

accecarmi 

ed il mio sguardo 

teso 

ad una goccia di rimpianto 

e di beata gioia.  

 

Cleopatra 
 

Erai reculeasă la umbra 
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gândurilor-ceață, 

mama aceea 

pe ce n-o mai zăresc,  

eclipsată de egoul meu, 

un deșert 

pe care imaginea îl subliniază.    

Cleopatra, 

o zi te temeai de șerpii, 

vreau să spun, și din cârpă,    

și între degete citeai 

destinul meu..apoi, 

alunecată în spațiul unui atom, 

văzui forma ta 

să mă orbească 

și privirea mea  

țintită 

spre o picătură a regretului  

și a bucuriei fericite. 

 

Chiara d'Assisi 
 

Le tenebre si fan leggere 

e rischiaran d'improvviso, 

non è facile contare le promesse disattese.. 

ma tu, correndo su prati rossi, fossi, 

hai cancellato una lacrima 

e l'istante precedente. 

La casa era dismessa, 

misero sdentato sorriso, 

la tua mano accogliente 

a porgere il pane. 

Scesi anch'io 

e t'aspettava il matto 

in partenza per Roma, 

inciampai e per un istante.. 

l'acqua smise di segnare il ruscello, 

non più un sussurro 

o verso d'allodola.. 

mi reclamò la notte.  
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Clara din Assisi 
 

Tenebrele se ușurează  

și însenină deodată, 

nu sunt ușor de socotit promisiunile încălcate.. 

dar tu, alergând pe pajiști roșii, șanțuri, 

ai șters o lacrimă 

și clipa mai devreme. 

Casa era părăsită, 

zâmbet mizer și știrb, 

mâna ta primitoare 

care întindea pâinea. 

Am coborât și eu  

și te aștepta nebunul  

plecând spre Roma, 

m-am împiedicat și pentr-o clipă.. 

apa se lăsa de imprimat pârâul, 

nu mai un șopot  

sau viers de ciocârlie.. 

mă reclamă noaptea. 

 

 

Seta 
 

Il tuo sorriso era seta, 

accogliente velluto, 

coperta, 

due occhi ossidiana 

rilucenti al buio, 

chissà quale carovana   

dietro le quinte 

l'accompagnava, 

quali impavidi corsieri 

su steppe ardenti 

e poi..il freddo. 

Seta.. 

il tuo perdono, 
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coscienza, 

fendevi anche la notte 

come un faro imperituro 

e poi..ti lasciavi 

intangibile presa 

marginale, prevalente.. 

 

Mătase 
 

Zâmbetul tău era mătase, 

catifea primitoare, 

pătură, 

doi ochi obsidian 

strălucitori în întuneric,   

cine știe ce caravană 

în culise 

îl însoțea, 

ce neînfricați armăsari 

pe stepe fierbinți  
și apoi..frigul. 

Mătase.. 

iertarea ta, 

conștiință, 

despicai și noaptea 

ca un far nepieritor   

și apoi..te lăsai  

prins intangibil  

marginal, prevalent.. 
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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 A DIN ANII 60-70 ŞI CENZURA DE  

PARTID ( VII) 
 

    Când am elaborat ampla lucrare colectivă „Literatura română 

postbelică. Integrări, valorificări, reconsiderări” (1998), am reţinut un 

fragment multgrăitor din „Scrisoarea dinainte de moarte”
5
 a scriitorului rus 

Alexandr Fadeev, Preşedinte şi Secretar al Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S., 

cel mai convins ideolog al „realismului socialist‖ şi „mâna drapată‖ a lui 

I.V. Stalin în problemele conducerii literaturii de către partid, care însă, încă 

în 1956, s-a spânzurat în chiar propria-i locuinţă. Motivele sinuciderii au 

fost aşternute într-o zguduitoare scrisoare, care a putut să vadă lumina 

tiparului foarte târziu (cenzura comunistă interzicând-o, ţinând-o în secret), 

abia în perioada destrămării imperiului sovietic, mai exact spus în anul 1990 

                                                           
5
 Предсмертное письмо Александра Фадеева  // «Учительская газета», 1990, 2-9 

октября. 
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în publicaţia «Учительская газета» (nu în oficiosul «Правда»!) din 2-9 

octombrie. Iată acest fragment (în traducerea noastră): 

  „Nu văd nici o posibilitate de a trăi mai departe, deoarece arta căreia 

i-am închinat întreaga mea viaţă e distrusă de conducerea înfumurată şi 

ignorantă a partidului, şi acum nu mai poate fi îndreptată.  […] Literatura 

– această sfântă a sfintelor – a fost dată spre sfâşiere birocraţilor şi celor 

mai înapoiate elemente ale poporului. […] Pe noi, scriitorii, după moartea 

lui Lenin (mai credea în Lenin! – n.n.), ne trata de sus ca pe nişte copii răi, 

ne exterminau, ne înfricoşau ideologiceşte şi numeau toate acestea – 

„partinitate”. […] Pe mine personal m-au transformat într-un fel de cal 

înhămat la cărăuşia de greutăţi. Literatura – acest rod superior al noii 

orânduiri – este distrusă, persecutată, hăcuită în fel şi chip‖. 

   Aceste adevăruri crude şi rostite pe şleau (încă în 1956!) sunt deosebit 

de preţioase pentru noi prin faptul că ele demască şi înfierează din interior 

consecinţele extrem de păgubitoare pentru literatură ale metodei 

„realismului socialist‖ şi ale „partinităţii comuniste‖. Aceleaşi metode 

diabolice, dacă nu uneori şi mai drastice, erau aplicate cu docilitate, pe 

urmele fierbinţi ale „exemplelor‖ din Moscova, şi asupra literaturilor din 

republicile unionale, inclusiv asupra literaturii  din Moldova. Oare nu era 

într-adevăr „distrusă, persecutată, hăcuită în fel şi chip” şi literatura 

moldovenească din anii ’50-’70, cum rezultă cu multă claritate din studiul 

analitic al lui Vladimir Beşleagă (citat deja) „Conştiinţa naţională sub 

regimul comunist totalitar” ?! 

   Descoperind scrisoarea de dinainte de moarte a lui A. Fadeev, autorul 

„Gărzii tinere‖, mi-am zis în sinea mea: ar putea să existe un caz mai mult 

sau mai puţin similar şi în realităţile literare din România, ţară socialistă 

care prima s-a decis să refuze „realismul socialist‖ ca metodă de creaţie, 

blamându-l şi înlăturându-l din uzul teoretic, chiar  şi ca „termen‖. Într-un 

târziu, aflându-mă într-o deplasare ştiinţifică la biblioteca Academiei din 

Bucureşti, am dat tocmai de informaţia intrigantă pe care o bănuiam doar pe 

cale intuitivă. „Încolţit‖ nu o singură dată de către conducerea Ţării 

Sovietelor în problema dată (uite, întreg lagărul socialist se împacă de 

minune cu metoda „realismului socialist‖ în literatură, însă voi, românii, 

sunteţi ca o cioară albă, i-aţi întors spatele, aţi izgonit însuşi termenul!), 

Nicolae Ceauşescu, şeful partidului comunist din acei ani, a recurs la o 

stratagemă: şi-a exprimat, chipurile, dorinţa de a se consulta cu cel mai mare 

scriitor, cu omul etic-etalon al perioadei respective – Marin Preda. 

Spunându-i despre ce este vorba, Nicolae Ceauşescu îl întreabă frontal: „Ce-

ai zice dumneata, dragă Marin Preda, dacă am reveni la realismul socialist, 

care ne cauzează atâţia nervi?‖. La care autorul „Moromeţilor‖ ar fi răspuns 
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prompt şi răspicat: „Dacă faceţi acest lucru mă sinucid!‖. Şi nu s-a 

sinucis, pentru că Ceauşescu i-a dat ascultare. Şi bine a făcut!.. 

   La sugestia noastră, şi în baza unor materiale puse la dispoziţie, lectorul 

superior de la Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi Anatol Moraru 

a scris un amplu material panoramic şi destul de concret despre poezia 

moldovenească de opoziţie şi confruntările ei cu cenzura comunistă acerbă 

în perioada de stagnare, studiu intitulat „Poezia ca formă de rezistenţă la 

teroarea istoriei”.
6
 E o primă încercare de examinare sintetizatoare şi 

diferenţiată a fenomenului poetic respectiv, cu multiple exemple concrete şi 

cu interpretări adecvate din perspectiva mentalităţii momentului. Doi ani 

mai târziu, în 2000, publicistul Alexandru Donos a editat o carte întreagă – 

obiectivă în fapte şi comentarii – despre dramele literaturii basarabene şi 

despre scriitorii care au avut de pătimit de pe urma securităţii şi cenzurii 

comuniste, intitulând-o sugestiv „Scriitori martiri”. Deosebit de revelatoriu 

este, mai ales, setul de articole din capitolul cu titlul semnificativ: 

„Românitate: limbă, alfabet şi patrie” (p. 11-75). 

    Acelaşi publicist, Alexandru Donos, a avut inspirata idee de a realiza 

mai târziu, în 2004, o serie de interviuri cu poeţii martiri, pe care le-a 

publicat în săptămânalul „Literatura şi arta‖. E vorba de interviurile: 

„Descântecul, formulă magică” (cu Dumitru Matcovschi despre 

manuscrisul „Descântece de alb şi negru” – „L.A.‖ din 26 februarie), 

„Poezia nu trebuie redusă la informaţie” (cu Elena Vatamanu-Curicheru 

despre cartea lui Ion Vatamanu „De pe două maluri de război” – „L.A.‖ din 

29 aprilie), „Cenzura comunistă şi curajul de a o înfrunta vin de la răsărit” 

(cu Petru Cărare despre cartea „Săgeţi” – „L.A.‖ din 27 mai), „Cenzura a 

afectat întregul proces literar” (cu criticul literar Ion Ciocanu despre un 

articol al acestuia privind opera lui Ion Druţă – „L.A.‖ din 24 iunie), 

„Spiritul inventiv a învins” (cu Gheorghe Cutasevici despre placheta de 

versuri „Hora luminii‖ – „L.A.‖ din 20 iulie) ş. a. 

   Toate aceste destăinuiri, obţinute de la prima sursă, cum se zice, aduc o  

mulţime de (auto-) dezvăluiri preţioase, de momente, detalii şi precizări 

importante, varsă lumină suplimentară asupra statutului poeziei de opoziţie, 

asupra mobilurilor ei interioare şi exterioare, asupra înţelegerii 

„mecanismelor” de funcţionare a „latenţei‖ subversive, în fine, asupra 

concretizării mesajului de idei „criticist‖ exprimat printr-un limbaj esopic 

foarte specific. Desigur, vom afla aici mai pe larg şi despre modul diabolic 

al cenzurii comuniste de a aplica pedepse necruţătoare celor care se făceau 

                                                           
6
 Vezi: Moraru, Anatol. Poezia ca formă de rezistență la teroarea istoriei // În monografia 

colectivă: „Literatura română postbelică…”, 1998, p. 96-108. 
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„vinovaţi‖, pentru „greşeli ideologice‖, precum şi despre înseşi pedepsele 

concrete. 

    S-a impus în atenţia cititorului, prin aspecte mai puţin cunoscute şi 

prin comentarii îndrăzneţ de libere (uneori chiar certate cu bunul simţ) 

serialul de articole „Sub zodia cenzurii”, publicat de Andrei Hropotinschi în 

revista „Basarabia‖ de după 1989 (vezi I, nr. 5 din 1992 – despre Mihail Ion 

Ciubotaru; II, nr. 7 din 1992 – despre Petru Cărare; III, nr. 11 din 1992 – 

despre Ion Druţă; „Sub zodia cenzurii – Vasile Vasilache‖, nr. 12 din 1992; 

nr. 6 din 1994 – despre Ion Vatamanu; nr. 6 din 1997). Scrise (uneori în 

pripă) în urma consultării unor materiale de arhivă secrete sau mai puţin 

secrete (nu se ştie însă pe ce căi – cinstite sau necinstite – au ajuns în 

„mâinile‖ fără mănuşi ale căutătorului de „senzaţii tari‖, articolele 

nominalizate au pus în circulaţie documente (inclusiv de partid) de 

importanţă pentru o mai bună înţelegere a epocii respective şi a conştiinţei 

naţionale sub regimul totalitar. De ce a avut acces la aceste materiale 

„secrete‖ numai A. Hropotinschi, e o întrebare la care deocamdată nu-i 

putem găsi răspunsul. 

   O contribuţie reală la examinarea mai lucidă a cărţilor ostracizate de 

securitate (e drept, făcută după 1989, când lucrurile s-au clarificat deja de-a 

binelea şi când susţinerea lor (a cărţilor) nu prezenta nici un risc, ba putea fi 

întreprinsă chiar cu multă „uşurinţă‖, cu exces de curaj şi cu câştig de 

„capital‖ profesional) a adus-o criticul Ion Ciocanu prin recenziile aparte la 

mai toate cărţile „cu bucluc‖ aparţinând lui P. Cărare, I. Vatamanu, D. 

Matcovschi, G. Vieru ş.a., recenzii pe care le-a publicat separat în 

săptămânalul „Literatura şi arta‖. Cu aceeaşi uşurinţă profesională – şi fără 

nici un risc! – şi-a formulat atitudinile tranşante faţă de cărţile cu pricina şi 

Mihai Cimpoi (la două din ele a fost chiar redactor de editură) în a sa „O 

istorie deschisă a literaturii române din Basarabia” (1996).  

   Mai în adâncime şi mai nuanţat examinează problema în discuţie 

criticul Gheorghe Mazilu în articolul „Cenzura şi autocenzura” (vezi: 

„Literatura şi arta‖ din 11 februarie 1999). Deşi, trebuie s-o spunem fără 

înconjur, nimeni dintre criticii noştri nu a ajuns să ia în dezbatere – în cazul 

literaturii subversive – noţiunile estetice adecvate ce ţin de munca 

scriitoricească: „exigenţă‖ şi „autoexigenţă‖.  

Dar… E firesc şi chiar e locul să ne întrebăm aici, cu toată gravitatea şi 

responsabilitatea: unde erau cei mai curajoşi critici ai noştri, cum ar fi 

Vasile Coroban, Mihai Cimpoi, Ion Ciocanu, Gheorghe Mazilu, în acei ani 

tragici, în momentele „fierbinţi‖ de răfuială ideologică, când au fost 

„răstignite‖ atâtea şi atâtea cărţi de poezie (nu neapărat date la cuţit sau 
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interzise înainte de a fi editate)? De ce au preferat, ca şi absolut toţi ceilalţi 

critici „cuminciori‖, să ia apă în gură, să tacă chitic sau s-au ascuns în 

păpuşoi, cum se zice? De ce nu au luat la timp atitudine critică, de ce nu i-

au susţinut deschis pe cei care aveau nevoie de susţinere  anume  atunci,  

când  deasupra  capului  lor  atârna  sabia  lui Damocles? Într-un cuvânt, de 

ce nu şi-au făcut datoria cetăţenească şi profesională la momentul critic de 

vârf? Dimpotrivă, unii dintre ei, pactizând cu puterea, au acceptat 

conjunctura şi au încercat să „lovească‖ distructiv în cea mai realizată şi mai 

curajoasă (în plan de opoziţie, dar şi artistic) carte de versuri a lui Pavel 

Boţu „Ornic‖ (1978).  

   În ceea ce mă priveşte, am recenzat la timpul cuvenit mai toate cărţile, 

cu mai mare sau cu mai mic „bucluc‖, şi, în linii mari, le-am recenzat 

pozitiv.  

Iar în anul 1988, în săptămânalul „Literatura şi arta‖ am inaugurat din 

proprie iniţiativă rubrica nouă „Cărţi nedreptăţite‖, sub care am publicat 

câteva materiale „inedite‖,  „de sertar‖ despre cărţile hăcuite de cenzură, dar 

scrise (materialele) nu ulterior, nu post factum, ci în chiar miezul de foc al 

anilor când au văzut lumina tiparului cărţile persecutate.  

    [Nu am aşteptat să ne îndemne sau să ne ia din urmă nimeni, nici chiar 

„nerăbdătorul‖ Andrei Hropotinschi, care atunci a stat cu mâinile în şolduri 

sau în cruce, n-a binevoit „să se arunce în foc‖: a aşteptat să vină anul 1989, 

ca să se mai limpezească lucrurile şi numai după aceea să se avânte în 

„atac‖, pentru a le arăta la toţi ce poate el, „curajosul‖ curajoşilor]. 

 Ne referim în primul rând la întinsul material ce recenzează amănunţit 

volumul „Temerea de obişnuinţă” de M. I. Ciubotaru
7
. Între altele, cartea 

selectivă de mai târziu a poetului – „Viaţa fulgerului”, apărută în 2004 în 

colecţia „Biblioteca şcolarului‖, a inclus integral această recenzie la 

„Referinţe istorico-literare‖ (p. 309-316). Pe aceeaşi linie se înscrie şi cartea 

noastră „Polemici literare”    (editată,   înfruntând   multe   obstacole – 

inclusiv   cel   inventat   de   A. Hropotinschi –, abia în 2006), care oferă din 

belşug mostre de atitudini polemice răspicate şi formulate la momentul 

oportun întru apărarea poeziei autentice. Dar nu-l trimitem pe critic la 

această sursă ştiinţifică, pentru că pur şi simplu n-o s-o poată găsi: a apărut 

doar în 100 de exemplare… 

 

                                                           
7
 Vezi: Dolgan, Mihail: „M. I. Ciubotaru: „Temerea de obişnuință”, 1977 // „Literatura şi 

arta” din 5 mai 1988. 
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                 NINA SOROCEANU  

 

 

 

 

 

 

       

 

 
 

Inima inimii, Poezia 

 
Probabil, fiecare poet, atunci când purcede la elaborarea unei 

antologii de autor, e pus în situaţia să manifeste şi mult spirit critic, dar, mai 

ales, autocritic, lucru nu chiar uşor de depăşit. Scriitorul Gheorghe Colţun a 

susţinut cu brio acest examen dificil, dar şi plăcut totodată, dând la iveală o 

antologie de versuri reprezentative pentru creaţia sa. Cartea e intitulată 

„Anotimpul înmuguririi cuvintelor” şi a fost tipărită într-o ţinută grafică şi 

tipografică excelente la Chişinău, în 2016. Cele 476 de pagini ale culegerii îl 

vor convinge pe orişicare eventual cititor al ei că da, cuvintele, poezia lui 

Gheorghe Colţun a înmugurit, ba mai mult ca atât, a dat în floare!  

Aflat încă pe băncile şcolii într-o febrilă căutare a „cuvântului ce 

exprimă adevărul‖, acest excelent lingvist (e profesor universitar, doctor 

habilitat în filologie, autor a numeroase lucrări ştiinţifice, manuale etc.) tinde 

să dea strălucire limbii materne şi prin arta poetică, reuşind să îmbrace în 

straie de gală profunde viziuni magistrale asupra condiţiei, aspiraţiilor 

omului recent care, chiar ştiindu-se constrâns de o realitate mai mult ostilă 

necum favorabilă actului creator, recuperează candoarea, demnitatea umană 

prin scris. Neîmpăcarea lui cu meschinăriile societăţii contemporane e una 

antologică, dictată de a feri fiinţa umană (implicit, şi pe a sa) de pierzanie, de 

degradare. În acest scop, poezia îi este un bun aliat, un soi de purgatoriu 

spiritual, dar şi o tribună prin intermediul căreia el speră că va fi auzit şi 

înţeles de către acei care au şi ei deschidere spre problematice individului şi 

a umanităţii.  

Autorul are o deschidere largă, nu doar spre propriu-i destin, ci şi 

spre cel al comunităţii din care face parte. Preocuparea lui e să ajungă la 
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„inima inimii‖, adică – la esenţe, la firea omului, dar şi a lucrurilor, 

evenimentelor.  

E un periplu anevoios, căutarea esenţelor, însă Gheorghe Colţun 

reuşeşte să le pătrundă miezul. Ba, mai mult ca atât, îl atrage şi pe cititor în 

această căutare febrilă.  

Căutătorul de poezie e cititorul de gradul suprem, comparativ cu 

simplul cititor. Nesaţul de a căuta Poezia îl au doar acei care învaţă s-o 

depisteze sau, şi mai esenţial, s-o creeze. Poetul Gheorghe Colţun e un 

neobosit căutător de Poezie. El, filologul-specialist înţelege, probabil, mult 

mai profund şi mai nuanţat sensul, rostul, enigma, farmecul ei. Şi, 

înţelegându-le, încearcă să-l convingă şi pe cititorul mai puţin avizat în arta 

poetică, mai puţin cititor, adică, să-l urmeze pe el, ştiutorul, în aventura de a 

descoperi Poezia, de a-i savura nectarul, de a se bucura de vraja ei. Acest 

traseu, anevoios şi sublim totodată, constituie şi conţinutul întregii sale 

creaţii poetice, pe care, iată, l-a adunat într-o importantă antologie de autor – 

Opera poetică, intitulată Anotimpul înmuguririi cuvintelor (Chişinău. 

2016, 476 pagini). Însumând, cum ne anunţă autorul pe coperta a IV a 

volumul, „cele mai reprezentative poezii‖ din anterioarele plachete de versuri 

semnate de acest strălucit filolog (16 la număr!), în volumul-antologie au fost 

incluse creaţiile poetice scrise „Pe ascuţiş de suflet‖ (p. 251).  

Fiindcă acest autor anume aşa scrie Poezie – „Pe ascuţiş de suflet‖. E 

mult frământ, mult zbucium sufletesc, mult dor, multă dragoste, mult avânt, 

multă amărăciune, dar şi puritate, crez în versurile sale. El, care cunoaşte, se 

pare, „seva sufletului‖ uman (vreau să mă regăsesc, pag. 17), nu pregetă să-şi 

mărturisească „păcatele‖, ezitările: „Eu mă frământ pe cărările vieţii‖, aflăm, 

bunăoară din poeziile „Noapte‖ (pag. 30), „Zbucium‖, „Mă-ntreb…‖ (pag. 

34), dar şi temeritate de a cunoaşte „Căţăratul pe munţi‖ (pag. 191). Ba mai 

mult ca atât: dornic să afle „În inima inimii/cum s-ar putea să răzbatem?‖ 

(Poemul De toamnă, pag. 38), el se pare că reuşeşte această performanţă – să 

răzbată „în inima inimii”, deoarece munceşte ca un Sisif „La poarta 

sufletului‖ său (pag. 19), unde „Până în zori ard cuvintele‖ (sublinierea ne 

aparţine – N.S.).  

Numeroasele dedicaţii – mamei Agripina, tatei, fratelui Vasile, 

copiilor, nepoţilor, poeţilor Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Nicolae Dabija, 

Adrian Păunescu, Lucian Blaga, medicilor, sponsorilor (oamenilor de bine) 

Doina şi Alexandru Machedon, soţiei Tatiana etc. ne fac să înţelegem că 

izvorul nesecat al vibrantelor sale versuri de dragoste îl constituie 

„imensitatea inimii‖ sale sensibile (vezi textul „Topirea cuvintelor‖, pag. 

113).  

Gheorghe Colţun – cunoscător şi generator de sentimente pure, 

înălţătoare, nu e un sentimentalist lacrimogen, ci unul care adună „sufletul / 

fărâmă cu fărâmă, din noroiul uman‖  (p. 74). Îndurerat că acest „noroi 
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uman‖ se lăţeşte ca o pecingine în societatea noastră, autorul transformă 

Poezia în bisturiu, am zice, social, demascând vehement metehnele acelor 

care suferă de „cangrenă intelectuală‖ (pag. 125), în textele „Vânzare‖, 

„Dezamăgire‖, „Veacul invidiei crase‖ (pag. 127), „Veşnica trădare‖ (pag. 

18), „Perfidie‖ (pag. 24), „Ruinare‖ (pag. 29), „Prefăcătorie‖ (pag. 30) etc. 

Viziunea autorului e originală, deşi el se declară, fără echivoc, a fi un autor 

„tradiţionalist‖. Ba e mai modern decât toţi moderniştii „artificiali‖, care, în 

lipsa ori neputinţa de a propune modele de vers nou, proaspăt, recurg doar la 

trucuri vulgare de profanare a sentimentelor umane. Gheorghe Colţun, 

precizează în prefaţa la carte Nicolae Dabija „ nu provoacă răni, el 

cicatrizează răni‖ (pag. 5). Fie că scrie texte lirice (În aşteptarea sărutului – 

pag. 273, Alte lacrimi – pag. 303) etc., fie că creează texte cu o tentă 

religioasă (ciclurile „Palma lui Isus‖, „Pe ascuţiş de suflet‖), fie că recurge la 

maxime – haiku, poetul Gheorghe Colţun e conştient că „Te poţi 

preface/uşor în cenuşă, când /arzi aprig de dor‖ (pag. 259)…  

Volumul mai cuprinde şi un capitol de „Aprecieri critice‖ (paginile 

438-464) şi un „Tabel cronologic‖ (pag. 465-468).  

Prin creaţia sa poetică, Gheorghe Colţun se înscrie în pleiada 

autorilor – căutători de Poezie, temerari şi ferm convinşi că şi în veacul 

nostru zbuciumat, pragmatic, năuc, demolator de tradiţii, nimicitor de limbi, 

de popoare întregi, distrugător de valori (să amintim aici doar de Irak…), 

barbar, crunt, perfid etc., îndemnându-i şi pe cititorii săi să creadă că există 

„Viaţă hrănită/doar cu Eternitate / Divinitate‖ (pag. 342).  
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          GHEORGHE COLȚUN 

 

 

 

 

   

   

Amurg 
 

Prin spațiul bolnav 

dintre ușă şi pragul 

contaminat de mucegai 

se strecoară tiptil, 

ca un şarpe, amurgul. 

 

Otrăveşte mai întâi lumina 

din tunelul ce duce 

spre bojdeuca mea hibernală, 

apoi învăluie în moarte 

sticla cenuşie 

de la fereastra sufletului 

degerat. 

 

Îl chem la duel 

pe contrafratele meu 

amurgul cel trist, 

până-n zori plâng 

două ascuţişuri de 

singurătate. 
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Început de martie 
 

Timpul, 

deghizat în cuvânt, 

calcă hotarul dintre moarte şi viaţă 

şi ne alină simbolic 

durerea 

îngheţată în inima amintirilor. 

 

Privirea 

împietrită vrea să-şi lase haina grea 

în cuierul iluziilor, 

cenuşa aşteptărilor, 

arse în soba învierii, 

se preface în cânt alinat. 

Iubirea, 

aciuată în bârlogul ei hibernal, 

tresare ca un copil 

speriat prin somn. 

 

Visul ei, 

rătăcit în labirintul lui Faur, 

caută cu înfrigurare 

firul salvator al lui Mărţişor. 

 

Primăvara amurgului 
 

Ţipătul timpului despicat în două 

mă ademeneşte în pădurea intimă a anilor, 

coltele zilei îmi devorează jumătate de suflet 

şi priveşte miop la rădăcinile 

aprinse de un soare mai mult subteran, 

crengile luminii tremură ca un gând pierdut 

în jurul orizontului, 

ce are şi nu mai are margini, 

argintul părului înfloreşte bătălii 

pentru orice fir 

înghiţit de sărurile lutului. 

 

Întregul cerului 

se preface în felii 

de luncă ce sug ca nişte ventuze 
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aroma neîntregului, 

laptele beznei 

loveşte timpul repetent 

cu târzii cuvinte 

cioplite din stele, 

zbaterile suliţelor otrăvite 

rod seminţele 

ultimelor licăriri 

ale aproapelui depărtat, 

primăvara amurgului 

c u r g e   c a   p â n z a   p ă i a n j e n u l u i, 

prinsă de un colţ 

ruginit de Lună. 

Iulie 
 

Gura spartă a cerului 

potopeşte caravane de dogoare 

peste faţa pământului epuizată ca foamea. 

Nările sucite ale vântului 

seacă plămânii frunzelor 

tatuate de venele aride, 

semimoarte. 

Pelinul amar dă năvală fără obraz 

prin spice, 

cerând bir de la faţa pâinii, 

rămasă fără îndurarea Celui de Sus. 

În luceafărul de apă 

ziua se îneacă în amintirile licărinde 

ale valurilor înmormântate în vapori. 

La umbra prizărită 

te sufoci ca lângă para de cuptor 

şi îţi faci vânt cu degetele 

din care picură sudoare. 

Clipele fudule ale nopţii, 

care fură grame de răcoare  

din respiraţia leneşă a Lunii, 

se lasă aşteptate îndelung. 

Ochii dimineţii sunt trişti 

de plumbul insomniei 

şi adună în jurul pleoapelor 

mici picături de soartă  

pentru îmbrăţişarea ploii. 
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Iluzia ploii 
 

Iluzia crudă a ploii domneşte peste paradisul 

vlăguit al lanurilor gânditoare 

şi sapă monoton la rădăcina 

golurilor zădărniciei, 

vântul strecurat prin sita necazurilor 

caută un codru de amintiri 

din basmul picăturilor vii, 

vrând să sugrume colinda norilor seci, 

lutul petalelor apleacă tulpina căinţei 

peste cioturile de credinţă 

şi îmbracă viermele frunzelor 

cu un ţipăt de cocori, 

culorile roase de şobolanii arşiţei 

zac ca nişte pânze demodate, 

aşteptând zugrăvirea fulgerilor, 

ce înspăimântă lumea, 

pe trupul vremii se înmulţesc răni 

clocotinde cu gura de cascade, 

ce aşteaptă înfrigurate 

logodna lor cu apa, 

păsările răstignite în herghelia însetată 

se profilează în piatra nemuririi 

ca plantele expuse 

într-un ierbar ridicol. 

 

Lacrima mântuirii se încheagă 

cu cenuşa corcită 

şi-şi retează aripile dobânzii, 

ca să poată zbura din privire. 
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        DIANA SAVA DARANUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              De aș fi fost un înger 

 

De aș fi fost un înger, demult aș fi zburat 

Spre lumi strălucitoare învăluite-n har, 

În care nu sunt lacrimi, nici loc de vreun păcat 

În care doar iubirea e cel mai mare dar... 

 

Mi-aș fi făcut aripa covor și mângâiere 

Ca s-o aștern umilă sub talpa cea divină, 

Ca să nu se rănească când trece printre stele 

Izvorul cel de viață, de dor și de lumină... 

 

Aș fi cântat în ceruri pe ritm de alăută 

Și cântecele mele le-aș fi trimis în nori , 

În picături de rouă cucernice să curgă 

Ca să admire chipul Preasfântului în zori... 

 

De aș fi fost un înger, n-aș fi avut vreo teamă 

Lumina de-ntuneric știind să o separ, 

Aș fi cu veșnicia de mână și de-o seamă, 

Călătorind prin vremuri și lumi fără hotar... 

 

Dar...sunt numai o umbră și iarăși cad pe gânduri, 

Arzând ca lumânarea de zbucium și de dor, 

Visând că voi ajunge să fiu cândva un înger 

Care-a trăit o viață de simplu muritor... 
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               Smerenie 

 

Să nu îizicitrecutului „trecut‖, 

Ci să-l numești „frumoasă amintire‖, 

Șfârșit cu gust amar de început 

Un val ce legăna a ta iubire. 

 

Să nu le spui greșelilor „păcat‖, 

Ci le consideră o„lecție trăită‖ 

Din care suspinând ai învățat  

Să poți alege calea potrivită. 

 

Să nu alungi singurătatea ca pe-un „chin‖ 

Când ți-e privirea-n zare răstignită, 

Ci crede, e„popasul cel divin‖ 

Când poți vorbi cu inima-mpietrită! 

 

Să nu te plângi de lacrimi, nu-s „poveri‖ 

Ci gustă-le„aghiasma cea de leac‖ 

Ce-țispală sângerândele căderi 

Lăsându-ți sufletul ca lacrima curat. 

 

Să nu-i răspunzi dușmanului cu„rău‖ 

Când te lovește-n inimă cu ură! 

Compătimește-l ca pe-un „fariseu‖, 

Nefericit fără credință și măsură... 

 

Să nu blestemi ispitele ce vin, 

Numește-le „frumoasă încercare‖ 

Prin care șlefuindu-te devii 

O piatră rară și strălucitoare! 

 

Să nu râvnești la ceea ce-i străin 

Și nu cârti de ai, de n-ai, de dai! 

Căci gol goluț pe lume ai venit 

Și nu pe bani obții un loc înRai! 

 

Să nu te miri când te vorpărăsi 

Și ți-or călca iubirea în picioare! 

E calea lor prin care vor pieri 

Căci dragostea e unica scăpare! 
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Să nu ai frică când s-or năpusti 

Cu limbi de foc și arme peste tine! 

De-l ai pe Dumnezeu, vei birui 

Cu-n singur pai vei fi la înălțime! 

 

Să nu mai spui că crucea-ți este grea 

Când te trezește-un soare dimineața! 

Că trece până tu vei cugeta  

Minunea cea mai mare- însăși  viața... 

 

Se sting frumoase flori în lăicere... 

 

Setoși de viațăș i de mângâiere, 

Țesuți din fire de răbdare și lumină, 

Înghesuiții trandafiri din lăicere 

Admiră anotimpul din grădină. 

 

Precum niște străjeri în Casa Mare 

Ce-și duc sentința anilor ce trec, 

Lipsiți de roua dimineții în petale 

Cu toamnele de-afară se întrec. 

 

Mireasma lor- cețoasă amintire, 

Păstrând nectarul mâinilor țesând, 

Care  nășteau din lână trandafirii 

Și-i sărutau pe frunte, lăcrimând. 

 

În cămăruța unde doarme busuiocul, 

Adăpostiți de unperete ani la rând, 

Deja pierdut-au anii și sorocul 

Cu brațele întinse, așteptând. 

 

Frumoaseflori cu vise răstignite 

Și-o singurădorințăpâlpâind: 

Să-nviedoarpe-o clipă, logodite, 

Cu-n soareînamiazăstrălucind...  

 

Săsimtăboareavântului de-afară 

Șirouadiminețiitresărind, 

Să fie dezmierdateînspreseară 

De unamurgfrumos ca un colind. 
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O clipădoar, o zi din veșnicie 

Săsimtădragosteapământuluismerit, 

Apoisă se întoarcă-n lăicere 

Cu amintirea-n care au iubit... 

 

Tresarmereucândușa se deschide 

Șiumbrevechialunecă-n unghere. 

Blocate-n timp de așteptăriplacide 

Se sting frumoasefloriînlăicere... 

 

 

Rețeta dorului de mamă 

 

Gătește, mamă, cozonacii și-I plămădește cu iubire, 

Presară dorul cu speranțe și fă un aluat subțire! 

Și din a ochilor adâncuri adaugăun pic de apă 

Să fie coca numai bună: nici dulce tare, nici sărată… 

 

Frământă, mamă, aluatul și prin povestea ta îl trece, 

Aroma fructelor uscate din amintirisă nu mai plece. 

Cu iz ușor de vanilie precum un vis ce se destramă, 

Adaugă și trandafirii, bătuți cu zahăr într-o toamnă. 

 

Amestecul cel plin de taine îl lasă, mamă, încovată, 

Acoperit cu pânze albe să crească basme pe o vatră. 

Și-apoi cu flacăracea vie săîncălzești bătrân cuptorul 

Și să adăugi nostalgi punând la copt pe tave dorul. 

 

Și când veni-vom de departe, bătând la ușă cu Ajunul 

Să fie cozonacii proaspeți, să întâlnim frumos Crăciunul! 

Că n-am găsit în lumea mare un gust mai tandru într-o 

iarnă, 

Decât în cozonaci de-acasă… rețeta dorului de mamă… 

 

Pe strada unde locuiau bunicii mei 

 

Pe strada unde locuiau bunicii mei, 

S-a gârbovit și gardul nu știu cum, 

A-m bătrânit și ―pupăza din tei‖, 

Și petrel cărunte-s lângă drum. 
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Pescaune din lemn, pe lângă porți, 
Mai stau la sfat și-a cum vreo două toamne 

Și din toiege își fac semen peste nopți 
Cu brumele ascunse în năframe. 

 

La geamuri mohorâte, amintiri 

Privesc la drum prin cioburi care plâng. 

De prin ogrăzi mai ieri cu trandafiri 

Ecoul trist răspunde șuierând. 

 

Și plouă iar cu nuci într-un pridvor, 

În care glasul corbilor se-adună 

De parcă-ar face toamnelor favor, 

Cântarea lor funebră ce răsună. 

 

Vinfrunze mii s-aștearnă  căpătâi 

Pe prispele cu fața în spre zare. 

Tot așteptând iubiri cu dor dintâi 

Să se întoarcă-n timp seducătoare. 

 

Salcâmiirăvășițitrimitscrisori, 

Poștaș e vântuldelegatnumai de ei 

Mesajsăducădincolo de nori 

Cu destinația: ― Înceruri. La Bunei…‖ 

 

Să știe bunii toamnele că trec 

Schimbând decorul basmelor din tei. 

Și unicul vecin e-un dor poet 

Pe strada unde locuiau bunicii mei… 

 

Lada bunicii 

 

La câți ciorapi a împletit în veac ulei, 

La câte noduri a legat până în zori, 

Ar fi înconjurat pământul, de-ar fi vrut, 

Cu firul cel de lână, de trei ori... 

 

La câte flori frumoase a țesut 

Și le-a sădit cu drag prin lăicere, 

Ar fi făcut din ele drum bătut 

De-ar fi voit s-ajungă pân la stele... 
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La câte horboțele-a croșetat, 

Cu acul cel din lemn, întimp pierdut 

Ea fruntea cerului ar fi împodobit 

Cu o năframă albă, de-ar fi vrut... 

 

La câtă cânepă prin baltă a topit 

Și in, ca să-I ajungă pânză albă 

Pentru cămăși și zester ce-a gătit, 

I-ar fi ajuns să-mbrace lumea dalbă. 

 

La câte anotimpuri și stihii 

A semănat cu dorprin broderii, 

Cărări din iarbă verde-a înflorit 

Cu gândul la nepoți și la copii... 

 

La câtă lână a trecut prin furca ei, 

Și printer degete în fir s-a prefacut 

Și-ar fi făcut o scară pân la cer, 

Prea buna cea cu zâmbetul cărunt. 

 

La câte ghemului i-a spus, i-a povestit 

Când fusul se-nvârtea tot mai încet, 

Atâtea basme și povești a depănat 

Că ar fi fost, și prozatoare, și poet. 

 

La câtă grijă a avut pe la chindii, 

N-a spus nimic, povară să nu fie. 

Pe valuri din prosoape ce-a țesut, 

S-a dus să cucereasc-o veșnicie... 

 

La câte vise a avut, le-a îmbrăcat, 

În ornamente și în rânduri colorate, 

Ca să ajungă păretare pe-un colac 

Și zolnice scârbite și uitate... 

 

La câte amintiri m-au inundat,  

Prin lada-I răscolind cu nostalgie, 

Ascult o furcă ce vorbește cu un ac 

Și mai transform un ghem în poezie… 
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                       LIDIA GROSU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEM  REPROBABIL 

 

Trece o maşină peste mine, 

iar eu râd: „Ce-a vrut?‖ Halal de ea, 

De mai crede c-ar putea, străina,  

să mă smulgă din fiinţa mea! 

Şi-o întreb în limba românească:  

„Cine te-a adus în ţara mea 

să-mi dobori, cu-al tău chip de paiaţă,  

Latinia din inima mea? 

Nu vezi cum se scurge-n veacuri? Vie?  

Dominantă-i chiar şi-n lume ta, 

Dar ai tot forţat-o-n argăţie  

să-ţi cedeze luciul de stea. 

Ea, mai blândă decât zorii zilei,  

zborul spre-nălţime şi-a croit; 

Tu, printre istoricele file,  

glasul şi-al ei scris le-ai pângărit. 

Ea păstratu-şi-a, cu lutul viu,  

sufletul în sfânta liturghie 

Tu, un nimenea, cu steagul stacojiu, 

i-ai tăiat din strămoşeasca glie  

cu întunecimi de canibal… 

Ce ştii tu, imperiu de intrigi 

Decât că momentul crucial  

a sosit şi suntem neînvinşi! 

…Trece o maşină peste mine, 

Iar eu râd: „Nicicând nu vei putea 

Să-mi omori fiinţa-mi veşnic vie,  

înhumată chiar  

în Limba mea!‖ 

 



89 
 

 

 

 

 

 

EL,  SCRIITORUL... 

 

Distinsului Scriitor şi Marelui Patriot Român,  

 

Ioan Barbu, de la Râmnicu Vâlcea 

El, scriitorul, nu cunoaşte moartea 

Şi din adânc, străfulgerat de dor, 

Desface aripile visului spre poarta 

Neordinarului, din el, Cuvântător. 

 

Măria sa în timpuri grâu coseşte 

Şi taurul de coarne-l ia mereu 

Cu mielul blând din suflet, - creştineşte, 

Păstrând în el pe Bunul Dumnezeu. 

 

Strămoşi între coperţile-i se zbat 

Şi ne povăţuiesc de cele sfinte: 

Un neam nu poate fi îngenuncheat 

Decât de Absolutul ce nu minte. 

 

De sub pupila clipei se desface 

Atoatevăzător în anotimpuri, 

Lumina aşternând-o prag de pace 

În Cartea ce-l sculptează-n mii de rânduri. 

 

El, absorbit de pagina iubirii, 

Trăieşte clipa de intensitate 

Şi e fior pe valul mistuirii, 

Şi zori de zi în miez nebun de noapte. 

 

El, scriitorul, nu cunoaşte moartea 

Şi din adânc, străfulgerat de dor, 

Desface aripile visului spre poarta 

Din el – Neordinar Cuvântător. 
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ROB  AL  LIMBII  ROMÂNE 

 

Sunt această palmă de pământ 

Adunată sub toţi fraţii mei de sânge, 

De Carpaţi fiorii toţi mi-i prind 

Ocultaţi de ochiul care frige. 

 

Vând un ac în limba mea înfipt –  

Ecuson pe frunţi nelegiuite, 

Inima română mi-o desprind,  

Necăjind aducerile-aminte. 

 

Intru în istorie cu-n sacru,  

Contopit veşmânt cu gândul meu,  

Ozonat de muşatine pleoape: 

Limba romănească-i Dumnezeu... 

 

...Astăzi se deschid din munţi spre mare –  

E-un cuprins ce-ncape-n sărutarea-mi, 

Nu m-ar merita o veşnicie, 

Dar mi-accept, de viţă,-a mea robie. 

 

Basarabia, Transnistria, Bugeac, 

Bucovina, Herţa – grămăjoară 

Toate sunt dureri – din veac în veac, 

Care cheamă-n mine mama-Ţară. 
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                 ECATERINA IURCU-URÂTU             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Dragoste de ţară 

 

De ce mă judeci, lume, mă vorbeşti de rău, 

Că nu sunt ca tine, nu  cobor în hău?! 

Eu am rămas ca lacrima, nu m-am întinat, 

Prin viscol m-ai trecut, dar n-am îngenuncheat. 

 

Troianu-mi ajungea până mai sus de brâu, 

Dar prin tunelul iernii mă îndreptam spre râu, 

Apa-i îngheţată de lacrimile - amare, 

Purta ca mine-n suflet nestinsul dor de ţară, 

 

Acelaşi dor de ţară frumos, neîntinat. 

Când clopotele bat cu jale peste sat, 

Răsare iar trecutul, mulţi îl ascund în umbră... 

Viţa-mi nu tăinuieşte trădare, fapte sumbre. 

 

O-ntârziată, însă, rămân să fiu în timp, 

Nu sunt ca unii, nu voi ca să mă schimb, 

Sufletul nu-mi vând nici pe argint bogat, 

Nu-mi umplu neamul pur de vină şi păcat. 

 

Rămân să depăn firu-i armonios prin vremi, 

În lumina-i albă, atunci când mă rechemi, 

La stativele mamei care ţeseau întruna 

Covor cu sensul vieţii  – floare în cunună. 
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Rămân aşa să fiu precum am fost, 

Firul îl depăn fin, căci mi-am găsit un rost, 

Să ţes numai lumină în suflet prin cuvânt, 

Arfa mi-e acordată, încă mai vreau să cânt.  

 

Calea mi-e deschisă, gândul liber zboară, 

Se sfarmă bariere şi tristele hotare 

Cu sârma cea ghimpată aruncată la groapă, 

Prutul va fi un  pod de flori etern pe ape. 

 

Vom dăinui prin ani şi va veni o zi 

Când podul cel de flori în inimi va-nflori, 

Când visul de unire nu va mai fi miracol, 

Ci unică iubire de neam, fără obstacol. 

 

O dragoste de neam şi de-a ta scumpă ţară 

Aprinde-n noi un dor de primăvară, 

Dalba-i înflorire nu poate fi oprită, 

Va da, va da în rod  cum e de toţi râvnită. 

   

      Stejarul neamului  

 

Mai lasă-mă în codrul verde, 

Lângă-un stejar bătrân, rotat, 

De care neamul meu se vede 

Sufletu-mi ţine-nrourat. 

 

Stejarul e bătrân, dar verde, 

Înscris în cartea nemuririi, 

Neamul prin suflu-i nu se pierde, 

Prin suflul verde-al dăinuirii. 

 

Mai lasă-mă să stau în codru, 

Un joc de umbre şi lumini 

Alunecă atât de sobru 

În sufletu-mi cu dor senin 

 

De neam, de doină şi baladă, 

Şi de un bucium strămoşesc, 

Prin cânt ne-ntreabă de ni-e dată 

Chemarea-n neamul românesc. 
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Sedimentat adânc în mine 

Cu dragoste de codru verde 

El ne înalţă în lumine 

Şi neamu-n veci nu se va pierde. 

 

Limba Română 

 

Floare a cuvântului,  

Ca mana pământului. 

Tu, visarea gândului, 

Aripă a scrisului, 

Lira paradisului – 

Limba română. 

 

Soare al cuvântului 

Din razele sufletului, 

Lacrimă-a fiorului 

Din arfa izvorului – 

Limba română. 

 

Pasăre a cerului,  

Speranţa adevărului, 

Dai vigoare zborului 

Din inima dorului – 

Limba română. 

 

Sol de armonie, 

Întru veşnicie, 

Tu, a mea simţire, 

Şi-a mea fericire – 

Limba română. 

 

Limba română, 

A ţării stăpână, 

Să ne trăiască, 

Să ne-nfrăţească, 

Să ne-ntărească 

În sfântă credinţă, 

Şi-n biruinţă 

În sfânt ideal: 

Unirea cu ţara, 

Unirea de neam. 
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         SABINA COJOCARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             * * * 

 

Ce ne zice viitorul? 

Cine este, unde-aleargă? 

Șterge clipa, alină dorul 

Printe-iluzii tot aleargă. 

 

Dar în cursa de acum, 

Vine din trecutul mare 

În prezent... și-i facem drum 

Plecă-n marea depărtare. 

 

Ș-apoi stinși în neștiință 

Ce va fi oare?! –  ne-ntrebăm 

Nu vedem cu ce silință 

Îl creăm, îl modelăm. 

 

Suntem niște Dumnezei 

Ce ne scriem singuri soarte, 

Dar ca orbii singurei 

Le cătăm în altă parte. 

 

           Hibernare 

 

Îmi plânge firea și blestemă 

Dreptatea-ar vrea să o-nconjoare. 

Din visuri face diademă, 

Dorința- i vine-n apărare 
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Mereu se zbuciumă, se-ntreabă, 

Văzându-și cruda realitate 

De unde e?! Și-adoarme-ngrabă –  

În viselele îndepărtate. 

 

Ce caută-n această lume? 

Și ce vede, ce plăcere? 

Cănd nașterea-i durere-n spume 

Viața-i – mare de durere. 

 

Las-să plângă, las-să strige, 

De crede-n visele plăcerii! 

Realitatea dac-o frige –  

De  ce o dă mereu uitării?! 

 

Și dacă, blestemând încearcă, 

S-adoarmă, să nu mai scâncească 

Adevăru-n vis să-l șteargă –  

Atunci să nu se mai trezească! 

 

E absurd... 

 

E absurd 

Să miști lumea din loc, 

Să o treci prin mistere 

Și s-o transformi în joc. 

E absurd 

Să trăiești multe vieți 
În una singură 

Dar niciuna s-o simți 
Și niciuna s-o-nveți. 
E absurd 

Să te-mparți în eroi 

Ce vor trece bariere 

Fără să le-nvingă vreodată 

Nimiciți și goi. 

E absurd 

Rețeaua energetică să te mire 

Să-ți conectezi realitatea 

În prize cu-ecrane 
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Dar să nu-ți vezi propriile fire. 

E absurd  

Să mori în fiecare zi  

Fără dureri 

Și cu mintea crispată 

S-aștepți moartea adevărată. 

S-asculți mare zgomot 

Fiind absolut surd 

O, Doamne cât e de-absurd... 

 

Iubire virtuală 

 

Te iubesc profund pe taste 

Și culeg rebelul dor, 

Programa iubirii caste: 

Avatar, ecran color. 

 

Pixelii ne sunt natură 

În pesaje fără spații 
Smailicuri ghiduși ne fură 

Din intenții multe grații... 
 

Ah iubite, e-nvechită 

Și e tristă poenița... 

De te-nfioară ispita –  

Scrie-mi dorul cu penița. 
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                VALERIU RAŢĂ 

 

 

 

 
 

   

 

 

Adorata mea – Basarabia 

 

Basarabia, doarBasarabia – 

Adorata mea de demult, 

Devenită astăzi un cult, 

Dibuind, își recroiește albia. 

 

Pulsul inimii ei ascult: 

Ruptă-i de la trup ca așchia – 

Basarabia, doarBasarabia – 

Adorata mea de demult. 

 

Permanent, leal, îi apăr grația, 

Zi de zi la temă discut... 

Iat  ̓am preschimbat și ocupația,  

Vreau din suflet ca să-i ajut. 

 

Basarabia, doarBasarabia – 

Adorata mea de demult... 

 

 

Avem legămînt 

 

Cred: pe noi a voit Dumnezeu să ne-aleagă 

Dintr-o neagră vîltoare – cu discernămînt – 

Şi la Munţii Carpaţi, dar şi Marea cea Neagră  

Domn aşază pe Ştefan cel Mare şi Sfînt. 
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Ce viteaz a mai fost... Şi avut-am salvare...  

Flori aducem la Putna, la sacrul mormînt, 

Că a stat ca o stîncă şi hoarde barbare 

Grabnic pleacă din ţară, dar nu l-au înfrînt. 

 

La Vaslui, la Hotin şi Tighina-i de veghe 

El, „atletul lui Crist‖... Între cer şi pămînt 

Steagu-i falnic în lupte e fără pereche – 

Stă în gloria lui un profund simţămînt. 

 

Vai, urgia ne bate cu sila în poartă, 

Creşte forfota ei, dar avem legămînt... 

Şi cum fost-au oştenii bravi altădată 

Sînt nepoţii lui Ştefan cel Mare şi Sfînt… 

 

Rugă către Voievod 

 

Sună un bucium în zare, 

Bate şi clopot – pe rînd, 

Vino aici – la hotare –, 

Ştefan cel Mare şi Sfînt. 

 

Vino şi-ţi apără ţara, 

Neamul în speţă latin, 

Vino, căci grea e povara 

Traiului cu un străin. 

 

Hoţi apucară o hrincă, 

Mari să se facă, avuţi... 

Cum au putut să atingă 

Cîmpuri şi munţii cărunţi? 

 

Cum au putut să robească 

Plaiul cu oameni cinstiţi? 

Cum pînă azi mişeleasca 

Poftă-i schimbată pe-arginţi? 

 

Mare mai este puhoiul –  

Curge din Est – Răsărit… 

Pierdem cu dînsul războiul, 

Altfel nici n-am bănuit. 
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Vino acum, Voievoade, 

Tari noi să fim ca atunci, 

Cînd ne-ai purtat ca-n balade 

Contra sultanilor turci. 

 

Vino şi scapă-ne plaiul, 

Rodnicul nostru pămînt, 

Cei ce ne fură mălaiul 

Bagă-se iute-n mormînt…  

 

Unire, fraţi români! 

 

Avem destui mîncăi, nătîngi şi lichele 

Ce cred că mai revin la „zilele cele‖... 

 

Unire, fraţi români! 

Unire, fraţi români! 

 

Ne vin de-aiurea pripăşiţii în turme – 

Ajunge dragostea de plai să ne-o curme! 

 

Unire, fraţi români! 

Unire, fraţi români! 

 

Acuma starea noastră se agravează – 

Farsorii, hoţii insolent ne sfidează. 

 

Unire, fraţi români! 

Unire, fraţi români! 

 

De ce ni-i Neamul între viaţă şi moarte? 

De ce-n mizerie, bietul, atîta se zbate? 

 

Unire, fraţi români! 

Unire, fraţi români! 

 

O! dă-ne, Doamne, minte ageră, vrere 

Să fim o Ţară – neclintită putere!  

 

Unire, fraţi români! 

Unire, fraţi români! 
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                      IGOR FONARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mircea Eliade în actualitatea secolului XXI 

 

Secolul XXI este un secol al tehnologiilor, deși toate invențiile sunt 

pentru a avea mai mult timp ce ar trebui orientat spre cunoașterea universului 

și spre descoperirea de sine. Atestăm că omul se grăbește ca niciodată. Alerta 

nu este orientată în favoarea dezideratelor sufletești. Mircea Eliade ne-a lăsat 

multe scrieri, deducem că era un om ce confruntându-se în timp avea 

vectorul scopului primordial.  

În primăvara acestui an se vor împlini 32 de ani de la plecarea în 

eternitate a marelui filosof şi scriitor Mircea Eliade. Vizitând India pe la 

sfârşitul secolului XIX, fiind pasionat al acestei lumi, Rudyard Kipling scria: 

„Occidentul este occident. Orientul este orient. Şi nu se vor întâlni nicicând‖.  

Dar evoluţia socioumană are legităţile sale. Şi însuşi Rudyard Kipling cu alţi 

eminenţi pioneri au fost dinte cei care au detronat acest adevăr. Sorbind din 

izvorul spiritualităţii indiene, aceşti promotori ai filosofiei indiene, au trăit 

transformări personale, schimbându-și viziunile, au produs multe fluctuaţii în 

gândirea şi apoi în comportamentul occidental. Nimeni din ei n-a fost pe 

deplin înţeles în Apus. Dar este cert că, reîntorcându-se înapoi, ei duceau în 

sine o putere, o forţă care uimea şi punea pe gânduri pe cei din jur.     

În acea epocă (anii 30 ai secolului XX) intelectualitatea europeană 

trăia o perioadă de disperare, contradicţii, probleme care deseori erau 

consecințe ale proprii gândiri. După părerea mea,  până în prezent situaţia 

completamente nu s-a schimbat. 

 Într-o scrisoare din Calcuta M. Eliade specifica: „Privind în urmă de 

la cel dintâi contact cu metafizica, 1923, până acum cred că foarte puţini ar 

putea înţelege de ce am dreptul să spun că Europa spirituală e, în majoritate, 
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o ceată de colecţionari sau de submediocri, neştiind ce vor şi ignorând 

complet principiile cunoaşterii‖ (l). 

 Astfel de personalităţi ca Mircea Eliade au devenit nişte bastioane ale 

unui adevăr mare, care în mare măsură nu mai avea nevoie de sprijin extern. 

Ei au găsit misterul Indiei, pe care toată viaţa doreau să-l împărtăşească 

celorlalţi. M. Eliade, într-un eseu, numeşte această taină „drumul spre 

centru‖. 

Şi astăzi insistă aceeașiîntrebare: Oare drumul spre India nu deschide poarta 

spre sine. Într-o parabolă orientală Musa Cazim spunea că: „Învăţătorii 

vorbesc despre învăţătură. Învăţătorii adevăraţi, în afară de aceasta, îşi 

studiază ucenicii lor. Dar cel mai mult ar trebui studiaţi înşişi învăţătorii‖.Şi 

e clar de ce, anume ei întruchipează în sine toată experienţa ce o expun în 

teorie. Din aceste considerente repercutarea asupra vieţii lui Mircea Eliade e 

semnificativă. 

 Analizând amintirile şi opera lui, putem observa şi diferenţia anumite 

etape de concepere a culturii, religiei, filosofiei indiene de către Mircea 

Eliade: 

 Prima etapă:   Studierea   scrierilor, lucrărilor, ascultarea 

prelegerilor dedicate istoriei, filosofiei, religiei indiene. 

 A doua etapă:  Pătrunderea în realitatea vieţii indiene: studierea 

limbii, obiceiurilor, tradiţiilor,  asimilarea lor cu dragoste şi veneraţie. 

Familiarizarea cu limba vedelor – sanscrita. Analiza textelor în original. 

 A treia etapă:   Trăirile problemelor, suferinţelor, aspiraţiilor Indiei 

de către un occidentaleuropean. Formarea indianului european. 

A patra etapă: Sihăstria. Etapa unirii teoriei spirituale cu practica 

spirituala, trăirea centrului. Iniţierea de facto în calea spirituală. În 

„Amintiri‖ M. Eliade scria despre a patra etapă: „Dacă India „istorică‖ îmi 

era interzisă, mi se deschidea acum calea către India „eternă‖... Trebuia, cu 

orice preţ, să mă concentrez, să-mi regăsesc adevăratul meu „centru‖. 

Meditaţiile şi tehnicile yoghine, pe care le studiasem cu Dasgupta în textele 

clasice, şi pe care le aplicam sub controlul lui Swaini Shivananda, m-au 

convins încă o dată că erau rezultatul unei extraordinare cunoaşteri a 

condiţiei umane... în preajma Crăciunului, eram un om schimbat‖(2). 

A cincea etapă:  Existenţa în o nouă postură, în o nouă formaţiune: 

Om de tip Occidental-Oriental. Precum s-a menţionat de mai mult ori, viaţa 

lui a fost un semn, o seminţă al secolului XX şi tare ar fi binevenit ca astfel 

de personalitate să devină  un indiciu al secolului XXI. 

După cum menţionează M. Eliade: Cei trei ani (din India) au fost 

esenţiali pentru mine: a fost descoperirea unei filosofii sau mai curând a unei 

dimensiuni spirituale indiene..., datorită căreia omul poate să se bucure de 

viaţă şi să o stăpânească în acelaşi timp. Viaţa poate fi transfigurată printr-o 

existenţă sacramentală.  
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Deci, care sunt acele adevăruri mari pe care le-a găsit Mircea Eliade 

în India?  

Primul:  Dacă geniul civilizaţiei Occidentale este îndreptat spre a 

cunoaşte şi a transforma lumea ce îl înconjoară, lumea exterioară, apoi 

cultura Orientală este orientată spre a cunoaşte şi a transforma lumea internă 

a individului. În India Mircea Eliade a descoperit pentru sine şi urmaşi aceste 

surse vii de cunoştinţe şi de navigare în lumea interioară a omului, cum ar fi 

samkhya, yoga, tantra. În baza acestor repere el pătrunde şi formeză propria 

lume interioară. După aceste repere  el studiază şi alte tradiţii religioase şi 

spirituale. 

Al doilea adevăr este trecerea de la găsirea, cunoaşterea,  înţelegerea 

informaţiei ce scrie despre adevărul sacru la trăirea lui. Întruchiparea în sine 

a acestui adevăr. Cum se ştie, esenţialul nu constă numai în a găsi adevărul, 

dar în al încorpora în eul propriu. Tot ezoterismul se bazează pe trăirile 

proprii. De aceea şi se spune că tainele ezoterice se păstrează pe sine însăşi. 

Deci a le folosi numai citindu-le, neavând trăirile proprii, e imposibil, iar 

trăindu-le şi astfel aflându-le, nu poţi manipula cu acestea deoarece eşti 

transformat deja. Mircea Eliade a cunoscut tainele ezoterice din cele trăite şi 

anume el a fost persoana care a relevat necesitatea studierii nu numai a 

teoriilor ezoterico-religioase, dar şi a psihologiei lor. Un exemplu realizat se 

observă în lucrarea „Psihologia meditaţiei indiene‖.   În vestitul studiu 

„Misticii secolului XX‖ de Elizabet Vanderhill, Mircea Eliade este menţionat 

ca unul din cei ce a contribuit colosal la descifrarea misticului din credinţe şi 

religii. El este unul din acei care a redescoperit Homo Religiosus pentru 

civilizaţia Occidentală. 

 Şi al treilea adevăr mare este calea de autoperfecţionare a omului, 

înţeleasă, trăita şi popularizată de Mircea Eliade, calea  formării omului nou. 

Izvoarele acestui concept sunt, în primul rând, sistemele integre indiene. In 

mai multe lucrări Mircea Eliade îşi expune viziunea lui de a exista, arta de a 

trăi şi arta de a muri. În „Tainele Indiei‖ găsim aşa eseuri ca: „Tehnica şi 

educaţia culturii spiritului‖, „Meditaţia‖, „Contemplaţia‖, „Inspiraţia‖, 

„Reverie si automatism mental‖, „Distracţie şi odihnă mentala‖, „Arta şi 

tehnica lecturii‖. „Mai multe feluri dea pierde timpul‖, „Risipa de energie 

mentală‖, „Deliciile erudiţiei‖. Şi ele nici pe departe nu reflectă întreaga 

filosofie, mai precis arta de a fi a lui Mircea Eliade. Din alte lucrări am mai 

evidenţia meditaţiile lui despre libertate, adevăr, responsabilitate, dragoste, 

umor ş.a.m.d. 

 Deşi era un înflăcărat adept al studiului credinţelor şi religiilor 

indiene, rostul său îl vedea în a nu se identifica cu ele. În „Memorii‖ Mircea 

Eliade mărturisea: „Eram hotărât să pătrund cât voi putea mai departe în 

tainele contemplaţiei indiene, dar îmi făgăduisem să nu mă fac purtătorul nici 

unui „mesaj‖ himalaian, „nici unei „misiuni‖, nici măcar a eliberării‖ (3). 
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 Deci, Mircea Eliade creează, prin viaţa sa, un nou model de a exista. 

Model care întruchipează în sine geniul Occidental şi geniul Oriental. Astfel 

saantul depăşeşte opoziţiile binare: Occident-Orient, ştiinţă-credinţă, 

raţional-iraţional, viaţă-moarte, finit-infinit...Aceasta şi este privirea din 

centru. 

 Vom încerca să relevăm ce subînțelege Mircea Eliade prin sintagma 

„OMUL NOU‖.   În fiece epocă adevărul veşnic renaşte în forme diferite. 

Omul intregru sau omul care posedă o intuiţie a ierarhiei, a cosmizării 

percepe acest adevăr şi îl scoate la suprafaţă pentru sine şi toată lumea, astfel 

pregătind terenul pentru viitorul ce va urma. Omul nou trăieşte „istoria care 

se face, nu istoria care se consumă‖ (4). Şi încă o concluzie importantă 

enunțată de M.Eliade: „orice mare revoluţie începe printr-un primat al 

spiritului‖ (5), deci, prin apariţia subiectului care-l percepe şi-l dezvăluie 

într-o formă adecvată timpului, societăţii, spaţiului.  

Care este acel adevăr asupra căruia cu alţi cercetători ai spiritului a 

muncit toată viaţa sa M.Eliade. După pronosticul ONU secolul XXI va fi 

secolul psihologiei, ştiinţa cea mai apropiată de om, de tainele lui. Al ştiinţei 

care este preocupată de problemele sufletului, armoniei omului – problemele 

– cheie pentru M.Eliade. Prin studiile miturilor, religiilor, tradiţiilor 

spirituale, Eliade a destăinuit fenomenul psihologiei omului, a încercat să 

releve chipul omului nou, destoinic de sine însuşi, (de făuritor), armonios 

integrat în viaţă şi cosmos. 

Să analizăm care sunt condiţiile formării omului nou văzut de M. 

Eliade. În primul rând, e necesar ca el să se debaraseze de  deprinderile şi 

obiceiurile  inutile, pe care le-a  acaparat în timpul socializării. Omul 

contemporan, în majoritatea cazurilor este:  

 superficial – nu se cunoaşte profund pe sine 

 nu  cunoaşte profund viaţa, legităţile ei, formele de a fi 

în ea, 

 nu cunoaşte sensul şi scopul vieţii, 

 nu pătrunde complet în lucrurile ce le face,  

 nu pătrunde în esenţa existenţei, creativităţii, 

 nu se pătrunde de lucrurile esenţiale, 

 incult – neînrădăcinat în cultură, 

 şi-a pierdut interesul de a se cultiva pe sine ca om, 

 răzleţit – dispersat în conştiinţa sa şi faptele sale, 

 neintegru,  necentrat, cu mai multe structuri în 

conştiinţă, 

 şi-a pierdut centrul, 

 inconştient – de sine şi de faptele sale, 
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 automat, mecanicist, incompetent de sine, 

 grăbit - în spaţiu şi timp, 

 se apucă de multe şi puţine duce la capăt, 

 încurcat în valori. 

 

Eliade scria, este ciudat cât de puţin se interesează oamenii de 

lucrurile esenţiale; de acele lucruri care pot face din viaţă o creştere 

necontenită, sau o moarte spirituală timpurie. De exemplu, „de ce face cutare 

lucru, de ce vorbeşte, de ce porneşte în fiecare dimineaţă la lucru; sau, de 

unde are siguranţa că un lucru este bun şi altul rău, că un lucru trebuie făcut 

şi altul evitat sau ascuns ş.a.m.d.‖(6). Aşadar, participăm „la un automatism 

în care nu încercăm niciodată să intervenim; le facem din teamă sau din 

obişnuinţă, credem în realitatea lor fără să o cercetăm; nu încercăm nici să le 

depăşim, nici să le modificăm; într-un cuvânt suntem trăiţi de viaţă, nu trăim 

noi viaţa‖(7). 

Debarasarea de inutil este un proces complicat deoarece ele sunt legate cu 

alte procese necesare omului. Şi ruperea unor legături presupune formarea în 

locul lor altor conexiuni, efective şi utile. Deaceea două procese trebuie să 

meargă paralel: procesul distrugerii vechilor şi formării noilor relații 
necesare, formând o nouă structură armonioasă.  

Deci, seminţele omului nou ar fi acestea: 

 Omul este împăcat cu sine şi cu lumea, 

 Omul care se cunoaşte bine pe sine, legităţile şi programele interne,  

 Omul care știe bine legităţile şi programele societăţii, 

 Omul care are stil, care este centrat pe procesele cosmice, 

 Omul care poate reflecta, conştientiza, care se poate analiza, 

 Omul care poate dirija atenţia,  

 Omul care îşi cunoaşte valorile şi poate opera cu ele, 

 Omul care se poate concentra, 

 Omul care poate judeca, 

 Omul care e afectiv, care nu este superficial, 

 Omul care se poate bucura, care înţelege umorul,  

 Omul care poate iubi, 

 Omul care poate preţui timpul, viaţa, 

 Omul care se pregăteşte de moarte, 

 Omul care trăieşte în spirit şi în materie,  

 Omul care are bărbăţie,  

 Omul care este matur, responsabil pentru gândurile, vorba, faptele 

sale, 

 Omul care poate crea. 
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În „Oceanografie‖ M.Eliade menționa: „cel care izbuteşte să 

depăşească orgoliul, umilinţa, remuşcarea, răzbunarea, ura – singur  omul 

acela poate fi un om nou. Să nu sufere niciodată pentru înfrângerea 

personală, să nu-i pese de opinia publică; să nu urască pe cel care i-a trecut 

pe nedrept înainte. Un om care să nu aibă o memorie personală, mai ales; 

adică o memorie sentimentală, nostalgică, prin care actele nu se consumă, 

oamenii nu se uită, durerile şi bucuriile înseminţează alte acte inutile‖(8).  

       Revenim la aspectul actualității în mileniul III al lui  Mircea Eliade. 

Paradoxul e că vorbind la general, la nivel de paradigmă a societăţii, nu este 

de loc contemporan: deoarece nu e studiat profund, puţină lume ştie care i-au 

fost mesajele principale. Constatăm o atitudine superficială: dacă şi au auzit 

numele, şi cunosc că e un eminent scriitor şi savant român de talie mondială, 

cam la aceasta se rezumă informaţia despre Eliade. Și marele paradox constă 

că mileniul III se anunță a fi unul al informaticii. Este epoca unde informaţia 

se consideră foarte importantă. Este o tendință plauzibilă –  cunoştinţele 

deschid poarta practicii omeneşti. Dar următorul paradox din era informaticii 

constă în lipsa unei abilități de a învăța, nu se cultivă abilitățile: 1. De a 

selecta informaţia esenţială;2. De a o prelucra sârguincios. Deci nu 

transformăm cunoştinţele cu adevărat importante, nemaivorbind de cele 

sacre în practica cotidiană.  Noi, ca societate, ne trăim viaţa precum şi scria 

M. Eliade: foarte superficial, neştiind profund cine suntem,  încotro şi cât de 

corect ţinem calea spre un viitor generos pentru noi şi copiii noştri. 

Majoritatea  nu are idee de omul religios în noi, care aşteaptă să fie scos la 

lumină. Noi nu  formăm conştient omul împlinit prin sacralitate în sufletele 

nostre şi în lumea noastră civilizată.  Vârfurile marelor sisteme religioase 

până în prezent nu pot trăi între ele în adevărata iubire şi pace, care de fapt 

este mesajul principal al marilor profeţi ale lor (deci într-un fel sau altul şi 

credincioşii sunt învăţaţi să nu se uite prea blând unul la altul). Opera lui 

Eliade, într-o mare măsură nu este altceva, decât o decifrare, o analiză, o 

explicare, o argumentare, o demonstrare, o justificare   a esenţei fenomenului 

omului religios, privit din perspectiva istoriei şi practicii sacrului. O privire 

obiectivă nu din înăuntrul sistemelor religioase, dar din afara lor. Miezul 

religiilor existente. 

 Din altă optică, desigur creația lui Eliade este actuală. Lumea 

stiinţifică şi literară îl studiază şi îl apreciază foarte, foarte mult. Dar 

paradoxul e că nu ei sunt pârghiile cele mai importante ce formează cultura 

şi viitorul lumii de azi. Aceşti puţini specialişti rămân doar nişte pârghii 

importante. Rostul întregii intelectualităţi  probabil ar fi să demonstreze că 

ideile progresive şi înaintate ale lui Mircea Eliade sunt necesare societății în 

care trăim. Altfel avem şansa să ne pierdem şi ca neam, şi ca civilizaţie.  
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Având destinul şi norocul să ne naştem pe plaiul ortodox, sunt bine 

venite cuvintele lui Mircea Eliade scrise în revista „Profetism Românesc‖: 

Apusenii se nasc în catolicism. Răsăritenii ajung la Ortodoxie. E nevoie de o 

serie întreagă de experienţe sufleteşti pentru a căpăta acea stare de spirit care 

e ortodoxia. Conştiinta, functionănd pe toate planurile și cu toate 

ramificaţiile, îşi gaseşte firesc echilibrul în ortodoxie. Nu trebuie sa 

precipitam „convertirea‖. Ea se va implini, asa cum înfloresc pomii – când 

sufletul se va  îmbogăţi îndeajuns (9). 

 

NOTE 

1.  Mircea Eliade. Taina Indiei, p. 203. 

2.  Mircea Eliade. Memorii (1907-1960), Bucureşti, 1991, p. 206-207. 

3.  Ibidem, p. 208. 

4.  M. Eliade. Oceanografie. Bucureşti, 1991, p.143. 

5.  Ibidem, p. 146 

6.  Ibidem, p.13. 

7.  Ibidem, p. 13. 

8.  Ibidem, p. 135. 

9. Mircea Eliade. „Profetism Românesc‖, 12 noiembrie 1927. Citat după: 

https://www.crestinortodox.ro/religie/ortodoxie-mircea-eliade-69324.html 
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                       Eveniment cultural de mare anvergură   
  

Recent în municipiul Chişinău s-a desfăşurat Reuniunea Teatrelor 

Naţionale ediţia a III-a – eveniment cultural de mare anvergură, care 

pretinde, pe bună dreptate, să devină tradiţional. În cadrul acestui festival de 

promovare a artei scenice au evoluat cu un spectru divers de spectacole 

colectivele de actori ai Teatrelor Naţionale din România şi Moldova. Spre 

bucuria noastră, în incinta Teatrului Naţional „Mihai Eminescu‖ din 

Chişinău  am beneficiat de posibilitatea să ne familiarizăm şi cu spectacolele 

minunate, prezentate de multe colective de actori din România.  

Teatrul Naţional „Mihai Eminescu‖  a inaugurat ediţia,  bucurând nespus 

de mult spectatorii cu spectacolul „În ochii tăi fermecători‖ de Gib 

Mihăiescu, regia Alexandru Vasilachi. Pe parcursul reuniunii a prezentat 

„Copiii foametei. Mărturii‖ de Alexei Vaculovski, regia Luminiţa Ţâcu; 

„The lucky strike‖ de Rick Cleveland, regia Vitalie Drucec şi „Casa Zoicăi‖ 

de Mihail Bulgacov, regia Vitalie Drucec. 

Teatrul  Republican Muzical Dramatic „Bogdan Petriceicu Haşdeu‖, 

Cahul a evoluat în scenă cu spectacolul „Se caută un mincinos‖ de Dmitrys 

Psatas, regia Gheorghe Mândru. 

„Mioraaaaanţi sau prea suntem mulţi pe nenorocita asta de barcă‖ de 

Matei Vişnec, regia Sandu Grecu a fost jucat cu măiestrie de  actorii 

Teatrului Naţional „Satiricus I.L.Caragiale‖ , Chişinău. 

„Cei 12 oameni furioşi‖ au fost supuşi sarcasmului în spectacolul 

omonim de Regland Rose, regia Emanuel Parvu ??????? (Bucureşti), 

prezentat de Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri‖, Bălţi.  

Iar Teatrul Naţional Bucureşti „Ion Luca Caragiale‖ a prezentat 

splendidele spectacolele, „Idolul şi Ion Anapoda‖ de George Mihail 
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Zamfirescu, regia Ion Cojar şi „(D)efectul placebo‖ – creaţie colectivă, 

concept Ştefan Lupu, care au avut mare priză la public. 

Actorii Teatrului Naţional „Radu Stanca‖, Sibiu au jucat cu ardoare  

„Famili‖ – un spectacol de Eugen  Jebeleanu şi „Oidip‖, scenariu original şi 

regie Silviu Purcăre.  

Teatrul Naţional „Marin Sorescu‖ din Craiova a venit în scenă cu 

spectacolul satiric „Elefantul din cameră sau the vibrator play‖ de Sarah 

Ruhi,  regie Dragoş Alexandru Muşoiu şi ―Exploziv‖ de Elise Wilk, regia 

Andrei Măjeri. 

„Patru piesuţe politice despre duşmani‖ de Szekely Csaba, regia 

Sebestyen Aba au jucat firesc actorii Teatrului Naţional Târgu Mureş. 

Spectacolele „Goldberg show‖ după „Variaţiunile Goldberg‖ de George 

Tabori, adaptare de  Anca Mănuţu , regia Mihai Mănuţu şi „Seceta roşie‖ 

după „Cartea foametei‖ de Larisa Turea, regia şi scenariul Petru Hadârcă, au 

fost aduse în lumină de Teatrul Naţional „Vasile Alexandri‖, Iaşi. 

„Seceta Roşie‖ e un spectacol cu o puternică semnificaţie publicistică ca 

şi această  extraordinară carte documentară, după care a fost montat, editată 

la Bucureşti în anul 2008.  

Chiar de la începutul lui personajul liric  dă citirii  crâmpeie, spicuite din 

impresionanta prefaţă, scrisă de celebrul şi scumpul nostru scriitor domnul 

Ion Druţă: „Spaţiile albe ale Moldovei sunt povara cea mai grea, pe care o 

ducem pe umeri cu toţii, iar printre spaţiile celea pe primul loc apare, fireşte, 

foametea din  ‖46-‖47.  Tristeţea care a cuprins atunci sufletul neamului mai 

stăruie şi azi... 

Această carte este unul din primii paşi, una din primele încercări de 

îmbrăzdare a celui mai mare spaţiu din istoria neamului nostru. Să mergem 

în lungul acestei epopei, pas cu pas, până îi vom da de capăt, căci numai în 

acest fel îi vom putea întoarce Moldovei faţa ei adevărată. Cu hotărârea şi 

cinstea bătrânilor noştri cronicari, să coborâm treaptă cu treaptă prin 

grozăveniile prin care am trecut. 

Cuvânt lângă cuvânt, mormânt lângă mormânt, grăunte lângă grăunte. 

Adevărul, în toată cruzimea şi plinătatea sa, îl cunoaşte numai poporul. Să 

sperăm că această flacără a durerii ce mai persistă în inimile noastre nu va fi 

lăsată să se stingă şi spaţiul acesta nu se va lărgi, ca să poată ameninţa 

viitorul copiilor noştri.‖. 

Pe parcurs personajul liric intervine benefic cu crâmpeie esenţiale din 

carte, inclusiv din prefaţa profund analitică a reputatei publiciste Larisa 

Turea, autoarea  „Cărţii foametei‖, care, desigur, a depus o muncă enormă 

pentru a acumula materialul factologic – mărturiile supravieţuitorilor acelui 

calvar, care nu sunt altceva decât aur istoric adevărat. În acest scop a păşit 

insistent pe urmele foametei prin toată Moldova. 
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Concomitent s-a documentat, a căutat cu zel, a descoperit, a studiat şi a 

plasat în filele cărţii un impunător pachet de documente de arhivă cu o 

inestimabilă valoare istorică. 

 Ca o vehementă condamnare a odiosului regim comunist au răsunat din 

gura personajului liric concluziile veridice ale autoarei:  „Nu seceta – care a 

mai avut loc în Moldova, fără însă a duce la canibalism generalizat! – a 

provocat dezastrul, ci metodele de guvernare staliniste, dorinţa de a construi 

viitorul luminos fără a ţine cont de preţul plătit în acest scop. Ţăranii 

basarabeni au fost condamnaţi cu bună ştiinţă la înfometare din două 

considerente: ca duşmani de clasă, dar şi ca etnici români, „trădători şi aliaţi 

ai Germaniei naziste‖. Pentru a fi anihilaţi, umiliţi şi pauperizaţi, mânaţi în 

colhozuri, munca liberă a ţăranilor proprietari a fost transformată în muncă 

de sclav; utopiei bolşevice – de a edifica o supraputere, puternic 

industrializată şi înarmată – i-au fost aduşi jertfă ţăranii. Pâinea cea de toate 

zilele ajunge un vis, un instrument al torturii. Pentru lichidarea ţărănimii 

libere s-a inventat şi un termen confuz, care permitea orice abuz: culac (mai 

mult decât chiabur – cine, bunăoară avea o râşniţă rudimentară, era trecut la 

categoria damnată şi i se impuneau dări de cel puţin zece ori mai mari). În 

cazul ţăranilor muncitori şi gospodari, funcţiona în exclusivitate prezumţia 

vinovăţiei: proprietarii erau condamnaţi la lichidare. O selecţie negativă 

făcea să cadă jertfă regimului partea cea mai harnică mai cinstită şi mai 

încrezătoare în bine a populaţiei rurale, tragedia oamenilor oneşti şi 

cumsecade este de nedescris...‖ 

Autoarea constată cu durere că „rămân actuale, deocamdată, cele scrise 

de I.D.Sârbu; 

„O uriaşă operaţie de transplant are loc acum, îmi spunea Moşul. 

Suntem castraţi de dumnezeire şi ni se transplantează cutia neagră a „F‖-ului. 

A Fricii, a Foametei, a Forţei. Ne mutăm de la ancestrala frică de Dumnezeu, 

la frica de vecin, prieten, miliţian. De la foametea de adevăr la foametea de 

mâncare, de la speranţa de mâine la speranţa de pâine. Poate că în străfunduri 

are loc o ruptură în ADN-ul speciei, se separă mişeii de sfinţi, victimele de 

călăi, oamenii Alfa de subhominienii Beta. Deocamdată nu văd decât o 

imensă masă intermediară, în care mişelia se sfinţeşte şi sfinţia se mişeleşte, 

din motive tactice şi strategice‖  

Atât  textul din carte, cât şi totalitatea monologurilor cutremurătoare, 

prezentate de actori, formează un tablou generalizator, tipic situaţiei din 

satele Basarabiei în anii foametei. În rolul principal a fost poporul, 

reprezentat de un grup de actori, care au dat glas mărturiilor.  

Spicuim doar unele crâmpeie din câteva monologuri, care evocă 

panorama tragediei neamului sub diverse aspecte. 

Din monologul Sofiei Rotaru, locuitoare a satului Parcova, Edineţ:  

„Foametea ceea m-a prins tocmai când îmi era lumea mai dragă: eram tânără 
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şi în putere, mi se bucura inima cătând la copilaşul ce-l aveam, şi iaca se 

abate peste noi năpasta... Tot am dat şi am dat postaucă (din ruseşte 

postavca, livrări obligatorii către stat, impozit agricol) până ne-am pomenit la 

fundul sacului... N-aveai ce pune în oală, stăteai cu dinţii la stele şi ţi se 

rupea inima de jalea ta şi-a tuturora – nici nu mai aveam ce vinde, am dat 

totul din casă, şi de pe noi, dar parcă ne puteam ţine zilele cu bruma noastră 

de zestre când un kil de păpuşoi era 60, iar unul de grâu –70 de ruble? Prin 

pod şuiera vântul şi bărbatul meu a apucat drumurile, doar cumva să ne scape 

din ghearele celei cu coasa. Se ducea hăt în Ucraina de Apus, schimba ce 

avea şi aducea un fel de borhot de sfeclă, uscat şi fără de gust, dar ce era să 

ne facem – îl spălam şi-l puneam într-o ţâră de lapte, fierbeam ca un fel de 

tăiţei şi băieţelul meu, sărmanul, că abia începea a pricepe lumea, mă tot 

întreba dacă n-avem şi alt fel de tocmagi... 

Câteodată făceam rost de un fel de borhot de cartofi, jumate viermi, – îi 

alegeam, clăteam tărâţele cele ce nici nu mai miroseau a cartof şi coceam un 

soi de lichieşi... 

Ca azi îl văd cum a intrat în ogradă sfârşit de puteri şi tras la faţă, negru 

cum ţi-i pământul de durere şi amărăciune...Într-o săptămână s-a şi dus.  

Cât necaz am îndurat, ştie numai sufletul meu, de-a mirării că nu m-am 

dus şi eu în mormânt...  

Ferit-a sfântul ce-am tras!‖ 

O altă faţetă sumbră a acelor timpuri reflectă amintirile scriitorului 

Gheorghe Vodă, plasate în spectacol: „Foametea asta a noastră n-a fost un 

fenomen ocazional, creat de natură, ci de condiţiile regimului... 

Din locuitorii satului nostru, Văleni, dacă au rămas vreo 60 de procente 

în viaţă... 

Secretarul sovietului sătesc de la noi din sat, Ion Curcă, era un gospodar 

bătrân şi foarte rău. Cunoştea foarte bine fiecare gospodărie din sat, el a şi 

întocmit listele cât se cuvine să dea fiecare la stat... Dar preşedinte era unul 

dintre cei cărora la noi în sat li se zicea „calici‖ – un golan care nu lucra 

nicăieri, fără nici un rost în viaţă. Aşa era legea atunci: preşedintele 

sovietului sătesc trebuia să fie numaidecât cel mai sărac om sin sat. Părinţii 

lui erau oameni normali, iar  el era un hoinar fără Dumnezeu. Împreună cu 

agenţii care umblau cu pistolul au curăţit toată pâinea din sat şi pe timpul 

foametei tot ei au supravieţuit, pesemne, aveau rezervele lor de care nu se 

mai ştia. Ăştia au organizat şi deportările, şi colectivizarea forţată – criminali 

la modul cel mai direct, căci ei au ucis lumea fără armă‖. 

Osândiţi la moarte prin foamete, oamenii se stingeau  ca spicele 

doborâte cu cruzime de cumplita seceră a statului sovietic. Morţi pe drum, 

morţi pe cărare, morţi în codrii fără soare, morţi în case fără masă, vreme 

groaznică  de coasă... Aşadar, conform datelor estimate peste 200000 de 

români din Basarabia şi-au pierdut viaţa  în anii foametei.  
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Din scenă a răsunat şi monologul extrem de dramatic al Teodorei Perju, 

Opaci, Căuşeni: „Ştiu că azi, dacă printre vorbe, se ajunge la foamete, omul 

nostru îşi face cruce şi zice că mai bine să murim decât să mai îndurăm o 

dată cele din ‖46- ‖47, umilinţa şi neputinţa ceea, care din creştin te făcea 

fiară. Cum îi lasă obrazul pe unii să strige că n-am avut foamete, nu-mi pot 

imagina. S-a ajuns la noi, unde de când lumea s-a respectat datina, la 

canibalism. La Zaim au prins-o pe una care tăia copii, făcea răcituri şi le 

vindea la gară. Într-o zi, soţul meu venea de la şcoală, şi când să treacă pe 

lângă sediul sovietului sătesc, l-au atras nişte răcnete neomeneşti: o femeie 

pe care n-o lăsau să intre îşi smulgea părul din cap şi blestema, bocind în 

gura mare. Înăuntru, într-o ladă, era fetiţa ei, dispărută de câteva zile, 

ciopârţită cu bărdiţa. Sătenii au prins-o pe făptaşă, au scos-o la costişă, au 

uns-o cu benzină şi i-au dat foc. Şi asta-i o cruzime, desigur. Dar când te 

gândeşti – câţi copii frumoşi şi nevinovaţi n-au mai fost întorşi... Câte 

nădejdi am îngropat pe foametea ceea...‖ 

Sobrietatea spectacolului a fost completată şi prin decorul sugestiv – o 

casă cernită de durere, lângă care au rămas câţiva pomi  secătuiţi de frunze şi 

rod. Ea constituie simbolul Basarabiei, a casei neamului înfometat. 

Presărate printre monologuri, cântecele ideologice „Pentru cauza lui 

Lenin şi Stalin – înainte!‖, „osanalele de mulţumire partidului‖, care sunt 

nişte interludii satirice, biciuiesc statul sovietic.  Fost Ineditul spectacolului a 

întregit de interpretate de cor, , aveau menirea să accentueze procesul de 

zombificare a maselor, inclusiv prin intermediul muzicii.  Ceste interludii 

satirice au 

Ineditul spectacolului a fost întregit de cântecele ideologice „Pentru 

cauza lui Lenin şi Stalin – înainte!‖, „osanalele de mulţumire partidului‖, 

interpretate de cor, care sunt nişte interludii satirice, ce biciuiesc statul 

sovietic. În el domina dictatul, totalitarismul, cu o uriaşă maşinărie de 

zombificare a maselor prin toate metodele, inclusiv prin intermediul 

mijloacelor mass-media, literaturii şi artei, în context, a muzicii corale. 

E lăudabil că şi coloana sonoră sobră, tristă, meditativă, compusă de 

compozitorul V. Boghean, armonizează deplin cu mesajul spectacolului 

memoriei, întregindu-i succesul.  

Atât mesajul cărţii, cât şi al spectacolului sperăm să fie auzit de către 

acei  care s-au familiarizat cu ele, căci subliniază publicista Larisa Turea: 

„Să rupem vraja ce ne ţine în loc, să ne apropiem de tragedia mută, de 

experienţa existenţială  cumplită, cuprinsă între aceste modeste pagini: de nu 

o vom decodifica acum, în ceasul al douăsprezecelea, o pierdem pentru 

vecie. Martirajul celor morţi de foame în numele unui vis tratat ca realitate 

într-o religie a urii, eroismul cotidian al celor ce nu s-au lăsat zombificaţi şi 

intimidaţi nu a fost recunoscut: să încercăm a-l pune în lumina pe care o 

merită. 
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INSUFICIENŢA REALULUI: PREAMBUL LA TEORIA 

MEMELOR 
 

Dincolo de inevitabila dialectică real-ficţional, vorbim de necesitatea 

trăirii evenimenetelor în orizontul existenţei. Dacă realitatea perceptivă, 

determinată prin lumea senzaţiilor directe (procese psihice fundamentale, de 

ordin inferior), reprezintă existenţa tare, singulară şi ireversibilă, autentică, 

(care vizează lumea esenţelor eidetice, cum ar spune unii fenomenologi), 

dimpotrivă, în spiritul idealismului plantonician („mitul peşterii‖ din 

Republica), această realitate senzorială este de fapt iluzia existenţei, un fel de 

temniţă a spiritului înşelat de propriile trăiri, de perisabilitatea şi fragilitatea 

infinită a clipei.  

Ce este de fapt existenţa? Exist în măsura conştientizării proriei 

gândiri (apud Réne Descartes), mai exact, fiinţez atâta timp cât sunt simultan 

obiectul şi subiectul conştiinţei de sine a actului gândirii, a reflecţiei 

obiective asupra propriei fiinţări, altfel realitatea în sine nu există: nu 

gândesc, nu exist. Cu toate acestea, nu pot nega faptul că respir şi simt orice 

durere în trup şi pot afirma cu certitudine că sufăr chiar în lipsa totală a 

gândirii. Dacă fiinţele non-reflexive nu gândesc că există şi par mult mai 

fericite decât cele care se pricopsesc cu actul gândirii, sau mai grav cu actul 

gândirii de sine şi în sine, oare „acestea‖ putem spune că nu există? 

Întradevăr, unele teologii creaţioniste afirmă că lumea văzută a fost 

adusă la viaţă tocmai pentru a încununa creaţia nevăzută, aceasta fiind la 

rându-i stratificată în funcţie de natura realităţilor participante la Slava Celui 

Ce Există: „Şi a creat Dumnezeu Cerul şi Pământul‖ şi a văzut apoi că toate 

sunt bune foarte (Cf. Facerea Cap. 1- vers. 1, 12, 18, 21, 25). Dacă Marele 
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Creator se autointitulează „Cel Ce Există‖, probabil fiinţele create, indiferent 

de originea temporală a existenţei lor, nu există în sensul tare al cuvântului, 

ci au doar graţia participării la „Existenţă‖, în funcţie de bunăvoinţa 

intenţionalităţii lor, aflate în permanentă devenire. Prin urmare, nu suntem 

decât nişte invitaţi-oaspeţi mereu chemaţi la Cina Cea de Taină a Realităţii 

Absolute, care, în principiu, nu poate fi decât Una Singură, de unde şi 

încăpăţânarea fundamentaliştilor monoteişti de a se supune doar Unului, 

considerând Pluralul sau chiar Trinitatea inadmisibilă. 

Cu toate acestea, suntem chemaţi la Regăsirea Fiinţei în Sine, dar şi 

aceasta e posibil doar în sensul unei Revelaţii de tip second hand. Noi nu 

putem decât să ne împărtăşim din Fiinţă, să fim copărtaşi şi coparticipanţi la 

Misterul Existenţi Unice. Prin urmare, fiinţa umană, probabil singura 

creatură creatoare (în virtutea asemănării cu Chipul Creatorului), nu este 

decât un experiment metafizic al Marelui Creator. Fiind astfel rezultatul unui 

experiment divin, modelaţi în virtutea asemănării Chipului, o reflecţie 

îndoită a realităţii, fiinţăm în măsura în care ne înţelegem propria natură 

creatoare.  

Ficţionalul este, aşadar, o categorie apriori, prima virtute virtuală 

înscrisă în ADN-ul lui Homo Sapiens Sapiens. Doar dacă sapă adânc în sine, 

Homo Sapiens este cu adevărat un Sapiens, cu alte cuvinte, dacă îşi 

recunoaşte latura ficţională a fiinţei. Problema e că dincolo de Eu nu prea 

găseşte decât un Sine alterat, care nu-şi află locul în multitudinea de 

potenţialităţi îngrămădite în sâmburile Fiinţei. Dacă majoritatea categoriilor 

existenţiale criptate în taină de Creator sunt sau rămân neexploatate sau nici 

măcar necunoscute, totuşi, ficţionalul, în calitate de structură aparte a 

virtualului simbolic, determină fiinţei umane capacitatea de a proiecta 

reprezentări atemporale nereprezentate încă de imaginarul colectiv, (întrupat 

mai târziu în ceea ce Gustav Jung numea imaginar colectiv).  

Dacă este să ne referim la virtualul din cadrul operelor literare, 

evident el se manifestă atât în operele cu caracter realist, dar mai cu seamă în 

cel fantastic, unde fantasia reprezintă tocmai apogeul ficţionalităţii. 

Ficţionalismul aprioric, categoria prin care fenomenul imaginarului literar 

sucombă în cadrul creativităţii umane a jucat şi va juca în continuare un rol 

fundamental în evoluţia culturii şi civilizaţiei umane. Dilema etică ce răsare 

acum la orizont în postmodernitate este invadarea realului de ficţional-

virtual, de unde, impresia generală că Realul este insuficient, că nu poate 

satisface întotdeauna nevoile ontologice şi metafizice ale fiinţei umane.  

Perspectiva aceasta o descrie foarte eficient în ultimul timp, 

antropologul ateu Richard Dawkins, prin celebra sa teorie a memelor. Teoria 

s-a afirmat pentru prima dată în anul 1976, odată cu publicarea primei cărți a 

lui Dawkins, Gena egoistă, care promova o concepție despre evoluție 

centrată pe un anumit tip de genă, introducând astfel în vocabularul geneticii 
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termenul de memă, care ulterior a contribuit la întemeierea 

domeniului memeticii. Pe scurt, memele ar fi un fel de entităţi bio-virtuale, 

bio-arhetipuri care se hrănesc tocmai cu necesităţile ficţionale ale fiinţelor 

raţionale avansate, cum sunt homo sapienşii, cu ideile, aspiraţiile, năzuinţele 

sau creaţiile noastre de cultură, care intră în lumea noastră în special prin artă 

şi tehnologie.  

După Dawkins, memele pot fi fragmente de idei, limbaje, melodii, 

linii ale modei, abilități, valori morale și estetice sau orice altceva. Mema se 

autopropagă ca o unitate de informație culturală, şi se comportă sub multe 

aspecte asemenea unei gene (unitate de informație genetică). D. 

Dennett definește mema asemenea unei idei, un tip de idee complexǎ care se 

constituie într-o unitate memorabilǎ distinctǎ. Se răspândește prin 

intermediul unor vehicule care sunt manifestări fizice ale memei.  

După H. Plotkin, mema reprezintă o unitate de moștenire a culturii, 

analoagă genei din planul biologic. După R. Brodie (2010), mema este o 

unitate de informație care se poate transmite prin comunicare și care 

influențează comportamnetul uman. Termenul de memǎ include o legǎturǎ 

între evoluția culturalǎ și evoluția biologicǎ. Dacă genele se transmit prin 

intermediul celulelor sexuale, memele se transmit prin comunicare. Memele 

se pot transmite atât vertical, cât și orizontal, chiar în cadrul aceleași 

generații, spre deosbire de gene care se transmit vertical, de la o generație la 

alta. Datorită modului lor de răspândire, memele, au fost asemănate cu 

virusurile, denumite virusuri ale minții. Memele intră în creier fără să vrem, 

prin repetiție, prin asociere. Desigur că memele se pot transmite de multe ori 

în mod spontan de la un individ la altul, deși de obicei ele sunt trasmise 

intenționat, prin mijloacele de comunicare în masă. Astăzi noi trăim într-o 

socitate informațională în care mijloacele de comunicare în masă s-au 

dezvoltat într-un ritm extraordinar. 

Daniel C. Dennet propune o ierarhizare a selecției memelor. Primul 

pas ar fi selecția naturală a memelor, în acest caz muzicale, exemplificând 

printr-o situație în care un strămoș al oamenilor a început să bată pentru 

prima oară cu niște bețe într-un butuc, fără un motiv, dezvoltând un reflex, 

care ar putea să lase martorii indiferenți sau i-ar putea irita cât să îi gonească. 

Pe de altă parte ar exista posibilitatea să inspire la nevoia de imitare a 

aceastei acțiuni. Contribuie astfel la nașterea și răspândirea acestui virus al 

executării la „tobe‖, a cărei natură pur informațională are darul de a genera 

un model de comportament. Al doilea ar fi selecția inconștientă; unul dintre 

toboșari începe să fredoneze, iscând un cor de fredonări. Această acțiune 

poate fi descoperită ca fiind plăcută, dând curs unei tranziții graduale a 

selecției inconștiente. Cel final, anume selecția metodică este etapa în care 

structura se dezvoltă căpătând un rol activ în selecție. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mem%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Memetic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gene
https://ro.wikipedia.org/wiki/Daniel_Dennett
https://ro.wikipedia.org/wiki/Daniel_Dennett
https://ro.wikipedia.org/wiki/Daniel_Dennett
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Termenul de memetică se referă la modelul evoluționist al 

transferului de informație bazat pe conceptul de memă. Memetica a fost 

folositǎ pentru a oferi explicații noi ale evoluției umane, inclusiv teoriei 

de altruism, originile de limbă și de conștiință și evoluția creierului uman. 

Teoria memeticii, pusă în prim-plan de Richard Dawkins, este probabil cea 

mai cunoscută încercare de a aplica gândirea evolutivă a culturii. Aceasta 

încearcă să stabilească o analogie foarte puternică între evoluția la nivel 

cultural și evoluția biologică. Memetica începe cu o caracterizare abstractă 

de selecție al unui proces care necesitǎ entități care se reproduc. Memetica 

consideră faptul că entitățile, care au capacitatea de a face copii fidele ale ei, 

sunt nevoite sǎ explice această asemănare între generații. În modelele 

biologice standard ale evoluției, se presupune că genele sunt replicatori 

relevanți. Genele iși fac singure copii, acestă abilitate explicând de ce 

organismele descendente seamănă cu părinții lor. Dacă cultura este inclinată 

cǎtre evoluție, prin urmare, devine necesar să se găsească o formă culturalǎ 

reproducǎtoare ce explică moștenirea culturală. Memele au acest rol. 

Mema și memetica sunt analoage genei și geneticii. Memetica, 

noţiune ce utilizează conceptul de memă, presupune comportamentul unor 

coduri și scheme informaționale și corespunde, în acest fel, unei științe 

proprie memelor, al căror obiect de studiu este tocmai evoluția culturală a 

fenomenelor în timp. În acest context, patrimoniul genetic și cel cultural 

coexistă sub același spectru, având în vedere structura prin care ele continuă 

să se transmită. Memele pot evolua prin selecție naturalǎ, ȋntr-un mod 

asemǎnǎtor evoluției biologice. Spre deosebire de gene, care pot fi 

caracterizate ca sisteme discrete, memele creează legături complexe, fiind 

imposibilă izolarea lor in ceea ce ar putea fi numit un anumit bagaj cultural 

si restabilirea unei legături de cauzalitate. 

De asemenea, în lucrarea Viitorul nostru post-uman, Francis 

Fukuyama dezbate în contextul dezvoltării impresionante a tehnologiilor 

virtuale, precum şi pe marginea tezelor expuse de Dawkins, următoarea 

dilemă: unde plasăm de fapt fiinţa, în imediatul real, sensibil, perisabil, 

temporal, sau, dimpotrivă, în veşnicia imaginarului de dincolo? Cu alte 

cuvinte, cine este mai reală: lumea vizibilă, perceptibilă prin intermediul 

simţurilor, sau lumea invizibilă, imperceptibilă în mod direct, dar a cărei 

sturctură atemporală este incontestabil mai edificatoare pentru a susţine 

Fiinţa? 
 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Evolu%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Altruism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Memetic%C4%83
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…NOROCUL ALEATORIU 
 

Titus Popovici (1930-1994) a fost de fapt un nenorocos, așa cum îl 

anunța identitatea sa compusă din 13 litere. Să ai atât de mult talent și să-l 

oferi lumii (de nevoie, nu dintr-un reflex masochist) contra cost, ca un 

mercenar, iată un blestem pe care numai istoria vitregă coborâtă peste 

o festivist-Românie pitorească, dar esențialmente tragică, și-l putea permite 

cu detașare cotidiană. Titus Popovici este un Petru Dumitriu refugiat în 

Occidentul rigorii pentru băștinași, dar al tuturor amăgirilor pentru 

emigranți. Amândoi și-au jucat cărțile „pe roșu‖, având în sânge 

cacealmaua, care le-a adus beneficii inimaginabile.  

Mai mult, lui Titus Popovici nu-i plăcea prim-planul, fiind conștient 

de ideile sale briliante și verbu-i alert. Ardeleanul din Beiuș a băut un molan 

ruj cu Ghiță – Dej, la ceas de seară și i-a refuzat, nedornic de a se arunca în 

hățișurile birocrației de partid, postul de ministru al culturii lui Ceaușescu. A 

preferat postura comodă de deputat în Marea Adunare Națională, mână 

moartă în CC, profitor de brusc a 1500 dolari lunar în America 

„descompusă‖, călătorii peste hotare și aristocrate vânători. La vânătoare, 

manifesta aceiași cruzime ca „idolul său financiar‖, nea Nicu (a fost vânat ca 

sanghinarul dictator, dar în varianta KGB a accidentului de mașină pe teren 

noroios). Când România se afla sub marasmul buldozerelor de pe Uranus, 

Titus se lăfăia ca redacto șef la revista ce-a intrat în conștiința Europei 

indiferente, „Vânătorul și pescarul sportiv‖. 

Din cartea sa memorialistică „Disciplina dezordinii‖ (Ed. Mașina de 

scris, 1998), vom relata doar câteva fragmente, în care norocul istoric (cu 
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semn schimbat), coboară în stradă. Cu pană de mare prozator, Titus Popovici 

descrie în această carte voiajul pe un vapor, în Spania, pentru un „sejur‖ 

programat pentru o lună a 7 legionari români, în frunte cu Moța și Marin, ca 

luptători și mesageri ai unei săbii simbolice oferite lui Moscardo, apărătoul 

Alcazarului din Toledo.  

Impresia ajutorului frățesc este lamentabilă: cum să vii să lupți 
alături de franchiști o lună, când bătălia împotriva comuniștilor durează până 

la moarte? Deznodământul celor doi martiri îl cunoașteți, dar nu-i lipsită de 

interes preocuparea lor de a procura un set de cărți de joc, pentru ca Moța să 

le ghicească viitorul imediat de pe front. Amuzant salutul generalului 

legendar Millan Astray (fără o mână, un picior și un ochi), care l-a 

întâmpinat la Salamanca, pe Miguel Unanumo cu salutul: „Trăiască 

Moartea!”. 

Iată și o partidă de „febră‖ (ceva între șeptică și popa prostul), în care 

bunicul lui Titus, Augustin, însoțit de jumătate de vin și un sifon, își disputa 

întâietatea cu trei prieteni, pe boabe de fasole, de vineri seara până duminică 

dimineață, când suna clopotul de liturghie. Într-una din acele zile, a dispărut 

măgarul. Încercarea nevestei dde a-i atrage atenția asupra nenorocirii, se 

termina cu întrebarea bătrânului, care ezita în a pune pe cartea adversarului 

„tobă‖ sau „mac‖: „Tu nu vezi că eu acum am gânduri?‖ „Omule, lasă-le 

Satanei de cărți, că nu mai avem măgar!‖ – au fost ulimele cuvinte ale 

femeii, deoarece, la scularea furioasă a soțului, ea a alunecat, lovindu-se fatal 

cu ceafa de colțul unei mese. 

Și ni-i dat să aflăm că tot traseul rocambolesc al ofițerului comunist 

Emil Bodnăraș, agent GRU, dezertat în tabăra sovieticilor, s-a datorat (ca în 

cazul „honvedului‖ Liviu Rebreanu), pierderii la cărți a banilor 

regimentului?! În lunga-i conspirație, Bodnăraș a fost găzduit clandestin, ba 

la prințul Știrbey din Mogoșoaia, ba la scriitorul suprarealist din strada 

Morarilor, doctorul Sașa Pană. Avea dreptate criticul Paul Georgescu: 

„Suprarealismul, izgonit din literatură, s-a refugiat în viață!‖. 
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MEŞTER POPULAR–MARIA LOTREA 

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, 

huni, slavi, pecenegi, cumani, tătari
8
  – a fost nevoită să se retragă, pentrus 

curte perioade, spre zonele împădurite, colinare sau montane. 

Ocupaţiile vechilor locuitori ai satelor de pevalea 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‖
9

, 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 înzonă ca tradiţia păstoritului 

oilor, păstrată în satul Năvodari şi în satele învecinate, pe lângă cultura 

                                                           
8
 Ioan Toader, Alexandru Mardale, Teleorman: monografie, Bucureşti, Editura Sport-

Turism, 1980, p. 50. 
9
Ibidem, p. 51. 
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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, săteni s-au 

orientat 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. 

3. Tehnica prelucrării ţestului - ritual şi calendar - folosită 

de meșterul popular Maria Lotrea din satul Năvodari 

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‖
10

, reținea I. Vlăduțiu. Din 

această perspectivă, ţestul dobândeşte, în funcţie de utilizare, calităţi aparte 

atât de ordin material, cât şi spiritual. 

Băștinașă din satul Năvodari (fostă comună Cioara), județul 

Teleorman, interlocutoarea, Maria Lotrea, născută în data de 17 mai 1936 

(81 de ani), își amintește: ,,mămica căra pământ dân coastă, galben or roșu, 

că nu toate pământurile sânt bune dă țeste, atunci când să încălza și venea 

vremea să facă, împreună cu femeile, țeste‖. 

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
11

. Acest ţest era astfel prelucrat, încât 

el putea rezista până la viitoarea sărbătoare pascală, în ajunul căreia se 

alcătuia un nou ţest.Activitatea de fabricarea țestului poartă numele 

semnificativ de Ropotinul țestelor (Tropăitul cuptoarelor)
12

, termen care se 

referă la frământarea lutului prin tropăire, fază necesară înainte de a se trece 

                                                           
10

 Iulian Chivu, Cultura grâului şi a pâinii, Bucureşti, Editura Minerva, 1997, p. 59. 
11

 I. Ghinoiu, Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar, Bucureşti, Editura Fundaţiei 

Culturale Române, 1997, p. 165. 
12

Marianne Mesnil, Assia Popora, Dincolo de Dunăre: studii de etnologie balcanică, 

Bucureşti, Paideia, 2007, p. 322. 
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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‖
13

, o zi în 

care se practicau ritualuri de exorcizare. Ropotinul Ţestelor, 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‖
14

.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‖
15

. 

Procedeul pregătirii pământului pentru plămădirea ţestului, în satele 

din lunca Dunării teleormănene, era foarte 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‖
16

. Ritualul de 

pregătire a lutului, în grup feminin, cu număr fix de persoane, era strict 

respectat în comunitate. 

Informaţiile oferite de interlocutoarea Maria Lotrearelevă, la rândul 

lor, că ,,numai femeile măritate, or femeile în etate făceau țăstul‖ şi că 

,,femeile se strângeau să facă țestul, fiecare făcea câte 4-5 țeste, după cum 

vrea femeia să facă, cu vecinele, or’ acasă la ele, în curte‖. 

                                                           
13

 Narcisa Alexandra Ştiucă, Spirala sărbătorilor: rosturi, tâlcuri și deslușiri, Sibiu, Astra 

Museum, 2014, p. 205. 
14

 Ibidem, p. 206. 
15

 Ibidem. 
16

 Iulian Chivu, Op. cit., p. 59. 
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Lutul are o anume compoziţie, el este, de obicei, lut roșu amestecat cu 

baligă de cal, şi era adus din coasta dealului, cu spatele, în saci sau ,,în găleţi 

purtate în cobliță‖, ori cu căruța trasă de boi, odinioară, cai sau măgari, 

astăzi. Apoi, pământul era răsturnat în curte sau în afara curţii, într-un loc 

special ales de femei pentru confecţionarea ţestelor – acţiune denumită şi 

sărbătoarea ţestelor –, și amestecat cu pleavă, la care se adăugau 2-3 pumni 

de sare, ingredientnecesar pentru a lega pământul cu pleava. Cele trei 

elemente amestecate bine erau ,udate’ şi ,driguite’ cu picioarele, apoi bătute, 

concomitent, cu palmele, ,,de câte nouă ori până te osteneai‖, în aşa fel încât 

să nu uiţi pentru că, altfel, ţestul se ,fărâma’ repede. Fiecare femeie îşi 

confecţiona câte 3-4 ţeste – pentru nevoile unui an întreg –pe care le lăsau la 

uscat în soare, după ce le înfigeau în ţastă o papură ruptă la vârf şi înmuiată 

în apă. Acestorificiu era necesar pentru intoducerea ,fierului ţestului’ în 

momentul suspendării luiîn verigile din vatră. După 14 zile, ,,ţestele uscate 

erau spoite cu pământ, în amestec, cu baligă de vacă şi de cal‖ şi puse, la 

păstrat, în podurile caselor, şofroane sau saiele: „să băga la un adăpost, unde 

nu să băga animale, le culca cu mărginile alea, rotunde, în sus șî d’acolo le 

lua, iar dă să fărâma ălalaltu, îl da într-o parte, îl arunca șî punea altu’ nou‖. 

Despre modul în care ea făcea pregătirea pentru confecţionarea 

ţestelor, împreună cu vecina, Maria Lotrea face următoarea mărturie: ,,Ţăstu’ 

să făcea acuma, în luna lu’ agust, când e soarile mai iute, în iulie şî-n agust; 

aduceam pământ dă la dial, cu ţaţa Floarea («-Ţaţă Floare, punem ţeste?»/ «–

Punem, Mărie, hai să punem!»), aduceam fiecare pâmântu’ nostru, io mi-l 

aduceam p’al meu şî ia p’al iei. Ne ajutam amândouă dă făceam muşuroaile 

(«-Hai, ghea, Mărie, să facem amândouă!») Venea la mine, făceam şî io 

muşuroaile, d-acilea călcam la ia șî-ș făcea ia 4-5 țeste, cât ișa dân pământu’ 

iei, io făceam tot așa, 4-5 țeste, fiecare țestile iei. Ne ajungea tot anu’. Dacă 

crăpa ţăstu’, îl schimbam, șî p’ăla îl aruncam în vale, da’ dacă să rupea, așa, 

într-o parte nițel, făceam pământ cu pleavă, șî-l dregeam dân nou, șî mai 

țânea‖. 

Interlocutoarea Maria Lotrea ne vorbește, în continuare, despre etapele 

pregătirii și prelucrării țestului:„Căram pământ dân coastă, galben sau roșu, 

nu toate pământurile sânt bune dă țeste. Pământu’ negru nu e bun, ăla roșu e 

cel mai bun, ăla galben, dacă n-are cretă, să fărâmițează când îl arzi, 

pâmântu’ roșu, dă când e lumea șî pâmântu’, e cel mai bun, șî când dădeam 

cu pâmânt cu baligă pă jos, tot pământ roșu puneam, puneam baligă dă vacă, 

după ce căram pământu’ dân coastă, puneam apă și-l muiam, îl driguiam cu 

picioarele, puneam apă șî-l săltam, îl driguiam dă nouă ori, ca să țâie, șî 

puneam sare, dă câte ori săltam pâmântu’ cu lopata, ieșam cu picioarle goale 

dân pământ, îl luam la ocol șî făceam mușuroi, aruncam sare, ca să lege 

pâmântu’ cu pleva – basme dân bătrâni – ca să țâie, la urmă îl luam la driguit 
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șî puneam pleavă până să țânea dă să făcea gulgușoi; după aia făceam 

mușuroi dă pământ negru, orice pământ ierea, şî-l băteam cu palmilii ca să 

iasă bătătorit să nu să lipească pământu care-l puneai să faci țăstu’, să nu să 

lipească dă țărâna aia șî să iasă țărâna aia în iel, șî la urmă făceai țăstu, când 

îl termenai, făceam șî două, șî trei, șî patru țeste, la un loc, mai multe, ca să 

ajungă tot anu’ șî d-acilea luam o papură, o rupeam la vârf, o udam în apă șî 

făceam o gaură cu papura, ș-o lăsam acolo șî dân când în când răsuceam 

papura ca să fac țeasta țăstului, unde să băga vergeaua, șî băgam o papură or’ 

un băț dă floarea-soarelui, da, cel mai bun e o papură, o papură groasă, șî 

aicișa la cotor șî cât iera ia dă lungă, cam așa, cam așa cât iera, aici la capătu’ 

ăsta o îndoiai, în capătu’ ăsta unde iera frunzile, șî la cotor o lăsai șî binișor, 

binișor, ca să nu iasă țăstu’ cu ceru’ rupt, cu marginea aia; șî ziua astalaltă 

răsuceam papura ca să facă gaura aia care să bagă fieru’ să atârni în verige. 

Așa să face țăstu’. D-acilea îl lăsam la uscat, când îl lăsam la uscat, îl săltam 

în sus șî-l spoiam cu pământ șî cu baligă, după ce să usca, îl săltam la soare, 

să usca, îl răsuceam, îl făceam frumos, dacă nu-l spoiai cădea pleavă d-aia 

după iel când coceai pâinea. După ce să usca, le băgam în șof’, la adăpost, să 

nu le plouă‖. 

Așadar, la sfârșitul zilei, femeile care participau la fabricarea ţestului, 

care se ,încârduiau’, se alăturau pentru această sărbătoare a ţestului, într-o 

atmosferă rituală, aşezând bucatele pe un ştergar alb, curat, fâcând mai întâi 

semnul crucii şi sfârşind cu rugăciunea de mulţumire, după ce luau masa pe 

pământ în deplină tăcere. 

Ulterior, dacă era nevoie, femeile treceau la dresul ţestului,procedeu 

indispensabil uneori pentru lipirea vetrei focului cu pământ roşu, în amestec 

cu baligă de vacă şi de cal, înainte de a fi înlocuit ţestul vechi cu ţestul nou, 

şi mai ales înainte de a se coace pâinea din grâu nou: ,,mămica dregea vatra, 

că să mai rupea, era făcută dân cărămidă șî d-acilea aducea pământ dân 

coastă, roșu, șî’l punea în bătătură, șî’l călca mult, șî dacilea pământul 

s’amesteca cu pleavă și cu apă, ș-o lipea, șî d-acilea făceai pământ cu baligă, 

ș-o dregeai, dădeai peste pleava aia, să iasă frumoasă‖. 

Interlocutoarea face o referire la modul în care se prelucrează ţesturi în 

gospodăriile sătenilor de azi, metodă ingenioasă născută atât din nevoia de a 

evita dificultatea transportării pământului şi pregătirii lui temeinice, cât mai 

ales din eliminarea progresivă a ritualului din această activitate laborioasă şi 

colectivă. Simplitatea procedurii a întrerupt destul de repede legătura cu 

tradiţia şi cu simbolistica ei. „Mai târziu s-au făcut țeste dân alea dă roată, dî 

la remorcă, șî n-am mai făcut țeste. Ţăstu’ ăsta dă fier, să zâc că l-am făcut 

acu’ vro’ 20 dă ani; era greu să faci țăst dân pământ, trebuia să faci pă 

fiecare an, să cari pământ dân dial șî… nu mai aveam timp așa, numai 
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aveam, șî fii’ncă apăruse astea șî a făcut una, vorba aia, «A sărit o oaie în lac, 

sare toată lumea». Țăstu’ ăsta dân fier l-am văzut la o femeie dân sat, îl 

văzuse bărbat’so pî la Traianu’, pă unde lucra‖. 

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 relatarea persoanei intervievate reiese 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, de exemplu: „țăstul se face lunile astea: iunie – iulie, nu e o dată 

fixă‖. Am putea găsi o justificare a acestei abateri de la norma tradiţională – 

totdeauna într-o zi de marţi, după sărbătoarea Paştelor – în faptul că, 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.  

4. Concluzie 

În concluzie, tradiţia plămădirii manuale a ţestului s-a păstrat, totuşi, în 

special în familiile conservatoare, care apreciază şi acum modul străvechi de 

pregătire atât a obiectului casnic, cât şi a produselor obţinute prin utilizarea 

acestuia: „Şî bâta mea a avut țăst, șî mama a avut țăst, șî cumnată-mea a 

avut țăst, șî nepoată-mea are țăst, dân generație în generație am avut țăst, 

neam dă neam‖.  
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ROXANA PAVNOTESCU 

 

 

 

 

FOUNTAINHEAD – ŞI IZVOARELE INEPUIZABILE 

ALE CREAȚIEI 

În cadrul ediției 2017 a Festivalului Next Wave, 2017, de la BAM 

(Brooklyn Academy of Music), regizorul olandez Ivo van Hove revine 

cu Fountainhead, o piesă concepută şi adaptată de el, după cartea cu 

acelaşi nume a scriitoarei americane Ayn Rand, apărută în 1943. Iată o 

nouă montare spectaculoasă care, în ciuda lungimii neobişnuite, de 4 h 

şi ½, nu include niciun moment de plictiseală, chiar şi atunci când   

dialogul e desprins direct din disertațiile stufoase şi obositoare ale 

autoarei. Arta punerii în scenă a prodigiosului regizor prevalează 

textului, dând o notă de mare autenticitate personajelor, construite să 

dea viață unor idei desprinse din filozofia lui Rand. Pentru a pune o 

distanță între opera de inspirație şi adaptarea ei scenică, van Hove 

începe prin a prezenta pe un ecran de proiecție cartea de succes, cu anul 

apariției, şi tirajul fulminant de peste 6 milioane de exemplare. Acelaşi 

ecran îl va urmări pe Rourke, protagonistul acestui roman, un tânăr 

arhitect, în plină vervă creatoare, schițându-şi în timp real, proiectele la 

planşetă. Vocea autoarei se va auzi pregnant şi manifest în ultimul 

tablou, când eroul va vorbi despre condiția artistului. Un discurs 

didactic, obositor, prea explicit şi prea lung pentru un final dramatic, 

conceput, probabil, în ideea de-a închide ciclic expunerea care începe 

cu imaginea cărții şi se încheie cu elucidarea sensurilor ei, în contextul 

filozofic teoretizat de autoare. Disertația se desfăşoară în avanscenă, cu 

fața la public, deci desprinsă de contextul piesei. Van Hove creează în 
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felul acesta o distanțare între profilul eroului reliefat în scenă – mesajul 

artistului – şi  teoretizările declamative ale autoarei, idee, adesea 

prezentă în spectacolele lui, ce ține de metamorfoza şi dinamica 

creației, dezvăluind noi sensuri cu fiecare nouă reprezentare. Mai mult 

decât a revela un ideal masculin, aşa cum critica vremii l-a comentat pe 

eroul lui Rand, Ivo van Hove urmăreşte un model artistic, pornind de la 

condiția creatorului. Chiar dacă manifestul poetic este puternic ancorat 

în social prin epicul şi construcția romanului, fidel urmărite în piesă, 

van Hove încearcă o dezmărginire a personajului, dincolo de egoismul, 

individualismul, egocentrismul şi obiectivismul atribuite de Rande. Van 

Hove imaginează artistul pur, în căutare de forme noi, care nu trăieşte 

pentru sine,  (chiar dacă eroul afirmă că  „nu trăieşte pentru alții‖) ci 

pentru a se exprima pe sine, prin artă. Individualismul pe care Rand îl 

opune cu vehemență colectivismului, ca atribut al mediocrității, 
transpare ca o condiție necesară a creatorului, un mod existențial ce ține 

de natura sa. Rourke rejectează altruismul, fiind adeptul unui 

raționalism obiectiv, reprezentând categoria producătorilor, adică a 

celor care fac ca societatea să avanseze. Dar în acelaşi timp, piesa 

insistă asupra unor cadre semnificative care vorbesc despre  

generozitatea eroului; în repetate rânduri, îl ajută pe colegul de facultate 

şi de breaslă, rivalul său, Peter Keating. Rourke este adevăratul autor al  

unor proiecte care i-au câştigat acestuia concursuri şi faimă în lumea 

arhitecturală. Gestul său complet dezinteresat -  deşi se afla la limita 

subzistenței, fără nici o perspectivă de lucru, refuză orice compensație - 

conține acea frenezie şi  nebunie a creatorului, pe care van Hove o 

expune cu măiestrie. 

Montarea degajă un dinamism şi o efervescență care vorbeşte 

despre libertatea artei şi procesul magic al creației. Scenograful şi 

designerul de lumini, Jan Versweyveld, partenerul nelipsit din toate 

producțiile lui van Hove, construieşte un adevărat şantier de creație în 

care-şi dau concursul la scenă deschisă operatori, muzicieni, tehnicieni 

la pupitre de comandă, în spatele terminalelor, rulând imagini video, 

texte, benzi sonore. Un fond sonor, adecvat ritmurilor de executare a 

schițelor la planşetă, este realizat cu instrumente electronice: un bass 

marimba şi un theremin, sau prin simpla mecanică şi vibrație a unor 

obiecte din recuzita scenei. Actul întâi cuprinde acelaşi decor, 

reprezentat de acest laborator.  Câteva birouri cu pereți de sticlă ocupă 

stânga scenei; în prim plan, trei pupitre cu planşete de desenat şi un mic 

ecran de proiecție, pe care se derulează fotografii, texte, şi imaginii 

video, captând activitatea de la planşă sau detalii semnificative din 

diverse puncte ale scenei. Scenografia deschide un spațiu de idei care 
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reflectă manifest sau simbolic sistemul filozofic pe care Rand l-a aplicat 

ficțional eroilor cărților ei. Actul al doilea introduce un cadru aproape 

gol ce reprezintă un penthouse, locuința lui Gail Wynand, magnatul 

influent şi proprietarul scandaloasei publicații - Banner. Fundalul – ca 

perspectivă de la fereastra unui  penthouse – este un  caleidoscop de 

lumini şi zgârâie nori, un simbol al acestei lumi, o imagine strălucitoare 

şi strivitoare a Manhattan-ului, dominat, parcă, de acest reprezentant al 

corupției şi al puterii. Rand urmăreşte, în fapt, o societate ideologică, 

(similară, în multe privințe, celei pe care a părăsit-o – a Rusiei 

sovietice) în care puterea şi influența pot distruge, după placul lor, 

conştiințe şi promova false valori, în spiritul unor idei, convingeri sau 

interese personale, chiar dacă instrumentele manipulării îmbracă falsa 

haină a libertății de expresie. 

   Încă de la început, Van Hove  construieşte o lume şarjat ostilă, 

reprezentată de Ellsworth Toohey, un critic de artă cu vederi socialiste,  

care vede în Rourke o constantă provocare şi un pericol social. O 

cameră video urmăreşte actul creației pe ecranul de proiecție. Liniile 

dezinvolte şi rapide pe care Rourke le trasează, în timp ce-şi descrie cu 

elocvență poetica, ilustrează deopotrivă geniul artistului şi dorința sa 

de-a dărui lumii, pe orice cale, obiectul harului său. Fiecare gest este 

comentat şi defineşte perspectiva unui principiu arhitectural în care 

structura trebuie integrată în natură, ca o prelungire a ei, în ideea 

constituirii unui ambient firesc sau natural pentru locuitorii ei. Ideile şi 

expunerea lor grafică trimit ca estetică la Frank Lloyd Wright, 

vizionarul artist american, cea mai influentă şi proeminentă figură a 

secolului XX-lea în materie de arhitectură. 

O tehnică aparte de înlănțuire a scenelor se obiectivează cu o viteză 

de derulare şi un gen de decupaj ce aparțin tehnicii cinematografice. 

Cadrele în desfăşurare sunt tăiate, actorii încremenesc pentru o clipă în 

mijlocul dialogului, ca într-un snapshot, pentru a începe o nouă 

secvență, într-un alt timp, într-un alt spațiu, şi uneori chiar şi într-un alt 

rol. Acest stil de montaj, caracteristic peliculei de film, realizează nu 

numai o conciziune şi economie temporală a expunerii (şi aşa, deosebit 

de lungă), dar mai ales, aduce o narație a ideilor, ce se însăilează din 

frânturi relevante ale epicului.  Primele scene, care derulează aventurile 

de debut ale eroului în lumea arhitecturală, alunecă una din alta, 

urmărind această tehnică a clişeului şi decupajului. Rourke se mişcă 

între trei pupitre, marcând momente semnificative ale carierei sale. 

Periplul începe la pupitrul din centrul scenei, în prezența colegului 

conformist, plin de ambiții, Peter Keating, care impulsionat de mama 

lui, va urca pe scara socială, ajutat din umbră, de Rourke. Dialogul este 



128 
 

întrerupt, eroul se deplasează la pupitrul din dreapta scenei. Ne aflăm 

deja în New York,  în prezența arhitectului modernist şi vizionar, 

Cameron, modelul şi mentorul său spiritual, căzut în dizgrație din cauza 

ideilor sale avangardiste. Cameron avansează  către pupitrul din stânga 

scenei, şi devine Francon, arhitectul de succes, retrograd şi influent, în a 

cărui prestigioasă firmă, Rourke va fi angajat (la intervenția lui Keating, 

devenit partenerul lui Francon). Actorul Hugo Koolschijn  alternează 

două roluri contrastante, cu acelaşi titlu semantic de patron al unor 

firme de arhitectură. Prin simpla deplasare de la dreapta la stânga 

scenei, el va executa un salt magic în timp şi spațiu, marcând trecerea la 

o etapă nefastă în evoluția eroului. O altă cezură întrerupe conversația, 

se revine la masa lui Keating, unde Rourke schițează  un proiect, care 

se vrea îndrăzneț. Este vorba de o vilă clădită pe o stâncă, pe malul 

oceanului. Rourke îşi  expune noua viziune de integrare a clădirii în 

natură, modelând direct în structurile şi materialele oferite de mediul 

ambiant. În câteva minute desenează o schiță care trimite, ca estetică şi 

concepție, la emblematica clădire Fallingwater a lui Wright, 

considerată una dintre capodoperele arhitecturii moderne. Dacă 

Francon propune nivelarea stâncii pentru a o adapta la geometria unei 

case tradiționale, Rourke ancorează structura în peretele ei, ca un 

zigurat, pe mai multe nivele, urmărind formele naturale ale stâncii. El 

propune acelaşi  gen de arhitectură organică de care vorbea Wright. 

Când proiectul va fi alterat de Francon prin schimbarea materialelor şi 

adăugarea unor ferestre ce aveau să distrugă metafizica construcției, 

Rourke distruge desenul în fața lui şi este concediat pe loc. Îl regăsim la 

pupitrul din  dreapta scenei, unde s-a desfăşurat prima întâlnire cu 

bătrânul Cameron; Angajează un tânăr sculptor, neînțeles şi neapreciat, 

să realizeze un nud, care s-o reprezinte pe Dominique Francon, ( fiica 

arhitectului Francon)  în curtea unui templu, comisionat de un om foarte 

bogat. Proiectul îi parvine prin intervenția lui  Toohey, în scopul de a-l 

distruge şi de a-l discredita. El îl va manipula pe proprietar şi opinia 

publică ca Rourke să fie  dat în judecată pentru concepția sa blasfemică 

în jurul unui monument de cult.  În fapt, distribuția şi juxtapunerea 

personajelor în scenă prin deplasarea centrului de dialog, sugerează 

perspectiva politizată a autoarei, ce urmăreşte în procesul artistic, mai 

mult decât un manifest poetic, impactul socio-politic. Lumea pare 

dihotomic împărțită în drepte şi stângi. Dacă episodul întâlnirii cu 

Cameron şi cu sculptorul repudiat se desfăşoară în dreapta scenei, 

întâlnirea cu Francon, urmată de concedierea de la firmă, se vor petrece 

în stânga scenei. Dialogul şi proiectele desenate pentru Peter Keating 

ocupă o poziție centrală, sugerând lipsa de personalitate, spiritul 
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cameleonic al celui care se gudură pe lângă cei care dețin puterea sau 

cei care-l pot ajuta să parvină.  

Toohey şi Dominique sunt jurnalişti la Banner. Gail Waynand, 

proprietarul Banner-ului, şi Toohey sunt reprezentanții puterii. Scopul 

lor este de a manipula masele, pentru a-şi consolida influența şi 

supremația. Hans Kesting, în rolul lui Gail Waynand, este un actor cu 

charismă. Precum în alte  montări ale lui van Hove, el aduce 

întotdeauna ceva în plus personajului, ceva care corespunde 

personalității lui modelate în rolul interpretat. Hans Kesting imaginează 

un Gail cu geniu şi nebunie, înscriindu-se, ca şi Rourke, în tagma 

creatorilor. Gail pune pasiune în iubirea lui târzie pentru Dominique, 

aşa cum pune pasiune în Banner, chiar dacă scopul e derizoriu. În 

ultimul tablou al actului întâi, Van Hove  înfățişează un Gail excentric, 

excedat, nemulțumit cu el însuşi, care se joacă cu un pistol, tentând o 

sinucidere. Dar nici pentru asta nu e timp, pentru că Toohey năvăleşte 

în biroul lui cu o nouă propunere, care-i va schimba viața.  Propunerea 

este Dominique. 

 Întregul act doi, este dominat de triunghiul erotic: Rourke, 

Dominique şi Gail.  Personajele se aşează față în față,  în toate 

combinațiile posibile, reliefând un complex pervers de atracție.  Gail şi 

Rourke iubesc pasional aceeaşi femeie, deşi fac parte din tabere diferite, 

(publicația lui Gail îl demolează pe Rourke prin vocea lui Toohey şi 

inițial şi a lui Dominique). Van Hove urmăreşte o tranzitivitate a iubirii 

care se instalează imediat între cei doi bărbați. Amândoi dețin puterea, 

în felul lor, în care nu pot fi influențați de ceilalți, deci pot decide 

singuri pe cine şi cum să iubească. Dacă iubirea lui Gail este posesivă, 

iubirea lui Rourke este necondiționată; el iubeşte, deopotrivă spiritul 

independent şi pasional al celorlalți doi eroi, într-un complex narcisic 

de oglindire de sine.  Gail are intuiția valorii, recunoaşte geniul lui 

Rourke, propunându-i pe loc proiectul pentru vila, pe care o va construi 

pentru Dominique. Dominique, la rându-i e fascinată de puterea, 

influența şi inteligența lui, şi acceptă să-i fie soție, în schimbul 

reabilitării actualului soț, căzut în dizgrație, sub bagheta aceluiaşi 

Toohey. Keating primeşte, cu această ocazie, proiectul cu locuințe 

comunitare pentru oameni săraci, la care visa de multă vreme. Rourke îl 

ajută şi de această dată, dar tot el îşi va distruge opera, când contractul 

nu este respectat şi proiectul eşuează. 

Către sfârşitul actului doi, o suită de cadre se derulează cu o viteză 

şi o intensitate de dimensiunile unei apocalipse; se prăbuşeşte o lume – 

lumea lui Gail Waynand, simbolul absolut al puterii. Pentru prima dată, 

Banner nu este in consens cu spiritul maselor şi nu vorbeşte limba lor. 
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Gail se înscrie în linia celor capabili să renunțe la orice, în spiritul unei 

idei în care cred. Gail este falimentat peste noapte, şi e pregătit să 

renunțe chiar şi la Banner, pentru a-l salva pe Rourke, care dinamitează 

complexul construit de Keating. Triunghiul erotic se reaşează în 

configura inițială pentru ca Gail să fie salvat. Dominique şi Rourke 

organizează o partidă de sex în prezența ziariştilor, Gail îşi trădează, în 

sfârşit, prietenul şi salvează Banner-ul. 

 Van Hove realizează un portret in extremis al artistului radical, 

intransigent, care nu face compromisuri, cu sentimentul valorii sale. 

Eroul devine plauzibil cu toată dimensiunea sa utopică, prin jocul 

formidabil al actorului Ramsey Nasr. Nasr este deopotrivă actor de 

teatru şi film, regizor, autor dramatic şi poet. Jocul său  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alert, pasional şi dedicat, care corespunde unei spiritualități 
complexe, construieşte un Rourke convingător, cu o frumusețe aparte, 

care se îmbogățeşte cu fiecare secvență. Rand atribuie eroului un spirit 

posesiv, irezistibil, singurul care poate reține atenția şi câştiga 

dragostea unui alt personaj monadă – Dominique Francon, femeia 

perfectă, frumoasă, inteligentă, cu o înțelegere superioară a acestei 

lumi, într-o dispoziție filozofică, de profundă plictiseală vizavi de tot ce 

o înconjoară.  

Prima întâlnire dintre Dominique şi Rourke este imaginată de Rand 

ca un viol, în care artistul pasional şi individualist, căruia nu-i pasă de 

alții, acționează în spiritul demonului său creator. Van Hove 

recuperează această contradicție, edulcorând aşa zis-ul viol printr-o 

invitație incitantă a lui Dominique, fascinată de prezența tânărului, 
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întâlnit la cariera de piatră, aflată în proprietatea tatălui său. Totuşi, 

caracterul violent al  primei întâlniri din romanul lui Rand, care a 

suscitat dezaprobarea multor grupări feministe ale vremii, este preluat 

de van Hove şi urmat de scene erotice similare; el înfățişează un 

erotism forțat, şarjat, proiectat pe ecranul din avanscenă într-o lumină 

estompată, de sepie, caracterul său grotesc şi animalic este susținut de o 

bandă sonoră cu zgomote obscene,  amplificate. Actul erotic se vrea 

posesiv şi eliberator, dar iubirea manifestată ulterior de erou nu e 

nicidecum posesivă. Rourke împarte femeia, pentru care a făcut o 

pasiune, cu alții, (cu Keating, apoi cu Gail, care-i devine prieten) 

continuând cu aceeaşi devoțiune s-o iubească.  

Dominique alege să trăiască, din rațiuni neînțelese, în afara iubirii. 

Se învârte într-o lume şi un anturaj pe care-l disprețuieşte, parcă 

angrenată într-un program de auto-distrugere şi insatisfacție cu ea 

însăşi. Van Hove construieşte un personaj controversat, plin de 

contradicții. Dominique este un amestec de individualism narcisic, de 

pasional şi cerebral, excesiv, excentric, care nu-şi refuză nimic, este în 

acelaşi timp rebelă şi conformistă. Se lasă angrenată în jocul puterii, 

care îi repugnă şi o fascinează deopotrivă. Dominique alege puterea, 

non-conformismului, ca variantă existențială, se mărită cu Keating, apoi 

cu Waynand. Dincolo de obiectivismul şarjat al lui Rand, Van Hove 

vede în ea un spirit destructiv, ce ascunde ca şi Gail, un demon al 

răului, motiv pentru care personajele se atrag.  

Van Hove pune în scenă un gen de roman  a cărui valabilitate a fost 

şi rămâne discutabilă atât pe plan estetic, cât şi filozofic, într-un 

moment în care Fountainhead a resuscitat interesul mediilor 

universitare, măcar ca fenomen socio-cultural într-un moment istoric 

dificil. Cartea şi reprezentarea ei sunt puse față în față într-o formulă 

provocatoare şi incitantă, extrapolând metafora titlului de la fascinantul 

Rourke la însuşi actul creator, cu sursa lui nesfârşită de sensuri, 

perspective şi interpretări.  
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