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Pr. Prof. Dr. Theodor DAMIAN (S.U.A.) 
 

CU SAU FĂRĂ POSTMODERNISM?  

SEMNELE TIMPULUI 
 
Comentând noua carte a lui Charles 

Taylor, A Secular Age, Wilfred M. McClay 
vorbeşte despre nevoia unei omeniri 
mature care să ajungă în faza de auto-
posesiune („Uncomfortable Unbelief”, 
în First Things, Nr.183, May 2008, p.35). 
Cu alte cuvinte, starea de auto-posesiune 
ar indica maturitatea omenirii. 

Dietrich Bonhoeffer decreta deja 
în timpul său că omenirea a devenit 
majoră. Dacă prin majorat înţelegem 
intrarea în maturitate, atunci holocaustul 
hitlerist şi cel comunist ar avea o 
oarecare explicaţie. Când ai devenit 
major, într-un fel, abia ai ieşit din faza 
teribilismului care precede majoratul dar 
ale cărui reminiscenţe se mai găsesc încă 
în noua vârstă. 

Pe de altă parte, majorat nu înseamnă sută la sută maturitate. În acest caz, se 
naşte următoarea întrebare: Dacă omenirii i-au trebuit atâtea milenii ca să ajungă la 
majorat, câte milenii va dura majoratul însuşi, şi apoi după maturizare, câte milenii ar 
dura faza senectuţii. Evident, şi cealaltă întrebare, mai ascunsă îşi face loc aici. În câte 
milenii am muri şi cum s-ar putea imagina o moarte care ar dura milenii? 

Dacă înţelegem expresia lui Bonhoeffer în sensul maturităţii, atunci întrebarea 
despre cele două holocausturi şi celelalte catastrofe ale secolului trecut se pune cu şi 
mai multă stringenţă. 

Ar fi interesantă o dezbatere a acestei probleme în contextul definirii noţiunilor 
de modernism şi post-modernism şi al periodizării istoriei recente în acest sens. 

Nu subscriu la distingerea artificială dintre modern-modernism pe de o parte, şi 
post-modern, post-modernism pe de altă parte, dar dacă post-modernismul, epocă în 
care aparent ne aflăm, înseamnă o recuperare a valorilor pre-moderne şi o nouă 
înţelegere, interpretare şi aplicare a lor, cum ar susţine Constantin V.Negoiţă, de 
exemplu, atunci înseamnă că omenirea este deja de mult ajunsă la maturitate şi că 
modernismul a reprezentat doar o „ieşire din fire”, post-modernismul constituind deci 
revenirea în fire. Mergând pe linia lui A.Malraux, Negoiţă are dreptate când consideră 
recuperarea valorilor religioase ca fiind semnul cel mai important al revenirii la pre-
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modern, evident, într-un context diferit din mai multe şi esenţiale puncte de vedere: 
cunoaştere, experienţă, interpretare etc. 

Acest cadru de discuţie mi se pare potrivit pentru a propune o teorie cu totul 
nouă şi o serioasă temă de reflecţie a propos de periodizări şi definiţii. Ea porneşte de 
la două elemente cheie, ambele biblice şi care, combinate, pun într-o nouă lumină 
istoria omenirii în epocile ei premodernă şi modernă. Aceste elemente sunt expresia 
paulină „plinirea vremii” şi parabola fiului risipitor, mult dragă lui Noica. 

Expresiei „plinirea vremii” (Galateni 4.4) i s-au dat multe şi felurile interpretări. 
O interpretare poate fi şi aceasta: Iisus Hristos a venit în lume la plinirea vremii, 

adică atunci când omenirea nu mai era în faza copilăriei, nici a adolescenţei, ci în cea 
a majoratului cel puţin, sau, mai bine, a maturităţii, fază în care era capabilă să 
înţeleagă învăţătura divină descoperită de El. Părinţii Bisericii, Irineu de Lyon între ei, 
considerau că în faza căderii primordiale omul a fost în starea prunciei sau copilăriei, 
tocmai de aceea ascultarea reprezenta o problemă absolut vitală. În acest caz toată 
perioada de până la venirea lui Iisus în lume, a fost perioadă de copilărie, de tinereţe, 
de creştere, de pregătire pentru marele eveniment ce urma să se întâmple: întruparea 
Logosului divin în istorie. 

Aşa cum în unele tradiţii majoratul se marchează printr-un sau printr-o serie de 
ritualuri de trecere, pentru care se face îndelungată pregătire, şi care este aşteptată cu 
nerăbdare şi de cel care trece dintr-o fază în alta, şi de cei din jur, la fel, plinirea 
vremii era momentul când, după aşteptarea şi pregătirea ce au avut loc înainte, se 
întâmplă ceva nou. Şi se întâmplă tocmai pentru că momentul era oportun (kairos). 
În felul acesta întruparea Logosului divin în istorie reprezintă şi ritualul de trecere a 
omenirii dintr-o fază în alta. 

Şi logic vorbind, dacă omenirea nu ar fi ajuns la stadiul necesar înţelegerii 
revelaţiei culminante a lui Dumnezeu în Hristos, această venire a Sa s-ar fi petrecut 
mai târziu. 

Ewert Cousins numeşte această perioadă a venirii lui Iisus, incluzând şi cele 
cinci secole care au precedat-o (ceea ce eu am numit ritualul de trecere al omenirii), a 
doua mare perioadă axială a civilizaţiei umane. 

Aşadar, nu când Bonhoeffer zice, ci atunci, la plinirea vremii, cum Pavel scrie, 
omenirea a devenit majoră sau matură. Această epocă deci ar fi, după unele 
periodizări, pre-modernismul. Ca orice altă perioadă istorică, de altfel ca orice viaţă 
de om, şi aceasta are propriile ei incrementa atque decrementa. 

Şi acum intervine al doilea element cheie al noii teorii: parabola fiului risipitor. 
Din capul locului trebuie precizat că în sensul biblic, fiul risipitor nu înseamnă numai 
o persoană, ci şi lumea întreagă, deci că tipul de raporturi şi evoluţia lor din parabolă 
se referă nu numai la relaţia personală a omului cu Dumnezeu ci şi la relaţia lumii cu 
Dumnezeu. 

Problema fiului risipitor este că el a avut o fază de rătăcire. Cu el totul a fost 
bine şi înainte şi după. Faza de rătăcire însă a fost deci o ieşire din acest bine, din 
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normal, din firesc, din firea lucrurilor. De aceea, fiind în adâncul ultim al suferinţei 
rătăcirii lui ni se spune că „şi-a venit în fire”. 

Acestei faze de rătăcire îi corespunde ceea ce se numeşte îndeobşte perioada 
modernă, cea care începe odată cu revoluţia franceză şi se întinde până la căderea 
regimurilor comuniste din estul Europei. Aşa cum fiul risipitor dintr-o dată a 
abandonat valorile tradiţionale ale familiei sale, ale istoriei sale, tot aşa iluminismul, 
darwinismul, marxismul şi celelalte curente, filosofii şi mentalităţi din aceeaşi 
categorie au încercat din răsputeri să lichideze valorile tradiţionale ale propriei lor 
istorii, începând cu cea mai importantă dintre toate, religia, pe care au avut-o ca ţintă 
pe tot acest parcurs. 

Intensul proces de secularizare de care vorbim însă, este mic în raport cu epoca 
ce l-a precedat, aşa cum în cazul fiului risipitor anii de rătăcire au fost mai puţini 
decât cei petrecuţi „în fire”, în casa tatălui său. 

Este important de remarcat faptul că ceea ce l-a adus „în fire” pe fiu a fost 
suferinţa de pe ultima treaptă a mizeriei umane în care s-a aflat, consecinţă directă a 
abandonării casei tatălui, deci a ruperii lui de propria sa istorie. La fel, istoria modernă 
secularizată este aceea care, prin cele două holocausturi, cunoaşte cea mai adâncă 
treaptă a degradării umane, aducând societatea umană în ultima suferinţă posibil de 
imaginat. Totuşi, această suferinţă este resortul care provoacă „venirea în fire” a fiului, 
ca şi cum din iad revine printre oameni, ca şi cum experienţa morţii îl aduce spre 
înviere. Şi în cazul modernismului, cele două mari suferinţe au devenit, ele însele, 
resortul unui tip nou de conştientizare care a dus la „venirea în fire”, sau la venirea în 
sine, în sinele autentic care fusese dezertat, şi deci la înviere. 

Şi-atunci, în urma acestui întreg paralelism, se pune întrebarea: dacă post-
modernismul este o întoarcere la pre-modernism, deci o reluare a vechiului fir 
existenţial peste prăpastia accidentală a clipelor de rătăcire, trebuie neapărat să mai 
împărţim istoria în trei perioade sau e suficient să o împărţim în două: pre-modernă, 
până la a doua mare perioadă axială ce culminează cu Iisus Hristos, şi modernă, după 
Hristos şi până azi? Dacă ţinem cont de faptul că Iisus a venit la plinirea vremii, când 
omenirea a intrat în faza ei de maturitate, şi dacă încă n-am intrat în faza de moarte, 
ci suntem încă în aceea de maturitate, care, ţinând cont de modelul uman, este cea 
mai lungă, atunci ar fi justificat să ne considerăm în perioada istoriei moderne, în 
această nouă înţelegere a ei. 

Dar unii filosofi vorbesc de epoca prezentă ca fiind post-umană. Dacă 
acceptăm ideea, atunci probabil că ne aflăm în faza finală a istoriei civilizaţiei umane 
şi în acest caz suntem într-adevăr, într-o a treia perioadă. Dar ce înseamnă „post-
uman”? Dacă sintagma se referă la abolirea umanului şi înlocuirea lui cu maşina, aşa 
cum observă Berdiaev şi Cioran, atunci avem de-a face cu o stare de lucruri. Dar 
întrebarea încă se pune: Care este punctul maxim al acestei aboliţii, în ce exact ar 
consta ea, şi cum ştim că suntem acolo? Dacă sintagma se referă însă la „uman” doar 
în sensul a ceea ce se petrece strict în relaţia inter-personală umană, atunci avem de-a 
face cu o altă stare de lucruri. Maşina poate fi imaginată ca înlocuind omul, fără ca 
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prin aceasta omul să fie bestie pentru semenii săi (homo homini lupus). Ideal ar fi ca 
omul să fie homo homini deus, sau cel puţin homo homini homo pentru cei din jurul său. 
Filosoful american Abraham Heschel spunea că ceea ce face fiinţa umană să fie ceea 
ce este nu e fiinţarea în sine, ci omenia (It is being human, that makes a human being). 
Cam aşa ceva spune şi proverbul românesc: A fi (mare) nu-i mirare; a fi om e lucru 
mare. 

Aşadar, dacă suntem în a treia fază, cea finală, a morţii, a istoriei omenirii încă 
nu e clar. Ne trebuie criterii mai clare pentru a putea citi „semnele timpului”. Dacă ne 
gândim la profeţia lui A.Malraux cu privire la starea religioasă a omului secolului 
XXI, (în contrast cu absenţa acesteia şi distrugerea totală) şi dacă suntem corecţi în a 
constata un reviriment şi o recuperare, deja vizibilă, a valorilor religioase, chiar de la 
acest început de secol 21, ar fi motive să credem şi să sperăm că omenirea nu se află 
(încă) pe patul morţii. 

x    x     x 
  
Revenind la expresia lui Wilfred M. McClay care vorbeşte de o omenire matură 

care să se posede pe ea însăşi, ca despre un lucru pozitiv, un mare semn de întrebare 
se ridică: ce ar însemna mai exact o omenire în stare de auto-posesiune? Bineînţeles 
că una din conotaţiile expresiei este independenţa caracteristică maturităţii. Cât eşti 
copil eşti dependent. Nu tu te posezi, altul te posedă. Dar şi când eşti bătrân, e la fel. 
Zice Scriptura: „Când vei îmbătrâni, altul te va încinge şi te va duce unde nu voieşti” (Ioan 21, 
18). 

Aşadar, maturitatea, prin independenţa-i caracteristică, duce la auto-posesiune. 
Tu dispui de tine însuţi, de propriul tău destin. 

Dacă însă plasăm această idee în context teologic şi deci în cel al valorilor 
religioase de care am vorbit până cum, expresia capătă o conotaţie negativă. Când 
spunem „independenţă”, independenţă de cine? A omului de om? Nu e posibil. 
Omul este „condamnat” la comuniune, la inter-dependenţă.  No man is an island zice 
proverbul englez. Omul este creat după chipul lui Dumnezeu cel Unul în Treime, 
zice teologia creştină. 

Independenţă a omului de om ar duce la drama fiului risipitor care considerând 
că a devenit major, matur şi are dreptul să-şi ceară partea de avere, şi-o cere şi o 
primeşte pentru că devenise probabil major. Ce s-a întâmplat după aceea se ştie. 

Independenţa omului de om duce şi la drama individualismului generat de 
filosofiile iluministe, individualism care, după constatarea lui Robert Bellah şi a 
colegilor lui de anchetă filosofico-socială de anvergură în societatea americană (Vezi 
volumul best-seller Habits of the Heart), este vinovat de toate marile crize ale societăţii 
sec.XX. 

Dacă trecem de la ideea independenţei omului de om la cea a independenţei 
omului de Dumnezeu, consecinţa nu este întru nimic mai bună decât în cazurile de 
mai sus. Tot cei doi termeni de comparaţie ne vor convinge.  
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Dacă tatăl fiului din parabolă este Dumnezeu, şi acesta este sensul în care 
parabola a fost spusă, iar fiul risipitor e lumea, atunci depărtarea lumii de Dumnezeu, 
independenţa ei la acest nivel, duce implicit la drama fiului risipitor. Dacă ne referim 
la epoca modernă cu iluminismul şi celelalte curente secularizante care au 
caracterizat-o, dacă avem în vedere individualismul şi celelalte consecinţe ale 
filosofiilor antropocentrice care l-au eliminat pe Dumnezeu din viaţa omului, drama 
este aceeaşi ca în cazul independenţei omului de om, dacă nu cumva chiar mai rea, ea 
devenind tragedia catastrofală ca în cazul celor două holocausturi menţionate. În 
ambele cazuri Dumnezeu a fost împins afară din istorie, omul substituindu-I-se Lui. 
În termeni nietzscheeni, Dumnezeu a murit, fiind omorât de om; omul acest 
uzurpator incorigibil, distrugător auto-proclamat, cum îl numeşte Cioran, îi ia locul, 
însă curând, în acel loc care nu-i al său se găseşte inadecvat, şi de aici începe suferinţa 
care sfârşeşte în sinucidere. 

Deci revenim la întrebarea anterioară: independenţă, de cine? Şi de ce? Nu 
cumva acest tip de independenţă este tocmai semn de imaturitate? Nu cumva ideea 
de libertate umană conjugată cu interdependenţa umană şi dependenţa de Dumnezeu 
promovate de teologia creştină sunt adevărata soluţie la acest impas? 

Dar mai este şi ideea de auto-posesiune. Este bine ca omul să se auto-posede? 
După cum notează Erich Fromm, ceea ce omul posedă, distruge. Şi reiterând, Cioran 
îl numeşte pe om distrugător auto-proclamat. De aceea Karl Barth spunea că în faţa 
lui Dumnezeu omul nu poate decât să moară. 

Ideea că omul distruge ceea ce posedă e prezentă şi în parabola fiului risipitor: 
„Tată, dă-mi partea de avere”! Voia să fie sigur că e singur posesor al ei. Şi a distrus-o 
distrugându-se şi pe el. Acelaşi lucru, în altă formă se întâmplă şi în hitlerism şi 
marxism: omul crezându-se posesor al celuilalt, îl calcă în picioare, îi distruge 
demnitatea umană, însăşi condiţia de om. 

 
x    x    x 

 
Dacă secolul XXI va fi religios atunci maturitatea omenirii nu va consta în 

auto-posesiune, ci în urmarea modelului existenţei Treimice, cât este cu putinţă la  
nivelul omului, ca şi a modelului existenţei slujitoare oferit de Fiul lui Dumnezeu 
întrupat în istorie. 
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Dan TĂRCHILĂ 
 

1848 
 

Ard dealurile în Ardeal, 
Arde plaiul de sub deal, 
Arde iarba-n luminişuri, 
Ard apele de pe Crişuri. 
 
Arde cerul peste ţară 
Din Vidra la Hunedoară, 
De la Alba până-n Baie 
Arde timpul vâlvătaie. 
 
Inima lui Iancu arde. 
Câbtă, barde! Cântă, barde! 
 
 

Viziune 
 
Zimbrii cu pădurile-n spinare 
Vin grămadă să se scaldă-n mare. 
Cerbii-agaţă luna între coarne 
Şi-o asvârlă-n funduri de ştioalne. 
Vulturi rotitori încep să ţipe 
Cu bucăţi de cer smulse pe-aripe. 
Nechezând, caii-n salturi gigante 
Scapăr sub copite diamante. 
Şi gonind călare-n prag de seară 
Umbra Iancului trece prin ţară. 
 

XXI 
 
Şi a început un mileniu de frig. 
În zadar mai strig, în zadar mai strig! 
Fulgii zăpezilor fugăriţi de vânt 
Vor acoperi întregul pământ. 
Ninsoarea va continua să cadă, 
Caii vor paşte zăpadă. 
 
Frigul mileniului ne va-mpietri. 
Statui de ghiaţă din oameni vii 
Vor circula pe bulevarde. 
În eter de-a pururi stele vor arde. 
Ninsoarea va continua să cadă, 
Caii vor paşte zăpadă. 
 
 

Geneză 
 
La început a fost Iubirea 
Din care s-a născut lumina, 
Pentru ca Iubirea să aibă lumină. 
Apoi s-au aprins stelele 
Din care s-a născut Visul, 
Pentru ca Iubirea să poată visa. 
La sfârşit a apărut şi omul 
Din care s-a născut viaţa 
Pentru ca omul să poată trăi 
Între Iubire şi Vis.  
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Eugen EVU 
 

Remember Ioan ALEXANDRU 
 

„Cum cădea-va după cântec mâna mea” 
                 Cezar Ivănescu song 

 
 Trăiam atunci în cetatea Devei… Decembrie 

1976… Blondul   Ioan Alexandru  era un poet cu  un 
puternic simţ tărănesc ce nu se viciase de balcanismul 
crailor tuzluciţi ai Bucureştilor  cu capuchihaie şi beizadea 
fără turban ci doar … turbaţi, din stirpe de ceaus … 
Aflasem din Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul 
ca numele de CEAUŞ înseamna iscoadă în limba turca 
…Etimon cert al originii ceauşeilor. Un escu coada de 
şarpe. Cum se mai poartă….Razmuraţii tătăruşi  din 
Scorniceşti   ne cereau  vama grea spre a fi cum  vroiau 
EI „patrioţi” Pe calapodul cizmarului odinioară satirizat şi 

de Arghezi   Poate o stigmă ? … B. P. Haşdeu le spusese PATRIHOTI. Spurcate vremuri 
pe tinereţea noastră, Ioane ! Acltele, dar cam aceleaşi ca din veacul lui Gyr, Voiculescu, 
Blaga şi Bacovia … 

…Ştiam unul de altul  şi eram măgulit de atenţia şi laudele lui. Şi am străbătut  
dimpreună cu  alţii ai vremii – adevăraţi sau mărunţi, traseele poeziei: cu pasul şi cu verbul. 
Era in starea aceea uşor exaltata, îşi edita proiectata trilogie de Imne….Îmi mărturisea cu 
amărăciune molcomă, totuşi, de ţăran cult, despre răutatea veninoasă a  lui Ion Caraion,ori 
idiosincrazia de neînţeles a lui Preda atunci in vogue cu cele trei romane …semi-
samizdate…Caraion, care îl atacase violent şi devastator prin causticitatea lui orbită de 
neînţelegerea marilor răsuciri  semantice ale Poetului Adevărat …, în  Jurnale, vol. 1, 
Caraion …şi el cu etimon … sau ighemonicon… şi el, ce avea să fugă în Elveţia şi să moară 
tragic în exil,,, apoi să fie divulgat de a fi făcut  pactul cu Diavolul ceauş…Il judecase cu 
ocaua aia de vând cu ea seminţe ţigăncile …Nu era Caraion Petrini din Era ticăloşilor….Era 
Caraion cel negru ( kara se traduce negru)…era Cara Ion cel beniuc…Il acuza de misticism 
şi delir … însă  nu cu aceeaşi măsură îl elogia  pe un Păunescu al Fântânii somnambule. Toa 
aşa îl înjunghea sentenţios şi fără „ organon” şi pe Nichita  cel trezit spre lume abia după 
moartea lui Labiş….Complexul ABEL CAIN sau viceversa, cum l-am numit mai încoace 
…Gelozia gemelară ?  Mithosul se cere reexplorat şi cine dacă nu poetul să decodifice 
sufletul uman împovărat  de sinele arhetipal milenar  şi  din interiorul Logosului  Textului cel 
străpuns de spinii pârloagelor metafizice ? Misterul era o aură aproape palpabilă la poetul 
ardelean…Mi-a spus aşa cum mi-au mai spus şi alţii ( Mircea Ciobanu, Andrei Zanca, 
Doinaş) „ Ai Semnul !” Îmi cercetau conformaţia „ piramidală” a craniului ! Evocându-l pe 
Alexandru , iată, îmi amintesc de mine însumi şi de ceilalţi…    
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Ioan Alexandru îmi cucerise inima prin cappo-d-opera sa „Infernul discutabil”… Ne-
am spus poeme şi deoarece el îşi interzicea  beutura n nici berea, am impărţi un măr de 
Germisara, tăiat ceremonios -amuzant de el. Am vorbit despre bizareria analogie dintre 
sexul feminin şi interiorul mărului înjumătăţit…Poate explicaţia parabolei fructului biblic. 
Fascinant ce mod de a gândi poetic avea ! I-am vorbit despre viermele din acel măr ….şi am 
pledat pentru existenţa viermelui şi despre ecologie morală…  Ne-am oferit reciproc 
autografele…Eu pe prima mea carte „ Muntele Mioritic”  ( cea batjocorită de tovarăşul 
instructor pionieresc devean Gligor Haşa, prin anii 2000! ) iar el mi-a oferit autograful cu 
semn mistic – iniţiatic de fapt - o flacără cu trei vârfuri / petale, cu o cruce in interior. 
Mărturisesc ca de la el m/am inspirat mai târziu având propriu-mi semn : o flacără cu trei 
vârfuri, pe cel din mijloc şi uşor înclinat situând aceeaşi CRUCE. Ci eu eram pe atunci unul 
din poeţii Hunedoarei din cenaclul cu numele „ Flacăra” … Şi mult mai târziu vârfurile au 
fost tăiate, iar pe şi din arderea lor contopitoare, am ţintit nu cu emfază, ci cu ardoare, a fi 
vârful… Să arzi de tine însuţi, Ioane, aşa cum şi tu ai ars, aşa cum ardem în Ardealul Limbii 
Române…Patos al suferinţei şi empatiei  care ştim că este a Divinului din Om. 

Era un bărbat zdrahon, grav, mâncat de cuvinte ca noi, dar avea şi umor …  Era de 
acord cu mine ca numai habotnicii şi fariseii filfizoni  sunt mereu acri, ochii lor  nu râd de 
fapt  niciodată …. Rasul este un dar al divinităţii, trepidaţie catharsica olaltă cu lacrima …. 
am notat într-un jurnal … Prin anii 78,  întors în Hunedoara natală, securitatea mi-a pătruns 
ilegal în domiciliul din Zorilor 3 Hunedoara şi mi-au furat corespoindenţa…. Cu  Doinaş, 
cu Ion Caraion, cu Mircea Ciobanu, Cornel Popescu, Ioanichie Olteanu, Ion Gheorghe, 
Pituţ, Florin Mugur, Ion Horea, cu Irimie Nego, Tibi Mariş, Ioan Alexandru, cu editorii mei 
Mircea Ciobanu, Cornel Popescu, Al. Jebeleanu, Passionaria Stoicescu, Virgil Mazilescu, 
DR Popescu, … Ion Grecea, Gazeta Literară, România Literară, Tribuna, Transilvania, 
Orizont, Lumina din Iugoslavia, Faclya din Ungaria, Flacăra, Luceafărul, editurile Cartea 
Românească, Facla … un apel către Buzura …. Ce jaf ! Cum manu de „ confraţi de 
cenaclu” … O arhivă  Considerată de licheaua care mi-a scotocit domiciliul utile tovarăşilor 
vigilenţi … 

Mi-au furat inedite de la Dinescu „ la schimb” pentru prima lui carte devenită rară …, 
scrisori de mare preţ sufletesc de la Doinaş … ori  epistole intime ale adolescenţei … Oare pe 
unde zac ori au ars aceste „incriminate dovezi” ale „ostilităţii poetului faţă de partidul nostru” ? Le-au 
expertizat cu ţinta „cap de om” aceeaşi ce mi-au întocmit dosarul penal de la M. De Interne – 
Dosarul Claunul ?…. Adică … Hamlet ?”! 

Ci  iartă-mă, Ioane, că vorbesc mult despre mine, tu despre tine nu mai ai ce ne spune 
decât opera aşa cum este, parţial cenzurată. Alţii au fost mai ÎMPĂUNAŢI: şi-au editat 
după 1989 cărţile pretinzând că ar fi literatură de sertar.  Aia în care nici simpaticosul Marin 
Sorescu ajuns ministru emanat ori Sălcudeanu – Prohap, nu prea au mai crezut … Halal să 
le fie ! 

* 
Iacă-tă, Ioane, cum revine fluxul memoriei şi parcă mă plâng Sfântului ori Celui 

Bătrân de Zile din apocrifele lui Enoch …Ce fals sună asta :  Ajungă-i zilei răutatea ei ! …Pe 
sub uman …Ştii Eugene ce scria despre bere Blaga ? Berea e spirit pişat pe garduri …Am 
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polemizat pe tema originii divine a protodacilor …. Apropos … după  mulţi ani aveam să 
găsesc în dosarele mele de la CNSAS cum un mare pretisn vetrist and liberalnic  ( nomen 
odiosus )  ce sta la masă cu noi relata grava afirmaţie a noastră şi alte cele … In anii 70 
scriitorimea din zonă era  în capcanele dedublării şi se cereau abilităţi anume spre a nu da 
motive certe securistilorşi activiştilor  a te şantaja ...Am vorbit cu el pe tema asta ...M-a sfătuit 
bine. Perioada confiscase politic perfid naţionalismul iar protocronismul era o sabie cu doua 
tăişuri....Tu poţi scrie cu săgeata - eu scriu cu DACA .... Cosorul curbat al dacilor ...  
Alexandru recita superb, cu inflexiunile vocii lui Lucian Blaga ... La o lectura din Lacrăm, 
apoi la Sebeş mi-au  dat lacrimile .. La Alba în Cetate am băut vin negru până nu am mai 
ştiut de mine ... „ Trecut-au ani ca nouri lungi pe şesuri...” 

De atunci nu ne-am mai văzut. Dedicţia este asemănatoare cu cea a lui Beniuc / dar 
comparatia e desueta. Beniuc era mic si complexat şi îl ura pe Blaga / deci si pe noi cei din 
Transilvania... Sufixul nominal  IUC recte fiul lui Ben ... n-m zis Corlaciu ... Stămutaţii,  
implantaţii, răspopiţii ... Vorba lui Vasile Leac  cacademicii ... El a fost piaza rea pe care avea să 
o imite Păunescu e opinia mea. Wurmdichter. Sau Wurmbucker - Dracul sa si/i ia inapoi !. Talent 
mare în burduf de jigodie.Vorba lui  Adrian Botez  pe muche de cuţit ... intelctziv ! 

Iata ce îmi scria în 2 Dec. 1976 pe pagina de gară la Imnele Transilvaniei : Poetului 
transilvan Eugen Evu cu iubire, şi prietenie... Două simple şi esenţial necesare sentimente 
ale frăţiei literare şi ale obârşiei; paideuma lui Adler , Frobenius, Vulcănescu sau Blaga ... 

Iar Semnul Treimii de flacara ardere i l-am schimbat . Nu sunt pentru urcarea de 
singur pe Cruce a poetului, artsitului, cărturarului, omului politic ! Nu suntem sado- 
massochisşti cum ne vor dori mereu  sociopaţii – escrocii ce maneivrează mulţimile lui 
Gustave le Bon ... 

... Mult după revolutie, dintr/un spiotal din Germania, parlamentarul Ioan Alexandru 
era Răstignit de un pat ...Paralizie... Chin purificator ...Irecuperabil nu doar pentru 
Parlamentul emanat ...Ci pentru poezia română. 

I-am scris sub cenzura ce încă fumega, prin terţe persoane, şi mi-a răspuns pe o 
ilustrată cu un castel bavarez ...A scris cu  mâna delicată dar caligrafiat curat româneşte a  
unei surori medicale ...Păttrez conţinutul în memorie, mai viu decât cele ascunse ori arse de 
securişti – iunclusiv cele  trei inedite ale lui, ori cele scrise pe şerveţele la Terasa  Casei 
Scriitorilor de Nichita Stănescu şi alţii ai Boemei de pe-atunci ... 

Dragă Ioane Alexandru,  
După mulţi ani, redeschid cărţile tale, ale voastre ... prieteni ce nu mai sunt . Mă 

refugiez în interiorul textelor ca într-o ireală ninsoare, ca aceea în care atunci, la Deva, ne-am 
înţeles metaforic: „Uite, poete, ninge cu miei !”. Iar din Baladă rămâne încă de adeverit ce a fost, 
ci nu ce a mutilat poetul de curte ţigănuşul Alicsandrei .... 

În Mioriţa din Ardeal, cel ucis de „ verii primari” nu este „ cel moldovean” ,ci 
Ardeleanul, poreclit cu resentimente „ tradiţionale” „ cel ungurean ! „ 

 Din anno Domini 2008, de aici întru  Dincolo, Ioane Alexandru, ori dincoace, ... îţi 
surâd şi îţi zicem azi pe curbura aparentă a Timpului : Pace Ţie, mare şi adeverit Poet 
Român. 
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Teodor VIDAM 
 

ETHOSUL LA C. RĂDULESCU-MOTRU  
ŞI Ş. LUPAŞCU 

        
 Concepţia filosofică 
împărtăşită de cei doi reprezentanţi de 
seamă ai gândirii filosofice româneşti 
se înscrie pe calea regală a gândirii 
europene. Ei se înrudesc cu 
predecesorul lor şi anume W. Oswald, 
promotorul energetismului, deopotrivă 
om de ştiinţă şi filosof preocupat de 
depăşirea disputelor sterile dintre 
materialism şi idealism. Cunoaşterea 
ştiinţifică în prag de secol XX, 
îndeosebi aceea profesată de ştiinţele 
naturii precum fizica şi chimia, a 
demonstrat îngustimea teoretică şi 
practică a celor două linii esenţiale de 
gândire filosofică materialismul şi 
idealismul, subliniind necesitatea 
dezvăluirii profunzimilor existenţiale 
ale naturii înţeleasă ca şi cosmos, 
inclusiv acelea legate de înţelegerea fiinţei umane ca fiinţă paradoxală în această parte de 
lume. 

 Termenul de energie evidenţiază insuficienţa poziţiei substanţialiste, faptul că 
seria fenomenelor şi proceselor din cuprinsul marelui tot cer o altă înţelegere şi 
explicaţie decât interpretarea teoretică de ordin static şi/sau dogmatic. Principiul logic 
pars pro toto şi-a epuizat valenţele constructiv-creatoare, impunându-se un alt principiu 
dinspre întreg înspre parte, propriu limbajului categorial-filosofic, limbajul capabil să 
evite impasurile în care se împotmoleau limbajul comun şi cel conceptual. 

 Necesitatea dezvăluirii structurii dinamice a procesualităţilor şi totalităţilor 
circumscrie plusul adus de energie la nivel micro, macro, vital şi psihic. Mai mult decât 
promotorul energetismului W. Oswald, care s-a iluzionat cu substituirea conceptului de 
materie prin acela de energie, C. Rădulesc-Motru şi Ş. Lupaşcu erau convinşi de 
caracterul caduc al concepţiilor filosofice monocentriste. Altfel-zis, ei s-au dezis de 
metafizica tradiţională, cea care fie admitea crearea lumii din nimic, fie provenienţa 
existenţei dintr-o altă existenţă în ordinea succesivă a principiului cauzalităţii. Ş. 
Lupaşcu instituie logica dinamică a contradictoriului, dezvăluie locul şi rolul privilegiat 
al afectivităţii umane în comunicarea cu transcendenţa divină, pe când C. Rădulescu-
Motru propune personalismul energetic. 
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 Conform viziunii filosofice împărtăşite de C. Rădulescu-Motru, persoana 
umană nu este nici o entitate abstractă, nici una configurată din confruntarea ideilor, ci 
un «faciendum», o realitate complexă din cuprinsul existenţei, care îşi orientează 
structura sa proprie unitară prin intricaţia profundă cu celelalte formaţii de real. 
Individul uman vine pe lume cu aptitudinile pe care i le alocă, nu natura în genere, ci 
specia umană. Întâlnirea dintre unic şi general constituie realitatea particulară, adică 
individualitatea umană cu marca sau pecetea sa distinctivă, de genotip şi fenotip, 
opunându-se ascendenţilor şi contemporanilor săi. 

 La baza personalităţii se află unitatea sufletească a individualităţii umane cu 
aptitudinile incluse în fondul său fizico-psihic. Procesul personalizării începe după ce 
munca intervine în motivarea voinţei. Dobândirea statutului de homo viator (om care 
merge pe propriile picioare) a deschis un orizont vast de relaţie cu mediul şi cu ceilalţi 
semeni, a permis eliberarea mâinilor şi întrebuinţarea lor ca instrumente de lucru. 
Nemaifiind ţintuită teraterist, privirea câştigă perspectiva, adică orizontul contemplaţiei 
şi al activităţii propriu-zise de transformare a lumii înconjurătoare conform teoriei. 

 Pronumele posesiv «al meu» s-a constituit înaintea pronumelui personal «eu», 
care după C. Rădulescu-Motru provine de la termenul elin «eudaimonia», adică prima 
silabă a cuvântului fericire, silabă care a condus la celebrarea bucuriilor şi la constituirea 
sinelui ca zestre sufletească. “Omul a fost sensibil la trufie şi la invidie înainte de a fi 
sensibil la frumuseţea culorilor şi armonia tonurilor” (1. C. Rădulescu-Motru, 2005, 
Personalismul energetic, Editura Ardealul, Târgu Mureş, p.36). Fiinţa umană este 
născută ţi se face deopotrivă, ea este la răscrucea şi încrucişarea dintre realitatea 
dialectic-opozitivă, aceea dintre prevăzut şi neprevăzut. Numai foarte târziu îşi face 
apariţia eul, conştiinţa intuitivă de sine. 

 Perceperea şi priceperea realităţilor dinamic-opozitive, a analogiilor şi 
comparaţiilor legate de asemănări şi deosebiri, a constituit fundalul experienţei pe care 
s-au elaborat judecăţile logice şi îndelungatele exerciţii ale vorbirii şi comunicării proprii 
limbajelor şi limbilor naturale. Omul, din personificator, devine un partener al naturii. 
“Fără eu – specifică C. Rădulescu-Motru – conştiinţa omenească ar fi fost lipsită de cel 
mai preţios instrument de adaptare” (2. idem, p.39). C. Rădulescu-Motru cunoştea 
achiziţiile ştiinţifice viabile din psihanaliză şi îndeosebi concepţia structuralist-dinamică 
a lui J. Piaget. 

 Valorificarea critică a acestor achiziţii perene din domeniul psihologiei, i-a 
îngăduit să dezvăluie identitatea dinamică a psihismului uman, caracterul său constitutiv 
la cele patru niveluri distincte ale acestuia: inconştientul, preconştientul, conştienţa şi 
conştiinţa. În calitate de nivel iniţial al psihismului uman, inconştientul este îngemănat 
cu însufleţirea organică a fiinţei umane, cu pulsiunile generate de instincte şi impulsurile 
datorate prezenţei şi acţiunii deopotrivă a stimulilor obiectivi şi interni. 

 Preconştientul în prelungirea stratului prezent în subsidiar (inconştientul) ne 
dezvăluie mănunchiul dorinţelor, care se circumscriu în principal în trei clase: dorinţele 
concupiscente, dorinţele comune şi cele rezonabile. Prima clasă de dorinţi se leagă de 
libido, de decantarea şi sublimarea pulsiunilor fruste, elementare; a doua categorie de 
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dorinţi circumscriu masa dorinţelor comune, care se referă la valorificarea 
oportunităţilor legate de bunăstare, sănătate, noroc şi nu în ultimul rând, de reuşită şi 
succes în viaţă. Clasa dorinţelor rezonabile sunt acelea care alcătuiesc materia moralităţii 
personale şi publice. Normalitatea, respectul, toleranţa sunt exigenţe care croiesc drum 
afirmării responsabilităţii şi demnităţii umane. 

 Această tipologie a dorinţelor înrâuresc conştienţa, cea care dă viaţă celor trei 
ipostaze ale eului prin care funcţionează cunoaşterea intuitivă de sine şi prin care se 
asigură cursul unitar al vieţii personale şi adaptarea şi integrarea comportamentului 
personal împreună cu ceilalţi. Fie că avem în vedere eul de moment, ale cărui trăiri nu 
sunt în întregime conştientizabile; fie că avem în vedere eul imaginar care se poate 
refugia în trecut sau în viitor prin retrăirea a ceea ce a fost sau prin anticiparea a ceea ce 
o să fie; fie că avem în vedere eul socializat, care circumscrie deprinderile pe care ni le 
formăm sau obiceiurile de care ţinem seama; toate aceste ipostaze ale eului asigură 
unitatea sufletescă şi identitatea dinamică a persoanei umane. 

 Corolarul superior a acestui psihism uman îl constituie conştiinţa în dubla sa 
calitate, conştiinţa martor (psihologică) şi conştiinţa judecător (adică conştiinţa morală). 
Nu întâmplător parafrazându-l pe I. Kant, C. Rădulescu-Motru consideră că fără eu 
personalitatea ar fi o sistematizare oarbă de tendinţe, iar eul fără personalitate ar fi un 
caleidoscop fără valoare. Acest binom asigură activitatea voluntară a fiinţei umane. 
“Licărirea de fulger vine totdeauna din adâncurile individualităţii psihice”. (3. idem, 
p.40). 

 Într-o manieră sintetică clară C. Rădulescu-Motru defineşte personalitatea ca 
un fenomen bio-psiho-social. Simţirea eului apare ca o structură mai profundă decât 
intuiţia spaţiului. Viaţa nu este o simplă desfăşurare a formelor împletite în sămânţa 
originară. Eul constituie fermentul dar nu şi tiparul personalităţii. Structurarea şi 
configurarea dimensiunilor constitutive ale personalităţii sunt în mare parte organizate 
de tradiţie şi de cultura mediului, înainte ca eul să aibă impactul puternic asupra lor, prin 
puterea sa regulativă, iar nu constitutivă. 

 Fizionomia psiho-morală a unui popor este rezultatul înrădăcinării ontice în 
anumite meleaguri, rezultatul asimilării şi decantării unei anumite reţete de energii, 
rezultatul funcţionării principiului vaselor comunicante între limbaje şi limbă, adică 
semnele nonlingvistice nu pot fi tălmăcite fără semnele lingvistice, iar limba vorbită de 
o comunitate umană se îmbogăţeşte datorită trecerii de la limbaj şi mitologie la formele 
superioare ale vieţii spirituale. Personalitatea unui popor are dreptul să evolueze, să fie 
în continuă creştere, întrucât seva izvorăşte de jos, din rădăcinile prin care poporul este 
prins în solul patriei. În schimb, personalitatea unui individ se modelează pornind de la 
ideal şi norme, de la opţiuni şi decizii responsabile. Idealul are un rol formator, dar 
creuzetul şi tumultul personalităţii este alcătuit de fondul psiho-fizic. 

 Faptele noastre morale – consideră C. Rădulescu-Motru – subsumează 
experienţa care s-a acumulat de-alungul secolelor, tot ceea ce gândim şi voim, tot ce 
socotim că ne este mai intim, adică ceea ce ne este dat odată cu viaţa. Nici clima, nici 
rasa nu generează prin ele însele originalitatea manifestărilor sufleteşti. Cultura necesită 
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căutarea unui echilibru sufletesc, căutarea unui asemenea echilibru reprezintă pentru 
Europa o preocupare permanentă şi stăruitoare. Fie că a fost vorba de înţeleptul stoic, 
fie că a fost vorba de idealul creştin, fie că în epoca modernă s-a admis cetăţeanul liber. 

 Aceste idealuri au trăit şi mai trăiesc încă, profilându-se la orizont cultura unor 
elite profesionale. Pe lângă această perspectivă valorică, sesizăm în a doua jumătate a 
secolului XX constituirea unor mase tot mai mari de oameni obosiţi, descurajaţi de 
viaţă, marcaţi de narcotice (alcool, tutun, droguri etc.), într-un cuvânt debusolaţi. 
Asistăm, astfel, la pierderea irecuperabilă a unor aptitudini irosite odată cu 
nevalorificarea disponibilităţilor virtuale. 

 Pozitiv, adică strict ştiinţific este cunoscut doar condiţionatul. Ceea ce se află 
la baza lumii înconjurătoare subsistenţa sau dimensiunea numerală rămân necunoscute, 
aceste aspecte alcătuiesc necondiţionatul care se pretează la presupoziţii prin 
speculativizare. C. Rădulescu-Motru a pus capăt unităţii aperceptive instituită de Kant 
doar prin intermediul spontaneităţii raţionale, dezvăluind caracterul creator al 
spontaneităţii psihice legate de tumultul deopotrivă pasional şi pasionant al întregului 
psihism uman. 

 Întemeierea transcendentală a moralei pe baza voinţei raţionale de către Kant 
e substituită de C. Rădulescu-Motru printr-o bază personalistă. În mod legitim el se 
chestionează cum stabileşte legea morală ca ideal Kant prin intermediul raţiunii? Cu 
atât mai mult cu cât în viziunea filosofiei morale kantiene personalitatea apare ca un ce 
necondiţionat. Schopenhauer propune voinţa de a trăi; Bergson propune elanul vital; 
Nietzsche specifică faptul că viaţa trezeşte dorinţa de întrecere, voinţa de putere. 

 C. Rădulescu-Motru desluşeşte la Nietzsche antinomia structurală a ethosului 
înţeles ca valori predominante în spiritualitatea unei culturi şi anume contradicţia dintre 
«amor fati» iubirea pentru ceea ce este fatal, pasiv, povara sorţii ca fiind repetabilă, 
fatalitatea înţeleasă ca neputinţă de a depăşi cercul vicios şi destinul creator legat de 
călăuzirea finalităţii interne, de menire sau urmarea vocaţiei. Îndemnul lui Nietzsche de 
a deveni ceea ce eşti (Werden was du bist) constituie îndemnul prometeic de a depăşi 
constrângerile şi noianul de adversităţi. 

 Devenirea existenţei trebuie să aibă un sens, ea nu poate constitui numai o 
devenire repetitivă, fatală, al cărei curs este inexorabil. Personalitatea creatoare de valori 
sufleteşti dă sensul şi scopul pe care îl căutăm. “Viaţa cea adevărată nu se dirijează după 
logica inteligenţei” (4. idem, p.112). Naţiunea română are toate formele sale (viaţa 
economică, politică, morală etc.) la înălţimea firii sale. C. Rădulescu-Motru prin 
descifrarea unităţii aperceptive a psihismului uman pune capăt concepţiilor etice 
monocentriste caduce. “Aici – în cazul ethosului specifică C. Rădulescu-Motru – se 
îmbină sufletul cu corpul, valoarea cu indiferentul, anticiparea cu invariabilul” (5. idem, 
p. 138). 

 O singură mare tulpină a vieţii se află la baza ethosului autohton, pe întinderea 
căreia se alcătuiesc diferitele momente ale eului omenesc. Manifestările confluente şi 
divergente ale ipostazelor acestuia constituie nucleul formator şi origine al 
personalităţii. Primul capitol al istoriei omeneşti este geografia muncii. Munca 
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profesională precede psihologia personalităţilor accentuate. C. Rădulescu-Motru 
încearcă să desluşească modelul uman acceptabil pentru morala contemporană şi 
anume profesionistul. 

 Dacă morala antică ne-a propus înţeleptul, dacă morala creştină ne-a propus 
sfântul, dacă cea medievală ne-a propus cavalerul, dacă morala modernă ne-a propus 
cetăţeanul, atunci conform moralei propusă de «profesionalismul energetic» urmează 
profesionistul. Acesta îşi găseşte rostul în munca de el aleasă, el este omul care 
consideră munca nu ca pe un mijloc de câştig, echivalentă oricărui alt mijloc, ci ca pe o 
chemare hotărâtoare pe întregul parcurs al vieţii. “În om este atâta realitate, câtă este în 
el energie de muncă”. (6. idem, p.147), întregită de competenţa ştiinţifică şi merite 
morale reale. 

 Maxima moralei personalismului energetic este după C. Rădulescu-Motru 
«Nici un câştig fără muncă, nici o muncă fără plată justă». Orice abatere de la acest 
imperativ tulbură ordinea societăţii contemporane. Nu numai morala creştină, dar şi 
morala propusă de personalismul energetic deschide perspectiva spre ethosul 
transdisciplinar. Individul nu are istorie, ci simplă biografie. De aici necesitatea unei 
munci creatoare pentru comunitatea umană din care faci parte. Altminteri spus, dacă 
individul poate fi un episod improvizat, cursul istoric al unei culturi depăşeşte fortuitul 
instituind o transcendenţă axiologică. 

 Faţă de prevăzut organizarea personalităţii pe baza istorică este prima realitate; 
faţă de neprevăzut conştiinţa omului este prima realitate. Ea constituie scânteia 
creatoare a vieţii sufleteşti. Ea este natura naturans, logica imprevizibilă, pe când 
personalitatea istorică a comunităţii umane se aşează temeinic, adică natura naturata. 
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Teofil RĂCHIŢEANU 
 

Ană Doamnă! 
 

Ană Doamnă, 
Ană Doamnă, 
S-a dus vara 

Şi mi-i toamnă! 
 

Şi cu ea 
Şi tu te-ai dus 
Şi-am răma 

Pe-aici răpus 
 

Şi mi-i dor 
De tine, una 

Cum i-i Sorelui 
De Luna, 

 
Cum, demult – 

Ce veac? Ce an? -! 
De Isolda 
Lui Tristan 

 
Cum i-i nopţii 
Dor de soare, 
Cum luminii 
De-nserare, 

 
Cum cerbului 

De izvor 
Şi cum dorului 

De dor ... 
 

Şi. pe-aici, 
De Dumneata 

Mă mîngîi 
Doar cu dainá ... 
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Constantin MĂLINAŞ  

 
 PREOCUPĂRI ACADEMICE  LA ORADEA 1788-1806 

 

    Tradiţia unor preocupări academice de informare, cercetare şi cunoaştere la Oradea 
este  bogată, este veche de câteva secole, ea a fost concentrată în jurul curţilor 
episcopale, în stil renascentist italian, până a căpătat în epoca modernă forme 
instituţionale de învăţare şi răspândire a luminii de carte, ca premiză a progresului 
omului şi societăţii. În plan mai larg, românesc, asemenea preocupări apar din veacul al 
XVI-lea, prin Academia de la Cotnari a lui Despot Vodă, sau mai târziu prin Academia 
Vasiliană de la Iaşi a lui Vasile Lupu. Apariţia lucrării ”Academia teologică ortodoxă 
română Oradea – 70 de ani de la înfiinţare”, privind intervalul 1923 – 1993, a adus în 
atenţie această tradiţie, la care dorim să ataşăm ideea şi practica de Academie la Oradea, 
de când există, ce misiune  şi-a asumat şi cum a fost pusă in practică. 

       Ne-am adus astfel aminte de afirmaţia lui Gheorghe Şincai, din anul 1804, care în 
Elegia sa numea Oradea ”Oraşul cu învăţăturile în floare”, aprecierea din anul 1812 a lui 
Petru Maior, care nota că episcopul Samuil Vulcan adună manuscrise ale bărbaţilor 
neamului la Oradea, în vederea tiparului: „Tocmai de dorit iaste ca arhiereii cei de lege grecească, ce 
sunt în ţările împărăţiei Austriei să se nevoiască spre înmulţirea cărţilor celor ce sunt de lipsă spre luminarea şi 
polirea clerului şi a popoarelor. Între carii, până acum, singur episcopul Samuil Vulcan de la Oradea au dat 
semne de înalte cugete. Acela precum bucuros şi nu fără cheltuială adună manuscripturi în biblioteca sa, aşa 
poate nădăjdui publicul că nici cheltuiala cea pentru tipărit nu o va cruţa”. Apoi de opinia istoricului 
teolog Ioan Ardeleanu, care la 1888 afirma că existau la Oradea pe timpul lui Samuil Vulcan 
cam 80 de bărbaţi, care erau pregătiţi pentru a face cercetare şi studii în domeniul atât de 
vast al teologiei, care atunci includea totul, în varianta  congestată a iluminismului românesc. 
Şi în fine, am luat în seamă afirmaţia din anul 1920 a lui Nicolae Iorga, care scria că 
Episcopii Ignatie Darabant(1788-1805) şi Samuil Vulcan (1806-1839) au format la Oradea 
un fel de academie, cea dintâi academie de studii, privitoare la trecutul românesc. Ceva mai 
târziu, în anul 1939, istoricul Vasile Bolca, în cartea dedicată vieţii şi operei aceluiaşi episcop 
luminat de la Oradea, a inclus un capitol intitulat tocmai ”Academia lui Samuil Vulcan”, 
pe care-l desfăşoară frumos, în tentativa de a dovedi că un asemenea mediu de preocuări 
academice a existat şi a funcţionat la Oradea între anii 1806-1839. 

 După Vasile Bolca, ideea a fost uitată. O reluăm acum, la peste 80 de ani de la 
prima ei folosire şi ne întrebăm din nou, ca ipoteză de lucru, dacă realitatea de la Oradea, din 
final de veac 18 si început de secol 19 a fost suficientă, pentru a motiva cu argumente 
plauzibile şi vizibile afirmaţia expresă a lui Nicolae Iorga, extinsă, dar restrictiv, în cartea lui 
Vasile Bolca?  

 Pentru a face examinarea, care are caracter comparativ, ne trebuie unitate de 
măsură şi ne trebuie cunoaşterea  fenomenului examinat. Aşadar, mai întâi să vedem ce se 
înţelegea prin Academie, care era conceptul istoric şi cel funcţional în această materie, ca să 
putem spune, dacă se întâlnea pe atunci ceva similar, sau suficient de similar, la Oradea în 
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epoca Luminilor. Astfel, vom examina pe rând conceptul de academie, în ordine 
cronologică, din Antichitate, la greci, în Umanism (la italieni), Renaştere (la francezi) şi 
Iluminism (la germani).  

1. Conceptul grecesc de Academie antică. 
     Porneşte în Grecia antică de la toponimul unei grădini, situată la 2 km nord-vest de 

Atena, grădină care se numea tocmai Academia…… Se numea astfel, deoarece a fost 
botezată după numele unui erou local, Academus, sau Hecademus. Nu era un erou 
intelectual, un creator de operă spirituală, ci era un salvator, ca un pompier civil. Potrivit 
tradiţiei, Academus a arătat Dioscurilor locul unde s-a refugiat Elena, când au venit să o ia 
şi să o livreze lui Thezeu. Prin acest gest, el a scăpat locul şi oamenii de mânia şi răzbunarea 
lui Thezeu. De atunci, Academus devine erou protector al Aticii, iar locul s-a numit 
evocator ”Grădinile lui Academus”, sau Academia.   

 Locul era celebru, era turistic, era căutat, vizitat. Cum s-a transformat el dintr-un 
loc memorial într-unul de deliberare? Proprietarul grădinii era un grec, care se numea 
Hipparques Pisistratul. Acesta l-a împrejmuit cu zid şi a făcut acolo o şcoală (gimnaziu), cu 
bibliotecă, la care veneau şi se înscriau tineri. Apoi Cimon, fiul lui Miltiade, a plantat locul cu 
arbori, mai ales platani, care vor devein celebri. Ulterior sunt plantaţi şi 12 măslini sacri, 
dedicaţi unor divinităţi şi muze, încât se naşte acolo un sanctuar. Aşa ajungem în secolul 
patru  înainte de Christos, când sanctuarul muzelor e găsit şi preluat de către Platon (427-
347), ca fiind potrivit pentru a-şi ţine public prelegerile sale de filosofie. Aici începe 
Academia din Atena, de fapt de lângă Atena, la grădina lui Academus. Platon avea 
obiceiul ca să-şi expună cursul său de filosofie nu static, ci dinamic, din două puncte de 
vedere. Înconjurat de discipoli, Platon se plimba pe sub platani şi vobea. Se plimba - din 
mersul lui s-a născut plimbarea peripatetică, filosofia umblată, sub umbra platanilor în floare. 
Apoi, Platon nu vorbea continuu, ci se oprea, se întorcea către discipoli şi aştepta păreri, 
punea întrebări, crea dialogul, provoca opinie, astfel s-a născut expunerea dialogată, ce 
defineşte ab initio spiritul academic de atunci şi pentru totdeauna, adică pâna la experienţa 
comunistă, când spiritul academic se schimbă, devine posesiv şi dominant.  

 Conceptul genuin de academie porneşte din practica peripatetică a lui Platon, şi 
înseamnă reuniune de persoane cu preocupări savante, de litere şi arte, care se întrunesc 
liber într-un spaţiu deschis şi discută fără un scop şi interes practic, discută speculativ, dar cu 
nivel profesional, pentru perfecţionarea de sine. Ideea de lider de grup este fundamentul 
acestui concept, iar ideea de învăţare participativă, de la bătrâni către tineri, este ţinta 
academiei speculative greceşti.  Şcoala academică grecească a evoluat timp de circa cinci 
secole, până la Philon şi Antiochus, făcând trecerea de la gnostici la stoici, de la criteriul 
cunoaşterii (certitudini) la morala cunoaşterii. Din practica ei s-au dezvoltat:  

- Academia Ptolemaică din Alexandria, întemeiată pe o mare bibliotecă. 
- Academia Iudaică din Alexandria, care a creat Septuaginta.  
- Academia califilor arabi din Spania  
- Academia lui Carol cel Mare  
- Academia lui Alfred cel Mare.  
2. Conceptual şi practica italiană de Academie.  Umanismul, care  
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descoperea din nou dialogul ca metodă de comunicare, de eliberare, după o perioadă 
lungă de stagnare şi impact creştin, de conflict moral cu antichitatea, începe să cultive 
reuniunile amicale, de discuţii curente pe teme de plăcere savantă: luminarea de grup. 
Procesul a fost cel mai puternic în Italia, unde se formau cel mai uşor şi cel mai frecvent 
grupuri amicale, de discuţii în spaţii informale, deschise, pentru care s-a găsit de bună 
denumirea de Academie, prin referire la grădina deschisă odinioară lângă Atena. Şi astfel au 
funcţionat în Italia zeci de academii efemere, dar pilduitoare prin preocuparea intelectuală 
pentru deliberare. Unele dintre ele s-au stabilizat şi au devenit cunoscute, chiar au devenit 
instituţii ale societăţii civile precum:  

- Academia Latină ( Brunetto Latini), Florenza, 1270.  
- Academia din Milano, fondată de Leonardo da Vinci la 1483 
- Academia platoniană din Neapole, 1443 
- Academia platoniană a medicilor, Florenţa.  
- Academia Secretarum naturae, Neapole 1560 
- Academia de la Crusca, Florenţa, 1582, dedicată purităţii limbii italiene. 
    Membrii ei săi se străduiau să compare limba italiană cu bobul de grâu, cu cultura 

grâului şi pentru a proteja puritatea limbii italiene împotriva alterărilor de tot felul, se 
preocupau simbolic ca să separe crusta bobului de grâu (crusta = la crusca), ce trebuie 
îndepărtată, de miezul bobului de grâu, care trebuie păstrat şi cultivat, înmulţit prin miracolul 
recoltei. Membrii Academiei ”La Crusca” se duceau la un lan de grâu nou şi strigau: Asta-i 
limba italiană curată! Aşa trebuie cultivată limba italiană!  

   Astfel, conceptul italian de Academie trece de la discuţii, de la curiozitate (La 
spanioli în 1657 ia fiinţă Academia naturae curiosorum) la misiunea de protejare şi 
cultivare a limbii pure şi corecte. Ceea ce înseamnă un mare progres din punct de vedere al 
criteriului utilitar în procesul cunoaşterii.  

3. Conceptul francez de Academie.  Practica Evului Mediu de a forma  
peste tot grupuri şi grupuleţe de discuţii s-a dezvoltat şi în Franţa. Aici însă, cu un plus 

de organizare, francezii dovedindu-se mai dornici de stabilitate şi datori de durată în ceea ce 
făceau. Dintre primele, amintesc acum Academia jocurilor florale de la Toulouse, 1323, 
sau grupurile din jurul colegiilor şi primelor universităţi, care apoi se extind în secolele 13 – 
14, printr-un mélange, adesea conflictual, dintre mănăstiri, catedrale şi corporaţii ale societăţii 
civile. Timp de circa trei sute de ani, grupurile de discuţii academice în Franţa au avut o 
existenţă voluntară neinstituţionalizată.  

   Cel care le înţelege importanţa şi le descoperă potenţialul, este cardinalul Richelieu. 
La anul 1634 acesta observă că grupul autointitulat ”Academia franceză”, născut prin 
iniţiativă privată la anul 1629, începe să capete influenţă în societate, de aceea îl atrage cu 
promisiuni şi proiecte, dorind să-i organizeze pe academicieni ca un corp sub patronajul şi 
autoritatea sa. Academicienii se lasă atraşi, astfel că la 29 ianuarie 1635 se depun Statutele, 
aprobate repede, prin care tânăra Academie franceză este intemeiată ca instituţie de stat, 
având ca obiectiv perfecţionarea limbii franceze, adică să facă patru lucrări: Dicţionarul, 
Gramatica, Retorica şi Poetica limbii franceze, prin urmare un program ecolingvistic. 
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   Statutele de atunci, prevăd că Academia Franţei poate avea maximum 40 de 
membri, restricţie care a generat multe ironii şi nemulţumiri. Excluşii au trecut la organizarea 
altor academii în Franţa. Astfel au apărut: La petite Academie des inscriptions (1663), 
Academie des Sciences, întemeiată de Colbert la 1666 şi altele, ce au condus la Institutul 
Franţei din epoca modernă, cu cele patru mari componente academice ale sale.  

   S-a trecut la lucru, academicienii fiind astfel pentru prima dată recunoscuţi social şi 
finanţaţi public în veacul al XVII-lea, pentru a face o lucrare utilă societăţii. Cum vedem, 
însă, conceptul francez a fost restrictiv şi misiunea Academiei a fost atunci limitată iniţial la 
domeniul cultivării limbii franceze.  

4. Conceptul german de Academie.    În secolul 17 societăţile de tip academic, ca 
instituţii publice de stat, s-au înmulţit, s-au răspândit, după Paris, la Londra, Petersburg, 
Madrid, Viena, încât se punea problema definirii identităţii lor în legătură cu bugetul public, 
în condiţiile ideologiei cognitive enciclopedice a iluminismului dominant. 

   Acest lucru îl face Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646-1716), liderul de cea mai 
mare şi organizată cuprindere şi aplicaţie a raţionalismului iluminist german. În temeiul 
gândirii sale pragmatice, în anul 1700 este restructurată Academia din Berlin, având: 
”Misiunea de a aduna cunoştinţele răspândite în lume şi dobândite de spiritual 
uman, / De a le pune în ordine, / De a forma un ansamblu précis şi ordonat, / 
Apoi de a le redacta şi a le multiplica, / În fine, de a le însuşi pentru o folosinţa 
sigură şi legitimă!” 

    Ceea ce însemna foarte mult, pentru acel timp revolut, dar şi pentru epoca 
noastră.  Faţă de aceste unităţi de măsură să vedem ce se întâmplă la Oradea în anturajul şi 
prin activitatea de la curtea episcopală greco-catolică, aproximativ între anii 1788-1840, sub 
păstorirea episcopilor Ignatie Darabant (1788-1805) şi Samuil Vulcan (1806-1839), să 
vedem ce concluzii putem desprinde, adică să înţelegem afirmaţia lui Nicolae Iorga, din anul 
1920, precum şi restricţia lui Vasile Bolca din anul 1939, dacă şi în ce măsură este întemeiată, 
sau a fost doar un gest de complezenţă faţă de orădeni. 

    Mai întâi, dorim să precizăm că avem argumente să preluăm şi să extindem 
afirmaţia lui Nicolae Iorga, ca fiind motivată nu numai pentru perioada episcopului Samuil 
Vulcan, dar  o vedem ca bună şi reală încă din timpul lui Ignatie Darabant. De acest aspect 
ne vom ocupa acum, pe scurt, în prima parte a excursului nostru. Este indeobşte cunoscut 
faptul, că după venirea lui Ignatie DARABANT ca episcop, la Oradea, acest oraş devine 
pentru mult timp central, devine dispeceratul de idei şi acţiune al Şcolii Ardelene, fapt de 
mai multe ori  subliniat în istoriografie . Astfel, Zenovie PÂCLIŞANU observa la 1934, în 
Analele Academiei Române : « Tot atunci (1788) a părăsit mănăstirea blăjană şi 
Ignatie DARABANT, fiind numit episcop de Oradea în locul răposatului Moise 
DRAGOŞ. De odată cu plecarea lui, centrul mişcărilor naţionale româneşti s-a 
mutat şi el, pentru foarte mult timp, de la Blaj, în reşedinţa vlădicească a lui 
Darabant şi a urmaşului său, Samuil Vulcan ». Sau observa Mircea TOMUŞ în 1965, 
în monografia despre Gheorghe Şincai : « Aici se strămutase în aceea vreme centrul de 
acţiune şi interes al românilor din diferite provincii ale imperiului. Dezamăgiţi de 
Blajul episcopului Bob şi al oamenilor lui, românii din acel timp căutau spre 
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Oradea ca înspre oraşul, unde se putea pune la cale renaşterea mişcării ». Tot astfel, 
David PRODAN, în ediţia din 1967 a Supplexului : « Acţiunea se concentrează acum 
mai ales în jurul lui Ignatie Darabant, care e printre cei mai zeloşi, la Oradea, mai 
prielnică acum decât Blajul episcopului Bob ». Dar evoluţia Orăzii către calitatea de 
centru în dinamica Şcolii Ardelene nu a venit deodată, nu a venit din nimic, nici nu se putea 
să devină fără pregătire specifică. Aceasta s-a petrecut încă sub păstorirea primului episcop 
Moise DRAGOŞ (9 noiembrie 1777 – 16 aprilie 1787), prin fapte alese, dintre care 
memorăm câteva acum : 

   - Preocuparea asiduă pentru cumpărarea de cărţi şi formarea de bibliotecă la 
Oradea, pe lângă curtea episcopală, deodată cu trimiterea de cărţi la parohii,  sau înzestrarea 
cu cărţi a preotului la  hirotonisire şi a învăţătorului la instalare.  Astfel, în anul 1786 
episcopul cumpără cărţi de 1153 florini şi 50 de creiţari, pe care le trimite în 20 de parohii. 

   -  Redactarea de manuscrise, dintre care se distinge « De ortu, progresu et 
conversione valachorum… », adică, în traducere, « Despre originea, progresul şi 
conversiunea românilor, precum şi despre episcopii, arhiepiscopii şi mitropoliţii 
lor ». Avem astfel prima disertaţiune istorică în Şcoala Ardeleană, care se scrie la Oradea, cu 
erudiţie şi patos, în care autorul arată iubire fermă către neamul său şi cere restaurarea vechii 
Mitropolii româneşti de la Alba Iulia. După Timoteiu CIPARIU, care publică primul acest 
manuscris, apoi şi după Ioan ARDELEANU care-l publică din nou în original, dar  şi în 
traducere românească, autorul este chiar episcopul Moise DRAGOŞ, la a cărui instalare în 
Oradea, la 9 noiembrie 1777 a fost mare sărbătoare, cu bubuit de tunuri, cu bou fript pentru 
popor, pe râtul comandantului, unde s-a petrecut şi s-a băut « alla tedescha », după cum 
scrie într-o epistolă Grigorie MAIOR. Dacă socotim datarea manuscrisului , ca fiind la 12 
martie 1777, cu destinaţia de Raport către Congregaţia De Propaganda Fide de la 
Roma, putem avea aici  prima lucrare  a unui român, cu caracter de test pentru ocuparea 
postului public, cu aviz european, la care concura şi-l va ocupa peste o jumătate de an. 

      Trecerea la timpul lui Ignatie DARABANT înseamnă mult, în domeniul şcolar, 
sosirea la Oradea a fântânii darurilor, cum s-a numit metaforic deschiderea de şcoli la Blaj, 
înseamnă tocmai racordarea la spiritul Blajului, chiar dacă acesta era acolo în scădere, după 
plecarea lui Darabant,  cu acesta spiritul Blajului se transporta la Oradea. Noutatea se 
petrece şi în alte domenii de acţiune culturală şi teologică. Astfel, se înfiripă tipărirea de carţii, 
de către autori orădeni. Aceştia nu puteau tipări acasă, la Oradea, din cauza privilegiilor de 
exclusivitate, date de Casa imperială pentru tipografiile din Viena şi Pesta şi care au durat 
între anii 1777 – 1848. În acel an ia fiinţă la Viena  Tipografia lui Iosif de Kurzbek, care 
primeşte privilegiu de a tipări, în exclusivitate, toate cărţile pentru « neamurile ilirice », o 
noţiune geografică imperială, care, în mod ciudat, socotea şi pe români. La anul 1793 
tipografia se cumpără de către Ştefan Novacovici, care o mută la Buda şi o vinde 
Universităţii din Pesta. Împăratul Francisc I emite la 23 iunie 1795 Decretul, prin care dă 
Universităţii din Pesta privilegiul de a tipări şi vinde toate cărţile cu destinaţie ilirică de pe 
cuprinsul Ungariei, între ele şi cărţile pentru români, astfel : « Ca nimenea cărţi româneşti să nu 
tipărească, până nu-şi va scoate Universitatea toate cheltuielile, ce au avut cu această tipografie ». Urmarea 
este că episcopii români de la Oradea nu mai puteau spera să aducă o tipografie pe lângă 
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sediul diecesan, cel puţin până la 1848, când decretul imperial a căzut. Se va tipări totuşi, la 
Buda, dar vatra, de unde plecau acele cărţi, câteva zeci în total, se afla la curtea episcopală din 
Oradea. Aşadar, după Moise DRAGOŞ s-au tipărit  cărţi de către români orădeni, dar în 
alte centre, sau câteva chiar la Oradea, dintre care trei titluri se remarcă şi pot fi amintite, ca 
fiind cu totul deosebite:  « Poslanie sau dreaptă oglindă a păcii, dragostii şi unimii », de canonicul 
orădean Nechita HORVAT, tipărită la Viena, 1787, « Pentru a neamului românesc 
folos şi mângăiare », cum se spune chiar în pagina de titlu. Este o disertaţie creştină, 
avântată, care pledează pentru unitatea dintre românii ortodocşi şi cei greco-catolici, 
deoarece tot una sunt, cu pagini superbe, de un ecumenism, ce este şi acum de dorit. Mai 
înainte cu un an, lucrarea se tipărise tot acolo, la Viena, dar transpusă în limba latină, cu un 
text puţin diferit, sub titlul : « Sermo seu verum seculum pacis, concordiae, atque unitatis in commodum 
punctorum Christi fidelium maxime populi graeci ritus uniti et disuniti ». O carte unică şi memorabilă, 
se citeşte şi acum cu plăcere, ar merita o reeditare critică integrală.  

   « Informationes speculativae et practicae de ingenioso et artificiali 
scruporum luso, SCHACH, vulgo sic nuncupato. Ad methodum D.Philippi 
STAMMA… », Oradea, probabil la anul 1784. Este prima carte de şah, cu o culegere de 
partide, tipărită pe teritoriul României şi devine o contribuţie interesantă la agenda iluministă 
a vremii, pentru a susţine paradigma raţionalistă a acesteia. Din prefaţa întitulată 
« Praemium », semnată cu iniţialele P.F.G., care se pot interpreta ca fiind ale preotului 
greco-catolic Georgiu FĂRCAŞ, unde P.  egal pontifex, presbiter, pater, padre, rezultă ca la 
Oradea în acel timp se juca şah, erau iubitori ai acestui joc inventiv, erau agreate partidele 
model ale filosofului şi matematicianului persan Philipp STAMMA, din care 12 se 
reproduc în carte.  Ceea ce acum ne pare foarte puţin, atunci era foarte mult şi onora mediul 
cognitiv orădean cu o preocupare intelectuală raţionalistă,  academică şi totodată delectativă, 
în cel mai curat şi atrăgător stil italian. 

   Elegia autobiografică a lui Gheorghe Şincai, Oradea, 1804, cea mai importantă 
scriere de limba latină din toată literatura română, inclusă în antologia Orodias, a scriitorului 
maghiar de expresie latină Ladislau Nagy de Periceiu. Am făcut reeditarea şi analiza ei 
monografică în anul bicentenarului de la Oradea, din 2004.  

    Cel mai bine se pot vizualiza preliminariile academice de la Oradea, dacă luam în 
seamă comentariul lui Ioan Ardeleanu la un pasaj din Petru MAIOR, care arăta la 1787, că 
în urbe se agită canonicii români de teama, că va veni de episcop ruteanul SZAVNICKI de 
la Munkacs, un străin care nu ştia româneşte. Şi ca să nu se întâmple aşa : « Aceea încă 
demustrară că se află până la 80 de bărbaţi deprinsi în ştiinţele teologice şi că se află între români demni de 
episcopie ».  Ceea ce le-a şi reuşit, străinul de neam a fost îndepărtat şi episcop a venit unul 
dintre cei 80 de bărbaţi luminaţi, adică tocmai Ignatie DARABANT. 

   Trecând de aceste preliminarii, suntem motivaţi să legăm numele lui Ignatie 
Darabant de începuturile academice de la Oradea, adică să le coborâm în timp de la 1806 la 
1788, iar argumentarea de încoronare o facem printr-o împrejurare simptomatică, 
următoarea : După ce Ignatie Darabant e numit şi aşezat  păstor la Oradea, la 8 aprilie 1788, 
în primăvare anului următor Samuil MICU vine şi el la Oradea, de la Viena, locuieşte la 
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vechiul său prieten de drum şi idei, la vechiul său protector, şi rămâne la Ignatie Darabant 
până în vara anului 1790, mai mult de un an. 

    Ce au pus la cale cei doi cărturari ? Mai multe proiecte academice ! Ignatie 
Darabant îi prezintă lui Samuil MICU un plan, cerându-i să dea pentru credincioşi şi biserica 
românească mai multe cărţi fundamentale, adică Sfânta Scriptură, Canoanele Sfinţilor 
Părinţi, Istoria Bisericească şi Filosofia, în limba română. Samuil Micu stă la 
Tuscullanumul din  Oraşul militar Oradea şi lucră, traduce Canoanele şi alte scrieri, pe care 
le lasă aici în speranţa tiparului.  Multe proiecte au mai discutat cei doi împreună, cum se 
poate înţelege din scrisoarea, pe care Samuil Micu o trimite în 1791 din Miercurea Sibiului şi 
în care compară pe Darabant cu un alt şi vechi Moise, care conduce poporul din captivitate 
la libertate. Probabil că atunci au rulat la Oradea, prin cei doi, pregătirile, care au dus la 
redactarea Supplexului. Apoi, la anul 1794, Samuil Micu dedică lui Darabant « Teologia 
morală », prin cuvintele : « Ocrotitorului oamenilor învăţaţi, iubitoriului de oameni şi iubitorului de 
înţelepciune şi ştiinţă, milostivului patron al celor ce se nevoiesc întru învăţătură » Acesta este în scurt 
portretul caracterologic al unui conducător şi patron academic, din cea mai de elită tradiţie a 
Europei acelor vremi.   

    Nu se puteau caligrafia atât de uşor asemenea calificative, dacă ele nu ar fi avut 
acoperire faptică. Scrisorile rămase de la Ignatie Darabant, cărţile semnate de el, împrumutul 
de carte, pe care l-a început la Oradea la finele veacului al XVIII-lea, precum şi iniţierea 
adunării şi scrierii de manuscrise, între care cele după cronica lui Miron Costin, 
corespondenţa bogată privind redactarea şi trimiterea Supplexului la Viena, toate sunt 
elemente, care ne îndreptăţesc să putem extinde afirmaţia lui Nicolae IORGA din 1920, ca 
fiind valabilî nu numai pentru timpul lui Samuil VULCAN, dar deopotrivă pentru ridicarea 
culturală, pe care episcopul Ignatie Darabant o face la Oradea în anii păstoririi sale, 1788-
1805. De atunci durează cele 33 de opuri în 44 de volume ale manuscriselor lui Samuil 
MICU, 9 volume manuscrise ale lui Georgiu FĂRCAŞ, scrisorile şi poeziile româneşti şi 
latineşti ale lui Ioan Corneli, cela patru volume miscelanee de acte şi scrisori ale Supplexului. 
De ar fi numai acestea şi este suficient pentru a începe Academia Românească de la Oradea 
încă de sub Ignatie Darabant, ca o instituţie civilă şi militantă, servind interesele neamului 
românesc. Tipologic, această activitate efervescentă corespunde cu conceptul renascentist 
italian de Academie a barbaţilor fini, cu învăţăturile în floare, cum spunea bine Gheorghe 
Şincai, având preocupări statornice de studiu şi cercetare într-o problematică de interes 
românesc, de interes  nu numai personal, dar şi public, nu numai teologic, dar şi de cel mai 
mare interes politic şi istoric pentru români. Toate acestea vor fi amplificate şi dezvoltate 
ulterior sun păstorirea lui Samuil VULCAN, când preocupările academice de la Oradea vor 
cunoaşte  cea mai mare inflorire în perioada 1806-1840, cum bine a sintetizat Nicolae 
IORGA în afirmaţia sa din anul 1920. 
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Elena FAUR 

Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” Cluj-Napoca 
 

LIMBA ROMÂNĂ ÎN SUEDIA  
Colocviul internaţional de la Marstrand dedicat culturii române 

 

În ultimii ani, în ţările scandinave, interesul faţă de limba şi cultura română este 
în continuă creştere. Una dintre raţiunile principale ale acestui interes al scandinavilor 
pentru limba română îl constituie faptul că, odată cu intrarea României în Uniunea 
Europeană, s-a simţit nevoia formării de personal cunoscător al limbii române pentru 
diverse domenii (juridic, economic, turistic, al traducerilor etc.). Totuşi, interesul practic 
nu este singurul care îi determină pe scandinavi să înveţe limba română. Mulţi învaţă 
această limbă pentru că au descoperit, prin experienţe semnificative pentru ei, fie literatura 
română, fie filosofia românească, ori muzica românească etc.   

Deşi un număr tot mai mare dintre ei învaţă limba română, cursuri de limba 
română sunt oferite de o singură universitate din Nord, respectiv de Universitatea din 
Lund, Suedia, unde secţia de Limba română funcţionează în cadrul Departamentului de limbă 
şi literatură (Språk- och literaturcentrum). Din 1998 şi Universitatea din Copenhaga, 
Danemarca, oferă un program de Studii româneşti, în colaborare cu Universitatea din Lund, 
Suedia. La ambele universităţi, cursurile de limba română sunt conduse de Coralia Ditvall, 
conferenţiar universitar la Institutul de Romanistică (Romanska Institutionen) din cadrul 
Universităţii din Lund şi conferenţiar universitar extern la Institutul de Engleză, Germană 
şi Romanistică (Engelsk, Germansk, Romansk Institut) din cadrul Universităţii din 
Copenhaga. Coralia Ditvall este, în acelaşi timp, şefa secţiei de Limba română de la cele 
două Universităţi. În predarea acestor cursuri, asistenta Åsa Apelkvist este „mâna dreaptă 
a Coraliei”, cum obişnuieşte ea însăşi să o numească. 

 Coralia Ditvall este promotoarea, pe plan internaţional, a unei metode inedite 
de predare-învăţare a unei limbi străine, metodă care facilitează accesul diverselor categorii 
profesionale la învăţarea limbii române.  Începând  deja cu anul 1999, conf. univ. dr. 
Coralia Ditvall, de origine română, a propus o metodă e-learning sau distance learning de 
învăţare a unei limbi străine care presupune predarea şi examinarea studenţilor via internet. 
Nu este lipsit de importanţă să amintim că acest curs vizează învăţarea limbii române ca 
limbă complet străină şi se desfăşoară în întregime online, pentru toate cele patru nivele de 
studiu (inclusiv pentru începători!). 

În continuare, voi încerca să sintetizez câteva dintre avantajele metodei propuse 
de Coralia Ditvall, metodă care în ultimii ani a dus la o creştere considerabilă a numărului 
de persoane înscrise la acest curs: dacă în primii ani numărul persoanelor înscrise la cursul 
de limba română era destul de mic (aproximativ 10 persoane per an), în ultimii ani, 
numărul lor a ajuns să fie de aproximativ 150 de persoane per semestru.  Unul dintre 
aspectele care au determinat creşterea numărului de cursanţi, verificând în acelaşi timp 
viabilitatea metodei propuse de Coralia Ditvall, este acela că, deşi cursurile de limba 
română se află sub patronajul Universităţilor din Lund şi Copenhaga, ele sunt deschise nu 
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doar studenţilor înscrişi la aceste universităţi, ci tuturor persoanelor care doresc să înveţe 
această limbă. Aşadar, prin acest sistem de învăţare, cursurile de limba română nu se 
adresează doar unui public restrâns, i.e. studenţilor înmatriculaţi la Universităţile din Lund 
şi Copenhaga, ci unui public mult mai larg, cursul putând fi urmat de orice persoană din 
interiorul Peninsulei Scandinavice, preocupată de limba şi/sau cultura română, indiferent 
de vârstă, de profesie şi ţara de provenienţă. Publicului ţintă i se oferă o paletă 
diversificată de cursuri care să-i familiarizeze cu societatea şi cultura românească: pe lângă 
cursurile de dezvoltare a competenţelor specifice învăţării unei limbi străine şi cele de 
literatura română (literatură română modernă şi contemporană, istoria literaturii etc), cei 
înscrişi în acest program beneficiază şi de cursuri de cultură şi civilizaţie românească şi de 
literatură nonficţională. De asemenea, pe parcursul studiilor, studenţii pot obţine burse în 
cadrul programului de schimburi interacademice la una dintre universităţile partenere din 
România: Iaşi, Bucureşti sau Cluj. Cursurile oferă o mare flexibilitate cursanţilor atât în 
privinţa parcurgerii celor patru nivele de studiu, fiecare cursant putând parcurge aceste 
nivele în ritmul său propriu, cât şi în ce priveşte susţinerea examenelor. Examenele orale 
sunt suţinute prin intermediul calculatorului, în interacţiune directă, via cameră video, iar 
în cazul probelor scrise, cursanţii au libertatea de a alege ei înşişi locul unde vor susţine 
aceste examene. Ele pot fi susţinute fie la Universitatea din Lund sau la cea din 
Copenhaga,  fie la Conferinţa anuală a secţiei de Limba română care se desfăşoară pe insula 
Marstrand. Conferinţa anuală de limba română reprezintă, încă de la prima sa ediţie din 
2002, un important eveniment cultural, complementar programului de învăţare a limbii 
române ca limbă străină de la Universităţile din Lund si Copenhaga.  

Acest colocviu internaţional, aflat anul acesta la a cincea ediţie şi desfăşurat 
anual  în luna mai, pe  insula Marstrand, sub egida Universităţilor din Lund şi Copenhaga, 
constituie, pentru ţările scandinave, un eveniment de mare amploare dedicat culturii 
române. Iniţiativa organizării colocviului „The Annual Conference of the Romanian Section”1 se 
datorează, de asemenea, conferenţiarului universitar Coralia Ditvall. Conferinţa de studii 
româneşti întruneşte anual participanţi din România (sau scandinavi stabiliţi în diverse părţi 
ale lumii), Suedia, Norvegia şi Danemarca. Colocviul internaţional de la Marstrand 
reprezintă, astfel, un eveniment important pentru dezvoltarea schimburilor de cercetare şi 
cooperare ştiinţifică româno-scandinavică şi pentru promovarea limbii şi culturii române 
în spaţiul scandinavic. Acest colocviu a fost conceput pe două secţiuni: secţiunea de 
comunicări şi secţiunea destinată prezentării de cărţi, teze de doctorat şi de proiecte 
ştiinţifice (încheiate recent, viitoare sau aflate în curs de  derulare). În acord cu această 
bipartiţie, evenimentul de la Marstrand constituie, pentru profesorii, cercetătorii, 
doctoranzii şi cursanţii reuniţi cu această ocazie aici, pe de o parte, un important forum de 
discuţii despre diverse aspecte ale culturii române, iar pe de altă parte, un prilej de a stabili 
legături între participanţii la această Conferinţă anuală şi proiectele acestora. 

                                                 

1 Detalii despre acest colocviu pot fi găsite pe site-ul http://www.infomezzo.se/Marstrand/. 
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Anul 2008 a reprezentat, cu certitudine, un an important pentru Conferinţa secţiei 
de limba română din două motive: în primul rând, în acest an, numărul persoanelor invitate 
şi a participanţilor a depăşit cu mult numărul celor din anii trecuţi; în al doilea rând, dacă, 
până în 2007, la secţiunea de comunicări din cadrul Conferinţei, toate comunicările erau 
prezentate în plen, anul acesta Conferinţa de la Marstrand s-a extins şi s-a diversificat printr-
o nouă subsecţiune: este vorba de subsecţiunea de Seminarii, creată în scopul de a veni în 
întâmpinarea intereselor mai specializate ale participanţilor la acest colocviu. Noul 
compartiment creat se adresează, în primul rând, cursanţilor, el fiind conceput ca o 
secţiune de activitate efectivă cu cursanţii (workshop), pe de altă parte însă, el este deschis 
pentru orice participant interesat de una dintre temele propuse în cadrul acestor seminarii.  

Conferinţa a debutat cu un cuvânt introductiv al Coraliei Ditvall. Organizatoarea 
a prezentat un scurt istoric al studiilor româneşti IT („IT-Romanian Studies”) la 
Universităţile din Lund şi Copenhaga, accentuând asupra situaţiei actuale a acestor studii 
şi asupra celor mai recente rezultate obţinute prin metoda e-learning inaugurată de Domnia 
Sa în învăţarea unei limbi străine. Coralia Ditvall a relevat, de asemenea, că, în 2008, la 
Conferinţa anuală de la Marstrand numărul invitaţilor  - profesori, cercetători şi studenţi din 
diverse ţări – a depăşit cu mult numărul celor din anii anteriori, fapt care demonstrează, 
încă o dată, atât viabilitatea metodei propusă de Coralia Ditval, cât şi intersul sporit al 
scandinavicilor pentru limba română. Invitatul de onoare al Conferinţei a fost profesorul 
Erling Strudsholm de la Universitatea din Copenhaga, Danemarca. Erling Strudsholm 
este, de asemenea, preşedintele fundaţiei „Eugen Lozovan” şi decanul Departamentului de 
Studii englezeşti, germanice şi romanice la această universitate, în cadrul căruia funcţionează, în 
colaborare cu Universitatea din Lund, Suedia, şi secţia de Studii româneşti. Profesorul 
Strudsholm a vorbit despre Studiile româneşti la Universitatea din Copenhaga, făcând şi un 
scurt istoric al acestora în cadrul universităţii amintite mai sus. În acest context, Erling 
Strudsholm a prezentat şi o ofertă de burse „Eugen Lozovan” pentru studenţii şi 
cercetătorii români interesaţi de completarea cercetărilor proprii la Universitatea din 
Copenhaga. Astfel, domeniile pentru care Fundaţia „Eugen Lozovan” oferă burse au fost 
specificate ca fiind filologia romanică, greacă, latină, istorie sau arheologie. Arne 
Halvorsen, profesor la Institutul de Limbi Moderne din Trondheim, Norvegia, a 
prezentat câteva dintre problemele cu care s-a confruntat în realizarea proiectului său de 
redactare a unui dicţionarului român-norvegian. Se cuvine să amintim că, până în prezent, 
acest dicţionar, recent apărut la editura Polirom în cea de a doua ediţie a sa (prima ediţie 
datează din 2001), este singurul dicţionar de acest tip, destinat vorbitorilor de limbi 
scandinave2. Comunicarea profesorului Arne Halvorsen a accentuat asupra dificultăţilor 

                                                 

2 În realizarea dicţionarului român-norvegian, profesorul Halvorsen a beneficiat de sprjinul 
valoros al unui grup de cercetători clujeni de la Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil 
Puşcariu” şi de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Astfel, specialişti precum Felicia 
Şerban, Ioana Anghel, Elena Comşulea, Doina Grecu, Rodica Marian, Valentina Şerban, Mariana 
Istrate de la Institutul de Lingvistică şi Mihaela Ursa de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj au 
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pe care le-a întâmpinat în găsirea echivalenţelor lexicale adecvate între cele două limbi în 
cazul unor cuvinte precum „manea” şi „pet”. Tot în spaţiul lingvisticii, dar, de această dată, 
în domeniul traducerii, s-a situat şi comunicarea Roxanei Ibsen de la Universitatea din 
Copenhaga. Aceasta s-a referit la câteva dificultăţi de traducere din română în daneză a 
unor termeni juridici care exprimă drepturile şi obligaţiile în contractele juridice. 
Concluzia comunicării a fost expusă, aş spune, într-un autentic spirit coşerian, anume, că 
traducerea nu vizează cuvinte izolate şi că, atunci când traducem, trecem de fapt dincolo 
de semnificaţii sau cuvinte izolate şi traducem sensul. Alţi conferenţiari la secţiunea 
comunicărilor în plen au fost: Ingmar Söhrmar, profesor de limbi romanice şi lector 
universitar pentru limba spaniolă la Universitatea din Göteborg, care a vorbit despre 
existenţa runelor gotice în România; Arina Stoenescu, lector la Colegiul Universitar din 
Södertörn, a prezentat o comunicare cu tema „Tales of Two Reigns. <<Plural>> anthology 
about Romanian Children’s Culture”; Tina Lundberg, interpretă la Parlamentul European, 
Bruxelles, a vorbit despre experienţa „întâlnirii” ei cu muzica românească, respectiv cu 
muzica Mariei Tănase, oferind participanţilor un moment emoţionant prin interpretarea 
proprie a cântecului Mariei Tănase, „Lume, lume”.  

Secţiunea de Seminarii, inaugurată în 2008, a fost divizată tematic, în funcţie de 
trei coordonate majore, cele trei subsecţiuni desfăşurându-se în paralel. Astfel, 
participanţii interesaţi de aspecte ale gramaticii limbii române au putut participa la 
secţiunea de Gramatică-Traducere. În cadrul acestei secţiuni, profesorul Arne Halvorsen a 
revenit asupra dificultăţilor întâmpinate la redactarea dicţionarului român-norvegian, 
prezentând şi supunând dezbaterii problemele cu care s-a confruntat în înţelegerea 
modului în care se relaţionează sensul propriu cu sensurile metaforice în cazul unui 
cuvânt precum „a se străpezi”. Ştefan Gencărău de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, 
România, a pus în discuţie o problemă de analiză a discursului pornind de la filmul 
românesc 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile. Ştefan Gencărău a propus spre vizionare câteva 
secvenţe din filmul lui Cristian Mungiu, pe baza cărora au fost evidenţiate pierderile la 
nivel stilistic din subtitrarea în limba engleză a acestui film românesc. În ceea ce mă 
priveşte, am reluat chestiunea problematizată deja parţial de profesorul Arne Halvorsen, 
anume, lexicul metaforic în limba română, problemă pe care am abordat-o în perspectiva 
teoriei metasemice propuse de profesorul Mircea Borcilă de la Universitatea Babeş-Bolyai 
din Cluj-Napoca. După ce am relevat mecanismul de funcţionare al metaforei şi am 
stabilit că la baza metaforicii vorbirii stă operaţia fundamentală a analogizării,  am explicat, 
prin numeroase exemple, creaţia de conţinuturi semantice metaforice în limba română.  

De asemenea, pentru cei interesaţi de literatura română a existat o secţiune 
specială de Literatură. În cadrul acestei secţiuni, Björn Apelkvist, lector de limba suedeză la 
Universitatea din Bucureşti, a reliefat câteva aspecte legate de opera filosofică a lui 
Constantin Noica şi de „şcoala” acestuia, anunţând, cu această ocazie, şi apariţia, în acest 

                                                                                                                 

asigurat controlul cuvintelor-titlu, al indicaţiilor morfologice etc ale părţii româneşti a acestui 
dicţionar. 
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an, a versiunii în suedeză a „Jurnalului de la Păltiniş” a lui Gabriel Liiceanu. La rândul ei, 
Marie Blomkvist (Suedia) a vorbit despre decizia de a traduce în suedeză romanul „Simion 
liftnicul”, ca urmare a impactului pe care l-a avut asupra ei descoperirea prozei lui Petru 
Cimpoeşu. Totodată, traducătoarea a făcut referire la câteva situaţii dificile de traducere în 
faţa cărora a pus-o textul lui Cimpoeşu şi la soluţiile pe care le-a găsit pentru fiecare caz în 
parte.  

Alte aspecte, precum politică, mass-media şi sport au fost abordate în secţiunea 
de Ştiinţe politice-Varia. Astfel, Andreas Johansson (Suedia) s-a referit la situaţia politică din 
Republica Moldova dinaintea alegerilor parlamentare din anul 2009, în timp ce Ståle 
Volleng (Norvegia) a realizat o scurtă incursiune în istoria olimpică a României. Demian 
Sânziana, corespondent la New York pentru Formula As, a prezentat o situaţie 
panoramică a mass-mediei din România, punând accent asupra celor mai recente 
schimbări şi tendinţe în acest domeniu.  

Nu în ultimul rând, trebuie menţionat că spiritul în care s-a desfăşurat secţiunea 
Seminariilor a fost unul al dezbaterilor, uneori chiar polemice, pe marginea subiectelor 
propuse de fiecare în parte. În finalul programului s-au prezentat cărţi şi proiecte care 
vizau cultura română. 

Colocviul de limba română de la Marstrand s-a încheiat cu o seară de muzică şi 
dansuri româneşti din diverse zone ale României. Formaţia Calabalâc, compusă din  şase 
suedezi (patru dintre ei fiind studenţi ai secţiei de Limba română) fascinaţi de ritmul şi 
armonia muzicii româneşti şi devenită deja o prezenţă familiară la Conferinţa de la 
Marstrand, a interpretat cântece din repertoriul Mariei Tănase precum şi nemuritoarea 
romanţă românească „Ciobănaş cu trei sute de oi”.  

Importanţa majoră a acestui eveniment multicultural care se desfăşoară în 
fiecare an în Suedia mi se pare că rezidă, în cele din urmă, în faptul că The Annual 
Conference of the Romanian Section reuşeşte să creeze punţi de legătură între cercetătorii reuniţi 
cu ocazia acestui colocviu la Marstrand, promovând astfel limba şi cultura română în 
spaţiul scandinavic. Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie colaborarea (în 
vederea publicării în limba suedeză) între Marie Blomkvist, traducătoarea în suedeză a 
romanului lui Petru Cimpoeşu, Simion liftnicul şi Per Nilson, editor suedez3, interesat de 
literatura din Europa Centrală şi de Est.  

Am convingerea că programul iniţiat de conferenţiarul universitar Coralia 
Ditvall şi, mai ales, „The Annual Conference of the Romanian Section” vor contribui şi în viitor, 
în mod semnificativ, la răspândirea culturii române în spaţiul nord-european şi vor media 
o colaborare cât mai profitabilă între membrii pe care îi reuneşte. 

 
   

      

                                                 

3 Informaţii mai detaliate despre profilul şi colecţiile editurii, precum  şi despre ultimele apariţii 
pot fi aflate pe site-ul editurii: http://www.perenn.com/. 
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DE CE ATÂTA URĂ?4 
 

Un drept la replică refuzat de cotidianul Evenimentul Zilei lui Gabriel 
Stănescu, editorul revistei Origini din Statele Unite: 

 
De ce atâta ură? N-am crezut vreodată că aş putea să inspir atâta ură. Despre ce 

este vorba? Criticul Nicolae Manolescu declară în „Evenimentul Zilei” (nr. 5256, din 
7 august 2008) că vina pentru scandalul declanşat de expoziţia „Freedom for Lazy 
People”, organizată de Institutul Cultural Român din New York, o poartă autorii 
articolului din săptămânalul „New York Magazin”, care manifestă un comportament 
naţional-comunist şi legionaroid. 

Mai departe, declaraţia domnului Nicolae Manolescu mă afectează direct: „Este 
situaţia unei mari părţi din diaspora americană, gen Gabriel Stănescu & Co.” 

Acuzaţia, dincolo de faptul că este calomnioasă – atâtă timp cât N.M. nu 
dovedeşte, argumentat, cum poate fi cineva naţional- comunist şi legionaroid – are o 
logică „pe dos”. Cum adică, nişte naţional-comunişti (care, nu-i aşa, au fugit de teroarea 
comunistă din ţară) şi legionaroizi (toţi cei care cred în valorile naţionale şi nu permit 
să-l lase pe Eminescu în debara, aşa cum ne sfătuia, deunăzi, H. R. Patapievici) să fie 
înfieraţi că au condamnat expunerea însemnelor hitleriste, tocmai ei care, potrivit unei 
minime logici, ar fi trebuit să exulte la simpla vedere a lor? Privitor la referirea lui N.M. 
la persoana subsemnatului (genul „unde dai şi unde crapă”, dat fiind că personal n-am avut 
nici o contribuţie la această expoziţie şi nici o intervenţie în scandalul pe care expoziţia 
de la ICR New York l-a generat), cred că acest om este invidios pe activitatea mea de 
scriitor şi editor, căruia dumnealui încearcă să-i blocheze accesul la revistele de cultură 
din ţară şi la o serie de edituri aflate sub controlul său discreţionar. Este vorba de 
revista „Origini - Romanian Roots”, sponsorizată de membrii „Asociaţiei 
Internaţionale a Scriitorilor şi Oamenilor de Artă Români - LiterArt XXI”, care 
apare de 11 ani în Statele Unite, fiind singura revistă de cultură din diaspora 
românească de acolo, cu circulaţie în Canada, Franţa, Germania, Italia, Belgia, Suedia, 
etc. La această revistă colaborează o pleiadă de scriitori, jurnalişti şi artişti plastici care 
trăiesc în afara graniţelor ţării, şi care nu sunt acceptaţi să se exprime în revistele din 
România – reviste aflate sub controlul direct al lui N.M. – deşi sunt membri ai Uniunii 
Scriitorilor. Sunt şi eu în această situaţie. „Răul” invocat de N.M. trebuie găsit în altă 
parte: în divorţul ICR de comunitatea românească din New York. La sediul ICR New 
York se interzice vorbirea limbii române şi prezentarea cărţilor aparţinând scriitorilor 
români din Statele Unite. Tocmai această instituţie susţinută din banii contribuabilului 
român ar trebui să servească apropierii diasporei de ţară, păstrării identităţii culturale a 
românilor. 

                                                 

4 Publicat in: Atitudini, Scandal la ICR , de Andrei Bădin.  
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Ce să-l fi înfuriat atât de tare pe N.M., încât să mă acuze public de nişte vini 
imaginare, nu ştiu. Am greşit cu ceva punând în circulaţie valorile exilului românesc şi 
făcându-le cunoscute în Statele Unite, prin efort propriu şi cu sprijinul menţionat 
anterior (nu al statului român), asta în timp ce ICR beneficiază de sume incomparabil 
mai mari, din bani publici? Şi iată cum sunt folosiţi aceşti bani destinaţi, în principiu, 
promovării valorilor româneşti! Svastica din expoziţia amintită nu e nimic în 
comparaţie cu industria pornografică în care ICR investeşte sume considerabile! Chiar 
nu înţeleg de unde acest „exces de zel” al lui N.M. la adresa persoanei mele. Probabil că 
prin acumularea a 5-6 funcţii, remunerate în contradicţie nu numai cu legislaţia română, 
dar şi cu oricare legislaţie din lume, liberalul N.M., apărător consecvent al non-valorilor 
în literatură, vine acum să ne înveţe, cu ochii lui de expert, ce este arta „neconvenţională”, 
care a depăşit provincialismul dâmboviţean. Este surprinzător să citeşti astfel de 
elucubraţii: „Ne aflăm în plin naţional-comunism, iar modelul este cel patentat încă din anii ’50, de 
a cere opinia unor oameni care nu se pricep la artă şi cultură”. Realitatea îl contrazice pe N.M.: 
autorul articolului din New York Magazin (John Gabrian Marinescu) este el însuşi artist 
plastic, iar Tiberiu Horvath la fel. 

Dar N.M. preferă spectacolul, elucubraţia, loviturile sub centură şi, presupunând 
că publicul cititor nu este informat, susţine un neadevăr, acela că “în toată lumea 
expoziţiile sunt pline de svastici, şi nu se mai scandalizează nimeni”. Dacă N.M. nu ştie, îi 
spunem noi că legislaţia americană condamnă şi amendează dur expunerea în locuri 
publice a însemnelor fasciste şi naziste.  

Probabil că i-a trebuit mult lui N.M. să dea dovadă de loialitate celor care i-au 
încredinţat multiplele funcţii cumulate, dat fiind faptul că dosarul său nu a fost prea 
curat, în accepţiunea naţional-comunistă pe care o invocă el însuşi. Ca tânăr asistent 
universitar făcea figură de disident, lansând zvonul că nu poate fi membru PCR 
datorită faptului că părinţii săi au fost legionari. Aceasta o spune N.M. însuşi într-o 
carte-interviu. Prin anii ‘67-’68 N.M. îngrijea o antologie a poeziei române moderne în 
populara “Bibliotecă pentru toţi”, în care figurau şi legionarii Radu Gyr, Nichifor 
Crainic şi Horia Stamatu, şi se vorbea că fusese retrasă din librării şi biblioteci. 

Un lucru nu-mi este clar. Când a spus cameleonicul N.M. adevărul? Când a 
mărturisit despre convingerile naţionaliste ale părinţilor săi, suferind în puşcăriile 
comuniste în timp ce copilul şi adolescentul N. M. se adăpa la ţâţa marxism-
comunismului, când făcea figură de disident, sau azi, când, după o diabolică dialectică 
numai de el ştiută, răstălmăceşte adevărul, utilizând acelaşi limbaj de lemn al 
propagandei comuniste? 

  
Gabriel STĂNESCU 
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Dr.Napoleon SĂVESCU 
  

O ISTORIE CARE...  DOARE?!  
(sau:  ISTORIA DOARE CÂND E RĂNITĂ) 

 
Într-o recentă suită de lamentabile apariţii în emisiunea “ISTORIA CARE 

DOARE”, la Televiziunea Universităţii Spiru Haret: “ROMÂNIA DE MÂINE”,  dl. 
“profesor dr.” sau ...”colonel dr.” Mircea Dogaru (ezităm asupra “calităţii” deoarece 
apare cu ambele calificări în emisiune; pe de altă parte, în ciuda încercărilor, n-am reuşit 
să identificăm pe INTERNET vreun “CV profesional” al lui Mircea Dogaru) aduce 
critici fără sens la adresa actualilor susţinători ai “Dacologiei” şi a organizatorului (“din 
Statele Unite ale Americii”) celor NOUĂ Congrese de Dacologie care au avut loc 
până în prezent la Bucureşti. Dl. Mircea Dogaru se lansează, cu eroism de Don 
Quijotte, împotriva unor majore surse istorice, dar pe care - în pofida titlului universitar 
afişat -  dânsul le crede simple mori-de-vânt... 

În fond, dincolo de susţinătorii actuali ai “Dacologiei”, cu cine se războieşte 
zgomotos dl. Mircea Dogaru?  Cu o pleiadă de importanţi istorici români care s-au 
străduit să scoată la lumină componenta dacică (şi prin aceasta “central-europeană”!) a 
rădăcinii istorice a Românilor! Strădania este absolut lăudabilă mai ales după “mişelia 
roeslleriană“ şi după presiunile culturnicilor pro-sovietici care urmăreau, vizibil, 
falsificarea surselor reale ale Istoriei Românilor. Este evident că dl. prof. dr. Mircea 
Dogaru ignoră personalităţi de marcă ale culturii române de la Haşdeu, Eminescu şi 
Nicolae Densuşianu la Vasile Pârvan or Constantin Daicoviciu - inclusiv urmaşii 
acestora - şi eforturile autohtone (paradoxal: inclusiv chiar ale sale, cum se va vedea!) de 
a înţelege “etajarea istorică“. Este vorba de explicaţia care a schiţat cu temei cum 
anume dintr-o “etnie tracică“ (derivată istoric direct, “balcanic”, din ceea ce cercetarea 
internaţională actuală consideră a fi fost “leagănul Indo-Europenilor”, posibil: 
“Pelasgii Danubieni”!?) s-au dezvoltat şi diferenţiat ÎN TIMP, din Nordul Alpilor şi 
până peste Munţii Urali, şi mai ales pe cursul Dunării, “neamuri getice de sorginte 
tracică”. În centrul şi estul Europei hallstattine acestea au format iniţiale “ginţi” 
diferenţiate în timp, prin: zonele geografice de habitat, prin limba mai mult sau mai 
puţin evoluată (fie spontan, fie în contact cu autohtonii sau cu intruziuni de imigraţie), 
prin obiceiuri şi cutume noi şi - în timpurile “istorice” (sau consemnate ca atare) - prin 
entităţi politice diferite. Că le spunem acestor entităţi, de la caz la caz: “ regate”, 
“ţinuturi”, “ţări” sau “triburi”  este, la urma urmei, o chestiune de optică personală.  

Mai important este însă cum denumesc aceste entităţi SURSELE ISTORICE 
CONSACRATE, respectiv autori recunoscuţi de bună istoriografie, cum sunt 
Herodot, Strabon şi Dio Cassius; ne referim la aceştia extrăgând citatele elocvente 
pentru topica acestui material:  “etajul istoric daco-getic” (corespunzător perioadei  
Dromichaites – Burebista) şi “etajul dacic” (corespunzător prezenţei Imperiului 
Roman cu graniţa la Dunăre, până la gurile de vărsare ale acesteia). 
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Am înţeles că dl. dr. Mircea Dogaru este absolvent al cursurilor universitare din 
perioada în care studiul limbii greceşti vechi nu mai era obligatoriu; şi că are vizibile 
dificultăţi în acest sens (dacă nu ne înşelăm, d-sa nu a recunoscut, “i-a scăpat” genitivul 
plural al apartenenţei în denumirea “Muntelui Sfânt al... Geţilor”, aşa cum o grafiază 
Strabon: KOGAION-ON = “al Kogaionilor”). Pentru a nu-l pune din nou în dificultate 
cu reproducerea în greaca veche a citatelor ultra-cunoscute din  “ISTORIILE” lui 
Herodot, o să alegem o traducere românească, pe cât de corectă pe atât de suculentă, 
cea de la 1647, cu autor necunoscut: “ISTORIE  CE  VECHE (...) A MARELUI  
ÎÎNVĂŢĂTORIU IRODOT...”, manuscris descoperit şi publicat  în 1900 de Nicolae 
Iorga.        

 (- I- ) În aceste fragmente se confirmă cuvintele lui Herodot, potrivit cărora, în 
etajul istoric al secolului V BC: 

- Etnia Tracilor este uriaşă, dar puternic divizată (“sănt osăbiţi”) 
- GEŢII sunt “dintru Traci” 
- În secolul VI BC se află situaţi geografic în nordul altor triburi trace, pe malul (sau malurile?) 

Dunării 
- Se disting, faţă de alte seminţii trace, ca: “cei mai drepţi şi mai viteji dintru toţi Thrachii”; dar 

nu numai atât,  ci şi –  semnificativ! - prin legile (pravilele) lor, fiind “niamuri” diferite. 
( IV, 93)  “ ... Şi pănă agiunge  (“Darie Împărat” = Împăratul persan Darius) ... la 

Dunăre, întăi supusă pre Ghetii, cei ce zic că sănt făr’ de moarte; pentru că alalţi Trachi 
s-au dat toţi (s-au predat) fără de război supt ascultarea lui Darie; iar aceştia (“Getii”), 
stând împotrivă, căzură la robie fiind dintru toţi Trachii (cei) mai drepţi şi mai viteji!”... 

( V, 3)  ...“ Şi această limbă (etnie) a Thrachilor iaste, afară din (de) Indiani, mai 
mare decât toate limbile;  care dacă ar fi supt o ascultare (conducere) ar fi nebiruită şi-i 
foarte tare, după cum socotim şi noi. Ce pentru aceia sănt slabi, pentru că sănt osăbiţi. 
Iar numerile (denumirile) lor sănt multe, după niamurile lor, iar pravilele lor sănt tot 
într-un chip, afară de Ghetes ...).” 

 ( -II- ) Trei secole mai târziu, aşadar după o perioadă de timp care ar putea fi 
considerată pe drept cuvânt un nou “etaj istoric”,  mărturia lui Strabon (în 
“GEOGRAFIA”) ne ajută substanţial în stabilirea raportului disjunctiv Traci – 
Geţi – Daci. Insistăm întru asta, pentru că aprigul prof.dr. Dogaru întreabă retoric, în 
emisiunea sa:  “DE CE A TREBUIT SĂ INVENTĂM UN “POPOR DAC”?! Ca să 
nu... revendicăm Bassarabia, Valea Timocului, ca să nu revendicăm graniţa noastră firească în 
Vest?!...(!?!?)” 

Şi, pentru că-i declară pe DACI drept “un tribuleţ, acolo, în Banat” (dl. prof dr. 
face vizibil o confuzie grosolană între Daci, ca regat al lui Decebal, şi tribul Singilor, 
trăitori  pe actualul teritoriu al Banatului Sârbesc, care nici măcar nu mai făceau parte, 
propriu-zis, din Regatul lui Decebal!), îi reamintim d-lui prof. dr., cu o transcriere 
convenabilă pentru d-sa: în caractere latine, textul lui Strabon (GEOGRAPHIA, 
cartea VII): 

3. 1.“ În partea de sud a Germaniei, peste Elba, zona care cuprinde malul 
fluviului e acum ocupată de Suevi. Alături de ei se întinde ţara Geţilor, la 



 33 

început îngustă (apoi) latura sa sudică se extinde de-a lungul Istrului iar latura 
cealaltă de-a lungul Pădurii Hercynice, chiar incluzând o parte a acelor munţi; 
apoi  devine mai largă  către nord şi se extinde departe până la Tirageţi...”: 

3.1. ...to de notion meros tês Germanias to peran tou Albios to men suneches akmên hupo tôn 
Soêbôn katechetai: eit' euthus hê tôn Getôn sunaptei gê, kat' archas men stenê, paratetamenê tôi Istrôi 
kata to notion meros, kata de tounantion têi parôreiai tou Herkuniou drumou, meros ti tôn orôn kai 
autê katechousa, eita platunetai pros tas arktous mechri Turegetôn; 

3.2  Grecii îi consideră într-adevăr pe Geţi că sunt Traci. Ei ocupau 
ambele maluri ale Dunării, la fel ca şi Moesienii... 

[2] ...hoi toinun Hellênes tous Getas Thraikas hupelambanon: ôikoun d' eph' hekatera tou 
Istrou kai houtoi kai hoi Musoi(...) 

În foarte cunoscutul pasaj care urmează (7.3.5) şi în care dă detalii despre 
Zamolxe, Kogaion şi Decaineo (Deceneu), pentru a nu fi absolut nicio confuzie (de 
parcă s-ar adresa direct d-lui Dogaru!), Strabo precizează de patru ori că se referă la 
GEŢI!: 

[5] ...legetai gar tina tôn Getôn onoma Zamolxin douleusai Puthagorai kai tina tôn 
ouraniôn par' ekeinou mathein, ta de kai par' Aiguptiôn planêthenta kai mechri deuro: epanelthonta 
d' eis tên oikeian spoudasthênai para tois hêgemosi kai tôi ethnei prolegonta tas episêmasias, teleutônta 
de peisai ton basilea koinônon tês archês auton labein hôs ta para tôn theôn exangellein hikanon: kai 
kat' archas men hierea katastathênai tou malista timômenou par' autois theou, meta tauta de kai 
theon prosagoreuthênai, kai katalabonta antrôdes ti chôrion abaton tois allois entautha diaitasthai, 
spanion entunchanonta tois ektos plên tou basileôs kai tôn therapontôn: sumprattein de ton basilea 
horônta tous anthrôpous prosechontas heautôi polu pleon ê proteron, hôs ekpheronti ta prostagmata 
kata sumboulên theôn. touti de to ethos dieteinen achri kai eis hêmas, aei tinos heuriskomenou toioutou 
to êthos, hos tôi men basilei sumboulos hupêrche, para de tois Getais ônomazeto theos: kai to oros 
hupelêphthê hieron, kai prosagoreuousin houtôs: onoma d' autôi Kôgaionon homônumon tôi 
pararreonti potamôi. kai dê hote Burebistas êrche tôn Getôn, eph' hon êdê pareskeuasato Kaisar ho 
theos strateuein, Dekaineos eiche tautên tên timên, kai pôs to tôn empsuchôn apechesthai 
Puthagoreion tou Zamolxios emeine paradothen. 

Localizând vecinii geţilor (de observat că îi diferenţiază de traci şi de moesieni), 
Strabo continuă: 

 (7.3.7)  ...”Dar aceştia sunt, fără îndoială, Sciţi! Nu erau ei cei care s-au aşezat 
dincolo de Moesieni, de Traci şi de Geţi: hipelmogii,  băutorii de lapte de măgăriţă 
galaktofagi şi abii...?  

(7)...houtoi d' eisi dêpou hoi Skuthai! poteron d' oud' hippêmolgoi êsan hoi 
epekeina tôn Musôn, kai Thraikôn, kai Getôn, oude galaktophagoi kai abioi... 

Cât despre Regele Dromichaites – (spre necazul d-lui Dogaru, care-l declară 
“Dromichete-Tracul”!) – Strabo este de ... altă părere: este REGELE  GEŢILOR, 
ca şi nepotul acestuia, Burebista:   

(7.3.8)   “.. Dromichaites care a fost regele GEŢILOR în timpul diadohilor 
...”(8)... ho te Dromichaitês kata tous diadochous ên Getôn basileus:  
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  ( 7.3.11)  “Boirebista, unul dintre GEŢI, luând conducerea tribului său...”(11) ... 
Boirebistas anêr Getês, epistas epi tên tou ethnous epistasian... 

Şi, pentru a clarifica lucrurile cu raportul Daci-Geţi, Strabo continuă în chiar 
pasajul următor (7.3.12):“..S-a făcut, în timpuri străvechi, o altă împărţire a 
acestor popoare existente; aşa, unii le spun  Daci şi ceilalţi Geţi; Geţii se  întind 
înspre marea Neagră şi spre est, dar Dacii sunt situaţi în partea opusă, către 
Germania şi către izvoarele Danubiului, care eu cred că erau denumiţi Daci  
din vremuri mai demult.” 

 [12] gegone de kai allos tês chôras merismos summenôn ek palaiou: tous men gar Dakous 
prosagoreuousi tous de Getas, Getas men tous pros ton Ponton keklimenous kai pros tên heô, 
Dakous de tous eis tanantia pros tên Germanian kai tas tou Istrou pêgas, hous oimai Daous 
kaleisthai to palaion; 

Iar unul din criteriile identităţii lor este, crede Strabo, limba: “...Dacii 
vorbesc aceeaşi limbă cu Geţii. Geţii sunt mai bine cunoscuţi printre Greci  din 
pricina frecventelor expediţii de pradă pe care ei le fac (de?) pe ambele maluri ale 
Istrului (...) ...La un moment dat, când Geţii şi  Dacii au crescut la cel mai mare număr 
al lor, erau în stare să ridice o armată de 200.000 oameni  dar acum au scăzut la vreo  
40.000, şi sunt chiar pe cale să ajungă supuşi ai Romanilor, dar încă nu sunt sub 
stăpânirea acelora bazându-se pe Germani, care sunt inamici ai Romanilor.”  

(13)  ...homoglôttoi d'eisin hoi Dakoi tois Getais. para men oun tois Hellêsin hoi 
Getai gnôrizontai mallon dia to sunecheis tas metanastaseis eph' hekatera tou Istrou 
(...)...auxêthentes d' oun epi pleiston hoi te Getai hoi te Dakoi, hôste kai eikosimuriadas 
ekpempein strateias, nun hoson eis tettaras muriadas sunestalmenoi tunchanousi, kai 
engus men hêkousi tou hupakouein Rhômaiôn, oupô d' eisin hupocheirioi teleôs dia 
tas ek tôn Germanôn elpidas polemiôn ontôn tois Rhômaiois. 

( -III- ) Un secol şi jumătate mai târziu (un veritabil “alt etaj”, dacă socotim 
că între timp a avut loc invazia Romană asupra Regatului lui Decebal şi ocuparea a 
circa un sfert din acest teritoriu!), CASSIUS DIO - în a sa “Istoria Romană“-  aduce 
numeroase şi valoroase informaţii despre Dacii cei... atât de mult urâţi, deopotrivă: de 
Romani şi de... prof.dr. Mircea Dogaru! 

Să reţinem dintre aceste informaţii doar una, elocventă pentru subiectul nostru, 
din fragmentul LXVII,6:   “... Numesc aceste seminţii DACI, după cum se 
numesc ei însuşi, cât şi după numele folosit de Romani pentru ei, deşi nu sunt 
neştiutor că anumiţi autori greci îi numesc Geţi, pe drept sau nu: în ce mă priveşte 
eu ştiu că Geţii sunt populaţia care trăieşte la Nord de Hemus (Balcani), în preajma 
malurilor Istrului”.  

Faţă cu asemenea dovezi certificate “istoric”, orice cercetător, oricât de pus pe 
şotii, ar cădea pe gânduri. Dar nu Dogaru! Dl.prof.dr. Dogaru – preluând cu toptanul  
(şi, semnificativ: fără să mărturisească public sursa!..) din amplul studiu “NOI, 
TRACII” scris de Iosif Constantin Drăgan acum o jumătate de secol - devine peste 
noapte nu numai înfocatul adversar al Congreselor de Dacologie, dar al... înseşi 
paginilor autentificate de istorie. Potrivit discursului său, congresele noastre sunt 



 35 

organizate de - şi participă internaţional la ele! -  citez: “Indivizi care sunt agenţi ai 
serviciilor secrete, din interior şi internaţionale, pseudo-patrioţi tâmpiţi şi băieţi buni de 
internat la Mărcuţa”! O astfel de afirmaţie insultătoare îl califică pe dl. Mircea 
Dogaru ca aparţinând lumii subterane a mahalalei intelectuale.  

Da, noi, membrii societăţii “DACIA REVIVAL INTERNATIONAL” şi 
susţinătorii dacologiei din România şi din multe alte ţări ale lumii aparţinem 
unui serviciu, dar acesta nu este secret, ci este un serviciu pus în slujba 
adevărului, este efortul continuu de a demonstra că rădăcinile poporului român 
au fost şi sunt dace. Iar acesta este un adevăr ce nu poate fi şters de pe harta istoriei 
fiindcă ISTORIA ÎNSĂŞI NU POATE FI ŞTEARSĂ. 

După părerea d-lui colonel Dogaru, nu a existat nimic altceva decât un Popor 
Trac, întins din Germania până în ... Egipt, zonă  în care existau câteva “porecle 
regionale”, cum ar fi: “teleormăneni”, “giurgiuveni”, “braşoveni”, “băimăreni”...  Ca şi 
astăzi.  Probabil dl. Dogaru de aceea, (neînţelegând  SUCCESIUNEA etajelor istorice 
şi drumul de la Traci până la noi, care a trecut succesiv prin noţiunile de GEŢI, DACI, 
VALAHI, ROMÂNI - de aceea, zic, aprecia revista intitulată “VALAHIA” şi o 
ponegrea pe cea intitulată “DACIA MAGAZIN”?!     

De unde un ”Regat al Dacilor” - spune dl. Dogaru - când e lucru ştiut că 
Romanii  au trimis peste Dunăre cea mai mare armată din istoria lor, ca să ... se 
răfuiască, acolo, cu un tribuleţ din ... Banat?!  ( 120.000 de soldaţi romani veneau sa se 
lupte cu …Găieştiul ?! după cunoştinţele istorice ale d-lui colonel M. Dogaru ).  
Dromichaites n-a fost get, a fost TRAC; la fel Burebista. Cât despre Decebal – citez: 
“Dacă vă referiţi la Dacia lui Decebal, pentru că respingeţi Dacia Romană ... (“gura 
păcătosului adevăr grăieşte!”, n.n.) ... să luaţi în calcul Dacia Romană (!), - de ce vreţi să 
reduceţi România actuală la o pătrime? Cu alte cuvinte de ce faceţi jocul acelor servicii 
străine care în vremea ocupaţiei sovietice ne-au băgat în cap că a existat un popor dac 
care a luptat pentru libertate împotriva năvălirii Romane?!”  (Te pomeneşti că Decebal 
a luptat împotriva Extratereştrilor?...  aici, cum se vede, se amestecă – de-a dreptul 
paranoic - salcia cu telegraful şi cu Tour Eiffel; dar discursul era pe sfârşite şi luptătorul 
Trac complet epuizat, ne ”informa” că ... Ierusalimul a fost întemeiat de TRACI, cu trei 
sute de ani înainte ca “Evreul David” să-l înfrângă pe ...”Tracul Goliath!...). Arabii să-şi 
pună pofta-n cui, căci Palestina a fost întemeiată tot de Tracii domnului Tracodogaru! 
... Mai  aşteptăm doar să ne precizeze căror servicii secrete străine aparţin Herodot, 
Strabo şi Cassius Dio. 

În faţa unei atât de acuzate lipse de coerenţă, ne întrebăm cu seriozitate dacă nu 
cumva articolul [apărut (în limba engleză! pe Internet, semnat “Dr. Mircea Dogaru” 
(fără “prof.” sau “colonel”), din care reproduc mai jos câteva fragmente ce se bat cap 
în cap cu opiniile “profesorului” exprimate mai sus] a fost cu adevărat conceput şi scris 
de... cel ce semnează?! Judecaţi şi dvs.:  Dr. Mircea Dogaru,  Institutul de Studii Politice, 
Apărare şi Istorie Militară 
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Radu CERNĂTESCU  
 

O lojă fantomatică bântuie Parisul 
 

În timpul celui de-al doilea război mondial, 
regimul de la Vichy, prin aşa-numitul Service des 
sociétés secretes, a predat Gestapo-ului toate arhivele 
masonice privind Marele Orient de Franţa, o arhivă 
voluminoasă căci, se ştie, „les francs-maçons ont le goût 
de l'archive“.... Fondul acesta documentar, datând de 
la constituirea ordinului, în anul 1773, a luat calea 
Berlinului ca pradă de război, parte integrantă a 
unui fond arhivistic mult mai mare, cel al Siguranţei 
Naţionale Franceze. În primăvara lui 1945, toate 
aceste inestimabile documente au ajuns pe mâna 
serviciului sovietic de contraspionaj SMERŞ (de la 
smiert şpionam, ’moarte spionilor’). Până în anul 2000 
fondul a fost secretizat la Moscova şi abia în ultimul 
deceniu statul francez a reuşit recuperarea unor 

mici părţi din acest tezaur documentar.  
Această lacună documentară din istoria MOF a lăsat loc la numeroase naivităţi, 

mituri şi confuzii, numeroşi autori completând cu o rigoare mai mult beletristică decât 
arhivistică istoria uneia din cele mai vechi şi mai controversate obedienţe europene. Un 
astfel de mit a fost pus în circulaţie şi de istoricii Masoneriei române, cu sprijinul 
continuatorului MOF în România, Marcel Şapira, şi al succesorului acestuia la 
conducerea MOAR, Dan Amedeo Lăzărescu [1]. Este vorba de chiar mitul constitutiv 
al masoneriei autohtone moderne, indelebil legată de istoria şi devenirea MOF, prin 
care s-a indus ideea că aproape toată floarea cea vestită a generaţiei noastre paşoptiste a 
fost iniţiată într-o „legendară“ lojă a MOF, intitulată l’Athénée des Étrangers. Fără a 
prezenta vreo referinţă istoriografică, colportorii mitului, Radu Comănescu şi Em. M. 
Dobrescu, autorii Istoriei Francmasoneriei Române, afirmă că în respectiva lojă pariziană ar 
fi primit lumina Vasile Alecsandri, M. Kogalniceanu, Ion Ghica, D. Bolintineanu, I. C. 
Brătianu, I. H. Rădulescu, C. Bolliac, N. Golescu, Gr. Alexandrescu, C.A. Rosetti, 
Alecu Russo, Christian Tell, Dim. Brătianu, Scarlat Vârnav, Nicolae Bălcescu, 
Constantin Bolintineanu (fratele poetului) etc. Fondată la 1820[2], după alte voci la 
1844[3], fantomatica lojă pariziană ar fi avut o conducere ilustră: Venerabil fiindu-i 
poetul Alphonse de Lamartine, şeful efectiv al guvernului provizoriu de la 1848, iar 
Secretari avându-i pe corifeii de la Collège de France: istoricul Edgar Quinet şi poetul 
polonez Adam Miczkiewicz.  

Mitul ar fi putut fi perfect plauzibil dacă mistificarea nu ar miza pe câteva 
inadvertenţe incalificabile, ce fac din acest mit naţional nimic mai mult decât o 
frumoasă poveste. Astfel, nu există nicio atestare documentară sub numele acestei loji 
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şi niciun mason certificat sau regularizat MOF nu aminteşte de ea. În plus, se ştie azi cu 
certitudine[4] că Lamartine nu a fost francmason. În celebra declaraţie de la 10 martie 
1848, dată la Hôtel de Ville în faţa a 300 de francmasoni republicani reprezentând toate 
obedienţele Consiliului Suprem, veniţi pentru a-şi exprima sprijinul pentru Republică şi 
pentru guvernul provizoriu, poetul însuşi recunoştea că: „Eu personal nu am onoarea de a 
şti limbajul particular pe care îl vorbiţi, căci nu am avut niciodată în viaţă ocazia de a fi afiliat vreunei 
loje...“[5] În plus, în chiar anul morţii poetului (1869), masoneria franceză, printr-o 
circulară a lojei Les Arts Réunis din Mâcon, certifica în scris că „ilustrul poet nu a făcut 
parte din instituţia noastră, cu toate acestea el a fost fratele nostru de inimă şi prietenul nostru sincer 
prin înaltele aspiraţii ale inimii sale nobile“[6]. 

Nefiind iniţiat, Lamartine nu putea avea calitatea de Venerabil al vreunei loje! Şi 
ne îndoim că poetul s-ar fi pretat la încălcarea cu bună ştiinţă a ceea ce el numea 
„principiile evidente, eterne şi imuabile ale moralei universale“, pe care le exprimă şi imprimă 
Francmasoneria. E însă perfect adevărat că el a ajutat la înfiinţarea unor asociaţii mai 
mult sau mai puţin secrete, de tip paramasonic, recunoscând în varii ocazii că la nivelul 
ideologiei asumate împărtăşeşte pe deplin „dogma infailibilă şi unanimă a fraternităţii“. Între 
aceste creaţii care poartă amprenta à la Lamartine se cere enumărată şi Societatea 
Studenţilor Români din Paris, înfiinţată în decembrie 1845 şi avându-l pe Lamartine 
preşedinte onorific.  

Şi poate că mitul pe care îl eviscerăm noi aici nu s-a născut decât dintr-o mare 
confuzie, iar fantomatica lojă l’Athénée des Étrangers nu ascunde sub faldurile 
mistificării decât o bombastică referinţă la această filială externă a „Frăţiei“: Societatea 
Studenţilor Români, înfiinţată în Cartierul latin, dimpreună cu o bibliotecă şi o sală de 
întâlniri, acolo unde mergea toată „colonia română din Paris“. E deci posibil ca această 
asociaţie, ori poate predecesoarea ei, Societatea pentru învăţătura poporului român, 
fondată tot la Paris, în 1839, de D. Brătianu, Al. G. Golescu şi Ion Ghica, să îşi fi ţinut 
adunările în sălile Ateneului Străinilor, o instituţie culturală celebră în epocă printre 
imigranţii ţărilor din centrul şi estul Europei. Doar aşa se poate explica de ce printre 
membrii fondatori ai Societăţii Studenţilor Români din Paris găsim aceleaşi nume care, 
conform mistificării operate de istoriografia noastră, ar fi frecventat şi ilustra lojă 
necunoscută a Ateneului Străinilor: Ion Ghica (primul preşedinte al asociaţiei), C. A. 
Rosetti (secretar), Dimitrie Bolintineanu, fraţii Ion şi Dumitru Brătianu, N. Golescu, 
Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, Scarlat Vârnav (casier), Ion Lecca etc[7].  

O altă mare eroare pe care se sprijină această mistificare este faptul că nicio lojă 
nu ar fi putut să se regularizeze în acea vreme sub numele de l’Athénée des Étrangers 
(Ateneul Străinilor), din simplul motiv că sub acest nume funcţiona deja, încă de la 
începutul secolului al XIX-lea, o celebră instituţie de utilitate publică, dedicată instruirii 
adulţilor şi consemnată în toate ghidurile turistice ale epocii[8]. Numit iniţial Liceul 
Marbceuf, pentru că la inaugurare, în 1798, funcţionase în saloanele hotelului cu acelaşi 
nume de pe strada Foburgului Saint-Honoré, instituţia aceasta oferea lecturi publice şi 
cursuri de ştiinţă şi literatură pentru adulţi. Numele i s-a transformat destul de repede în 
renume, poate şi datorită concertelor organizate în grădina de vară (o dată pe lună), dar 
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mai ales balurilor care erau permanente aici (3 baluri pe timpul iernii). Când Hotelul 
Marbceuf şi grădina au fost cedate unor organizatori privaţi de serbări populare, liceul, 
care începuse deja să fie denumit al străinilor (Lycée des Étrangers) datorită frecventării 
lui în special de către străini, s-a mutat la Hotelul Thélusson, pe strada Provence. De 
aici, pe vremea când Napoléon i-a cedat acest stabiliment cumnatului său Murât, liceul, 
numit acum ateneu (Athénée des Étrangers), a fost transferat în strada Neuve Saint-
Eustache, în Cartierul latin, între Montmartre şi Petits Carreaux, acolo unde încă se 
găsea în anii când Alecsandri, Negri, Cuza sau Ion Ghica ajungeau la Paris. 

Iată de pildă un fragment de pe prospectul Ateneului Străinilor pe anii 1807-
1808, scos la imprimeria Sétier, strada Harpe, nr. 94, în copertă cu chenar empire: 
„L'Athénée des Étrangers offrait des Cours de Sciences, des séances de Littérature connues sous le nom 
de Veillées des Muses, des Soirées de Musique, de très-beaux Bals, des Journeaux et Ouvrages 
périodiques...“ Intrarea era pe bază de abonament, preţul fiind 36 franci pe 6 luni, 24 
franci/3 luni sau 60 franci/12 luni. Nimic ocult, nimic care să îndreptăţească mitul unei 
loje cu acelaşi nume în Parisul dintre cele două Republici. 

Treptat, din L'Athénée des Étrangers nu a mai rămas decât un club de plaisance, 
dispărând şi acesta cu totul la sfârşitul anilor 30. 

 
„Noi pregătim revoluţia în ţară, pentru că purtăm plete lungi şi cravate de 

carbonari…“ 
 

Între 1836 şi 1839, Alecsandri s-a aflat la studii în Parisul care pregătea 
dinamitarea ideologică a întregii Europe: misticismul revoluţionar. Sau, cum o va spune 
Lamartine, „noi toţi pregătim o istorie cu adânci dimensiuni spirituale în care patria devine locul de 
înălţare a fiecărui suflet către glorie“. La întoarcerea tânărului Alecsandri în ţară, într-o 
scrisoare către Ion Ghica, „prietenul său imaginar“, Alecsandri îi recunoaşte Parisului 
funcţia de athanor occult al tinereţii sale, considerându-l mediul în care i s-a sublimat la 
nivelul constructului personal perceptele de bază ale patriotismului său mistic de mai 
târziu: „Crescuţi amândoi în Franţa din copilăria noastră, ne-am despărţit de un an, lung cât un 
secol; tu ai rămas în Paris, o! fericitule între fericiţi! Iar eu m-am întors în Iaşi, aducând cu mine un 
mare bagagiu de iluzii şi de idei moderne. Adorator fervent a Treimei sfinte şi mântuitoare ce 
reprezintă libertatea, egalitatea şi fraternitatea, am reintrat în ţară ca un fanatic naiv…“[9]  

Referirea lui Alecsandri la celebra lozincă pe care masoneria i-o datorează lui 
Lamartine[10] nu poate fi „dovada clară a iniţierii lui pariziene“, cum s-au grăbit să o 
clameze partizanii iniţierii sale timpurii. Iar dacă mai adăugăm că în aceeaşi perioadă 
(1841), Alecsandri dedica Oda unui tânăr moldovean „către d. De Lamartin“, vom putea 
vedea în această obsesie lamartiniană cel mult elecţia unui model formativ şi nu 
expresionarea unei iniţieri oculte. Este aceeaşi admiraţie care răzbate şi din panegiricul 
prilejuit de moartea poetului francez, în care Alecsandri recunoaşte că făcea vizite 
private „dulcelui poet al inimilor tinere, eroului poetic al revoluţiei din 1848“, admiţând că 
„Lamartine are o elocinţă răpitoare chiar în convorbirile vieţii private“[11]. 
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După exemplul lui Lamartine, care a rămas întreaga sa viaţă fidel doar 
independenţei sale, admiratorul său moldovean va rămâne aproape întreaga lui viaţă în 
afara masoneriei, declarând de aici că este „fericit de a fi rămas cu iubita mea 
independenţă“[12] şi preocupat doar de „afirmarea românismului în faţa lumii“[13].  

Însă chiar dacă nu a venit iniţiat de pe malurile Senei, aşa cum îndeobşte se crede, 
el trebuie să fi înţeles încă din perioada studiilor sale pariziene că victoria cunoaşterii de 
sine asupra ignoranţei de sine, victorie pe care masoneria o aclamă şi o mijloceşte, a 
rămas din toate timpurile cea mai frumoasă victorie umană. Tot în Parisul tinereţii sale, 
el a avut de optat între fourierism şi carbonarism, cele două căi oculte pe care Parisul 
mocnind o revoluţie planetară le propunea tinerilor „bonjurişti“. Între acestea, 
Alecsandri a ales-o pe a treia, calea „neangajării active“. Este soluţia pe care a ilustrat-o cu 
exemplul întregii sale vieţi şi poetul Lamartine, cel care, refuzând orice înregimentare 
partinică, a reuşit mereu să locuiască în epicentrul revoluţiilor şi să clameze cu 
obstinaţie „sentimentele sale de fraternitate, de libertate, de egalitate, care sunt evanghelia raţiunii 
umane“[14].  

Spre deosebire de prietenul Ion Ghica, cel care va recunoşte că pe la 1835 
mergea „regulat“ şi „convins“ la seminariile fourieriste ale Masoneriei, Vasile Alecsandri şi-
a urmat îndeaproape modelul şi a adoptat un vehement refuz. Târziu, la vârsta 
senectuţii, şi Ghica îşi va reevalua rătăcirile socialiste numindu-le în Insula Prosta 
(1885) o „excentricitate“ a tinereţii. Cât despre felul cum îl seduseseră pe boierul valah în 
juneţe utopiile egalitariste şi despre legăturile acestui „paradis“ cu clarobscurul lojelor, să 
îl lăsăm pe prietenul lui Alecsandri să ne vorbească: „Dumineca [Teodor Diamant – n.n.] 
venea regulat de mă lua şi mă ducea la conferinţele lui Fourier. Era ceva încântător în elocinţa şi poezia 
ce bătrânul reformator punea în esplicarea cercurilor simpatice; avea atâta putere şi dulceaţă în vorbirea 
lui, încât peste putinţă de-a nu captiva auditorul. Ieşeam de la acele conferinţe uimit şi esaltat, convins 
pot zice. Îmi părea că mă văd primblându-mă în Câmpii Elizei [...] Era un farmec descrierea 
frumuseţelor, a plăcerilor şi a desfătărilor spiritului şi ale inimii, în cetatea falansteriană […]  

Nu sunt la îndoială că [Teodor Diamant – n.n.] era iniţiat în societăţile francmasonice, 
judecând după intimitatea sa cu doctorul Tavernier, venerabilul lojei din Bucureşti, din care făceau 
parte cei mai luminaţi din tinerii noştri de pe atunci, Grigorie Alexandrescu, Iancu Voinescu şi alţii“. 

 
Ce nu ştia nici Călinescu 

 
La revenirea poetului în ţară, în anul 1839, o febră masonică cuprinsese Ieşul la 

vestea că beizadea Grigore Sturza se făcuse farmazon la Stambul. „Farmazon – 
lămureşte boierul Iordache Golescu în Condica limbii rumâneşti (1832) – se zice o 
adunare, o soţietate de zidari ce prin taină se chibzuie de ale arşitectoniei, de ale meşteşugului lor. 
Farmazonie şi francmasonerie, adică tainica chibzuire a farmazonilor“. „Farmazonia“ era cuvântul 
la ordinea zilei, iar coruptela slavă arată că masoneria intrase deja în Moldova pe filieră 
rusă sau poate poloneză. O dovedesc printre rânduri cele două scrisori păstrate la 
Arhivele Statului din Iaşi[15] şi datate 1858, aparţinând doctorului William Solioms, 
masonul englez anchetat la Iaşi împreună cu destinatarul lor, polonezul Tokarski şi cu 
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un alt polonez Wirzbicki, fost colonel în armata otomană (sub numele de Murat Bey), 
pentru a fi complotat aducerea la tron a beizadelei Grigore Sturza, neresemnatul învins 
al lui Alecsandri şi Cuza.  

Să revenim însă la anul 1839, când Francmasoneria lua avânt în Balcani. E anul în 
care, cu acceptul tacit al Marelui Vizir, Paşa Mustafa Reşit, el însuşi iniţiat la Londra în 
vremea cât fusese ambasador al Înaltei Porţi, masoneria engleză se regularizează în 
Imperiul Otoman prin munca tenace a ambasadorilor Marii Britanii.  

În Moldova, singura lojă autohtonă, La Moldavie, era mai mult formată din 
străini, iar o afirmaţie a unui personaj al lui Alecsandri dintr-o piesă scrisă la 1840, cum 
că masoneria era aici „o societate pe care nu o cunosc decât din auz şi care nici nu se află pe la noi“, 
trebuie luată ca atare, chiar dacă ea este făcută în contextul unei opere bufe. Este vorba 
despre farsa Farmazonul din Hârlau, prima piesă pusă în scenă de Vasile Alecsandri, în 
care autorul, proaspăt sosit de la Paris, s-a simţit dator să răspundă unei curiozităţi cu 
proporţii de masă: ce este, mon cher, farmazonia? 

Subintitulată „comedie în trii acte, prelucrată de A*** V***“, piesa nu a fost niciodată 
considerată de autor o „piesă originală“, cum greşit o califică T. Burada în Istoria 
teatrului în Moldova [16], dovadă stă şi faptul că Alecsandri nu a inclus-o în ediţia 
operelor sale complete. Ea a fost considerată şi de G. Călinescu drept o adaptare liberă 
după un neidentificat „model străin“[17]. 

Model pe care noi l-am localizat într-o piesă de commedia dell’arte, extrem de 
populară la începutul secolului al XIX-lea, intitulată Arlequin franc-maçon, piesă 
menţionată şi în Annales dramatiques ou dictionnaire général des théâtres, Paris, Babault, 1808, 
vol. 1, p. 341-345. Pantomima aceasta a avut în epocă un succes răsunător, Analele 
dramatice vorbind chiar de 37 de reprezentaţii fără întrerupere! Oricum, rămâne de 
domeniul evidenţelor faptul ea că a dat naştere la nenumărate prelucrări de scenă, 
Arlequin franc-maçon fiind semnalată astfel, ca piesă dramatică, până târziu, la începutul 
secolului al XX-lea[18].  

Într-o scurtă paralelă, să observăm că dincolo de amănunte redundante şi de 
schimbări incoerente de decor, Arlequin franc-maçon are un nucleu dramatic identic cu 
piesa lui Alecsandri. Astfel, precum în adaptarea lui Alecsandri, intriga e dată de 
dragostea dintre un artist, Arlequin, şi fiica unui evreu bogat, pe nume Colombine. 
Arlequin lucrează în casa evreului, precum pictorul Leonil în casa slugerului Gînganu, 
şi, îndrăgostit de fiica protectorului său, face, precum Leonil, tot ce este posibil ca 
aceasta să nu se mărite cu olandezul („nepotul din Hârlău“, la Alecsandri) pe care şi-l 
doreşte tatăl de ginere şi care vine să o peţească pe frumoasa Colombine-Aglăiţa. Alte 
numeroase similitudini completează şi la nivel de amănunt preluările lui Alecsandri. Aşa 
de pildă, scena liminară, în care „tânărul zugrav“ Leonil face portretul „duducăi Aglăiţa“, 
consună flagrant cu debutul pantomimei, în care trei personaje compun o figură ce 
trimite la Adam Kadmon şi la ştiinţa masoneriei operative: capul compozit, braţele în 
stil corintic, trunchiul ionic, coapsele dorice şi picioarele toscane. Alecsandri nu uită nici 
fantoma lui Hiram pe care o adaptează şi o pune să umble ca „stahia pivniţii“ la 
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momentul iniţierii „mirelui de la Hârlău“, cel care ţinea morţiş „a face parte din cinstita 
societate a farmazonilor“. 

Dincolo de toate aceste preluări, rămân interesante pentru noi câteva elemente 
iniţiatice disimulate în corpusul farsei lui Alecsandri şi care nu se regăsesc în piesa luată 
de model. Ele denotă interesul lui Alecsandri faţă de masonerie şi chiar o cunoaştere de 
visu a ritualului masonic. Cunoaştere posibilă la orice vizitator în lojă, care se putea 
astfel familiariza direct cu ritualul fixat încă din 1829 de circulara Supremului Consiliu al 
Francmasoneriei Franceze[19].  

Iată de pildă, câteva stereotipuri şi simboluri iniţiatice introduse de Alecsandri în 
„ţeremonia de primire“ jucată în pivniţa întunecoasă: „mormântul“, „scara“, scoaterea 
papucului, „întrebările cuvenite“, legarea la ochi, „semnul tainic“, despuierea de metale, 
„focurile iadului care au să te împregiure“, călătoria „pe celălalt tărâm“... Sunt acestea, repetăm, 
elemente superficiale de ortodoxie masonică, ele nu pot constitui dovada peremptorie a 
unei iniţieri pariziene la Alecsandri, cel mult satisfacerea unei curiozităţi.  

Departe de a fi o critică la adresa masoneriei, cum îndeobşte e percepută astăzi, 
piesa Farmazonul din Hârlău pare mai degrabă un raspuns satiric la pretenţiile 
iniţiatice ale beizadelei Grigore Sturza. Căci, să nu uităm, , Alecsandri este opozantul pe 
viaţă al familiei Sturza şi autor al celebrei Protestaţie în numele Moldovei, a 
omenirii şi a lui Dumnezeu (1848): „Fraţilor români din toată România! Vă chem să fiţi 
marturi la nelegiuirile guvernului prinţului Moldovei, Mihail Sturza, carele de patrusprezece ani s-au 
arătat prin toate faptele sale duşmanul cel mai aprig al naţiei noastre!...“[20]  

În paranteză fie spus, este perfect plauzibil ca prinţul Sturza să fi devenit într-
adevăr „farmazon“ la Istanbul pe când acesta îşi făcea stagiul în armata otomană, ca 
general, sub numele de Muklis Paşa. În acest caz, piesa lui Alecsandri poate fi semnul 
contondent al unor lupte de culise duse într masoneriile franceză şi engleză pentru 
câştigarea sferelor de influenţă în Principate, iar apartenenţa familiei Sturza la 
masoneria de rit englez să fi fost principala cauză a farsei lui Alecsandri, apropiat 
masoneriei franceze, adevărata câştigătoare a boicotării accederii la tron a familiei 
Sturza.  

La această concluzie concură şi semiotica numelui Pestriţ, altfel un nume ciudat şi 
fără vreo aderenţă la text, pe care îl poartă personajul căruia i se joaca toată această farsă 
a iniţierii. El nu e pus întâmplător de Alecsandri, şi poate că îl disimulează aici pe cel de 
Sturza, ştiindu-se că penajul sturzului (Turdus philomelos) este pestriţ! Oricum, pentru noi, 
farsa Farmazonul din Hârlău rămâne încă o dată apologia locului de pe margine, a unei 
„neimplicări active“ de tip lamartinist, poziţie ilustrată în piesă de personajul principal 
Leonil, cel care îl disimulează pe Alecsandri însuşi (numele fiind o trimitere la Basil 
Alecsandri). Fire de artist, amorezul Leonil este singurul din piesă care se recunoaşte un 
profan în ale „farmazoniei“. În opoziţie cu el este Titirez, boemul farseur prin prisma 
căruia „cinstita companie farmazonească“ apare penibil de vulgarizantă, în ea putând 
intra oricine, de la sans-culotte până la fanariot!  

Retras în liniştea conacului de la Mirceşti, autorul a privit detaşat întreaga lui viaţă, 
asemeni personajului său Leonil, jocurile de culise ale Masoneriei, ieşind la rampă doar 
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atunci când simţea el că prietenii intraţi în societatea farmazonească „nu fac jurământ de 
patriotism“... 

 
„...dac-ai vrea să mă consideri ca pe un rabin...“ 

 
În 1855, „partida naţională“ va deschide o lojă la Iaşi, regularizată în 1856, ca o 

continuare ieşeană a lojei bruxelleze L’Etoile du Danube - întemeiată la 1853 de „fraţii 
farmazoni“ refugiaţi din Parisul loviturii de stat napoleoniene din 1852. Loja ieşeană va 
stipendia şi apariţia unei publicaţii cu acelaşi nume, condusă de Kogălniceanu, în care 
Alecsandri publică Hora unirii (1857). „Iarba rea din holde piară“ rămâne versul în care se 
ascunde ideologia românismului practicat de această lojă uneori cu tonuri belicoase. 
Loja va bloca accesul la tron al lui Grigore Sturza pe motiv că nu e român şi că „ocupă 
locul unui reprezentant al naţiunii române [în Adunarea Ad-hoc – n.n.]“[21]. La 
recomandarea lojei omonime din Bucureşti, Venerabilul lojei ieşene a fost ales 
Costache Negri, mason în ambele loje, care a reprezentat şi din această calitate 
Moldova la conferinţele preliminare de la Viena (1855), acolo unde, cu ajutorul 
reprezentantul Franţei la masa tratativelor, baronul de Bourqueney, va pune în discuţie 
în mod oficial problema Unirii Principatelor.  

Lui Costache Negri nu-i datorăm doar „toate actele mari săvîrşite în istoria modernă a 
românilor“, cum o va spune Eminescu, ci şi trecerea (pasageră, totuşi!) lui Alecsandri 
printre coloanele unei loje. Astfel, în anul 1857, „partida naţională“ pune în discuţie 
elecţia unui candidat la tronul Moldovei dintre boierii „de ţară“, candidatură care să 
bareze accesul la tron al lui Grigore Sturza, fanariotul susţinut de „un număr destul de 
mare de fanatici“, cum o va spune alarmat Alecsandri într-o scrisoare. Când Negri l-a 
propus pe Alecsandri, opozantul perpetuu al familiei Sturza, antiunionistă şi 
conservatoare, s-a obiectat că poetul nu ar fi francmason. Imediat, în acelaşi an (1857), 
Alecsandri este ridicat la gradul de maestru şi candidatura lui este anunţată în mod 
oficial. Acceptul lui Alecsandri trebuie pus în legătură şi cu modelul Lamartine, poetul 
francez candidând el însuşi la preşedenţia celei de-a doua Republici franceze. Tabăra 
adversă s-a repliat însă imediat şi a răspândit zvonul că Alecsandri este „amicul 
evreilor“ şi că ar avea un bunic evreu. Zvonul, mortal pentru orice partidă naţionalistă a 
divizat partidul lui Alecsandri în mai multe facţiuni cu tot atâţia candidaţi. Văzând că 
„ambiţia a muşcat de inimă pe unii dintre noi şi ne-a făcut să uităm interesele ţării“, Alecsandri 
renunţă intempestiv la candidatură în favoarea lui Negri. Obedient jurământului 
masonic, deşi întrunea adeziunea majorităţii, acesta din urmă şi-a retras şi el candidatura 
în favoarea fratelui Cuza, o soluţie pe care loja omonimă din Bucureşti o agrea şi o 
susţinea.  

Şi astfel, în ianuarie 1859, masonii au înfăptuit Unirea... 
Alecsandri însă va prefera crengii de salcâm din lojă, pădurea lui de salcâm de pe 

malul Siretului, de la Mirceşti, căci meteorica lui trecere prin masonerie va avea ca efect, 
în plan personal, doar o mai vehementă retrage în solitudinea-i orgolioasă, acolo de 
unde va continua să dea sfaturi, exemple de altruism şi probe de patriotism, 
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exemplificând încă o dată ideea că poeţii şi eroii sunt peste tot la fel, doar că cei din 
urmă experimentează visul celor dintâi. 
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Mircea Ioan CASIMCEA 

 

TEODORA  DE  LA  SIHLA 

- fragmente - 
 

Privea cu mare surprindere, silindu-se să se încredinţeze că pâlcurile de tătari se 
orânduiesc să lovească cetatea. Clipea des, aşa cum timpanele sale vibrau neliniştite. 
Sprâncene stufoase s-au încordat ca două aripe în strădania lor să ajute hultanul în 
avântul către înalt. Arătătorul de la mâna dreaptă se arcui spre tâmplă şi coborî alene pe 
ţepii bărbii înfiorate. Ştefan Joldea, armaşul, stătea ca un brad neunduit de vânt, falnic şi 
argintiu. Respira profund, nările vibrau sub presiunea aerului inspirat şi expirat, 
pregătite să reziste flăcărilor albastre pe care le-ar putea alunga din străfunduri plămânii 
lui. Privirea Joldii înconjura ageră pâlcurile năvălitorilor, acoperind-o ca într-un ţarc 
uriaş, cu lumina învolburată a ochilor. 

Aerul era bolnav, încărcat cu vrăjmăşie. Armaşul Joldea cerceta situaţia, să 
hotărască potrivit de bine cum să se împotrivească spahiilor. Se gândi la căpitanul Ene, 
harnic şi priceput în lupte. Îşi lipi barba de pieptul fără de platoşă, un mod de 
încuviinţare şi iute înălţă fruntea. Îl pofti alături pe căpitan şi-i porunci să se grăbească. 
Ene, căpitanul, a înţeles porunca şi se bucură cumpătat. Răspunse după ce îşi alungă 
surâsul:  
 1. Ostaşii sunt pregătiţi, armaşule... 

Ştefan armaşul a respirat cu poftă şi a întins platoşa din mâna sa dreaptă către 
locul unde trebuie să ajungă harnicul căpitan... S-a gândit în treacăt că bine ar fi s-o 
mărite pe Teodora cu Ene Ningaru, însă privirea lui s-a lovit de contraforţi, dară iute s-
a risipit pe câmp, unde ochii zăreau deja vrăjmaşi cu şalvari risipiţi, răniţi unii, cei mai 
mulţi cu sufletul trimis ofrandă lui Allah. Izbucni în râs cu hohote puternice, curmat 
brusc şi pielea lui s-a înnegrit, apoi s-a îngălbenit. Îşi frecă în grabă ochii cu arătătorul 
îndoit de la mâna stângă, clipi des, mâna dreaptă s-a avântat în sus, susţinând spada cu 
palma umedă. A încercat să strige, cu arma şi cu glasul a vrut să poruncească lui Ene să 
se oprească, să intre îndată cu ostaşii în cetate.  

Ochii Joldii nu se amăgeau, de aceea glasul său izbi ca suliţa scutul duşman: 
Teodoooraa!  Coborî mâna dreaptă şi lovi încrâncenat piedestalul din piatră cu teaca 
spadei şi un roi de scântei s-a risipit în preajmă. N-a izbutit să mai pronunţe numele ei 
întreg: Tee-oo-dooo... În fruntea oştenilor călări se avânta Teodora, înconjurată de cinci 
feciori, între care se afla căpitanul Ene. Scuturile, spadele, arcurile străluceau la lumina 
Soarelui, aşa că armaşul Joldea era încredinţat că din Cetatea Neamţului s-a năpustit 
către tătari armie de foc. 

Un ostaş bătrân i-a şoptit să nu se înspăimânte, pentru că viteaza Teodora se află 
în bună pază, atâta vreme cât căpitanul Ene se află în preajma ei. Caii ageri, cu căpăstru 
şi frâu înfăşurate cu alămuri, acoperiţi cu harnaşament şi cu şa uşoară, galopau către 
oastea tătară, care îndată s-a pus în mişcare. Un pâlc de arcaşi s-a oprit pe colnic, din 
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creştetul căruia săgeţile zburau mai spornic. Alte pâlcuri s-au desfăşurat în două braţe 
prelungi. 

Ştefan Joldea conteni să-l ocărască şi să-l afurisească în gând pe căpitanul Ene. 
De acum şoptea Tatăl nostru şi se închina cu cruci mari. Ruga lui lua contur de scut 
uriaş, să o apere pe Teodora şi pe oşteni de săgeţi ucigaşe. Dumnezeu se afla alături, 
astfel că fesuri, şalvari, şpăngi, arcuri tătărăşti la comandă nerostită s-au oprit. Caii arabi 
au cabrat, au mutat capul unde înainte se afla coada şi în neorânduială au făptuit 
retragerea. 

Întocmai ca în priveliştea închipuită de Joldea, în faţa oştenilor moldoveni au 
rămas risipiţi tătari şi cai pur-sânge arabi fără suflare, unii doar străpunşi de săgeţi 
trimise de arcaşi. Într-un moment de risipire a atenţiei, armaşul o pierdu din privire pe 
draga lui fată, pricină să cadă iarăşi în spaimă. După atente căutări s-a veselit văzând-o 
iarăşi pe Todoriţa lui dragă, ocrotită de rugăciunea sa. Fata cutezătoare se afla în ceata 
căpitanului, care aştepta sosirea oştenilor de pe câmpia unde tătarii au fost spulberaţi. 

Armaşul Ştefan Joldea coborî în sala cea mare, unde pohtea să-l îmbră-ţişeze pe 
harnicul şi neînfricatul în lupte Ene Ningaru. Nu-l mai pizmuia, cum nici pe fiică nu  
mai era mâhnit, de aceea s-a arătat împăcat cu sine. O va întreba pe Tudoriţa cine a 
îngăduit să iasă la luptă... De la cine a primit haine fecioreşti...Apoi calul murg, pintenog 
la picioarele din faţă...Nu la urmă armele...arme noi, nefolosite...Ei, da...căciula surie din 
astrahan, altfel decât căciulile negre, de merinos, ale oştenilor... 

Teodora a crescut mărişoară şi tatăl ei tot mai rar o vedea, de când a sporit 
năpustirea tătarilor. La început nu erau mulţi, însă muierile lor năşteau sub coviltirul 
harabalelor, creşteau îndată, arcul, lancea, pumnalul deveneau unelte de joacă, pieptul 
ostaticilor era ţintă luminoasă. Caii tineri se lăsau îmblânziţi mai iute de junii abia ieşiţi 
din copilărie...Se poticneau gândurile armaşului în buştenii amărăciunilor. Tătarii călcau 
Moldova şi Maghita abia a fost trecută la cele veşnice. Mezina Marghioliţa s-a petrecut 
în linişte la Domnul în anii copilăriei şi a lăsat dragostea părintească în seama Teodorei, 
umplând sufletul părinţilor cu mâhnire adâncă.  

Gândurile armaşului se zvârcoleau nepotolite, însă fiica mai mare, gingaşa şi 
frumoasa Teodora, nu se străduia să i le ostoiască, nice nu-i cernea zilele cu vrere. Se 
alinta bucuroasă, mărturisea oricui că viaţa ei este luminată de Sfântul Duh. Susţinea cu 
mândrie că arhanghelul Gavriil, cel care a dat de ştire Fecioarei Maria că va naşte pe 
Fiul Domnului, i s-a arătat în trei rânduri şi a mărturisit cu tărie că lăcaşul ei fi-va chilie 
de mănăstire, mai apoi hrubă în piatră. Teodoriţa se bucura şi desfătarea ei scrijela 
sufletul şubrezit al iubitorilor părinţi.  

Teodora mărturisea: Bunul Dumnezeu m-a poftit în ograda Sa, cu alai de gânduri plăcute. 
Amintea de arhanghelul care a îndemnat-o către vieţuitoarele de la mănăstire. Făcea 
rugăciuni şi se închina de multe ori în zi şi în noapte, îngenunchea lângă pat cu faţa 
încremenită spre icoana din perete. Fiecare semn al crucii aşezat cu trei degete de la 
mâna dreaptă pe trupul ei lumina chipul arhanghelului care sosea periodic să-i 
amintească hărăzirea sacră. Bucuria ei devenise convingere statornică şi necuprinsă. 
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Arhanghelul Gavriil l-a îndemnat o singură dată pe armaşul Joldea să nu frângă 
nădejdea fixată ca o cruce pe catapeteasma sufletului ei, luminat de Duhul Sfânt, fiindcă 
Tudoriţa este dalba poieniţă, plăcută Bunului Părinte. 

Ştefan Joldea nu grăia, clătina capul acoperit cu păr bogat, cu barbă aspră. Când 
conteni mişcarea capului, se strădui să mormăie, ca pe un cântec de vitejie: 
Nuuu...Nuu-nu-nuuu...Noa...Noa şi Nu... Nu... noa... bum-bum... nuu... Pleoapele s-au 
lipit în tremur domol, s-au desprins grăbite şi păreau zbaterile a două vietăţi care se 
căznesc să moară ori să se nască. Genele s-au adunat fără să stânjenească văzul, dar 
strecurau lumina Soarelui, domolind-o. Cadenţa respiraţiei s-a rărit, de aceea se putea 
crede că doarme cu ochii întredeschişi... 

Joldea armaşul privea de fapt roiul de albine cum zbura în sus şi-n jos, schimba 
sensul, se legăna spre stânga, spre dreapta, ca într-o sită uriaşă, nevăzută, agitată de 
două palme la fel de ascunse. Lucrătoare sârguincioase, îngrijitoare curate, paznici 
severi, trântori învioraţi de împrejurări favorabile formau cu trupurile lor ou viu, aflat în 
necontenită mişcare.Deplasările nepre-văzute ale oului se desfăşurau într-o uimitoare 
rânduială. Cum comunică vie-ţuitoarele zburătoare, fără să se înşele vreuna? se întreba 
armaşul, continuând să menţină ochii întredeschişi. Prin pânza ţesută de gene, izbuti să 
zărească regina, matca, dincolo de peretele rarefiat al colosului zglobiu. Regina...matca 
enormă şi prolifică, ale cărei aripi cât frunza salcâmului vibrau continuu, mai degrabă 
hărăzite să răcorească trupul purtătoarei lor. 

S-a petrecut o spărtură în lungimea oului zburător, fisura s-a lărgit, astfel că Joldea 
armaşul vedea acum desluşit albina regină. Aceasta îşi întoarse lin abdomenul spre 
armaş, acul, ochii umflaţi, încât armaşul privea uluit cum din ochii bulbucaţi se 
prelingeau lacrimi limpezi, ca mai apoi ele să tâşnească neîntrerupt, două jeturi uşor 
curbate. Par curcubee paralele, fiindcă razele Soarelui le străpung continuu, 
împrumutându-le cele şapte culori mult cunos-cute...La un moment dat matca uriaşă ia 
înfăţişarea Teodorei. Capul este al Teodorei, restul trupului este al albinei regine. 

Ştefan Joldea închide ochii, îşi lipeşte pleoapele cu străşnicie, dar sub ele este 
lumină şi lumina aceea năvăleşte afară, astfel că chipul fetei ia proporţii şi devine tot 
mai desluşit. Nu izbuteşte să-şi dezlipească pleoapele, totuşi întinde mâinile s-o 
îmbrăţişeze, s-o aducă alături de el, cu picioarele pe Pământ. Gesturi zadarnice, fiindcă 
albinele agile umplu îndată breşa săvârşită cu voinţă. Chiar şi aşa, tatăl îşi vede fiica la fel 
de limpede, mai mult, aude clar aste cuvinte: Bunule Tată, doreşti să te lepezi de mine? Vrei 
să te împotriveşti Voinţei Dumnezeieşti? Armaşul vorbeşte răspicat fără să-şi asculte 
cuvintele: Tu eşti fiica mea, nu a lui Dumnezeu . 

Glasul Tudoriţei răsare molcom: Toţi suntem copiii lui Dumnezeu... Peste minunea asta, 
mie mi s-a-ntruchipat altă minune... să fiu prorocită cetelor Cerului pe Pământ... Perciunii 
armaşului tremură, cuvintele lui izbesc timpanele fetei care, încet-încet, îşi leapădă 
învelişul cornos şi pufos al albinei-matcă. Tatăl Tudoriţei insistă: Dumnezeu a hotărât să 
hotărască omul...Bărbatul este capul din casele noastre şi statorniceşte pentru toţi dinăuntru...Casa 
lui... familia lui... Dar, tată.., răzbeşte anevoie glasul Teodorei. Fata îşi mijeşte ochii 
lumino-şi, aude glasul armonios al arhanghelului oaspete: Dumnezeul nostru s-a retras 
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puţin... De aceea, înainte de toate, tatăl tău  vrednic de cinste este. După ace-ea... soseşte hotărârea ta... 
Auzi glasul meu, Teodora? 

Teodora cade în genunchi, se simte învăluită de mireasma cuvintelor rostite de 
arhanghel. Tatăl este convins că fiica lui îngenunchează în faţa sa şi se hotărăşte s-o 
ridice cu mâna dreaptă, puternică şi neputincioasă. Ea rămâne cu genunchii lipiţi de 
pavimentul din piatră al sălii mari. Aude ţiuit aprig, născut în urechile roşii ca jeraticul. 
Oare ce litere se aştern pe timpanele care vibrează fără încetare? Literele astea 
întocmesc împreună un singur cuvânt... un singur prenume, pregătit să o îmbrăţişeze: 
Eenneee... Strigătul îl zdruncină pe armaş... Genunchii ei nu se deslipesc încă de piatră, 
ochii se leagă cu lacrimi de paviment, privirea se înalţă, gândul se aşază obosit, cu aripile 
desfăcute, peste vrerea ei de fecioară a lui Dumnezeu. O aripă a gândului loveşte 
hultanul privirii, gata oricând să închege plăcutul vis. 

Se regăseşte liberă, în picioare. Coapsele şi gambele tremură, călcâiele sfredelesc 
nucleul Pământului. Aude glasul hotărât al tatălui ei: Dacă eşti bună creştină, sufletul tău 
verde rămâne.Lumina se află în adâncul întunecat al celui credincios. Dumnezeu a binevoit să dea 
minte numai omului şi l-a blagoslovit cu darul judecăţii. Singur omul a primit învoire să hotărască 
pentru sine... Pe dreptul drum croit de Tatăl din Ceruri... Aşa cum tatăl din casă chiverniseşte 
nevoinţele copiilor... Doar el ascultă, ia seama, hotărăşte... ,îndeamnă..., porunceşte fără teamă... 

N-a mai ieşit cu ostaşii din cetate, alături de Ene, să alunge pâlcurile de tătari. 
Trec zilele, săptămânele, toamna începe să vopsească în felurite culori frunzele 
copacilor. Domină galbenul pal, ruginiul potolit, roşul gingaş. Teodora s-a liniştit, s-a 
împăcat cu gândul căsătoriei. Se va lăsa îmbrăcată cu rochia de mireasă, privirea ei se va 
desfăta în oglindă, când pe cap va poposi coroniţa, voalul îşi va undui albul imaculat. 
Fetei îi sosesc în minte cuvintele părintelui Visarion, unde a dus-o în mai multe dăţi 
armaşul Joldea. O încredinţa acesta, cu glas blând, şoptit: Nicicînd să nu te înspăimânte 
căsătoria, fiica Domnului. Căsătoria este prag de lumină aflat în biserică, peste care păşeşte creştinul 
sănătos când ajunge la vârsta rânduită. La căsătorie se petrece unirea dorinţelor într-o vrere comună. 
Cum este sarea în bucate, aşa este unirea pentru familia care se iveşte acolo, în faţa altarului... Numai 
aşa intri în cetăţuia numită familie. Ea este cum e casa, nu vii acolo cu noroiul adunat de pe drumuri... 
Vorbele şi gândurile mânjite cu scârboşeniile vieţii nu au cum să ajungă în familia omului cuminte. 
Domnul Dumnezeu a poruncit la început vieţuitoarelor să se prăsească, precum vă veţi înmulţi şi 
voi...Cum ai ascultat de tătâne-tu, asculta-vei de bărbatu-tău. Nu armaşul Joldea ţi l-a ales, doar 
Dumnezeu l-a trimis în cetate şi ţi l-a dăruit. Când asculţi de el, îl auzi pe Cel de Sus, care ţi l-a 
trimis din iubire pentru tine, Tudoriţă. 

Teodora lăcrimează, îi este milă de Ene, ea îl îndrăgeşte, nu lipsa dragos-tei o ţine 
aspră, cum e stânca bătută de vânturi şi de ploi. În faţa ei apare tot mai rar arhanghelul 
Gavril, fără să-i vorbească. Ea nesocoteşte semnele Bunului Dumnezeu, crede părintele 
Visarion. Îi mângâie tâmplele şi continuă să vorbească, oarecum nepăsător la grijile 
fetei: Fata Domnului, a tătâne-tău şi a mea, familia este obârşie de bucurii multe, de ananghii, 
nădejdi... Ele sosesc de la alţii...cele mai multe se pregătesc în cetăţuia numită Familie... Că mândra 
cetăţuie în timpul vostru o zidiţi şi o apăraţi cu strădania voastră, cu lucrările ce le făptuiţi, cu 
gândurile ce gândiţi, cu vorba ce o rostiţi... Este livada cu pomi roditori şi roadele sunt biruinţele voastre 
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toate...Întâi pruncii voştri... Vă dee Dumnezeu sănătate, vrere şi putere să dobândiţi, multe izbânzi... 
copilaşi mulţi... 

 
Dumnezeu trimitea putere sfântă în razele calde ale Soarelui. Fluturi coloraţi îşi 

încrucişau zborul zvâcnit, triluri armonioase urcau şi coborau în ba-lans, în aerul 
limpede. Teodora ajunse lângă liziera pădurii, unde copaci tineri trăiau, sihlă numită, 
aceştia şi-au aplecat crengile în liniştită mişcare, să răcorească trupul tinerei femei. 
Pătrunzând în umbra încărcată cu fiori, a mărit ritmul paşilor pe cărarea ce duce la 
bisericuţa pustnicului Evlampie. Îşi îndrepta paşii a treia oară către călugărul petrecut în 
pustnicie de ani nenumăraţi, pe care Teodora îl numeşte cu sfială şi cu fală duhovnic. 

După ce străbate negrabnic panta prelungă a pădurii, zăreşte din creasta 
colnicului bisericuţa cioplită într-o buturugă rămasă din tulpina unui falnic stejar. Acolo 
îşi petrecea dalbii ani duhovnicul, întărit de harul dumnezeiesc. Pustnicul Evlampie 
locuia în micul pronaos, fierbea buruieni şi prune uscate pentru traiul îndelungat. 
Desagii Teodorei erau plini cu mere plăcut mirositoare, care au durat peste iarnă şi 
peste acel început de primăvară, cu prune uscate, cu boabe de porumb, cu busuioc şi 
lumânări, cu ulei de candelă, cu lobodă, ştevie, podbal, spanac, urzici. 

Teodora n-a simţit osteneala drumului, acum trăia istovirea stârnită de plăcute 
nelinişti. De câte ori s-a apropiat de lăcaşul sfânt al sihastrului, tânăra femeie s-a nevoit 
să stăpânească zvâcnirile inimii, ale sufletului, ale conştiinţei. A fost încrezătoare în 
blândele îndemnuri sosite molcom din cugetul pustnicului Evlampie. Zâmbea cu 
reţinere, convinsă fiind că şi de astă dată încurajarea bătrânului înţelept îi va ocroti 
nădejdea în chemarea adresată ei de Dumnezeu, prin strigătul arhanghelului. 

Îi făcea bucurie mare zâmbetul blajinului pustnic. Părul alb al obrajilor se despica 
în minuscule poteci, negrele şi stufoasele sprâncene se înălţau să sprijine fruntea largă, 
stropită cu pete maronii, din capătul căreia se năpustea altă dalbă pădure deasă, aceea 
care acoperă capul, urechile, ceafa, umerii. Buzele se rotunjeau la mijloc şi prin rotunda 
deschidere abia văzută ţăşnea aer cald, stârnind lin şuierat. Atunci firele lungi, scăpate 
din nările delicate, vibrau molcomm, învolburând aerul expirat. Doar limpezimea largă 
a ochilor liniştiţi se clătina alene, întocmai unei nesigure îndoieli.  

Teodora se străduia să aşeze dărnicie peste al ei zbucium ascuns. Simţea cum se 
apropie tot mai mult de împlinirea îndemnului ceresc, sosit în câteva rânduri prin 
mijlocirea arhanghelului Gavriil. Pustnicul Evlampie o simţi pe când pioasa musafiră se 
afla încă departe. Ieşi din pronaos să o aştepte neclintit, ca un pom înflorit, pregătit să 
rodească îndemnuri cumpătate, neşovăitoare. Tânăra femeie mări pasul când zări 
cunoscutul zâmbet alb, prelins peste întregul trup, întocmai unei mantii închegate din 
spuma laptelui...Căzu în genunchi după ce lepădă desagii, se închină şi sărută sfioasă 
mâna dreaptă a schimnicului. 

- Bine ai sosit, Teodoră, îi vorbi în cele din urmă, hotărând astfel să aşeze capăt 
strădaniilor de mulţumire ale Teodorei. Lasă şi pentru mine loc să mulţumesc ţie 
pentru dreapta ascultare a îndemnurilor trimise de Dumnezeu către bunăvoinţa ta. 
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Musafira s-a ridicat în picioare, caută câteva tăblii din lemn, peste care aşază cu 
grijă proviziile aduse. Pustnicul gazdă îşi mângâie cu degetele lungi, osoase, zâmbetul 
răvăşit. Isprăvind plăcuta muncă, Teodora ia loc pe lespedea din piatră şi începe să 
umple pronaosul cu tăcere. După această prelungă zăbavă, schimnicul hotărăşte să 
grăiască: 

- Nu am vrere să răszic credinţa mea şi îndemnurile mult dragi mie, să te 
îndepărtezi de lumea enoriaşilor şi să pătrunzi cu tărie şi cu desfătare în lumina 
vieţuitoarelor din mănăstire... Teodoră... Teodoriţă... Astă-noapte mult am visat...şi 
chipuri dragi văzut-am... Plecate la cele veşnice...Între ele, dragă Teodoriţă, se află a ta 
soră mezină. Trecută demult întru nemurire... 

- Marghioliţa... Maghita, tresări Teodora, abia şoptind prenumele dragii ei surori, 
petrecută repede în ailaltă lume. 

Asculta glasul Maghitei: Îmbrăţişează cuminte trupul de necuprins al Domnului Dumnezeu 
şi al Fiului Omului, Iisus... Măsoară chemarea neîntinată a Celui de Sus...Purcede degrabă către 
chemarea cerească... Pătrunde în Casa Domnului..., în lumea vieţuitoarelor de la mănăstire... Eu te las 
şi te aştept peste ani...Chemarea cerească e sfântă. Cunosc că nu şovăi în tării limpezi... Nu te clatini 
în asprimea vieţii de pe Pământ... 

Închise ochii şi voalul zâmbetului se reaşeză peste faţa luminoasă. Marghioliţa îşi 
păstra chipul liniştit din siciriu, fără ca trecerea anilor să-l schilodească. Era vie..., vie... 
Stătea dreaptă, în picioare, uşor rezemată de pere-te, lângă intrarea în naos. Ochii erau 
larg deschişi, aşa cum a biruit-o Moartea, cum au rămas înainte să-i stingă degetele moi 
ale mamei Artemia. Buzele subţiri s-au alungit într-un zâmbet firesc, în cele din urmă 
începură să freamăte iarăşi. Teodora auzea cuvintele acelea: Soră, surioară, iartă pe sora ta 
mezină, fiindcă ea încearcă să te povăţuiască. Aici, mai toţi îngerii te vorbesc de bine şi se uimesc că n-
ai purces încă la vieţuitoarele din mănăstire. Bunul Dumnezeu acolo te vrea, înainte să te cheme la El. 
Ascultă-mă, soră, surioară, şi îndată purcede... 

Teodora se închina în genunchi, făcea cruci mari şi lipea fruntea de podea, apoi 
întinse mâna stângă, dar şi mâna dreaptă, fără să atingă trupul Maghitei. Sora mezină se 
afla şi nu se afla acolo, totuşi vorbi încrezătoare: Mergi în naos, surioară, sora mea bună, şi 
roagă-te lângă icoana Precistei Maria. Fă multe cruci şi bate mătănii multe. Cu încredere şi cu nădejde 
se va petrece minunea... Du-te, soră, surioară, şi fă precum te-am povăţuit...Şi-mi cer iertare... 

Barba şi ochii pustnicului Evlampie o îndemna cu tărie să înfăptuiască povaţa 
sorei mezine, sosite înadins între cei vii. Teodora se furişă ca un gând în naos, se 
închină smerită şi când a încercat să coboare genunchii pe piatra de jos, îşi dădu seama 
că se înalţă. Tălpile se aflau la o şchioapă de paviment şi atunci sufletul ei s-a încărcat cu 
taină grea. Strigătul a răsunat puternic: Păriiinteee! Glasul Teodorei comunica mai multă 
uimire, decât spaimă. Pustnicul a sosit în naos şi s-a minunat. A picurat în genunchi şi a 
purces să se roage. 

Când sfârşi rugăciunea, tălpile ei au atins podeaua şi iarăşi glasul uimit s-a auzit: 
Păăriiinteee! Pustnicul alb se găsea cufundat în rugăciune adâncă şi nu dădu importanţă 
strigătului potolit. 
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Ion CRISTOFOR 

 

INTERVIURILE LUI NICHOLAS CATANOY 

 

Medicul Nicholas Catanoy (pseudonimul lui Nicolae Cătănoiu),  poetul, 
prozatorul şi traducătorul, afirmat la noi mai ales după 1990, rămâne în literatura 
română un caz insolit, unic în felul său. Scriitorul, retras în anii din urmă la Bad 
Wildungen, în Germania,  s-a născut acum  83 de ani, la  10 noiembrie 1925, la Braşov, 
ca fiu al  lui Nicolae Cătănoiu, un comerciant destul de prosper. Mama sa, Anna, 
născută Priester, săsoaică, era originară din Hălchiu, fiind de religie protestantă. Copilul 
acestei familii mixte, atât de des întâlnită în mediul transilvan, e dat la o grădiniţă unde 
va deprinde limbile germană şi maghiară. Şcoala elementară, efectuată între 1932-1936, 
şi studiile liceale (1936-1944) le face în limba română, tatăl scriitorului fiind român de 
confesiune ortodoxă. Acum, în perioada tinereţii,  intrat sub aripa ocrotitoare a unui 
spirit tutelar pentru care încearcă o admiraţie fără limite, scriitorul Radu D. Rosetti, 
avea să-şi forjeze Nicholas Catanoy structura cosmopolită, de scriitor planetar.  

După studii la Facultatea de medicină din Cluj şi alte tribulaţii ale unui destin plin 
de meandre şi  de dramatism (închisoare, participare la războiul din Coreea), a lucrat ca 
medic la Predeal, Tohan şi Bucureşti până în 1952. Se stabileşte în Canada în perioada 
1962-1970, din motive pe care poetul le-a explicat în câteva din interviurile şi textele 
sale. Va debuta editorial cu volumul de poezii Hic et nunc (1968, New York), cu o 
prefaţă de Vintilă Horia. Alcătuieşte în Canada o antologie de poezie românească, 
Modern Romanian Poetry (1977), cu o prefaţă de poetul canadian Irving Layton. Va 
deveni medic-pilot între 1971-1972, lucrând în Nigeria şi Venezuela. Scapă miraculos 
dintr-un cumplit accident de avion petrecut pe aeroportul din Lima. Pentru o scurtă 
perioadă a fost lector la Editura Seuil din Paris. În 1973 se stabileşte în Germania. A 
fost membru în colegiul de redacţie al revistelor Correspondances (director Ion Caraion) şi 
Don Quijotte, editate în R.F.G. Scriitorul a străbătut toate continentele planetei, realizând 
interviuri cu personalităţi precum J.L.Borges, Kobo Abe, Octavio Paz, Ernst Junger, 
Dino Buzzati ş.a. În 1980, cu ocazia unei călătorii în Nepal se converteşte, simbolic, la 
budism.  Numeroasele sale volume  de poezii, de proză, de aforisme şi jurnale  apar în 
limbile engleză, spaniolă, franceză, germană şi română la edituri din S.U.A., Canada, 
India, Franţa, România şi Germania. Scriitorul poliglot a colaborat la reviste din ţară, 
din Canada (Wascana Review, Canadian Forum, Prism International, Canadian Literature), 
Statele Unite (Poetry, World Literature Today), Franţa ( Jalons, Jointures, Froissart, Cahiers de 
Poésie), Belgia (Marginales),Germania(Argo, Don Quijotte, Galateea), Luxemburg (New 
Europe), Elveţia (2 Plus 2), Grecia (Kastalis), India (Poetry), Noua Zeelandă (Mentalities) 
etc. E imposibil să prezinţi în doar câteva rânduri pe Nicholas Catanoy, autorul unei 
impresionante opere literare, puţin cunoscută la noi,  operă dublată de o biografie 
fascinantă, de “peregrin planetar” cum l-a numit criticul Dumitru Micu. 

 Recent, scriitorul revine în actualitate prin apariţia volumului de interviuri Orfeu şi 
maşina, publicat la editura Criterion Publishing (Bucureşti, 2008), condusă de poetul 
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Gabriel Stănescu, un alt scriitor ce a ales soluţia unui "exil" mobil, în Statele Unite. 
Cartea reuneşte interviurile cu mari personalităţi ale culturii occidentale, convorbiri pe 
care poetul Nicholas Catanoy le-a realizat în perioada 1970-1980. Sunt "interviuri 
despre condiţia omului contemporan", după cum aflăm chiar din subtilul cărţii şi din 
prefaţa medicului-poet. Scriitorul era preocupat, în acea perioadă, de relaţia dintre 
ştiinţele pozitive şi ştiinţele umane, teoretizată în cărţile lui C. P. Snow, Susan Sontag şi 
McLuhan. Autorul interviurilor, el însuşi aflat în postura omului de ştiinţă, este 
preocupat de posibilitatea coabitării celor două culturi, "fapt demonstrat de existenţa 
genului literar science-fiction, în care universul ştiinţific este explorat cu ajutorul 
creativităţii artistice". Perioada  în care  Nicholas Catanoy a realizat interviurile cu mari 
personalităţi ale culturii franceze a coincis cu o epocă "dominată de crize succesive, 
economice şi politice, de bravuri contestatare". Aceasta explică, după cum arată poetul 
însuşi, "amprenta spiritului de moment" al interviurilor, dar şi gradul sporit de interes al 
textelor, rămase actuale tocmai fiindcă sunt marcate de spiritul convulsionat al unei 
epoci. Sunt intervievaţi Raymond Abello, Marcel Achard, Roland Barthes, Jean Cau, 
Jean Cayrol, Gilbert Cesbron, Bernard Clavel, Jean-Louis Curtis, Marguerite Duras, 
Pierre Emanuel, Luc Estang, René Etiemble, Jean Fourastié, Pierre Gascar, Jean-
Jacques Gautier, René de Obaldia, Jean Ricardou, Denis Roche, Claude Roy, Pierre 
Schaeffer, Philippe Sollers. 

 E vorba, în general, de nume celebre din domeniul literaturii, a poeziei, prozei şi 
criticii literare, dar şi de personalităţi polivalente ca Jean Fourastié (cu o formaţie de 
inginer, economist şi politolog) sau muzicieni precum Pierre Schaeffer, ilustru 
promotor al muzicii concrete, dublat de  un strălucit eseist şi romancier. E limpede că 
Nicholas Catanoy şi-a selectat cu mare atenţie conlocutorii, a căror operă o cunoaşte în 
amănunt, fiind atent inclusiv la unele amănunte ale biografiei lor. Aşa se întâmplă în 
cazul poetului Pierre Emmanuel, un cunoscut explorator al spiritualităţii creştine, prin 
intermediul liricii şi eseului. Poetul francez e, ca fost student la politehnică, un om 
capabil să înţeleagă şi anumite aspecte ale tehnicii şi civilizaţiei moderne. Nu 
întâmplător, interviul cu Pierre Emmanuel debutează cu o întrebare referitoare la 
credinţa religioasă a poetului, ce constată contradicţii  fundamentale  ale epocii: "Este 
adevărat că, în enorma maşină care este societatea modernă, oamenii, în marea lor 
parte, se simt nuli. De unde şi contradicţia extrem de greu de suportat dintre omul care 
umple universul cu maşinile sale, omul care poate cerceta deja ce se întâmplă pe Venus 
şi pe Marte şi acelaşi om sfărâmat total de puterea sa. Se pare că nu există mediator 
între aceştia doi. Sau poate că mediatorul este chiar Dumnezeu...un Dumnezeu tăcut şi 
lăuntric, Dumnezeul căruia omul nu i-a măsurat prezenţa reală întrucât i-ar trebui 
pentru aceasta să înceapă din nou să-şi asculte propria inimă." Pierre Emmanuel 
constată prezenţa unui "nihilism generalizat", a unei epoci dominate de o televiziune 
remarcabilă prin "absenţa de stil, prin latura insipidă a invenţiei sale". 

 Ideea unei civilizaţii în criză e prezentă în numeroase dintre interviurile 
realizate. Jean Cau, de pildă, se arată stupefiat de "deruta valorilor occidentale, deruta 
valorilor politice, deruta valorilor spirituale", a instituţiilor şi responsabilităţilor. În faţa 
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dezordinii, ar trebui reabilitată "noţiunea de ordine, precum şi noţiunea de 
constrângere, fiindcă totul trăieşte din constrângere şi moare din libertăţi", susţine Jean 
Cau.  Marguerite Duras crede că lumea se îndreaptă spre o "catastrofă generală", iar 
soluţia, paradoxală,  pe care o preconizează ar fi instaurarea "dezordinii", în care 
"valorile se amestecă" şi în care "omul va fi nevoit să vadă cu proprii ochi". Nu sunt 
singurele  idei şocante ale romancierei, care-l consideră pe Mao "un mare poet", 
poeziile sale ("superbe") fiind considerate, "mallarméene, revoluţionare". Prozatoarea 
nu ezită să denunţe Partidul Comunist Francez ca fiind "în întregime la ordinele 
Moscovei", reprezentând "arivismul de stânga".     

Jean Cayrol constată şi el că trăim într-un univers "fugace şi hăituit", "anarhic în 
promiscuitatea sa". Scriitorul francez deplânge deteriorarea unor relaţii umane, cum ar 
fi lipsa dialogului, faptul că a dispărut corespondenţa dintre oamenii de cultură, sub 
presiunea unui timp "care este fie dilatat, fie comprimat".  Un cunoscut poet, 
romancier şi autor dramatic ca René de Obaldia deplânge epoca în care omul este 
"asaltat de informaţii", informaţia înlocuind cultura.   

Criza spirituală a lumii moderne e diagnosticată şi de Gilbert Cesbron care 
subliniază "exasperarea şi frământarea la care a ajuns Occidentul şi întreaga lume", în 
care doar "non-violenţa mai poate schimba faţa lumii". Pentru Pierre Gascar soluţia 
evitării unei posibil cataclism, datorită exceselor civilizaţie tehnice, este "apropierea de 
pământul-mamă, de natură", regăsirea "gândirii instinctive, în opoziţie cu raţionalismul 
nostru devastator".  

Nu de puţine ori, Nicholas Catanoy pune întrebări legate direct de laboratorul de 
creaţie al celui intervievat, despre angajamentul scriitorului, despre relaţia cu cititorul, 
despre criza lecturii etc. Dialogurile sunt întotdeauna alerte, pline de formulări 
scânteietoare. Deşi interviurile au fost realizate acum cîteva decenii, actualitatea lor este 
surprinzătoare. Traducerea lor în româneşte, atentă la nuanţe, operaţiune realizată de 
Raluca Vida şi Virginia Stănescu, are meritul de a face cunoscute cititorului 
preocupările şi obsesiile unui scriitor ieşit din comun, Nicholas Catanoy. Întâlnirile sale 
cu câteva spirite de excepţie ale unei epoci sunt de cele mai multe ori memorabile, 
constituind valoroase documente referitoare la personalitatea celor intervievaţi. 
Iniţiativa editurii Criterion merită salutată, regretabilă fiind doar corectura extrem de 
precară a cărţii. Greşelile abundente, frecvente în mai toate cărţile româneşti de azi, nu 
reuşesc totuşi să strice bucuria lecturii unei cărţi excepţionale.      
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Lucian MĂNĂILESCU 
 

 

Totul se transformă 
 

 
E-un joc de molecule şi atomi 
Pe care-l ştim, dar nu-l putem pricepe 
Căci apele, curgând, se schimbă-n nori 
Şi munţii, aşteptând, se schimbă-n stepe. 
 
Şi fluturii se schimbă în culori, 
Şi pietrele în pulbere astrală, 
Şi oamenii se schimbă în ninsori 
Căzând într-o uitare ireală. 
 
Şi numai visul, plăsmuind imperii, 
Şi numai gândul, ce-a murit pe limbă, 
Şi numai c-am simţit şi că am fost 
Nu ştim, nu bănuim, în ce se schimbă. 

 
 

Fotografie veche 
 
 

Chiar dacă ne rătăcim în amurgul oraşului,  
chiar dacă viaţa evadează dincolo de ziduri  
amăgitoare, sau poate înţelepte, 
chiar dacă trimitem scrisori zadarnice către mâine  
şi purtăm stingheri alte chipuri,  
mereu ne trezim în mâini cu fotografia  
banală a copilului încheiat strâmb la cămaşă  
din ochii căruia se cojesc lacrimile  
infinit de căprui ale fericirii. 
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Ion MARIA 

realitate 
 

dacă suntem atenţi 
am vedea şi acum 

arzând 
focurile de la troia 

 
 

singurătate 
 

poate că ţânţarul 
se simte foarte 

singur 
şi de asta 

îmi suge mie 
acum 

sângele 
 

dimineaţa 
 

dimineaţa când este 
încă răcoare 

vântul ridică perişorii 
fini ca de mătase 
de pe nervii mei 

cum se ridică 
privirea lebedelor 

din apă 
 

întâmplare 
 

cineva pusese 
un zâmbet 

pe spatele fluturelui 
şi el zbura 

din bloc în bloc 
ducând fericire 

oamenilor 
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Iosif-Cristian PAŞCALĂU 
 

INSCRIPŢII BLAGIENE 
 
Cândva, toţi pescăruşii forau în lumină 
sângele lumilor, la rădăcină. 
 
La un semn, s-au prelins, doar o clipă, 
toţi pescăruşii, aripă lângă aripă. 
 
Cerul cel nou de-atunci se mai strânge, unghie 
răsfrântă din degetul lui Christos, să-njunghie. 
 
În capăt de veac, zarea cenuşii 
pe cerul scăldat de toţi pescăruşii. 
 
Atâtea cercuri-săgeţi, fără vreo dezlegare; 
pe ţărm amuţise cea din urmă strigare. 
 
 

AMURG BAZALTIC 
 
Adânc, undeva sub cascadă, 
Vuietul vântului prinde să scadă. 
Intrândul secundei pe muchia somnului 
Curge mocnit în lacrima Domnului. 
 
Nourii roşii, stropi de sânge-al lui Abel, 
Şoptiră în flori necuvintele turnului Babel. 
Vântul tomnatic le scurse în zare, 
Pe vârfuri de munţi, cea din urmă suflare. 
 
Câinii Edenului mai urlă la lună 
Spălându-şi chipul în mătrăgună. 
Lumina stătută pe creştet ne-apasă, 
Chemându-ne tainic l-a umbrelor masă. 
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Valeria MANTA TĂICUŢU 
 

DOAR RĂSFRÂNGERILE NOASTRE 
 
„Vieţile noastre şi vieţile altora” (Editura Brumar, Timişoara, 2008) este un 

volum recent de versuri prin care Niculina Oprea pare a îndreptăţi încadrarea în 
curentul expresionist, chit că discontinuitatea, liniile frânte, refuzul realismului şi, în 
general, al oricărui fel de experiment deja practicat la noi reprezintă mai degrabă o 
manieră personală de a închega un discurs viabil şi mai puţin o nevoie de legitimare 
poetică prin clamarea apartenenţei la un curent. 

De altfel, discontinuitatea este practicată la nivelul poemului pentru a adânci 
expresivitatea de tip oniric: în primul ciclu, „Viaţa aproximativă”, un tablou, 
„curiozitatea de iederă”, „o muzică stranie” , un zid, deci elemente disparate, sunt puse 
la un loc ignorându-se secvenţa logică. Textul, nonnarativ, rezultă din alăturare şi nu 
din sinteză: „Ecranul memoriei se şterge / odată cu micile explicaţii din copilărie // 
timpul mineral / acoperă viaţa aproximativă. // ca un şarpe sclipitor el aleargă / cu 
fulgerul care îi atârnă de gâtul subţire // Doar peste ochii lui de vulpoi bâtrân / mâna 
mea poartă miros / de frunze umede // Sunet de flaut se aude la marginea câmpului.” 
(„Ecranul memoriei”). 

Realitatea este diluată, transgresată, din ea se preia mai mult ecoul difuz; ceea ce 
este în exteriorul poetei şi, implicit, în exteriorul actului de creaţie contează doar ca 
zgomot de fond şi nicidecum ca substanţă. De aici nevoia de a da alte conotaţii 
termenilor: „iscusiţii jongleri” sunt ceilalţi, oamenii de rând şi, uneori, chiar poeţii, cei în 
măsură să treacă „dintr-o parte în alta minciuna cu chip / de prinţesă”, să se 
automistifice şi să vadă doar latura ludică a existenţei. Exact această latură ludică este 
refuzată de Niculina Oprea, care preferă expresia violentă, dezarmant de sinceră, a 
propriei subiectivităţi: „s-a prăbuşit biserica din mine // Doar o divinitate mă poate 
salva / din umbra trupului sub privirile / iscusiţilor jongleri” („Vieţile altora şi vieţile 
noastre”). Dacă este imposibil să găsim în poeme o înregistrare a evenimentelor 
exterioare, vom găsi, în schimb, o radiografie a eului liric, o căutare, nu lipsită de 
dramatism, a identităţii psihologice, ceea ce presupune exploatarea tuturor resurselor 
feminităţii. Sexualitatea / maternitatea / viaţa în cuplu sunt prezente într-un text care 
nu degenerează în biografism / autenticism, pentru ca instanţei lectoriale 
contemporane să i se respecte orizontul de aşteptare: „Arşiţa gurii tale pârjoleşte 
noiembrie / din gleznele mele // Lăcomia buzelor / îmi cunoaşte alchimia // În 
bănuite golfuri, / nebănuite liane respiră. // prin reflexele lor ploioase / aşteaptă la 
pândă / pentru sugrumarea dorinţelor // Dansul măsoară un timp în adormire.” („În 
umbrele care concertează continuu”).  

Nimic nu rezistă în stare genuină, pare a crede poeta, atunci când, printr-o 
alchimie subtilă, încearcă să obţină o substanţă ideatică nouă: „Ochiul iscoditor va 
trebui acoperit / astfel înţelesurile vor rămâne / indiferente la baterea gongului. // 
Doar fiicele mele -/ partea mea lăuntrică transplantată / în carnea luminii / pot 
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murmura cântece / la pragul aducerii aminte / mărturisind trecerea noastră / în 
neodihna cercului” („Ultimul travaliu”). 

„Timpul mineralizat”, metaforă a nevoii de stabilitate, se opune trăirii în imaginar, 
precum şi tehnicii preferate de Niculina Oprea, aceea a fluxului conştiinţei.  
Introspecţia este instrumentată cu termeni simbolici şi prin suprapunerea 
cinematografică de secvenţe onirice, ceea ce face ca receptarea mesajului transmis să fie 
destul de dificilă. Cititorul contemporan nu mai are deprinderea de a rătăci „prin codri 
de simboluri” aşa cum propunea Baudelaire, înţelegând prin aceasta lumea plină de 
mister, greu de descifrat, de la care mai putem primi, cel mult, ecouri îndepărtate.  
Textul propune o întoarcere în acest univers nelămurit, în această lume de simboluri 
reflectate în universul cotidian: “Despic insomniile / până dincolo de golul retinei // 
Frânturi de gânduri / fac litanii la marginea memoriei. // creierul meu păstrează 
reverberaţii, / ele mângâie pielea umedă a vântului. // Timpul dincoace / şi dincolo de 
cercul retinei / se topeşte într-o singurătate captivantă. // Deasupra ei privighetorile îţi 
răsfiră trilurile / ameţind, uneori, / Când pulberea ninsorii le acoperă pe toate” („Când 
pulberea ninsorii”).Poemele Niculinei Oprea sunt un omagiu adus vieţii, senzualităţii, 
feminităţii sensibile şi fertile, discreţiei şi delicateţii cu care se poate ignora „realitatea 
ofensatoare” şi re-crea o altă realitate, a sâmburelui care „a închis în el partea albă a 
luminii”. Peregrini, umbre mişcătoare, entităţi conştiente în mod absurd de ele însele, 
oamenii trec prin lumină cel mai adesea nepăsători, veşnic în criză de timp, neglijând 
esenţialul şi făcând caz de lucruri lipsite de importanţă. Niculina Oprea propune o 
înţeleaptă aşezare  / locuire / adăstare în miezul lucrurilor, acolo unde diferenţa dintre 
lumină şi întuneric, realitate şi vis se şterge: „Bufniţele îşi spintecă disperarea / sub 
cadrul uitat / după trecerea peregrinilor. // În această oglindire, / imaginea minţii se 
răsfrânge / şi tulbură somnul celui aflat / pe marginea timpului / aşteătând ca din vraja 
întunericului / să înflorească Euleea // Spre ţinutul acesta / doar răsfrângerile noastre 
/ vor deschide coridoare / pe care poţi călca desculţ / peste prundiişul luminii” (După 
trece 
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Camelia FILIP 
 

 PUNCTE 
 
Ca nişte puncte, minutele, 
Lipite de ghilotine crude  
Cu cearcăne ude 
Şi timpul răsfoind alene 
Ploaie răsunătoare de timp. 
 
 

NOIMĂ 
 
E ora când nălucile se duc la culcare 
Prin aripi îmi fâlfâie ora de iarnă, 
Frunzele îmi caută la picioare 
Preludiul viitorului 
Eu  nu te-am privind îndeajuns 
Prin zăpadă vreau să mai târăsc lanţuri de soare. 
 
 

ÎN ALB 
 

In albul orizont 
Multiplicat de chipuri în oglindă 
Uzat destin în alb tot mai rămâne 
Să te rostesc 
Să cresc în alb 
Să îţi răsar în minte, 
Să tac în alb  
Şi lămpi se mai uzează 
Pe albul piedestal ce mă păstrează 
În alb mă-nalţ 
Şi redevin cuvinte. 
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Radu IGNA  

 
UN ROMANTIC - IONEL  AMĂRIUŢEI 

 
Unul  dintre   membrii  cenaclului literar haţegan Sarmis a fost şi poetul Ionel 

Amăriuţei, trăitor câţiva ani în Haţeg atras de frumuseţile zonei. Îşi cumpărase o 
garsonieră  în blocul de lângă râul Galbena, la etajul al treilea, cu faţada spre  Retezat pe 
care îl admira în zilele  însorite din balcon stând comod în şezlong. Făcea naveta la 
Călan unde lucra în uzină la un panou de comandă. „Între fum, flăcări  şi  uzură fizică , 
el naviga solitar, scrie despre el Ion Arieşanu,  prin cunoaştere şi scris spre pragurile 
poeziei. Scria, elegiac şi  sceptic, poemele  propriei singurătăţi , o sinucidere lentă dar 
sigură a fiinţei … Singura sa lumină o reprezenta  unica încăpere  a garsonierei sale, un 
fel de cetăţuie   intimă  pe care , din puţinii bani câştigaţi, printr-o trudă uriaşă,  şi-o 
înfrumuseţase  cu obiecte rare şi picturi, cu porţelanuri şi cărţi  preţioase.” (Portret liric, 
în ORIZONT, din 27 aprilie 1999 ).  

Avea un mod  deschis de a-şi spune părerile, de cele mai multe ori îmbrăcate într-
o haină  umoristică. Cunoscut fiind ca poet, într-o zi a fost interpelat de un ziarist venit 
pentru un reportaj despre oamenii uzinei. „Tovarăşe Amăriuţei, vă place în uzină?”. „ 
Nu-mi place” a fost răspunsul, spre dezamăgirea reporterului, nevoit să caute un alt 
personaj. Felicitat de colegi de ziua lui de naştere şi întrebat câţi ani a împlinit,  a 
răspuns: 45 de ani de viaţă şi activitate revoluţionară , imitându-l  pe marele cârmaci.  În 
ziua următoare a fost chemat la securitatea din uzină: „Ia spune, mă, câţi ani de 
activitate revoluţionară ai Împlinit? Hai, mă, zi, dumnezeii tăi de neisprăvit! De mâine 
nu mai lucrezi aici! În Valea Jiului la lopată ţi-e locul!”.  A avut noroc cu directorul 
uzinei care l-a salvat argumentând că un are un om capabil să lucreze la panoul de 
comandă.  

Poetul Iv Martinovici, pe atunci şi el locuitor în Haţeg, i-a spus într-o zi: 
Domnule Amăriuţei, nu crezi că a venit timpul să te recăsătoreşti?  I-a recomandat o 
doamnă asistentă medicală  cu stare materială foarte bună.  Au mers în vizită. În adevăr, 
apartamentul doamnei, frumoasă, coafată după ultimele recomandări ale revistelor de 
modă, a stârnit admiraţia vizitatorilor. A urmat masa îmbelşugată,  cu băuturi selecte.  
Poetul părea însă morocănos. S-a ridicat şi a spus: Pe mine vă rog să mă iertaţi, trebuie 
să plec. Sunt de serviciu la noapte. „Se poate, domnule Amăriuţei, să pleci aşa … şi-a 
arătat Iv nemulţumirea. Ce anume te-a nemulţumit? „ Domnule Iv, dumneavoastră nu 
aţi observat nimic deosebit în casa aceea luxoasă, cu rafinament amenajată? Exista o 
singură carte, cea adusă de mine”.  

Altă dată, secretarul de partid al uzinei, l-a întrebat: „Ce mai citeşti, tovarăşe 
Amăriuţei?” „Cărţi pornografice.” „Te rog să mi le împrumuţi şi mie”. „Cu plăcere”. În 
ziua următoare,  a sosit la sediul comitetului de partid un colet cu menţiunea pentru 
tovarăşul secretar. Acesta l-a desfăcut surescitat şi, văzând conţinutul, a început să râdă: 
Primise mai multe numere din „Munca de partid”. 
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Avea două pasiuni: bicicleta şi colecţionarea de obiecte vechi. Era un călător 
neobosit, un biciclist antrenat, rezistent, capabil să pedaleze ore întregi pe drumurile din 
Ţara Haţegului. Spunea că el descifrează mergând prin acele locuri binecuvântate de 
Cel de Sus cu atâta frumuseţe, tainele ascunse în pietre, frunze, în respiraţia vântului şi 
mângâierile razelor de soare.  

La şedinţele de cenaclu îşi citea poeziile cu indiferenţă, atent ca nu cumva să se fi 
strecurat în strofe vreo nepotrivire.  Nu făcea observaţii asupra celor citite de colegi 
decât foarte rar şi atunci cu eleganţă. 

Spuneam că poetul a fost un colecţionar  împătimit de obiecte vechi, tablouri,  
ceasuri, gramofoane,  orice provenea din recuzita  nefolositoare, cărţi  cu filele înnegrite 
de vreme, chiar dacă erau în altă limbă pe carte el nu o vorbea, spunând că acele pagini  
vechi îi spun mai mult decât conţinutul lor.  Casa lui  din Haţeg, apoi cea din Deva, 
unde s-a mutat peste câţiva ani, era un adevărat muzeu. Pereţii , acoperiţi cu rafturi 
ticsite de cărţi, ediţii rare, discuri cu muzică clasică, apoi tablourile acopereau ce a mai 
rămas  din pereţi, pe birou şi în toate colţurile stive de cărţi şi reviste vechi. Era un om 
citi, preciza însă întotdeauna că el este un autodidact. Confraţii în ale scrisului îi cereau 
adesea părerea despre scrierile lor. Era suficient să parcurgă un text  ca să descoperă  fie 
greşeli  de dactilografie, fie o metaforă nepotrivită . 

Întotdeauna a fost dezamăgit de vremurile în care trăia. A avut o copilărie grea, 
nevoit fiind să părăsească de tânăr locurile natale, Panciul său drag, şi să peregrineze în 
lume pentru a-şi câştiga existenţa. În judeţul Hunedoara a ajuns când abia ieşise din 
adolescenţă. Un an a lucrat într-o fermă din satul Lăpuşnic.  De acolo a venit la Călan 
unde şi-a găsit un rost. Între timp a terminat liceul şi un curs de specializare în uzină.  
Publicase deja câteva poezii prin ziarele şi revistele vremii.  Stabilit prin 1991 în Deva 
unde locuia fiica sa şi o soră, regreta Haţegul, garsoniera cu balconul ei larg  din care 
admira  Retezatul.. Avea însă bicicleta, acum una nouă, performantă, cumpărată de la 
talcioc, şi colinda împrejurimile Devei.  Itinerariul preferat era  Deva- Boholt-
Bampotoc-Simeria-Deva. Pleca în zori şi revenea la apusul soarelui. Acesta a fost 
poetul Ionel Amăriuţei, un om convins că pe lume aceasta singurul bun folositor 
omului nu poate fi altul mai bun decât natura înconjurătoare cu toate ale ei, şi cărţile.  
La împlinirea vârstei de 70 de ani, în anul 2004, Consiliul Judeţean Hunedoara  i-a 
acordat un premiu, cred că cetăţean de onoare, şi o sumă de bani pe cate a investit-o în 
publicarea volumului „Silabe”.  Cu acea ocazie ziarul „Călăuza noastră” i-a dedicat o 
pagină în care colegii săi  l-au sărbătorit   prin cuvintele lor. 

La trecerea sa în nefiinţă în anul 2007, scriitorul Dumitru Hurubă  scria în 
articolul „La despărţirea de un prieten”: „Da, lirica românească e mai săracă: Poetul 
Ionel Amăriuţei  va rămâne unul dintre cei mai originali reprezentanţi ai romantismului 
târziu în lirica actuală.  Discret,  bonom şi  un romantic-sentimental de sorginte 
moldovenească, a reuşit, cel puţin în lirica judeţului Hunedoara, să se aureoleze cu 
nimbul unui artist al expresiei lirice absolut  inconfundabile … Suferind de o  
hipersensibilitate  poetică deosebită  şi acutizată permanent  cu lumea  exterioară  
sinelui său, el  a izbutit  să o convertească  pe aceasta după  proustianul său  mod  de a 
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gândi  şi de a reflecta  în creaţia proprie.” ( În  „Hunedoara magazin”, nr. 6,  DIN 21 
octombrie 2007 ). 

  Ionel Amăriuţei a publicat poezii  în majoritatea revistelor literare din ţară.  
Volumele sale de versuri sunt: Claviaturi ( Editura Litera, Bucureşti, 1972 ), Vinovat de 
plecarea cocorilor ( Editura Litera, Bucureşti1987 ), Privind printr-un ochean întors ( Editura 
Călăuza, Deva 1999), Silabe ( Editura Călăuza v.b., Deva, 2005) 

Volumul Claviaturi  anunţa un poet  matur stăpân pe  uneltele sale lirice. El se 
recomanda cititorilor printr-o sensibilitate precumpănitoare, cum spune Iv Martinovici.  
„O nostalgie  de abur  pluteşte peste  elemente antrenând  glasuri  neauzite, lăsând 
porţi  întredeschise, drumuri  care  nu duc la capăt.” (Iv Martinovici, Poeţi din Ţara 
Haţegului, în Braşovul literar şi artistic, 1981). 

Rodul peregrinărilor sale prin Ţara Haţegului  a fost volumul de poezii, Vinovat de 
plecarea cocorilor. Şi această carte a fost bine primită de critica literară. „Ionel Amăriuţe, 
scria Radu Ciobanu în Ritmuri Hunedorene, revine  cu un nou volum  abia  după 
paisprezece ani  de la debutul editorial. E un  răstimp capabil să-ţi suscite reflecţii  
înfiorate asupra inexorabilei treceri, dar care n-a însemnat pentru Ionel Amăriuei o 
absenţă. Cu o relativă consecvenţă, el a  fost prezent în toţi aceşti ani  prin colaborări la 
publicaţiile literare ceea ce l-a  apărat de uitare, prilejuindu-ne totodată spectacolul unei 
evoluţii calme şi sigure … Vinovat de plecarea cocorilor - titlu reuşit fiindcă  e cât se poate 
de sugestiv  pentru temperamentul poetului-, noul volum al  lui Ionel Amăriuţei, cultivă  
cu precădere  cantilena şi  autoportretul” (Radu Ciobanu, Autoportrete şi cantilene 
1987).  Iar Ion Arieşanu, redactorul şef al revistei „Orizont, scrie  în acelaşi an în paginile  
revistei Orizont articolul   Un poet din…provincie.  „Poet, în genere,  solar,  în ciuda  
faptului că  se înveleşte  în aceste drapaje romantice desuete, sau melancolice, poet al 
meditaţiei severe, asupra unui echilibru moral între om-natură, om - mediu, între om şi 
om, un descriptiv colorat şi  un muzical discret, Ionel Amăriuţei învesteşte locul unde 
trăieşte azi  cu aceste poeme  din care emană nu numai dorinţa perfecţiunii morale a 
eului dar  şi zbaterea lui pentru a se defini  în universul uman  înconjurător, univers  în 
care poetul trăieşte  şi pe care îl cântă  cu iubire şi patos,  cu bucurie şi împăcare,  ca un 
bard care  îşi  cunoaşte rostul  trecerii sale   pe lume şi printre semenii săi . 

Raţiunea existenţei sale a rămas toată viaţa  poezia. Este exploziva de bucurie  a 
naturii filtrată prin inima unui poet. În singurătate casei sale însă exista o altă natură, cea 
a obiectelor vechi. Acolo în universul lui particular trăia  cuprins de melancolie  
privindu-şi achiziţiile rămas din cele trecute vremi:  „Bătrânul orologiu  leagănă clipele 
/ încoace şi încolo, / bătând grav şi anapoda  orele, / poate de aceea mesteacănului / 
pe care îl port în gând încă / din toamna trecută, nu i-au  / căzut frunzele nici până 
acum; /  elefantul de porţelan  îşi mişcă / trompa  în ritmul pendulei / clevetitorii spun 
că ar umbla după muşte…/ în rest toate la locul lor…/ gramafonul aşteaptă, / să pun 
discul Columbia, /  din pâlnia lui vor ieşi  / suav-desuetele sunete /  cu care întâmpin 
greierii /  la balul lor de seară.” ( Univers particular ). 

Poeziile închinate Ţării Haţegului sunt numeroase. În pastelul Stihuri pentru  rodul 
pământului în timp ce  viile gem de struguri, în sufletul poetului  zăbovesc „păsări de 
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fum” ce „trec domol / peste   râul copilăriei”.  Toamna este anotimpul  nostalgiilor cu 
„Viscoliri de  fructe  fără nume /  prin văile  cu dulci  melancolii, / când  frunzele-s  
cernute  printre gânduri / şi când  lumea  sângerează-n vii.” .Poezii ca Seara în Ţara 
Haţegului, Noaptea într-un lan de maci, Pastel întomnat,  Despre iubirea de neam sunt adevărate 
imnuri închinate acestui ţinut.  La fel cum este şi poemul Elegie de April la Sarmizegetusa: 
„La Sarmizegetusa se  mai aud şi  azi  doinind  codrii de odinioară. / Irupe Aprilie  din 
păsări şi ierburi, / noi înşine  dezmierdaţi  suntem de / un Aprilie venit de pe ţărmuri 
udate / de ape astral..” În Acuarelă veche totul i se pare „Ca un vis rătăcind în alt vis, / 
migrează grâul dintr-o câmpie în alta, /  iar nourii desemnează pe cer  /  întâmplări care 
au fost / sau care  se vor petrece cândva.” Regretul pentru trecerea timpului 
schimbările lumii vegetale, succesiunea anotimpurilor apare cel mai bine în poemul ce 
dă titlul volumului.  Poetul se consideră vinovat de plecarea cocorilor ceea ce exprimă 
cel mai convingător sensibilitatea  acestui poet: „fiecare zbor lasă o rană / pe fruntea  
de platină-a  zorilor. / Undeva, între cer şi pământ, / o pasăre se frânge în două, apoi / 
jumătate se întoarce la noi, / jumătate se spulber-n vânt.” 

Ca şi ceilalţi poeţi din cenaclul Sarmis, care au în centrul  figura poetului, scribul 
ce consemnează toate, la Amăriuţei  poetul dă măsura lucrurilor, umbra lui se 
contopeşte cu cea a ţinutului: „Umbra ta creşte pe ziduri / înaltă şi dreaptă / de parcă 
ar fi propria-şi spânzurătoare.” Volumul Silabe cuprinde  o sută  de poeme  ale 
omului strivit de vremi, după cum mărturiseşte  în prefaţă. „ O sută de zădărnicii, 
adunate  din praful  unui jumătăţi de veac aşa cum au fost ele, cu înălţimi  şi prăbuşiri, 
cu bucurii şi deznădejdi”. Rezidă din fiecare rând năzuinţa poetului de a se pune în 
slujba  binelui şi a frumosului. „Chiar dacă vremurile mi-au fărâmiţat viaţa / şi mi-au 
schimnosit  existenţa, /  important e că în tot acest răstimp/ n-am încetat să cred  / că 
Poezia poate dăinui , / în ciuda vitregiilor / şi  dramelor de tot felul.” 

Este cartea omului dezamăgit de lume, poeziile degajă o stare de linişte, 
predominând paginile descriptive ca şi în celelalte volume. Volumul cuprinde două 
părţi: Histrion în zale de rouă şi  Silabe. 

„Bărbat frumos, prestant, spiritualizat prin chiar spiţa nobilă de familie, el  mi se 
părea  un mare timid  şi un discret, cu o gestică  delicată, feciorelnică. Totul, la el, izvora 
dintr-o  inimă  suferindă şi pură, înfrântă de vicisitudinile vremii, ale existenţei  de zi cu 
zi şi  noapte  lângă furnalele Călanului  şi de iubirile  pierdute  şi visate în zadar. În casa 
lui,  hărăzită parcă a fi  un muzeu,  se adunau prietenii săi. Şi, tot acolo,  găseam şi eu 
sălaş  în drumurile mele…”  (Ion Arieşanu, fragment dintr-un text  mai amplu  apărut 
în revista Orizont). 

Ionel Amăriuţei  îşi doarme somnul de veci în cimitirul din satul Boholt, locul pe 
care l-a îndrăgit, acolo, lângă acel izvor dătător de sănătate, a făcut, probabil el marea lui 
descoperire: 

                                    „La început nu a fost altceva  
                                    Decât o piatră rece şi grea; 
                                    Viersul  unui izvor 
                                    a şlefuit-o până la starea de zbor.” 
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Liviu COMŞIA  
 

DESPRE CODUL MORAL AL ROMÂNILOR 
 
O enigmă, un miracol, poporul român! Sintagma aceasta plină de miez, 

cuprinzătoare şi precisă a istoricului Gheorghe Brătianu continuă să primească 
înţelesuri noi, să ne fie de-a dreptul inimii, dar şi să ne aducă încă destule 
înnegurări. Sistematic, cercetarea a început acum mai bine de o sută de ani prin 
studiul lui Dimitrie Drăghicescu cu a sa „Din psihologia poporului român”, carte 
încă neasimilată întru-totul de cultura română. Luciditatea cu care a privit acest 
miracol n-a fost deloc pe plac enigmei care suntem, autorul, în epocă, fiind acuzat 
de toate relele. Cum ar fi fost altfel înţeles atunci dacă scria: „Dacă n-ai conştiinţa 
clară a tăriei şi a însuşirilor ce posezi, este aproape ca şi cum nu ler-ai avea. 
Neştiind cât poţi, nu întreprinzi decât lucruri cari sunt sau deasupra sau desuptul 
puterilor tale. Oamenii şi popoarele cari, necunoscându-se, se preţuiesc mai puţin 
decât sunt, rămân şi devin slabi. Este tot atât de periculos dacă îţi exagerezi sau 
dacă îţi subpreţuieşti propriile-ţi puteri. 

Nimic nu poate ilustra mai luminos aceste reflecţii decât istoria nefericită a 
neamului nostru. Acestui neam, timp de mai multe veacuri, i-a lipsit cu desăvârşire 
conştiinţa despre însuşirile sale, despre puterile, întinderea şi mărimea lui 
numerică”. 

Or, enigmei nu-i este nicidecum de folos cercetarea lucidă, sistematică, 
obiectivă pe cât se poate. Această iluminare i poate fi fatală! Cu cât exaltarea, 
căderea în mit sunt mai trainice şi mai profunde, cu atât îi sporeşte autoritatea. Din 
acest punct de vedere, chiar şi cartea lui Iulian Chivu, a doua cercetare serioasă, 
sistemică a vieţii noastre interne, capătă străluciri polemice,întregind miracolul care 
este românul. „Mari paradigme etice şi etosul românesc” (Ed. Herald. Bucureşti, 
2008) pare un studiu menit să lumineze şi să lămurească enigma, sporind 
consistenţa miracolului printr-o întrebare incomodă pentru noi toţi: Au avut 
românii un cod etic? Dacă l-au avut, cum a fost el transmis generaţiilor următoare 
ştiind bine că începuturile culturii româneşti stau sub semnul total al oralităţii? 
Putem să vorbim despre un cod moral fără a fi fost el scris? 

Să recunoaştem că avem de-a face cu un demers extrem de sensibil care ne 
poate oricând cufunda în mit şi, de aici, întărind încă odată enigma. Iulian Chivu, 
însă, îşi conduce studiul cu măiestrie ştiinţifică, ocolind tentaţiile metaforice sau 
subiectivismul patriotismului exaltat astfel golit de valoare. Cu măsură şi luciditate, 
ne propune mai întâi u periplu prin cultura etică a marilor civilizaţii ale lumii. N-o 
face doar pentru a-şi dezvălui erudiţia şi a ne înlătura eventuale suspiciuni, ci o face 
dintr-un calcul corect ştiinţific: cultura română nu s-a dezvoltat în găoacea 
Carpaţilor în singurătatea ei ancestrală, ci în consens cu marile civilizaţii, fie că se 
numea egipteană, indiană, grecească, latină sau creştină. Astfel, demonstraţia lui 
Iulian Chivu înlătură spaţiul în câştigul timpului. Normele etice care reglează 
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mersul social şi, în primul rând, ordonează şi păzeşte existenţa omenească, se 
regăsesc, în chip specific, într-o proiecţie universală, pentru că principiile şi 
legităţile după care se desfăşoară viaţa, sunt aceleaşi oriunde te-ai afla pe pământ. 
De aici, în stări singulare, ele se manifestă pe măsură specificului etnic, mai mult 
sau mai puţin adaptate normelor şi momentelor istorice. Acest parcurs prin istoria 
civilizaţiilor vechi este de natură să cearnă obiceiurile şi tradiţiile în straiul lor de 
normă de convieţuire., supuse schimbărilor lente ale mentalităţii. De pildă, condiţia 
femeii, poziţionarea ei socială trece dintr-o cultură în alta, ca şi-n cea românească 
unde găsim aceleaşi temeiuri dramatice sau de contemplare şi încântare a virtuţilor 
sale. Scrie, la un moment dat, Iulian Chivu, venind vorba despre romani: „Ei au 
demonstrat de multe ori că că pot împinge virtutea până la culme, dar nu au făcut 
din asta o regulă, ci doar un principiu moral”. Ar fi fost altfel la români? Nu cred. 
Cercetătorul coboară pe firul istoriei până la întâlnirea cu acest principiu şi felul lui 
de a se manifesta în codul etic al românilor. O să întrebaţi: Bine, ni se pare corect 
şi exemplificator, dar ştim că începuturile civilizaţiei româneşti au stat sub semnul 
oralităţii? Până la Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung  s-a petrecut o vreme de 
aproape un mileniu şi jumătate, atunci acest principii prin ce au fost transmise? 

Aveşi dreptate, dar Iulian Chivu ne dezvăluie calea prin care acest cod a ajuns 
la noi. Cum se manifesta capul familiei tradiţionale care mânca primul şi se ruga 
Divinităţii în numele tuturor? La fel ca la greci, indieni sau latini. De unde ştim? 
Din creaţia populară. Iulian Chivu ia pe rând basmul, snoava, balada, proverbul şi 
ne dezvăluie cele trei raporturi ale paradigmei etice: cu sine, cu ceilalţi, cu 
Dumnezeu. Scrie cercetătorul: „Sintetizând, am putea spune că doina românului 
este aidoma simţirii sale, iar balada este aidoma vieţii morale; proverbul jalonează, 
ia snoava îi decantează prin umor fapta”. Atunci există o morală românească? Ne 
răspunde eseistul: „Din acest unghi găsim justificat să vorbim despre o morală 
tradiţională românească, puternic statornicită, cu consecinţele ei în criteriu; criteriul 
general al binelui şi al răului cunoaşte note aparte în folclor şi se regăseşte în 
criteriul dreptăţii, al ruşinii şi bunei-cuviinţe, al respectului şi al fricii de păcat”. Şi 
încă: „În plan estetic, potrivit firii sale, opţiunile românului tind spre finalitate, nu 
spre modalitate. El nu are ispita monumentalului, a grandiosului epopeic, ci se 
limitează la armoniile simple ale proporţiilor, la epicul cotidian al evenimentului 
mundan”. Drept urmare: „Românii par uneori să nu încapă în lumea în care 
trăiesc, iar alteori sunt prea mici pentru ea; uneori cred că nu au motive să bată cu 
pumnul în masa naţiunilor, iar alteori bat după ce nu-i mai aude nimeni; uneori îi 
cer lui Dumnezeu ce pot face singuri sau se încăpăţânează să facă singuri ceea ce 
doar Dumnezeu îşi îngăduie. Şi mai mult decât atât, refuză să recunoască, în 
schimb insinuează cu candoare. Ei trec de la o morală mai mult de proiect decât de 
fapt, de tip clasic, la valorile moderne, neîncrezători din fire, după ce reuşesc sî 
împace pe termen lung xenofobia cu cosmopolitismul tocmai pentru că sunt 
performeri ai acelei aurea mediocritas, unde totul se atenuează, ceea ce nu e totuna 
cu sancta simplicitas, unde totul se respinge. Fără să-şi propună o astfel de doctrină 
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morală, ei o promovează în ciuda a ceea ce doresc, pentru că între ceea ce este 
virtual şi ce e actual, ei se complac cu orice fel de certitudine numai de teama de a 
nu merge din rău în mai rău. Iau greu decizii politice majore, fiindcă se obişnuiesc 
uşor cu răul. Preţul conservatorismului e mai mare decât al reformei şi îl achită mai 
ales în contextul corupţiei. Iată de ce sunt circumspecţi şi se mişcă greu”. 

De ce acest neobişnuit de lung citat? Pentru că aici se află concentrată 
întreaga demonstraţie a cărţii. Aici, ne regăsim noi înşine aş cum suntem şi nu cum 
am vrea să fim, fără a ne mitiza, fără a ne exalta bunele şi relele, fără a ne canoniza, 
fără acel fals mesianism pe care tot încercăm să-l acredităm; valori transformate în 
nonvalori şi nonvalori devenite însuşiri naţionale… Această carte, alături de cea a 
înaintaşului Drăghicescu, cred cu tărie că poate sta temelie înţelegerii românismului 
ca entitate filosofică şi etică. Acum ne dăm seama mai bine şi mai ales mai corect 
unde începe miracolul şi se sfârşeşte enigma. Chiar dacă încercarea de-a actualiza 
cadrul moral românesc sau de a-l urmări în cotidian nu mi se par întru-totul la 
dimensiunea cercetării din prima parte a cărţii, cred că valoarea acestui cod moral a 
devenit istoric, bun al civilizaţiei omeneşti, pe care ar trebui să ne bazăm astăzi, dar 
pe care îl încălcăm cu voioşie şi nepermisă uşurinţă intrând mereu în forma 
enigmatică a plămădirii noastre. 
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Maria-Daniela PĂNĂZAN 
 

Florentina Loredana Dănilă: Şi copiii se îndrăgostesc5 
 

„Nu mai pune sticla între tine şi lume! Nu se trăieşte dincolo de ferestre, copilă, viaţa înseamnă să 
pipăi fiecare lucru, să-l simţi, nu doar la modul teoretic, cum faci tu, să-l simţi, auzi?” Iată problematica 
volumului scriitoarei Florentina Loredana Dănilă. Să simţi viaţa, s-o trăieşti, să ieşi din tine 
însuţi pentru a trăi – acesta este mesajul de sublimă sinceritate – autenticitate cu care 
volumul de faţă îl întâmpină pe cititor. 

 Proiectat sub semnul autenticităţii, într-o naraţiune subiectivizată, personalizată 
asupra existenţei, volumul de proză scurtă se numeşte, simbolic, Şi copiii se îndrăgostesc, 
acesta fiind de altfel titlul unei creaţii. Stilul indirect liber trădează această viziune 
personalizată dar şi un homo diegesis ce produce, intenţionat, o creaţie a vieţii. Dincolo de 
literaritate, de scriitură, se află viaţa în expresia ei de firească substanţialitate. Un 
existenţialism feroce, de tip eliadesc, răzbate din paginile cărţii. Fiinţa îşi trăieşte propria 
existenţă în... zbor înfrânt, de sus în jos, de către nelipsitul „controlor de trafic” care afirmă cu o 
certitudine de invidiat, că „azi nu se mai zboară, e prea întuneric şi, pentru că oamenii nu se mai iubesc, 
între pământ şi cer s-au bulucit o grămadă de nori”. Incipitul subiectiv şi ancorarea în cotidian 
fragmentează discursul evenimenţial: „nu l-am crezut. Am aşteptat cuminte, cu ochii la cer, 
nădăjduind prosteşte că e de ajuns şi iubirea unuia singur ca să împrăştie norii. Nu mai ştiu cât am aşteptat. 
Până când m-a răpus oboseala şi am căzut într-un somn adânc.” 

Trezirea din somn, reîntoarcerea într-un cronotop străin fiinţei, însă realmente 
necesar pentru a supravieţui în spaţiul... vieţii, accentuează impresia de „geografie a imaginii 
vieţii”, spaţiu al indefinitelor trăiri prozaizate în cuvinte. Povestirea ca „preţ al vieţii” îşi 
găseşte în scrierile Florentinei Dănilă un cronotop simbolic, cu variaţii de ordin temporal şi 
spaţial.  

Acest volum de proză scurtă pare a se scrie sub ochii lectorului avizat, menit să 
înţeleagă, dincolo de lectura de suprafaţă, un sens adânc. Scriindu-şi istorisirile, autoarea îşi 
scrie opera iar scriind opera îşi scrie, de fapt, viaţa. Impresia de autencitate ce domină 
naraţiunea nu este datorată doar povestirii la persoana I, ci şi felul de a povesti, deoarece 
povestirea devine o experienţă de viaţă, un refugiu modern, un mod de a fi, de a te sustrage 
temporalului. Nu lipseşte nici naratorul-confesor, care în seria de povestiri „Destăinuiri” 
(conte à tiroir), nu are doar rolul de a asculta experienţele de viaţă ale celuilalt (care i se 
destăinuie), ci devine el însuşi narator auctorial, pentru că pe măsură ce ascultă povestirile 
celuilalt, le şi scrie. Confesiunile sunt de natură filosofică, lăsând impresia unor sfaturi de 
viaţă de care ceilalţi, lectori mai mult sau mai puţin avizaţi, ar trebui să ţină cont. Iată un 
exemplu de confesiune: „găseşti un om ca tine, femeie sau bărbat, îl iubeşti, te uiţi la el – parcă te vezi în 
oglindă, eşti fericit că nu eşti singur, că nu te bucuri singur, că nu plângi singur, îl simţi ca făcând parte din 

                                                 

5 Editura Clubul Saeculum, Beclean, 2008 
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tine, te doare măseaua care-l doare şi pe el, simţi mirosul florii pe care-o miroase, iubeşti ce iubeşte şi el şi totul 
se-mparte la doi. Când, deodată, vine târfuliţa şi zice: „Stop! Pân-aici. Ce atâta fericire? Eu nu îngădui”. Îţi 
râde-n faţă, te joacă pe degete, ca cele mai ordinare femei, pune sare pe rană şi, când vede că nu mai poţi, 
aruncă cu apă pe tine să-ţi revii. Te mai lasă puţin aşa, te mai amăgeşte cu câte-o momeală şi hop! Iar are 
chef să se distreze. Nici nu te ia, nici nu te lasă doar îţi arată cine este şi ce poate face cu tine. Pricepi?” 

Povestirea care dă titlul volumului, Şi copiii se îndrăgostesc, aminteşte de acel homo ludens al 
lui Huizinga, al cărui unic rol este de a înţelege totul ca un joc. Dedublarea narativă, 
imaginea-simbol a copilului de azi, a acestui copil ce prea devreme devine matur (sau cel 
puţin încearcă să dovedească acest lucru, maturitatea neconstând doar în adaptarea 
limbajului la nişte crude realităţi cotidiene), vizează, în esenţă, ideea de ludic, de înţelegere a 
vieţii ca un joc, maturitatea nefiind o manifestare înafara vârstei reale. Convorbirea dintre 
mamă şi copilul pe care şi-l ia de la şcoală, aminteşte fără îndoială de spontaneitatea şi 
naturaleţea de care doar un copil este capabil. Limbajul e altul, în adevăr, dar până la urmă „a 
fi îndrăgostit” nu înseamnă a avea o anumită vârstă. Raportând acest text la întregul volum 
şi tematica acestuia, aş putea spune că el trădează, în mod evident, o dorinţă de a ... redeveni 
copil, de a ... retrăi copilăria în alt ritm, astfel încât să rămânem ... copii, pentru că doar starea 
de nevinovăţie şi joc ne poate conduce la ... creaţia vieţii. A fi copil sau a-ţi înţelege copilăriile 
este o mască de care avem nevoie pentru a supravieţui într-o lume care nu poate înţelege ... 
copilăria în sine însăşi. 

Scriitura curge lin spre alte ... portrete. E de remarcat portretul surprins în „Bunica” sau 
în „Ea, prim-balerină, el, simplu soldat”, dar şi „Ţiganca” sau „Titi” sau chiar „Gândurile unei 
plante” (ce aminteşte poate de ... gândacul kaftian). 

 Ceea ce rămâne esenţial este însă modul de a povesti. Autentic, specific autoarei, 
inconfundabil, cu fine subtilităţi de analiză a experienţelor de viaţă fie ele trăite, fie imaginate: 
„A povesti, observă Roland Barthes, e modul nostru de a fi şi de a ne manifesta / 
comunica. Având în centrul ei, precum un ax coordonator, evenimentul, acesta e 
reprezentat în forma povestirii prin narator, iar reprezentarea ca atare este o operă de 
interpretare. Lumea există în pluralitatea povestirilor comunicate prin cuvânt, prin rostire, 
imagine, gest, mit sau legendă, epopee sau nuvelă, roman sau fabulă, eveniment istoric, 
dramă sau tragedie, pantonimă sau mister etc. Povestirea, scrie Roland Barthes, „începe cu 
istoria însăşi a umanităţii”. Povestirea, dincolo de regulile, de gramatica sa, dincolo de natura 
discursului, înţeles ca ansamblu de fraze, este printre noi „ca viaţa”6. 

Creaţie a vieţii este şi acest volum de proză scurtă. Naraţiune subiectivă, 
homodiegetică, din care nu lipseşte o inteligenţă lucidă a scriiturii, deoarece aşa cum spunea 
Roland Barthes „cartea face sensul, sensul face viaţa”, volumul Florentinei Dănilă poate 
fi catalogat drept un „jurnal al vieţii”, nu al autoarei, ci al oricărui lector ce şi-ar dori să dea 
sens vieţii şi să-şi înţeleagă sensul fiinţării, dar poate fi tratat şi ca un valoros model de 
introspecţie şi autoanaliză. Şi aceasta deoarece „povestirea este prin excelenţă amintire 

                                                 

6
 Ion Vlad, Aventura formelor. Geneza şi metamorfoza „genurilor”, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1996, p. 76 
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retrăită şi celebrată, având să exprime ideea unei memorii ancestrale, originare a unei 
comunităţi decise să-şi retrăiască şi să-şi re-vadă, sub semnul povestirii, amintirile esenţiale 
ale vârstei şi ale miturilor genezei şi ale forţelor tutelare ale existenţei.”7 

„Şi copiii se îndrăgostesc” este o carte a vârstelor scriiturii. Felicitări autoarei, Florentina 
Loredana Dănilă, dar şi editorului volumului, scriitorul Aurel Podaru, director al editurii, 
prin intermediul căruia cartea a ajuns în mâinile mele şi la inima mea. Frumoasă realizare, 
mulţumiri şi succese în continuare! 

 
 
 

 

                                                 

7 Idem Ibidem, p. 89 
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Antoaneta TURDA 

   

Un actor pentru eternitate GHEORGHE DINICĂ 
 

Recent, în puzderia editorială 
românească, am avut totuşi bucuria unei 
lecturi într-adevăr captivantă nu doar pentru 
stilul frumos şi clar al cărţii ci şi pentru 
persoanalitatea căreia i-a fost dedicată. Este 
vorba despre cartea apărută în acest an la 
Editura Limes din Cluj-Napoca Un actor 
pentru eternitate GHEORGHE DINICĂ 
scrisă de  Mia Pădurean, scriitoare de origine 
română stabilită în Canada din 1990 şi 
cunoscută publicului românesc prin alte două 
volume: Florile nu mor niciodată şi Amar 
şi nădejde. 

Plecată de pe meleaguri blăjene, dintr-o familie cu vechi tradiţii preoţeşti greco-
catolice care se regăsesc şi în documentele Revoluţiei de la 1848, Mia Pădurean a dus în 
sufletul său, acel spirit patriotic pe care probabil, în ziua de azi, îl regăsim mai repede la 
românii plecaţi decât la noi cei rămaşi acasă. Aşa se explică, probabil, nu doar tematica 
volumelor anterioare ci şi alegerea subiectului pentru volumul recent apărut, pentru că 
a vorbi despre o valoare a ţării tale, indiferent de domeniul lor de afirmare, este în fond 
şi la urma urmei, cea mai bună dovadă de dragoste de ţară. Alegând dintre valorile 
scenei româneşti pe actorul Gheoghe Dinică, cel care atât înainte de 1989 cât şi după 
aceea, a fost unul dintre acei stâlpi ai teatrului şi cinematografiei noastre, scriitoarea şi-a 
elaborat cartea pornind de la interviurile actorului ce scot la iveală de data aceasta nu 
doar talentul, ci modestia, un bun reporter al vremurilor trăite dar şi o infinită 
francheţe. Fac această afirmaţie cu gândul la acele fragmente ale cărţii care, oprindu-se 
la viaţa sa personală, redau în amănunt aspecte ale unei copilării chinuite de divorţul 
părinţilor şi anii războiului în care ochiul de copil a surprins nu doar suferinţa 
oamenilor ci şi prăpădul provocat de hoţii care terorizau mai ales mahalalele 
bucureştene, dar şi frumuseţea liniştită a vieţii de la ţară unde îşi găsea liniştea alături de 
neamuri mai mult sau mai puţin apropiate. Amalgamul de impresii din copilărie şi 
adoloescenţă dar şi alegerea unei meserii speciale i-au generat eroului cărţii o anume 
mentalitate de viaţă, dezvăluită, la un moment dat, cu o nonşalanţă zdrobitoare: 
“Obişnuit prin meserie să am toată libertatea, eu nu am avut niciodată pe nimeni, nici 
familie nu am avut…Dar eu nu am pierdut timpul, am avut de lucru atât de mult, că nu 
am simţit. Am cunoscut multă lume, multe femei…Dar nu am avut timp să mă 
gândesc şi la asta. Pe primul plan a stat întotdeauna munca pe scenă.” Aceiaşi 
sinceritate o regăsim în mărturisirea referitoare la o eventuală paternitate: “Nu ştiu de 
ce în viaţa mea dorinţa de a avea copii nu a existat. Iubesc copiii, dar nu m-am gândit 
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niciodată să fiu tată. Eu am dus o viaţă boemă. Adică viaţa mea nu a putut să creeze un 
copil. Adică ce fac cu copilul, îl leg de lanţ acolo, am pisica şi las că mai trec eu pe 
acasă?!…Sunt nişte responsabilităţi, eu copil fiind (şi asta nu ştiu dacă interesează pe 
cineva) familia mea a fost destrămată şi am stat singur.” Proverbialul realism al 
actorului este la fel de viu şi acum la cei peste 70 de ani, când, chemat să joace în SUA, 
solicitat fiind în urma unui CV văzut de un impresar, declară, fără teama de a zdruncina 
prejudecăţile prosteşti de tot felul: “America este ţara tuturor posibilităţilor, dar şi ţara 
nenorocirilor de multe ori.” 

 Incursiunea detaliată în viaţa şi cariera artistului român i-a prilejuit autoarei nu 
doar să sondeze oarecum o persoană şi prin ea, o întreagă generaţie care a cunoscut 
ororile războiului şi trecerea României de la un regim la altul (acest din urmă aspect, 
revenind din nou în istoria noastră, odată cu Revoluţia de la 1989, cu aceleaşi lucruri şi 
apucături mai mult rele decât bune pentru ţară) ci să raporteze valorile filmului 
românesc la cel străin, prin premiile obţinute de Gheorghe Dinică la diverse festivaluri 
internaţionale de film.  

Periplul prin cariera acestui actor a obligat-o, vrând-nevrând, pe Mia Pădurean să 
evoce mari personalităţi ale scenei româneşti, unele dintre ele făcând parte din, deja, 
marea diasporă românească cum ar fi: Liviu Ciulei şi David Esrig dar şi nume deja 
poate necunoscute tinerei generaţii de spectatori ca: George Calboreanu, Dina Cocea 
sau Ştefan Ciubotăraşu. 

Destinul şi cariera maestrului redate într-o cronologie atât de atent expuse încât 
nu există fisuri documentare, fac din acest volum poate cea mai completă carte de 
vizită a lui Gheorghe Dinică, actorul care, aşa cum este reprezentat pe coperta cărţii, în 
portretul realizat de artistul plastic Aurel Mărgineanu sau cum apare în faţa 
spectatorilor în enigmaticul rol Cadâr, este eternul clown a cărui mimică facială exprimă 
veşnicul adevăr despre lumea artiştilor: un ochi râde iar altul plânge, arătând mereu, 
prin rolurile lor, fie pozitive sau negative, BINELE sau RĂUL ce planează asupra 
noastră, născând eternele întrebări  omeneşti: Care e direcţia pe care o luăm în viaţă 
până la urmă? Dacă totuşi am ale o cale bună, de câte ori ne împotmolim în rău? 

Scrisă într-un stil sobru şi alert, din care deseori răzbate multă sensibilitate, mai 
ales atunci când e vorba despre peisajele şi lumea ţărănească românească, dar şi când 
sunt redate exact anumite mărturii ale actorului, cartea se adresează tuturor categoriilor 
de cititori, cu menţiunea că e bine să fie cititită nu doar dintr-o simplă curiozitate ci mai 
ales din dorinţa de a cunoaşte o anumită perioadă a teatrului şi filmului românesc prin 
intermediul unuia dintre acei actori care a reuşit să “îmblânzească” personajele negative 
şi să alunge o posibilă plictiseală personajelor pozitive. 
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Debut 

 

Anca MĂNĂILĂ 

 

Un roman sighetean al resurecţiei memoriei8 
 
Al patrulea volum al autorului sighetean, ‘....Leptem?’, după cum insusi autorul 

decalară, vine dintr-o dorinţă de resurecţie a memoriei, de a trezi în  propriile-i amintiri 
file de trecut.  

L-am putea numi un’ pseudobuildungsroman’, construit pe mici secvenţe 
aproape cinematografice, în care decorurile foarte clare, conciziunea şi marcarea prin 
titlu anulează impresia de jurnal.  

Lumea care populează volumul e familia autorului şi diferitele figuri cu care 
acesta intră în contact şi care lasă o impresie puternică în conştiinţa acestuia (vezi 
Motociclistul). Adulţilor li se oferă tot timpul privilegiul unei priviri retrospective şi un 
statut: încă din primele rânduri, părinţii sunt introduşi foarte clar – ‘Tata era învăţător şi 
director, mama - Directoare’. Figurile adulte sunt tăcute dar mobile. Se nasc, căsătoresc şi 
mor foarte rapid uneori chiar în decursul unei propoziţii. Copilul din paginile lui 
‘...Leptem?’ este copilul clasic, văzut în diferitele momente ale vieţii – şcolar, luând 
primul zece, în frenezia tipicelor ocupaţii ale copilăriei, la săniuş, în dud sau participant 
la diferitele obiceiuri ale regiunii (înmormântări, datinile Crăciunului). Spre finalul 
volumului, copilul-voce, un pic introvertit în primele pagini, devine treptat adolescent, 
experimentează primele curiozităţi sexuale şi primele sentimente erotice.  

Interesant în volumul ‘...Leptem?’  este modul în care autorul şi-a conceput 
scrierea: fragmentele scurte de proză alternează cu mici episoade lirice, care devin mai 
dese spre finalul volumului, ca şi cum liricul ar fi expresia cea mai potrivită a maturităţii. 
În ultimile două secvenţe autorul pare să-şi fi pierdut precizia expunerii de la început : 
Şcolare e organizat aproape teelgrafic, iar în  Addenda condeiul scriitorului aproape că-i 
scapă de sub control, iar fluxul unor frânturi de conversaţii invadează pagina. 

Un volum pe care-l citeşti pe nerăsuflate, în care regionalismele zonei (regiunea 
Sighetului, Maramures) se îmbină cu stilul cult de expunere pentru ca autorul, şi 
cititorul cu el, să poată păşi, cum spune în titlu, înapoi pe cărările memoriei. 

 
 
 

                                                 

8
 Marin Slujeru, ...Leptem?, Editura Echim, Sighetu-Marmatiei, 2007. 
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Adrian BOTEZ 

 

 ÎN CĂUTAREA FIRULUI ARIADNEI: DISCONFORTUL 

DE A FI ROMÂN9, de IONEL NECULA 
 

Cine încearcă, azi, să cerceteze cauzele Răului din România, nu numai că trebuie să 
aibă curaj, nu numai că trebuie să aibă o bună-credinţă liminară şi un patriotism absolut 
curat şi nondeclarativ – ci, mult mai mult şi mai dificil, să accepte a se confrunta cu Proba 
Labirintului. Căci multe dintre drumurile către centrul Răului au fost, cu premeditare, 
blocate (cei care au făcut-o sunt încredinţaţi că…definitiv şi irevocabil…), martorii au fost 
înlăturaţi sau compromişi de moarte…iar principala mască sub care sunt înmormântate 
rădăcinile Răului este însuşi Labirintul, încâlcirea aproape admirabilă (dacă n-ar fi, cert, 
demonică!) a problematicii internaţionale, cu cea (încă…) naţională… 

Deci, însăşi tentaţia de a te apuca să vezi în nevăzut şi în bolgiile iadului, necesită, pur 
şi simplu, eroism mitologic, precum cel al lui Tezeu. Iar tecuceanul “cioranian”, Ionel 
Necula, dovedeşte, prin paginile de investigaţie meditativă, ale noii sale cărţi, Disconfortul 
de a fi român, certe calităţi mitice, „tezeice”.  

Cele 38 de articole (cu funcţie de capitole ale unei încercări de „monografie critică 
naţională” a ultimilor 19 ani…) de atitudine şi investigaţie politico-morală (Ionel Necula se 
numără printre extrem de puţinii oameni care nu-s de acord cu Machiavelli, ci cu 
dreptcredinciosul domnitor român Neagoe Basarab, care cere morală în toate 

intreprinderile omului, deci şi în politică…) ale cărţii adună, de fapt, atât aspecte de tip 
“instantaneu”, cât şi sinteze ad hoc, reflexive şi sintetizante – în nădejdea că puzzle-ul 
românesc va  revela adevăruri şi soluţii de continuitate. Dar, foarte discret, autorul 
sugerează, încă din Prefaţă, că avem de-a face cu o “maladie cronică”…(cf. Prefaţa, p.9). 
Deci, că…slabă nădejde să se ajungă, cel puţin în aceste decenii, în timpul vieţii noastre 
terestre atât de scurte, la soluţii/soluţionări reale, iar nu la paleative înşelătoare, lunecoase, 
perverse şi, în definitiv, din moment ce nu desfiinţează rădăcinile Răului, să se producă 
fenomenul proliferării accelerate a Răului, tip “hidra din Lerna”. Toate lucrurile spuse în 
cartea (încărcată de un patetism sincer, dar bine temperat raţional, sub structuri bine 
organizate argumentativ), a lui Ionel Necula  - sunt discutabile şi disputabile – deci, cartea 
este vie şi “învietoare”/dezrobitoare de Duh, fie şi prin opoziţie faţă de afirmaţiile ei, 
cititorul se va trezi din letargia provocată de perdelele de fum şi anestezicele permanente, de 
tip “bombardament de dezinformare”, ale propagandei de toate felurile şi din toate părţile. 

Totuşi, câteva din lucrurile discutabile ale cărţii (dincolo de respectul fără nicio 
reţinere, faţă de efortul, onest şi profund patriotic, al autorului, de a trage semnale de 
alarmă…de văzut cine le recepţionează – şi de a analiza structura Labirintului…) – sunt 
clare provocări către dispută ideatică. Noi nu ne vom afunda în ele, pentru a nu dubla 
Labirintul – dar nici nu putem rămâne insensibili la toate. 

                                                 

9 - Ionel Necula, Disconfortul de a fi român, Ed. EuroPress Group, Bucureşti, 2008. 
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Iată câteva aspecte discutabile, în linia logicii filosofico-politice:  
1-dacă Răul este generalizat (şi este!), într-o “septicemie generalizată” (cf. Nu vă mai 

bateţi joc de ţara mea, p. 124)  şi continuitatea lui este evidentă, de 19 ani încoace, atunci 
vina/vinile nu pot aparţine unui singur partid (“puterea pesedistă a răşluit tot ceea ce putea 
răşlui” – cf. Prefaţa, p. 9; şi, încă şi mai puţin, unui singur om (oricât de detestabilă ne apare, 
şi nouă, figura lui Ion Iliescu – cf. întreg portretul făcut celui cu “destin de maidanez”, în 
articolul Pacostea Iliescu, p. 23). Bun, lui Iliescu trebuie să i se impute multe crime, de tot 
felul (de la “evenimentele” din decembrie 1989, soldate, după asasinarea oribilă, ritualistic-
satanistă a Ceauşeştilor, cu peste 1.100 de oameni nevinovaţi, apoi dispariţia martorilor 
“nepoftiţi”, din C.C., mineriadele etc. etc.) – dar cedările teritoriale, cel puţin la fel de infame, 
din blestematul an 1997…?! Erau CDR-ul şi Emil Constantinescu, la conducerea ţării…dar 
nedenunţarea infamantului Tratat din 1997, după 10 ani (minus unul, de avertisment către 
partener şi către forurile internaţionale…)…?! … - de către dl Băsescu (prezent şi el în 
guvernarea CDR, a Infamei Trădări, din 1997…), numit de Ionel Necula “aprigul nostru 
vaporean” (cf. De la revoluţionari de profesie la revoluţionari cu privilegii, p. 44), n-o putea 
fi numită, pe drept cuvânt, “continuarea trădării”, sau “perversa orbire a Infamiei”?! 

Da, Ionel Necula şi, încă, probabil, foarte puţini oameni din România (câteva sute sau 
mii, cel mult!), au reacţionat şi reacţionează, sănătos şi vital (dovadă şi cartea pusă de noi, 
aici, în discuţie!) – dar lipsa de reacţie a majorităţii, n-o fi însemnând, prin tăcere faţă de 
evidenţa oribilă…”complicitate prin tăcere/ascundere struţească”?!…Vanghelie e o paiaţă, 
dar a fost promovat de dl doctor Oprescu (actualul primar general al capitalei, după ce era 
cât pe ce ca bucureştenii să se procopsească, în acest post, cu Vanghelie, după ce-i aduseseră 
„pe tron” pe Halaicu, Lys, Ciorbea, Băsescu, Videanu… - nu mai puţin paiaţe demagogico-
patriotarde...) şi de domnii arhi-titraţi din PSD… - dar nu cu mult mai puţin jalnici sunt cei 
consideraţi de Ionel Necula că “au prea multă greutate pentru a lăsa pe cineva indiferent: 
grupul Stolojan, Valeriu Stoica, Cristian Boureanu, Raluca Ţurcan, Radu F. Alexandru…”  
(cf. Degringolada liberală, p. 114) - …aceşti “grei” fie pot umple, la ora actuală, boxa 
acuzaţilor, în oricare tribunal normal, ori pot fi consideraţi “în moarte clinico-politică”, de 
când au trădat PNL-ul, lăsându-se, cu docilitate inconştient-hipnotică, aspiraţi de dl Băsescu, 
în “tocătorul” de personalitate/ personalităţi, numit PD-L…Dar nici PNL-ul n-are “îngeri” 
(cum bine remarca Ionel Necula, în Prefaţă…) – şi, de aceea, ne intrigă modul cum autorul 
e gata să vâre mâna-n foc (cu excepţia cârdăşiei acestuia cu Dinu Patriciu…) pentru un 
panglicar stângaci, precum Varujan Vosganian: “Degajă siguranţă şi o sinceritate netrucată”  
- e greu să mai posezi “sinceritate netrucată”, când treci pe lângă Patriciu…(cf. Vosganian, 
p. 120). La fel de discutabil e şi termenul de “societate civilă”, când această denumire se 
trage de la GDS-ul revistei “22”…cu antiromânii declaraţi Gabriel Andreescu (cel care a 
avut neruşinarea să-l ridiculizeze pe singurul intelectual român “nefabricat/neconfecţionat” 
de mass media, Octavian Paler…), Andrei Cornea, Lucian Boia…La fel de discutabilă este 
şi misiunea CNSAS-ului…cel avându-i în frunte pe cu Dinescu/ex-poetul “moşier” şi 
şantajist celebru…pe Ticu Dumitrescu, a cărui activitate de “victimă a temniţelor 
comuniste” a fost contestată de autenticele victime, ale torturii puşcăriilor sovieto-române, 
din anii '50…Noi am numi această misiune a CNSAS-ului: “şantaj la comandă politică”…  
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2- Ne-a impresionat profund odiseea tragică, grav-traumatică, a românului patriot 
Iordache Bota, “plecat în Canada din 1986, unde şi-a încheiat studiile şi a devenit cercetător 
la Universitatea din Ottawa” – şi care, după 1989, a încercat să-şi ajute Neamul şi ţara de 
baştină, prin sacrificiul asumat al părăsirii locului atât de cald, din Canada – şi întoarcerea în 
România: “Trebuie să pun umărul la tranzitarea cu cât mai puţine dureri a acestei perioade 
de bâlbâieli şi de confuzie întreţinută subteran şi subtil. Poporul meu trebuie să se desprindă  
de simularea iniţiativei improductive şi să se familiarizeze cu câştigul din muncă cinstită, cu 
respectul pentru lege şi pentru valorile fundamentale” (cf. Nu vă mai bateţi joc de ţara 
mea, p. 124). Evident, “românii” (?! – evident, funcţionarii guvernamentali 
postdecembristo-revoluţionari!) l-au refuzat ca pe-o mazetă…auzi, “respect pentru lege şi 
valori fundamentale” – ptiu, drace!…Da, dar acest om de bună-credinţă venise pentru că-l 
ştia/cunoştea pe românul dinainte de 1989! (că doar n-o fi avut dl Iordache Bota peste 100 
de ani…!!!) - :”Plecase din ţară cu imaginea românului cinstit, bun, iscusit, harnic şi curajos 
şi-l găsea, la întoarcere, desfigurat, viscolit de patimi şi răutăţi, de minciună şi ipocrizie, de 
laşitate, lăcomie, lenevie şi şmecherie măruntă, care-l scot din temeiurile lucrului bine 
conceput şi înfăptuit şi-l livrează condiţiei de farsor şi descurcăreţ” (Idem, p. 123). Nu 
suntem atât de neştiutori şi naivi încât să considerăm că “epoca-Ceauşescu” a fost una 
ideală…dar nici nu avem voie să amestecăm lucrurile, cu uşurătate: între epoca dejistă, de 
ocupaţie sovietică, şi epoca ceauşistă, de distanţare REALĂ faţă de Moscova (condamnarea 
la moarte ritualică şi-a semmnat-o Ceauşescu, în urma unui dialog cu Gorbaciov, la 
Moscova şi, apoi, la Berlin, nu doar despre “prestroica” şi “glasnosti”, ci şi despre Basarabia 
şi Bucovina…) – sunt, CEL PUŢIN, nuanţe…Ceauşescu nu mai poate însemna 
“Internaţionala/Cominternul”, trădarea intereselor naţional-româneşti…pe când 
guvernările post-decembriste TOCMAI ŞI NUMAI ASTA ÎNSEAMNĂ, FĂRĂ 
EXCEPŢIE!!! Nimeni nu poate fi atât de idealist să creadă că omul epocii ante-1989 
însemna IDEALUL PARADISIAC/ADAM PROTOGONOS (dar nici n-a fost, în 
România, un ateism serios şi agresiv, ca-n Albania!!!) – însă şcoala (despre care se 
îngrijorează, pe bună dreptate, Ionel Necula… - dar acceptând că profesorul de Istorie ar 
trebui să cumpere toate cele 24 de manuale alternative…SĂ CE???!!! – să afle despre UE, 
NATO, Holocaust etc., dar NIMIC DESPRE ROMÂNI ŞI ROMÂNIA!!!) era…şcoală, 
cu tot “învăţământul politico-ideologic” , respectul faţă de cultură, BA CHIAR FAŢĂ DE 
CULT  (!!! – da, Ceauşescu făcea vizite dese în Bucovina, pentru a da bani pentru reparaţii 
mânăstirilor de acolo…nu ca azi, când “religioşii cu crucea în trei/cinci colţuri” lasă trei din 
patru pereţi de Voroneţ, Mânăstirea Humorului etc. – ŞTERŞI COMPLET!!!), exista, prin 
protejarea TUTUROR obiectelor de patrimoniu naţional…iar nu prin “înglobarea” 
ruinelor Sarmizegetusei în temelii de moteluri…prin traficarea icoanelor şi tablourilor, 
laolaltă cu ţigările, drogurile şi alcoolul, sub ochii (închişi cu maximă grijă…) nu doar ai 
vameşilor, ci chiar ai primilor-miniştri!!! Nu iubim dictatura, dar şi o asemenea democraţie 
(românească şi mondială, deopotrivă!), nu dorim nici duşmanilor noştri cei mai fioroşi!!! 

…Intelectualii au fost cam totdeauna, în istorie, “proletarizaţi” – chiar şi în “dictaturile 
luminate”, precum aceea a lui Ludovic al XIV-lea-Regele-Soare…Iar cei care conduc 
România nu sunt în frunte doar pentru că aparţin “eşalonului doi” al politrucilor “ceauşişti” 
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– ci…Dar, mai bine să ne punem întrebarea cea mai bună, pe care şi-o pune Ionel Necula, 
în această carte, referitor la construcţia Canalului Bâstroe, de către Ucraina: “Chiar nimeni 
dintre politicienii noştri n-a ştiut din vreme despre intenţiile Ucrainei…?” (Politica 
românească de uzanţe defensive, p. 206). Ba, cum de nu – dar tocmai acesta a fost 
criteriul de bază, în alegerea conducătorilor noştri, cu binecuvântarea “Înaltei Porţi” de 
la…Washington: supunere desăvârşită/potenţial maxim de trădare a intereselor ţării 
cârmuite de ei…Deci, IATĂ NOUA INTERNAŢIONALĂ/COMINTERN!!! Iată cum 
comunismul şi liberalismul îşi dezvăluie rădăcinile comune…!!! Iată de ce noi n-am insista 
aşa de mult, precum o face Ionel Necula, pe modelele Revoluţiei Franceze…(unde să mai 
punem că, după aşa-zişii “oneşti”…dar profund patologici, am adăuga noi… - Marat, 
Robespierre etc. – au urmat Barras, Sieyès etc. – cu un potenţial de corupţie absolut 
remarcabil…şi nu l-am exclude din complotul jafului mondialist nici chiar pe Napoleon 
Bonaparte… - deci, iată ce şi câte lecţii ne oferă, cu adevărat, Revoluţia Franceză 
regicidă…!!!). Noi nu credem în eficienţa nici unei revoluţii umano-terestre, ci doar în 
Revoluţia Spirituală (UNICA AUTENTICĂ!) de pe Golgota… 

3-Cel mai patetic şi vehement capitol al cărţii şi, ÎN SFÂRŞIT, legat de religia 
strămoşească (practic, singura sursă de speranţă în latura soteriologică a tot ce vedem 
infernal, azi, în lume…), este cel de acuze aduse sfruntării ilegale şi blasfematorii a 
propagandei, PE FAŢĂ, a “gays”-lor: “Oare poate fi concepută o pângărire mai mare a 
numelui lui Dumnezeu? Cum să justifici un păcat prin invocarea lui Dumnezeu când, de 
fapt, el vrea îndreptarea omului? (…). Ne revoltă dezinvoltura cu care este contestată 
îndreptarea şi mântuirea noastră, prin cultivarea virtuţilor creştineşti, a înfrânării, a căinţei, a 
umilinţei”(cf. Parşivismul gay-lor, p. 74). Ei, da, practic, acest capitol, ceva mai dezvoltat, 
ar fi lărgit considerabil aria discuţiei despre posibilitatea/imposibilitatea eliberării de maleficul 
din noi şi din lume. À propos, am fi dorit ca Ionel Necula, eventual într-o viitoare carte, să 
evidenţieze întrepătrunderile uimitoare ale Răului naţional, cu cel internaţional…căci, în 
definitiv, acum se ştie bine că aşa-zisa “revoluţie” şi anii „post-revoluţionari”, deci ultimii 19 
ani, au stat şi stau şi vor continua să stea sub “egida” politicii globaliste, adică…neo-
sclavagiste…Şi multe s-ar mai lumina, printr-o astfel de privire…”globalizantă”… (ca 
exemplu în acest sens s-ar putea da cartea lui Dan Puric, Cine suntem). 

Bravo, Ionel Necula! Ne-ai provocat de-a binelea, prin scrisul tău incisiv – şi, dacă nu 
ne uitam la ceasul care arăta mult după miezul nopţii, nu ne-am mai fi oprit din 
dezbaterile…solitare…Aşteptăm, cu maxim interes, urmarea la această atât de bine scrisă 
carte, stârnitoare de gânduri, dar şi de patimi/pătimiri reflexive, autoreflexive…Căci, chiar 
dacă noi nu suntem încercaţi, defel, de “disconfortul de a fi român”, asta nu înseamnă că nu 
aveam/avem multe să ne reproşăm, pentru Neamul nostru şi pentru destinul lui ciuntit, în 
această istorie strâmbă. Dar, Dumnezeu ne stă deasupra – şi bine ar fi să ştie/ştim, nu doar 
“eşalonul doi”, ci noi toţi, că, înafară de crimele noastre, există şi o judecată…şi că, peste 
voia găinarilor şi jalnicilor atei, care se ascund sub pompoasele etichete politice (social-
democraţi, liberali, naţionalişti de mucava etc.) se va re-institui – de fapt, se va 
VIZIBILIZA/REVELA!!! - Grădina Maicii Domnului! 
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Irina NECHIT 

  

INTERVIU  CU UN LINGVIST BASARABEAN 

DESPRE LIMBA ROMÂNĂ 
  

Irina NECHIT: Stimate Vlad 
Pohilă, felicitări pentru cartea „Şi 
totuşi, limba română!...”, apărută la 
Editura „Prometeu”. În cele aproape 
500 de pagini ale volumului, am 
impresia, personajul principal al 
scrierilor tale este limba română, 
prezentată în cele mai diferite contexte. 
Cum trebuie să scrie astăzi un autor, ca 
să nu banalizeze „tema limbii”? 

Vlad POHILĂ: „Tema limbii” nu 
poate fi banalizată, bagatelizată nicicând, 
nicăieri, cu atât mai puţin acum, la noi, 
unde româna se află în nişte condiţii 
specifice, cu precădere nefaste. Cine se 
apucă să scrie despre limbă română – că o 
elogiază, că o apără de prigoană, că 
încearcă să o cultive – ar face bine să 

abordeze faţete de maximă sensibilitate, aspecte ce ar viza pe vorbitorii ei autentici, 
nu pe cei „de serviciu” sau rătăciţi. Şi, esenţial – despre limbă e necesar să se scrie 
corect.   

IN: dedici volumul tău unor personalităţi marcante. Cum i-ai 
cunoscut? Prin ce te-a fascinat fiecare dintre ei? 

VP: I-am cunoscut în timpuri şi în circumstanţe extrem de diferite, fiecare 
însă m-a fascinat şi m-a influenţat adânc, într-o anumită etapă a vieţii: istoricul Sava 
Iancovici-Gârleanu, fiindu-mi unchi prin alianţă, m-a marcat în adolescenţă şi în 
tinereţe, prof. Raoul Şorban – după absolvirea facultăţii, pe lingvista Mioara Avram 
am cunoscut-o din 1988. De altfel, despre fiecare am scris cu diferite ocazii, în 
această carte consacrându-le câte un eseu.  

IN: Te rog, enumeră limbile pe care le cunoşti. Mai înveţi şi alte 
limbi? 

VP: Tradiţional, se consideră că a cunoaste o limbă străină înseamnă a citi, a 
scrie, a vorbi în această limbă. Contează însă foarte mult să cunoşti, să simţi esenţa, 
„fiinţa” unei limbi, ca şi condiţiile, anturajul în care ea se dezvoltă, funcţionează. 
Dacă acceptăm un criteriu mixt de apreciere a cunoaşterii limbilor străine, atunci 
pot pretinde că ştiu vreo cinci idiomuri slave, trei romanice şi cele două – câte 
există, acum - baltice. Altele nu mai studiez, mulţumesc şi pentru atâta! - doar 
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graţie acestor limbi am descoperit universuri nebănuite, am ajuns pe „miraculoase 
tărâmuri” ale adevărului şi frumosului. Recomand tuturor să studieze orice limbă, 
dacă au vreo posibilitate. Totodată, e bine să se ştie că nu vei învăţa uşor şi nu vei 
utiliza eficient nici un grai străin dacă nu-l cunoşti suficient pe cel matern.   

IN: Cum supravieţuieşte un filolog rafinat într-un mediu lingvistic 
extrem de poluat? Dă-mi un exemplu de frază schimonosită sau de rusism 
agresiv, pe care le-ai auzit zilele acestea în stradă.  

VP: Supravieţuiesc şi eu la fel cu toţi colegii mei de breaslă: nu mă mai satur 
de bogăţia şi de frumuseţea limbii române; sunt despretat că acest miracol este 
tratat de mulţi conaţionali cu nemeritată neglijenţă, indiferenţă; cred în izbânda 
limbii noastre, aici, unde a cunoscut vremuri şi mai grele. Mutilări ale românei şi 
abuz de rusisme se comit la noi peste tot... Mai trist e că unii tineri utilizează cu o 
penibilă „savoare” rusisme, calchieri din rusă sau forme aberante. Mă refer acum 
doar la tot felul de cuvinte incidente, „de umplutură”, care ne-au invadat limbajul, 
de ex.: „kaneşna” (adică: bineînţeles, fireşte, desigur...), "davai" (hai, zii, porneşte...), „tî 
şto?” (ce te-a apucat?, ce ţi-a venit?, ce-i cu tine?), „nu tî daioş!” (hai că eşti tare!, eşti grozav!, 
eşti dat naibii!), „kaif!” (o plăcere!, o splendoare! etc.). Traducerile sugerate între 
paranteze - doar unele echivalente -, ne demonstrează că avem destule mijloace de 
a înfrunta agresiunea limbii ruse, suficient să dorim, să fim ceva mai demni şi la 
acest capitol.  

IN: Unii intelectuali vorbitori de rusă afirmă că limba imperială ar 
putea exista în armonie cu limba naţională în Basarabia. Ce crezi despre 
asta? 

VP: Nu poate exista armonie între cântecul unei mierle şi scrâşnetul şenilelor 
de tanc blindat... – cam acesta e raportul, la noi, între „limba de stat” şi limba rusă. 
„Bilingvismul armonios” este cea mai stupidă invenţie a birocraţiei şi 
pseudointelectualităţii şovine din Rusia, care s-a transformat în politică de stat, apoi 
într-o obsesie imperialistă: de a deznaţionaliza popoarele „mai mici”, de a rusifica 
limbile "mai slabe” din URSS, acum din CSI. Naţiunile care au scuturat jugul 
colonial – finlandezii, la începutul sec. XX; egiptenii sau algerienii, la mijlocul 
aceluiaşi veac; balticii, la finele lui – şi-au reorientat politica, şi-au redresat 
economia, dar au stăruit şi să ferească la maximum limba, cultura naţională de 
presiunea ce venea din metropole. La noi se cochetează mereu, pe toată linia, cu 
metropola, încât ideea unei distanţări necesare, pe o anumită perioadă, de centrul 
imperial, este tratată cu suspiciune, ba chiar cu duşmănie.  

IN: Cum se va derula competiţia dintre limba băştinaşilor şi cea a 
colonizatorilor pe teritoriul Republicii Moldova? Poţi face o prognoză? 

 VP: Deocamdată, suntem nişte perdanţi, nişte ghinionişti sau poate nişte 
nevrednici în această competiţie grea, inegală, cu arbitri subiectivi, dacă nu 
adversari declaraţi ai spiritualităţii noastre. O limbă se menţine, se consolidează şi 
se dezvoltă într-un spaţiu geopolitic propriu, cât mai ferit de influenţe străine. 
Când ne vom afla într-un asemenea spaţiu, se vor înfiripa şi speranţele.     
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IN: În ce condiţii apare revista „BiblioPolis”? În calitate de redactor-
şef al ei, eşti, probabil, la curent cu situaţia cărţii din republică. Se citeşte 
mult în Basarabia? Cum ajung (dacă ajung) cărţile româneşti în biblioteci? 

VP: „BiblioPolis” apare sub auspiciile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” 
în condiţii, slavă Domnului, bune, fiind un proiect menajat de dna dr. Lidia 
Kulikovski, director general al BM. Munca la revistă îmi procură o reală satisfacţie 
intelectuală şi, desigur, mă ajută să cunosc starea cărţii la noi. Se citeşte, în genere, 
acum, mai puţină literatură artistică deşi, nu sunt neglijate romanele (nici poemele) 
în vogă, se pare însă că mai ales cele traduse. În schimb se foloseşte foarte multă 
literatură de referinţă – dicţionare, enciclopedii, îndreptare... Cărţile din România 
ajung la noi tot mai anevoios, deoarece li se pun bariere tot mai grele: de la 
restricţii şi percheziţii la vamă până la preţuri exorbitante, inaccesibile multor 
doritori de a citi româneşte.    

IN: Te consideri şoarece de bibliotecă? Dar şoareci vii ai văzut în 
biblioteci? Cum ai luptat cu ei? 

 VP: Mă simt formidabil în bibliotecă – şi încep referirea cu biblioteca 
personală. Şoareci vii am văzut chiar  la Sediul Central al BM „Hasdeu”. Mici, dar 
flămânzi, ei bagă în boale bietele bibliotecare ce aşteaptă, deznădăjduite, reparaţiile, 
renovările absolut necesare.  

IN: Unde trăieşte lingvistul Vlad Pohilă? În ce mod izbuteşte să-şi 
adune un venit? Mănâncă de trei ori pe zi? Are un calculator performant, 
cafea de calitate şi aer condiţionat? 

VP: Muncesc mult, deci, supravieţuiesc... Mănânc – de când mă ştiu – pe 
apucate, dar ştiind, din tinereţe, de la francezi, că e bine să mânânci de mai multe 
ori pe zi, încerc să fiu măcar aici „niţel francez”. Am o rablă de calculator, e mai 
mult o maşină de scris. O instalaţie antifum, uneori are şi rol de aer condiţionat... 
Nu m-am lipsit însă niciodată de plăcerea de a bea o cafea bună - ca şi de a citi o 
revistă sau o carte care îmi suscită interesul.    

IN: Următorul tău articol este tot despre limba română?  
VP: Totul începe şi totul culminează, în existenţa mea, cu fascinaţia pentru 

limba mamei, adică pentru română. Abia după aceasta urmează „extensiile 
tematice” în munca mea de gazetar.    
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Maria-Patricia BIRTOCEAN 
 

Alcoolic 
 

Eu nu-mi beau cerneala, 
Eu o stochez în rezerve mici 
Şi o ofer ca ofrandă 
Dependenţilor de litere 
 
Tentant, dar n-o s-o beau niciodată 
O voi păstra pentru cel 
Care va refuza să guste din cupa vieţii 
Şi va muri dezhidratat. 

4 ianuarie 2008 
 

Înghesuit 
 

Versul e prea lung  
Ca să îmi încapă tot într-un rând. 
Visăm doar ce putem cunoaşte 
Şi visăm doar pe rând, 
De teamă că visele s-ar putea  
Neîmplini... 
Credem adesea dar credem pripit 
Atunci când e prea devreme sau prea târziu. 
Trăim adesea dar trăim prea puţin, 
Fericirea e prea scurtă  
Ca să încapă toată într-o viaţă, 
Poezia a luat sfârşit mult prea târziu, 
Umbrele versurilor lungite nemilos 
Nu-mi dau pace. 
Poemul s-a terminat mult prea devreme 
Versurile tăiate sadic, zbiară la mine 
Asemeni creştinilor răzvrătiţi, 
Mă reneagă şi mă murdăresc de litere 
Iar cuvintele ţinute din scurt 
Mi se învârt în suflet  
Ca într-un malaxor plin  
Cu pahare sparte care fac zgomot 
Ca şi cum un înger ar cânta în mine. 
Versul prea lung, a încăput totuşi, într-un singur rând... 

23 iulie 2008 
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Sacrificiul din vis 
 

În Asgard plouă torenţial  
Cu miere şi cu moarte. 
S-au ascuns toţi zeii 
În casa lui Odin 
S-au ars toate templele  
Şi lanţurile bestiilor din oameni 
Plângeau copii văzând cum 
Pereţii au fost tăiaţi 
Şi ei sâgerează miere 
Ca degetele străpunse de oase. 
 

O floarea-soarelui mult prea arsă 
A devenit Asgard, 
Mult prea arsă şi dulce. 
Arborele gigant plânge după sânge de zeu 
Acum plouă cu Odin, 
Plouă cu poezie. 

24 august 2008 
 

Tablou 
 

Îmi place când e toamnă 
Pentru că atunci când simt 
Că putrezesc mă linişteşte 
Culoarea frunzelor. 
S-au uscat bălţile ca într-o mlaştină 
Şi sunt cea mai perfectă oglindă fermecată. 
Copacii răciţi stau plecaţi 
Către soare 
Ca cerşetorii către doamne 
Aşteptând un bănuţ de lumină. 
Băncile s-au rupt de la atâtea vise 
Şi  tot ce a rămas de ele sunt picioarele. 
Haide să ne aşezăm fiecare pe câte un picior 
Şi să ne jucăm cu păpuşile bunicii! 
E toamnă târzie în parc, 
Doar ochiul Lui Dumnezeu ne mai vede 
Cum stăm şi noi plecaţi aşa cum stau copacii 
 Şi cum cerşim bănuţi dintr-o copilărie 
Uitată într-un pod prăfuit... 

27 iulie 2008 
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“Scrisul devine literatură atunci când ne scriem, onest, 
pe noi, dar se strecoară şi Dumnezeu printre rânduri.” 

 
Aurel Pop în dialog cu poeta Adina Ungur 

 
- Adina, eşti tânără; n-am să insist mult asupra trecutului tău. Mă voi opri asupra prezentului, 

asupra viitorului. Care e timpul tău preferat? 
- Prezentul nu-mi oferă mai mult decât mi-a dat trecutul. Dimpotrivă, prezentul mi-

a luat o parte din trecut, o dată cu pierderea fiecărui membru al familiei, mai puţin tata, 
care tot departe este, de mulţi ani, locuind pe un alt continent. Trecutul înseamnă 
copilăria şi tinereţea, pe care de multe ori le simt îngropate împreună cu dragii mei. 
Prezentul nu îmi spune nimic, acum. De viitor, nu doar că mi-e teamă, dar ştiu că la acea 
întâlnire, care va fi probabil într-o ploaie decantabilă, el nu va veni îmbrăcat într-o 
pelerină veselă, policromă iar eu nu voi purta lentilele acelea simpatice, roz, dimpotrivă, 
am această senzaţie că domnul viitor va purta pe el hainele de lucru, cele gri. Şi am să te rog 
şi pe tine, Aurel, dar şi pe cititori să nu se supere pentru această viziune mai puţin roză pe 
care o am, însă dată fiind situaţia la momentul actual, perspectivele colorate nu prea au cum 
îmi fi muze. Timpul cel mai bun de până acum tot trecutul rămâne, acela în care mi-am 
petrecut copilăria şi tinereţea, într-o casă plină cu familia mea, o casă care acum uneori 
simt că se prăbuşeşte peste mine, cu singurătatea mea cu tot. Ştiu că nu e foarte indicat să 
trăim în trecut, însă uneori simt că doar acesta mi-a mai rămas. Cumva, în mod straniu. 

- Ai scris două cărţi, ţi-ai dorit ca scrisul tău să devină literatură? 
- Cred că scrisul meu este literatură! Evident, textele care se înscriu canoanelor ei, 

nu absolut tot ce scriu. Şi cred că este singura avere pe care o am! Chiar dacă nu în 
exclusivitate sau chiar dacă nu scriu întotdeauna pentru cititori, ci mai degrabă pentru 
mine, textele mele vor deveni literatură, pentru că literatura este însăşi viaţa mea. Dincolo 
de formaţia de filolog şi jurnalist, pot spune că destinul a avut grijă ca viaţa mea să arate ca 
un roman, pe care dacă l-aş consemna, cred că absolut nimeni nu ar putea crede că ceea 
ce am trăit este absolut real, ci m-ar suspecta de ficţiuni ce se apropie doar de verosimil, 
redate, însă, într-un mod narativ. Dintr-un motiv sau altul aş spune mai cu seamă, cele 
financiare, nu am arătat încă publicului cine, ce sau cum mă reprezint eu în materie de 
creaţie. Am încă cinci manuscrise care zac şi aşteaptă publicarea: poezie, teatru şi poezie, 
povestiri, eseuri critice şi roman. Ele singure vor vorbi despre mine, dacă Dumnezeu va 
voi să trăiesc şi să le văd publicate.  

- Care dintre cele două cărţi îţi sunt la suflet? sau încă n-ai scris cartea preferată? 
- Dragă Aurel, nu mai spun nimic nou când afirm - cărţile sunt copiii noştri, ele ne 

ilustrează la un moment dat, sunt o părticică din noi, aşa că e musai să le iubim pe fiecare. 
Faţă de copii, cărţile din noi se pot naşte la modul programat, aceasta ar putea fi una 
dintre diferenţe, dar dacă ne gândim bine, chiar şi copiii pot fi programaţi, aşa că această 
alăturare a termenilor se potriveşte parcă cel mai bine, atunci când vine vorba despre 
cărţile noastre şi realţia autor-carte. 
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Dar ca să-ţi răspund mai la obiect, evident, a doua carte are mai multă încărcătură a 
animei, faţă de cerebralitatea şi simbolismul primului volum. Al doilea este mai greu şi 
temporal se află mai aproape de prezent decât cel de acum şapte ani, aşa că, probabil că îl 
simt a mă reprezenta mai bine. Şi mai aproape de mine sunt manuscrisele încă 
nepublicate, amintite mai sus. După mine, din punct de vedere al scriiturii, cel mai izbutit 
cred că se va dovedi a fi romanul, ca realizare artistică, însă până atunci, dacă mă va ajuta 
Dumnezeu, voi publica celelalte două manuscrise de poezii, cel de proză scurtă şi abia 
apoi romanul. Aşa văd eu publicarea, în această ordine cronologică a lor. Şi cum 
problema financiară este una actuală şi veşnică la mine, nu ştiu în care cincinal voi reuşi să 
mă văd cu romanul publicat. Oricum, el este scris în proporţie de 85 la sută sau chiar şi 
mai mult de atât. Îmi trebuie doar timp să finisez această lucrare. 

- Ce e scrisul tău: act de iubire ? act de narcism ? act de...? 
Act de decantare, înainte de toate, consider a fi poezia. Dăm drumul la sentimente, 

impresii, idei şi le punem în poezii. Pe moment, ne linişteşte aceasta, dar e doar o stare 
efemeră. Apoi, din nou simţim neliniştea aceea a preaplinului şi dorinţa de a ne exprima şi 
decanta emoţiile între versuri. Act de iubire, este! O iubire a celuilalt, căruia îi oferi poezia. 
Pentru că, nu e prima dată când spun, personal, sunt dintre autorii care îşi respectă 
cititorii. Care se gândeşte şi la ei. Nu aş putea spune că scriu pentru public, dar scriindu-
mă în proporţie maximă pe mine, cei care vor rezona, mă vor înţelege, vor recepta, vor 
percepe emoţiile, iar faţă de aceşti oameni care vin în asentimentul meu, nu pot avea 
decât sentimente de respect, atenţie şi preţuire. Sunt foarte puţini narcisicii care ar fi în 
stare să recunoască faptul că ar fi iubitori supremi de sine, însă nu cred că ar fi vorba de 
aşa ceva în cazul meu, (a se vedea dialogicul meu în poezii şi în genere, gestul neobosit de 
a oferi, un discurs, o vorbă, un sfat, un dialog, comunicarea în primul rând). Iubirea de 
sine trebuie să existe în fiecare dintre noi, chiar face parte din sistemul individual de 
autoapărare, intrinsec fiinţei superioare, bipede, numită şi „om”. Dar de aici până la 
narcisism e un drum mai lung. 

- Care e părerea ta despre literatura feminină a prezentului ? 
- Majoritatea femeilor încep să scrie având în subconştient sau în conştientul ascuns 

un complex de inferioritate faţă de literatura scrisă de bărbaţi. Din punct de vedere 
obiectiv şi social există această tendinţă a tuturor de a nu citi şi a nu credita literatura scrisă 
de femei. Îndreptăţită sau nu, în mare majoritate, părerea s-a format în urma lecturii 
poetelor clasice ale literaturii române, ce aduc sensibilitate şi gingăşie creaţiilor, Ana 
Blandiana, Nina Cassian, Elena Farago, Constanţa Buzea, ele reprezentând un etalon al 
liricii feminine. Din aceste motive există tendinţa de a considera poezia feminină ca fiind 
mult prea blajină, mioritică, sentimentală, gingaşă, deşi literatura actuală a dat şi poete care 
scriu în acelaşi timp cu forţă şi expresie a discursului: Gabriela Melinescu, Nora Iuga sau 
poetele generaţiei mai tinere, etc., asta fără să ne îndoim vreodată de valoarea lor. Şi 
atunci, ne întrebăm: a fi sensibil, a scrie literatură petnru copii, înseamnă a crea o poezie 
mai puţin valoroasă? Categoric, nu! Varietatea tipologică a poeziilor scrise de femei, va 
confirma lucrul acesta. 
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Din punct de vedere antropologic, însă, această prejudecată se poate explica destul 
de simplu. Comunicarea în scris, deşi a evoluat mult în ultimii ani, rămâne totuşi o 
modalitate mai lentă de exprimare de sine, în procesul de comunicare. Ochii vor obosi 
mult mai repede la citit, decât urechile, la ascultat. Şi atunci, literatura a început să opereze 
într-un sistem de sincope care substituie perfect momentele de redundanţă a textelor. 
Femeia este tentată mai degrabă spre a-şi exprima discursurile în detalii şi analiză, aceasta 
fiind aproape de natura ei. Dacă asociem strict în ecuaţie femeia=detaliu, din punct de 
vedere logic, nu ajungem decât la amintita prejudecată. De aceea, nu avem dreptul să 
generalizăm. Dincolo de feminitatea nativă, femeia poate scrie şi cu foarte multă forţă, 
pricepere, acurateţe, poate scrie simbolic, matematic, cu formă fixă, poezii de tip oriental, 
fără a-şi trăda caracterul feminin. Dar există multe tipuri de a scrie, ale femeilor, aş putea 
spune de pildă ce anume nu îmi place la unele poezii scrise de femei, dar mă voi abţine, 
spunând doar că mă deranjează în general vulgaritatea, autosuficienţa, epatările fără rost. 
Un cititor onest le simte, fie că acestea răzbat poezii scrise de femei sau de bărbaţi şi le va 
taxa, ca atare. 

Literatura feminină a prezentului este variată. Prezent înseamnă mai multe generaţii 
şi probabil că fiecare va trebui să-şi găsească poeţii preferaţi, fie că sunt femei, fie că sunt 
bărbaţi, prin cel mai simplu gest şi la îndemână: lectura lor. 

- Să fi generat oare feminismul în literatură un fel de război al femeilor împotriva bărbaţilor ? 
- Feminismul este declarat ca fiind un război cu bărbaţii. Dacă ar exista şi un al 

treilea gen, probabil şi împotriva lui s-ar găsi unii şi alţii să lupte, dar este clar că principiile 
pe care îşi sprijină convingerile feminismul, sunt cele ale unui război declarat bărbaţilor şi 
e oarecum firesc să se întâmple la un moment dat şi asta, ca replică directă la misoginism. 
Suntem fiinţe complementare şi totuşi, undeva există un conflict care mai degrabă 
umbreşte literatura. Nu sunt de acord nici cu feminismul, dar nici cu misoginismul. Cred 
şi susţin cu tărie că dincolo de femei şi bărbaţi suntem oameni şi trebuie să ne ridicăm la 
această condiţie, nu să coborâm în resentimente faţă de aproapele nostru, cu atât mai 
puţin faţă de sexul opus, pe care Dumnezeule, în natura noastră ar trebui să existe 
tendinţa de a ni-l apropia, de a-l iubi şi nu, dimpotrivă. 

- Vezi viitorul omenirii guvernat de matriarhat?  
- Îmi vine greu să răspund la această întrebare, variantele pot fi doar da sau nu, însă, 

chiar nu putem şti ce aduc deceniile viitoare. Posibil, datorită creşterii numărului de 
persoane de sex feminin, dar şi imposibil în acelaşi timp. Depinde de prea multe 
probabilităţi, ca să putem aproxima aceasta. 

- Prezenţa bărbaţilor mai numeroasă în majoritatea sferelor de activitate, în special în sfera 
politicului, crează o situaţie în care feminismul e pus să accepte această stare ca pe un adevăr ? 

- Iarăşi o întrebare pentru antropolog, înţeleg. Pentru că nu sunt o feministă. 
Civilizaţia mileniilor a definit şi delimitat clar domeniile de activitate ale femelor şi cele ale 
bărbaţilor, în funcţie de puterea fizică şi sensibilitatea fiecăruia. Prezenţa numeroasă a 
bărbaţilor în politică atestă faptul că ei încă îşi iau în serios atribuţiile pe care de secole le 
practică, absenţa femeilor, de asemenea certifică acest lucru. Cu nici un gram nu putem 
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spune că femeile ar fi inferioare într-un fel sau altul şi de aceea nu sunt implicate în 
anumite domenii de activitate, doar că preocupările lor nu se îndreaptă spre aceste sfere.  

- Sau “bărbatul mai e capul şi femeia gâtul...” această expresie îşi mai are loc în actuala societate 
românească şi nu numai ? 

- Să zicem că da, pentru că femeia este mai degrabă dispusă la acest compromis, 
pentru a-i oferi bărbatului acest moment de orgoliu propriu. Însă, oricum sunt luaţi şi 
femeia şi bărbatul conduce la un moment dat, pentru că la fiecare întreprindere de fapte, 
trebuie să existe un coordonator principal şi cel care să îl sau o secondeze. Ideal ar fi să ne 
eliberăm de aceste prejudecăţi, care nu fac altceva decât să generalizeze, să uniformize, să 
diferenţieze oamenii pe categorii, să discrimineze, până la urmă. Dar nu ştiu de ce mă tot 
provoci cu feminismul, tocmai pe mine, fiindcă eu nu sunt o bună apărătoare a acestor 
tendinţe de a categorisi oamenii, la care pur şi simplu nu ader. Cred în cuplu, cred atât în 
puterea femeilor, cât şi în forţa venită de la bărbaţi! 

-Ai apărut în literatura clujeană, te-ai impus printr-o scriitură originală, bine apreciată de critică, 
de prieteni. Cine crezi că o să-ţi calce pe urmă? 

- E clar că urmaşii mei sunt o generaţie mai tânără. Dar cum eu nu ader la vreun 
curent actual, ci mă scriu, în mod liber şi absolut necondiţionat pe mine, nu ştiu cine ar 
putea veni şi să facă acelaşi lucru. Deşi eu chiar la acest fapt ce ţine de autenticism 
sfătuiesc să adere absolut orice artist, indiferent de vârsta lui. 

-  În sfera creaţiei feminine se poate vorbi de prietenii fie ele şi literare ? 
- Absolut! Să dau exemple? Ne-ar acuza lumea rea de principiul promovării pe bază 

de prietenii. Norocul şi providenţa a făcut să întâlnesc aceste persoane speciale, la care ţin 
şi pe care le apreciez, printre rândurile lor. Am prietene la care ţin nespus de mult, din 
fericire ele sunt şi poetese valabile, norocul şi providenţa a făcut să le întâlnesc şi să 
colaborez cu ele extrem de bine, ca autori, ca oameni şi ca apropiaţi. De ce spun, norocul, 
fiindcă în general femeile care scriu nu sunt foarte prietene între ele, nu se promovează, 
spun în general, nu îşi dau credit şi prioritate. Mi s-a întâmplat şi nu numai mie! Răspunsul 
meu pe scurt ar fi că, în general nu prea se fac prietenii printre femeile care scriu, dar 
există şi excepţii, una dintre ele e la mine. Am multe prietene printre poete! 

-  Există în domeniul culturii “grupuri de interese” există “corupţie” ? 
- Da! Nu pot da exemple, dar ştim cu toţii bârfele pe care le auzim la o cafea literară 

sau nu. Corupţie există peste tot, de ce n-ar fi şi în cultură? Sinceră să fiu, chiar nu am 
ajuns să mă împiedic atât de tare de ele încât să mă afecteze în vreun fel. Şi nici nu-mi 
doresc asta. 

- Crezi că se poate trăi din scris sau asta te face să te gândeşti uneori să-ţi “iei lumea-n cap” ? 
- Poţi trăi din scris, ca jurnalist. Este o meserie valabilă, jurnaliştii sunt profesionişti 

ai scrisului. Veţi vedea câtă acurateţe există în genurile jurnalistice, chiar şi cele care se 
învecinează cu literatura. Ca poet, nu! Ca scriitor, doar dacă eşti comercial. De pildă există 
colecţii care se cer, există articole mondene, dacă începi şi scrii pe la reviste, mai puţin 
literatură – şi aici ne întoarcem la genul jurnalisticii -  lumea te cumpără. Sfaturi, în general 
asta trece. „cum să-uri”, chestiuni care nu se pot aplica întotdeauna la fiecare 
individualitate, dar oamenii speră şi doresc să devină alţii, mai frumoşi, mai buni, mai 
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bogaţi, mai şmecheri şi întotdeauna, învingători. Literatura uşurică se cere şi ea. De aceea, 
dacă doreşti cu orice preţ, poţi deveni comercial şi în consecinţă, să scrii, ceea ce se cere. 
Nu ştiu câtî mulţumire de sine aduce aceasta, dar se poate. Poeţii sunt cei mai 
dezavantajaţi la această întrebare, din păcate ştim cu toţii, poezia nu se cumpără, poezia se 
scrie, se citeşte pe internet, dar nu se vinde. Proza, încă mai merge, dar nici ea nu se 
cumpără în aşa măsură, încât un scriitor să poată trăi doar din cărţile pe care le publică. 
Dacă vă gândiţi la Hary Poter, aceasta este o carte comercială, scrisă după o reţetă 
universal valabilă „nevoia copilului de magie”. Dacă, însă, ne gândim la scriitorii mari, 
aceştia au investit suflet, talent, timp, idee, credinţă, iubire. Vor scrie, câtă vreme vor avea 
ceva de spus. De trăit din aceste pagini, nu cred că se poate, asigura un trai pentru o viaţă, 
dar succesul poate garanta o tihnă financiară, pentru o perioadă. 

- Cum scrii? Ce ai pregătit pentru viitor? 
- Acum scriu cu sufletul. Ţin cont, la poezie, de formă, creîndu-mi o stilistică 

proprie, aceea pe care o simt în momentul scrierii. Nu scriu liniar! Nu scriu unitar, stilistic 
vorbind, scriu impulsionată de emoţia sau ideea momentului, iar de refăcut, foarte puţin 
intervin, ulterior. Proza însă, în special povestirile, locul unde mă desfăşor în voie, mă 
solicită mai mult: construcţie (ceea ce iubesc teribil şi anume, ingineria textelor), stil, 
dialog, planuri intra şi extradiegetice, etc. Pregătesc pentru viitorul apropiat, după cum 
spuneam, un volum de poezii tradus în mai multe limbi şi unul de teatru şi poezie. 

-  Există Clujul, un punct distinct în geografia literară a momentului ? 
- Din păcate nu aş putea spune asta. Mi-aş dori ca în capitala Ardealului să existe 

centri culturali, poli în jurul cărora să se întâmple literatura locală, dar nu pot spune asta. 
Clujul se risipeşte, aş putea spune. Nu există activităţi literare constante, cenaclurile nu au 
forţa pe care o aveau, eventualele grupări sau curente, nu se susţin, din păcate, aşa că 
Clujul suferă de risipiri de talente. 

- Se poate vorbi de o nouă promoţie de poeţi? 
- Se pare că există promoţii de poeţi tineri, care încearcă să spună ceva, nu ştiu în ce 

măsură şi reuşesc, nu m-am interesat la modul concret să aflu mai multe despre grupările 
momentului. Se poate vorbi despre curente şi tendinţe şi ca în orice domeniu, de ce n-ar 
trebui să treacă şi literatura prin asta? A fi trendy, en vogue este să te aliniezi unui curent, 
cu riscul de a deveni manierist. Oricum, acestea apar cu ceva mai mult contur, la 
Bucureşti sau prin alte oraşe. Aş vrea să pot vorbi despre ei, poeţii de nouă generaţie, însă 
nu cunosc foarte bine politica grupărilor lor.  

- Tot mai mulţi tineri cochetează cu poezia în spaţul virtual. Să fie oare o mai multă libertate de 
exprimare în acel spaţiu sau e teama de înfruntare cu rechinii breslei scriitoriceşti a noii generaţii? 

- În cazul spaţiilor virtuale, este vorba în primul rând de interacticitatea sau 
comunicarea de care tinerii au nevoie şi pe care, astfel o obţin atât de comod, fără chiar a 
se afişa în public. Ei scriu şi doresc reacţii. Într-un site interactiv, au şanse multiple de a 
primi păreri, câtă vreme a se aduna într-un cenaclu, ia mai mult timp şi mai există şi riscul 
de a primi păreri în stilul unui, de pildă, cenaclu şi nu mai multe şi presupunându-se a fi, 
obiective. Un al doilea motiv pentru care cochetează cu spaţiile virtuale este faptul că 
acestea permit o publicare, o trimitere spre public a propriilor texte, câtă vreme revistele 
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nu sunt atât de permisive, nemaivorbind despre publicarea cărţilor, ce necesită un proces 
îndelungat şi complicat de a-şi trimite spre cititori creaţiile. Cam acestea cred că ar fi 
motivaţiile atracţiei pentru site-uri interactive pe net. 

- Suferă Adina Ungur de complexul provincialismului ? 
- Nicidecum! Nu aş părăsi niciodată oraşul meu, nu l-aş da pe nimic, Bucureştiului 

sau oricărui alt oraş. Dar asta se poate citi printre versuri, dimpotrivă, asociez numelui 
meu, oraşul în care m-am născut şi am crescut. De asemenea, sunt extrem de mândră că 
locuiesc aici. Nu e prima dată când spun, dar aş dori  să ajung ca într-una din zile şi oraşul 
meu să fie mândru de mine, exact aşa cum sunt eu, de el. Nu mă consider a fi provincială, 
acest cuvânt are foarte multe conotaţii peiorative şi este folosit tot mai mult în contexte, 
cu totul nepotrivite. Categorisirile de acest gen nu denotă altceva decât îngrădire, nu 
înţeleg cu ce pot fi superiori locuitorii unui oraş faţă de locuitorii altuia şi de unde ar putea 
să se nască acest complex? Ştiu, o să-mi spui că scriitori precum Breban îl aveau, dar eu 
am să-ţi răspund că educaţia, instruirea sau erudiţia se poate face şi la sat, cu atât mai mult 
într-un oraş cultural cum e Cluj-Napoca. Răspunsul meu este: Niciodată! 

- Gruparea literară din care faci parte, în ce măsură şi-a pus amprenta asupra creaţiei şi formării 
tale ca scriitor ? 

- Din fericire,  nu fac parte din nici un fel de grupare literară şi nu am simţit nevoia 
niciodată să mă afiliez uneia. Sunt independentă din punct de vedere creativ, poezia mă 
scrie pe mine, e ca şi cum mi-ar face portretul, din fragmente puzzle, să spunem, în 
cuvinte. În proză construiesc adăposturi, edificii sau casele în care eu, cea cu portretele 
mele, mă adăpostesc. Eseurile sau lucrările de critică sunt lumile pe care le observ de la 
fereastra casei mele de proză, eu cu portretele mele de poezie. În fiecare dintre ele încerc 
sinceritatea şi obiectivitatea, acestea sunt uneltele cu care operez. Teatrul este felul în care 
mă deprind să mimez lumi şi sentimente, în mod scenic. Mă ajută în cunoaştere. Nu voi 
spune nimic despre mijloacele pe care le folosesc în exprimare, despre stil, lucru pe care 
doresc să îl afirme domnia sa Citiorul şi critica literară, atunci când mă vor lectura. Cert 
este că am încredere în ceea ce „produc”, exact aşa cum am încredere în propria-mi 
persoană, fiindcă în creaţii mă pun în foarte mare proporţie, pe mine. Dincolo de mine 
este literatura cea mare, grandioasă, pe care o citesc, o primesc în casa mea ca pe oaspeţi 
de seamă, dar niciodată nu mă voi îmbrăca în alte haine decât cele ale mele. Adică cele pe 
care eu le croiesc din cuvintele mele, până ajung să se muleze pe mine desenând un 
autoportret complet. Comparaţia nu e una întâmplătoare, de pildă volumul meu va avea 
întotdeauna o copertă făcută de mine, o tehnoredactare, idem, versuri care mă reprezintă 
şi mă scriu sau case în fragmente de proză, în care voi locui, fiindcă trebuie să recunosc, 
nici în realitate, nu aş locui nici în alte locaţii decât în casele mele şi în oraşul meu. Să fie 
acesta narcisismul de care aminteai? Eu nu aş spune asta, dar cititorul este îndreptăţit să 
considere cum voieşte de cuviinţă. 

- Ce întrebare ţi-ai fi dorit să-ţi pun şi nu ţi-am pus-o? 
- Care este credoul meu: Scrisul devine literatură atunci când ne scriem, onest, pe noi, dar se 

strecoară şi Dumnezeu printre rânduri.  
- Îţi mulţumesc,  
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Linda BASTIDE10 

 

Eugen Evu şi metaforele plasticizante… 
 
Un postmodernism controversat a 

condus pe unii poeţi şi nu dintre cei mai 
mici, la abandonarea lui pentru a provoca 
zgomotos , asupra poeziei, un tsunami în 
care valurile venite de departe, grele şi 
uşoare în acelaşi timp, prin empatica 
transmisie a unei stări poetice, a pulsiunilor 
marelui larg al emotivităţii lor, să 
copleşească universul scrierii emotive şi 
directe. Dând limbajului puterea de a 
traversa culisele tăcerii, şi poetului Eugen 
Evu pe cea de a exprima nevoia sa de a zice, 
dând poemului scrierea sa particulară şi 
dând în sfârşit celui care citeşte rolul de 
cercetător care caută falia prin care să 
prindă verbul în nuditatea sa, pentru a pune 
astfel jaloanele unei totale comunicări cu ea, 
iată poezia lui Eugen. 

Noi intrăm astfel în paradoxul unei 
situaţii nu întotdeauna greu de traversat : 

dilemă, iritare ? 
Cuvintele sunt aici : eratice, palpabile, disponibile, gata de a respira, grăbite să 

intre în poem. Şi totuşi, în ciuda poverilor mileniilor de existenţă - întrega existenţă a 
Omului - iată-le pure sau aproape în faţa problemelor fundamentale ale spiritului. Între 
ceea ce este - finitudinea momentului : intenţia de a scrie - şi ceea ce ar trebui să fie - 
scriere exhaustivă, perenitatea momentului - poemele lui Eugen Evu aruncă o punte şi, 
dincolo de capcane şi lacrimi, rămân unica dovadă a puterilor fără încetare noi ale 
conştiinţei.  

    

                                                 

10
 Linda Bastide este Ex vicepreşedintă a Societăţii Poeţilor Francezi, membră a Cartei 

Autorilor şi membră a P.E.N clubului francez. 
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Madeleine DAVIDSOHN (Israel) 
 

POEM ÎN ALB 
 

Alb. Alb fără început, fără sfârşit . 
I-a luat ceva timp până să înţeleagă unde se află, ce se petrece cu ea. 
Albul inconsistent era lumină. Părea că vine de pretutindeni şi pătrunde înlăuntrul ei. Dar 

albe pot fi o mulţime de locuri. Alb e sanctuarul fecioarei şi tot albă împărăţia îngerilor. Albă era 
marea de spumă  în care înota cu disperare să se menţină la suprafaţă  şi tot alb câmpul de 
margarete prin care alerga fără suflare spre orizont. 

Înăbuşite, sunetele ajungeau cu greu până la ea, adormitor ca un cântec de leagân. Dar ea 
nu vroia sa doarmă. Nu avea voie. Se încorda în efortul de a învinge acea vrajă, seducţia 
nemuririi. Dacă ar reuşi să le împartă  în litere, în silabe, în cuvinte cu înţeles. De asta depinde 
totul. Acolo era esenţa. Umbre se mişcau în jur, se apropiau , se distanţau, se topeau sau răsăreau 
din albul vătuit, într-un balet fără noimă Cum de nu o vedeau, când ea era acolo culcată în 
mijlocul scenei  

Pe un ecran suspendat în vid linia vieţii se depăna lină şi netedă, rar   întreruptă  de câte un 
vârf ascuţit, o tresărire, sau un oftat. 

Vis ori realitate, viaţă sau moarte ? 
 Tampon, bisturiu, pensă,  bisturiu pensă şi din nou tampon , tampon tampone." Lumina 

strălucitoare, îngheţată venea de undeva de sus din plafon sau din cer.  Albă era sala, albe 
cerceafurile care-i acopereau trupul.  Cum de n-o auzeau, cum de nu o vedeau când ea era acolo. 

Monitorul desena o linie rar întreruptă de câte un vîrf ascuţit ca o tresărire, ca un oftat. 
Accident. Urechea a prins cuvântul, mintea se străduia să-i priceapă sensul.  Îl cântărea cu 

atenţie  accident, ... acci...dent, ...cident. Literele se încurcau  se amestecau una peste cealaltă, i se 
încălceau în creer. Ar fi  vrut să-l repete ca să-l înţeleagă, dar gura refuza să-o asculte. 

Şi dintr-odată şcrâşnet de roţi, de metal ce se frânge a năvălit peste ea amestecat cu ţipătul 
sirenei. 

Accident a reverberat cuvântul în gînd. Şi trupul s-a arcuit să-l reţină, să nu uite. Era vital, 
era de maximă importanţă. 

Lumina deveni şi mai puternică de parcă mai multi sori se aprinseră deodată deasupra 
capului ei. Da. Acolo era ea  şi halatele albe care încercau s-o menţină deasupra apei însumate . 

Nu mai avea de ce să se teamă. Totul deveni simplu odată cu înţelegerea. Şi apoi marea 
uşurare; bucuria de-a trăi 

O urmă de gând, un semn de întrebare i-a tulburat pentru un moment fericirea. Oare cum 
o fi dincolo?  alb? 

Linia monitorului dreptă, continuă prelungindu-se nesfârşit spre capătul ecranului s-a 
zbuciumat brusc, s-a  strâns.  Unde ascuţite, bezmetice i-au tăiat drumul  şi în cele din urmă 
sacadat ca şi ritmul unui instrument bine acordat şi-au reluat bătaia. 
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Camelia-Meda MIJEA  
 

Conştiinţa culpabilităţii în Căderea lui Albert Camus  
 

 Ion Vitner afirmă, în Albert 
Camus sau tragicul exilului, că „de la 
asesorul de colegiu, din Subsolul lui 
Dostoievski, literatura nu înregistrează 
o voce mai tragică şi mai deconcertantă. 
Şi am amintit de creaţia dostoievskiană, 
una din cele mai insolite, dar atât de 
modernă, de actuală, prin factura ei, 
pentru că în mod vizibil Jean-Baptiste 
Clamence nu este decât un descendent 
al personajului din micul roman al lui 
Dostoievski.” Căderea lui Camus 
prezintă spovedania tulburătoare a unui 
om care cunoaşte de-căderea din sfera 
cea mai înaltă cu putinţă în gheena cea 
mai putredă şi cea mai absurdă.  

După aproape o viaţă în care a 
cunoscut beţia puterii, a bogăţiei şi a succesului, în care credea că a văzut şi a 
cunoscut tot ce se poate, un om îşi înţelege, în urma unor evenimente pur 
întâmplătoare, rostul pe pământ, dar îşi înţelege de asemenea egoismul şi 
vanitatea care l-au condus de-a lungul anilor, ipocrizia care l-a făcut să nu vadă că 
tot ce făcea era fals, că tot ce spunea era minciună, că toată viaţa lui de până 
atunci fusese o imensă şaradă, în care adevărul era ascuns, în mod deliberat, sub 
o mască perfidă care îi permitea, teoretic, să se simtă deasupra tuturor celorlalţi. 
Avocat de succes la Paris, Jean-Baptiste Clamence îşi dedică viaţa apărării 
oamenilor nevoiaşi, care văd în el un adevărat mântuitor. Îşi alege clienţii printre 
oameni săraci, văduve şi orfani, într-un cuvânt victime, pe care îi reprezintă fără 
bani, şi face tot posibilul pentru a le demonstra nevinovăţia sau neşansa, în 
spiritul apărării dreptăţii: „eram de partea celui nevinovat şi conştiinţa mea era 
împăcată”. Mărinimia, modestia pe care le dovedeşte îi atrag admiraţie. 
Discursurile lui convingătoare şi emoţionante ajung atât la inima clienţilor, cât şi 
la cea a judecătorilor. Toate acestea, însă, din două motive: „eram susţinut de 
două sentimente sincere: mulţumirea că mă aflu de partea celui nevinovat şi un 
dispreţ instinctiv faţă de judecători în general.” Crezând că este fericit, Clamence 
duce o viaţă intensă, fără griji pentru viitor, convins că totul îi este asigurat, că a 
ajuns pe o treaptă atât de înaltă, încât căderea este imposibilă. În lumea lui, 
„judecătorii pedepseau, acuzaţii ispăşeau, iar eu, liber de orice îndatorire, în afara 
oricărei judecăţi şi a oricărei pedepse, tronam, liber, într-o lumină paradisiacă”.  



 90 

Ceea ce îl mulţumeşte pe Clamence e să fie propriul lui stăpân, să îşi poată 
controla emoţiile, generozitatea, să nu fie nevoit să dea socoteală absolut 
nimănui pentru comportamentul său, să fie veşnic iubit de ceilalţi şi neapărat 
superior lor, fiindcă, aşa cum ajunge să creadă el însuşi, „la urma urmei, a trăi pe 
culmi rămâne totuşi singurul mijloc de a te face văzut şi adorat de mulţime”, iar 
profesiunea lui „satisfăcea în chipul cel mai fericit această vocaţie pentru 
înălţimi.” Obţine tot ce îşi dorise de la viaţă, trăieşte din plin toate bucuriile pe 
care aceasta i le oferă. O spune chiar el: „Acordul meu cu viaţa era total, aderam 
la ea cu toată fiinţa mea. Fără a refuza nimic din ironiile, din măreţia şi din 
servituţile ei.” Vanitos peste măsură, el se arată în relaţiile cu semenii de o 
modestie înduioşătoare, dar care nu este decât o mare făţărnicie. Inclusiv în 
raporturile cu femeile este foarte calculat şi se comportă astfel încât să nu-şi 
creeze complicaţii şi obligaţii faţă de ele. Alegând să nu se căsătorească tocmai 
pentru a nu se obliga în nici un fel faţă de cealaltă persoană, Clamence este 
înconjurat de femei, mereu altele, pe care nu le iubeşte, ci doar se simte bine 
cucerindu-le. Analizându-şi sentimentele de iubire, are puterea să îşi recunoască 
narcisismul şi îngâmfarea: „toată viaţa am avut, totuşi, o mare dragoste: 
dragostea de mine însumi”; „de când mă ştiu am fost întotdeauna peste măsură 
de vanitos. Eu, eu, eu, iată refrenul preţioasei mele vieţi”.  

Două evenimente aparent fără nici o legătură cu el, dar care au loc în 
prezenţa lui, rup echilibrul care îi guvernează viaţa, întrerup şirul bucuriilor sale, 
al nepăsării pentru cei din jur, al minciunii perpetue.  

Într-o noapte de noiembrie, pe drumul de întoarcere acasă, vede pe podul 
Royal, traversând Sena, o femeie tânără, îmbrăcată în negru. La capătul podului 
aude în urma lui zgomotele prăbuşirii unui corp în apă, dar nu se întoarce. Aude 
apoi un strigăt coborând în josul fluviului, dar de asemenea nu reacţionează. 
Tăcerea de mormânt care urmează îl transpune într-o stare de şoc, în care simte 
deopotrivă spaimă, frig, regret, dorinţă de a interveni, slăbiciune. Gândindu-se că 
oricum este prea târziu pentru a mai face ceva, îşi continuă drumul, păstrând în 
suflet această întâmplare. Faptul nu rămâne fără sechele: mulţi ani mai târziu, 
călătorind cu vaporul, zăreşte în depărtare un punct negru care nu este decât 
unul din acele resturi pe care le lasă toate vapoarele în urma lor, dar în prima fază 
crede că este un om înecat. Acest fapt îl face să-şi reamintească strigătul pe care 
îl auzise în josul fluviului şi care venea probabil de la o persoană care se aruncase 
în apă şi îşi dă seama că strigătul îl urmărise peste tot în acest răstimp şi că îl 
aşteptase aici.  

Al doilea eveniment care îi tulbură existenţa se petrece la distanţă de 
aproximativ doi sau trei ani faţă de cel precedent, pe un alt pod care traversează 
Sena, pe podul Artelor de data aceasta, şi tot într-o noapte. În momentul când se 
pregăteşte să îşi aprindă o ţigară aude în urma sa pe cineva izbucnind în râs, dar 
nu zăreşte pe nimeni. Întorcându-se la loc, aude din nou acel râs în spate, ceva 
mai îndepărtat, un râs venind de nicăieri, care îi intensifică bătăile inimii şi îl 
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tulbură cu atât mai mult cu cât nu are nimic misterios în el, ci este un râs firesc, 
sănătos, vesel. Ajuns acasă, aude din nou râsul sub fereastra lui şi vede în stradă 
câţiva tineri despărţindu-se, bine dispuşi.  

Această din urmă întâmplare îl face să nu mai meargă pe cheiurile Parisului 
şi de asemenea să înceapă să-şi pună o serie de întrebări asupra existenţei lui. În 
viziunea lui Ion Vitner, „drama la care a asistat nepăsător persistă în conştiinţa 
avocatului, îi subminează certitudinile în vocaţia şi activitatea sa, îi demască 
resorturile ascunse ale întregului său fel de viaţă, ale tuturor aspiraţiilor şi mani-
festărilor sale pe plan social, profesional, etic sau erotic. Strigătul disperat auzit în 
noaptea pariziană se transformă cu timpul într-un râs obsesiv, halucinant, pe care 
avocatul îl aude la răstimpuri fără a-l putea localiza sau defini. Actul tragic s-a 
deghizat în ironie necruţătoare, obligându-l pe om să refacă toate datele vieţii lui 
în lumina acestei lucidităţi corosive.” Pe scurt, după această întâmplare, 
personajul începe să îşi demonteze viaţa bucată cu bucată, să îşi analizeze 
comportamentul, să vadă mai clar în el, şi ajunge la concluzia înspăimântătoare 
că „mi-am trăit întreaga viaţă sub semnul duplicităţii”, că principiile după care şi-
a organizat-o sunt total greşite şi că s-a minţit deliberat încontinuu. O stare de 
depresie profundă pune stăpânire pe el. Îşi dă seama că „atunci când trupul e 
trist, sufletul lâncezeşte. Uitasem parcă într-o oarecare măsură acel lucru pe care 
nu-l învăţasem niciodată şi pe care-l ştiam atât de bine: să trăiesc. Da, cred că 
atunci a început totul.” Începe să se gândească la trecutul său, să recunoască în 
mod deschis faţă de propria lui conştiinţă faptele ruşinoase al căror autor a fost. 
Treptat ajunge să îşi dea seama că, deşi îi apără pe cei nevinovaţi, fondul lui 
interior este cu totul diferit. Apărător în ochii lumii, el este aşa doar în măsura în 
care acest lucru nu îl deranjează, nu îi pricinuieşte probleme, fiind de fapt un 
judecător exact ca cei pe care îi dispreţuieşte, un acuzator.  

Nemaiputând suporta să trăiască în minciună, Clamence începe să se 
discrediteze pe el însuşi, „să spulber reputaţia măgulitoare de care mă bucuram”, 
îşi pierde rând pe rând clienţii, îşi alungă iubitele şi hotărăşte să nu se mai 
ascundă, scoate la iveală adevărul despre persoana lui. Îşi închide biroul de 
avocat, părăseşte Parisul, îşi schimbă numele, călătoreşte peste tot şi se stabileşte 
în cele din urmă în Olanda, la Amsterdam, instalându-şi biroul într-un bar sordid 
din port, în „cartierul mateloţilor”, numit „Mexico-City”. Alege Amsterdamul şi 
mai ales mahalaua evreiască dintre toate locurile posibile, fiindcă este locul unuia 
din cele mai mari genociduri din istoria omenirii, locul unde au fost deportaţi sau 
asasinaţi şaptezeci şi cinci de mii de evrei, pentru că aici consideră el că poate 
înţelege cel mai bine unele adevăruri.  

Tehnica lui se schimbă. Acuzându-se pe sine însuşi de cele mai oribile 
crime, într-un fel foarte dibaci şi subtil, îl face pe interlocutorul său să 
mărturisească fapte chiar mai groaznice decât cele comise. „Amestec ceea ce mă 
priveşte pe mine cu ceea ce-i priveşte pe ceilalţi. Iau trăsăturile comune, 
experienţele pe care le-am îndurat împreună, slăbiciunile pe care le împărtăşim cu 
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toţii, bunele maniere, omul zilei, cu alte cuvinte, aşa cum există el în mine şi în 
ceilalţi. Din toate făuresc un portret care este al tuturor şi al nimănui, […] 
portretul pe care-l întind contemporanilor mei devine o oglindă.” Din avocat, 
devine judecător-penitent. Această meserie constă în a-ţi face singur rechizitoriul, 
în a-ţi mărturisi păcatele în public: „Mă învinuiesc, aşadar, de toate crimele cu 
putinţă.” Cum îşi găseşte liniştea sufletească? „Am acceptat duplicitatea, în loc să 
fiu nefericit din pricina ei.” Clamence realizează că, în noua lui calitate, nu poate 
manifesta destulă onestitate în judecarea celorlalţi dacă nu se judecă mai întâi pe 
sine şi dacă nu îşi strigă în gura mare toate josniciile comise. Raţionamentul lui 
scoate la iveală singura metodă de a judeca şi de a rămâne totuşi cu conştiinţa 
nepătată: „De vreme ce nu-i poţi osândi pe ceilalţi fără ca, pe dată, să te judeci pe 
tine însuţi, trebuie să-ţi dai singur în vileag toate păcatele, pentru a dobândi 
dreptul de a-i judeca pe ceilalţi. De vreme ce orice judecător devine, mai devreme 
sau mai târziu, penitent, trebuie să faci calea în sens invers şi, începând prin a fi 
penitent, să sfârşeşti ca judecător.” Concluzia sa, deşi se simte mai liber decât 
înainte, este una tristă, şi mai mult decât atât, fără speranţă: „nevinovăţia nu mai 
există”, prin urmare toţi oamenii au o pată pe suflet, toţi au păcate ascunse, dacă 
nu chiar crime monstruoase, fie ele şi doar morale sau involuntare, cum este cea 
pe care a comis-o el atunci când a lăsat-o pe acea femeie să se sinucidă, cum este 
însuşi Iisus, pentru că „din pricina Lui muriseră pruncii din Iudeea, ucişi în timp 
ce părinţii săi îl duceau la adăpost.”  

Libertatea aşteptată îl încătuşează chiar mai mult decât înainte şi este cu 
mult mai greu de purtat pe umeri decât indolenţa din trecut: „La capătul oricărei 
libertăţi se află o sentinţă; iată de ce libertatea e o povară prea apăsătoare, mai cu 
seamă când ai febră sau când eşti nefericit sau când nu iubeşti pe nimeni.” Este 
dureros, dar dat fiind că „trăim în mijlocul delirului general şi al persecuţiei”, nu 
există nici o soluţie rezonabilă pentru o viaţă cu conştiinţa împăcată. Dorinţa lui, 
rostită la disperare, ca fata de pe pod să se mai arunce încă o dată în apă, ca să îi 
ofere din nou şansa de-a o salva şi de a se salva şi pe el nu are sorţi de izbândă, 
dar spre uşurarea lui este exact ceea ce trebuie, fiindcă deşi ştie ce ar trebui să 
facă în acest caz, nu este nicidecum sigur că ar proceda astfel. Prin urmare, este 
mult mult mai bine că acest gând este utopic: „Să presupunem, iubite maestre, că 
ruga noastră s-ar împlini. Ar trebui să trecem la fapte. Brr...! Apa e atât de rece! 
Dar să nu ne neliniştim! Acum e prea târziu, va fi întotdeauna prea târziu. Din 
fericire!”  
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MERIDIANE LIRICE 
 

 

Poeţi din Noua Zeelandă 
 

 

Fleur ADCOCK 

 

Sfârşit fericit  
 
După ce n-au făcut dragoste  

şi-a tras un cearşaf pe ochi  
până el s-a încheiat la cămaşă:  
nu jenă de trupurile lor – cele 

ci le-arătaseră de bună voie – ci o timidă 
încercare de a se scuza. 

 
Mai târziu, totuşi, uniţi de 

dezgustul unor astfel de 'finaluri neglijente' 
au convenit să se revadă; după care 

au chicotit, au povestit amintiri, s-au ţinut de mână 
de parcă ar fi făcut dragoste – 

şi nu acel final mai fericit – au devenit prieteni.  
 
 

Spitalul din Soho pentru femei 

- fragment - 
 
1 

Cameră stranie, din unghiul acesta:  
uşa albă deschisă-naintea mea,  
pat străin bâzâit mechanic, lumini albe. 
Vor urma camere şi mai stranii. 
 
Pe când adormisem am văzut adânca deschidere a florii  
şi m-am aplecat deasupra ei, recunoscător. 
Înnotând s-a-nchis peste chipul meu: Nu eram gata. 
Nu era moartea, era acceptarea. 
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* 
 

Subţirea noastră pisică pacient a murit torcând,  
micul ei cap triunghiular dat pe spate,  
degetele asistentei mângâindu-i gâtul,  
mâna mea pe spatele-i încordat; acul iute. 
 
Era a doua moarte de cancer. 
De prima nu trebuie să vorbesc eu. 
Au fost telefoane şi scrisori curajoase 

şi mâna unui prieten sângerând sub sicriu.  
 

* 
 

Doctore, nu mi-e teamă de-un cuvânt.  
Dar nici nu vreau să-l îmbrăţişez pe vizitatorul acela,  
să-l înghit aşa cum Hine-Nui-te-Po 

l-a înghiţit pe Maui; aşa ar trebui.  
 
Iar ea a câştigat aici; burta ei l-a strivit. 
Zeiţele nu pot face aşa ceva. 
Dar am acceptat mâinile cu mănuşi şi dilatatorul  
şi trebuie să-mi desfac picioarele pentru bisturiul chirurgului 

 
 
Rob ALLAN  

 

Fraţii Lansky, Memphis 

 

Elvis obţine-o casă permanent  
depărtată de purtare şi de straie  
Curtis îi cârlionţează chipul cu intensă dorinţă  
asta au observat proprietarii de la Lansky Bros 
că el vroia să fie cineva ebody 
s-ajungă mai sus şi să reducă expres proiectul arhitectural  
podeaua de bază şi falset  
să fie să fie un sfânt rulou spiritual  
ce-ncurajează ţipetele şi leşinul aşa cum ştim.  
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Muzica neagră a Sudului 

 

Muzica oamenilor era tot ce vroia să-nregistreze  
şanţul necanelat al unui crez Whitmanesque  

miros de plantaţie, respiraţie a puterii  
şi respiraţie a fragilităţii.  
Cum altfel decât parcurgând pista 
credinţei şi viziunii nevoii şi disperării  
Stând într-un colţ şi cântând 
Vor auzi oamenii 
muzica neagră a sudului.   

 

 

Janet CHARMAN 
 

 
 

Duminică târzie 
 
Duminică târzie 
lumina bruscă 
eclipsează ecranul 
el ţine perdelele trase 

în timp să vadă  
localnicii aruncându-şi 

semiavantajul 
în noroi 
ea –şi snopeşte copilul  
fierbe ibricul 
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pe gazonul călcat sub linie  
e strălucirea  

zoaiei căzute  
îl dă cu squaller ud 

iese-n fugă 
sub norul roz închis din faţă 
să ia ce e uscat de pe sârmă 
apoi ploaia 
atârnă sus deasupra aţipelilor 

face să cadă primii stropi  
în camera-ncinsă  

copilul gol   
îşi loveşte călcâiele  
de masă  

ce să facă ea lalelele cu gât întunecat  
ce-atârnă deasupra ei  

îşi încearcă zâmbetul cu una  
 
 
Edmond MURRAY 
 

 
 
 

Jungla 
 
Doar portocale banane şi orez 
Şerpi şi întuneric 
Stăpânii vor reveni peste şase luni 
Între timp ai grijă de oamenii ăştia 
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Albii devin negri noaptea 
Cerul negru devine alb ziua 
Oamenii ăştia urâţi ce construiesc această staţiune 
Nu ştiu de vor fi plătiţi vreodată 
 
Otrava plictiselii 
Cuprinde toate riscurile iniţiativa 
Prietenul meu e surprins a stat cu mine atâta timp 
Însă a plecat după trei luni 
 
După şase luni revin stăpânii 
Conducem trei zile înapoi spre oraş 
Şi nu-mi dau nici un bănuţ. 
 
Aerul e rece ca gheaţa 
Rochia mea atârnă sobru şi pur 
Sunt cu gândul la nimicul ce-l am 
Stau cu genunchii la bărbie 
 
Guido vine până la mine 
Ia asta spune el 
Teancul de bani e cald în mâna mea 
Privesc cu afecţiune mersul lui înapoi 
 
 

Războiul rece 
 
Războiul rece era acasă 
Dar umplut şi-ntregul pământ 
Un adăpost întâmplător în curtea din spate 
O maşină rusească de care n-aveai nevoie 
 
Indiscutabil şi neiritare 
Apostolii lui s-au răspândit prin lume 
Într-un fel de mişcare religioasă 
Numele lui Patrice Lumumba a fost o putere pură a limbii 
 
Invocarea lumii pierdute şi viitoare 
A devenit pâinea noastră cea de toate zilele 
Dai de mâncare la pui 
Cu prietenul tău alb în pantaloni scurţi 
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Mama ta priveşte 
Războiul rece urma totdeauna să dureze-o veşnicie 
Nu avea de ales şi nici noi 
Era un fel de personaj sau aşa ceva 
 
Bunicul tău ţine hăţurile calului 
Calul intră-n fotografie din dreapta 
Maşina rusească e pe fndal 
Cât de nenorocit erai 
 
Iubeam războiul rece ca îngheţata 
Ne dădea pace linişte timp să retrimitem 
Darul împachetat şi să-l dăm nedeschis din mână în mână 
E anecdota unei bucăţi de aţă 
 
 

Hone TUWHARE 

 

Nu un soare de duzină 
 
Lasă-ţi braţele să cadă copacule:  

nu le ridica brusc a rugăciune  
spre norul prins în halou. 

Să nu-ţi fie braţele tari iar  
revenirea pentru asta nu e o simplă secure  

de tocit nici foc de înnăbşit. 
Seva ta nu se va mai ridica  
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sub influenţa lunii. 
Nu mai înclina un cap diferenţial 
spre bârfelile vântului, nici nu-l agita 
spre gâdilatul ploii grosolane. 
Fostul tău caracter hirsut nu va fi învăluit 
de minunatul zbor  
al păsărilor nici de scut 
nici calmă ardoarea amanţilor nepăsători 
de soarele monstruos. 
Copaci lăsaţi-vă braţele să cadă 
nu oferiţi vane rugăminţi mingii radiante. 
Nu e scânteierea galantă a musonului, 
nici rafala vântului năvalnic. 
Verdele estompat al emanaţiilor tale 
magice nu vor mai face vreodată pure 
aceste ceruri poluate ... pentru asta 
nu e un soare oarecare. 
O copacule 
în munţii neumbroşi  
 câmpiile albe şi 
fundul cenuşiu al mării 
sfârşitul tău e în fine scris.  

 
 
Robert SULLIVAN 
 

Pentru Alan 
 

Poeţii pleacă precum copacii, cascade de poeme,  
            poeţii stau şi cântă în ramuri  

Cascadele, somonul căzând pe stânca de sus, 
            strămoşi aşteptând, doar zgomotul 

                                   cascadelor. 
Atâta lumină de prins  

            frunzele ce cad, de luminat acelea  
                       ce sărută pământul şi păşesc. 

Urme de poeţi plecând, veşmânt 
            azvârlit, baston încovoiat ce trage  

                       cu greu poeţii din scenă, însă vocea  
Miracolul vocii rămâne. 
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Alison WONG  

 

Terenul de joacă 

 
Pe terenul de joacă, o fată îşi strigă 
fratele, ‘Fii atent la băiatul chinez.’  

Îmi privesc fiul. El poate spune arsură, vânt 
şi tot felul de părţi ale corpului – toate chinezeşte.  

E blond închis.  
‘Sunt chinez,’ spune el cu mândrie.  

‘Când voi fi mare, îmi voi mânca legumele.  
Voi fi femeie.’  

 
Cina 

 
El şi tatăl lui stau în semi-întuneric.  

Urmăresc Shortland Street.  
Aduc cina, mai aprind o lumină.  
‘Eşti o femeie bună,’ spune el.  
Îşi ridică furculiţa roşie Snoopy:  
a străpuns o bucată de peşte.  
‘Când îi mănânc eu ei sunt morţi,’ spune el.  
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