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     Argument

Revista Cetatea Culturală, aparută iniţial în luna septembrie 1998, a avut o evoluţie extrem de sinuoasă şi 
nefericită. Până în anul 2001 costurile ocazionate de editarea şi tipărirea ei au fost asigurate de la bugetul Consiliului 
Local, revista fiind etichetată de neprieteni ca o publicaţie a Primăriei. Pornind de la acest pseudoargument, ca 
urmare a frecventele conflicte dintre edilul din acea perioadă şi membrii Consiliului Local, odată cu acutizarea 
acestor neîntelegeri, fără să se fi deranjat să citească măcar o singură pagină din numerele apărute până la data 
respectivă, în anul 2002, ca să-l sancţioneze pe primar şi neinspiratele sale fantezii în tratarea consilierilor, aceştia 
au decis brusc sistarea finanţării acestei publicaţii. Astfel că, în anul 2002, am suspendat vreme de aproape 4 ani 
apariţia acestei reviste, în ciuda faptului că aceasta reuşise într-un termen deosebit de scurt să strângă alături de 
ea unele dintre cele mai importante nume ale scrisului contemporan românesc între care şi o serie de membri 
ai Academiei Române, reprezentanţi ai Uniunii Scriitorilor, nume prestigioase ale vieţii universitare şi cercetării 
ştiintifice, alte elite ale spaţiului românesc precum şi colaboratori din 37 de ţări ale lumii, beneficiind de contribuţii 
remarcabile ale unor diplomaţi, prozatori, poeţi, oameni de cultură de certă valoare în ţările lor de origine. Aceasta 
răzbunare primitivă a  reprezentanţilor deliberativului din acea perioadă a fost motivată de bănuiala unora că 
publicaţia noastră ar fi subordonată şi ar fi servit unor anumite interese politice. Nimic mai fals în acest sens. Încă 
de la primul număr al apariţiei sale şi până în momentul de faţă am făcut tot ce ne-a stat în putinţă de a menţine 
publicaţia în afara oricăror obedienţe sau influenţe politice. Colectivul redacţional şi toţi colaboratorii noştri au 
urmărit constant, fără să se abată nici o clipă de la acest drum să slujeasca exclusiv cultura naţională şi interesele 
ei. Am evitat sistematic alunecarea spre o orientare sau alta şi am rezistat oricăror impulsuri sau tentanţii care ar 
fi putut influenţa şi compromite într-un fel opţiunea noastră programatică şi tematică iniţială. Avem convingerea 
că tocmai datorită acestei consecvenţe ne-am bucurat şi ne bucurăm de o bună primire din partea publicului 
cititor dar şi din partea numeroşilor noştri colaboratori. În anul 2006 am reluat publicarea în cea de-a treia serie a 
acestei reviste suportând personal toate costurile aferente. Am rezistat până în anul 2010 când, ca urmare a unei 
neinspirate politici de tăieri ale veniturilor şi salarilor bugetarilor nu am mai putut continua susţinerea revistei.
 Cum spuneam, revista Cetatea Culturală s-a bucurat de interes şi de o bună primire în cele mai înalte şi 
prestigioase cercuri cultural-academice atât în ţară cât şi peste hotare. Dupa sistarea celei de-a treia serii, un grup 
de membrii ai Academiei Regale Belgiene, aflaţi în vizită în Cluj-Napoca, l-au pus într-o grea şi penibila situaţie 
pe primarul din acea perioada a municipiului care, întrebat despre revista Cetatea Culturală nu a putut da nici o 
informaţie, sau poate i-a fost jenă să recunoască faptul că nu aprobase solicitarea pe care i-o adresasem, de a sprijini 
cu fonduri apariţia revistei. Deasemenea relativ recent, în urmă cu maximum trei luni de zile am fost abordat 
telefonic de un reprezentant al Universităţii Heidelberg din Germania care ar fi dorit să ştie ce s-a întamplat cu 
revista întrucât nu mai e de găsit.
  În afara celor doua cazuri menţionate ar trebui menţionate zeci şi chiar sute de apeluri atât din partea 
cititorilor cât şi a colaboratorilor din ţară. Acestea sunt motivele care ne-au determinat sa reluăm acest proiect 
într-o nouă serie. Pentru moment din cauza unor jenante constrângeri financiare optăm doar pentru varianta 
electronică. Sperăm ca în viitor să revenim şi la forma tipărită, spre bucuria celor care şi-o doresc, toţi cei care văd 
în Cetatea Culturală una dintre publicaţiile responsabile ale spaţiului cultural românesc.
 Trebuie sa subliniez că datorez relansarea acestui proiect generozităţii şi entuziasmului a doi tineri, sinceri 
iubitori de cultură dar şi mari maeştrii ai tehnologiei: Alexandru Sturz si Radu Bunescu.

 
Dr. Dan Brudascu,

Redactor şef
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Prof. univ. dr. D. PROTASE,
Membru de onoare al Academiei Române

REGELE DECEBAL -  MARE 
PERSONALITATE A ISTORIEI NOASTRE 

ANTICE

- Evocare –

La împlinirea celor 19 secole şi mai bine de 
la suprimarea pe calea armelor a lui Decebal, de către 
Roma biruitoare, implicat decisiv în evenimentul de 
răscruce din anul 106, este util şi necesar să ne readucem 
în memorie înaintaşii iluştri, făuritori de istorie, care 
în timpurile vechi au participat la crearea premiselor 
devenirii noastre ca popor neolatin în sud-estul Europei.

Decebal (87-106) ocupă în istoriografie un loc 
bine determinat, comparabil în mare măsură cu cel care, 
justificat, revine lui Vercingetorix al galilor, deoarece 
împrejurările, scopul şi rezultatele confruntărilor pe 
viaţă şi pe moarte cu romanii s-au dovedit a fi extrem 
de asemănătoare: mărire şi înfrângere, sacrificiu suprem 
pentru patrie, mutaţii ireversibile pe plan politic-militar 
şi cu deosebire social-economic, etnic şi cultural. 
Decebal şi Vercingetorix întruchipează simbolul apărării 
şi libertăţii patriei, până la suprema jertfire de sine. 
Concepţii, idealuri, fapte şi sentimente ale trecutelor 
vremi, pe care judecata omului modern – după 1900 
de ani sau după două milenii şi mai bine – le apreciază 
într-un fel sau altul, în funcţie de etica şi de sistemele 
doctrinare ale epocii în care trăieşte.

Lăsând la o parte considerentele de tipul „ce 
e rău” şi „ce e bine”, „ce e drept” şi „nedrept” în mersul 
istoriei, în raport cu cucerirea romană, vom reaminti 
aici împrejurări, acţiuni, trăsături de caracter, idei şi 
mari înfăptuiri, care situează pe Decebal în sfera marilor 
personalităţi ale istoriei noastre naţionale şi universale.

După cum se ştie, cu privire la Decebal şi 

epoca sa, din istoriografia antică au ajuns până la noi 
unele informaţii valoroase, completate în mod fericit 
de reliefurile Columnei Traiane, de datele furnizate 
de arheologie şi epigrafie. Toate acestea, dublate şi de 
studiile moderne, pun într-o lumină vie, portretul şi 
personalitatea puternică a ultimului rege dac.

Despre originea lui Decebal nu ştim aproape 
nimic sigur. Ştampilele de pe marele vas de cult 
descoperit la Sarmizegetusa Regia, cu textul 
„Decebalus per Scorilo” considerat greşit în limba 
dacică şi însemnând „Decebal, fiul lui Scorilo”, sunt în 
realitate cu text în limba latină şi au, de fapt, înţelesul 
„Decebal prin Scorilo” (a făcut vasul). Adică, este vorba de 
un atelier regal a lui Decebal, care prin Scorilo (meşter, 
ceramist sau şef  de officina) a realizat respectivul vas 
pentru necesităţile cultului religios. Deci, atare filiaţiune 
nu se poate susţine. În schimb, se admite din partea 
specialiştilor, pe baza scriitorilor antici Cassius Dio 
şi Iordanes, că Duras (Diurpaneus) renunţă la tron şi 
cedează domnia lui Decebal, dat fiind pericolul roman. 
De la Cassius Dio aflăm că Decebal mai avea o soră, 
iar poetul Marţial spune că avea un frate Diegis. Mai 
sunt şi alte ipoteze privind rude ale regelui dac. Oricum, 
Decebal avea stirpe regală, fapt acceptat de istorici.

Cert este că Decebal era un bărbat cu calităţi 
deosebite, capabil să conducă regatul dac şi să facă 
faţă iminentului pericol roman. Cassius Dio îi face un 
portret succint, din care se desprind însuşirile sale de 
bun strateg şi iscusit diplomat, de altfel verificate din 
plin de războaiele cu Domiţian şi Traian. Iată cum îl 
caracterizează autorul antic: „priceput în ale războiului, 
iscusit la faptă, ştiind când să atace pe duşman şi când să se 
retragă la timp, dibaci în a întinde curse, viteaz în luptă, ştiind 
a se folosi cu pricepere de o victorie, dar şi să iasă cu bine dintr-o 
înfrângere”. Din această cauză, mult timp el a fost pentru 
romani un adversar de temut.

De remarcat că dintre regii daci numai Decebal 
are chipul redat în arta plastică antică, fiind imortalizat 
în câteva scene de pe Columna Traiană, dintre care 
cea din lupta de la Tapae (scena XXIV) se dovedeşte 
a fi cea mai expresivă. El este înfăţişat ca un bărbat 
viguros, cu fruntea lată, arcade bine marcate, sprâncene 
stufoase, gura mare, buze groase, nasul proeminent şi 
drept, faţa espresivă cu o barbă scurtă, mustaţa lungă şi 
uşor arcuită, ochii ageri şi privirea înainte, purtând pe 
cap boneta specifică (pileus). Sunt trăsăturile esenţiale 
ale portretului său, aşa cum acesta este reprodus în 
cărţile de istorie şi manualele şcolare. Se poate spune că 
atare imagine completează aptitudinile relevate sumar 
de Cassius Dio. Doar lui Hannibal, celebrul general 
cartaginez, i s-a făcut de către istoricii romani un 
asemenea portret.

Personalitatea puternică a regelui dac iese în 
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evidenţă prin înfăptuirile sale pe plan intern şi, mai ales, 
prin atitudinile, comportamentul şi deciziile majore din 
timpul războaielor cu romanii.

Datele de care istoriografia actuală dispune, 
în legătură cu structurile regatului dac din vremea lui 
Decebal, permit conturarea unui tablou apropiat de 
realitatea social-economică şi politico-militară. De 
relevat, se cuvine, că în acea perioadă s-a continuat 
sistemul de fortificaţii şi mari sanctuare dacice, s-a atins 
cel mai mare stadiu de dezvoltare a culturii materiale 
pandacice, comerţul intern şi extern s-a intensificat, 
unitatea economică şi politică a căpătat o stabilitate 
necunoscută anterior, forţa militară a crescut şi s-a 
consolidat, iar regatul lui Decebal – care în plan social, 
economic şi politic a îmbrăcat o haină a formei tributare 
de organizare – a devenit un real pericol pentru romani 
la Dunărea de Jos.

Un episod elocvent pentru calităţile de strateg 
militar ale lui Decebal îl constituie şi lupta cu generalul 
roman Cornelius Fuscus, care în primăvara anului 87, în 
fruntea armatei sale, a trecut Dunărea pe un pod de vase 
cu scopul de a-i zdrobi pe daci, care făcuseră incursiuni în 
sudul Dunării. Dacii se retrag şi Decebal, „dibaci a întinde 
curse”, îl atrage pe ambiţiosul şi imprudentul Fuscus într-
un defileu, unde acesta îşi pierde viaţa, iar armata romană 
suferă o umilitoare înfrângere. Numeroşi prizonieri, 
prăzi şi stindarde romane cad în mâna dacilor. Este un 
dezastru pentru romani şi o ruşine pentru orgoliosul 
Domiţian. Această înfrângere ne duce cu gândul la cea 
suferită în Germania (în anul 9 a.Chr.) de generalul 
roman Varus, pe timpul lui Augustus şi la cea medievală 
a lui Carol Robert, la Posada, unde Basarab I a obţinut 
o strălucită biruinţă asupra unui rege plin de îngâmfare.

După această mare victorie a lui Decebal, 
conducerea războiului cu dacii a fost încredinţată de 
Domiţian lui Tettius Iulianus, militar experimentat, care 
cunoştea regiunile dacice de la Dunăre, fiind în anul 
88 şi guvernator al Moesiei Superioare. Acesta atacă 
Dacia prin Banat şi se îndreaptă spre Sarmizegetusa 
pe un drum mai scurt şi mai favorabil pentru armata 
romană. Urmează lupta de la Tapae (Poarta de Fier a 
Transilvaniei). Biruinţa romană este deplină, iar Decebal, 
vrând-nevrând, primeşte propunerea de pace (a. 89). La 
tratative nu se duce personal, ci trimite o solie, în frunte cu 
Diegis. Condiţiile păcii, ruşinoase ori nu pentru romani 
– controversate în istoriografie – pun neîndoielnic în 
lumină abilitatea diplomatică a regelui dac. Deşi a suferit 
o înfrângere militară categorică şi se găsea la „mare 
strâmtoare”, cum spune Cassius Dio, totuşi Decebal – ca 
rege „clientelar”, nu supus, al Romei – reuşeşte să obţină 
o serie de avantaje, speculând înfrângerea lui Domiţian 
în războiul cu cvazii şi marcomanii germanici. Astfel, 
subsidiile romane se menţin în continuare, meşterii 

constructori de asemenea, prizonierii, dezertorii şi 
maşinile de război rămân în mâna dacilor. Se poate 
spune că romanii au câştigat războiul, dar nu au încheiat 
o pace prea favorabilă. Pacea încheiată după victoria 
lui Tettius Iulianus la Tapae, a stimulat şi mai mult 
eforturile dacilor de a se pregăti pentru a înfrunta 
ofensiva romană.

Figura lui Decebal, de mare strateg şi iscusit 
diplomat, se evidenţiază cel mai bine în raporturile sale 
cu romanii lui Domiţian şi Traian, cărora le promitea 
mereu pacea, dar nu o accepta numai când îi convenea, 
nu se prezenta nici o dată în faţa lor, ci trimitea soli, 
pentru a evita umilinţa şi eventuala capturare prin 
trădare. Primea dezertorii romani şi în taină se înarma, 
refăcea întăriturile, făcea alianţe antiromane cu vecinii, 
încercând să-l atragă de partea sa chiar şi pe regele 
perşilor, Pacorus II, căruia îi trimisese în dar pe sclavul 
lui Laberius Maximus, pe acel Callidromos, capturat în 
Moesia în iarna anului 101/102.

În împrejurări dificile pentru Dacia, Decebal s-a 
folosit de întreaga lui abilitate diplomatică. A încercat 
chiar să-l asasineze pe Traian prin dezertori romani, pe 
care i-a trimis în Moesia şi – spune Cassius Dio – „s-a 
întâmplat o adevărată minune că Traian nu a fost ucis prin 
vicleşug”, prin cursa întinsă de oamenii regelui dac. Cazul 
generalului roman Longinus, luat prizonier, este iarăşi 
bine cunoscut. I se cerea împăratului roman eliberarea 
lui Longinus în schimbul cheltuielilor de război şi a 
retrocedării teritoriilor dacice ocupate. Dilema – cum 
se ştie – s-a rezolvat cu sinuciderea prin otrăvire a lui 
Longinus, care a refuzat să trădeze secretele militare 
romane.

Diversiunea militară pusă la cale prin atacul 
dacilor şi roxolanilor în Moesia Inferioară, din iarna 
anului 101/102, când armata romană, după biruinţa 
de la Tapae, se găsea în inima Daciei, reprezintă încă 
o mărturie despre capacitatea strategică a lui Decebal, 
chiar dacă această mare acţiune militară nu şi-a atins 
scopul. Atare iniţiativă de învăluire prin sud a armatei 
romane de către daci şi aliaţii lor sarmaţi situează pe 
Decebal în rândul marilor strategi militari ai antichităţii. 
Păstrând proporţiile, desigur, gândul ne duce iarăşi la 
Hannibal, care i-a atacat pe romani chiar în Italia, după 
ce a trecut cu armata peste Pirinei.

Personalitatea excepţională a regelui dac iese 
mereu în evidenţă, mai cu seamă în cele două războaie 
cu Traian, aşa cum rezultă din relatările lui Cassius Dio 
şi din interpretarea scenelor de pe columnă. Este destul 
să ne referim la bătălia de la Tapae, la rezistenţa din 
primul război, la negocierea abilă a condiţiilor de pace 
şi nerespectarea lor. De notat că în vara anului 102 
unităţi romane ocupă Sarmizegetusa Regia, se instalează 
în capitala dacică, iar Decebal este nevoit să reziste în 
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altă parte a Daciei, aşa cum am arătat într-un studiu 
publicat cu aproape un deceniu în urmă. Perioada 
interbelică dacică, în care ambii beligeranţi se pregătesc 
de confruntarea decisivă, constituie mărturia elocventă 
că Decebal a făcut noi eforturi de înarmare, de întărire 
a cetăţilor şi de încheiere a unor alianţe antiromane. 
În războiul al doilea soarta Daciei şi a viteazului ei 
conducător sunt pecetluite prin victoria finală romană 
şi integrarea unor întinse teritorii geto-dace nord 
dunărene în Imperiul Roman. Dacia este înfrântă, 
tezaurul regal dacic ajunge în mâna învingătorului, iar 
Decebal, cum spune Cassius Dio, „căruia i se luaseră acum 
şi scaunul domniei şi ţara întreagă şi care însuşi era în pericol de a 
fi prins, şi-a pus capăt vieţii şi capul său fu dus la Roma”. Într-o 
scenă de pe columnă se redă sinuciderea lui Decebal cu 
pumnalul curb dacic (sica), la tulpina unui copac, fiind 
urmărit şi înconjurat de călăreţi romani. Gestul eroic 
arată demnitatea regelui, care preferă moartea de martir, 
decât să facă parte, legat, umilit, dispreţuit, din triumful 
lui Traian.

Pe o stela funerară descoperită la Grammeni, 
aproape de Philippi, în Macedonia, se redă prinderea 
lui Decebal, iar în inscripţie se precizează că cel care 
l-a prins a fost decurionul Tiberius Claudius Maximus 
din unitatea militară ala II Pannoniorum (cantonată 
ulterior în castrul de la Gherla). Acesta i-a tăiat capul 
şi l-a predat lui Traian, la Ranisstorum (localitate 
neidentificată). Capul lui Decebal a fost arătat armatei, 
apoi trimis la Roma, unde a fost expus pe scările 
Gemoniae, pentru a se vedea că neînfricatul duşman al 
Romei a fost înfrânt şi a încetat să mai existe.

Fiind vorba de sfârşitul tragic şi, totodată, eroic 
al regelui dac, rezistând cu îndârjire în faţa armatei 
romane biruitoare, comparaţia cu vestitul conducător al 
galilor, Vercingetorix, în lupta sa cu romanii, credem că 
se impune de la sine. Vercingetorix, după o rezistenţă 
eroică la Alesia, împotriva legiunilor romane conduse 
de Cezar, a fost silit să se predea, fiind apoi dus la Roma 
în triumful învingătorului (anul 46 a.Chr.) şi închis în 
temniţa Tullianum, unde a fost executat după şase ani 
de captivitate. Decebal, în schimb, a preferat captivităţii 
şi umilinţei să-şi pună capăt zilelor.

Din cele foarte pe scurt evocate aici, se desprinde 
cu claritate faptul – de altfel bine cunoscut în istorie – că 
Decebal poate figura cu cinste în panteonul universal 
al marilor conducători care au luptat din răsputeri şi 
cu toate mijloacele pentru libertatea ţării şi neatârnarea 
poporului său. „Fără să-şi fi pierdut vreodată speranţa” – cum 
zice Plinius cel Tânăr – „el a luptat până a fost alungat nu 
numai din domnie, ci chiar din viaţă”. Dar istoria şi-a urmat 
mereu cursul, cu meandrele sale, atunci nebănuite, în 
crearea de noi mutaţii şi sinteze etnice şi culturale în 
regiunile de la Dunăre şi Carpaţi.

Miron SCOROBETE

M’AM SUIT ÎN DEALUL CLUJULUI

Dealul Clujului am început să-l sui din gară.
Când am coborât din tren, într’o vară, încărcat 

de emoţiile examenului de admitere la facultate pe care 
urma să-l dau, greutate pe care tinerii de azi nu au cum 
să şi-o închipuie, am descins într’o urbe din La Belle 
Époque: taxiul încă nu se inventase, iar Piaţa Gării era 
plină, ca în fotografiile de epocă alb-negru, de birje.

N’am uzat de serviciile lor din motive pe care nu 
e cazul să le detaliem.

Am luat-o deci pe jos, cărând, pe lângă emoţiile 
deja amintite, şi emoţiile întâlnirii cu un oraş atât de 
prestigios şi mai cărând încă ceva: un masiv geamantan 
de nuiele, plin şi el, chiar dacă nu de emoţii.

Cu toate aceste greutăţi, drumul pe jos nu prezenta 
o dificultate. Puteai umbla liniştit pe partea carosabilă 
pentru că maşinile nu te deranjau iar stopurile erau 
aproape inexistente.

În centru mă întâmpina un oraş interbelic. Deşi 
eram în plin stalinism (de la moartea celui mai „iubit” 
tiran al tuturor timpurilor nu trecuseră decât câteva luni) 
iar vânzătorii ambulanţi de ziare dispăruseră odată cu 
epoca burghezo-moşierimii, de pe trotuarul din faţa 
Autoservirii (devenite ulterior Restaurantul „Ursus”) o 
femeie în vârstă striga ascuţit că o auzeai de la trei străzi 
distanţă: Romunia libereee!… Elöreee!…

Mi-am dat seama că Dealul Clujului e o 
amestecătură de epoci, că în fiecare clipă te poţi trezi 
într’una sau într’alta dintre acestea, iar pentru a sui acest 
deal îţi trebuie nu numai un mare grad de adaptabilitate 
ci şi un talent enigmistic ce ţi-e pus permanent la 
încercare. Pentru că, aveam să constat în repetate 
rânduri, naveta aceasta de la o epocă la alta o efectuezi 
printr’un suprarealism de o anume coloratură.

Mă aflam pe actuala stradă a Universităţii când m’a 
oprit un soldat rugându-mă să-l îndrum spre o anumită 
adresă. N’am putut să-l ajut pentru că nu auzisem 
niciodată de o stradă numită astfel. I-am luat atunci din 
mână plicul pe care-l purta ca pe un ghid în speranţa că 
el a citit greşit adresa scrisă acolo dar eu o voi descifra 
corect. Dar nu, scria clar cu creion chimic: Str. Puştii 
nr. 4 Cluj, Regiunea Cluj. Am apelat în ultimă instanţă 
la talentul enigmistic de care am spus că ai neapărată 
nevoie dacă te-ai apucat să sui Dealul Clujului şi în clipa 
următoare i-am arătat o poartă scorojită de vreme pe 
care era fixat numărul 4: Aceea e! Strada în mijlocul 
căreia staţionam, pe partea ei carosabilă că doar nu pe 
trotuar, se chema Puşkin, nume ce, firesc, omului de la 
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ţară care adresase plicul nu-i spunea nimic, el scriind 
cuvântul cel mai apropiat ca pronunţie şi care să aibă 
un sens.

La capătul dinspre Matei Corvin al străzii Puşkin, 
punctul central al oraşului unde studenţii îşi dădeau 
întâlnire cu colegele, se afla celebra librărie Cartea rusă. 
Cenaclul literar Maxim Gorki, cel la care noi făceam 
istovitoare antrenamente pentru gloria ce de-abia 
aştepta să ne încununeze cu lauri, se găsea pe strada 
Jokay Mor nr. 2 (actuala Napoca). Bulevardul ce trece 
pe la Sora se chema când Molotov, când Kossuth, dispută 
tranşată în cele din urmă în favoarea unui nume ce nu 
mai suporta contracandidat: Lenin.

Practica pedagogică o făceam la liceul denumit 
tot suprarealist Ady-Şincai, la cel mai bun profesor de 
română din oraş, Traian Marcu, (socrul admirabilului 
Iosif  Viehman, căruia (lui Fimi) cineva care dispune de 
aparatura necesară ar trebui să-i înregistreze amintirile 
despre maestrul şi idolul său Emil Racoviţă). Înainte 
de oră, profesorul i-a spus colegului meu care-şi ţinea 
lecţia de probă: Vezi că ăla din ultima bancă e Petru 
Emil. Pune-i o întrebare uşoară, chiar dacă nu e legată 
de subiect, să-i poţi da o notă mare. Petru Emil era de 
pe atunci o celebritate, unul din cei mai buni fotbalişti ai 
momentului, as al „Universităţii” în epoca ei de glorie, 
selectat în naţională, şi trebuia ajutat să treacă cumva 
prin liceu. Colegul meu l-a tot ocolit, neriscând să obţină 
un răspuns greşit, ca, la sfârşitul orei, „în minutul 90”, 
să se încumete să şuteze totuşi: Petru Emil, cine a scris 
romanul Baltagul? Fotbalistul, înalt, bine făcut, s’a ridicat 
urgent, cu faţa luminată, vizibil fericit că i se pune o 
întrebare al cărei răspuns îl ştie şi în somn şi a rostit 
sigur de sine: Mihai Eminescu!… Foarte bine! Nota 10.

Aveam un coleg admirabil care la numele lui de 
familie, Tămaş, îşi mai adăugase şi un supranume: Dacu. 
S’a realizat, în timp, ca un original sculptor în lemn la 
Iaşi. Blond, cu plete lungi care atrăgeau imediat atenţia, 
neobişnuite în epocă, cu ochi albaştri, el chiar semăna 
cu un dac. Pe atunci dacii nu ajunseseră la modă aşa 
cum azi, în frunte cu tarabostele Bonaparte, fac furori 
– eroii la care eram noi cantonaţi se numeau Ceapaev, 
Korceaghin, Zoia Kosmodemianskaia – dar Tămaş-
Dacu îi iubea. El nu s’a mulţumit ca mine cu Dealul 
Clujului ci a dorit să escaladeze munţii dacilor şi în prima 
vacanţă de vară a pornit-o în căutarea cetăţilor lor. El 
era din Sălaj, nu fusese niciodată prin părţile Orăştiei şi 
nu cunoştea potecile zamolxiene, aşa că singurul bagaj 
pe care-l luase cu el era o hartă a regiunii, veche dar 
foarte amănunţită. În centrul Alba Iuliei s’a aşezat pe un 
zid şi şi-a desfăşurat harta să vadă încotro s’o apuce. A 
zărit însă umbra unuia cu chipiu care se oprise în spatele 
lui. În clipa următoare a fost prins de braţ, imobilizat 
şi dus la arest. Harta lui era una austriacă, de dinaintea 

primului război mondial, iar miliţianul, când a văzut 
scrisul nemţesc, a fost sigur că a înhăţat un spion din 
cei paraşutaţi noaptea de imperialişti. La explicaţiile 
tânărului cum că e student la Cluj, au dat telefoane 
peste telefoane la Universitate, siguri că-l vor prinde 
cu minciuna, dar, cum era vacanţă, singura persoană 
de contact era portarul care n’avea cum verifica dacă 
au şi vreun dac înscris la studii. Abia după vreo două 
săptămâni a apărut cineva pe la secretariat care a 
desecretizat identitatea suspectului. Acesta, scăpat din 
claustrul roman (din Apulum), a renunţat la călătoria sa 
iniţiatică şi s’a întors cu cea mai mare grăbire la dava lui 
sălăjană.

Prietenului meu Lászlóffi Aladár, poetul maghiar 
din România cel mai în glorie atunci, i-am dedicat o 
poezie pe melancolica temă a îmbătrânirii noastre. Iar 
cum lui începuseră a i se fractura membrele şi umbla 
cu ele’n ghips, o strofă arăta astfel: Umblăm mai ţepeni, 
ne uităm mai fix,/nu dăm bineţe-aproape nimănui,/ba cu’n 
picior, ba cu o mână’n ghips,/te pomeneşti că devenim statui. 
N’am bătut în lemn şi fenomenul a chiar început să 
se petreacă. Am observat că, treptat, printr’o magie 
practicată de Ladea sau de alţii, cunoscuţi ai mei se 
transformau în statui. Trăiesc sentimentul ciudat că, în 
curând, dintre cunoscuţii mei, cei deveniţi statui vor fi în 
majoritate, la un viitor scrutin existând posibilitatea să 
acceadă la putere. Printre aceştia: Ion Agârbiceanu, Iuliu 
Hatieganu, Constantin Daicoviciu, Sigismund Toduţă, 
Ştefan Braborescu, Antonin Ciolan, Raluca Ripan, 
Tiberiu Morariu, Valeriu Bologa, Niculae Stăncioiu şi 
încă mulţi alţii. (M’am limitat la statuile cunoscuţilor mei 
din Cluj, nu le-am asociat şi pe ale neclujenilor Nichita 
Stănescu, Grigore Vieru, Marin Sorescu,  Adrian 
Păunescu… Şi lista rămâne deschisă).

Lui Daicoviciu, care în viaţa lui a fost degustător 
de multe între care şi de coniac, am avut nefericirea 
de a-i oferi ultimul pahar din această savuroasă 
licoare. Ne întorceam cu trenul de la Bucureşti de la 
o Conferinţă a scriitorilor. Când să ajungem în Cluj, 
o aud pe profesoara Călina Mare strigând pe culoar: 
N’aţi văzut-o pe doctorul Mihalca?… N’aţi văzut-o pe 
doctorul Mihalca?… A smuls şi uşa compartimentului 
nostru şi mi s’a adresat mie de-abia trăgându-şi sufletul: 
N’ai văzut-o pe doctoriţa Mihalca? Trebuie să fie pe aici, 
pe undeva. I s’a făcut rău profesorului Daicoviciu. Fugi 
la restaurant şi adu-i un pahar de coniac! Am sărit din 
tren mai înainte de a opri. Am fugit peste linii drept 
la restaurant, era noapte dar era deschis non-stop, am 
cerut prin fereastră paharul cu coniac şi i l-am dus 
Călinei Mare care aştepta îngrozită pe scara vagonului. 
Ilustrul istoric se întorcea de la înmormântarea unui 
coleg academician. A fost preluat de Salvare imediat dar 
n’a mai ajuns până la spital.
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Dar pentru că era vorba de statui, să spun că l-am 
cunoscut îndeaproape pe marele sculptor Romul Ladea. 
Baciu Romi iubea poezia. Era înconjurat de tineri 
poeţi, prietenii lui. În atelier avea permanent volumul 
lui Apollinaire din care, când era rupt de oboseală, se 
refăcea citind. Din aceeaşi patimă pentru poezie a făcut 
superba statuie a lui Lucian Blaga. Aceasta a avut un 
destin plin de sinuozităţi. A fost instalată mai întâi în 
Piaţa pe atunci „a Păcii”, devenită în aceşti ani „Lucian 
Blaga”, în colţul dinspre strada Republicii, unde e acum 
un panou de afişaj. Oficialităţile au fost însă luate pe 
neprevăzute şi au hotărât să se mai aştepte. Au dat 
ordin astfel ca statuia să fie închisă într’o carceră de 
scânduri. Cât timp a durat acea cuşcă, şi a durat mult, 
personal am trăit un adevărat coşmar. Eu am fost la 
Lancrăm la înmormântarea lui Lucian Blaga (dintre cei 
şase scriitori care am fost la groapa lui, patru (Teohar 
Mihadaş, Ioan Alexandru, Radu Enescu şi Grigore 
Beuran) nu mai sunt; în viaţă ne mai găsim numai D. 
R. Popescu şi eu). Acolo am văzut sicriul marelui poet 
şi filosof  ca al tuturor oamenilor, culcat, pentru veşnica 
odihnă. Or, acum vedeam un sicriu în care se afla Blaga 
ridicat în picioare, vertical. După luni şi luni, s’a decis 
dezmembrarea copârşeului şi instalarea statuii pe soclu, 
dar într’un loc ferit, să fie cât mai puţin vizibilă. A 
fost dosită în Parcul Central, pe o alee retrasă, unde e 
acum bustul lui Goga. După alt stagiu făcut acolo, când 
concepţiile din cabinetele de decizie s’au mai schimbat, 
statuia s’a văzut avansată, pereche Poetului nepereche, în 
faţa Teatrului Naţional. Definitiv? Cine poate şti?! Dacă 
ne amintim de peregrinările Lupoaicei, ale Sfântului 
Gheorghe omorând balaurul, ale Madonei salvatoare de 
ciumă… Pe Dealul Clujului, soclurile statuilor stau pe 
nisipuri mişcătoare.

Noroc cu ideologia unde lucrurile erau clare, 
logice şi sigure. Un raport de activitate al redacţiei în care 
lucram a fost restituit de la Judeţeana de partid pentru a 
fi refăcut cu indicaţia secretarului cu propaganda scrisă 
deasupra: „Mai scurt şi mai dezvoltat!” Acelaşi secretar al 
Comitetului Judeţean de partid, la un instructaj, ne-a 
ţinut o conferinţă. Trecuse o oră, a mai trecut una, mai 
greu a trecut şi a treia. Cursanţii care rezistaseră să nu 
aţipească înţepeniseră, dar tovarăşul secretar persevera 
imperturbabil. Referatul se intitula „Cum să ţinem şedinţe 
scurte şi operative” şi argumenta cât de greşit e să ţinem 
conferinţe lungi care pe lângă că nu pot fi urmărite cu 
atenţie, deci sunt total inutile, mai şi sustrag oamenii de 
la muncă făcându-i să piardă timpul fără folos.

Drept care mă opresc şi eu din acest suiş în Dealul 
Clujului, sperând că am fost destul de scurt, dar şi 
suficient de dezvoltat, ca să nu vă sustrag prea mult de 
la muncă şi să pierdeţi timpul fără folos.

Teofil RĂCHIŢEANU

S-A ÎNTORS IAR ÎN MUNŢI ORION
        întru pomenirea lui Geo BOGZA

A venit iar octombrie (sfârşit de eon),
Cu el s-a întors iar în munţi Orion.

Celesta corabie străbate iar cerul
Lumii acesteia sporindu-i misterul.

Cu el, cu el duce-se sufletul meu,
De misterul tuturor lumilor greu …

Sînt mări undeva pe cari nimeni le ştie
La capăt de gînd, de somn, de vecie …

Pluti-voi pe rocile lor lucii unde
Evi la rînd, ere … şi-am s-ajung, Doamne, unde? …

Zădărnicie-i tot ce facem-dregem

Zădărnicie-i tot ce facem-dregem
(De ce-s în lumea asta, zău!, nu ştiu).
Oriunde merg îmi drumul rătăceşte
Și-ajung întotdeauna prea tîrziu …

Aceeaşi lună lună-ne pe toţi
Acelaşi soare ne pe toţi soreşte
Aceleaşi patimi ard în noi şi dor
Și aceeaşi moarte ne pe toţi pîndeşte …

Acelaşi omul azi ca la-nceput –
Din dumnezeu şi Diavol o scînteie –
Adam trăieşte-n orişice bărbat
Şi-aceeaşi Evă-n orişice femeie …

Nimic nu-i nou în lume. Negreşit,
Tot ce se-nalţă musai şi coboară,
Acelaşi orologiu ruginit
Bate în cer, din veci, aceeaşi oră …
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Măicuţă bătrînă
Mamei mele – in memoriam

„Măicuţă bătrînă
Cu brîul de lînă”,
Dusu-te-ai, dus
La zeii buni, sus …
Prin lunci cu brânduşi 
Îţi umbra trecuşi,
Prin Tărîmul cu Rouă,
Prin cele vămi nouă, 
Prin cereşti grădini,
Prin păduri de crini.
Prin sfinte preluce
Şi-se sufletul duce
La zău-Dumnezău,
Blînd sufletul tău
Să se El îndure
Şi să şi-l uşúre, 
Să îşi zvînte lacrimile
Să îşi stingă patimile! …

Bocet pentru sora mea

A murit, ieri, sora mea Floralina
(O îmbrăcase Maica într-o rochie nouă),
Era miez de Aprilie şi soarele-mire
O a sorbitu-o ca pe un bob mic de rouă.

A murit cum mor florile cînd un duh rău le-atinge
Şi le-nvăluie, deodată, cu dureroasă paloare.
Sufletul meu lîngă ea greu se tînguie
Şi i se pare că însuşi de moartea ei moare …

A murit, ieri, sora mea Floralina,
A murit cum mor florile pălite de vînt.
De-acum mai puţine-s în cer stelele
Şi între îngeri cu unul mai puţin pe pămînt

(1964)

Lovit cu săgeata de-argint
in memoriam Cezar Ivănescu

La vînătoare de îngeri venise Moartea atunci.
Îngerii îmblau pe pămînt fără să ştie
Că sînt vînaţi. Cohorte întregi, ei cîntau,
Pe unde îmblau, a nesomn, a pustie …

Lovit cu săgeata de-argint, unul doar
Căzu, în final, la acea vînătoare.
Văzutu-i-am chipul mărmurit de dureri –
Don Cezar, Don Cezar, al tău era,-mi pare …

Anda Laura SILEA

MACHIAVELLI vs BASARAB:
 etapele crizei existentiale a Principelui 

renascentist

Cum putem explica schimbarea mentalităţii în 
universul cultural european, urmărindu-i evoluţia, aşa 
cum se reflectă ea în literatura secolelor XV – XVI, având 
în vedere faptul că observăm o evidentă transformare 
a paradigmei de la accentul pus pe transcendent şi 
moralitate la accentuarea caracterului uman şi chiar la 
aprecierea tarelor acestuia în numele raţiunii de stat? 

Dacă în secolul al XIV-lea, omul încă era într-o 
strânsă relaţie cu Divinitatea, aprofundându-se până 
la misticism aceasta, după cum observăm printr-o 
simplă analiză a operelor lui Dante Aligheri, între care 
menţionăm atât Divina Comedie cât şi De Monarchia; 
în secolul al XVI-lea evoluţia este clar antitetică. Cel 
care evidenţiază prin opera sa acest lucru este Niccolo 
Machiavelli, care propune un clar exemplu al unei noi 
mentalităţi în Principele. 

Această schimbare a mentalităţii în 
spaţiul Occidental ar putea avea drept cauză o 
criză care evoluează  în contextul social al căderii 
Constantinopolului generând un transfer în Occident 
al moştenirii bizantine care are drept efect Renaşterea.

Astfel am putea vedea această schimbare 
a paradigmei ca un efect al crizei resimţite de 
intelectualitatea europeană care intră în contact cu 
cea bizantină şi conştientizează astfel faptul că într-un 
moment de pericol  Cel pe care îl aşteptau în ajutor 
i-a ignorat, neapărându-i. Credinţa într-un Dumnezeu 
milos şi apărător se diminuează. Omul ia locul acestuia 
reapărând acel cult al fiinţei umane care dominase 
secole de-a rândul Antichitatea. Nimic din cultul religios 
bizantin nu este transmis Occidentul, nimic din mistica 
ortodoxă, dar ceea ce regăsim este cultura antichităţii, 
este cultul omului care stă la baza umanismului european.
 Occidentul este fascinat de Bizanţ încă de la 
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primele contacte cu acesta. Florenţa este surprinsă 
astfel încă se instaurează o modă bizantină după ce 
delegaţia bizantină părăseşte oraşul în 1440. De ce nu 
ar fi Italia şi apoi toată Europa influenţată de o criză a 
intelectualităţii bizantine care confruntată cu o situaţie 
limită – distrugerea mediului ei cultural şi religios fără 
a avea posibilitatea de a-l salva, fără a vedea vreun 
semn de încurajare din partea nimănui -  va renunţa la 
vechile mentalităţi şi pe un fond al negaţiei şi tăgadei va 
schimba paradigma punând accentul de această dată nu 
pe transcendent şi pe divin, ci pe contingent şi pe uman 
?

Ce se întâmplă însă în acelaşi timp în spaţiile în 
care mentalitatea nu este influenţată de criza exercitată 
de către noile transformări care au loc în contextul 
social şi cultural european? Să luăm drept exemplu 
spaţiul românesc din timpul lui Neagoe Basarab. 
Observăm că aici nu are loc o modificare atât de drastică 
a mentalităţii. Se continuă o existenţă cu acelaşi caracter 
mistic şi religios, pe care am putea să-l apropiem de 
cel dantesc din De Monarchia, unde toată fiinţarea 
este supusă şi închinată Divinităţii creştine. Astfel, în 
spaţiul nord-dunărean, bizantinismul continuă să existe 
mai ales prin faptul că acesta nu a intrat în contact cu 
elementele crizei bizantine care îşi aleg ca spaţiu de 
desfăşurare Occidentul şi care se vor manifesta acolo 
având o singură explicaţie : refugierea „în Italia, la adăpost 
de trăznetul otoman” dacă ar fi să explicăm acest fenomen 
în termenii lui Edward Gibbon („Istoria declinului 
şi a prăbuşirii Imperiului Roman”). Or, Ţara 
Românească era direct vizată de acest „fulger otoman”. 

Aceasta ar fi o explicaţie plauzibilă pentru faptul 
că, deşi în acelaşi timp apar două opere cu o tematică 
asemănătoare tratând tema artei de a conduce un stat, 
acestea au caracter foarte diferit, chiar antitetic am putea 
spune. Astfel, dacă Principele lui Niccolo Machiavelli 
duce până la cinism arta de a conduce un stat, acţiunile 
sale fiind justificate de scopul propus prin raţiunea de 
stat şi acest sistem de gândire are o fundamentare de 
ordin metafizic, natura umană fiind un aliaj de bine şi 
de rău, omul  fiind conştient de această natură duală a 
sa; Neagoe Basarab oferă un model antitetic: arta de a 
conduce cu frica lui Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu 
şi conform tuturor normelor moralei creştine „că şi noi 
înşine care suntem, măcar domni, măcar bogaţi […] toţi greşim 
în faţa lui Dumnezeu şi suntem vinovaţi şi vom să stăm toţi 
împreună în faţa înfricoşătoarei judecaţi.”, Dumnezeu fiind 
singurul capabil să diferenţiere în Binele de Rău, omul 
fiind conştient doar de faptul că lui îi este imposibil să 
acţioneze pe această lume în conformitate cu liberul 
său arbitru, el fiind o fiinţă supusă voii divine. Nu 
mai discutăm în cazul al doilea de un scop personal al 
individului, de un ideal al lui, ci de un scop care vine 

de dincolo de individ, un scop ce trebuie îndeplinit în 
numele Celui de Sus, prelungind astfel etapa influenţei 
bizantine în cultura românească.

Chiar şi în cazul lui Machiavelli observăm o 
schimbare a mentalităţii, schimbare care nu poate fi 
explicată nici prin ignorarea moravurilor timpului său, 
nici prin sila faţă de servitute, nici prin ironia azvârlită 
în faţa spiţei umane, nici măcar prin mizantropie. Dacă 
ar fi să analizăm toate aceste motive ne-am da seama 
că nici una nu stă  la baza principiului politic oferit de 
Machiavelli. În tinereţe, Machiavelli trecuse printr-o 
adevărată criză mistică în urma influenţei avută asupra lui 
de Savonarola. Apoi, observând că această credinţă este 
deşartă şi că nu-l salvează pe profet de flăcările rugului, 
renunţă definitiv la „politica îngerilor şi arhanghelilor”, 
dărâmă întregul sistem feudal bazat pe supunerea faţă 
de Biserica Catolică şi Papalitate, hotărându-se să ofere 
Italiei şansa de a se salva singură de la decădere. Omul, 
care nu se va mai sprijini decât pe sine, fiind uitat de 
Christos, va renunţa la sprijinul Bisericii şi va domni 
nu prin spiritualitate, ci prin forţă. În lipsa zeului, 
omul nu mai are noţiunea de moralitate, nici pe cea 
de păcat. El va acţiona valorificând întreaga sa natură, 
bună şi rea, mărturisându-şi atât calităţile cât şi viciile 
pentru a trage folos de pe urma lor, valorificând tot ce 
are util în vederea unui scop apropiat. Virtutea este în 
acest context acceptată cu sensul de faptă, de abilitate 
de a acţiona pentru satisfacerea unui scop imediat, de 
satisfacerea câtor mai multe scopuri pentru atingerea 
acelui scop suprem care este obţinerea şi păstrarea 
puterii ca principe.
Într-un context al renunţării, Machiavelli propune un 
model care este menit să salveze lumea din criza în 
care se află. Este un model care nu se aseamănă cu nici 
unul dintre cele cunoscute, un model care pune preţ 
pe un adevărat eroism al infernului. Machiavelli nu 
propune să se constituie o nouă Italie, o nouă Florenţă, 
ci să se valorifice cu înseşi viciile acesteia. 

Tirania pe care o elogiază Machiavelli trebuie 
să fie exploatată cu  un singur scop: împlinirea unui 
ideal atât personal – domnia într-un regat vast – cât 
şi unul colectiv – formarea unui stat naţional. Tirania 
este astfel elogiată, dar numai cu condiţia de a o preface 
într-o maşină de război pentru salvarea patriei. Acesta 
este scopul cu care Machiavelli scrie Principele. Cartea 
este înainte de toate teoria servitutii. Tot este îngăduit 
principelui său: de la a declara bine şi până la a făptui 
în acelaşi timp răul.  Am putea spune că principele lui 
are ca deviză citatul lui Ovidiu: „video melior probatque 
deteriora sequor”. Totuşi şi înfăptuirea răului are o limită. 
Principele trebuie să fie conştient de aceasta şi să se 
oprească înainte că răul pe care îl face să se întoarcă 
asupra sa. Concesiile care îi sunt permise principelui îl 
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condiţionează pe acesta într-un singur fel: el trebuie să fie 
puternic, invincibil, de necucerit. Odată ajuns la putere 
principele trebuie să înceteze a face rău celor mulţi. 
Dimpotrivă trebuie să le îndeplinească idealurile pentru 
ca aceştia, mulţumiţi, să nu se revolte împotriva lui. Este 
aici o formă a unui cinism mascat de un interes comun. 
Principele trebuie să elibereze ţinutul pe care stăpâneşte 
de orice altă dominaţie, fie ea barbară, asupritoare, fie 
ea religioasă (Biserica nefiind privită cu bunăvoinţă de 
către Machiavelli), atât pentru a mulţumi poporul, dar 
şi pentru a-şi întări puterea prin elimiarea duşmanilor. 
Acest lucru este exemplificat în ultimul capitol : Imbold 
către principe pentru a elibera Italia de sub barbari.

„Nu trebuie lăsat să scape această ocazie fără ca Italia, 
după atât de îndelungată vreme, să-l vadă apărând pe cel care-o 
va răscumpăra; şi nici nu pot spune cu câtă dragoste va fi primit 
în toate provinciile ce-au pătimit de pe urma exceselor străinilor, 
cu câtă sete de răzbunare, cu câtă credinţă îndărătnică, cu câtă 
pietate, cu câte lacrimi. Şi ce uşă s-ar putea închide dinaintea-i ? 
ce populaţii nu I-ar da ascultare ? ce pizmă care să nu piară în 
faţa lui ?”
  Astfel putem spune cu siguranţă că Principele 
lui Machiavelli este istoria firească a uzurpării în epocile 
de corupţie, că este un manual a ascensiunii individuale 
prin valorificarea naturii umane care acţionează 
conform raţiunii de stat, fără a face apel la nici o forţă 
transcendentă.
 Acest lucru nu este valabil decât în spaţiul 
italian renascentist. În spaţiul nord-dunărean, în care 
influenţa bizantină este încă puternică, nici nu se 
pune problema unei răzvrătirii de aceste proporţii. 
Dumnezeu nu este detronat nici o clipă de la puterea 
supremă pe care o are asupra individului, fie el şerb, 
fie el domn. Toate fiinţele sunt supuse Divinităţii, 
toate scopurile unui domnitor trebuie să fie conforme 
cu legile morale religioase, toată existenţa trebuie să 
fie închinată Binelui, Răul fiind exclus, chiar fiind de 
neimaginat o valorificare a tarelor umane, nici dacă 
acţiunea acestora are ca scop final împlinirea unui ideal 
suprem, bun.

Aceste virtuţi ale unui principe bizantin, aşa cum 
apar ele din Învăţăturile lui Neaggoe Basarab către 
fiul său Teodosie, fac elogiul milei, omenirii şi dreptăţii. 
Se menţin în această operă vechi valori fundamentale 
ale lumii bizantine cum ar fi: cultul icoanelor (dezvoltat 
în prima carte), îndreptarea în permanenţă a gândului 
către Dumnezeu, sfătuirea către o domnie săvărşită ca 
având ca scop mântuirea prin realizarea de fapte bune, 
demne de un bun creştin. Dacă violenţa şi războiul sunt 
baza Principelui, domnitorul român dă sfaturi menite 
să încerce a evita cât mai mult cu putinţă războiul. Dacă 
acest lucru este însă inevitabil războiul va fi purtat cu 
demnitate. Paginile în care descrie războiul se aseamănă 

foarte mult de cele ale lui Machiavelli, diferenţa fiind că 
acest război este unul de apărare, nu de cucerire. 

Faţă de etica bizantină am putea regăsi reacţii 
în literatura secolului al XVI-lea. Astfel, în opera lui 
Cervantes, Don Quijote dă sfaturi de domnie lui 
Sancho Panza. Nu ştim însă, dat fiind caracterul ironic-
grotesc al lucrării, dacă acestea sunt date în serios sau 
în glumă. Acelaşi tip de moralitate, de sfătuire apare 
în lecţia faimosului hidalgo : „Să afle în cugetul tău mai 
multă milă lacrimile săracului, dar să nu se aplece a le da şi mai 
multă dreptate decât dovezile temeinice ale bogatului.” Nu se 
aseamănă acest discurs cu cel al lui Basarab: „Şi să nu 
făţărniceşti celui bogat, nici iar să miluieşti cu judecata pre cel 
sărac, ci să faci judecată dreaptă şi bogaţilor şi săracilor.”? Dacă 
ar fi să considerăm faptul că opera cervantescă este o 
critică a unei gândiri învechite, am putea lansa ipoteza 
că în contextul evoluţiei mentalităţii occidentale, valorile 
răsăritene sunt considerate ca având aceeaşi valoare pe 
care o au romanele cavalereşti: de corupere a minţii, 
deşi aparent ele au o structură morală bine consolidată, 
dar din nefericire nu-şi mai găsesc locul într-o societate 
în care omul o ia uneori înaintea moralei pentru a-şi 
urmări propriile scopuri.  

Dan DRĂGAN

NEBUNUL

Eşti numai drum, te umpli de răcoare,
Şi-n juru-ţi sunt doar ţăndări de lumini...
Şi calci prin pietre şi prin vreme ca prin spini,
Calci în beznă, între umbre... Şi te doare!...

Ţi-e timpul crud ca iarba şi ca vântul,
Ţi-e moale timpul, cum ţi-e moale zborul...
Din lacrimile Aurorei strângi tot dorul
Ce te absoarbe-n melcul său – Cuvântul.

E o orbire ce te cheamă-n orizont.
Te latră câinii-n răstigniri de drumuri.
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De te priveşti în ochiul de rouă al dimineţii
Şi te găseşti pierdut şi rupt de fire,
Rămas-a poate în străfund o amintire
Din cele ce-au trecut, de dinaintea ceţii.

Şi nu-i vârtej de gând tot ce e faptă,
Şi nu-i vârtej de vrere tot ce-i gând,
Cum nici orice îndemn nu e Cuvânt,
Şi nici orice cuvânt nu este Şoaptă!...

Aşa că stai pribeag printre însemne
Ca şi un fel de rană, ca timpul să te doară.
Te vor călca pe sufletul întors către afară
Mulţimi încolonate ce merg cu feţe demne!...

De-azi corbul coronat ţi s-a schimbat în cioară
Şi ţi-a căzut din herb şi semne!

                                                    
Cluj Napoca 22.04.2007

III

Îţi e, de tot, privirea ca începutul zilei
Burat cu aurora gingaşă de pe cer,
Ce-a frânt în cale-i cea legătură-n fier, 
Ferecătură nopţii - ca şi coperta filei...

Şi nu-mi sunt la-ndemână cuvintele de spus,
Văzându-ţi mâna-ntinsă, cu pumn-uşor deschis,
Cum mângâie molatec un vălătuc de vis,
O scamă de lumină, o clipă ce s-a dus...

Să-nchipui, în sclipirea dorinţei care vine,
Ecouri de-ntuneric schimbate-n jar şi spuze
De floarea-ţi, cea de zâmbet, ce înmugurea-ţi pe 

buze,
Cupolă de tăcere, departe de mulţime...

Se-nvolbură vârtejuri scăpate din ecluze,
Sfărmate de puhoiul de fluviu care vine!

Când zările ţi se ascund în fumuri,
Îţi fluieri de alean, de rostul tont...

Se naşte, din nimic, alt timp – sunt alte turnuri -
pe care te munceşti să-l tai felii. Tăişu-i bont.

MAGUL

Se prăvăleşte-o stea din gândurile tale,
De scapără un fulger ascuns sub oboroc.
Tot murmurul din juru-ţi, întregul lumii joc
Îşi află limpezirea prin pulberi şi metale,

‘Nmuiată în albastru, ca pana cea de corb...
Când roza-ţi înghimpată îţi înfloreşte-n palmă,
Tu încriptezi cuvinte lipsite de sudalmă,
În cântul rugăciunii, ce umple timpul orb.

Din toate creşte, astăzi, o linişte de-opal.
Învolburări de fum se-alcătuie-n linţolii,
Le tragi peste fiinţa-ţi în întreite folii
Şi-ţi limpezeşti privirea în ape fără val.

O să-ţi zideşti în suflet acel Întâi Cuvânt.
De-i rătăci în lumea mulţimilor de sfere,
De-i cerne raza lunii prin vorbe şi mistere,
În ochi ţi-a creşte piatra şi te-i schimba în vânt!

I

De mult pribeag, risipitor de semne
În toate adunate, fără rost,
Închipuind parabole solemne
Din salbe de nimicuri care-au fost,

Ajungi la miezul veştejirii,
Acolo unde timpul se înnoadă
Ca şarpe păcătos de-al amintirii,
Din vremuri când copacul avea roadă...

Şi-ţi numeri, poate, de-i putea, arginţii
Ce-i dobândeşti, de peste tine,
Când te-ai pierdut în truda minţii
Şi ai muşcat doar din suspine.

Ţi-au mai rămas din îngeri doar jivine
Şi numai cinci icoane, de-unde te văd sfinţii!

                                                   
Cluj Napoca 21.04. 2007

II
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Dr. Dan BRUDAŞCU

O PRIETENIE PUŢIN CUNOSCUTĂ: 
ELIE MIRON CRISTEA ŞI OCTAVIAN GOGA

 Pentru foarte mulţi din generaţiile mai noi, 
numele de ELIE MIRON CRISTEA nu spune astăzi 
aproape nimic sau cel mult faptul că a fost primul 
patriarh al României.
 Născut la polul frigului, respectiv în Topliţa 
Română1, la 18 iulie  1868 în familia George şi Domniţa 
CRISTEA2, copilul va dovedi, încă din clasele primare, 
strălucite calităţi şi înzestrări intelectuale3, fapt pentru 
care   mai târziu s-a afirmat atât la Liceul Săsesc din 
Bistriţa, cât şi la Liceul grăniceresc din Năsăud. În 1887 
şi-a luat bacalaureatul şi, asemenea unui mare număr de 

tineri români, s-a îndreptat spre o carieră teologică4 în 
ideea că, în felul acesta, ar putea fi mult mai de folos 
neamului său. 

Încă de tânăr colaborează, cu proză şi diverse 
articole, în revista lui Iosif  VULCAN „Familia”5 sau, 
începând din 1892, la „Tribuna”, „Dreptatea, „Gazeta 
Transilvană”, „Foaia Poporului” sau „Revista Orăştiei” – cele 
mai importante publicaţii transilvane din epocă.
 Pentru a se proteja de efectetele necruţătoare 
ale cenzurii dualiste, va semna majoritatea articolelor şi 
textelor sale cu diferite pseudonime6.
 La fel ca majoritatea tinerilor români ardeleni 
din epocă, Elie Miron CRISTEA şi-a făcut studiile la 
Budapesta7, respectiv studii de literatură germană, 
maghiară şi română, de psihologie, pedagogie şi 
ştiinţele naturii. De remarcat din perioada studiilor sale 
universitare este faptul că, în 1893, ca o recunoaştere 
a prestigiului de care se bucura în rândul studenţilor 
români budapestani, el a fost ales să prezideze comitetul 
care a organizat jubileul de 30 de ani de activitate a 
renumitului profesor Alexandru ROMAN8, fondatorul 
Catedrei de limba şi literatura română în cadrul 
Universităţii „Eötvös Lorand” din Budapesta.
 La scurtă vreme după absolvire, la 15 mai 
1895, Elie CRISTEA a susţinut, la Budapesta, teza 
de doctorat cu titlul „Eminescu. Élete és müvei. 
Tanulmány az újabb román köréböl”  (Eminescu. 
Viaţa şi opera. Studiu asupra unor creaţii mai noi din

1După cum subliniază Ion Rusu Abrudeanu: „Pe vremuri, Topliţa era locuită numai de români. Elementele străine de azi, Unguri şi Evrei, s-au aciuat într-
însa încetul cu încetul, cu sprijinul guvernelor ungureşti şi graţie politicei de maghiarizare” (vezi Ion Rusu Abrudeanu – Dr. Miron Cristea, ediţie nouă, 
Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2009, p. 37).
2Familia viitorului patriarh era una de ţărani, care, de-a lungul timpului, avusese de înfruntat frecvent numeroase probleme şi necazuri din 
partea autorităţilor şi nobilimii maghiare de ocupaţie. Părinţii săi a avut opt copii: cinci fete şi trei băieţi. Ceilalţi doi fraţi ai săi au murit încă din 
pruncie. El a fost al IV-lea copil al familiei Cristea. Părinţii săi au donat terenul pe care va fi ridicată mai târziu Mănăstirea cu hramul „Sf. Ilie” 
din Topliţa.
3Biograful său, Ion Rusu Abrudeanu notează: „De la început, copilul arată o mare dragoste de carte, ceea ce îndeamnă pe părinţi, după 2 ani, să-l ducă în 
străini şi anume la şcoala săsească din Bistriţa (Năsăudului), la o depărtare de 150 kilometri de Topliţa”. (cf. op. cit., p. 41).
4De altfel, încă de la botez, lui i s-a hărăzit această muncă. Naşul său de botez, ciobanul sibian Ioan Herţa, i-ar fi adresat finului său, ori de câte 
ori se abătea, cu turma sa de oi prin Topliţa Română, îndemnul: „Să înveţi carte, Ilie, şi să te faci popă” (cf. Ion Rusu Abrudeanu, op. cit., p. 41).
5În nr. 33/1887, pe când avea 19 ani, Elie Cristea publica, în revista orădeană Familia, schiţa literară „Prosit” (cf. Elie Miron Cristea, Note 
ascunse, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1999, p. 9.
6Între cele mai frecvent folosite pseudonime au fost: Polux, Călătorul, Românul; Ilie, Deca, Călugărul Miron, dar şi altele, cf. ibidem, p. 9.
7În toamna anului 1887, după luarea bacalaureatului, Ilie Cristea a intrat la seminarul teologic din Sibiu. Pe când era în anul al III-lea de 
seminar a fost ales preşedinte al societăţii de lectură „Andrei Şaguna” de pe lângă seminarul de teologie şi pedagogie. După absolvire, va 
funcţiona, timp de un an, ca învăţător la Orăştie. Abia în octombrie 1891 îl găsim înscris student al Facultăţii de litere şi filosofie a universităţii 
din Budapesta, unde fusese trimis de mitropolitul Ardealului Miron Românul, la recomandarea insistentă a valorosului său profesor de 
pedagogie Ioan Popescu.
8Alexandru Roman (26 noiembrie 1826 - 27 septembrie 1897) a fost îndrumător cultural, publicist, membru fondator al Academiei Române, 
unul dintre primii profesori români care a ţinut prelegeri şi a predat în limba română în Transilvania. Studiile primare şi secundare le-a 
terminat la Beiuş şi Oradea. A urmat studiile universitare la Viena, unde a studiat filosofia, matematica şi teologia. A fost profesor la gimnaziul 
românesc „Samuil Vulcan” din Beiuş. Aici a fost primul profesor care a ţinut prelegeri în limba română. Din 1851 a devenit profesor titular de 
limba română la Academia de drept din Oradea, iar din 1862 până în 1867, a fost profesor de limba română la Universitatea din Budapesta. 
Alexandru Roman a fost unul dintre iniţiatorii catedrei de limbă şi literatură română de la universitatea maghiară, alături de episcopul greco-
catolic Vasile Erdeli-Ardeleanu. În 1866 Alexandru Roman s-a numărat printre membrii fondatori ai Societăţii Literare Române, care ulterior 
a devenit Academia Română. El s-a mai numărat printre organizatorii Societăţii de Leptură a Junimei Române Studioase (1851) şi ai Societăţii Petru 
Maior (1862). A fost redactor al gazetelor „Concordia” (înfiinţată la Budapesta în 1861, în colaborare cu Sigismund Pap, până în 1866) şi la 
„Federaţiunea” (1868 - 1876), înfiinţat tot de el la Budapesta. În paginile acestor reviste el a publicat articole deosebit de virulente care i-au 
atras numeroase procese de presă şi care au culminat cu Pronunciamentul de la Blaj din 1868, articol pentru care a fost condamnat la un an de 
închisoare. Între 1865 şi 1888 a fost deputat în parlamentul maghiar, unde a apărat drepturile românilor din Transilvania.
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literatura română)1. În felul acesta Elie Cristea a realizat 
performanţa de a fi primul exeget român care a 
consacrat o teză de doctorat vieţii şi operei Poetului 
nostru Naţional Mihai Eminescu, la abia 6 ani de la 
moartea acestuia. Multe dintre consideraţiile şi judecăţile 
critice formulate de Elie Cristea şi-au păstrat în timp 
valabilitatea, dovedind o profundă cunoaştere a operei 
eminesciene, dar şi o vastă cultură a acestuia, care i-au 
permis geniale intuiţii valabile până în zilele noastre.
 Deşi Elie Cristea s-a călugărit2, primind numele 
de Miron3, el nu s-a izolat de lume şi de viaţa publică, 
ci, dimpotrivă, s-a angajat, atât ca jurnalist cu har, cât şi 
ca om al Bisericii, în lupta plină de primejdii şi riscuri 
pentru afirmarea identităţii naţionale4, atrăgând atenţia 
atât principalilor lideri politici români transilvăneni, 
care au intuit, încă de atunci, că el va deveni unul din 
marii ierarhi ai ţării5. În 1908 şi, ca urmare a presiunii şi 
jocurilor politice ale unor politicieni ardeleni6, secretarul 
mitropolitan de la Sibiu, dr. Miron CRISTEA şi 
canonicul Augustin BUNEA au fost primiţi în audienţă 
de prinţul moştenitor Franz FERDINAND7.

După terminarea studiilor sale universitare, Elie 
Cristea va fi chemat la Sibiu unde i se va încredinţa atât 

funcţia de secretar arhidiecezan, asesor consistorial, cât 
şi pe cea de director al cunoscutei publicaţii „Telegraful 
român”.
 La scurtă vreme, şi graţie sprijinului primit din 
partea elitei politice româneşti din Ardeal, dr. Elie Miron 
CRISTEA este ales episcop8 ortodox de Caransebeş9, 
având, însă, de înfruntat tertipurile nesfârşite ale 
guvernanţilor budapestani, care făceau eforturi vizibile 
să-l angajeze în slujba10 şi să-l subordoneze intereselor 
dualismului austro-ungar11.

1Autorul a tipărit lucrarea, de 77 de pagini, în 1895, în limba maghiară, la Tipografia Todoran din Gherla. Era făcută precizarea „Teză de doctorat în litere”.
2El a depus jurămintele monahale, în data de 1 ianuarie 1898, la cunoscuta Mănăstire Hodoş Bodrog.
3Bănuim că Ilie Cristea a optat pentru numele de Miron, după tunderea sa întru monahism, în semn de recunoştinţă faţă de binefăcătorul său, mitropolitul 
Miron Românul, care îl trimisese la studii la Budapesta.
4În ziarul Tribuna din Sibiu, dar şi în alte publicaţii româneşti din epocă, studentul Cristea semnează, sub diverse pseudonime, articole de o mare virulenţă 
îndreptate împotriva odioasei politici de maghiarizare, promovată de guvernanţii de la Budapesta, dar susţinută şi de o serie de oameni de cultură, inclusiv 
de unii membri ai Academiei maghiare (cum este cazul lui Varga Gyula din Arad, care deplângea insuccesele campaniei de asimilare şi deznaţionalizare a minorităţilor 
trăitoare pe teritoriul imperiului dualist). El ia, însîă, atitudine fermă şi faţă de atacurile ungureşti îndreptate împotriva Bisericii Ortodoxe şi a însemnelor 
creştine folosite de românii ardeleni, în special cei din judeţul Mureş.
5Astfel, Al. VAIDA VOEVOD, contemporan şi prieten de la universitate cu Cristea, era de părere că el, precum şi canonicul Bunea de la Blaj, erau 
„candidaţii noştri de viitori episcopi şi mitropoliţi” (cf. op. cit., p. 12). Premoniţia controversatului politician ardelean se va împlini, în cazul lui Cristea, celălalt, 
după cum se ştie, a murit la 16 noiembrie 1909. Joc al destinului, ulterior lui Cristea i s-a propus să devină, în locul ocupat anterior de Bunea, membru 
al Academiei Române, propunerea fiind acceptată de episcopul dr. Elie Miron Cristea.
6Este vorba îndeopsebi de grupul  alcătuit din A.C. POPOVICI, Theodor MIHALI şi Al. VAIDA VOEEVOD  şi alţii, atraşi, încă de la începutul anului 
1905, în cercurile intime ale arhiducelui Franz Ferdinand. Ei vor susţine eforturile acestuia de reformare a imperiului dualist, în încercarea disperată de 
salvare a acestuia. A.C. POPOVICI, de exemplu, va deveni, într-un fel, şi ideologul acestui curent, fiind semnatarul disputatei şi controversatei lucrări 
Statele Unite ale Austriei Mari, tipărită, în 1906, , la Leipzig, cu sprijinul financiar al guvernului de la Bucureşti, care cuprindea planul federalizării.
Atragerea grupului de lideri politici ardeleni în jocul perfid al cercurilor imperiale vieneze, deşi a creat confuzii şi întârzieri în lupta românilor ardeleni, 
nu a reuşit să determine liderii politici ardeleni să renunţe la idealul lor de unire. Aceştia au reuşit să înâţeleagă, la timp, că salvarea naţiei lor nu venea 
din mila arhiducelui, ci va fi determinată de consecvenţa luptei lor. Însuşi monahul dr. Elie Miron Cristea pare a fi înţeles acest adevăr şi a nu-şi fi 
afectat în nici un fel şansele implicării şi participării sale la această luptă. De altfel, asemenea altor clerici români patrioţi, cum a fost Nicolae Popovici, 
viitorul episcop ortodox al Oradiei, el a susţinut, cel puţin moral, lupta „tinerilor oţeliţi”, condusă de Octavian Goga, în anii 1910-1911, împotriva elitei 
îmbătrânite şi compromise a politicienilor ardeleni, adepţi şi susţinători a tot felul de versiuni fanteziste pentru propria lor naţiune şi promovarea 
intereselor ei.
7Audienţa a avut loc în martie 1908 şi a reconfirmat puternica sa personalitate, crezul lui autentic patriotic şi determinarea de a susţine orice efort cerut 
de înfăptuirea idealurilor unităţii naţionale, al obţinerii de drepturi şi libertăţi pentru obiditul său neam. După audienţă, acelaşi controversat politician Al. 
VAIDA VOEVOD avea să noteze: „între ceilalţi arhiereri - ... – Radu Demetriu şi Cristea erau luceferi” (apud op. cit., p. 12).
8Alegerea sa ca episcop a fost primită cu bucurie de prietenii săi. Astfel, dintr-o epistolă adresată, la începutul lui decembrie 1909, lui Ilarie Chendi, 
Octavian Goga jubilează, declarând: „Ne-am bucurat. E omul nostru şi are să ne asculte” (cf. op. cit., p. 13). 
9Alegerea sa în fruntea episcopiei ortodoxe de Caransebeş nu a fost lipsită de contradicţii şi greutăţi. Între altele, se ştie că arădanii Oncu, Goldiş şi 
Suciu au susţinut candidatura lui Olariu. Lucru oarecum surprinzător, candidatura lui Cristea a fost intens susţinută, din motive pe care nu le înţelegem 
deplin, de o serie de politicieni de confesiune greco-catolică, respectiv: Iuliu MANIU, Al. VAIDA VOEVOD, Teodor MIHALI şi Ştefan CICIO POP, 
între cei mai cunoscuţi. 
10 „Tocmai spre a dovedi „armonizarea” societăţii maghiare, Miron Cristea a fost inclus în delegaţia maghiară plecată la Budapesta, în septembrie 1914, spre a-kl asigura pe 
împărat de loialitatea maghiară faţă de el, în acele momente grele, pricinuite de începerea războiului” – se notează de Ilie Şandru şi Valentin Borda în Patriarhul Miron 
Cristea, Casa de Editură Petru Maior, Târgu Mureş, 1998, p. 103. 
11„Elie Miron Cristea a avut mari dificultăţi cu guvernul de la Budapesta după alegerea sa în scaunzul de episcop al Caransebeşului. Au trecut mai multe luni până guvernul a 
recunoscut alegerea sa şi asta nu fără multe intervenţii şi încercări de a-l angaja în slujba statului austro-ungar” (cf. op. cit., p. 13). Chiar dacă era în joc propria sa carieră, 
Cristea dovedeşte o impresionantă tărie de caracter, refuzând, cu mult tact şi diplomaţie, să facă jocul, profund anti-românesc, al guvernanţilor unguri.
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 Luni de zile, Miron CRISTEA1 a aşteptat 
confirmarea numirii sale, făcând anticameră la diverşi 
demnitari pentru a i se face dreptate. Abia la 21 aprilie 
1910, după cum aflăm dintr-o scrisoare adresată de 
Octavian GOGA lui Ilarie CHENDI, Elie CRISTEA 
ajunge să-şi vadă împlinit visul de a fi efectiv ales, la 12 
noiembrie 1909, episcop de Caransebeş2.
 Ulterior, atât Ioan BOGDAN3, cât şi Ioan 
BIANU4 îi propun insistent să accepte a deveni membru 
al Academiei Române5, propunere care va fi acceptată 
în cele din urmă. După preluarea atribuţiilor de episcop 
de Caransebeş, dr. Elie Miron CRISTEA a înţeles, ca 
nimeni altul, ce rol uriaş îi revenea ca păstor de suflete, 
slujitor al unei biserici militante6, precum şi ca român 
aspirant la idealuri de unitate naţională7. Pe de altă 
parte, Elie Miron CRISTEA a susţinut această luptă8, 
permanent şi prin toate mijloacele şi activităţile de 
ordin cultural, conferind, astfel, culturii române un rol 
şi semnificaţie de excepţie pentru realizarea obiectivelor 
naţionale.
 Astfel, arătăm succint că el şi-a continuat 
demersurile de publicist militant şi plin de curaj, a 
susţinut Asociaţiunea ASTRA şi Societatea pentru 

crearea unui fond de teatru român9, dar şi cercetările 
unor importante personalităţi10 pentru evidenţierea 
unor momente importante cu privire la istoria noastră, 
cu gândul ca şi în felul acesta să justifice activitatea 
militantă pentru drepturile naţionale ale românilor 
ardeleni.

1În ianuarie 1910, Octavian Goga îl informa pe prietenul lor comun, Ilarie Chendi: „Cristea e la Pesta de mai bine de-o săptămână. Îmi scrie că i s-au dat asigurări 
formale asupra întărirei care va urma în curând” (cf. op. cit., p. 13).
2El a urmat în scaun unui alt ierarh patriot şi vrednic, Nicolae Popea, cu incontestabile merite în susţinerea mişcării culturale şi a ideii naţionale în această 
parte de ţară.
3În calitatea sa de preşedinte al Comisiunii istorice a României din cadrul Academiei Române, istoricul îl informa, în 13 mai 1910, că, în ziua precedentă: 
„mi-am permis a Vă propune colegilor mei să Vă aleagă în locul rămas vacant prin moartea lui A. Bunea”. Propunerea extrem de onorantă ce i s-a făcut îl 
descumpăneşte oarecum pe Cristea care, în scrisoarea de răspuns, a subliniat cu onestitate: „Primire-aşi de primit, dar nu-s istoric sau învăţat ci numai un 
enciclopedist muncitor pentru ridicarea poporului nostru” (cf. op. cit., p. 14). 
4 Scrisoarea cuprinzând această propunere, îi este adresată de Ioan Bianu, la Caransebeş, în data de 16/29 mai 1910. El îi preciza că ar urma să ia 
locul lăsat gol de Augustin Bunea şi se insista ca episcopul să răspundă „grabnic-îndată” şi să precizeze în mod clar: „declar că voi primi alegerea de membru al 
Academiei” (cf. op. cit., p. 14).
5Credem că decizia înaltului nostru forum academic naţional a fost substanţial influenţată de bogata activitate desfăşurată, la Sibiu de Elie Miron 
Cristea. Aici, el nu numai că sprijină deschis activitatea „ASTRA”, dar şi acţionează pentru culegerea folclorului, dezvoltarea teatrului în limba română, 
valorificarea muzicii tradiţionale româneşti, a zestrei etnografice şi folclorice a poporului său, inclusiv prin înfiinţarea la Sibiu a unui muzeu etnografic 
şi istoric, dar şi pentru dezvoltarea şcolii naţionale. Eforturile lui au fost recunoscute şi apreciate şi în vechiul Regat de unde i s-a acordat Ordinul regal 
„Coroana României”. Pe plan local, a fost numit director al Despărţământului Sibiu al ASTRA, dar şi preşedinte al „Reuniunii Române de muzică” (cf. Ion Rusu 
Abrudeanu, op. cit., p. 13).
6Reproducem, în acest sens, fragmente din pastorala, plină de înţelepciune şi vizionarism, adresată de episcopil Miron Cristea credincioşilor din eparhia 
Caransebeşului cu ocazia Crăciunului din anul 1917, în care el a demascat cu curaj politica nesinceră a guvernanţilor maghiari de la Budapesta: „Deci, 
conducătorii ţărilor şi diplomaţii, conduşi de duhul democraţiei moderne, trebuie să fie călăuziţi în paşii lor spre pace de adevărurile vecinice ale legii lui Christos, care cere să se 
dea fiecărui popor ceea ce i se cuvine şi ceea ce îi dă dreptul firei şi dreptul dumnezeiesc, adică să se procedeze faţă de fiecare popor cu deplină dreptate (...) Şi atunci, îndreptăţiţi, 
întăriţi, la număr şi putere, ne vom face mai vrednici de ajutorul lui Dumnezeu, pus în vedere celor ce se tem de el prin cuvintele psalmistului, care zice că: celor drepţi trebuie să le 
răsară iarăşi lumina”. Ministrul interimar de la culte, prinţul Windisgraetz, informat cu privire la conţinutul pastoralei de serviciile maghiare de spionaj, l-a 
convocat pe episcop la Viena cu intenţia de a-l prezenta împăratului Carol al VI-lea, urmaşul lui Francisc Iosif  I, probabil şi pentru ca acesta să dispună 
anumite sancţiuni pentru libertatea pe care episcopul român şi-o permisese. Evenimentele precipitate l-au împiedicat, însă, pe împăratul Carol al VI-lea 
să dispună astfel de măsuri punitive (apud Ilie Şandru, Valentin Borda, Patriarhul Miron, Târgu Mureş, Casa de Editură Petru Maior, 1999, p. 104-105). 
7Meritele înaltului ierarh erau cu atţt mai mari cu cât, după cum afirma Ion Rus Abrudeanu (în op. cit., p. 277: „Odată confirmat episcop, autorităţile ungureşti 
n-au încetat de a urmări pas cu pas activitatea episcopului Miron. Atât în timpuri normale, dar mai ales în cazul războiului, reşedinţa episcopală din Caransebeş era păzită zi 
şi noapte de spioni, postaţi la ferestrele „Casinei maghiare, care era tocmai peste drum, vis-a-vis de reşedinţă, în casa Lichtnecker, la etaj, iar la intrarea de la grădina din dosul 
reşedinţei, care da în altă stradă, mişunau alţi detectivi în haine militare”. Însuşi prefectul maghiar al judeţului Caraş-Severin avea însărcinarea oficială de a culege 
informaţii şi de a înainta periodic rapoarte organelor budapestane, atât Ministerului de Interne, cât şi Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice.
8Asumându-şi riscuri enorme, mai ales având în vedere atmosfera extrem de tensionată datorată războiului în plină desfăşurare, în sinodul bisericesc 
din 1915, episcopul dr. Miron Cristea a ţinut să precizeze crezul său politic şi naţional, afirmând cu exemplar şi singular curaj că: „dacă merităm libertatea 
naţională pe teren politic, economic şi cultural şi sprijin în toate privinţele, aceasta o merităm nu numai pentru numărul şi importanţa noastră ..., ci pentru vitejia şi curajul dat 
... de poporul român în întreg trecutul său de atâtea veacuri” (cf. op. cit., p. 15-16). 
9În toamna anului 1913, sfidând necruţătoarea cenzură a organelor represive maghiare, el a patronat şi a prezidat adunarea generală, convocată la 
Caransebeş, a Societăţii pentru înfiinţarea unui fond de teatru român.
10Grăitoare, în acest sens, este scrisoarea pe care, la 14 octombrie 1914, deci în plin război, i-o adresa, de la Sibiu, istoricul Ion Lupaş, care îl informa: 
„conform înţelesului pe care l-am avut cu prilejul ultimei noastre întâlniri la Sibiu, am venit la Viena pentru aducerea datelor mai importante privitoare la istoria noastră” (cf. 
op. cit., p. 15).
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 Cu multă abilitate şi înţelegere, episcopul 
ortodox român de Caransebeş a fost implicat în toate 
marile momente politice, culturale, religioase şi sociale 
care au pregătit şi făcut posibil evenimentul unificator 
de la 1 Decembrie 19181.
 Este ştiut faptul că dr. Vasile MANGRA2, 
mitropolitul ortodox al Ardealului, având conştiinţa 
încărcată pentru uşurinţa cu care a trădat interesele 
neamului său, se va sinucide, în mod ruşinos, în data 
de 1/14 octombrie 1918,  într-unul din hotelurile 
Budapestei, abandonând, astfel, atâti Biserica, cât şi 
cauza nobilă a neamului său, într-un moment decisiv şi, 
în final, aducând ruşinea asupra fraţilor săi.
 În felul acesta, ţinând cont de importanta 
contribuţie pe care reprezentanţii Bisericii Ortodoxe 
Române şi-au adus-o la făurirea şi realizarea statului 
naţional unitar român, era foarte firesc ca această 
strană a Bisericii noastre naţionale să fie corespunzător 
reprezentată la măreţul evenimentl de la Alba Iulia, 
din 1 Decembrie 1918. De aceea, marii corifei ai luptei 
noastre naţionale au insistat, pe bună dreptate ca Biserica 
Ortodoxă să fie reprezentată la acest eveniment istoric 
de cel mai activ şi reprezentativ slujitor al ei, respectiv 
de către episcopul ortodox de Caransebeş dr Elie Miron 
CRISTEA. Astfel, între cei care au citit mulţimilor 
decizia adoptată şi au susţinut discursuri mobilizatoare 
la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia s-a numărat şi dr. Elie 
Miron CRISTEA, care a reprezentat Biserica Ortodoxă 
Română. După cum se ştie, Biserica Greco-Catolică 
(Unită cu Roma) a fost reprezentată de episcopul Iuliu 
Hossu, având în vedere problemele, deloc uşoare, cu 
care, la rândul ei, s-a confruntat atunci şi ea.
 După cum se ştie, dr. Elie Miron CRISTEA a 
făcut parte şi din delegaţia ardelenilor care au prezentat 

regelui Ferdinand I documentele Unirii Ardealului cu 
Vechiul Regat, la Bucureşti. Sunt păstrate numeroase 
documente şi acte care vorbesc despre acele clipe cu 
adevărat înălţătoare, care au marcat istoria noastră 
naţională. Tot timpul, ierarhul patriot a fost pe deplin 
la înălţimea misiunii asumate, dovedind puternica sa 
personalitate de ierarh şi luptător patriot.
 În 1919, el va deveni membru al Academiei 
Române, fapt ce reprezintă doar începutul unei evoluţii 
prestigioase în viaţa publică, culturală, dar şi politică, a 
României întregite. Astfel, la 1 februarie 1920, dr. Elie 
Miron CRISTEA este ridicat la rangul de mitropolit 
primat3, funcţie absolut nouă în structura organizatorică 
a Bisericii Ortodoxe Române, creată pentru a-i 
recompensa meritele incontestabile la realizarea unităţii 
naţional teritoriale a României.
 Şi cu acel prilej, ca şi cu ani înainte, la definitivarea 
lui în funcţia de episcop, Octavian GOGA şi-a exprimat, 
într-o scrisoare, sentimentele de amiciţie şi consideraţie 
faţă de vrednicul ierarh. 

1„Episcopul de Caransebeş, Miron Cristea, şi-a avut locul său bine definit în acţiunea de pregătire a Marii Uniri. A participat apoi cu entuziasm la Marea adunare de la Alba 
Iulia, rostind o cuvântare înălţătoare şi s-a numărat şi  printre cei care au înmânat regelui, la Bucureşti, rezoluţia adunării”, a subliniază prof. univ. dr. Ioan Chirilă în 
Miron Ilie Cristea – „un chip hristic” şi calea izbăvirii (întregirii) neamului”, în Ion Rusu Abrudeanu, op. cit., p. 14.
2Vasile (Vichentie) Mangra,  mitropolit, istoric, membru titular (1909) al Academiei Române. Vasile Mangra s-a născut la 25 mai 1850 la în Sălişte-
Săldăbagiu, jud. Bihor, iar tatăl său a fost preot. La botez, a primit numele de Vichentie. A urmat studii gimnaziale la Beiuş şi Oradea, teologice la 
Arad (1869-1872), juridice la Academia de Drept din Oradea (neterminate). Mangra a fost profesor de istorie bisericească şi drept canonic la Institutul 
teologic din Arad (1875-1893), director provizoriu al institutului (1882-1883), înlăturat de la catedră în 1893, la cererea guvernului Ungariei; redactor la 
foile bisericeşti Lumina (1874-1875) şi Biserica şi şcoala (1877-1979, 1882-1883). Vasile Mangra s-a călugărit în 1879 la Hodoş-Bodrog cu numele Vasile; 
hirotonit preot şi protosinghel în 1899, în anul următor ales preşedinte vicar al Consistoriului ortodox-român din Oradea (1900-1916) şi hirotesit 
arhimandrit (1906); în 1901 ales episcop la Arad, dar nu a fost recunoscut de guvernul Ungariei, din cauza activităţii sale politice. A fost unul din 
conducătorii luptei românilor transilvăneni pentru obţinerea de drepturi naţional-politice: în 1892 a făcut parte din delegaţia care a dus Memorandumul 
la Viena; în 1894 a organizat marea adunare populară de la Sibiu care a protestat faţă de hotărârea guvernului Ungariei de desfiinţare a Partidului Naţional 
Român; în 1895 a fost principalul organizator al Congresului naţionalităţilor (români, sârbi, slovaci) de la Budapesta. În ultima parte a vieţii, s-a situat însă 
pe o poziţie diametral opusă, devenind unul dintre oamenii de încredere ai guvernului ungar: în 1910 deputat la Ceica, Bihor, cu program guvernamental; 
la 24 iulie/6 august 1916, a fost ales mitropolit al Ardealului (înscăunat în Oradea la 16/29 octombrie 1916). A scris câteva lucrări temeinice privind 
istoria vieţii bisericeşti a românilor transilvăneni şi a semnalat pentru prima oară vechile manuscrise româneşti din Bihor. Pe baza acestora, a fost ales 
membru activ al Academiei Române (1909).
3„La 1 februarie 1920 cu ocazia ridicării la rangul de Mitropolit-Primat, Octavian Goga i se adresează lui dr. Elie Miron Cristea cu cuvintele:
„Scumpe Primat al Ţării şi dragă prietene,
În ziua mare în care te-ai ridicat pe strălucitorul scaun, îngăduie-mi şi mie să-ţi strâng mâna tot cu vechea prietenie şi căldură cu care ţi-am strâns-o la Sibiu în odăiţa noastră 
când am primit vestea alegerii de episcop. Eşti pe culme acum, e frumos şi greu acolo sus. Să străluceşti întru mulţi ani stăpâne.
Vechi devotat
Octavian Goga
Îţi trimit pe un redactor al meu (de la „Renaşterea română din Bucureşti, n.n.) – te rog să-l primeşti şi să-i faci o seamă de declaraţii. E bine să iei de la început contactul cu 
publicul. Voi vedea eu ce se publică” (apud Eilie Miron Cristea – Note ascunse, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1999, p. 21).
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 La scurtă vreme, respectiv în 1925, dr. Elie 
Miron CRISTEA va ocupa cea mai înaltă treaptă, din 
toate timpurile, în ierarhia Bisericii Ortodoxe Române, 
respectiv pe cea de prim patriarh al Bisericii noastre, 
devenită de atunci înainte autocefală1.
 Viaţa îi va rezerva, însă, şi alte încercări, deloc 
uşoare, pentru a-i testa nu doar calitatea de a fi păstor 
spiritual, ci şi pe cea de persoană aflată în slujba neamului 
său, având în vedere lipsa totală de responsabilitate 
de care a dat dovadă prinţul Carol de Hohenzollern, 
căruia, potrivit legislaţiei române în vigoare, îi revenea 
răspunderea de prinţ moştenitor, calitate la care a 
renunţat, însă, cu mare uşurinţă, pentru a nu fi nevoit 
să-şi abandoneze amanta odioasă. De aceea, în 1927, 
odată cu decesul regelui Ferdinand I şi ţinând cont de 
faptul că Mihai de Hohenzollern2 era minor, deoarece 
ţara trebuia guvernată cu orice preţ, patriarhului dr. Elie 
Miron CRISTEA i-a revenit sarcina de a face parte din 
regenţa ce urma să gestioneze treburile ţării până la 
vârsta majoratului lui Mihai3. De aceea, la 19 iulie 1927, 
când Mihai a devenit rege la cei 6 ani neîmpliniţi ai săi, 
s-a considerat, ca o soluţie a ieşirii din criza dinastică, 
instituirea unei regenţe din care a făcut parte şi dr. Elie 
Miron CRISTEA, regenţă ce şi-a încetat activitatea doar 
după ce aventurierul prinţ Carol4 a renunţat la viaţa sa 
dezordonată şi, începând din iunie 1930, şi-a asumat 
conducerea ţării (dar abia după ce Parlamentul României 
va decide, prin votul său, la propunerea unui deputat 
naţional ţărănist, anularea perioadei cât acesta l-a avut 
în fruntea ei pe regele copil Mihai, considerând că, în 
realitate, domnia lui Carol al II-lea a început efectiv din 
anul 19275).
 Dovedind totală neîncredere faţă de propriul 
său copil, de altfel regele Carol al II-lea, la plecarea 

sa din ţară, în septembrie 1940, nu va încredinţa 
conducerea ţării fiului său Mihai, deşi acesta nu mai era 
minor, ci generalului Ion ANTONESCU, care, după 
cum se ştie, până la arestarea şi executarea sa, de către 
ruşi, cu acordul şi sprijinul direct al  nevolnicului Mihai 
de Hohenzollern, a deţinut neîntrerupt, între 1940-
1944, calitatea de şef  al statului, luptând pentru evitarea 
dispariţiei ţării de pe harta Europei.
 Totodată, pentru a face imposibilă preluarea 
puterii de către Mihai I, în calitate de suveran al 
României, Carol al II-lea nu a renunţat oficial la tron, 
prin abdicare, ci doar s-a retras, în concepţia sa, pentru 
o anumită perioadă de timp, urmând ca, la o dată când 
situaţia din ţară şi la nivel european ar fi permis-o , să-şi 
reia tronul şi prerogativele monarhice. Carol al II-lea nu 
a avut o atitudine de cuvenit respect nici faţă de dr. Elie 
Miron CRISTEA.  

1Înaltul ierarh avea să noteze în jurnalul său următoarele: „Investitura mea de patriarh (1 Nov. 1925 a fost desigur ceva grandios. Populaţia Bucureştilor se adunase, 
sute de mii, de-a lungul străzilor de la Mitropolie la Palat. Am presimţit asta; de aceea am întocmit astfel programul, ca să mă întorc nu în careta regală închisă, ci ca un patriarh 
democrat, coborându-mă din palat jos în mijlocul turmei cu noua cârjă. A fost o procesiune neuitată” (vezi Eilie Miron Cristea – Note ascunse, Cluj-Napoca, Editura 
Dacia, 1999, coperta a IV-a)
2Sunt unii care susţin că, în realitate, Mihai nu ar fi fiul regelui Carol al II-lea de Hohenzollern. Aceştia susţin, bazându-se şi pe totala lipsă de asemănare 
dintre Carol al II-lea şi Mihai (faţă de asemănarea izbitoare dintre Carol al II-lea şi primul său născut, Carol Mircea de Lambrino), că, în realitate, Mihai 
ar fi fiul prinţesei Elena Sita de Grecia şi a aghiotantului ei, un ofiţer superior grec, care a însoţit-o în România şi după căsătoria sa cu prinţul Carol. De 
altfel, după cum se ştie, Carol a trăit cea mai mare parte a vieţii sale despărţit de consoarta sa de origine greacă. La rândul ei, aceasta ar fi dorit, după ce a 
fost abandonată de Carol şi înlocuită de acesta cu amanta sa Elena Wolf  Lupescu, să se recăsătorească cu un nobil italian din familia princiară de Aosta. 
Dorinţele ei nu s-au putut, însă, împlini – în mare parte datorită etichetei regale, la care nu se putea renunţa cu uşurinţă -, deşi, se pare, s-a aflat, timp de 
ani de zile, în relaţii intime, cunoscute atât lui Carol al II-lea, cât şi opiniei publice române şi europene, cu nobilul italian.
3În viaţa politică românească, situaţia a fost extrem de tensionată. Unii politicieni, ca Iuliu Maniu, de exemplu, au apreciat că România nu-şi permitea 
instituirea, pe o durată de 14 ani, a regenţei. De aceea, ca o posibilă soluţie pentru ieşirea din criza în care nesăbuinţa lui Carol aruncase ţara, a fost luată 
în considerare inclusiv proclamarea republicii în România. De aceea intrarea în funcţie a regenţei a fost un moment care a marcat o serioasă dereglare a 
sistemului constituţional din ţara noastră, acutizând şi mai mult conflictele dintre diversele grupări politice. Ca un efect direct al acestei situaţii a fost şi 
încurajarea orientărilor extremiste în politica românească, inclusiv prin apariţia unor grupări politice extremiste, antisemite, fapt ce, treptat, a condus la 
izolarea ţării, pe plan politic european, slăbirea ei în lupta împotriva revizionismului horthyst, sovietic şi bulgăresc.
4În speranţa că vor reuşi separea lui definitivă de amanta sa Elena Lupescu-Wolf, familia regală română i-a organizat prinţului Caraiman, noul nume 
pe care şi l-a ales Carol, după renunţarea la calitatea de prinţ moştenitor şi la atribuţiile lui, un turneu „peste mări şi ţări”. Cu acel prilej, Carol, însoţit, în 
calitate de aghiotant, de col. Nicolae N. Condeescu, a poposit şi în Japonia, întâlnind inclusiv pe prinţul Hirohito, viitorul împărat al Japoniei. Scriitorul 
Condeescu va consemna ulterior această călătorie a lui Carol.
5Parlamentul României a dat curs acestei propuneri, atribuindu-i morganaticului şi aventurierului monarh Carol al II-lea recunoaşterea domniei începând 
din anul 1927, cu toate că el renunţase, din proprie iniţiativă şi de bunăvoie, la tron şi la calitatea de prinţ moştenitor. După cum se ştie, ca un fel de 
recompensă, Parlamentul îi va acorda lui Mihai de Hohenzollern titlul de „Mare Voevod de Alba Iulia”. De altfel, acesta este singurul titlu acordat oficial şi 
legal vreodată de Parlamentul României lui Mihai de Hohenzollern. În aceste condiţii, apreciem ca un abuz grosier din partea acestuia folosirea titulaturii 
de Mihai I de România” şi asumarea titlului de rege al acestei ţări. Nici chiar propriul său părinte nu l-a considerat demn a deţine o astfel de demnitate.
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Din cauza intempestivei sale reveniri în ţară, 

în 19301, patriarhul şi-a dat demisia din regenţă şi s-a 
retras pentru a se ocupa de treburile sale bisericeşti. Nu va 
fi lăsat, însă, pentru prea multă vreme să se ocupe de 
problemele religioase ale României întregite. O serie 
de cercetători ai vieţii şi activităţii sale sunt de părere 
că revenirea patriarhului la viaţa politică s-ar fi datorat 
atât apropierii lui Elie Miron CRISTEA de Carol al II-
lea, cât şi de o serie de curente de extremă dreaptă spre 
care l-ar fi împins concepţiile sale doctrinare, respectiv, 
respectarea politicianismului, precum şi apelurile 
împotriva dominaţiei elementului străin în ţară2.
 În realitate, Elie Miron CRISTEA a fost şi el 
una din victimele ambiţiilor morganaticului rege Carol 
al II-lea, care, prin politica sa iresponsabilă, nu numai că 
împinsese ţara într-o situaţie limită, pierzând, în răstimp 
de doar 10 ani de nedemnă şi ruşinoasă domnie cea 
mai mare parte a rezultatelor Marii Uniri din 19183, dar 
şi a luptei seculare a românilor, cu infinite sacrificii şi 
suferinţe.
 Ca ierarh, patriot şi om de cultură, patriarhul 
Elie Miron CRISTEA n-a putut rămâne indiferent faţă 
de ameninţările îndreptate împotriva ţării şi poporului 
său şi a sperat că, printr-o guvernare înţeleaptă şi 
prudentă, va putea evita dezmembrarea teritorială a 
statului naţional unitar român.
 Iată de ce dr. Elie Miron CRISTEA a acceptat, la 
10 februarie 1938, după demiterea cabinetului  condus 
de mai vechiul său prieten, Octavian GOGA, să preia 
conducerea noului guvern, cunoscut în istorie ca fiind 
primul guvern al dictaturii regale carliste.
 Jocurile politice perfide şi intervenţiile frecvente 
şi abuzive ale regelui nu îi vor permite, însă, o guvernare 
liniştită. Spre exemplu, la 30 martie 1938 Carol al II-lea 
a intervenit brutal în viaţa politică a ţării, dispunând, pe 
de o parte, remanierea guvernului prezidat de patriarhul 
dr. Elie Miron CRISTEA, dar şi desfiinţarea partidelor 
politice româneşti, crearea Consiliului de Coroană şi 
reorganizarea Ministerului Economiei Naţionale.

 Noul guvern prezidat tot de Elie Miron 
CRISTEA va rezista doar până la 1 februarie 1939, dată 
la care, tot în urma intervenţiei lui Carol al II-lea, s-a 
impus formarea celui de-al treilea guvern încredinţat 
conducerii patriarhului, care să ilustreze mai adecavat 
Frontul Renaşterii Naţionale, instituit la porunca regelui. 

Cel de-al treilea guvern dr. Elie Miron CRISTEA 
va dura doar până la 6 martie 1939, dată la care Patriarhul 
prim-ministru a încetat din viaţă la Cannes, în Franţa.
 De altfel, el se retrăsese de la conducerea 
guvernului încă de la data de 21 februarie 1939, când 
încredinţează conducerea interimară a guvernului lui 
Armand CĂLINESCU, un politician foarte apropiat 
şi profund devotat intereselor monarhului cu apetit 
dictatorial.
 Este un fapt aproape complet necunoscut 
că moarte patriarhului nu s-a datorat vârstei foarte 
înaintate, pentru că la moartea sa, înaltul ierarh avea 
doar aproape 71 de ani. Cercetările mai recente 
au scos la iveală un lucru absolut uluitor: ca şi în 
cazul altor politicieni ardeleni, după 1918 serviciile 
secrete maghiare au dispus ţinerea lui sub observaţie 
pentru a furniza informaţii utile politicii revizioniste 
a Budapestei. Acest lucru s-a întâmplat şi în cazul lui 
Elie Miron CRISTEA. În serviciul acestuia s-a aflat un 
bucătar de origine maghiară4, care, din motive care nu 
sunt încă  corespunzător desluşite, a început, încă din 
perioada regenţei, otrăvirea lentă a înaltului ierarh. 

1Evenimentul, îndelung pregătit de membrii viitoarei camarile carliste, a fost posibil şi datorită laşităţii şi slăbiciunilor unor politicieni şi şefi de partide 
politice din ţară. Iuliu Maniu, de exemplu, prim ministru, la sosirea lui Carol în România, în loc să îl aresteze, potrivit legislaţiei în vigoare, a preferat 
un gest incalificabil, dându-şi demisia şi încredinţând conducerea guvernului unui mediocru ca G. G. Mironescu. De altfel, venirea lui Carol în ţară a 
bulversat nu doar lumea politică, ci a contribuit substanţial negativ şi la adâncirea crizei şi recesiunii economico-financiare care lovise puternic România 
încă din 1929. În loc să  contribuie la eliminarea neajunsurilor, Carol al II-lea, prin politica sa perversă şi complet iresponsabilă, va arunca ţara şi mai mult 
în haos, încercând să compromită şi să elimine partidele politice, dar şi să-şi instaureze propriul regim de dictatură personală, dar sacrificând nu doar 
interesele poporului român, ci şi siguranţa şi integritatea ţării.
2În felul acesta se încearcă, nedrept şi forţat, apropierea lui Cristea de politica antisemită, care, în deceniul al IV-lea al secolului trecut a cunoscut o 
evoluţie accelerată în cercurile politice româneşti. Este, însă, injust şi nedrept a-i atribui înaltului ierarh politica scelerată promovată de odiosul monarh, 
iniţiator şi promotor doar el însuşi al întregii legislaţii şi politici antisemite din România acelei perioade.
3 Este, în mod concret, vorba de izolarea aproape completă a ţării, pe plan european şi internaţional, ca şi de pierderile teritoriale suferite în urma 
ultimatului sovietic, al Diktatului de la Viena şi al acordului de la Craiova cu Bulgaria (în acest din urmă caz, chiar dacă regele Carol nu mai era la putere, 
obligarea României de a renunţa la cele trei judeţe, ca şi suferinţele incredibile produse populaţiei româneşti de acolo, i se datorează exclusiv acestui 
monarh iresponsabil.
4 Ion Rusu Abrudeanu, în Patriarhul României Dr. Miron Cristea. Înalt Regent, ediţie nouă, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2009, p. 276, 
sublinia că: „În scopul menţinerii şi consolidării statului unitar naţional maghiar, guvernele ungureşti, începând încă din anul 1892, când s-au dus Românii cu Memorandul 
plângerilor lor la Viena, spre a-l preda împăratului Francisc Iosif  I, au organizat o straşnică reţea de spionaj a mişcării româneşti, de care Românii numai târziu au putut 
lua cunoştinţă. Întreaga activitate publică şi privată a conducătorilor lor era minuţios controlată şi spionată. Până şi tinerii studenţi universitari, mai aprinşi şi mai inimoşi, 
care promiteau a se ridica şi ei la rangul de fruntaşi în lupta naţională, erau spionaţi şi aveau fişele lor speciale la poliţia de siguranţă din ministerul de interne din Budapesta.”
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 Pe la începutul anului 1937–38, apropiaţi din 
anturajul patriarhului au descoperit cauzele stărilor 
lui de sănătate precară, iar patriarhul, urmând sfatul 
acelora, a dispus demiterea bucătarului criminal.
 Aşa cum s-a dovedit, însă, a fost mult prea târziu, 
pentru că starea avansată de otrăvire a ierarhului, ca şi 
risipa lui de energie pentru îndeplinirea noilor demnităţi 
şi atribuţii încredinţate au făcut imposibilă salvarea lui 
chiar şi de către medicii specialişti francezi.
 Evident că nici până în momentul de faţă nu s-a 
clarificat în serviciul cui s-a aflat acel bucătar criminal, 
iar dacă regele Carol al II-lea a fost cu totul străin de 
această acţiune josnică.
 Nu putem preciza în mod categoric momentul 
în care Elie Miron CRISTEA şi Octavian GOGA 
s-au întâlnit. Ştim, însă, că, până la sfârşitul vieţii lor, 
ei au avut o colaborare destul de intensă, înaltul ierarh 
beneficiind statornic nu numai de preţuirea poetului 
tribun, ci şi de sprijin concret în diverse momente ale 
activităţii desfăşurate.
 Reamintim că, după revenirea sa în ţară şi 
stabilirea la Sibiu, Elie Miron CRISTEA a fost cel 
care a oficiat căsătoria poetului, în 1906, cu Hortensia 
COSMA1, la Sibiu, având ca naşi pe Alexandru Vlahuţă 
şi pe soţia acestuia. Tot ca o coincidenţă, reamintim că 
acelaşi ierarh a oficiat, în mai 1938 slujba la îngroparea 
poetului ardelean, şi el otrăvit, dar din ordinul lui Carol 
al II-lea, la Cimitirul „Belu” din Bucureşti2.
 Se mai ştie, de asemenea, că între cei doi a existat 
o corespondenţă (sporadică, din păcate), care subliniază, 
totuşi, atât colaborarea dintre ei, cât şi poziţiile  uneori 
adverse pe care s-au situat. În acest sens, aş aminti 
faptul că în 1921, Octavian GOGA şi dr. Elie Miron 
CRISTEA s-au aflat de aceeaşi parte a baricadei în ceea 
ce priveşte Concordatul cu Roma, document extrem 
de important şi necesar în acea perioadă de început a 
funcţionării noului stat unificat român.
 Patriarhul a intervenit pe lângă Octavian 
GOGA ca acesta să se împace cu Partidul Naţional 
şi să se unească cu ardelenii „ca apoi să-şi poată impune 
colaborarea în condiţiile cerute de ei”. Mai este cunoscută de 
asemenea solicitarea adresată lui Octavian GOGA de a 
interveni pentru numirea la Târgu Mureş a unui prefect 
care să susţină politica promovată de Guvernul de la 
Bucureşti.
 Reamintim şi sprijinul acordat de ministrul 
de culte Octavian GOGA la înfiinţarea de episcopii 
ortodoxe române în Ardeal după unificarea acestuia cu 
vElie Cristeahiul regat, respectivla Cluj şi Oradea, unde, 

şi pe baza înţelegerii celor două personalităţi au fost 
promovaţi o serie de luptători prin faptă şi scris pentru 
cauza naţională. În mod concret este vorba de Nicolae 
IVAN la Cluj, fostul profesor al poetului la Sibiu, şi 
Nicolae POPOVICI la Oradea, coleg de ideal naţional 
în cadrul mişcării „tinerilor oţeliţi”.
 Au existat, după cum rezultă din corespondenţa 
lor, ca şi din alte documente date publicităţii, şi 
observaţii critice faţă de activitatea unuia sau a celuilalt. 
Astfel, la 25 martie 1931, Octavian GOGA consemna 
în jurnalul său politic observaţia, făcută în prezenţa sa şi 
a lui Constantin ARGETOIANU, de chiar regele Carol 
al II-lea, care ar fi afirmat „şi Preasfinţia Sa, patriarhul, nu e 
sfânt deloc, nici nu munceşte”. Din păcate, deşi era conştient 
de falsitatea afirmaţiei diabolicului monarh, omul politic 
Octavian GOGA nu a dorit sau nu a avut curajul să-i 
atragă suveranului atenţia asupra lipsei de justeţe a 
afirmaţiei sale referitoare la înaltul ierarh.
 O atitudine la fel de superficială şi nedreaptă va 
avea în 1938 Miron CRISTEA. Acesta, deţinător atât 
al funcţiei de Patriarh, cât şi al celei de prim-ministru, 
îşi permitea afirmaţii extrem de critice la adresa 
predecesorului său ca prim-ministru3, adoptând o opinie 
care pare a fi dat satisfacţie regelui şi iresponsabilei 
politici dictatoriale urmărite de acesta, mai ales după 
scoaterea partidului politic în afara legii. 
 Corespondenţa dintre cei doi, precum şi 
însemnările din jurnalele lor personale subliniază, însă, 
existenţa unor sentimente de respect şi de caldă amiciţie 
între poet şi marele ierarh, ceea ce este într-o mare 
măsură firesc, având în vedere că în momentele decisive 
pentru ţară şi pentru cauza naţională amândoi s-au aflat 
de aceeaşi parte a baricadei, neprecupeţind eforturi şi 
făcând mari sacrificii pentru a putea vedea înfăptuit 
idealul de unitate naţională al românilor ardeleni.
 Credem că aprofundarea studierii raportului 
între cele două personalităţi emblematice ale Ardealului 
va scoate în evidenţă şi alte aspecte şi momente 
definitorii nu doar în privinţa conduitei lor, ci şi cu 
privire la gradul de implicare, cu sfidarea oricăror riscuri 
de ordin personal, în afirmarea idealului naţional şi 
pentru înfăptuirea intereselor poporului lor.
 Din păcate, într-o perioadă contradictorie, plină 
de tensiuni, amândoi au căzut victimele unor forţe 
ostile, sfârşind tragic într-un moment în care ţara avea 
foarte mare nevoie de asemenea lideri cu dragopste de 
ţară.
 Relaţia dintre poetul Octavian GOGA şi ierarhul 
dr. Elie Miron CRISTEA, puţin cunoscută şi extrem 

1Vezi Lucian Năstasă, Intimitatea amfiteatrelor, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2010, p. 102.
2 Mai exact a fost vorba de slujba religioasă de la Ateneu, unde a fost expus catafalcul poetului-politician-academician, înainte de înmormântarea sa, 
pentru o scurtă peerioadă de timp, la Belu. Patriarhul l-a avut alături pe mitropolitul Ardealului dr. Nicolae Bălan, precum şi un sobor format din mulţi 
alţi preoţi, după cum notează Lucian Năstasă, op. cit., p. 464-465.
3Asta dovedeşte că scuzele privind greaua moştenire, invocată frecvent de guvernele post decembriste, nu e deloc invenţia lor, că ea este un semn de 
slăbiciune a tuturor celor ce au guvernat această ţară după 1918.
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de rar comentată de exegeţii şi istoricii literari până în 
prezent, se constituie într-o pagină luminoasă a istoriei 
naţionale româneşti din prima jumătate a secolului XX.
Relaţia dintre poetul Octavian GOGA şi ierarhul dr. 
Elie Miron CRISTEA, puţin cunoscută şi extrem de rar 
comentată de exegeţii şi istoricii literari până în prezent, 
se constituie într-o pagină luminoasă a istoriei naţionale 
româneşti din prima jumătate a secolului XX.

Ion CRISTOFOR

Lumină

lumină de maci înfloriţi

lumină de piatră de păsări şi nisip 

lumină primăvăratică în care pe o plajă pustie

femeia aceea se deschidea ca o scoică

oasele ei străluceau ca perlele

eram tânăr

purtam marea

în buzunarul de la piept

O pendulă uriaşă

omul acela tăcut avea un braţ de fier

părul uşor ruginit îi atârna 

ca un ghem de sârme peste grilajul zidului.

bătea un vânt sărat şi trupurile se umpleau de ploaie

de zgomote şi zvonuri

ceva ca o pendulă uriaşă se balansa între nori.

eram tot mai singuri tot mai părăsiţi 

cu scrisoarea sinucigaşului în faţă

şi nimeni nu îndrăznea s-o deschidă.

O grădină înflorită în cer

cineva a vrut să-mi împrumute vocea lui

oasele lui îngălbenite când deodată

şi-a scos mâna de sub pământ şi degetele sale dăduseră 
muguri.

nu mulţumesc le-am spus păsărilor 

care m-au invitat să zbor cu ele

nu bogdaproste părinte i-am răspuns preotului

care mi-a propus să-mi vândă o grădină înflorită în cer.

în ochii mei s-a lăsat deodată seara

şi umbrele din jurul meu aveau vocea fără speranţă 

a părinţilor şi rudelor mele 

deportate-n siberia.

Era o ceaţă atât de compactă

era o ceaţă atât de compactă 

groasă ca smântâna

prin întuneric un fetus cu mâinile pâlnie la gură 

îmi strigă ceva neînţeles

e o ceaţă atât de deasă că nu mai aud strigătul lui 
îngrozitor.

poate că nu vorbea cu mine

ci cu superba femeie cu care tocmai visam

o femeie ce plutea într-un nor.

Uneori din lungile mele călătorii

uneori din lungile mele călătorii mă întorc în oraş

cu o pădure de mesteceni în braţe

cu stoluri de păsări pe umeri

dar ce ciudăţenie sfinte sisoie ca unui ciumat

nici o poartă nici o fereastră măcar

nu mi se deschide
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Dr. Mircea MOŢ                                             

Ilustrate din exil

 Semnificativă pentru poezia lui domnului 
Gheorghe Grigurcu este bogaţia de sugestii pe care 
o conţine titlul unuia dintre volumele importante 
ale poetului,”Un trandafir învaţă matematica”, despre 
care s-a scris destul de mult de altfel, sintagmă ce 
implică în ultimă instanţă nu atât orientarea lirismului 
spre neutralitatea abstracţiunii,cât,mai ales,tentaţia 
sensibilului,a concretului, a cotidianului spre rigoarea şi 
spre simbolistica severă pe care o implică matematica.
Este o sensibilitate dispusă mai ales să se reconsidere din 
perspectiva formelor având autoritatea unor autentice 
tipare.
 La domnul Gheorghe Grigurcu universul 
concret, cu atât mai mult cotidianul,tinde să-şi 
transceandă aşadar condiţia,tânjind să fie reţinut de 
un ochi lucid şi dispus să.-i descopere şi să-i susţină 
semnificaţii până atunci refuzate,totul sub zodia unui 
lirism ce presupune un demers lucid,atent elaborat,in 
care mişcarea afectului este pusă sub semnul întrebării.
 Ideea este convingător întărită (şi)de volumul 
publicat la editura „Limes”,”Ilustrate din Amarul 
Târg”,titlul insuşi marcând întâlnirea  realului cu un 
text deloc dispus să-l menajeze şi să-i transcrie fidel 
caracteristicile,câtă vreme imaginarul implică o „trădare” 
creatoare,textul înşelând imaginea,repropunând-o in 
cu totul altă condiţie,scoţând-o oricum din orizontul 
concretului.În măsura in care se poate vorbi totuşi de 
o anumită consistenţă a acestuia, descriptivul contează 
doar pentru a trimite spre un referent care provoacă 
reflecţia şi susţine atitudini ,grave de cele mai multe ori 
,ale eului poetic,el însuşi exilat într-un univers sugestiv 
ca limită şi periferie,atât de departe aflat de autoritatea 
Centrului încât işi permite să prolifereze de-a dreptul 
primejdios forme groteşti,in care eul se resemnează 
având constiinţa că măcar imaginarul compensator îi 
asigură protecţia si refugiul necesar.În funcţie de acest 
spaţiu eul poetic însuşi se defineşte cu o necruţătoare 

nimeni nici măcar măturătorii străzilor nu-mi mai răspund 
la salut

mă aşez stânjenit lângă rugul din piaţa centrală a oraşului 

vorbesc toţi deodată ca apucaţii într-o limbă metalică

vorbesc într-o neînţeleasă limbă păsărească

limbi pe care nici lemnele nici pietrele

nici păsările nu le mai înţeleg

iată un oraş în care nici o femeie

nu mai vrea să mă nască

în care nici un staul nu vrea să-mi dea găzduire

Pietrele oftând

uneori nopţile aud pietrele oftând

câte o pasăre speriată încurcându-se printre ramuri

şi luna e doar lacrimă luminoasă

într-un imens ochi întunecat

sub care vorbele mele sună ca o legătură de chei ce cade 
în apă

pe frunţile noastre cineva aşează o placă de aur

mai grea decât apa oceanului

Rătăcim ca orbii prin beznă

am ajuns la fundul sacului

într-o vreme în care nebunii împart jucării şi poveţe

în care nimeni nu ştie cum se închid nasturii neantului

nici spre ce astru se întoarce floarea de soare

cade ploaia cad guverne cade acid

nu-ţi mai aminteşti cât fac doi ori doi

în ceaţă în haos ori în vid

oamenii îşi părăsesc pielea ca şerpii

rătăcim ca orbii prin beznă

vorbim pe drumuri ca muţii 

tundra ne intră în case

revin în goană barbarii goţii mamuţii
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luciditate,afişându-şi cu ostentaţie condiţia ca pe un 
semn de autentică nobleţe: „Nu sunt decât un biet animal 
înţărcuit/în Amarul Târg ca-ntr-o rezervaţie//mai e un 
animal alături de mine:Brâncuşi/dar el e totemul/părintelui 
tribului afro-jian”(„Nu sunt decât”).Conştiinţa inadaptării 
la acest spaţiu-unde totul este deformat şocant,găsindu-
şi ecouri in transcrieri cu accente suprarealiste şi unde 
omul decade in starea de animalitate-este romantică în 
esenţa ei,notată insă dintr-o perspectivă care exclude 
ceremonialul şi gravitatea metaforei:”Să fie-Amarul 
Târg măsura mea/ori eu să fiu măsura lui?//Mă cutremur de 
indiferenţă/7căci iată am obosit//şi spaima mea revine pe-asfalt/
cum norul prefăcut în ploaie/saşie şi peltică cerându-şi scuze//
ori se vinde pe tarabele umede/prefăcută-n gazete cu numele/atât 
de întârziat neverosimil”(„Să fie-Amarul Târg”).Precum în 
ilustratele menţionate în titlu,poetul insoţeşte imaginea 
de un text care nu o dată o contrazice,preluându-i 
sevele in universul exclusiv al cuvintelor,condiţie a artei 
in general.Ideea este valabilă şi pentru ecourile din 
univesul poetic bacovian,transpus ca intr-un joc grav, 
in altă vârstă a lirismului:”Pe străzi se târăşte amiaza/
reumatică lentă ca un camion vechi//înfoiată în Parc lumina 
solară/fără astâmpăr/violent parfumată//proza se coace pe 
nesimţite/în adâncul poemelor/precum sâmburii-n fructe”(„Pe 
străzi”)Uneori frumuseţea pură a poemului izbucneşte 
in volum ca un strigăt disperat,sfidând limitele şi 
decăderea universului sufocant şi monoton.Poezia 
„Parcul” nu poate lipsi dintr-o antologie exemplară a 
liricii româneşti:” Acest Parc fastuos pe rugul toamnei ce-l 
mistuie/ori e chiar acel rug-suprem hiat-în afara căruia nici nu 
există”
 Conştiinţa poetică devine modalitate de salvare 
si de supravieţuire dramatică intr-un univers ce poate 
fi dominat in exclusivitate prin supralicitarea condiţiei 
sale:”Sunt un poet al periferiei al pietrelor cu buze groase/al 
norilor de fontă al picioarelor goale/al prafului aşteptând pe 
trotuarul crăpat/labele de vrabie-ale ploii/al arbuştilor adaptaţi 
scundelor streşini/al taifasurilor cu voce scăzută/ca un clipocit 
de vin turnat pe-ndelete/al cailor cu coama-mpletită cu fum de 
ţigară”(„Sunt un poet”) 
 În spaţiul poeziei domnului Gheorghe Grigurcu 
mişcarea însăşi este pusă sub semnul întrebarii,după 
cum sub semnul intrebării se pune de altfel şi prezenţa 
obiectului insuşi.Dacă la insul bacovian traiectoria 
existenţială este una a rătăcirii, datorită permanentei 
descompuneri a materiei ce anulează reperele,fiinţei din 
Amarul Târg i se refuză încă de la inceput plecarea şi 
implicit revenirea ,de vreme ce spaţiul stă sub semnul 
necruţător al umbrei unui „obiect”ce nici măcar 
nu există:”Cum să pleci când stai pe loc/cum să revii când 
stai pe loc/iar locul creşte/atât de rotund şi te cuprinde cu 
nădejde//hulpava monstruosa umbră /a unui obiect ce nu 
există”(„Topos”). De altfel golul ce defineşte Amarul 

Targ anulează însăşi posibilitatea existenţei labirintului 
:putredul este semn că orice formă s-a dizolvat, 
contând doar regresul spre increat:”Fals labirint/e-
Amarul Targ/deoarece culoarele lui sunt putrede/iar viaţa iese 
din ele/precum degetul/dintr-un ciorap rupt”(„Fals labirint”). 
Mişcarea cosmică,lipsită de gravitate, devine o mecanică 
monotonă şi demitizată:”Pretutindeni doar trupul enorm al 
zilei/pe care camioane mahmure-l transportă/exasperant de-
ncet spre asfinţit”(Peisaj”) Eul se confruntă dramatic cu 
inexistentul, cu nimicul,fiindcă lumea Târgului este 
un univers care „se eliberează de el însuşi”,rezultînd o 
imagine terifiantă a pustiului in ipostaze moderne:”Atât 
s-a mai păstrat:o respiraţie/şovăitoare alcoolică/prin care Târgul 
se eliberează de el însuşi7când nu-l observă nimeni7atât de 
neajutorat când ne oferă/casele fără ziduri/odăile fără case/ai 
zice:o poezie pură”(„Atât s-a mai păstrat”).Raportând amar 
ironic târgul la „poezia pură”,eul se amăgeşte doar cu 
ideea unei cursivităţi a nimicului:”E o cursivitate totuşi/
nimicul din lucrurile Târgului/un scris pe care/mai mai că-l poţi 
citi.” Individul suportă dramatic presiunea unui univers 
in care lucrurile devin agresive,transformându-l in 
obiect al privirii lor: ”Cum lucrurile orânduite straşnic/ca de 
la-nceputul dumnezeiesc al Lumii /cum toate lucrurile/Amarului 
Târg te privesc/fără-ncetare te privesc/aidoma unor ochi saşii.” 
Relaţia cu celălalt se inscrie şi ea in aceeaşi mişcare 
mecanică a Amarului Târg,excluzând orice urmă de 
afect:”Şi te-au întâmpinat semenii/aşa cum se cuvine/cu-o grijă 
meticuloasa/precum ţăcănitul unei maşini de scris/într-un birou 
muced”(„Şi te-au întâmpinat”) .Aşa cum pentru nefericitul 
prinţ lumea întreagă era o închisoare,Amarul Târg îşi 
proiectează dimensiunile asupra intregului,sustinând 
indiscutabila deschidere spre metafizic a poetului:”Dacă 
lui Cuvier/îi trebuie doar un singur os/spre-a reconstitui o 
fiinţă/subsemnatului nu-i stă la-ndemână/decât Amarul Târg/
spre-a reconstitui Lumea-ntreagă” („Dacă”).Mult mai sigur 
ramâne faptul că spatiul spre care trimite poezia poate 
fi reconstituit doar prin imaginaţie, iluzie ce ţine locul 
unui reper cert: ”Străzile trec în imaginaţie /chinuitele străzi 
suburbane/ca şi cum ar trece-n oglindă/nu pot nicăieri pleca/aşa 
cum nici tu nu poţi pleca nicăieri/captiv al lor” („Străzile trec”).
Nu întâmplător Amarul Târg este este definit detaşat 
ironic din perspectiva culturală, zdrobitoare,care cade ca 
o necruţătoare sentinţă:”E oare comic/Amarul Târg?/Aşa 
s-ar părea/dacă ţinem seama de/de-o vorbă a lui Kant:”Comicul 
e-o aşteptare/ce se transformă în nimic” („Confruntarea 
Amarului Târg cu Kant”)
 Amară monografie lirică a unui spaţiu,transcriind 
condiţia dramatică a omului modern ,care,vorba lui 
Ştefan Augustin Doinaş,cu totul altfel îşi trăieşte infernul 
decât vechii greci,printr-un demers liric deosebit de 
nuanţat, ”Ilustrate din Amarul Târg” este încă un 
argument pentru dimensiunea gravă şi profundă a 
meditaţiei poetice a domnului Gheorghe Grigurcu.
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Ioana Ileana ŞTEŢCO

Toamna pe Hera

Copacul aprinse  toamnei
vârful cel de lumină
vâlvătaia frunzelor incendiază pământul
 învelește soarele
prunc nou născut pe coama dealului strâmbă
nici ochiul meu nu e străin
de toate acestea

Privirea uimită culege lumină din frunze
mângâie copacul obraznic
și-l face pădure
Asediul culorii ne cere mai tineri
în cer și pe pământ
bucuria ca o minge de foc
alimentează în rana incandescentă
prezentul continuu
un sceptru boicotând istoria
face inima mică de tot

și o culcă în patul de frunze
pe culoarea aceea de toamnă
ce ne lasă desfrunziți la vederea
minunii că suntem muritorii

În microbuz se fac rămășaguri
pe peretele raiului culorile sting
răsuflarea îngerilor

pe lângă ureche trec recompense
ce fac inima să explodeze în alte culori
și-ți este clar că nici moartea 
nu-i prea departe

 ceri o pauză vederii
și pui pe scaunul liber de la fereastră
masca însingurării
masca zâmbește
și recunoști ca ești viu

Copacul desfrunzit și obraznic

cere capului meu forma de frunză
și cum inima udă la rădăcină
pulsând simfonia lichidă
și inima capătă formă de frunză
când plătești din ce în ce mai scump
rămânerea-n viață ori trecerera dealului
un alt rămășag cu umbra
ce-ți mângâie mâna
și mîna se face creangă
și înfrunzește 

Strigi prietenilor asunși sub 
stratul de frunze 
-hei , se văd picioarele! 
Se văd tălpile cum frământă lutul și frunzele
se vede inima în formă de frunză
cum se ridică

Strigătul se opește -n uimire
o clipă ne face copii
mesajul scris pe o frunză 
capătă formă  umbrei
ce se vede-n  lumină

Se rupe în două tăcerea
ca o peniță foarte subțire
tăioasă  sabie cu nervuri la vedere

De când mă învârt alături de mască
 ademenind toamna
împrejurul dealului ca o frunză aprinsă
soarele s-a lăsat în genunchi și scrie
vestea că toamna
e un păcat capital.

Măştile însingurării

schimbăm măştile între noi
astăzi pe seară mi-am botezat
singurătatea cu nume ales
întinzându-i capcana
măştilor plutitoare pe bâjbâite

masca aceea inversează polii iubirii
şi seamănă cu un râu
ce revarsă-n oceane
seminţe

ân locul în care-ncolţesc
cercul se sparge şi linia plânge
iar ziua în care ninge
va fi întotdeauna ziua de mâine
purtând masca
cu miros de pământ 
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Cristian VIERU

Olimpiu Nușfelean- Lumea prozei

     Scriitorul bistrițean Olimpiu Nușfelean este 
una dintre personalitățile literare ardelene marcante. 
Destinul său artistic ar putea fi prezentat în câteva 
cuvinte astfel: poet sensibil, prozator original, eseist 
de marcă, dascăl dedicat, director al uneia dintre cele 
mai importante reviste literare românești, prezență 
activă în viața culturală bistrițeană și nu numai. Găsim 
în personalitatea Domniei Sale un spirit lucid, un izvor 
nesecat de energie și un talent literar menit ca, prin forța 
cuvântului, să aducă în prim-plan, constant, pagini noi 
și originale. Urcând pe spirala creației sale în proză, se 
poate observa puterea nesecată a scriitorului de a inventa 
lumi în care există un melanj armonios de decupaje ale 
realității și gânduri intime ale imaginației creatorului. 
 Olimpiu Nușfelean se dedică prozei, liricii 
și eseisticii, astfel încât fiecare apariție editorială este 
surprinzătoare. Vom încerca să detectăm constantele 
prozei, având ca puncte de reper trei titluri (două romane 
apărute în perioada optzecistă, La marginea visului și 
Piatra soarelui, și un volum recent de proză scurtă, Un 
om fără aripi). Însă acest demers nu trebuie interpretat 
ca o preferință personală a prozei în defavoarea 
liricii autorului, deoarece, după cum am subliniat 
mai sus, talentul există, într-un mod incontestabil, în 
abordarea de către creator a ambelor genuri literare.
 Chiar dacă primele încercări artistice sunt 
în versuri, odată cu apariția întâiului său roman, La 
marginea visului, în 1980, Olimpiu Nușfelean 
surprinde prin harul de a construi universuri în 

amănunt, de a descrie figuri umane în cele mai fine 
detalii, pe scurt, de a crea viață. Ne atrage atenția 
Argumentul, deloc întâmplător, apărut la începutul 
romanului. Aici se subliniază ideea că ființa umană are 
datoria „să țină cont și de adevărurile gândite.” Pasărea şi 
profesorul de franceză, primul dintre cele 14 capitole 
ale romanului confirmă preferința pentru amănunt. Un 
anume sat este descris într-o zi de vară pornindu-se de 
la o realitate aproape banală: vacanța copiilor. Aceasta 
generează o monotonie deoarece mulți dintre cei care 
animau locul sunt plecați în tabere. Astfel, viața de aici 
este „slab semnalizată de câțiva oameni ieșiți pe trotuarul 
amorțit.” Cine s-ar putea gândi că liniștea școlii părăsite 
temporar este distrusă de o vrabie rătăcită? Iată un bun 
motiv pentru aducerea în prim-plan a întâiului personaj 
important: profesorul de franceză care-și abandonează 
bicicleta, intră în școală și, după mai multe încercări 
eșuate, reușește a elibera pasărea. Prin descrierea acestei 
întâmplări, satul prinde parcă viață. Realismul este 
izbitor. În timp ce vrabia nu nimerește fereastra deschisă 
care-i poate conferi libertatea, naratorul descrie planșele 
didactice de pe pereții de care biata pasăre se lovește. 
După pieirea acesteia în văzduh, naratorul va face un 
portret fizic al dascălului: „fața ovală, gura de o expresivitate 
delicată, ochii blânzi, mari, căprui și fruntea înaltă, mereu 
acoperită de părul castaniu închis, lung și fascinant, gesturile 
mâinilor de o sfiiciune viguroasă, ferme și categorice, cu mișcările 
deseori gândite în prealabil.” Reținem, deci, finețea detaliului 
ca o certă constantă pe întreg parcursul acestui roman. 
 Un alt element ce merită remarcat este 
paratextualitatea. Autorul creează viață în subsolul 
textului. Multe dintre capitole se încheie cu diverse 
note. Unele pot, la prima vedere, părea inutile. Dar nu 
este așa. Ele oferă consistență textului. Aici autorul 
își permite o oarecare lejeritate, povestind anecdote, 
explicând gesturi, inculpând sau găsind circumstanțe 
atenuante personajelor. Putem observa aici fina ironie a 
autorului, atitudine ce îi conferă ipotaza unui observator 
lucid, detașat, capabil să construiască o lume într-un 
mod realist. Am afirmat mai sus că savoarea operelor 
lui Nușfelean constă și în descrierea celor mai intime 
senzații ale personajului. Iată doar o mostră a acestei 
particularități: „Cu puțină imaginație, Emanuel consideră 
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biblioteca un difuzor al pereților, în cazul că tomurile nu ar fi fost 
întrebuințate de mult timp. Însă acestea au fost răsfoite din când 
în când. Totuși, iată, biblioteca a început să își închidă privirea 
sa larg deschisă.” Aceste gânduri personale ale eroilor sunt 
însoțite, deseori, de imagini artistice originale, rod al unei 
viziuni moderne asupra lumii. Spre exemplu, „glasul” 
un telefon vechi, de ebonită neagră „perforează imaginile 
nopții.” Cartea va fi rezultatul „adevărurilor gândite” de 
personaje pe care le invocă scriitorul în argument. 
Este vorba de acele adevăruri, acele gânduri, care, sunt 
inspirate din realitatea în care trăiește creatorul. Tocmai 
de aceea, suntem asigurați la sfârșitul primul capitol că 
„orice asemănare cu persoane în viață este pur întâmplătoare, 
chiar accidentală, dacă nu bine intenționată.” Mai observăm 
că visul este des invocat, simbol al necesității unei lumi 
paralele.
 Ne vom îndrepta atenția spre cel de-al doilea 
roman, Piatra soarelui, spre a-i observa particularitățile, 
pentru a stabili ce rămâne constant și ce elemente 
sunt noi în proza scriitorului. Remarcăm un nou tip 
de viziune. Scrierea este la persoana întâi. Consider că 
acesta este un prim semn al complexității unui autor: 
capacitatea de a crea viață cu obiectivitate și de a descrie, 
evident, subiectiv, cele mai intime trăiri. Găsim aici un 
personaj narator, în calitate de redactor al unui ziar, la 
masa de lucru, un redactor ce își dezvăluie, pe rând, 
micile satisfacții sau marile frustrări mascate. Astfel, 
cartea se constituie într-un prilej pentru exprimarea 
sinceră și nemimată a neîmplinirilor. 
 Asistăm în acest text la o aglomerare de senzații, 
de sunete și de imagini, de multe ori, viu colorate. Iată 
una dintre constantele prozei lui Olimpiu Nușfelean: 
grija pentru detaliu, pentru transpunerea, în pagina 
romanului, a tuturor elementelor constitutive ale unei 
lumi ce se vrea descrisă fidel. Spre exemplu, descrierea 
jocurilor cu persoana iubită este un prilej de a creiona 
toate percepțiile personajului narator: „Râd. Spun câteva 
cuvinte aiurea, așa, să nu creadă că-i refuz jocul. Îmi pune palma 
ușoară pe gură, cu fața prinsă de o expresie serioasă, aproape 
stranie. Frigul dimineții e una cu căutările ei în dicționare. 
Mișcările ei, întoarcerea filelor, scrutarea cuvintelor ajută frigul 
să intre sub cuvertură… aparatul de radio se aude în surdină. 
În baie, un robinet pierde cu insistență stropi de apă răsunători.” 

Talentul de excelent portretist nu este nicidecum afectat 
de perspectiva narativă subiectivă.  
 Există și aici, asemeni primei cărți discutate, 
un spectacol al elementelor de natură personificate. 
Aceasta rămâne „detașată și dezinteresată” de suferința 
unei umanități prezente, paradoxal, în sânul ei, la o 
înmormântare. Urmează un splendid pasaj al acestei 
feeri de lumină și culoare: „Cerul se menține limpede pe 
câteva hectare. Norii sunt împinși cu sârgul rece al soarelui, ca 
spuma unui lac sumbru, cenușii, vătuiți, groși, draperii imense 
ascunzând o țară de piatră. Lumina soarelui, acum, mai mult 
grea decât ușoară, coboară, lucidă, printre oameni, îi apasă cu 
răceala și claritatea ei, când izvorul ei nu mai poate să-și învingă 
nici măcar propriul frig. Fără un fir de vânt, aerul a înghețat 
pentru totdeauna.” Trecerea de la o lume la alta se face, 
de multe ori, destul de brusc.  Dintr-o dată, cimentul 
depus pe vârful pantofilor personajului narator este 
un prilej pentru ca acesta să conștientizeze că orașul 
în care trăiește este „o forfotă de carne și fier”. Cerul mai 
sus descris nu mai are puterea să îl apere, devenind 
„cenușiu și neclintit.” Indiferent de perspectiva narativă 
aleasă, în romanele lui Nușfelean, vocea are ca prioritate 
detaliul, ca și cum ar exista o lupă atotcuprinzătoare ce 
își propune să nu scape nimic neanalizat din tot ceea 
ce îi iese în cale. În Piatra soarelui, detaliile sunt cele 
care provoacă amintiri. Vom afla istorii vechi, și aceasta 
datorită libertății pe care o deține naratorul subiectiv 
de a suspenda firul relatărilor pentru descrierea unui 
eveniment ce-i vine în minte. Mai trebuie afirmat că 
aceste două romane, chiar dacă au note de incontestabilă 
originalitate, sunt scrise în spiritul generației optzeciste. 
Apropierea discursului narativ al lui Olimpiu Nușfelean 
de cel al lui Gheorghe Crăciun, de exemplu, poate face 
obiectul unui studiu separat. 
        Dacă facem un salt de 22 de ani de la apariția 
Pietrei soarelui la volumul de proză scurtă Un om fără 
aripi, descoperim același autor dornic de a descrie lumi 
paralele, evident, cu fine detalii. Trebuie să afirmăm că 
scriitorul nu este la prima experiență în domeniul prozei 
scurte și că, în prefața volumului în discuție, criticul 
Alex. Ștefănescu afirmă că opera lui Nușfelean nu este 
cunoscută, așa cum ar merita să fie. 
        Ne vom opri la acest volum doar pentru a nota 
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aspectele foarte importante, deoarece titlul în discuție a 
făcut obiectul unui studiu amănunțit, nedorind a repeta 
lucruri afirmate anterior. În prima dintre povestiri, 
Ochii lui Gabriel, se descriu două lumi diferite văzute, 
separat, prin câte unul dintre cei doi ochi ai personajului. 
Ochiul drept vede partea frumoasă a lumii, iar cel stâng 
percepe zona industrială, într-un total contrast cu cele 
văzute înainte. Două lumi diferite descrise, rezultat 
al unei idei artistice originale! Odată cu deschiderea 
ochiului stâng încep a cânta sirene ale uzinelor, după o 
liniște inițială dată de imaginea odihnitoare a țăranilor pe 
câmp. Sunt două realități care există și pe care naratorul 
se încăpățânează a le descrie paralel. Proza scurtă îi 
permite naratorului să abordeze teme diferite într-
un mozaic viu colorat, în care destinele personajelor 
se intersectează. O altă constantă este diversitatea 
unghiurilor din care este văzută lumea. În acest ultim 
volum, maniera realistă este atât de pregnantă, încât 
se ajunge la descrieri care pot șoca prin duritate, 
determinând un lector sensibil a cataloga cartea ca fiind 
violentă în limbaj. De fapt, nu vorbim de altceva decât 
de prezentarea, fără menajamente, a lumii în care trăim. 
       Este bine să citim și să apreciem opera unor 
contemporani ca Olimpiu Nușfelean, personalitate a 
cărei destin nu poate fi imaginat altfel decât în lumea 
literelor, la masa de scris. Scriitura Domniei Sale este 
dovada vie a unui talent înnăscut de a crea viață, de a 
intersecta, într-o lume paralelă povești ale unor oameni 
dintre cei mai diferiți.

Anne Marie BEJLIU

PÂINE DE GRÂU

(gând)  

 „ Grăuntele de grâu este unul din simbolurile vegetale ale lui 
Iisus Hristos: „dacă te uiţi atent la bobul de grâu vezi în el 
chipul lui Iisus”, spune o vorbă din bătrâni „ - Pâinea vieţii - 
Material realizat de prof. Ciprian Cipu şi Alina Mafa  

 Chem la răscruce bobul de grâu.  

Înainte vreme, sămânţa lui împungea pământul, 
colorându-i plictiseala cu viaţă.  
Acum sapă cerului cale prin inima vântului, cu spicul 
fremătând aur şi glasul lui loveşte tăcerile gândurilor 
nerostite.  
În palmă frământ doar coaja bobului de grâu.  
Pâinea s-a uscat în globul cuvântului prea rostit de 
oameni.  
În mine, azimă creşte şi spovedania orbului răscoleşte 
prezentul într-un pridvor plin de vrăbii.  
Una mi-a furat de pe umăr castelul de nisip în care, un 
scaun gol trosnea aşteptare pentru un viitor mai bun.  
Gândesc arderi nesfârşite într-un cuptor numit Poezie, 
printre culorile furtunilor nenăscute.  
La răscruce, o pâine fierbinte aşteaptă umbra 
flămândă... 

    Hotar?

    Privesc balustrada balconului mâinile tremură.  Mi-e 
frică de prăbuşirea ei. 
    De câte ori mă apropii de ea, îmi intră în carne, în 
inimă, în minte, mă cuprinde şi mă  smulge din casă 
spre niciunde. 
    Tata a zidit marginile balustradei. I-am spus mamei, 
copil fiind, că mi-e frică de goluri. Coşmarul s-a 
repetat de multe ori, cu balustrada înghiţindu-mi trupul 
în prăbuşirea ei. Strigam disperată noaptea. Mama mă 
auzea, mă lua în braţe şi adormeam numai după ce 
revedeam balustrada că e la locul ei, întreagă, zidită... 
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Teodora Elena WEINBERGER

Iluzia nemuririi statice în Pomul vieţii 
de Dimitar Velikov

şi Sărmanul Dionis de Mihai Eminescu

 

 Modernul presupune o aventură intelectuală, 
surprinde promovând o estetică a imaginaţiei, opusă 
celei tradiţionale, mimetice. Pentru înţelegerea operei de 
artă modernă este necesară decodificarea simbolisticii, 
şi astfel se ajunge la viziunea despre lume şi viaţă 
a autorului. Este vorba de “capacitatea de a dezvălui, 
învăluind”, aşa cum spune Pierre Bourdieu în Regulile artei.
 O fază ardentă a modernităţii, Avangarda, care a 
cunoscut la rândul ei mai multe etape, se caracterizează 
prin nonconformism şi o cultură a crizei existenţiale, 
inventând limbaje noi, atât în literatură cât şi în pictură. 
Pluralitatea postmodernă, tesătură de tehnici şi simboluri 
preexistente, aduce în plus faţă de Avangardă – un 
dialog, o reinterpretare a trecutului artistic, în scopul 
depăşirii crizei. Nu întâmplător există comunicare între 
cele două arte, literatura şi pictura, mai ales atunci când 
este vorba despre o lucrare în proză profund poematică, 
aşa cum se prezintă Sărmanul Dionis de Mihai Eminescu, 
unde predomină dianoieticul asupra diegeticului.
 Tabloul întitulat Pomul vieţii al lui Dimitar 
Velikov (expus la Muzeul de Artă din Baia Mare) a fost 
realizat în 1971, la aproape o sută de ani mai târziu după 
publicarea nuvelei fantastice eminesciene în “Convorbiri 
literare” (1 dec.1872 – 1 ian.1873).  Apartenenţa lui 
Eminescu la post romantism, care se suprapune peste 
existenţialismul european, face posibilă interpretarea 
marii sale personalităţi chiar din perspectiva modernă. 
Acest modernism constituind o ruptură cu orientările 
anterioare, precum şi o anticipare a celor ulterioare, 
justifică în parte anticipările eminesciene în problematica 
fiinţei şi a morţii. În componenţa gândirii geniului, 
un loc important îl ocupă filosofia, care organizează 
lumile artistice pe un fundament ontologic. În cazul lui 
Eminescu, întreaga sa operă, poetică şi în proză, exprimă 
o tragică aspiraţie umană spre Absolut, spre temporalitate 
heideggeriană, spre timpul originar, ce dă iluzia nemuririi.
 Adevărata literatură, adică cea care poartă 
pecetea universalităţii, este mereu modernă, conţine o 
prospeţime eternă şi poate fi oricând citită prin prisma 
ideii de modernitate. Dominanta ontologică a   
Postmodernismului este deja o apropiere de universul 
eminescian. Chiar dacă este posibil să nu fi existat 
alte alianţe ideologice între cei doi autori, Velikov şi 

  Viitorul, pentru mine, este iluzie şi iluzia este drogul 
pe care nu-l aleg, indiferent de cuvintele mari aruncate 
în vasul cu frumuseţe sălcie, cu promisiuni sterpe. 
    Prefer să privesc următoarea arie şi fac primul pas. 
Dincolo, refuz să alunec. Nici gândul nu-l trimit, chiar 
dacă mintea mea evadează de multe ori în căutările ei. 
 Iubesc grădina numai când sunt afară. De sus, tentaţia 
saltului în gol e puternică. 
    Aşa am făcut în adolescenţă, când inima a tresărit, 
trupul a frământat dorinţe fireşti. Aşa am făcut atunci 
când gheaţa de pe muntele Omu, mi-a furat paşii. Tata 
m-a prins de mâinile pline de sânge şi m-a ridicat... 
Jos, prăpastia mă aştepta cu bucuria sălbaticului, să mă 
înghită, să-mi primească trupul abia trezit la viaţă. 
    Iubesc natura, iubesc oamenii, iubesc viaţa dar... 
    Balustrada balconului îmi intră în trup, de câte ori 
mă apropii de ea.  Aruncare în gol, în căutarea unui vis 
posibil, a unei împliniri... 
    Doamne cât de proastă sunt! 
    Am înţeles târziu, după ce am rămas cu braţele 
goale, că balustrada nu-mi intră în trup ci îmi este 
simplu hotar între vârste, între gânduri, între secundele 
aranjate estetic sau nu, în ceasul de aur pe a cărui 
circumferinţă mă înscriu. Vârstele trupului şi ale 
sufletului. 
    Privesc balustrada cu ochii larg deschişi. 
    Am învăţat să scriu cu fila sprijinită de balustradă. 
Am învăţat să las cuvintele să ia forma lacrimilor, 
a zâmbetului, a rictusului, a haosului interior şi a 
echilibrului, a iubirii şi uimirii, a fricii şi curajului de a fi 
şi de a rămâne Om. 
   Balustrada îmi păstrează fila nemişcată... 
   Uneori, balustrada îmi intră în trup, dacă mă aplec 
prea mult pentru a fotografia mărul. Alteori, stau 
minute în şir cu fruntea sprijinită de balustradă. Mi-a 
devenit prietenă. 
    Din visuri a plecat. A rămas zidită...
  
 stupid.

tropăitul cuvintelor de la o tâmplă la alta
loveşte sprâncenele.
şuieră visul printre umbre.
mă încrunt.                                                                      
m-am văzut când scriam,                                                   
în oglindă.

ce episod!
scurt, dens...

mă sufoc în ghearele timpului tău.
adună-le, strânge colţurile, vârfurile...
şi... pleacă!
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Eminescu, acel ceva transpus în emoţie estetică îşi găseşte 
corespondent în răspunsul revelat eroului eminescian 
la finalul durerosului drum al iniţierii în principiul 
Vieţii. Însă această corespondenţă  de coduri artistice 
o stabileşte receptorul în urma unei analize comparate 
asupra conţinutului şi formei celor două lucrări.
 În ceea ce priveşte conţinutul tabloului, tema este 
metafizică, şi ea rezultă chiar din emblematicul titlu Pomul 
vieţii. Tema preocupase artiştii încă din cele mai vechi 
timpuri, în Renaştere existând ilustrarea ei, bineînţeles 
cu alte mijloace artistice, de către Botticelli în tabloul  
alegoric Primavera (1478), reprezentând eterna renaştere 
cosmică. Aceeaşi temă a Timpului şi a principiului Vieţii este 
ilustrată şi de nuvela Sărmanul Dionis. Pentru decantarea 
ideilor şi motivelor artistice (laitmotive) ale conţinuturilor 
celor două lucrări, mai adecvat ar fi să analizam mai 
întâi forma lor, aflată în perfectă adecvare  cu mesajul.
 Compoziţia tabloului Pomul vieţii este o 
fascinantă întreţesere postmodernă de simboluri, unele 
în plan central, altele în plan îndepărtat, ambiguizat, 
întreţinând o senzaţie de mister şi oniric, aşa cum în 
Sărmanul Dionis visul se amestecă cu realitatea, iar timpul 
şi spatiul sunt trăite subiectiv, kantian, eroul eminescian 
parcurgând regresiv etapele : din prezent, în vremea lui 
Alexandru cel Bun şi apoi spre timpul edenic, originar 
– “Tot ca vremea,bucată cu bucată poţi fi în orice loc dorit…”.
 Personajul tabloului lui D.Velikov nu este unul 
antropomorf, însă prin simbolistica sa corespunde pe 
deplin lui Dionis-Dan din nuvela eminesciană. Copacul 
sau arborele este una dintre cele mai răspândite teme 
simbolice din artă şi  reprezintă caracterul ciclic al 
evoluţiei cosmice : moarte, regenerare, precum şi 
legătura dintre pământ şi cer (prin rădăcinile înfipte în 
pământ şi crengile îndreptate spre cer). Nu întâmplător, 
numele personajului eminescian, Dionis, vine de la 
zeul Dionysos, zeu al vegetaţiei, cu puteri iniţiatice 
datorate dublei sale naşteri, care simbolizează naştere, 
moarte şi renaştere:“Lucruri mistice, subtilităţi metafizice 
îi atrăgeau cugetarea ca un magnet”. Dubla întrupare a lui 
Dionis corespunde simbolului mitologic, iar legătura 
dintre pământ şi cer este realizată de acesta cu ajutorul 
iubirii, în episodul zborului selenar al cuplului : “Astfel 
îmbrăţişaţi, (…) se ridicară încet (…) prin roiurile de stele, până 
ce ajunseră în lună. Călătoria lor nu fusă decât o sărutare lungă.”
 Modului de expunere vizual întreţesut 
al tabloului îi corespunde din nou descrierea, 
naraţiunea şi dialogul eminescian, toate trei 
impregnate însă de viziune filosofică, care le unifică.
 Imaginile artistice ale tabloului sunt toate 
simboluri puternice, conţinute atât în forme cât 
şi în culori. În mijlocul tuturor tronează copacul, 
simbol descris anterior, care are şi rolul de axis mundi, 
stâlp, templu al sufletului, precum Dan este esenţa 

spirituală a lui Dionis, prin comunicarea cu umbra 
sa - suflet,  indispensabilă folosirii Cărţii care conţine 
enigma vieţii : “Dan văzu clar despărţirea fiinţei lui într-o 
parte eternă şi una trecătoare. (…) iar tu vei deveni ca 
mine, etern, atotştiutor şi, cu ajutorul cărţii, atotputernic.”
 Copacul conţine în trunchiul său trei simboluri 
ce se pot regăsi şi ele în Sărmanul Dionis. Conţinute în 
aventura onirică, terestră revolută sau selenară a lui 
Dionis-Dan, aceste simboluri  - ochiul, poarta şi vioara 
recompun şi subiectul nuvelei eminesciene, fiind totodată 
semnificative pentru un alt înţeles al arborelui la indieni, 
care îl reprezintă drept pom al Cunoaşterii şi Înţelepciunii.
 Ochiul este chiar Principiul creator, simbol al 
esenţei, al Cunoaşterii Divine, şi îl putem asocia cu 
ochiul în triunghi care îi apare lui Dionis în drumul 
său ascensional, la poarta divinităţii : “Numai o poartă 
închisă n-au putut-o trece niciodată. Deasupra ei, în triunghi, 
era un ochi de foc, deasupra ochiului un proverb cu literele 
strâmbe ale întunecatei Arabii. Era doma lui Dumnezeu. 
Proverbul, o enigmă chiar pentru îngeri.” Rebeliunea 
gnoseologică a lui Dionis, atunci când vrea să deţină 
această Cunoaştere, identificându-se demonic cu 
Demiurgul, este pedepsită de acesta printr-o reiterare 
a Căderii şi  încercării de refacere a unităţii primordiale.
 Poarta , loc de trecere între profan şi sacru, 
deschide calea spre revelaţie şi totodată blochează 
accesul lui Dionis spre adevărul ultim, secretul 
nemuririi statice:“De ţi-ar veni în minte să ştii, se risipesc 
toate dimprejuru-ţi, timp şi spaţiu fug din sufletul tău, şi rămâi 
asemenea unei crengi uscate,din care vremea asemene a fugit.”
 Chiar şi acea inscripţie scrisă parcă în litere 
sanscrite o putem observa la pictorul D. Velikov, însă 
ea este plasată dedesubtul ochiului şi nu deasupra, 
ca în nuvela lui Eminescu. Semnificaţia acestei 
modificări poate fi o postmodernă reinterpretare a 
depăşirii interdicţiei  şi a pătrunderii adevărului ultim.
 Vioara sau mai antica ţiteră a lui Orfeu 
transmite emoţia cântecului universului, muzica 
sferelor din modelul cosmologic platonician, este 
o legătură invizibilă între pământ şi cer, prezentă în 
aspiraţia transcendentală a omului, aşa cum îi relevă 
maestrul Ruben lui Dan-Dionis:” Tu eşti ca o vioară în 
care sunt închise toate cântările, numai ele trebuiesc trezite de-o 
mână măiastră, şi mâna ce te va trezi înăuntrul tău sunt eu.”
 Mânăstirea este simbolul ce îl accentuează pe 
cel al viorii, ea este toposul în care se află călugărul 
Dan, dublul lui Dionis, care este reprezentarea părţii 
nemuritoare din fiinţa umană, sufletul:“acuma simt eu, 
călugărul, că sufletul călătoreşte din veac în veac, acelaş suflet, 
numai că moartea-l face să uite că a mai trăit.” Simbol al intimei 
relaţii cu divinitatea, mânăstirea este plasată, în tabloul 
lui Velikov, într-un fundal difuz, în imediată apropiere 
cu cerul azuriu şi ramurile care se îndreaptă spre cer.
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 Ulciorul (sau ulceaua), pe care îl identificăm chiar 
în dreapta pomului, este, la indieni, un simbol feminin 
echivalat cu fecundarea cosmică. Acest simbol, abil 
utilizat de pictor, conduce la secretul nemuririi, care 
constă în rodire, la eroul eminescian găsit în iubire, 
ca sens al vieţii şi creativităţii: “Sărutarea ei îl implu de 
geniu şi de-o nouă putere”, “Dumnezeu de-ar fi fost şi-ar 
fi uitat universul, spre a căuta un altul în ochii ei albaştri.”
 Galbenul, culoarea dominantă a tabloului, 
care învăluie copacul şi împrejurimile lui, transmite 
mesajul sacrului , devenit laitmotiv atât al formei cât 
şi al conţinutului celor două opere, a nemuririi divine 
continută în sufletul omului, prin iubire şi artă. Este sacrul 
iubirii eminesciene, singura condiţie de a se identifica 
cu Absolutul prin atingerea unui Eros sublimat, ultima 
treaptă în iniţierea platonică desăvârşită. Auriul este chiar 
culoarea care o defineşte pe Maria, iubita lui Dan: “era 
fiica spătarului Tudor Mesteacăn, un înger blond ca o lacrimă 
de aur”. Pentru că Iubirea este chiar Principiul, prin 
care însuşi demiurgul a creat universul din fecundarea 
haosului, aşa cum inspirat arăta Eminescu în Scrisoarea I.
 Roşul, regăsit în tuşe puţine, în partea 
de jos a tabloului, se poate interpreta ca fiind 
demonismul eroului eminescian, neliniştea sa 
iniţiatică în drumul său spre misterul vieţii. Roşu 
este şi păienjenişul de linii şi cercuri din cartea de 
zodii care îl iniţiază pe Dionis în stăpânirea timpului.
 Albastrul închis,culoare a inconştientului 
tenebros, potenţează tragic roşul, ilustrând împreună 
orgoliul tragic al lui Dionis, care îndrăznise să 
acceadă la nemurirea statică, la statutul de Fiinţă, 
nesocotind-o pe cea ciclică, obţinută prin iubire.
 Azuriu este cerul care adăposteşte ramurile 
copacului şi mânăstirea, şi descrie reveria, element 
fundamental al experienţei magice a lui Dionis. 
Căci sufletul eroului eminescian conţine, asemenea 
Luceafărului, secretul demiurgic al Fiinţei, cu 
posibilitatea stăpânirii timpului prin trairea ecstatică 
a iubirii: “El îşi rezima fruntea încununată cu flori albastre 
de genunchiul ei, iar pe umărul ei cânta o pasere măiastră.”
 Din toate aceste simboluri întreţesute, mesajul 
operelor se reliefează în perfectă corespondenţă. El este 
conţinut in ideea eminesciană ce prelucrează o teorie 
kantiană privind raportul identitate/alteritate: “Omul 
are-n el numai şir, fiinţa altor oameni viitori şi trecuţi, D-zeu 
le are deodată (…) Şi sufletul nostru are vecinicie-n sine – dar 
numai bucată cu bucată.” Nemurirea ciclică, reprezentată 
de pom, este dată de puterea dragostei spiritualizate, 
reprezentată de galben şi ulcior, depăşind astfel 
interdicţia porţii, spre esenţă, Principiul creator ilustrat 
de ochi. Moartea este urmată de o renaştere, există o 
nemurire ciclică, care întreţine iluzia nemuririi statice, 
pe care sufletul uman o va visa şi la care va aspira mereu. 

Minerva CHIRA

STOL

Pe drumul arătat de galaxii
Mă întorc în fiecare primăvară
Din căsuţa unde iernez
În cea de vară
Nori fără ploaie cerşesc pleoapelor.
Uneori tânjesc după viaţa sub pietre
Braţele mele sunt mai puternice
Decât ale ierbii
La întoarcere străbat cărări de fuior
Eu sunt pasărea călătoare care nu a scos pui
În cuiburi de gheaţă.

Monica SCURHAN

                  
MURIM LA MIJLOC

Omul, triplu rival al cerului
Mai sare din groapa lui
Ţigan fiind
E fierbinte întotdeauna.

Bucăţi de puzzle cad din privirea lui
Şi tot jarul soarbe necontenit
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Monica BEGAN

Geografia lunii în proza lui Fănuş Neagu

Proza lui Fănuş Neagu este străbătută, asemeni 
unei Căi Lactee, de motivul lunii. Pentru scriitorul care 
şi-a petrecut copilăria în Bărăgan, astrul nopţii devine 
martor al grozăviilor lumeşti şi, deseori, ia chipul 
realităţilor la care asistă şi al oamenilor acelor locuri. 
Ea înfăţişează ceea ce criticul literar Nicolae Manolescu 
numeşte o lume cu un „marcat fond etnografic, 
raporturi umane specifice, cutume, superstiţii, limbaj; 
oameni primitivi, candizi şi amorali, viaţa dură, dar 
şi idilică”. Trecem astfel dincolo de folosirea astrului 
nopţii  ca recuzită romantică şi vedem cum Luna este 
valorificată de Fănuş Neagu în adevăratul ei simbolism, 
ca „element al transformării şi al creşterii”, după cum 
este ea definită în „Dicţionarul de simboluri”al lui Jean 
Chevalier şi Alain Gheerbrant.

Într-un spaţiu al întinderii nesfârşite nu e de 
mirare că personajul din „Pierdut în Bărăgan” ce rătăceşte 
în câmpie murmură exasperat „lună şi ierburi, invariabil 
ierburi şi lună”. Acelaşi gust amar îl are şi în „Lebăda 
neagră”, unde peisajul nocturn dominat de imaginea 
lunii  este surprins din mersul trenului „Greieri, pelin, 
umbre succedându-se fulgurat peste chipul lunii”. 
Ne surprinde asocierea lunii cu pelinul ca simbol al 
suferinţei, al amărăciunii interioare reluată în diverse 
forme în romanul „Îngerul a strigat”, „Luna verde, ca o 
turtă de venin” sau  „Luna e un vas cu lacrimi ... înăuntru 
sunt adunate lacrimile cu care Maria Magdalena l-a plâns 
pe Isus Cristos. Noaptea sunt de sânge, adică lacrimi de 
căinţă, înţelegi? Iar ziua sunt de rouă, bucuria iertării.”

 Până şi căutarea disperată a apei din proza 
ce dă titlul volumului  „Dincolo de nisipuri”, se face sub 
semnul lunii ce  apare în momente dramatice: „Drumul 
era greu. Copitele se înfundau în nisip. Un cal se poticni 
şi necheză. Stăpânul îi dădu în cap cu pumnul. În faţă 
răsărise luna. Era galbenă şi vălurită ca obrazul unei 
bătrâne”, iar când toţi renunţară pentru că era evident 
că nu morarii furaseră gârla doar Şuşteru rămas singur, 

Din scânteia mea.
Nu s-a rătăcit încă
Nimic în noi decât
Sufletul
Organul nostru comun
Până la mijloc unde
Eu, el
Fierbinţi, urâţi, murim.

PUZZLE INTR-O PRIVIRE

Acolo unde tu nu ai găsit nimic
Vor găsi alţii totul
Şi îşi vor clădi palate
Pe spatele nefericirii tale
Iar tu cu neputincioasele puteri
Zici că eşti tainic şi nu trezeşti pe nimeni
Dar e un drum dincolo de viaţă
Pe care veşnic
Slăbiciuni renasc din departe.
Privind în oglindă ca
Într-o carte
Şi cartea trăgând cu ochiul
La umbra mea hoinărind prin patul lui
Ca un luceafăr plin de smoală
Un puzzle smuls din privirea sa.
 

EU NEBUNUL

Cerul pluteşte sub mine
Eu?
Privesc celălalt cer
Cel inexistent
Şi spun nu doi ci două sute
Că m-au văzut pe stradă
Aruncând cioburi in urmă.
Păşi negrii
Apăsând cu durere
Pe cărarea dintre sfintele tăceri.

Cunosc o mulţime de oameni
Toţi mă cunosc
Dar niciunul nu mă vede
Şi strigă de zici că mi-au fost părinţi
Că sunt nebună!
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„privi luna ce se ofilea pe muchia aceluiaşi deal...” 
Antropomorfismul lunii sugerează aici lupta dintre viaţă 
şi moarte generată de frecventele secete ale sudului. 

O întâmplare zguduitoare petrecută în Bărăgan 
în timul unei veri lovite de arşiţă poartă un tiltlu 
sugestiv „Luna ca o limbă de câine” şi ilustrează moartea 
plină de tragism unei fetiţe şi  ascunderea adevăratelor 
circumstanţe faţă de mama acesteia.

Alteori, seceta este atât de puternică în timpul 
verii, ca în „Lebăda neagră” încât peisajul nocturn este 
marcat de neclintire „Luna se oprise din pribegie 
deasupra fântânilor. Dogorea de-ţi jupuia pielea.” 
Întreaga dogoare a verii este transferată asupra 
peisajului nocturn dominat de imaginea lunii, ce suferă 
şi ea , asemeni călătorului înstat, efectele devastatoare 
ale unui soare prea aspru. 

Prin contrast, putem observa asocierea lunii cu 
iarna, ale cărei geruri sunt la fel de năprasnice ca arşiţele 
verii. Deseori, imaginea lunii domină peisajul hibernal 
al câmpiei Bărăganului ca în proza „Acasă”  în care 
„dincolo de valul gros al viforului luna s-a împodobit 
cu lumânări de ceară albă” prefigurând întoarcerea 
în locurile natale ca un popas obligatoriu înainte de  
trecerea în lumea celor drepţi. Astfel este evidentă 
simbolistica psihopompă a astrului nopţii, aşa cum ne 
indică şi „Dicţionarul de simboluri” în care  „Luna este 
deopotrivă poartă a Cerului şi poartă a Infernului”.

Pornit din vechi credinţe populare, imaginarul 
lunar ce străbate scrierile lui Fănuş Neagu este explicitat 
în proza „Cercei de aur” prin referire la practici precreştine 
ce asociază simbolistica lunii cu cea a apei şi a fertilităţii 
„Era după-amiază şi răsărise luna. Ieşise, cum zice 
credinţa noastră, a celor din bălţi, să rupă un mănunchi 
de pelin crud, să-l presare în calea lui Dumnezeu, 
pentru ca Dumnezeu să-şi aducă aminte că pe pământ 
e primăvară şi că e dator să coboare din cer, să ia chipul 
Dunării şi să ne hrănească.” 

În schimb, în nopţile de primăvară când 
începe să bată austrul din povestirea „În văpaia lunii” 
ne surprind imagini precum cea  în care „Luna subţire, 
scorojită ca o lipie arsă, văruia fruntea casei cu cerdac”. 
Pentru ca, în finalul aceleiaşi scrieri luna şi primăvara să 
marcheze nebunia lui Patraulea ce bea noapte de noapte 
din ţuica ce a tras miros de gaz  pe care n-o mai poate 
vinde „Era lună şi el zicea că ninge. A băut până la ziuă. 
În noaptea următoare a întins din nou masa. Luna, ca 
şi ieri se bălăcea în căldarea cu ţuică, iar Patraulea tot 
singur între lumânări, bea şi cânta. După o săptămână a 
damblagit. Sta în patul din odaie cu bărbia pe pervazul 
ferestrei şi, când ieşea luna, începea să cânte: Neaua 
peste tot s-a pus. De beţie a înnebunit, singur, dar de ce 
cânta numai când ieşea luna? L-a zăpăcit şi primăvara, 
asta e.”  Asocierea iubirii cu nebunia se face apoi uşor 

prin surprinderea caracterului ludic al lunii, căci Ene 
Lelea îşi spune scuturat de fiorii inimii „Măi, râse el, cu 
ochii la lună, te-ai ţicnit de tot!” în timp ce „luna dansa 
în braţele piticului de tinichea de pe creasta casei din 
fundul curţii.” 

Având şi rolul de sfătuitor al celor ce îşi pun 
întrebări cu privire la misterul feminin, luna bântuie 
imaginaţia Bătrânului din povestirea „Zeul ploii” ce 
doreşte să priceapă felul în care Dumnezeu crease 
femeia: „Bărânul se pomeni umblat pe neaşteptate de o 
întrebare semănând cu luna rămasă pe cer, în naivitatea 
ei, ca un pumn de zăpadă fragedă: «Oare cum face 
Dumnezeu o hăituşcă? Păi, trebuie să fie o vrăjitorie 
simplă...»”. Pentru naratorul din  „Pierdut în Balcania” 
luna îşi poate pierde foarte uşor valenţele magice în 
lipsa iubirii: „fără Voichiţa luna e o abstracţiune sau 
simplă pronunţie, incapabilă să cheme, să stârnească 
ori să furnizeze imagini.” Şi nu întâmplător, francezul 
Valdemar din nuvela „Cercei de aur” invocă ajutorul 
lunii pentru a gasi darul potrivit pe care să i-l ofere 
fetei dorite: „Hei, lună subţire-n frunză şi vicleană ca o 
vulpe..., învaţă-mă ce să-i duc eu fetei ăleia...” . 

Nu lipseşte însă nici simbolistica obişnuită a 
lunii ca astru ce luminează peisajul nocturn şi îi conferă 
o aură magică, aşa cum se întâmplă  în „Izvor cu dropii”: 
„Pe sub lună pluteau dantele verzi, dantele negre – şi 
dintr-o roşcovă de sidef  (umbra lunii reflectată-n alte 
ceruri) se desprinse o fâşie de drum vechi care se lungi 
prin mijlocul lanului de grâu”. Tot în această scriere 
luna devine un fel de lupă prin care sunt surprinse 
ritmurile străvechi ale naturii: „Găsi în marginea lanului 
de grâu cornul lunii, picat într-o tufă de floare galbenă. 
Printr-un capăt al lunii curgea bolborosind o vână de 
apă, prin celălalt răsăreau dropii...” Şi nu întâmplător se 
consideră că „luna aduce ploaia, ea este izvor şi simbol 
al fecundităţii, fiind asimilată cu apele primordiale” 
(„Dicţionar de simboluri” Jean Chevalier şi Alain 
Gheerbrant). Aşa se explică izvorul din cornul lunii 
care, în povestirea „Pierdut în Balcani”, se transformă 
într-o adevărată ploaie: „singurul loc unde ploua cu 
lună caldă şi bună, văratecă, era plopul canadian”.

Tot în „Pierdut în Balcani” luna, ca într-o altfel 
de mecanică celestă, vrea să răstoarne legile demult 
srise ale universului: „Cerul ca o umbră verde. Stelele 
urmând porunci inexorabile, se adunau din patru părţi 
în jurul lunii, iar luna fugea de ele. În cer numai stelele 
se conduc după legi exigente, luna – niciodată; o mare 
aiurită, luna, subtilă când nu trebuie... terfeleşte orice fel 
de convenţii...”. 

Dar totul este supus devenirii, naşterii şi morţii, 
după cum arată şi imaginea în descreştere a lunii din 
„Lebăda neagră”:  „Luna era acum în scădere – slava unei 
împărăţii învinse ... luna e o rană dechisă ... ea atârna cu 
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toate oasele goale chiar la fereastra deschisă”. 

Ca într-o geografie sacră, luna luminează în 
prozele lui Fănuş Neagu un spaţiu al sudului pe care 
Nicolae Manolescu îl situează acolo unde a copilărit 
autorul, în Bărăgan, şi îl raportează la alţi scriitori: 
„câmpia lui  Bănulescu se află la sud, iar Siretul lui 
Sadoveanu, la nord. În bălţi, la răsărit, şi printre ciulinii 
Bărăganului şi-au făcut veacul geambaşii, hoţii de cai şi 
Kiralinele lui Panait Istrati.” 

Mariana FLOAREA

SEARA

                         

Ingropată-n 

chihlimbarul serii--un cărăbuș

adormit.

Spiridușii și clovnii din tine

m-au trezit...

Spiridușii și clovnii din tine 

au dansat,

au visat...

Sub zăpezi,

muguri sfiiți

și un tropot jucăuș 

de iezi.

Seara e-o iarnă

uitată–ntr-un crâng...

Spiridușii și clovnii din tine-s 

ai mei 

și plâng.

MESTEACĂNUL

Mesteacănul mi-a înnoptat la geam.
Doar în gând, 
frunzele-i murmură blând
ca și cum
pe ascuns s-ar uita
în singurătatea mea.

APRIL

April…
Ce suflet de copil
e-n toți copacii.
Și clatină cuiburi
în jilavul tril.
 
April…
Ca un copil
alungește-n surâs
lungi iederi
de plâns.

ACEASTĂ VARA NU VA MAI FI …

Această vară nu va mai fi niciodată.
Aceste pietre altui țărm nisip
Alți nouri, umbre altui chip
Pe fața spart-a unui caldarâm.
Altă pădure foșnind îngropat 
pe-un alt tărâm, 
într-un auz de greier
ore și timp dizolvat
în uitare
ca-ntr-o lacrimă 
un meninge de sare
ca topindu-se-n sine 
o singuratică lumânare.

Această vară nu va mai fi niciodată.
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 ZBURÂND, AL PĂPĂDIEI NIMB

Și când vei trece tu 
așa 
cu vântul doar
la subsuoară
și vai
o-ncepe să te doară
șotronul trecerii prin timp
aproape fără de suflare
zburând
al păpădiei nimb
ca frunzele căzute-n somn
nimic n-ar spune că adorm
și din sublima dimineață 
prin ierni agreste
surâzând
cu toate florile aceste
ce-amarnic trec prin anotimp
Ci-aproape fără de suflare
Zburând, al păpădiei nimb.

Florin ȘINDRILARU

CHIRIAŞUL SECUNDEI

Apoi va scrie Marele Op. Complet, referenţial, 
intangibil, unic. Mai ales Unic.

Admiră încă o clipă, îndelungă, maşinăria 
perfectă care îi va înlesni acea aventură a Cunoaşterii 
Complete. Totul strălucea, parcă era o capsulă a timpului, 
dar asta-i din vreun film ceva, mai ales mecanismul 
teribil, unicat, un fel de perpetuum mobile, care îi va pune 
la dispoziţie continuu, ca să le citească, să le savureze 
şi adnoteze, noi şi noi cărţi, toate cărţile, zeci şi sute şi 
mii şi milioane de pagini, dacă nu şi mai multe... El nu 
va avea altceva de făcut decât să citească, să citească... 
În răstimpuri îşi va nota cu sârguinţă idei, observaţii, 
gânduri, eboşe, filiaţii, note fugare. Pentru Marele Op. 
Iar maşina îşi va continua la nesfârşire drumul, pe un 
traseu deja stabilit, care străbătea întinsa câmpie în 
volute şi cercuri şi graţioase unduiri, pentru a reveni 
la final, la ultima pagină, la ultimul rând citit adică, în 
punctul de plecare. Periplu închis, opera finita!

Îmbrăţişă încă o dată câmpia, draga de ea. 
E timpul. Se urcă în maşinărie, închise carlinga, totul 
e ermetic, e gata, singur cu sine şi cu cartea. Mai ales 
cu Cartea. Trase maneta. Maşinăria porni lin, dar el nu 
mai aşteptă, luă prima carte şi se cufundă în citit. Doar 
avea mii şi milioane de pagini de străbătut, şi lui îi fusese 
hărăzit să citească toată experienţa asta de veacuri, ce de 
veacuri, de milenii, numită Literatură, cu „L” mare! Să 

parcurgă Marele Tot pentru a scrie apoi Marele Op. Şi va 
trimite, astfel, pe aceşti umili şi dragi chiriaşi ai secundei, 
în eternitate. Prin Marele Op, desigur... Va face dreptate 
şi celor aproape uitaţi. Unii cu vreo carte necăjită, alţii 
cu o droaie de cărţi, poate la fel de necăjite, care, oricum, 
îşi cer dreptul la neuitare. Cine ne dă dreptul să-i uităm? 
Fiindcă-s modeşti? Fiindcă-s... Visa la un moment dat 
să facă o antologie a poeţilor discreţi... atât de discreţi, 
încât erau veşnic umiliţi în istoriile literare la „şi alţii”... 
De ce „şi alţii”? N-a făcut-o, dar o va înfăptui acum, 
parte integrantă din Marele Op...

Filă după filă, carte după carte, autor după autor. 
Până la ultima filă. Omagiile mele, bătrâne Borges, da’ 
n-am ce-ţi face, consolează-te, căci te voi întrece, te-
am întrecut. Voi consemna clipa noastră de eternitate, 
zâmbi el, dar îşi aduse aminte că versul ăsta îl scrisese 
Ştefan Stătescu mai înainte... Voi face ca cenuşa stinsă pe 
vechile altare s-o împrăştii sămânţă pe şesul viitorului, 
nădăjduind culesul târziu... Ah, Arghezi ăsta, cu cenuşa 
visărilor noastre cu tot!...

Carte după carte, autor după autor... Şi Tzara, 
auzi: „cu unitatea de măsură Eternitatea, orice acţiune este 
zadarnică”. Şi mai vine şi Breton cu prostiile lui: „E 
inadmisibil că un om lasă vreo urmă prin trecerea sa pe pământ”. 
Vă înşelaţi, stimabililor, Marele meu Op va dăinui de-a 
pururea şi-o zi, cum a zis Will, nesuferitul ăla de Will 
care se lăuda că a făcut lumea în şase zile, prea le ştia pe 
toate!... Căci mie, numai mie, mi s-a dat unica şansă de 
a câştiga, prin opera mea, marele pariu cu Eternitatea! 
Şi voi duce astfel în eternitate şi pe aceşti umili chiriaşi 
ai secundei...

Autor după autor, deceniu după deceniu, secol 
după secol... Doamne, câţi răstigniţi ai scrisului, câţi 
apostaţi ai cernelii! Gata, că aduce a Sorescu. Sau a MRP. 
Nu, că ăsta-i cu „noi suntem ai ţărânei netrebnici expulzaţi 
pe care-o sacră mână cu pene îi încalţă”... Mai am puţin şi 
voi sparge oul lui Nichita, Nichita Stănescu, celebrul 
blestematul ou în care se lăsa clocit de-o idee, nezburata 
lui aripă îşi va lua, în sfârşit, zborul... vă pup delicat, 
chiriaşi ai secundei, căci, iată, sunt în sfârşit la ultima 
filă, maşinăria, minunata şi credincioasa mea maşinărie 
încetineşte, a ajuns din nou în Punctul Zero. Stop. Oh, 
frumoasa mea câmpie, ce frumoasă eşti, ce dor mi-a 
fost de tine!...

Coborî în extaz. Rămase stană de piatră. De 
jur împrejur, dealuri dealuri şi munţi de cărţi. Publicate 
între timp, apărute în răstimp. „Singura unitate de măsură 
cu care nu te poţi măsura este Eternitatea”, mai avu puterea să 
gândească, şi simţi primele raze ale soarelui de toamnă, 
reflectate în geamul bibliotecii sale din geamul de 
vizavi, care le reflecta şi el dintr-un geam de la etajele 
de mai sus, mângâindu-i faţa. Auzi glasul drăgăstos al 
soţiei strigându-i din uşă: Vezi să nu uiţi iar să-mi faci 
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programarea la pedichiuristă!

Din fereastra de la parter, de lângă scara blocului, 
vecinul Vasile, numai în maiou şi izmene, îl salută, ca de 
fiecare dată, ironic: „Sal’tare, chiriaş al secundei!...” Auzi, 
chiriaş al secundei... mormăi îngândurat. Asta o auzise 
vecinul de prin cartier. I se dusese buhul. Chiriaş al 
secundei, sigur că da. Înnegrim sinonim, înnegrim mii 
de topuri de file curate: unanim urmărim, unanim, un 
bust barem în posteritate... iarăşi Romulus Vulpescu, 
ăl cu „în seara asta sunt poet prea mult”... Oare cum scria 
Philippide, cu mâna-i tremurândă (asta-i bună, auzi: „cu 
mâna-i tremurândă”... e clar că trebuie să trec din nou pe la 
doctor să-mi mărească doza de Xanax): „M-atârn de tine, 
Poezie, ca un copil de poala mumii”, sau: „Ajuns în preajma 
ultimului prag, mai şti-voi oare c-am trăit în Terra prin veacu-
al”... era pe roşu. Camionul îl izbi în plin. Să nu uit de 
pedichiură, îi mai trecu prin minte. Marele Op îl aştepta.

CONJUNCŢII ÎN NOIEMBRIE

Martha Bibescu. Prinţesa Martha Bibescu. Fiică a 
lui Ion Lahovary, fost ministru al României la Paris şi 
ministru de Externe, şi a Smarandei (Emma), descendentă 
din „ramura” domnitorului Constantin Mavrocordat. 
Soţie a prinţului George Valentin Bibescu, văr primar al 
Anei de Noailles. Romancier, poet, memorialist, autoare 
a aproape patruzeci de lucrări literare, cele mai multe 
dintre ele pagini autobiografice sau evocări istorice. 
Laureată cu două premii ale Academiei Franceze, 
membră, din 1955, a Academiei Regale de Limbă şi 
Literatură Franceză din Belgia, succedând în fotoliul 
academic Anei de Noailles. Prinţesa este, în epocă, o 
prezenţă plină de farmec al inefabilului şi nobleţe a 
spiritului, „cea mai admirabilă inteligenţă de femeie pe care o 
cunosc” (François Mauriac). 

A decedat în 28 noiembrie 1973, la Paris.
Tot într-un noiembrie, 18, 1922 (sunt, iată, nouăzeci 

de ani de atunci...) moare la Paris Marcel Proust, eseist, 
traducător, dar mai ales romancier ale cărui pagini 
(În căutarea timpului pierdut etc.) domină şi orientează 
proza franceză (implicit universală), mai ales din prima 
jumătate a secolului trecut. Pe scurt, după Marcel Proust, 
proza, romanul în special, se scrie altfel.

Două spirite mari care, un timp, îşi vor urma – 
conjunct – traiectoria celestă.

În cea mai reprezentativă şi mai cunoscută carte a 
sa, evocarea La bal cu Marcel Proust, apărută în primăvara 
anului 1928, la aproape şase ani de la moartea ilustrului 
scriitor francez (petrecută, cum scriam, în 18 noiembrie 
1922), prinţesa Martha Bibescu ne oferă pagini 
memorabile de eveniment literar şi exegeză critică, 
de memorialistică şi pertinentă analiză socială, pagini 

dominate de prezenţa singularului romancier.
Proza, celebră atunci şi (poate şi) acum, este 

evocarea unei ciudate prietenii care leagă pe prinţesă 
cu verii ei, Anton şi Emanuel Bibescu, cu Bertrand de 
Fénelon şi cu însinguratul dar veşnic dornicul de amiciţie 
Marcel Proust: „o mare, o extremă, o lungă prietenie, ale cărei 
ultime străluciri mi-au fost împărtăşite şi mie, a căror netrebnică 
beneficiară am fost”, se confesează autoarea. Pentru Marcel 
Proust, „deja prizonier al bolii sale”, prietenii lui sunt „în 
vremea aceea agenţii furnizori ai visului, veniţi din lumea de afară. 
Ei îi aduc imagini şi idei; ei ies, pe când el rămâne; ei trăiesc în 
timp ce el îşi visează viaţa.” Într-un fel, ei sunt Trimişii. 
Implicit convertite în plan literar, imaginile celor trei se 
regăsesc, după cum notează Martha Bibescu, în creaţia 
proustiană: „Pe drumul său, în anii de tinereţe, Marcel Proust 
a găsit sprijin la cei trei prieteni care credeau în el şi care, având 
credinţa, îi cerură minunea; iar până la urmă au dobândit-o, 
cu preţul dintotdeauna al minunilor. Fiecare dintre ei voia să i se 
dea acea supravieţuire de care el singur dispunea: Emanuel o voia 
în numele iubirii pentru arta gotică, în numele unei sensibilităţi 
mai delicate decât pomii în floare, Bertrand de Fénelon o voia 
pentru a fi salvate formele unei societăţi seculare şi pentru ca ai săi 
«ochi albaştri» să supravieţuiască luminii zilei; Anton – pentru 
a-şi satisface o curiozitate de neînvins.” În această magică 
prietenie, Martha, „lucrător din ceasul al unsprezecelea”, 
adaugă „o scurtă notă la tema primăverii, deoarece venisem după 
ei”. Prinţesa este regăsită de Proust însuşi în Le Temps 
Retrouvé: „în locul fetelor pe care le cunoscusem, voiam să le caut 
pe cele având acum tinereţea pe care altele o aveau atunci...”

Greu de supus unei terminologii riguroase, cartea 
prinţesei Bibescu se organizează, totuşi, cu ingeniozitate. 
Sunt cuprinse amintirile proprii ale autoarei, împreună 
cu scrisorile lui Marcel Proust către cei doi fraţi Bibescu 
– scrisori care constituie partea cea mai bogată a 
„remember”-ului. Autoarea se trage în umbră, „eliminând 
pe cât posibil subiectivismul, obligând cititorul la participare 
conştientă. Terminând lectura cărţii, acesta nu se va trezi în 
posesia unui portret al lui Marcel Proust semnat de Martha 
Bibescu. El va avea însă toate elementele care îi vor permite lui, 
să împlinească, să ordoneze ceea ce autoarea, cu bună ştiinţă, a 
lăsat în stare aparent amorfă” (Tudor Ionescu, în Prefaţa la 
volumul Marthei Bibescu, La bal cu Marcel Proust, Cluj-
Napoca, Ed. Dacia, 1976).

Balul în sine suportă conotaţii multiple. Factic, el 
are loc în anul 1912. Se împlinesc o sută de ani de atunci. 
Este a doua întâlnire a lui Marcel Proust şi a Marthei 
Bibescu, când forţat retrasul autor îi apare prinţesei „cu 
faţa lui secată de sânge şi barba neagră, ca un Christ armean în 
mormânt”, împrăştiind frig în jurul său: „cu trupul cuprins 
într-o blană prea largă, părea a fi venit cu sicriu cu tot.” „Acolo 
– la bal adică, notează memorialista – mi-a apărut Marcel 
Proust, şi s-a intrepus ca o umbră crescândă între viaţa mea 
stearpă şi mine.” 
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Balul este şi un hotar: este reuniunea dinaintea 

marilor despărţiri. Bertrand de Fénelon, plecat voluntar 
în război, este dat „dispărut”, Emanuel Bibescu moare 
în august 1917. În noiembrie 1922, Marcel Proust 
închide ochii pentru a deveni nemuritor. 

Balul este şi o fermecătoare confrerie spirituală, 
cu parfum ezoteric, în care cei cinci prieteni sfidează 
eternitatea. Balul este, mai presus de orice, o conjuncţie 
stranie şi asimptotică a două mari spirite. Fiecare îşi 
„apropie” prietenul printr-o/ într-o prietenie nicicând 
împlinită. Martha Bibescu despre Marcel Proust: „el nu 
s-a bucurat de clipă, şi astfel a atins acel tărâm preafericit în care 
a reuşit să întreţină «perenitatea dorinţei». Ce ar putea fi mai 
mistic, mai creştin, aş îndrăzni să spun, decât această absenţă 
dinaintea prezenţei reale a fericirii?” Marcel Proust despre 
Martha Bibescu: „Sunteţi un scriitor desăvârşit, Prinţesă, 
şi asta nu-i puţin când, precum o faceţi, prin scriitor înţelegem 
atâţia artişti reuniţi: un scriitor, un parfumer, un decorator, un 
muzician, un sculptor, un poet.”

Emilia TUDOSE       

Mă mir

Mă mir şi eu de mine, de gândul meu zăbavă,
Inoculat de astre c-un cald fior divin,
Ce pare că emană miresme de otavă
Ce-aprind în mine doruri ca aburii de vin.

Dar cine să-nţeleagă acel fior mirific,
Ce pune stăpânire pe orice gând al meu?
Mă las de el purtată ca de un flux prolific
Ce parcă mă devoră, răbdând ca Prometeu.

Chiar dacă-n disperare triumfă suferinţa
Simţirea mea exaltă de-acel fior divin
Ce şterge, ca şi zorii, tăcerile şi ceaţa,
Troneze dar, iubirea, ferită de venin!

Regrete

Mă clatin în speranţe, în timp ce în tăcere
Te joci cu-a mele visuri, c-un zâmbet le provoci
Şi iar trezeşti în mine nesiguranţa clipei
Ce reapare-n suflet, distinct, pe două voci:

Prezentul – Viitorul  cu silnicii şi-oprelişti
Ne spulberă pământul, iar spuma lor de nori
Pluteşte enigmatic în inimile noastre,
Deşartele speranţe provoacă reci fiori.

Ce triste-mi par azi toate, regretele mă-ncearcă,
O, am crezut în tine ca-n proprii mei părinţi.
Simţeam o mângâiere când îmi intrai în casă,
Când îţi scăldai privirea în ochii mei cuminţi.

Rămas-au azi în minte fiorii aşteptării
Şi-acele seri de aur când ne-nfruptam din noi,
Când cerul şi pământul păreau doar ale noastre,
Nemărginirea clipei făcea din noi eroi.

Simfonie

Doi ponei sub bolţi de-amurguri
Îmi ţin seara de plictis,
Pasc sub calmul înserării
Iarba crudă dintr-un vis.

Sângeriu gândul se-aprinde,
Parc-ar fi chemat de vraci,
Strigătu-i rănit de moarte
S-a-ntrupat în trei copaci.

Sub umbrela înserării
Frunzele – un foc bengal,
Într-o zbatere cumplită
Par penaj de papagal.

Înspre vârfuri seva urcă,
Murmură de dor în pori,
Simfonii dulci de culoare
Nasc ecouri de fiori.



www.cetateaculturala.wordpress.com

37

Mihail TANASE

NU VOI ŞTI NICIODATĂ
 

          Începuse să plouă.
          Ploua...
          
          Plângeam 
          după chipul tău
          care era întors spre
          mine
          la fel cum nu ştiam
          când se va opri ploaia.
 
          Sau poate ceea ce am
          făcut e o ironică farsă
          a genunilor?
 

CALE

           Lumina era fără hotar,
           de la tine,
           până la mine,
           raze cu nemiluita erau...
           Şi m-am ascuns în lumina
           aceea,
           m-am ascuns după o 
           flacără tăcută
           de parcă Dumnezeu s-ar 
           fi apropiat de mine...

 
 

Vasile MIC

Octavian Doclin sau puterea de a fi a poemului

      „Naşterea şi creşterea poemului, vârstele acestuia şi ale 
poetului” sigur vin dintr-o „Patrie a poeziei” şi tot într-acolo 
merg, rămân, dăinuie… cât o fi să fie „lumea aceasta” şi 
„lumea viitoare”.
      „Şi mai vreau să te laud ca pe o altă minune / la umbra 
de rouă a braţelor tale / tulbură izvorul doar fluturii târzii / şi 
frunze coboară a rugăciune / un râu de soare este căderea pleoapă 
pe pleoapă / dar înrourată vei îngălbeni şi vei îngălbeni / precum 

pustiul / ca grădina va înflori” (Precum pustiul, va înflori).
      ”Din lacrimă poate se naşte-o iubire / dar numai în lacrimă 
poţi s-o alini”… căci lacrima e a femeii ori pentru femeie, 
„când mâna ei e-o flacără departe”… „Şi nimeni s-o privească 
nu-ndăzneşte”. Dar femeia, aici, „proiectează într-o zare a 
melancoliei”, a aproapelui sublim, pur, ceresc, infinit şi 
veşnic… tocmai că nu doar o femeie „se strecoară” în 
memorabilele versuri docliniene, ci „un blând popor de 
femei”. Aşa, cărările ducând spre gingăşie „le vei străbate 
cu ce ţi-a mai rămas, cu umbra mâinii tale”: „Când în patul 
tău va înflori/Floarea de purpură,/o toamnă de mult aşteptată 
îţi va decolora/ochii…/iar pasul pregătit fi-va pentru drumul 
pustiului” (Neliniştea purpurei). Aşa, poemul „îngăduie 
o lacrimă să cadă pe monedă”, „înflorind părul într-un gest 
triumfal”.
      Pus să ajungă „din urmă roua”, chiar s-o întreacă… 
poemul poate să ajungă în „patria adierii„ , împreună cu 
„sunetul de harpă”, ascultând pleoapele şi ceasul de aur 
bătând.
      Despre eternitate – prin vechi cuvinte… care nu 
au grai, poetul sigur îl face pe cititorul său să scape o 
lacrimă: „În seara-aceasta Buna-mi face semne/Din Steaua 
neagră-n care nu e trai/Ca să aduc şi laptele şi mierea/La 
cina pregătită, la MASAMEADERAI” (Buna)… pentru 
ca apoi, sufletele tăcute „să se deschidă privirilor noastre ca 
o grădină veche,/precum un pustiu  înflorit/la ruga în graiul 
dulce…”  După care, zice poemul: „Mă voi retrage pentru 
o calculată/călătorie/într-o pădure cu brazi calzi şi miresme 
aprinse/şi păsări…” „printr-o distinctă înclinare a frunţii” 
(Curat şi nebiruit).
     Asemenea unei „fulgerătoare amintiri”, grădina, „ca o 
lună brăzdată” surprinde momentul facerii mugurului, a  
înfloririi cireşilor, după care totul pătrunde în „Cetatea 
poemului”…
„O umbră, se zice,/că te-ar putea cuprinde, abilă,/când cineva 
vrea să-ţi bată la uşă./ Nimeni nu poate deschide mai repede/şi 
mai de dimineaţă…” uşa sufletului leului ucis din greşeală. 
Numai că se face că „acum rătăcesc printre cuvinte/căutând 
poemul /poemul minim /care să-mi arate drumul…”
     „Neauzit. Poetul de-apare printre noi/nu se întreabă nimeni 
de ce a apărut,/cum, brusc, dacă dispare din cuvinte / nu-şi 
aminteşte nimeni cândva să-l fi văzut.//Întoarceţi-vă o clipă 
privirea în pământ,/ veţi auzi sub tâmple un mal în surupare/şi 
veţi vedea pe braţe o iederă crescând// „Dacă vă-ncearcă teama 
c-al treilea ochi se-neacă,/şi că, fragedă, mâna va ezita uşor,/
înveşmântaţi cuvântul în lacrima lui sacră/şi din cuvânt apare 
poate-un ajutor.//Ce bine din departe se văd sărmanii zei,/ce 
muzică-ncetează privindu-i de aproape,/nu vă miraţi: poetul 
e-un crescător de lei/cu care îţi ucide himerele de noapte.//Ne-
auzit, Poetul de-apare printre noi/nu se întreabă nimeni de ce a 
apărut/cum, brusc,dispare din cuvinte/nu-şi aminteşte nimeni 
cândva să-l fi văzut” (Poetul). Tulburător!... zic eu…
     Sigur că ajunşi în acest punct, lumina devine 
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prevestitoare, ca o izbândă parţială, poetul se retrage 
după zîmbetul său, apoi scoate sabia și apără „Templul 
poemului”, „dorul de dinaintea dorului”.
     E clar că „în numele poemului se poate tulbura orice”, 
chiar ţinuturile „acoperite de pământ de apă şi de foc”, după 
care, acelaşi poem, îşi poate „crea, singur, o altă lume”, 
„lumea de dinaintea cuvântului”.
     Ca într-un alt viscol, poetul vine cu mărturia vieţii 
viitoare: „De-aici înainte, decât să rosteşti,/mai înţelept 
– ascultă cuvinte.//Inertă, mâna cu care scriu.//Spun 
toate acestea/Puţin mai de vreme./Dar mult prea târziu„ 
(Doamne).
     „Norocul mărturiei ivirii cuvântului”, după „imaginea 
reală lucrată în filigran”, cum se-ntâmplă o singură dată, 
în mare taină, într-un miez de noapte, să zicem. Apoi: 
„acelaşi cuvânt hotărî / să tacă în dragostea lui/ şi porni mai 
departe”… pentru că „de aur poate fi privirea poetului / 
închisă în sine”.
      Fascinaţia duce apoi mai departe…şi: „Veni spre 
mine, din subsol, / o prea captivă apă-n spume,/ de-mi povesti, 
dar nu-i dau nume,/ despre-o Domniţă din Tirol.”//Că-n 
timpi apuşi, ce-acum revin/ din efemerul altor spaţii,/nimic nu 
îi intrase-n graţii,/doar un poet: din sat vecin.//De el, atâta se 
ştia:/că rătăcea, copil, pe dealuri,/că palmele, ca două maluri,/
se-apropia şi se ruga://Dă-mi, Doamne, prin cuvânt puterea/
de-a făuri, în necuvânt,/din lume, cântul cel mai sfânt,/prin 
care să ucid durerea, / să readuc puterea de-a spera…// nu 
ştiu povestea mai departe/şi amintirea n-o mai ţin./Ci, poate-s 
vorbe doar deşarte./ De-un alt poet. Tot din Doclin”.
     Ajuns aici, pot spune că aceasta este lumea şi aşa 
arată cerul albastru al lui Octavian Doclin, că împlinirile 
sale pe tărâm liric sunt remarcabile, circa 38 de cărţi de 
poezie publicate, între care şi volumul de faţă, simbolic 
intitulat: „DOCLINIANĂ (55 + 5)” şi apărut la 
Editura „Dacia XXI” din Cluj, în timp ce colaborările 
sale la volume colective sunt în număr de  de 13… 
Apoi, despre Octavian Doclin şi poezia dumnealui 
s-au publicat referinţe critice  în volume semnate de 
Ionel Bota – „Muntele şi poezia”, în două ediţii, şi Doru 
Timofte – „Apologia lui Eseu”, iar în cel puţin 
42 volume de critică literară şi eseu semnate de mari 
nume ale literaturii române, apar şi  lucrări importante 
ce privesc opera docliniană. Cât priveşte activitatea 
revuistică, Octavian Doclin a publicat mai peste tot în 
revistele literare  care au existat şi există în România, în 
timp ce despre cărţile sale s-au publicat sute de referinţe 
critice, de asemenea  în  cele mai importante reviste 
literare româneşti de ieri şi de azi. Nu vom da nume 
de scriitori, de mari critici literari ori critici mai puţin 
cunoscuţi, dar în plină afirmare… care  au scris despre 
Doclin şi poezia sa, tocmai pentru a nu omite pe cineva, 
a nu pune pe cineva mai în frunte ori în partea de jos a 
unei eventuale liste.

Ovidiu SUCIU  

ISLAMUL ŞI CREŞTINISMUL NU SUNT DE 
NERECONCILIAT

 Din păcate, prea multe secole s-a considerat, şi 
s-a acţionat ca atare, ostil, ca cele două religii, creştinismul 
şi islamismul, sunt de neîmpăcat, excluzându-se 
reciproc - eroare care a adus mult rău omenirii. Recent, 
la Editura Sedan din Cluj-Napoca, a apărut o carte 
binevenită, care clarifică raportul dintre cele două 
concepte religioase şi filosofico-morale: „ISLAMUL 
ŞI CREŞTINISMUL”, de Ulfat Aziz-us-Samad (din 
Pakistan), care, deşi musulmană, gândeşte imparţial, 
rezonabil, responsabil, încercând să facă lumină în 
această problemă atât de veche şi de controversată. 
 Volumul este tradus, cu argumente şi note 
de subsol, de prof. dr. Dan BRUDAŞCU, cunoscut 
îndeosebi ca traducător de poezie şi literatură universală. 
 În introducerea cărţii se spune: „Cu 1400 de ani 
în urmă Sfântul Coran i-a invitat pe adepţii religiilor revelate, 
inclusiv creştini şi evrei, să dea mâna cu musulmanii în alcătuirea 
unei Legi a credinţelor, pe baza înţelegerii morale şi spirituale 
în inimile oamenilor, în relaţiile interumane. Acum, după secole 
de ignoranţă şi prejudecăţi, creştinii reacţionează la chemarea 
Coranului şi dovedesc interes autentic faţă de dialogul creştino - 
musulman. Conciliul Ecumenic Vatican II, prin vocea Papei Paul 
VI a lansat Apelul lumii întregi, invitându-i pe toţi participanţii 
la dialog în vederea unei colaborări frăţeşti mai active, spre binele 
întregii umanităţi. S-a emis un document prin care se recunoaşte 
nedreptatea din trecut adusă musulmanilor, care este imputabilă 
Occidentului, cu educaţia lui creştină”.
 În capitolele IV şi V ale cărţii se afirmă şi faptul 
că: ”Principiile de bază ale religiei lui Isus şi ale Islamului au fost 
în esenţă aceleaşi. Atât Islamul, cât şi Creştinismul îi îndeamnă 
pe oameni la fapte virtuoase şi la o viaţă pioasă. Ele condamnă 
egoismul, necinstea, ipocrizia, nedreptatea, insensibilitatea, 
apatia, intoleranţa, maliţia, răzbunarea, zgârcenia, mândria, 
ingratitudinea, lipsa de cumpătare, necurăţenia, vorbirea jignitoare 
şi violenţa Amândouă pretind adepţilor lor credinţă şi încredere în 
Dumnezeu, căinţă, adevăr, integritate, curaj, dreptate, toleranţă, 
bunăvoinţă, compasiune, simpatie, milă, modestie, controlul de 
sine şi verticalitatea. Virtuţile principale pe care le au Islamul şi 
Creştinismul, deopotrivă, pot fi împărţite în două categorii. Mai 
întâi, cele care îl opresc pe un om să prejudicieze viaţa, avutul şi 
onoarea celorlalţi - cum ar fi castitatea, curajul, cinstea, politeţea, 
autocontrolul şi caracterul paşnic. În al doilea rând, cele care îl 
stimulează pe om să facă bine celorlalţi - cum ar fi sinceritatea, 
curajul, răbdarea, bunătatea, compasiunea, mila, iertarea, 
simpatia şi iubirea…” 
 Constatăm cu tristeţe că, şi de o parte şi de 
alta, mai există încă desui fanatici, care incită şi chiar 
comit fapte irsponsabile ce conduc la acte şi atitudini 
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conflictuale, reprobabile, uneori ucigaşe, care trebuie 
sancţionate, la timp, fără milă: atentate cu bombe, de 
pe o parte, iar pe de alta arderea Coranului în public 
sau desene şi caricaturi îndreptate împotriva profetului 
Mohamed. Cui folosesc toate  acestea?
 În călătoriile mele prin Orient am văzut, la 
Istanbul, nu doar la Hagia Sophia,  portretul lui Iisus 
în mozaic, ci şi în unele moschei, în care, la intrare, 
erau expuse, printre altele, şi portretele lui Iisus şi ale 
Fecioarei Maria. Musulmanii au voie să intre în orice 
locaş de cult. În Muscat, capitala Sultanatului Oman, 
am văzut intrând, în Marea Moscheie, oameni din toate 
colţurile lumii, de toate credinţele (cu singura condiţie a 
spălării picioarelor şi a capului acoperit la femei).
 Cu doi ani în urmă, am citit, într-o publicaţie 
străină, o mărturisire a unui ziarist american, care, 
cerând audienţă la Ayatollahul Iranului, a fost însoţit de 
un reprezentant al guvernului respectiv. La un moment 
dat, americanul a întrebat: „Cine este Dumnezeul cel 
adevărat: Alah sau Dumnezeu?” (În acel moment, 
însoţitorul americanului a crezut că amândurora li se 
va tăia capul pentru o aşa impertinenţă!). Ayatollahul 
a răspuns, calm, însă că: există un singur Dumnezeu şi 
mai mulţi profeţi”.
 Iată de ce consider că recenta carte tradusă 
de prof. dr. Dan BRUDAŞCU umple un gol uriaş 
în domeniul informării din acest domeniu, oferind 
publicului român, precum şi oricui este interesat, 
posibilitatea documetării, oneste şi nepartizane, în opinia 
mea şi, de ce nu?, a unei mai corecte şi adecvate înţelegeri 
a acestei probleme complexe, puţin cunoscute, dar de 
interes planetar: raporturile dintre două din religiile 
majore ale contemporaneităţii. Un asemenea demers 
cultural merită, aşadar, recunoştinţa noastră, a cititorilor 
români, cărora, cu argumente pertinente, ni se prezintă 
un capitol însemnat din istoria umanităţii, atât de plină, 
din păcate, de fapte de cruzime, sânge şi de incredibile 
distrugeri materiale, inclusiv de vieţi omeneşti, de către 
unii dintre reprezentanţii - fanatici, în opinia noastră, 
- ai celor două religii. Din păcate, avem mult prea 
frecvent parte de noi şi noi informaţii de presă, aproape 
zilnic, chiar, care aduc în atenţia lumii mereu şi mereu 
noi fapte înspăimântătoare, de cruzime şi intoleranţă, 
de ură şi crimă în acest domeniu, contribuind şi mai 
mult la starea tensionată, a suspiciunii şi neîncrederii pe 
plan mondial. În opinia noastră, o astfel de atitudine  - 
aberantă şi nesănătoasă - care constituie o permanntă 
ameninţare şi un veritabil atentat la pacea lumii - se 
datorează, în foarte mare măsură, atât necunoaşterii, cât 
şi neglijării, cu rea credinţă, a adevărurilor promovate de 
cele două religii care au în prezent sute de milioane de 
adepţi răspândiţi în lumea întreagă.

Ion MĂRGINEANU

Lângă Chişinău trudită veghe

Doamne, îşi presară peste coline
truda Chişinăul şi-o înspină-n
călcâi rusofil ce vrea să-l domine
fugărind mereu Limba Română,
pe os reaşezată să-i aline
măduva-n sămânţa de stăpână.

Codrii-i iau urma grea şi blestemată,
guler prin crengi sabia celui Sfânt,
şi Mare Ştefan, cât o Detunată,
o îneacă izvoarele cu pământ,
îi iartă chipul de falsă erată
redeschizându-şi pumnul neînfrânt.

Aerul reavăn nituieşte-n poartă
numere de casă şi abecedar,
scutură lemnul de slăvita soartă,
destinu-şi pune doina pe cântar,
face baie Limbii şi o poartă
buchet de merinde, fusul ei orar.

Şi prin logodne grâu-şi plimbă macii
cu fluturi, ciocârlii îi însenină,
cânt de privighetoare umple sacii:
„Nu mai fugăriţi Limba Română!”
strigă-un steag de mire ce-şi sculptează macii
şi strop de cer prin noi în veci l-amână.
 
Chişinău, 31 august 2011.

Să extragi din umbre Chişinăul

Să mai văd odată Chişinăul,
macerata lui Limbă Română –
jug la care trag binele, răul,
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se îndoapă-n nervi, iartă, se-amână,
şi împing pe ramuri Chişinăul,
bruma-i de boabe: Limbă Română!

Să-l mai simt cernoziom sub unghii –
muşuroi de puncte cardinale,
spic de grâu cu care mai înjunghii
false şi perfide trufandale –
cătranul de foc ce bea rărunchii
târâtoarei umbre osanale.

Vers să-i leg la gât peste coline –
draperie sterpelor vântoase,
doar sărutu-i cald să mă domine,
bătălii crescute hram pe oase,
gurile ferestrei cristaline –
libertate-n florile-i osoase.

Să mai muşc odată Chişinăul
doar cu floarea soarelui din mine,
să am oaspeţi binele şi răul –
cruce dalbă-n veci să mă-nlumine:
Limba Română, strai din Chişinăul
lăsat cu mers de Prut să mă decime…
  
Marţi, 30 august 2011

 Se-neacă-n noi Limba Română

Măicuţă dragă, Bucovină,
Nu ţi-am mai scris de mult o carte
Se-neacă-n noi Limba Română, 
Pământul ei pândit de moarte,
Nu eşti Tu lacrimă străină,
Şi nici pleoapele deşarte.

Sufli căldură la hotare
Să simtă pururi râul, ramul
Ca Sărbătoare-n calendare
Ce-şi adânceşte-n sânge hramul –
Se umflă-o albie de ghiare
Să-ntunece râul şi ramul,

Dar Tu, Măicuţă Bucovină –
Haină de lucru-n sărbătoare,
Ploaie de vară, zi senină –
Seminţe-oglinzii prin izvoare –
Biserică de Bucovină
Brâu eşti de foc la cingătoare.

Se mai aud răni clocotinde –
Lavă prin pagini de istorii,
Şi larve cât poate cuprinde 

O hartă. Umbre calcă glorii,
Dar inima-ţi mereu aprinde 
Jarul şi-aruncă-n flăcări molii.

Măicuţă, Sfântă Bucovină –
Lumină recitită-n carte,
Se-neacă-n noi Limba Română
Dar naşterile nu-s deşarte,
Ci semn al Crucii ce te-anină –
Ţară-n aproape şi departe.

Iuliu PÂRVU

INCURSIUNE ÎN ALPI…

…Ne îndreptăm spre Chamonix. Dacă până acum am 
străbătut o vale largă, un fel de depresiune între două 
lanţuri muntoase, de data aceasta intrăm propriu-zis în 
munţi. Urcăm spre Flumet şi Megeve. Aici oprim câteva 
minute, să luăm dintr-un oficiu de turism materiale 
informative. Zona e minunată, staţiunea foarte elegantă. 
Nu cred că-i de nasul nostru. Continuăm drumul spre 
ţinta pe care ne-am propus-o. Într-un loc, după ce 
am trecut o cumpănă a apelor, unde se deschidea o 
splendidă panoramă, oprim fascinaţi de ce ni-i dat să 
vedem. Atâta pace în jur, atâta monumentalitate, o atât 
de caldă înfrăţire între pământ şi cer ! Nu prididesc 
cu fotografiatul. Vreau să iau totul cu mine, să nu-mi 
scape nimic. Cum trec mereu şoseaua pentru a prinde 
unghiurile cele mai bune, Elena mă avertizează continuu 
să fiu atent la maşini, de parcă aş fi copil. Nu-mi venea 
să plec, dar ştiţi Dumneavoastră zicala cu drumeţul. 
Începem să coborâm spre Valea Arve. Serpentine am 
avut la urcuş, serpentine avem acum şi la coborâş, 
tocmai cum nu-i plac neveste-mi. Nu scăpăm bine de 
ele, că intrăm pe un viaduct curbat de vreun kilometru 
care-ţi taie respiraţia. Simt cum, la volan, şoferiţa începe 
să trepideze. Ea-i conducător auto de drum drept, nu 
pe şosele de munte. În curând însă intrăm pe o altă 
vale. Deodată, în dreapta, apar, ca din poveste , crestele 
îngheţate ale Mont Blancu-lui. Acum chiar ni se taie 
respiraţia la toţi. Oprim în prima parcare să le putem 
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admira. Impresionante! N-am mai văzut nicăieri un 
asemenea tablou ! … Suntem aproape de destinaţie. Se 
iveşte indicatorul pentru tunelul care ne-ar scoate în 
Italia, dar resping varianta. Vreau Chamonix cu orice 
preţ. Până a nu intra în staţiune, toate parcările gem de 
maşini. E un semnal că va fi greu să găsim loc de cazare. 
Dar trebuie să încercăm. Intraţi în furnicar, aflăm cumva 
un refugiu unde putem opri. Lăsăm şoferul la maşină şi 
începem odiseea căutării. Eu,mai spre centrul staţiunii, 
Lici prin preajmă. 
… Nu-mi amintesc de o seară mai agreabilă ca aceasta 
în peregrinările noastre din ultimii ani. Sau, în orice caz, 
n-au fost multe. Ştiu eu, poate la Las Vegas, la Monte 
Carlo… Dar aici e cu totul altceva. Nu aşezarea în sine, 
nici forfota străzii, ci uluitorul spectacol al Mont Blanc-
ului văzut de aproape. Chiar un spectacol unic. Creste 
mai măreţe n-ai unde vedea în Europa nicăieri. Un 
fenomen optic ciudat. Pe orizontala privirii, e greu să 
desluşeşti formele la 3-4 km. distanţă. Aici, pe verticală, 
le distingi.  Par turnurile unei cetăţi imense de pe un 
alt tărâm. Cât mă trudeam să le explic elevilor mei ce 
înseamnă asta, studiind cu ei basmul… Uite, aici aveam 
modelul, dar n-am avut posibilitatea de a-i aduce încoace 
… Să recunoaştem, însă, că suntem şi norocoşi. Fără un 
soare generos şi fără nişte scame jucăuşe de nori, poate 
că spectacolul nu ar impresiona atât de mult. Gheţarul 
pare o hlamidă pe care o poartă un neverosimil personaj 
cosmic. Uluitor decor ! Oare sub comanda cărui regizor 
a putut fi conceput? Urmăresc fascinat minute în şir, 
cum se urcă întunericul spre vârfurile luminate de 
ultimele raze ale soarelui. Jos e noapte, sus e încă ziuă 
… Când luminile, în cele din urmă, s-au stins şi acolo, 
după încheierea spectacolului, stâncile ies la rampă, 
pentru binemeritate aplauze. Stau ţepene, nu se apleacă, 
respectându-şi solemnitatea. Simt că m-am împărtăşit de 
o experienţă artistică unică. I-am mulţumit lui Dumnezeu 
că mi-a oferit şi acest prilej … În momentele în care mi-
am coborât privirea printre oameni, spectacolul străzii 
părea interesant. Staţiunea este extrem de agreabilă, dar 
nu atât prin eleganţa sa arhitecturală, cât prin poziţia pe 
care o ocupă şi prin lumea care o animă.  Peste măsură 
de mulţi turişti. Majoritatea tineri, veniţi aici să schieze 
în plină vară ori să facă ascensiuni. Există numeroase 
mijloace prin care se poate urca la cotele dorite. Din 
păcate, noi am ajuns nu numai la o oră târzie, dar şi la 
un ceas al vieţii prea înaintat. Cei aflaţi mai către amiază 
nu se sfiesc o clipă să ia muntele cu asalt. Ne uităm cu 
jind la tinereţea lor şi-i invidiem sincer … Multe ne-a 
oferit spectacolul străzii. Zâmbetul unor oameni fericiţi, 
bucuria lor de-a trăi. Spre amuzamentul trecătorilor 
doi exchibiţionişti şi-au încercat o vreme dexteritatea 
umblatului pe sârmă. Tocmai în toiul minispectacolului 
lor, ne-a sunat Ancuţa. Sper să fi prins şi ea animaţia 

staţiunii prin telefon şi să se îndemne, când vor avea 
posibilitatea , să-l aducă pe Andrei încoace, că tare-i 
deschis şi el către tărâmul basmelor… Am mai rămas 
pe străzi şi după ce doamnele s-au retras la culcare. 
Hotelul era prin preajmă. M-am aşezat, când m-a răzbit 
oboseala, pe o bancă mai retrasă, de unde puteam privi 
totuşi lumea. Am asistat, astfel, fără  a le căuta anume, 
la două scene interesante. Prima i-a avut ca protagonişti 
pe trei fraţi de vârstă şcolară, doi băieţi şi o fetiţă. Erau 
cu părinţii, oameni simpli. Vorbeau în franceză. Nu 
ştiu cum s-au rătăcit pe aici. Nu păreau în lumea lor. 
Tatăl, în cârjă, avea un picior imobilizat în ghips. De 
mult n-am mai văzut o bucurie mai mare pe feţele unor 
copii  ca la aceştia. Savurau câte o îngheţată la cornet. 
Din când în când le dădeau şi părinţilor să guste. Erau 
atât de fericiţi împreună. Mă şi întrebam ce, oare, le-a 
stârnit într-atât bucuria, îngheţata sau că au ajuns într-
un loc la care n-au visat niciodată.  Nu ştiu, mi-au venit 
în minte vremurile de altădată, cu copiii noştri de vârsta 
lor, sau m-a impresionat naturaleţea, spontaneitatea 
unei bucurii aşa de mărunte, că am simţit două lacrimi 
pe obraz. Cred că mama copiilor a observat, căci mi-a 
zâmbit mulţumindu-mi,oarecum, că i-am băgat în seamă 
şi le împărtăşesc fericirea … A doua scenă l-a avut ca 
protagonist pe un tânăr care vorbea româneşte. Ager, 
spilcuit, probabil băiat de bani gata. Purta o conversaţie 
telefonică în ţară. Nu bănuia că l-ar putea înţelege 
cineva. Se plimba agitat, dintr-o parte în alta. Despre 
afaceri discuta, însă destul de criptic. Îmi părea prea 
nervos pentru vârsta sa. Adusese parcă în Chamonix 
agitaţia străzii din România. Atât de tare distona cu 
solemnitatea locului, că m-a întristat … M-am retras la 
hotel numai către miezul nopţii. O dată cu mine a sosit 
şi o pereche tânără, cehi sau nemţi, după maşinile din 
curte. Am apăsat eu pe numerele codului de la intrare să 
ni se deschidă uşa. Noapte bună !
       

Camelia FILIP

ORDINE FIREASCĂ

Toamna
A venit fără tine.
Pe mâini
Vântu-mi aşează frunze. 
Pământul tace.
Eu 
Alunec spre mine
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TINERETE SI APOI

Văd timp alunecand în timp
Văd tinereţea aşteptând,
Ea tinereţea, pleacă întâi
Trei sferturi mi-a rămas pe mâini,

Dar simt un anotimp bizar
Cu-n sfert de toamnă-n buzunar,
Iţi dau  un braţ - jumate om,
Presimţământul unui somn

Si o să vorbim c-am fost în nopţi
Coroana strugurilor copţi,
Si o să vorbim c-am fost prin ploi
Doar tinereţe şi apoi

Să-ţi aperi fruntea îţi întind
Pe viu, o plasă pentru vânt
Si un zvon de iarnă, unul doar,
Celălat braţ un balansoar

Să legeni fulgii şi apoi
Trage zăpada peste noi
Si o să vorbim c-am fost doar doi
Trei sferturi vară şi un sfert ploi

DARUL

Iti las copile, munţii
Auzi cum vin din urmă
Caii liberi, 
Oamenii liberi .
In piatra lor e ascunsă o poveste
Si doina tot acolo e ascunsă
Ti-o las, copile, ascult-o
E darul de nuntă
Munţii -cremenea mută -
Cu fântână, iezere 
Si oameni liberi

ORAŞUL CU MĂŞTI

Ne scoatem măştile
Ne punem măştile
Oraşul poartă o mască
Delir de oraş cu chei
Cu paşi gingaşi sau grei
Zgomot şi fum înspre cărbuni.
Noaptea fără mască mai seduce
Şi ciudate obosesc năluce
Ploaia spală albul de pe mască

Şade la masă
Şi cască
Şi adoarme
Şi măştile se descompun.
Cum să te fereşti
De un oraş cu măşti…
Ştii-vor ochii grei
Să mai fie ei
În oraş cu măşti

Cecilia ŞOŞU

TIMPUL  ŞI IUBIREA, DORUL ŞI 
NOSTALGIA ORIGINILOR  LA SFÂNTUL 

AUGUSTIN
           Motto:

 “Ne îndreptăm către Dumnezeu, nu mergând, ci
iubind (non ambulando, sed amando); nu paşii, ci 

trăsătura morală ne apropie de El.
                           Trăsătura morală nu se măsoară 

prin ce ştie omul, ci prin ce iubeşte.”
                                     ( Epistulae 155 ,13 )

Dorinţa de a fi veşnic este sădită în fiecare 
persoană. De la cel care scrijeleşte pe trunchiul 
copacului numele său până la cel care caută comuniunea 
cu Dumnezeu, cu toţii alergăm spre aceeaşi veşnicie. 
Ceea ce îl face pe om nemuritor este iubirea.

 Cel care-L iubeşte pe Dumnezeu dobândeşte în 
mod tainic nemurirea.

 Dumnezeu a creat pe oameni şi lumea pentru 
eternitate. Dar eternitatea se câştigă printr-o mişcare 
spre El, care se realizează în timp. Timpul este astfel 
mediul prin care  Dumnezeu cel etern conduce creaturile 
spre odihnă în eternitatea Sa:
Tu l-ai îndemnat să-şi afle bucuria, lăudându-Te pe 
Tine, căci pentru Tine ne-ai zidit, iar inima noastră este 
neliniştită până să-şi afle odihna în Tine. ( Confesiuni I, 
cap. I, 1)

După Labriolle1, acest pasaj introductiv rezumă 
întregul spirit al Confesiunilor: adevărata odihnă 
intelectuală se află doar în Dumnezeu, căci doar El 
dizolvă rătăcirile intelectului şi sfâşâierile inimii. 

 Fiinţele umane nu erau înzestrate cu eternitatea, 
căci aceasta ar fi însemnat să fie eterne prin firea lor, 
dar între calitatea de “creaturi” şi atributul “eternitate 
prin fire” este o contradicţie. Ele trebuiau să ajungă 
la eternitate printr-un efort propriu, ajutate de harul 
dumnezeiesc. De aici rezultă necesitatea pozitivă a 
mişcării şi a timpului. După Augustin timpul este bun 
: “Pe cine a vătămat răsăritul soarelui sau pe cine a 
vătămat apusul soarelui?  Deci timpul nu vatămă pe 
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1	 citat  de Eugen Munteanu, în note şi comentarii la Confesiuni,  pg.541 
2Augustin,  De natura boni, CXXXVII, CSEL, vol. XXV, s VI, p II,  p.873
3 Teologie Dogmatică Ortodoxă,  vol. I, ediţia a II-a, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1996
4Marrie-Ane Vanier, Sfinţii părinţi pe înţelesul tuturor, vol 1, Creaţia, Editura Anastasia, Bucureşti, 2003,  pg. 64-89

nimeni. Cei ce sunt răniţi sunt oamenii şi sunt răniţi de 
oameni.”2 

 Mişcarea în timp este valorificată astfel de către 
eternitatea divină pentru atragerea fiinţelor create în 
sânul ei. Sugestivă este în acest sens analogia pe care o 
face Părintele Profesor Dumitru Stăniloae3  cu exerciţiul 
de întărire a  mişcării copilului, aşezat la distanţă de 
mamă şi atras de dorul ei.

 Toată viaţa Augustin a fost stăpânit de dorul 
(aspiraţia) spre pace, spre Dumnezeu şi implicit spre 
eternitate. Relevante sunt  în acest sens următoarele 
fragmente din Confesiuni:

	   Pe Tine te doresc,  dreptate veşnică şi 
nevinovăţie frumoasă, împodobită

cu străluciri neprihănite şi cu încântări de care nu te 
saturi niciodată. La Tine găsim o linişte adâncă şi o 
viaţă  tihnită. Cine intră întru Tine intră întru bucuria 
Domnului său, nu va mai avea de ce să se teamă şi se 
va simţi foarte bine, întru bunătatea Celui Preabun. 
(Confesiuni II,  cap. X, 18 ) 

	 În  adâncul sufletului meu aveam nevoie 
ca de o hrană lăuntrică  de  Tine 

Însuţi, Dumnezeul meu, dar nu de o asemenea foame 
eram eu flămând şi eram lipsit de dorinţa pentru această 
hrană nestricăcioasă. ( Confesiuni III, cap, I, 1)  

	Cum mai ardeam, Dumnezeul meu, cât 
de mult ardeam de dorinţa de a mă

ridica în zbor de la cele pământeşti către Tine. – 
Quomodo ardebam, Deus meus, quomodo ardebam 
revolare terrenis ad te. ( Confesiuni III, cap. IV, 8)

	Suspin după Tine zi şi noapte – Suspiro 
tibi die et nocte. (Confesiuni VII,

cap. X, 16)
La prima vedere structura Confesiunilor este 

derutantă. După nouă cărţi autobiografice, culminând 
cu o descriere profund tulburătoare a morţii şi a 
recviemului mamei, lucrarea îl deconcertează pe cititorul 
neiniţiat, căci Augustin vorbeşte în continuare despre 
memorie, timp şi creaţie.

De fapt în ultimele patru cărţi se află cheia întregului 
text. Episcopul de Hippona şi-a interpretat povestea ca 
microcosmos al scenariului creaţiei: căderea în abisul haosului 
şi al “lipsei de formă”, “convertirea” ordinii creaturale 
a universului la iubirea pentru Dumnezeu, pe măsură ce 
creatura simte durerile chinuitoare ale nostalgiei originilor.

Explorarea propriei experienţe de fiu rătăcitor din 
primele nouă cărţi capătă dimensiune cosmică în ultimele. 
Secţiunile autobiografice sunt exemplificări accidentale ale 
pribegiei sufletului omului în “tărâmul disimilitudinilor”(expresia 
lui Platon pentru domeniul material aflat la mare depărtare 
de cel divin).

Pribeagul este asemenea călătorului însetat din 
deşert sau asemenea  îndrăgostitului care duce dorul fiinţei  
iubite la care nu poate ajunge (Ps. 37.14):
“nu am păstrat cu mine decât o amintire plină de adâncă 
iubire, de care îmi era dor, ca şi cum aş fi simţit mireasma 
unei mâncări cu care nu eram încă în stare să mă hrănesc”.
 Eternitatea lui Dumnezeu şi timpul ar fi un interval  
între El şi creatură, dar şi mediu de creştere a creaturii spre 
participarea la ea, conform schemei:
                                  

Suspiro tibi die et nocte
ETERNITATEA  ← ←←←←←←←←←   TIMPUL
LUI  DUMNEZEU                                                                                               OMULUI 
[ aspiraţia « mediu de creştere » a omului spre participare la 

eternitate]
                                                                                                                                                                                      
Mişcarea de care se folosesc fiinţele raţionale pentru a ajunge 
de la existenţă, prin existenţă bună, la existenţa fericită, 
eternă în Dumnezeu, este o mişcare prin voinţă, şi primeşte 
prin aceasta numele de lucrare. Prin lucrare aceste fiinţe 
înaintează spre Dumnezeu, întrucât se purifică de pasiuni, 
dobândesc virtuţile, între care cea mai aleasă este iubirea şi, 
astfel, eliberate de pasiuni, cunosc raţiunile dumnezeieşti ale 
lucrurilor, adică văd sensul acestora în Dumnezeu, sau pe 
Dumnezeu în toate. Este un drum de desăvârşire etică, de 
îmbogăţire în cunoaştere. La sfârşitul acestui drum le apare 
Dumnezeu sau intră în comuniune iubitoare cu El.
       Motivul  drumului (via), pe care îl abordează Augustin 
în Confesiuni, nu este lipsit de importanţă pentru problema 
creaţiei.  Marie-Anne Vannier1, observă cu acuitate faptul că 
Augustin găseşte astfel o modalitate de a arăta că platonicienii 
l-au făcut să cunoască natura spirituală, necreată, infinită 
a lui Dumnezeu, dar că nu au mers până la recunoaşterea 
Dumnezeului Creator. Prin urmare, patria pe care o evocă ei 
nu poate fi atinsă urmând o cale. Dimpotrivă, creştinismul 
propune o cale care nu este alta decât Hristos şi care cheamă 
la smerenie, la recunoaşterea relaţiei dintre Creator şi fiinţa 
creată. Lui Augustin i se dezvăluie o nouă viziune asupra 
fiinţei, care îl conduce spre o nouă ontologie, o ontologie 
teologală. În cadrul unei astfel de ontologii, Creatorul apare ca 
Atotputernic (omnipotentissimus), Neschimbător (immutabilis), 
în timp ce fiinţele create sunt schimbătoare, create şi recreate 
de Creatorul lor, iar Hristos le permite să  înainteze spre El 
Însuşi.
       Iată câteva pasaje sugestive  pentru acest motiv literar:
Am rătăcit, înfumurat ce eram, ca să mă duc departe de Tine, 
iubind căile mele şi nu pe ale Tale, iubind o libertate de sclav fugar. ( 
Confesiuni III, cap. III, 5)
Pluteam în voia valurilor, dar Tu mă cârmuiai, mergeam pe calea largă 
a lumii, dar Tu nu mă părăseai.( Confesiuni, VI, cap V, 8)
Pălăvrăgeam despre aceste chestiuni ca un om priceput şi, dacă nu aş fi 
căutat în Hristos, Mântuitorul nostru, calea Ta, aş fi devenit în curând 
nu un om priceput, ci un om pierdut. ( Confesiuni VII, cap. XX, 
26)
       La eternitatea lui Dumnezeu participă deplin cel ce a 
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devenit întreg al lui Dumnezeu, căci în acest caz şi Dumnezeu 
a devenit întreg al lui. Dar aceasta înseamnă o iubire totală 
între om şi Dumnezeu. La această stare se ajunge prin efort 
şi în timp.
       Însă iubirea  porneşte de la Dumnezeu ca ofertă şi acestă 
ofertă o face El continuu.  
El este Cel Care nu va părăsi niciodată iubirea pentru tine, dacă tu nu 
vei părăsi iubirea pentru EL.” (Confesiuni IV, cap. XI, 16)
Să se întoarcă deci către Tine şi să Te caute, deoarece, chiar dacă ei l-au 
părăsit pe Creatorul lor, Tu nu ţi-ai părăsit creatura. (Confesiuni  
V, cap. III, 2)
       Iubirea omului este numai un răspuns la această ofertă. 
Şi ea n-ar putea avea loc dacă n-ar fi această ofertă, care este 
totodată şi o putere dată omului de a-I răspunde.
Aceasta înseamnă că eternitatea lui Dumnezeu ţine legat de 
sine timpul creaturii sau timpul acesteia este legat continuu 
de eternitatea lui Dumnezeu. Mai mult, eternitatea lui 
Dumnezeu este prezentă în timpul omului prin oferta iubirii 
Sale, care provoacă şi ajută pe om la răspuns.
       Contemplarea lui Dumnezeu este -  în viziunea lui 
Augustin – calea de abolire a trecerii timpului. Sugestiv în 
acest sens este întreg capitolul XXX din Cartea a XI-a a 
Confesiunilor, din care reţinem doar fragmentul: “aţintindu-mi 
privirile neîncetat către cele ce sunt mereu prezente, printr-o încordare 
desprinsă de orice risipire a spiritului urmez palma chemării cereşti, 
acolo unde voi auzi glasul slavei şi unde voi contempla frumuseţea Ta, 
care nici nu vine, nici nu trece.”
       IUBIREA este cea care aşează sufletul la locul care i se 
cuvine:
În voinţa cea bună ne aflăm pacea. Prin greutatea sa, fiecare corp tinde 
spre locul ce i se cuvine (…)  Fiecare este împins de propria greutate 
şi îşi caută locul care îi este propriu. Cât timp nu se află la locul care 
li se cuvine, lucrurile sunt în mişcare; când îşi găsesc locul, îşi află şi 
repaosul. Greutatea mea este iubirea (Pondus meus amor est.). 
Prin DARUL Tău suntem înflăcăraţi şi purtaţi spre înălţimi; ardem 
şi astfel ne înălţăm; urcăm pe scara inimii şi cântăm cântarea treptelor. 
Suntem arşi în focul Tău cel binefăcător şi ne înălţăm, ne ridicăm în 
sus, către pacea Ierusalimului, deoarece m-am bucurat că aud cuvintele 
acestea: vom merge în casa Domnului. Acolo ne va găsi locuinţă voinţa 
cea bună şi nu vom mai voi nimic decât să rămânem acolo pentru 
veşnicie. (Confesiuni, XIII, cap.IX,10)
Aceasta înseamnă că eternitatea lui Dumnezeu ţine legat de 
sine timpul creaturii sau timpul acesteia este legat continuu 
de eternitatea lui Dumnezeu. Mai mult, eternitatea lui 
Dumnezeu este prezentă în timpul omului prin oferta iubirii 
Sale, care provoacă şi ajută pe om la răspuns.
       Contemplarea lui Dumnezeu este -  în viziunea lui 
Augustin – calea de abolire a trecerii timpului. Sugestiv în 
acest sens este întreg capitolul XXX din Cartea a XI-a a 
Confesiunilor, din care reţinem doar fragmentul: “aţintindu-mi 
privirile neîncetat către cele ce sunt mereu prezente, printr-o încordare 
desprinsă de orice risipire a spiritului urmez palma chemării cereşti, 
acolo unde voi auzi glasul slavei şi unde voi contempla frumuseţea Ta, 
care nici nu vine, nici nu trece.”
       IUBIREA este cea care aşează sufletul la locul care i se 
cuvine:
În voinţa cea bună ne aflăm pacea. Prin greutatea sa, fiecare corp tinde 
spre locul ce i se cuvine (…)  Fiecare este împins de propria greutate 

şi îşi caută locul care îi este propriu. Cât timp nu se află la locul care 
li se cuvine, lucrurile sunt în mişcare; când îşi găsesc locul, îşi află şi 
repaosul. Greutatea mea este iubirea (Pondus meus amor est.). 
Prin DARUL Tău suntem înflăcăraţi şi purtaţi spre înălţimi; ardem 
şi astfel ne înălţăm; urcăm pe scara inimii şi cântăm cântarea treptelor. 
Suntem arşi în focul Tău cel binefăcător şi ne înălţăm, ne ridicăm în 
sus, către pacea Ierusalimului, deoarece m-am bucurat că aud cuvintele 
acestea: vom merge în casa Domnului. Acolo ne va găsi locuinţă voinţa 
cea bună şi nu vom mai voi nimic decât să rămânem acolo pentru 
veşnicie. (Confesiuni, XIII, cap.IX,10)

Dr. Ion CRISTOFOR

ASPECTE ALE LIRICII MAGHIARE 
DIN ROMÂNIA POSTBELICĂ

Când se vorbeşte despre literatura de limbă 
maghiară din Transilvania, există mereu tendinţa 
comentatorilor de a aminti de transilvanism, concept 
folosit de scriitorii grupaţi în jurul revistei Helikon. 
În viziunea unora, conceptul ar desemna un curent 
„separatist”, dar şi o matrice stilistică specifică. Un 
orgoliu local identifică transilvanismul ca promotor 
al unei literaturi moderne, de avangardă, în timp ce 
literatura din Ungaria ar fi prin excelenţă una înclinată 
spre tradiţie, conservatoare dacă nu şi rigidă. Putem 
vedea în transilvanism, ca şi Ion Chinezu, o preocupare 
„de a căuta trăsăturile unui portret moral al Ardealului, înţeles 
ca o regiune cu un suflet aparte, cu aspiraţii izvorâte din anumite 
determinisme istorice şi geografice, care a lipsit cu desăvârşire 
din sociografia literară a Ungariei de ieri“. Nicolae Balotă 
vedea în concept o sinteză spirituală, dobândită în 
condiţii  istorice concrete, în timp ce Kuncz Aladár 
vedea în transilvanismul definit de helikonişti un factor 
stimulator sau o „manifestare a unui elan vital bergsonian”. 
Desigur, există în toate aceste definiţii un specific local 
ce se învecinează uneori cu provincialismul, o acuză 
ce poate fi adusă, în fond,  şi unor scriitori ce scriu la 
Paris, la Budapesta sau la Bucureşti. După cum există, 
indiscutabil, în Transilvania şi numeroşi poeţi de limbă 
maghiară ce şi-au depăşit condiţia de reprezentanţi ai 
unei minorităţi lingvistice, dar şi ai unei provincii cu o 
istorie aparte, scriind adeseori o poezie valoroasă, cu 
atributele unei  modernităţi profunde, de substanţă, 
uneori de valoare europeană.
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 Ne convingem de aceasta răsfoind, de pildă, 

valoroasa antologie alcătuită de Kocsis Francisko, 
Efectul admiraţiei. Poeţi maghiari din Transilvania, apărută la 
Editura Ardealul, în 2006, la Târgu Mureş. Antologia e 
cu atât mai valoroasă cu cât permite unui necunoscător 
de limbă maghiară, cum e, din  păcate, şi subsemnatul, 
de a beneficia de o ediţie alcătuită de un excelent poet 
şi traducător. Kocsis Francisko, autorul antologiei, 
s-a manifestat cu egală strălucire în limbile română şi 
maghiară, mai ales în paginile revistei Vatra de la Târgu 
Mureş. Antologia sa e o selecţie riguroasă a poeţilor 
ardeleni maghiari din epoca modernă, de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea până în zilele noastre. Antologia se 
deschide cu poeme traduse din creaţia lui Ady Endre, 
născut în 1877, şi se încheie cu tânărul Kovács András 
Ferenc, născut în 1959. Prin urmare, antologia conţine un 
secol de poezie maghiară din Transilvania, dezvăluindu-
ne „un areal liric deosebit de fascinant”, după cum consideră 
traducătorul însuşi. 

Fără să ambiţionăm să comentăm acest întreg 
secol de poezie, ne vom mulţumi să medităm, în câteva 
rânduri succinte, asupra situaţiei poeziei de limbă 
maghiară din perioada comunistă şi cea din ultimele 
decenii. Nu înainte de a remarca gestul apariţiei acestei 
antologii într-o perioadă în care democraţia din România 
se confundă, uneori, cu un tot mai redus interes pentru 
lectură, pentru carte în general. Traversăm vremuri 
în care opiul televiziunii tinde să devină o veritabilă 
religie a maselor, în care globalizarea galopantă ţine să 
înlocuiască adevărata cultură cu surogate şi kitschuri 
de tipul culturii Coca Cola. Ca poet, constat că tirajele 
volumelor de versuri au scăzut alarmant, că difuzarea 
poeziei se face de la ureche la ureche, de la poet la poet. 
Avem impresia că trăim într-un veac în care engleza de 
tip McDonald’s tinde să-l înlocuiască nu numai pe Ady 
Endre şi Eminescu, ci pe Shakespeare însuşi. Trăim 
într-o lume a consumului, a procentelor, a câştigului 
cu orice preţ, a burselor la care poezia, ca şi stelele sau 
ploaia, nu este listată. În acest context, când limba şi 
cultura majoritarilor ca şi cea a etniilor minoritare sunt 
în pericol de dizolvare, ce şanse mai are poezia, cu atât 
mai mult cea a  unei minorităţi naţionale? E o întrebare 
retorică la care eu nu deţin răspunsul.

Ca poet care a debutat în perioada comunistă, 
ştiu că atât literatura română cât şi cea de limbă maghiară 
au mizat pe aceleaşi strategii retorice, de evitare şi de 
deturnare a principiilor dogmatice ale realismului 
socialist. Ca şi scriitorii români, cei de limbă maghiară 
au încercat să păcălească vigilenţa cenzurii prin diverse 
tertipuri, printr-un sistem metaforic aluziv, al unui limbaj 
esopic, al cititului printre rânduri, al mesajelor cifrate 
printr-un veritabil cod morse ce trebuiau să străbată 
prin zidurile ideologiei. Primii ani ai ocupaţiei sovietice 

păreau să surâdă minorităţilor naţionale, reprezentanţii 
lor fiind adeseori promovaţi în funcţii cheie. Epoca va 
promova autori ca Asztalos István, distins cu Premiul 
de Stat, prezentat cu generozitate în manualele şcolare 
întrucât scrisul său ilustra tematica proletcultistă, cu 
accent pe lupta de clasă, pe colaborarea dintre ţărani şi 
muncitori etc. Primul preşedintre al Uniunii Scriitorilor 
al Filialei clujene a fost ales Nagy István, comunist cu 
state vechi în ilegalitate, autodidact, având ca studii  
patru clase elementare, absolvent al unei şcoli de ucenici 
tâmplari. Între 1950-1952 a fost  rectorul Universităţii 
„Bolyai” (cu limba de predare maghiară), dar şi membru 
al Academiei Române. În acest timp, scriitori români 
de prestigiu erau excluşi din Academie (cazul lui Lucian 
Blaga), marginalizaţi social sau trimişi în închisori sau la 
muncă forţată. Abia după revoluţia maghiară din1956, 
elita maghiară de stânga, ce se bucurase de privilegii 
în perioada dejistă, devine brusc „suspectă” şi e „supusă 
anchetelor, ba chiar pusă sub zăvor”, după cum sublinia 
criticul Dan Culcer.

Sentimentul dominant pe care trebuia să-l 
cultivi ca scriitor al acestei perioade, indiferent de etnie, 
era cel al fericirii obligatorii, eul poetului fiind dizolvat 
în cel al unei comunităţi abstracte, al unei utopice frăţii 
a muncitorilor şi ţăranilor de pretutindeni. Cultivată de 
români sau de maghiari, literatura epocii era constituită 
din clişee şi erzaţuri ale ideologiei oficiale. 

Chiar dacă literatura de limbă română intră 
într-o fază de relativă normalitate sub dictatura 
naţional-comunistă din perioada lui Nicolae Ceauşescu, 
memoria comunitară a scriitorilor maghiari va funcţiona 
în subteran, bazându-se pe acelaşi mecanisme ale 
complicităţii dintre autor şi cititor, pe sistemul aluziv 
(prezent şi la scriitorii români) de a-şi concepe mesajul. 
În cazul scriitorilor maghiari, acest sistem codat, esopic,  
de a face literatură  e completat cu cel al cultivării limbii 
proprii dintr-o necesitate a solidarităţii etnice, menită să 
păstreze identitatea lingvistică şi să respingă pericolul 
asimilaţiei. Discursul liric este dominat de viziunea unei 
necesare unităţi etnice, temă cultivată uneori în dauna 
mesajului estetic. 

Abia începând cu anul 1960 avea să dispară 
din literatura scrisă în România formula reducţionistă 
a ideologiei staliniste. În această perioadă se va impune 
pe scena literară  strălucita generaţie „Forrás”, denumire 
ce provine de la colecţia de cărţi apărută la Editura de 
Stat pentru Literatură şi Artă (ESPLA), colecţie ce va 
fi preluată mai târziu de editura Kriterion, în care apar, 
în general, operele de debut ale scriitorilor de limbă 
maghiară. Generaţia „Forrás” va cunoaşte mai multe 
valuri succesive, prima afirmându-se în jurul anului 1960. 
Conştiinţa de generaţie s-a forjat în condiţiile existenţei 
cenzurii, a constrângerilor ideologiei comuniste, 
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reprezentanţii ei cunoscând aşa numitul sindrom al 
„scoicii cu mărgăritar”, o expresie a lui Kós Károly ce 
desemnează atitudinea creatorului în faţa unor vremuri 
şi condiţii potrivnice creaţiei artistice. 

Criticii literari vorbesc astăzi de existenţa a 
patru generaţii „Forrás” – pe care eu le-aş numi mai 
degrabă valuri, ca părţi ale aceluiaşi fenomen literar –, 
demarcaţia acestor valuri succesive fiind constituită de 
apariţia unor volume reprezentative. Criteriul, discutabil, 
funcţionează mai ales în cazul celei de-a treia şi a patra 
generaţii, reprezentate de Szőcs Géza  (debutul lui 
datează din 1976) şi Kovács András Ferenc – al cărui 
debut strălucitor cu volumul Poveţele marinarului Henrik 
(Tengerresz Henrik intelmei) s-a petrecut în  1983. 

Chiar dacă declaraţiile reprezentanţilor acestei 
generaţii sunt adeseori belicoase şi negativiste în ce 
priveşte poezia înaintaşilor, e decelabilă o continuitate 
de spirit cu tradiţia liricii interbelice, cea reprezentată 
de Ady Endre, Tompa László, Áprily Lajos, Remenyik 
Sándor, Dsida Jenö sau Méliusz József. Generaţia 
„Forrás” preia firul de aur al tradiţiei interbelice părăsit de 
poeţii perioadei proletcultiste. Tematica predominantă a 
poeziei de limbă maghiară a deceniului şapte al secolului 
trecut devine acum cea a destinului de minoritar, al unei 
comunităţi etnice primejduite. Străluciţi poeţi precum 
Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos, Lászlóffy Aladár, 
Király Laszló, Markó Béla refuză compromisurile 
ideologice la care uneori a fost supus, de pildă, un 
admirabil poet ca Méliusz József  - „luminatul apostol al 
solidarităţii oamenilor împotriva infamiei, cetăţeanul fără graniţe 
al poeţilor libertăţii”(cum îl numea exigentul critic Cornel 
Regman) -, obligat să apeleze la parabole abil construite 
pentru a-şi salva creaţia de pericolele contaminării cu 
reţetele poeziei scrise la ordin.

Chiar dacă pericolele nu dispar, chingile 
ideologice sunt acum mai libere, iar poeţii generaţiei 
„Forrás”  regăsesc, odată cu confraţii lor români 
din generaţia lui Nichita Stănescu şi Marin Sorescu, 
dreptul la memorie, dreptul la tristeţe, dar şi conştiinţa 
datoriei de a-şi aduce aminte de valorile şi de tradiţiile 
specifice etniei maghiare. Nu trebuie să se creadă însă 
că aceşti admirabili poeţi au creat într-o perioadă idilică. 
Dimpotrivă, atât poeţii români cât şi cei maghiari au 
dus un veritabil război de uzură cu cenzura comunistă, 
oricum mai îngăduitoare decât cea a perioadei staliniste, 
având mereu sentimentul unui neîntrerupt asediu. În 
condiţii precare, poeţi ca Szilágyi Domokos, Kányádi 
Sandor, Lászlóffy Aladár şi alţii reuşesc să evite 
subordonarea ideologică şi să cultive adeseori expresii 
lirice nonconformiste, adeseori subversive. Poezia 
lor e una ce refuză alinierea la canoanele înguste ale 
ideologiei, fiind acte creatoare ale unor „eretici”, ca 
în splendida poezie Ereticul (Az eretnek) a lui Lászlóffy 

Aladár, ce nu ezită să-şi definească atitudinea ca fiind 
una ce prelungeşte o vocaţie a libertăţii, un lung şir de 
nesupuneri ale înaintaşilor: „De cinci sute de ani mă tot 
vindec după/o ardere pe rug. Numai buricul unui deget/mă 
mai doare, atâta tot,/de parcă-n fiecare zi,/din stângăcie,/l-aş 
arde puţin/dimineaţa la aprinderea focului./De ajuns însă să 
nu mă-ncumet/până la amiază  s-ating maşina de scris./Nu 
poate exista un pavaj atât de colţuros / ori drum zgrunţuros de 
la care/această arsură de o jumătate de mileniu/ar putea să mă 
doară mai tare ca acest / şir neted, regulat de clape./Descoperirile 
şi predicţiile confirmă/că scrisul o provoacă întotdeauna”.

 E cuprinsă în această splendidă ars poetica ideea 
unei continuităţi a actului creator, ca unul ce înglobează 
în sine pericole şi riscuri, pe care generaţia „Forrás” şi 
le asumă cu bărbăţie. Nu mai puţin revelatoare, dacă 
nu revoluţionare, sunt în acest context istoric creaţiile 
unor poeţi formaţi în climatul revistei clujene Echinox, 
Markó Béla şi Szőcs Géza. După cum se ştie, revista 
studenţească Echinox a apărut la Cluj, în limbile română, 
maghiară şi germană. Publicaţia a reuşit să se impună 
pe plan naţional prin refuzul ordinii cazone a dogmelor 
comuniste, prin întoarcerea spre valorile vii ale unei 
tradiţii naţionale şi universale. Nu e deloc întâmplător că 
încă în primul număr al revistei apare, în traducere, un 
text filosofic al lui Heidegger, ceea ce avea să provoace 
reacţia înfuriată a politrucilor culturali. Gruparea 
clujeană refuză compromisurile etice grave şi alinierea 
la indicaţiile partidului, în ciuda presiunilor permanente.

 În acest aer al libertăţii cugetelor tinere, 
refuzând climatul opresiunii şi suspiciunii generale, 
apare şi poezia lui Markó Béla. Deşi opinia comună 
vede în el doar politicianul, Markó Béla este în realitate 
un scriitor complex, cu o ireproşabilă atitudine civică. 
Va debuta  în 1974 cu volumul A szavak városában (În 
oraşul cuvintelor), ce conţine un lirism citadin, reflexiv. 
Cu timpul, poetul va evolua spre o formulă epică, de 
confesiune gravă, ce se articulează în cadrul unor 
scenarii în care memoria afectivă a poetului recuperează 
fragmente dintr-o memorie colectivă (cea a comunităţii 
maghiare) sau apelează la inserţii dintr-o realitate crudă, 
nefardată, ca în excelentul poem intitulat Fundal pentru a 
26-a fotografie. E evidentă la Markó Béla nu numai înalta 
conştiinţă artistică, ci şi profunda sa conştiinţă civică, 
luciditatea unui om ce veghează mereu cu ochii deschişi 
spre realitate.

În acelaşi mediu select al revistei trilingve 
Echinox se va forma şi personalitatea lui Szőcs Géza, 
indiscutabil şeful de generaţie al celui de-al treilea val 
al grupării „Forrás”. A debutat cu volumul Tu ai trecut 
peste apă? (Te mentél át a vizen?). Lirica lui Szőcs Géza e 
fundamental diferită de cea a unor Szilágyi Domokos 
sau Lászlóffy Aladár, poemele sale proiectând o viziune 
caleidoscopică a lumii, dinamizată de neaşteptate 
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vârtejuri ale spiritului şi de o mare capacitate de invenţie. 
El restructurează în mod original realitatea, elaborându-
şi textele cu o ştiinţă savantă a dozării contrastelor, cu 
inserţia de aluzii livreşti, cu neaşteptate pendulări între 
real şi imaginar. Szőcs Géza alternează cu abilitate 
postura gravă, meditativă cu ironia fină, spiritul raţional 
cu ludicul. Utilizează cu rafinament intertextualitatea, 
jocul de cuvinte, având cultul detaliului, surprins într-un 
imaginar abundent. Alteori poetul îşi afirmă preferinţa 
pentru naraţiune, pentru beneficiile relatării şi pentru 
amănuntul autobiografic, ca în splendidul poem Horror 
clujean (Kolozsvári horror): „Într-o noapte de noiembrie, 
temându-mă de percheziţie,/am aruncat în râu o bandă de 
magnetofon. Vocea ta era pe ea; desigur, ştii care bandă putea /
să fie.//O bună bucată de vreme după aceea, de câte ori treceam/
pe acel pod peste Someş, întotdeauna pe tine te auzeam/din 
apă”. Adeseori,  poezia sa transbordează graniţa dintre 
genurile lirice, utilizează accente groteşti, unele note 
absurde sau adoptă un lirism atras de jocul cu roluri şi 
măşti. În unele poeme înglobează elemente heteroclite 
în discursul liric, savante uneori, în genul unui T.S. Eliot, 
deşi posedă deopotrivă ştiinţa de a rămâne simplu şi 
chiar popular alteori, fără a decădea în facilitate.

 Scriitura sa complexă, dinamică,  nu refuză 
totuşi teme puţin frecventate de valurile anterioare, 
cum ar fi cea pământului natal, a conştiinţei etnice, cu 
afirmarea memoriei istoriei naţionale. Szőcs Géza e 
conştient că o bună memorie culturală a colectivităţii 
nu poate funcţiona fără existenţa unui spirit critic, iar 
atitudinile sale publice îl transformă într-o voce temută 
de regimul comunist. Nu în ultimul rând trebuie amintit 
rolul de mentor spiritual al marelui poet în rândul tinerei 
generaţii de poeţi maghiari din Transilvania, pe care-i 
va îndruma şi forma prin intermediul paginilor revistei 
Echinox, dar şi ale suplimentului Fellegvár (Citadela), ce 
apărea în cotidianul de limbă maghiară Igazság (Dreptate) 
de la Cluj. Cât timp a dirijat suplimentul Fellegvár, Szőcs 
Géza a exercitat o veritabilă fascinaţie asupra tinerilor 
scriitori, inclusiv prin deschiderea spre marile valori 
ale culturii europene şi mondiale sau spre experimente 
literare neobişnuite, postmoderne. Suplimentul condus 
de Szőcs Géza a fost în epoca respectivă un faimos 
atelier literar şi un for de dezbateri estetice. Acest mediu 
stimulativ a permis formarea unor scriitori ce se vor 
impune mai târziu în prestigioase publicaţii literare ca 
Igaz Szó (de la Târgu Mureş) sau Utunk (de la Cluj).  În 
asemenea context ideatic, apariţia poeziei unui Kovács 
András Ferenc care “intră în viaţa literară impetuos, cu un 
bagaj cultural bulversant”, ca “un desăvârşit ucenic al marilor 
maeştri”, cum îl califică Kocsis Francisko, apare nu atât 
ca un miracol, ci ca o rezultantă a unei evoluţii literare 
mature, bogată în provocări şi resurse spirituale. 

S-au făcut adeseori comparaţii între poeticile 

predilecte ale celei de-a treia generaţii „Forrás” cu 
cele ale  optzeciştilor, asupra afinităţilor şi diferenţelor 
dintre ei. Un tânăr, reputat cercetător, Szonda Szabolcs, 
constată că diferenţe mai semnificative se manifestă 
între cele două grupuri  în privinţa modului de raportare 
la fenomenul „Beat” transatlantic, respectiv în privinţa 
legăturilor cu poeţii germani din România, cunoscuţi 
prin faimoasa antologie Vânt potrivit până la tare, apărută 
la editura Kriterion în 1982, în traducerea lui Ioan 
Muşlea. La poeţii maghiari, influenţa mişcării Beat 
e superficială, în timp ce mai ales pentru „optzeciştii” 
din jurul „Cenaclului de luni” (de la Bucureşti) mişcarea 
Beat a fost o preţioasă sursă de inspiraţie, aceasta 
influenţându-i în ce priveşte reprezentarea vieţii 
cotidiene. Acelaşi cercetător constată că atât poeţii 
maghiari cât şi cei români au fost atenţi la fenomenul 
muzical american, al pop-rock-ului, dar şi la textele 
experimentale ale beatnicilor americani. Analizând cu 
pertinenţă elementele de structură prozodică ale liricii 
generaţiei „Forrás”, criticul Szonda Szabolcs constată 
la poeţii maghiari o preferinţă marcată pentru utilizarea 
metaforei şi a jocului de cuvinte, pe când la poeţii 
români optzecişti e mai frecventă recurgerea la parabolă 
şi simbol. „O altă diferenţă constă în preferinţa pentru formele 
regulate sau fixe, deoarece prezenţa unor genuri (şi forme) lirice ca 
sonetul sau balada (eventual şi haiku-ul) pare a fi mai accentuată 
la poeţii maghiari”.
 Desigur, această grăbită trecere în revistă 
a unor aspecte referitoare la poezia de expresie 
maghiară din România postbelică nu s-ar putea încheia 
fără a constata că adeseori există nenumărate punţi 
de legătură între această lirică şi poezia românească 
a epocii. Nu rareori, poeţii maghiari au tradus din 
creaţia confraţilor români, gest mai rar repetat, din 
păcate, de către traducătorii români. Motivul nu e atât 
lipsa de interes, cât necunoaşterea limbii maghiare, 
în general absenţa traducătorilor de poezie maghiară 
din cultura română. Gestul unui admirabil poet 
bilingv, precum Kocsis Francisko, autorul antologiei 
din care am citat, e exemplar căci reaminteşte, dacă 
mai era nevoie, că bogăţia spirituală a unui popor se 
recunoaşte şi prin deschiderea faţă de o altă cultură, 
faţă de valorile celuilalt, situat adeseori în apropiata 
vecinătate. Este o lecţie pe care sperăm s-o înţeleagă 
cei mai mulţi dintre noi, într-o perioadă în care 
globalizarea ne ameninţă în egală măsură pe toţi cei 
ce ţinem condeiul în mână, scriind în limba maghiară 
sau în limba română şi refuzând, cu obstinaţie, 
nivelarea pe care pseudocultura de tip Coca Cola ne-o 
oferă. E o invitaţie la o necesară fraternitate spirituală. 
Căci, în fond, după cum spunea un mare poet român, 
Lucian Blaga, „toţi poeţii sunt un singur, neîmpărţit, 
neîntrerupt popor”. 
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NOUĂ RADIOGRAFII  ALE „CAZULUI 

DACIA“... 

„Cazul Dacia...“ durează în instanţele istoriei 
din 11 august 106, de când Sarmisegetusa şi o parte 
din Dacia Nord-Dunăreană a lui Decebal – provinciile 
Oltenia, Banat şi Ardeal – cad pradă Imperiului Roman 
de sub conducerea lui Traian, aşadar, de-aproape două 
milenii, ori, cu cea mai mare exactitate spus din prezentul 
anotimp, de 1906 ani; de-atunci, imperiile-hiene – antice, 
evmezice, ori contemporane – au tot sfâşiat bogatele 
ţinuturi ale statului Daciei, au tot ciopârţit, „până la os“, 
marele, blândul, sfântul său Popor Pelasg > Valah, şi, 
aidoma neistovitelor caracatiţe uriaşe, cu mii de braţe 
/ tentacule, cu cratere-ventuze, i-au absorbit / jefuit 
bogăţiile solului edenic, ale subcerescului cogaionic-
paradisiac şi ale subsolului fabulos, cu nemaipomenită 
diversitate de tezaure – de la sare, ţiţei, aramă şi fier, 
până la nesfârşit-de-adâncile filoane de aur, până la 
ruinele templelor / davelor ivind zilnic în soare: brăţări 
din cel mai pur aur, cosoni de douăzeci şi patru de carate, 
statui, idei de zboruri şi de fântâni, materie cenuşie etc. 

La această concluzie conduce şi examinarea 
atentă a celor „nouă radiografii“ recente, datorate 
eseistului Adrian Botez, autorul cărţii Cazul Dacia... 
România de azi: pregătirea cea tainică (a Drumului 
spre România Sacră, de ieri, de mâine... de-a 
Pururi !, (2011), carte a cărei „materie“ – de dincolo 
de un „incitatnt Argument“ – se structurează într-un 
„mausoleu-octoedru“, pe-ale cărui „feţe-panouri-solare“ 
stau caligrafiate: 1 – Cazul Dacia. „România Mare“ 
– o autentică temă de meditaţie sau: să-i lăsăm pe 
păpuşari să creadă că ne-au „dus de nas“ (paginile 
11 – 76); 2 – După 21 de ani... sau: pentru dispariţia 
Statului Masonic (paginile 77 – 88); 3 – Martiriu şi... 
expectativă (paginile 89 – 101); 4 – Cândva, nu de 
mult, poporul ăsta al românilor a avut altă fibră 
de Duh... – avea Reacţiune !!! (paginile 102 – 113); 
5 – Când va învăţa România să spună şi „NU!“ 

(paginile 114 – 130); 6 – „Democraţia liberală“ – ca 
instaurare a banditismului, trivialităţii şi haosului 
„multilateral dezvoltat“ şi programat (paginile 131 – 
160); 7 – Magia Neagră a unei istorii a românilor... 
făcută de trădători şi de „alogeni“ – marginalii şi 
dezvăluiri în premieră (paginile 161 – 177) şi 8 – Se 
pregăteşte Marea Pustiire Mondială !!! Concluzii 
şi soluţii. Noi afirmăm remediile de Duh Hristic, 
contra Satanei. Cum va fi Conducătorul Adevărat ca 
Entitate Constructiv-Hristică, de Neam?! (paginile 
178 – 206).

„Radiografia“ dintâi. În „deschiderea“ cărţii, 
Adrian Botez îşi „pro-jetează“ distinsul receptor în 
„circularitatea“/„ciclicitatea“ arheic-arhaicei „scrise a 
Omului/Neamului“, «de la Originea-Paradis, înapoi, 
la Originea-Paradis», fireşte, în „speţa“ Daciei şi a 
poporului său, Poporul Pelasg > Valah, irepresibilă 
„circularitate“ cu finalitate – aceea de «a-I dovedi 
lui Dumnezeu că s-a oţelit, că a devenit conştient de 
Dumnezeirea fiinţei/fiinţării sale, că-L iubeşte pe 
Dumnezeu-Creatorul său nu „la poruncă“ şi nici „prin 
predestinare funcţională“ [...], ci cu toată fervoarea 
Duhului său Viu [...], prin infernul istoriei», întrucât, 
«în cazul Neamului Românesc, exprimat prin poporul 
românesc de azi, pornim din Paradisul Daciei... şi 
ne vom întoarce, fără greş, tot în Paradisul Daciei... 
– cu o condiţie: să îndurăm infernul cel mai adânc..., 
politicianusmul iresponsabil şi rapace, impostura, 
crima şi neruşinarea [...]; şi, dacă vom dovedi tăria de 
Duh de a-l înfrânge pe duşman, vom binemerita, de la 
Dumnezeu, să ne hodinim, apoi... – şi să ne stingem 
arşiţa rănilor, în Rai..., printre sfinţi, martiri şi îngeri... 
[...], pentru a ajunge la România cea de-a pururi, la 
România transistorică / anistorică» (Argument, p. 5 
sq.), adică, de la Dacia de ieri, la Dacia de mâine. 

„Arcul“ eseistic adrian-botezianic se exercită cu 
un original, fermecător patos – atât în Argument ca şi 
în celelalte opt secţiuni /„macrocapitole“ ale cărţii (v. 
supra) –, între rugăciune / psalm şi pamflet («Nu 
avem nicio scuză, în această privinţă ! ...Cum nu au 
nici cei care au văzut trădarea, cu ochii şi inima lor, 
şi au acceptat-o, chiar cu bucurie dementă, neghioabă 
– parcă drogaţi, parcă posedaţi de diavol !!! Suntem 
trădători de Duh Dumnezeiesc... – deci, făptuim 
cel mai greu păcat: păcatul contra Sfântului Duh...! 
Doamne-ajută acest popor, să se întoarcă la Duhul 
lui de Neam, ales de Dumnezeu ! Şi, Doamne, 
cu Nesfârşită Mila Ta, ajută-ne să întrevedem, şi 
noi, Mântuirea întru Neam – spălarea poporului 
în Lumina Sfântă a Neamului Transistoric, cel 
de-a pururi !!! ...Doamne, Iisuse Hristoase, trimite 
acestui Neam iubit de Tine călăuză [...]» – ibid., p. 
9 sq.). 
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„Radiografia“ secundă. (1) Prima secţiune, 

structurându-se în douăzeci şi unu de capitole, 
abordează probleme stringente ale istoriei, ale 
contemporaneităţii Poporului Pelasg > Valah, mai 
toate încordând timpanul receptorului de azi din Dacia 
– România, Republica Moldova / Basarabia, 
Macedonia etc.: («I. „Tot Balcanul a fost românesc“») 
problema Patriei văzută, îndeosebi dinspre Cristea 
Sandu-Timoc (Zlocutea-Timoc / Serbia, 8 septembrie 
1916 – 6 august 2012, Timişoara-România), «o istorie 
vie şi însângerată, precum un apostol răstignit pe o nouă 
Golgotă», militant de seamă pentru drepturile Valahimii 
din Dacia Aureliană – Valea Timocului (azi, împărţită 
– prin voinţa imperiilor secolului al XX-lea, îndeosebi, 
a Imperiului Sovietic-Stalinist – între Serbia şi Bulgaria), 
deoarece «nu ştim care ne este Patria, deci pentru 
ce anume trebuie să luptăm, cu preţul trudei şi 
vieţii noastre [...]; iar mijloacele de luptă pentru 
redobândirea Identităţii Noastre Arheice nu sunt 
nicicum cele „democratice“ – de fapt, luciferico-
masonice –, ci cele ale Duhului Umano-Divin: 
Trezirea [...] conştiinţei Eului Nostru Umano-
Divin, care va determina trezirea supra-Eului 
Dumnezeiesc...» (p. 12 sq.); («II. „Există o conjuraţie 
împotriva cuvântului Român“...») complotul anti-
Român, relevat lui Cristea Sandu-Timoc «atât la Sofia, 
cât şi în Belgrad, ori Atena» (p. 15), este – de fapt – 
bimilenarul complot ordonat de împăratul Traian 
pentru radierea toponimului sacru, Dacia, pentru 
ştergerea din istorii a Poporului Pelasgo(>Valaho)-
Daco-Thrac, complot întreţinut nu numai de Imperiul 
Roman al lui Traian, ci şi de Imperiul Roman de 
Răsărit/Apus, de Imperiul Bizantin/Latin, de Imperiul 
Habsburgic/Austro-Ungar, de Imperiul Turc/Otoman, 
de Imperiul Rus/Sovietic, de actuala Uniune Europeană 
(ce cultivă, de pildă, „confuzia etnică“ între Români 
= Pelasgi > Valahi şi Rromi/Ţigani, susţinându-se 
propagandistic de către Franţa, Anglia, Spania, Italia, 
Germania etc. ideea falsă că România – iar de vreo doi 
ani – şi Bulgaria ar fi „ţara/ţările de origine a ţiganilor/
rromilor“, nu India, ţara de la periferia căreia au migrat în 
toată Eurasia, de prin secolul al V-lea d. H.; («III. „Cred 
că singurii guvernanţi care ar înţelege drama noastră ar 
fi Aromânii“...») problema re-Unirii Pelasgimii > 
Valahimii între hotarele Pelasgiei > Valahiei/Daciei 
(Blaquie/Grande Blaquie – cum era cunoscută în 
vremuri evmezice, între anii 1185 – 1280 / 1300, graţie 
re-Unirii sub sceptrul Dinastiei Fraţilor Valahi 
Petru şi Ioan Asan I, între hotarele Daciei Antice Sud-
Dunărene /Nord-Dunărene) nu este numai problema 
„guvernanţilor“ de Bucureşti (cum greşit credea 
Cristea Sandu-Timoc), ori „a Aromânilor“ (mai exact 
spus, a Macedoromânilor, Meglenoromânilor şi 

Istroromânilor, adică a Valahimii Sud-Dunărene, de la 
Herodot citire, „ce s-a tot lăsat dezbinată“), ci rămâne, în 
ultima instanţă a istoriilor, problema voinţei întregului 
Popor Pelasg > Valah; («IV. Începutul aventurii: cine 
suntem şi cum ne numim...») „orbecăirile“ evmezice 
ale cronicarilor/istoricilor umanişti/iluminişti, 
ori contemporani, ce n-au ştiut şi încă nu ştiu, nu 
vor să ştie (spre a nu deranja cumva „deşănţatele 
imperii“) că, etniceşte, noi suntem Pelasgi > 
Belagi (Belaci)/Belachi > Vlahi/Valahi, după cum 
s-a demonstrat în nenumărate rânduri, de-a lungul celor 
două milenii scurse de la Naşterea Mântuitorului; («V. 
„Limba românească e mama limbii ceii lătineşti“...») 
limba pelasgă > valahă (dacoromână), după cum s-a 
tot spus, chiar de la iluminişti (Petru Marior) încoace, 
este „mama“/„muma“ celor „nouă limbi pelasge/
pelasgice“, nu „limbi romanice“; («VI. Tragedie 
ardelenească şi martiriu întru Ortodoxie. Românii nu au 
gena laşităţii înscrisă în ADN-ul lor. Cei mai cutezători 
războinici ai Terrei: Traco-Dacii !!!») „problema 
trădării“ Ortodoxiei din Dacia de Vest, adică de la 
Dunărea de Mijloc şi din Ardeal/Transilvania; («VII. 
Eminescu, Nicolae Densuşianu – „Memento mori“; 
iniţierea întru tracism şi misiune spirituală de neam...») 
„Biblia“ Valahimii; («VIII. România – „vatra veche a 
Europei... şi nu numai...») Old European Civilization 
adică vatra Pelasgiei (Thraco-Daciei); («IX. A nu 
se vedea pădurea din cauza copacilor... sau: Tracia nu 
este a tracilor») Valahii, urmaşii de azi ai Pelasgilor 
(Thraco-Dacilor); («X. Falsificarea istoriei... în oglinzi: 
a. Constantin şi Elena. Enigma Dacilor de pe Arcul 
lui Constantin – oglinzi...; b. Falsificarea istoriei») un 
aspect „contemporan“ al conspiraţiei anti-Dacia: 
„...manualele de istorie nu pomenesc nimic despre 
rolul dacilor în istoria Imperiului Roman...“; («XI. 
Dispariţii misterioase şi extrem de... „disciplinate“...») 
distrugerea / dispariţia istoriilor veridice despre 
Daci /Dacia („Getica“, de T. Statilius Crito; 
„Istoria Romei“, de Appianus) etc.; («XII. ...Totuşi, 
despre alchimia traianică...!!!») Dacia şi „icoana 
zalmoxian-creştină“ de pe Columna Decebalo-
Traiană din Roma (113 d. H.); («XIII. Traco-Dacii 
– sfinţiţi/aleşi întru a fi primul popor ortodox de pe 
Terra...») aspecte ale Zalmoxianismului – orfism, 
esenianism etc.; («XIV. Goţii despre Geţi... adică, 
despre ei înşişi !!!») „confuzii“ etnice dirijate (de 
Roma, Atena, Constantinopol etc.), Dacia şi Dacii/
Geţii ca Goţia / Goţi (cum, de altfel şi subtil-articulata 
„confuzie“, Dacia/Daci – Sciţia/Sciţi, pornindu-se 
de la împăratul Diocleţian ce admite în anul 292 d. H. ca 
Dynogaetia/Dinogeţia (partea dintre „marile bălţi“, 
Delta Dunării, ţărmul Mării Getice / Negre – de la Insula 
Şerpilor şi până la Varna, partea de sud delimitându-
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se de „linia“ Odessos / Varna – Appiana / Olteniţa) 
să fie desemnată ca provincie imperial-romană prin 
sintagma Scythia Minor; supravieţuind administraţiei 
imperial-romane, toponimul pelasgo[>valaho]-dac, 
Dynogaetia / Dinogeţia, de prin secolul al X-lea, 
a fost tâlmăcit în slavonul Dobrogea); («XV. Limba 
danubiană, scrisul dacic şi... textele vedice. Suntem 
înainte de „Turnul Babel“, întru limbajul îngerilor...») 
„lucrarea“ imperial-mancurtizatoare asupra 
Plelasgilor > Valahilor; («XVI. Tracii îmbrăţişează 
Terra... nu doar prin limbă...») „săvesciana“ deplasare 
peste roşu, la populaţia-Ainu; («XVII. Sfântul 
munte al Kogaionului şi echilibrul spiritual al Tracilor 
luminoşi») sfântul munte al Daciei, Cogaionl, în 
„tăbliţele de la Tărtăria-Orăştie“, în Geografia lui 
Strabon, în poemele lui Eminescu, în „oralitatea 
cultă“ a Zalmoxianismului conservată în folclorul 
valah până azi; («XVIII. Poporul mistic, al Soarelui 
Negru/Spiritual: Lah/ Valah») un pamflet împotriva 
aberaţiilor filocumaniste ale pseudoistoricului 
Neagu Djuvara; («XIX. Negru-Vodă, logostelele şi 
eroii») problema „stelelor“ Logosului; («XX. Am 
ajuns la finalul aventurii prin amintirile propriei noastre 
fiinţe/fiinţări terestre...») problema sacrei misiuni 
cosmoterestre; («XXI. Pricoliciul şi... Învierea !») - 
licantropia şi stindardul Daciei.   

A treia „radiografie“. (2) Partea secundă 
a «Cazului Dacia...», de Adrian Botez priveşte 
„francmasoneria“, „plutocraţia iudaică“, „liberalismul 
şi comunismul“, „criza cea mai cronicizată şi mai 
dubioasă“ din Dacia/România, „corupţia generalizată“ 
în manieră neofanariotă, «de la nivel de ghişeu şi 
până la nivel prezidenţial» (p. 77), «linşajul elitelor 
şi calomnierea martirilor Neamului» (p. 78), „pacea 
socială“ şi „războaiele energiei“, „otrăvirea globală“, 
haotizarea şi hienizarea societăţii, distrugerea sistemului 
de învăţământ («...deja vedem că se pregăteşte „elevul/
tânărul-jivină“, incult până la barbarie şi sclavie, egoist 
şi total iresponsabil, feroce şi singur, satanic...» – p. 83 
sq.), a sistemului de sănătate, a sistemelor economice 
etc.  

A patra „radiografie“. (3) A treia parte a 
«Cazului Dacia...», de Adrian Botez, abordează „eclipsa 
de Duh“ în raportul entitate arheică/divină – neam/
popor: «... în secolul al XIII-lea, toate popoarele 
Terrei au intrat în eclipsă de Duh..., de fapt, „un 
blocaj recapitulativ“ al câştigurilor şi pierderilor din 
acţiunea spiritual-hristică. [...]  Poporul român (direct 
sau prin ... „regii şi împăraţii săi“...) a avut destule 
eclipse (cele mai apropiate: 23 august 1944 [...], apoi 25 
decembrie 1989, când mult prea mulţi români au fost 
de acord cu blasfemia asasinării unui conducător [...], 
iar cea mai proaspătă greşeală: 6 decembrie 2009, când 

nu doar „frauda de noapte“ l-a reales pe Băsescu, ci şi 
„scursurile“ [...]» (p. 91 sq.).

A cincea „radiografie“. (4) A patra parte a 
«Cazului Dacia...», de Adrian Botez, se focalizează asupra 
„fibrei de Duh“ a Valahimii în cea de-a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea (Războiul de Independenţă 
din 1877 – 1878: «...în 1877 – ’78, noi, românii, am 
dus un război crâncen, pentru Neatârnare – dar şi de 
„spălare a ruşinii ruşilor“...) şi în secolul al XX-lea 
(«...în cele două războaie mondiale am dus lupte grele 
– în ciuda trădării coloneilor şi generalilor filogermani, 
în primul război, şi a regelui Mihai, într-al doilea – şi în 
ciuda dezbinării, din forurile superioare ale armatei, de 
pe frontul sud-moldovenesc, prin defectarea bolşevică, 
din 1917..., dar şi a dezbinării din cadrul politicienilor 
români şi al camarilei regale... şi chiar a regilor noştri 
masoni, dintre care criminalul şi iresponsabilul de Carol 
al II-lea seamănă izbitor cu Băsescu [...]; ştii bine cât 
de scump a plătit Ceauşescu, pentru „încăpăţânarea“ 
lui naţionalistă, pentru „excesul lui de personalitate“, 
extrem de benefic, în esenţa lui..., vedem abia azi, foarte 
clar, pentru Poporul Românilor [...] ...Ceea ce se întâmplă 
de 21 de ani încoace, şi anume, să fie lăsaţi ungurii să 
ne batjocorească, să ne facă ei geografia şi istoria [...]. 
să ne conducă – Marko Bela – vice prim-ministru..., 
UDMR-ul terorist decide împotriva românilor prin 
şantajarea tuturor guvernelor româneşti... cârpe şi 
Iude !!! – adică, iartă-mă, dar să laşi Cultura şi Sănătatea 
Românilor pe mâna duşmanilor lor istorici, adică a 
politicienilor maghiari şi iredentei maghiarilor - este 
un act de trădare cumplită ! – aşa , nu se putea ajunge 
decât la ce s-a ajuns: înfiinţarea Gărzilor Secuieşti, 
înarmate până-n dinţi, cu armament trecut graniţa de la 
Budapesta, pe la Vama Borş !... autonomia teritorială pe 
criterii etnice a Szeklerföld-ului / Ţinutului Secuiesc,,,, 
rupând România în două, din mijlocul „steagului“ 
ei găurit, în decembrie 1989, la casa popii Tökes 
!!!, refăcând ticăloasa graniţă a Diktatului de la 
Viena!!!..., cărţi de istorie şi geografie „aranjate“ la 
Budapesta !... pe când copiii de român nu mai au 
dreptul să-şi cunoască istoria şi geografia, cele reale 
!!! [...] cu aşa logică şi acţiune politică strâmbe...» 
– p. 102 sqq.).

A şasea „radiografie“. (5) A cincea parte 
a «Cazului Dacia...», de Adrian Botez, se axează pe 
faptul că «trăim , azi, o istorie bleagă a României» (p. 
114 sq), „istorie bleagă“ constând într-o cumplită 
serie de „veniri“ / „venituri“ („imperial-scursori“) pe 
fondul cancerului corupţiei din România – „inima“ 
contemporană a Daciei Nord-Dunărene a lui Decebal: 
«Vine multinaţionala/transnaţionala şi-ţi zice: „Dă foc 
la Agricultura Ţării!“. Şi tu, bleg şi corupt, dai foc 
la ogoarele strămoşilor Traci... şi obţii nişte...minunate 
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pârloage!//Vine multinaţionala/ transnaţionala şi-
ţi zice: „Dă foc la Industrie!“. Şi tu, bleg şi corupt, 
transformi fabrici, uzine, rafinării... în schelete!//
Vine multinaţionala / transnaţionala şi-ţi zice: „Dă 
foc la munţi şi păduri!“. Şi tu, cuminte şi teribil de 
bleg, îi chemi pe Nicolaiciuc ori pe Verestóy Attila, şi 
obţii chelirea munţilor..., sufocarea şi jalea de moarte 
a fraţilor tăi şi corupt, dai foc la ogoarele strămoşilor 
Traci... şi obţii nişte...minunate pârloage!». Şi seria 
cumplitelor (ne)cazuri din Dacia / România comandate 
de „multinaţională/transnaţională“ continuă de mai 
bine de două decenii astfel: «...„Transformă-i în sclavi 
şi terorizează-i pe angajaţi [...] Nu-i plăti decât cu 
zgârciuri, cu mizerii, care abia să-i ţină în viaţă, 
nu cu salarii care să le permită să-şi ridice fruntea, 
a oameni ! Dacă vor crăpa, atâta pagubă, rezervă 
biologică există...!“ [...]; ...vin băncile zarafilor 
lumii şi-ţi zic: „Tu să te împrumuţi de la noi, să 
te tot împrumuţi până leşini şi crăpi de-atâta 
împrumutat!“ [...]; „Fă autostrăzi invizibile, ca să 
avem noi purcoi şi sodom de bani, iar voi să nu 
aveţi autostrăzi – canci, bre!“ [...] Tu, Ţara Aurului 
şi Duhului lumii, de azi, nu mai ai nici un miligram 
de aur, şi, tot de azi, eşti Culmea Prostiei şi Bolii, 
Model Mondial pentru Prostie şi Boală!“» etc.    

A şaptea „radiografie“. (6) A şasa parte a 
«Cazului Dacia...», de Adrian Botez, relevă, în aceeaşi 
tonalitate pamfletar-vulcanică, în acelaşi viguros clamor 
sempitern, aşa-zisa „democraţie liberală“ a terorismului 
/ banditismului de „băsescian stat reformat“, „haosul 
multilateral-dezvoltat şi programat“ pentru că: a) «...
valorile culturale nu se pot susţine, în mod real şi 
stabil, fără valorile moral-religioase» (p. 134 sqq), 
adică fără „valorile Ortodoxiei“; b) «nicio orânduire 
n-a respectat omul... – deci nici pe Dumnezeu ! –, 
dar niciuna nu l-a înjosit atâta pe om cât orânduirea 
„haosului programat“ şi a „haosului multilateral 
dezvoltat“, cea a zarafilor, „democraţia liberală“, 
deh ! – care vrea să ne convingă de absenţa lui 
Dumnezeu în ceruri şi de prezenţa lui în ... bănci 
şi în bancomate» (p. 139 sqq.); c) «prăpastii sociale, 
viduri de comunicare şi piramide de trufie» = 
„acceptarea domniei răului în lume, a războiului 
sinucigaş şi a veşnicei orbiri / anihilări a demnităţii 
umane“; [...] g) a renunţa la „slujirea lui Dumnezeu“ 
înseamnă a accepta robia Satanei „democratice şi 
liberale“ etc. 

A opta „radiografie“. (7) A şaptea parte a 
«Cazului Dacia...», de Adrian Botez, se constituie din 
«marginaliile şi dezvăluirile în premieră», „marginalii“ 
privitoare la «magia neagră a unei istorii a Românilor... 
făcută de trădători şi de „alogeni“» (p. 161 sqq.): «...
Toţi mârlanii şi toate „curvele morale“ se înghesuie, din 

toate părţile, să ne convingă de faptul că, noi, românii, 
nu mai suntem buni de nimic altceva decât de hoit. [...] 
Pe pielea noastră, fojgăie tot felul de contracte, 
prin care, ce era al nostru din moşi-strămoşi, ni se 
dovedeşte, cu terfeloaga „legii“ în faţă, că n-a fost 
niciodată al nostru, ci trebuie să fie al oricui, numai 
al nostru, NU ! Pe pielea noastră, trebuie să suportăm 
tot felul de aranjamente „magice“ (de magie neagră“, 
prăpăditoare de Neam!), după care, când ne uităm în 
oglindă, nu mai dăm doi „bani răi“, noi pe noi înşine...! 
Uitaţi-vă, numai, ce scrie pe HotNews.ro, miercuri, 
19 mai 2010, 13:16: „Camera Deputaţilor a adoptat 
miercuri articolul 37 din Legea educaţiei în varianta 
Guvernului, prin care Limba şi literatura română 
va fi singura disciplină care nu poate fi studiată şi 
în limba maternă de către minorităţile naţionale, 
informează Mediafax.“ [...] Jurnalul Flacăra Iaşului 
este mult mai incisiv şi mai „ager la ochi“, în această 
problemă gravă a României de azi: „Majoritatea 
deputaţilor a votat posibilitatea predării istoriei şi 
geografiei României în limba maghiară. UDMR a ţinut 
mult la acest detaliu, conţinut altminteri şi în proiectul 
Legii Educaţiei. PNL şi PSD au protestat cu vehemenţă 
şi i-au acuzat pe pedelişti, udemerişti etc. de trădare a 
naţiunii române. [...]  Normal ar fi fost ca măcar aceste 
două discipline să fie asimilate de compatrioţii 
noştri maghiari în limba română, limba oficială 
a statului în cadrul căruia sunt şi ei cetăţeni. [...] 
În SUA, geografia şi istoria sunt predate în limba 
engleză, în Franţa, franceza e unica limbă oficială 
admisă, în Grecia – limba greacă... ». Autorul mai 
supune analizei în acest macrocapitol: «limbricii „epocii 
de aur“ băsesciene, „juni“ educaţi la şcoala uitării, a 
trădării naţionale [...]», «...„drepturile colective“ în 
Vestul-cel-Decizional-asupra-noastră-şi-a-Istoriei-
şi-Fiinţării-noastre»  etc. 

A noua „radiografie“. (8) A opta parte a 
«Cazului Dacia...», de Adrian Botez, încordează timpanul 
/ auzul istoriilor cu privire la «marea pustiire mondială» 
(p. 178 sqq.), la «puşcăria Duhului tuturor popoarelor», 
la «remediile de Duh Hristic contra Satanei», la profilul 
«conducătorului adevărat ca entitate constructiv-hristică 
de Neam», la „stăpânii procesului de globalizare“, la 
„războaiele informaţionale“, la „guvernul mondial“ 
/ „guvernul conspirativ“ („guvernul din umbră“), la 
„criza globală de sistem“, la «iluzia Libertăţii, Dreptăţii, 
Adevărului» în lumea contemporană, la „perfecţionarea 
Planului Dalles“, la „Proiectul Harvard“, la «false 
descoperiri arheologice pentru a submina credinţa»  etc.

Prin „Cazul Dacia...“, de Adrian Botez, pare-
se că Valahimea contemporană şi-a aflat o puternică 
personalitate, un nou martir în lupta Sa pentru Dreptate 
întru Dumnezeu, în cumplitul război cu duşmanii de 



www.cetateaculturala.wordpress.com

52
moarte – „din lăuntru“ şi „din afară“ – ai Daciei, în 
cumplitul război cu imperiile ce continuă şi azi să vâre şi 
mai adânc săbiile, în rănile nevindecate – prin vitregele 
/ vitregitoarele istorii – ale marelui, străvechiului şi 
blândului nostru Popor Pelasg > Valah. (Ion Pachia-
Tatomirescu, Nouă radiografii ale „cazului Dacia“... 
– cronică la volumul de eseuri, Cazul Dacia... România 
de azi: pregătirea cea tainică (a Drumului spre 
România Sacră, de ieri, de mâine... de-a Pururi !, 
de Adrian Botez, Râmnicu-Sărat, Editura Rafet, 2011, 
pagini A-5: 208; ISBN 978-973-146-155-7).

Vasile MIC

LACRIMA, DEZBRĂCATĂ SUMAR

Prin preajmă
Roiesc călugăriţe
Ce au depus
Jurământul tăcerii.

Clopotele
Nepierdute în furtună
Rămân

Lacrima e şi ea dezbrăcată sumar,
Prea departe
De mănăstire...

Ca nişte turnuri,
Duminicile
Rămân la fel de albe
Şi nu le e frică de dragoste.

NIMIC NU AR SCHIMBA SECUNDA

Măcar ţi-aş scrie
Dacă aş şti că inima ta
Nu mai e în siguranţă

Chiar dacă mici poeme ar ameninţa
Cu nesupunerea,
Pe toate florile lumii,
Petală cu petală,
Chipul ţi-aş desena

Lacrimă în cădere...

Mici încurcături, dacă totuşi s-ar ivi
Prin vreun colţ de paradis,
Nimic nu ar putea schimba
Secunda aceasta.

EŞTI RĂPITOARE, DOAMNĂ

Eşti răpitoare, doamnă,
În consens cu nopţile mele.

Nicio adiere de vânt,
Esenţă de visare - 
Nu mi-ai lăsat
În nenumăratele încercări
De a aduce stelele

Mai aproape de tine

Chiar ostenelile
De a te învălui în mister
Ca o furtună au rămas
Cât se poate de ademenitoare.

Eşti răpitoare, doamnă
Şi nemiloasă, uneori, nemiloasă.

CÂND TE ROGI

De va fi să adormi
Pe colţul inimii mele
Să nu uiţi că ţinutul e între flori
Şi cascade.

Pe acolo trec turme de stele,
Cai albaştri,
Anotimpuri
Cât se poate de albe.

Şi vei întineri
Învăţând pietricelele pe de rost,
Pădurea va începe să capete sens

Într-o rostogolire continuă

Cealaltă parte 
A inimii
E numai o lume ciudată
Şi te rogi în şoapte - 
Căci nu adormi, nu adormi.

ÎN SEAMA POEŢILOR

Tu, Doamne, eşti asemeni poeţilor
Ce rabdă ploi de ciomege,
Peste lumina ochilor

Te pierzi prin labirintul de metafore
Dar nu te amăgeşti -
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Laşi albul şi femeile
Şi vinul
Doar în seama zeilor
De ispravă.

Şi bine faci, Doamne...
Doar cartea ce însăşi se scrie
În fiecare secundă
Este lumina ce pot să ţi-o dărui.

FLORI ŞI ARIPI

Oraşul morţii
Şi-a aşezat în centru
Un monument oarecare.

Clopotul comunitar

Fiecare bulevard
Este un nesfârşit poem.

Florile din oraş au aripi...
Doar se vând şi se cumpără
Paşapoarte mortuare

Cu plata în bănuţi de argint.

DACĂ-MI VEI TRIMITE

Dacă-mi vei trimite
Un colţ de lună
Sigur să te iscăleşti
Cu peniţă de argint
Pe razele însoţitoare.

Şi copacii, 
Cărările
Vor fi doar
Ale adrisantului.

Teodora WEINBERGER

Un Caragiale postmodern: Petru Cimpoeşu şi 
parabola eternei tranziţii   

 Petru Cimpoeşu, născut în 1952 la Vaslui, este 
unul din cei mai cunoscuţi prozatori ai ultimilor ani, 
fiind distins cu numeroase premii, atât în ţară cât şi în 
străinătate. Critici de ultimă generaţie apreciază pozitiv 

stilul bonom-parabolic al scriitorului moldovean, Daniel 
Cristea Enache găsind în Simion liftnicul: “umor, fineţe 
psihologică, replici caracterizante ale personajelor”.
 Simion liftnicul.Roman cu îngeri şi 
moldoveni a fost publicat în 2001, mai târziu apărând 
şi ediţia a II-a revăzută, în 2007. Încă de la prima ediţie, 
romanul a fost distins cu Premiul revistei Cuvântul 
şi Premiul pentru proză al Uniunii Scriitorilor din 
România. Ediţia din 2007 a fost tradusă şi în limba cehă, 
fiind declarată cartea anului în Cehia şi primind Premiul 
“Magnesia Litera”.
 Încă de la titlul romanului, urmat şi de cele ale 
capitolelor, putem observa o îmbinare a parodicului 
cu parabolicul. Pornind de la un focar biblic, Petru 
Cimpoeşu distorsionează, conferind alte sensuri prin 
reducţie ironică. Cele patru capitole reeditează geneza, 
dar o geneză pe dos, subtitlurile având rolul de a ne 
avertiza asupra tarelor societăţii româneşti de după 1989, 
aflată în eternă tranziţie. Astfel primul capitol asociază 
Ziua întâi (adică a treia) cu De-a Scufiţa Roşie, al doilea 
Ziua a doua(adică a patra) cu Partidul Nehotărâţilor, Ziua a 
treia(adică a cincea) aduce Cutremurul, şi Zilele următoare – 
Pildele lui Simion.
 Modul parodic în stilul lui Petru Cimpoeşu este 
obţinut din atitudinea faţă de o realitate existenţială, 
comportamentală, şi această atitudine transpare din 
descrierile ce folosesc o duioasă distorsiune. Tonul 
auctorial este superior faţă de obiectul parodiat, 
şi totuşi, la fiecare pas critica este “îmbrăcată” în 
compasiune sau chiar simpatie. Această fineţe parodică 
decurge din faptul că sunt vizate trăsături de caracter, 
proprii majorităţii societăţii actuale, pentru care autorul 
ar vrea să găsească o soluţie salvatoare.
 Ca domeniu al parodiei, prozatorul vasluian 
plasează evenimentul istoric, dar şi conjunctura, şi 
pericolul transformării ei într-o durată falsă -  şi anume 
revoluţia dela 1989, epoca tranziţiei, dar şi perioada de 
dinainte de ’89. Procedeul demitizării, dezeroizării este 
prezent şi el prin ironia acidă cu obiect politic: “Guvernul 
umbla mai mult în stare de ebrietate”.
 Resursele umorului parodic sunt multiple, fiind 
parodiate  comportamente verbale, gestuale, sau există şi 
autoparodia obiectului, uneori acesta fiind chiar autorul.
 Structura romanului este un puzzle postmodern 
de naraţiuni care nu au în comun decât faptul că eroii 
lor locuiesc în acelaşi bloc, situat în strada Oilor din 
Bacău. Principalul element al blocului este liftul, care 
se blochează des, însă pe locatari nu-i interesează 
acest blocaj, preferând scările. Parabola acestui bloc 
de locuinţe, aşa cum este sugerată auctorial prin 
intermediul pildei lui Simion, dar şi pe tot parcursul 
romanului prin simboluri şi chei auctoriale, se va revela 
pe deplin în urma unei analize a specificului limbajului 
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perfect adaptat la mesaj.
 Un prim personaj  parodiat este doamna Pelaghia, 
comicul obţinut fiind o irezistibilă combinaţie de  comic 
de limbaj, de caractere , sau situaţional – patetic ridicol: 
“În fiecare seară şi în fiecare dimineaţă, doamna Pelaghia cade 
înaintea icoanei Preasfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu, 
rugând-o cu rugăminte fierbinte să ceară Fiului ei şi Dumnezeului 
nostru milă şi iertare pentru groaznicul păcat (…) de care nu se 
poate nicidecum desprinde, căci s-a lipit zbuciumatul ei suflet de 
sufletul aceluia cu care păcătuieşte.” Umorul situaţional atinge 
apogeul atunci când prezintă incursiunile penibile ale 
celor doi adulterini, care mai sunt şi vecini, în încercarea 
de a-şi trimite bileţele clandestine. Decodificând, sunt 
vizate trăsături de caracter ce guvernează nestingherite 
viaţa socială şi politică: falsitate, frivolitate.
 Parodia funcţionează şi la nivelul ritualului 
religios, rugăciunea atribuită Fecioarei, ce deschide 
primul capitol, fiind o pastişă. Parabola se va constitui 
astfel într-un avertisment la adresa valorilor răsturnate 
în noua societate, personajele nefiind decât întrupări ale 
viciilor societăţii.
 Autoparodia apare în cazul domnului Toma, care 
: “Ani la rând se holbase ca un tâmpit la televizor (expresia poate 
părea prea dură, dar trebuie ştiut că ea îi aparţine însuşi domnului 
Toma)”. Sunt ironizate prin intermediul peripeţiilor lui 
Toma şi a vecinului său de la etajul cinci, marketingul 
plin de capcane al epocii actuale, jocurile gen “Caritas”, 
care exploatează din plin prostia şi credulitatea , dorinţa 
de câştig fără muncă,  prea răspândite în prezent.
 O pastişă caragialescă dusă la paroxism, nuanţând 
grotesc intriga din Două loturi, poate fi recunoscută în 
naraţiunea ce-l priveşte pe Elefterie Popescu, locatarul 
de la cinci: “ultimul deponent a fost un cetăţean din judeţul 
Bacău, cu nume predestinat: Elefterie Popescu.(…) Elefterie 
a coborât pe scări cele cinci etaje cu o importantă sumă de 
bani asupra lui. Purta un surâs enigmatic pe chip.” Păţania 
eroului lui Caragiale, cu cele două loturi inversate, şi 
deci necâştigătoare, celebrul “Viceversa”, se regăseşte 
exagerată, dublată la Cimpoeşu, cu un vădit efect 
grotesc, în violenta, iraţionala revendicare de drepturi a 
lui Elefterie şi a soţiei sale, deşi numerele jucate erau la 
o diferenţă de o cifră. Semn că lumea lui Caragiale este 
din nefericire actuală, reflectându-se amplificat, asemeni 
laserului – în lumea zilelor noastre.
 Parodia este şi auctorială, atunci când naratorul 
(omniscient), face grave erori literare, inversând titluri 
de poezii, vizând şi de astă dată incultura societăţii din 
care face parte. Este parodiată şi uşurinţa promovării 
literare sau artistice, prin ilustrarea cu domnul Gheorghe 
cel care în urma unui accident de muncă (aşa-zis), 
ajunge să scrie versuri sau chiar să vorbească în versuri. 
Identificăm şi o aluzie la eroul eliadesc din Tinereţe fără 
tinereţe, care în urma trăsnetului, se vede înzestrat cu 

o inteligenţă supranaturală, dar adresa parodică este 
prelungită şi spre lipsa de profesionalism a presei care, 
din dorinţa de rating cu orice preţ, deformează ştirile.
 Efectele comice  parodice sunt create şi in 
cazul alăturării numelor simbolice ale personajelor cu 
situaţii corespunzătoare dar ridiculizate, sau dimpotrivă, 
inverse. Toma “necredinciosul” este de fapt credul, 
lăsându-se păcălit de tânăra comis-voiajoare care-i vinde 
“gratis” produse casnice nefolositoare, iar când domnul 
Ilie îşi repară motocicleta “norii adunaţi pe cer anunţau 
vreme umedă cu averse locale de ploaie şi descărcări electrice.”, 
ca să nu mai vorbim de păcătoasa cu nume de sfântă – 
Pelaghia.
 Nu lipseşte limbajul-clişeu, limba de lemn 
caracterizantă a vechiului regim, şi aceasta, prezentă în 
afişele din scara blocului, şi în limbajul şefului de scară  
(Ion – şeful-de scară), indică ţinta ironiei, perpetuarea 
unei anumite doctrine uniformizante la vârf.
 Jocul “De-a Scufiţa Roşie”, aparent jucat de 
copii din alt bloc, prin nepotrivita împărţire a rolurilor, 
conduce spre binecunoscuta situaţie politică “omul  (ne)
potrivit la locul (ne)potrivit”.
 Parodică este şi caracterizarea ce i-o face soţul 
plictisit Anghel “multpreaiubitoarei sale soţii “ Aglaia, 
folosind expresii de psalm biblic, bineînţeles în sens 
invers, grotesc, caricatural : “gâtul ţi-e scurt şi gros precum 
turnul lui David”, “pentru mine eşti mai frumoasă decât 
Sulamita, iar inteligenţa ta înspăimântătoare o întrece pe a lui 
Solomon – mai ales atunci când taci.” Autorul foloseşte aici 
procedee specifice satirei-pamflet : epitete oximoronice 
sarcastice  şi antifraza sarcastică, sugerând rolul crescând 
al pamfletului ca reacţie la o situaţie de nesuportat. 
 Personajul ce dă titlul romanului apare doar 
pe la mijlocul acţiunii, şi se pare că acest Simion, de 
la parter, este cauza (sau presupusa cauză) a blocării 
liftului între etaje, susnumitul pretextând desfăşurarea 
unui ritual, respectiv rugăciunile zilnice. Ritualul este şi 
aici lipsit de sensuri, mecanic, sugerând acelaşi iraţional 
ca şi absenţa luminii. Ignorarea problemei liftului, 
chiar şi de către şeful de scară, este situaţia centrală a 
intrigii romanului. Sensul parabolic la nivel retoric este 
conferit prin  beculeţele de la lift care indică etajul şi 
care se stingeau mereu “ori de câte ori au fost înlocuite, după 
câteva ore de exploatare, se stingeau definitiv.” Lipsa luminii 
simbolizează deruta, iraţionalul ce guvernează liftul – 
pârghie pe verticală a nefuncţionalului bloc – sistem. 
Imposibilitatea, refuzul comunicării şi al colaborării în 
problema liftului blocat, reflectează aceleaşi caracteristici 
la nivel politic actual -“înainte de a respinge o ipoteză, trebuie 
s-o verifici”, meditează autoparodic şeful de scară.
 Blocajul pare să fie provocat de  lipsa credinţei 
sau de o credinţă disimulată, neautentică, ca aceea a 
Pelaghiei. Totuşi, un detaliu al ocupaţiei lui Simion, 
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care este cizmar, induce o altă interpretare, sau tocmai 
parodierea ei – concepţia că blocajul se datorează 
moştenirii de tristă amintire.
 Simion liftnicul este din nou un nume de 
inspiraţie biblică (Simeon – supranumit Petru de 
către Isus, este unul dintre cei mai importanţi ucenici 
– apostoli), numele suferind modificările de rigoare 
în tehnica parodică : Simion este “liftnicul”, sugerând 
derizoriul unei societăţi ce şi-a pierdut pârghiile 
credinţei.
 În decursul naraţiunii  putem observa şi o 
cheie auctorială a parabolei, ce se dezvăluie cititorului 
avizat sub forma unei banale conversaţii euristice a unui 
ridicol profesor de biologie, acesta invitându-şi elevii să 
vadă esenţa care se ascunde sub coaja de portocală; sau 
sub forma căutării semnificaţiei cuvântului “suflet” în 
dicţionar, de către elevul - geniu Temistocle (un alt nume 
de sfânt, ale cărui rezonanţe homerice ne conduc spre 
reuşita iniţierii sale în profunzimi filosofice). Locatarii 
de pe strada Oilor sunt imaginea  parabolic-parodică a 
unor suflete (conform simbolismului creştin al oii) care-şi 
caută în plină derută existenţială un păstor vrednic, până 
atunci predominând sensul peiorativ de turmă în situaţia 
de blocaj specifică eternei tranziţii, datorată nepăsării 
, complacerii într-o stare de lucruri nefuncţională – 
asemenea unui lift etern blocat: “deoarece ştirea nu-i 
afectează în mod direct, deocamdată.” In ultimul capitol, 
pildele lui Simion accentuează caracterul parabolic, 
dezvăluind, după model biblic pastişat: păcatul trufiei, 
al risipei, al relei credinţe şi ipocriziei, dar şi speranţa 
nemuririi sufletului.
 Numele biblice se amestecă  cu cele reale 
într-o structură care păstrează senzaţia de autenticitate 
specific modernă şi postmodernă, conferind totodată 
şi suprasensul care se cere decodificat în contextul 
cititorului, dar şi al oricărei societăţi care suferă de 
aceleaşi păcate. Sunt amintiţi astfel : Patapievici (propus 
ironic drept geniu), Victor Ciorbea, Ion Caramitru, 
Eminescu, Nichita Stănescu, Corneliu Vadim Tudor, 
Ceauşescu, Ştefan cel Mare, personalităţi aparţinând 
tuturor epocilor, profesiilor, dar şi caracterelor, 
împreună cu Pelaghia, Ilie, Elefterie, Gheorghe, Simion, 
Zenovia, Temistocle şi, nu în ultimul rând, cu “domnul 
al cărui nume îl trecem sub tăcere” – adică iubitul secret al 
Pelaghiei.
 Chiar şi într-o discuţie purtată de Pelaghia cu 
iubitul ei  informatician  în capitolul Partidul Nehotărâţilor 
apare conturat mesajul parabolei: societatea pare să 
sufere de o ipocrizie, credinţa este doar poleială 
mincinoasă, lipsesc valorile:”Nu sunt prea convins că 
Dumnezeu are nevoie de toate linguşelile noastre, de performanţele 
noastre sportivo-religioase. Ca şi cum, după decenii de ateism, 
ne-am ambiţiona să devenim dintr-o dată un fel de campioni 

mondiali…”
 Cutremurul din penultimul capitol , de fapt 
falsul cutremur ( în fapt un zgomot survenit în urma 
testării motocicletei lui Ilie), este o pastişă a Potopului 
biblic sau a promisiunii Apocalipsei. Tot în acest capitol, 
personajul bătrânului Simion lansează indirect, sub 
pretextul unei discuţii pedagogic-filosofice cu elevul 
Temistocle, un semnal de alarmă adresat aceleiaşi 
societăţi care nu mai ştie ce este sufletul şi Iubirea :”Când 
iubirea te luminează pe dinăuntru, Domnul vede şi se bucură, 
iar când ura te întunecă şi sufletul orbecăie, Dumnezeu se Mânie 
că-l ţii la întuneric şi te părăseşte sau Îşi întoarce faţa de la tine.” 
Parabola este şi o parabolă a iniţierii, cel care reuşeşte să 
se iniţieze fiind Temistocle, care învaţă ce este sufletul 
şi pleacă în final cu maestrul său spiritual, Simion, după 
ce scrie ultima pildă a acestuia  “Parabola blocului de 
locuinţe”. Structura de patru capitole simbolizează, în 
credinţa indienilor, cele patru trepte iniţiatice ce conduc 
spre iniţierea perfectă, şi tot atâtea sunt treptele iniţierii 
platonice în Iubirea absolută. Chiar dacă nimeni înafară 
de Temistocle nu înţelege  încă lecţia înţelepciunii, este 
destul pentru a întreţine speranţa.
 Putem spune că planurile se suprapun mereu 
în naraţiunea-puzzle: un plan parodic diegetic şi unul 
filosofic, dianoietic, care avansează adevăratul sens al 
parabolei,  necesitatea căutării iubirii, a iertării şi 
valorilor creştine, pentru depăşirea derutei. O cugetare 
a lui Simion din ultimul capitol aduce lumină: “Poate 
ceva bun să înceapă cu ceva rău? Democraţia asta a noastră a 
început cu o crimă.” Cuvintele lui Simion redate în scris 
de ucenicul său Temistocle încheie parabola blocului 
de locuinţe, fără a mai lăsa loc de îndoială: “Veţi înţelege 
că blocul acela este ,fraţilor, săraca ţară bogată, patria noastră 
Romania, aşa cum ne-a lăsat-o Ceauşescu şi cum am făcut-o noi 
după aceea!”
 Valoarea unei opere literare rezidă în imanenţa 
actului de creaţie, în perfecta armonizare a  expresiei cu 
viziunea auctorială. În Simion liftnicul, Petru Cimpoeşu 
reuşeşte să construiască o parabolă fundamentată atât 
poetic (prin motto, structura capitolelor şi încadrarea 
între formele religioase de discurs-rugăciunea Fecioarei 
şi pildele lui Simion), cât şi retoric (numele simbolice 
ale personajelor, simbolul liftului, al becului stins), cu 
toate acestea având o expresie parodică, moralizatoare, 
servind temeiului etic al parabolei.
 “Hazul de necaz” al românului  este o 
caracteristică binecunoscută, dar în cazul lui Petru 
Cimpoeşu aceasta se transformă, în Simion liftnicul, într-o 
apartenenţă la postmodernism – prin destructurare, 
parodie sau pastişă, şi mai mult, la o modernitate eternă 
– prin finalitatea parabolică a prefacerii metanoietice, 
pe trepte spirituale, a fiinţei, pentru găsirea adevăratului 
temei al existenţei. 
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Cătălin MOCANU

ADRIAN BOTEZ ŞI CRONICARII 
MOLDOVENI – SAU DESPRE NAŞTEREA 

IDENTITĂŢII, PRIN „IEŞIREA“ 
(CONTROLATĂ!) DIN ISTORIE

 Profesorul, scriitorul, criticul literar şi 
hermeneutul Adrian Botez ne surprinde, din nou, 
publicând de curând o lucrare hermeneutică, uimitoare 
prin concluziile la care ajunge şi care va stârni 
discuţii aprinse printre literaţi. Cartea se intitulează 
Normalitatea reacţionară: sinergia scris – făptuire – 
fiinţare cosmică, la Grigore Ureche, Miron Costin, 
Ion Neculce, Ed. Rafet, 2012, şi, aşa cum ne aşteptam, 
lucrarea concretizează o nouă şi diferită abordare 
hermeneutică a textelor celor trei cronicari moldoveni 
de la finele Evului Mediu şi începuturile Modernităţii, 
în maniera inconfundabilă a profesorului Adrian Botez.
 Mărturisesc că sunt surprins de abordarea 
profesorului Botez, întrucât, după ştiinţa mea, nimeni nu 
a conferit semnificaţii mai adânci operelor cronicarilor 
moldoveni. O spune explicit autorul în Argumentul 
cărţii: „Pentru că ei TREBUIE socotiţi ca făcând 
parte (precum toţi Voievozii Sfinţi şi Martiri, precum 
Voievodul Eminescu sau Voievodul Codreanu!) din 
Logos-ul Întemeietor şi Mântuitor al Românilor! Ei 
sunt (alături şi dimpreună cu toate Geniile Ocrotitoare 
de Logos/Nomos Artistic-Valah) Ctitorii Logos-ului 
(Artistic!) Scris/Exorcizator - LITURGIC, al Duhului 
Valahilor... – chiar dacă, fireşte, strămoşii TRACI ştiau 
şi ei să scrie, și încă din adâncimi de timp insondabile!“  
(p. 5).
 Hermeneutul Adrian Botez porneşte de la 
premisa că în Evul Mediu românii au redescoperit 
„Magia Scrisului“ ca element care ne scoate din 
„Teroarea Istoriei“, din „Teroarea Timpului“ ca uitare 
a „Coerenţei Spaţiale Desăvârşite“, echivalentă, în 
„Semantica Divină“, cu „Sacralitatea Spaţiului – Spaţiul 
Sacru fiind sinergic cu Sacralitatea Fiinţei şi, deci, a 
Logos-ului“.
 Timpul este rezultatul Căderii Omului de după 
Păcatul Originar. Aşadar, are o puternică componentă 
subiectivă, despiritualizată şi despiritualizantă, iar 
ca dimensiune non-reală, adică subiectivă, poate fi 
hiperbolizat până la disoluţia completă a Fiinţei/fiinţării. 
Ideea, deşi nu este nouă, este, desigur, seducătoare, 
fiind, de altfel, laitmotivul unei lucrări celebre, Fiinţă şi 
Timp, a lui Martin Heidegger.
 Adrian Botez, urmând o logică bine stabilită 
în acest registru, consideră că însuşi termenul de 
„cronicari“ este greşit şi trebuie, în cazul celor trei, 
reevaluat. În concepţia sa, aceştia consemnând timpul 

cu acribie, fug tocmai de timp, exorcizându-l, pentru 
a scăpa de obsesia lui tiranică: „Grigore Ureche, spre 
exemplu, re-concepe, deci re-creează un Centru Sacral, 
acela al Întemeierii Lumii - şi scrie nu doar ca să nu 
se uite Fiinţa/Fiinţarea, ci, mai ales, pentru a re-înfiinţa 
Fiinţa Umano-Divină!“ (p. 35).
 În acest sens, pentru Grigore Ureche Magia 
Scrisului este una metanoică, preschimbând Fiara din 
om – înecată în informul Iluziei Timpului/Uitării -, 
în „Umanitate Divină, deci în Lucrare Divină-Faptă/
Înfăptuire Mântuitoare de Iluzia Demonică a Timpului 
– pentru a păstra Coerenţa Fiinţială a Făptuirii 
Făptuitoare, printre cioburile împâclite ale «anilor», 
semne ale disoluţiei, prin Iluzia Temporală: «ca să nu să 
înnéce a toate ţările anii trecuţi şi să nu să ştie ce s-au 
lucrat, să să asémene fierălor şi dobitoacelor celor mute 
şi fără minte» - cf. G. URECHE, Letopiseţul Ţării 
Moldovei, ed. a II-a, Bucureşti, 1958, p. 7“ (p. 35).
 Modelul Grigore Ureche este urmat de către 
ceilalţi doi „cronicari“ a-cronişti, Miron Costin şi Ion 
Neculce. Pentru toţi trei există un Topos al Înfiinţării: 
Paradisul, „initium“-ul sacral al Moldovei, este Singura 
Realitate care dă consistenţă Existenţial-Spaţială – 
Fiinţei Neamului. „În funcţie de acest Topos Sacru, 
există sau nu Pontifi-Voievozi, care conduc expediţia 
de Aflare întru Con-Formare a Fiinţei  - şi, de aceea, 
Ştefan cel Mare nu este doar „mare“, ci este singura bază 
de orientare fiinţială a poporului, care tinde, mereu, să-
şi regăsească Fiinţa Supra-Individuală-NEAMUL.“ (p. 
36).
 De asemenea, în funcţie de „Modelul ştefanic“ 
sunt judecaţi ceilalţi domnitori ai Moldovei, pentru că 
„se instituie o mult mai precisă judecată asupra Fiinţei şi 
Făpturii voievodale: A FI VOIEVOD devine o funcţie 
«ştefanică». A FI VOIEVOD înseamnă, de acum, a 
accepta să nu exişti ca personalitate, ca individualitate – 
ci să exişti ca Funcţie Nomotică – funcţie de NOMOS-
ul instituit de Ştefan cel BUN.“ (p. 73).
 Dintre descendenţii Voievodului, doar Petru 
Rareş, fiul nelegitim al lui Ştefan, este cel mai apropiat 
de NOMOSUL ŞTEFANIC. Ceilalţi Muşatini nu se 
ridică la nivelul cerut de „Misiunea Ştefanică“, de a 
TRANSCENDE ISTORIA ÎN ANISTORIE.
 Un alt aspect pe care îl identifică profesorul 
Botez în lucrarea lui Grigore Ureche este „normalitatea 
reacţiunii“: „(...) ceea ce se revelează clar, în Scrisul 
Înfiinţător al Pontifului Grigore Ureche, Stăpân şi 
Paznic al NOMOS-ului – este REACŢIUNEA 
făpturii umane faţă de orice se întâmplă, oricât de 
grav şi oricât de periculos – sau oricât de neaşteptat 
de benefic. Şi această REACŢIUNE nu este una 
«dictată», manipulată – ci ţine de NORMALITATEA/
FIRESCUL VITALIST AL FIINŢĂRII!!! Numai re-
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acţionând, dai dovadă că eşti viu. Chiar dacă reacţia nu 
este con-formată total peste NOMOS-ul Sacral, se 
cheamă, totuşi, că trăieşti, tocmai Făptuind, întru Gloria 
Scrisului Exorcizator de Timp, al Cărturarului-Mag, 
Grigore Ureche-A-CRONIDUL!“(p. 90).
 Secţiunea din lucrare dedicată lui Miron 
Costin debutează cu o inspirată comparaţie între 
„Treimea“ filosofică elină – Socrate, Platon, Aristotel, 
şi cea „cronicărească“ întru a-cronie – Ureche, Costin, 
Neculce -, asupra modului de raportare la MIT/
SACRALITATEA ŞTEFANICĂ:
 „a-Grigore Ureche CREDE în MIT/
SACRALITATEA ŞTEFANICĂ, fără clintire;
 b-Ion Neculce nu mai credea, fără crâcnire, 
în FUNCŢIA SACRAL-ŞTEFANICĂ – dar  
RESPECTĂ CREDINŢA «MAESTRULUI» - 
Grigore Ureche – deci NU UITĂ!!!;
 c-Miron Costin (crescut şi educat la iezuiţii 
polonezi!) – nu mai crede, dar nici nu mai are respect: 
deci, UITĂ MITUL/SACRALITATEA (de tip 
ŞTEFANIC!)!!! - şi, prin MIT/ SACRALITATE, 
esenţialitatea spirituală...!“ (p. 102).
 Dacă „Grigore Ureche TRĂIEŞTE ÎN 
INTERIORUL LOGOS-ului RITUALIC, fiinţa 
lui Grigore Ureche identificându-se, empathic, cu 
Ritualul-Logos, Miron Costin nu se mai identifică, 
empathic, cu Ritualul-Logos. Miron Costin doar 
comentează Logos-ul, dintr-un „înafară“ non-
empathic, autoreflexiv“ (p. 103).
 „Odată cu Miron Costin, se pierde (parţial, 
deocamdată!) nu doar perspectiva Centrului Cosmic 
al Logos-ului, ci şi Semantica Integrală, de Logos 
Liturgic, a Scrisului – deci, încă de La Miron Costin se 
înregistrează înfrângerea omului, ca vizionar al Arheilor 
Izbăvitori. (...)
 Miron Costin, amestecându-se, fiinţial/
ontologic, cu evenimenţialul istoric, pierde Perspectiva 
Cosmică a Ritualului, pierde Viziunea Centrului Cosmic 
al Logos-ului - şi obţine, prin scris, tot un amestec Ne-
suspendat Arheic: sunt doar pulberi de fapte, amalgamuri 
irespirabile de făptuiri fără orizont semantic, amestecate 
fiind «făptuirile» cu pulberi de fiinţe/ fiinţări“ (p.104-
105).
 Totuşi, în De neamul moldovenilor, Miron 
Costin face cel mai impresionant elogiu tocmai 
Logos-ului, a cărui semnificaţie era pe cale s-o piardă: 
„Să înceapă osteneala aceasta, după atâta véci de la 
discălecatul ţărâlor cel dintăi de Traian împăratul 
Râmului, cu câteva sute de ani peste mie trecute, 
să sparie gândul. A lăsa iarăş nescris, cu mare ocară 
înfundat neamul acesta de o seamă de scriitori, ieste 
inimii durére. BIRUIT-AU GÂNDUL SĂ MĂ APUCU 
DE ACEASTĂ TRUDĂ...“

 Analiza operei lui Ion Neculce începe cu o 
afirmţie categorică a profesorului Botez:
 „...Letopiseţul Ţării Moldovei, al lui Ion 
Neculce, n-ar fi ceea ce este, fără cele 42 de povestiri: O 
samă de cuvinte.
 De ce? Pentru că valoarea a ceva se stabileşte 
doar prin raportare, printr-un sistem de referinţe - şi, în 
primul rând, prin fixarea unui CENTRU al NOMOS-
ului. Or, dacă n-ar exista cele 10 povestiri despre Logos-
ul ŞTEFANIC (cca. ¼ din totalul celor 42 de repere 
epico-spirituale, plasate în debutul Letopiseţului), 
practic, am asista, mai curând, la un soi de carnaval 
sinistru al Morţii, sau la un balet al dezintegrării, prin 
Demonul Istoriei“. (p. 161). 
 „Ceea ce-l deosebeşte pe Ion Neculce, de 
Grigore Ureche şi Miron Costin, în aceste vemi ale 
«jocului Morţii», este faptul că-şi lărgeşte considerabil 
concepţia despre Om şi despre Voievod, despre 
apartenenţa lor la o anumită etnie: fireşte că Ion Neculce 
este patriot, fireşte că ar aştepta, precum sfinţii din 
mănăstiri, a doua venire a lui Mesia-Hristos... - ...dar ştie 
că are de înfruntat şi descântat şi exorcizat ISTORIA 
«TĂLPIZĂ»“. (p. 191).
 Şi totuşi, deşi trăieşte în vâltoarea unor vremuri 
tulburi, de o „REACTIVITATE INVERSĂ“, Ion 
Neculce rămâne, „cu preţul Martiriului Pesimismului de 
Viaţă (aparent! – de fapt, al încrâncenării în refuzul acceptării 
Minciunii şi Iluziei Demonice!) – dar îndărătnicie benefică 
a Reacţionarismului Românesc şi cu Înţelepciune 
şi Bun-Simţ pur româneşti, ECHILIBRISTUL 
PRINTRE DEZECHILIBRE, al unei epoci pe 
care, prin Magia Suverană a Scrisului, o păstrează, 
strict, între limitele fixate de Primul A-CRONID dintre 
Magii Scrisului Românesc – Grigore Ureche, Ctitorul 
A-CRONISMULUI SCRISULUI ROMÂNESC! – 
întru pregătirea de Exorcizare a Logos-ului/Nomos-
ului Românesc, prin Forţa ŞTEFANICĂ!“ (p. 259).
 Ei, bine, „paseistul“ şi „protocronistul“ Adrian 
Botez, ştergând colbul de pe „cronice bătrâne“, socoteşte 
că faptele celor de odinioară: „fie Voievozi Sfinţi (când 
şi cât au mai existat!), fie boieri patrioţi şi cu durere de 
ţară, fie simpli răzeşi-cavaleri, ţărani cu fruntea sus, nu 
răbdau nici nedreptatea, nici pe străinii care-i jefuiau (sau 
măcar încercau să-i jefuiască) de Dumnezeu, de Țară, 
de Neam – nici pe românii trădători, care se luau după 
stăini, şi ne jefuiau, şi ei, cu tot atâta spor... trădându-
şi, uneori, Dumnezeul, Ţara şi Neamul!“ (p. 263), sunt 
„o lecţie aspră pentru vremurile noastre de astăzi – 
VREMURI DE EGOISM ŞI DE MESCHINĂRIE 
DE CÂRTIŢE ŞI DE VIEZURI, NU DE OAMENI 
AI LUI DUMNEZEU!!! – VREMURI DE 
ANORMALITATE PASIVĂ, DECI SINUCIGAŞĂ! 
– VREMURI DE ADORMIRE CVASI-TOTALĂ 
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A FORŢEI VITAL-REACŢIONARE, FAŢĂ DE 
DEMONUL ILUZIEI TEMPORALE !!! (p. 264).
 Dar înainte de a fi o temerară lucrare 
hermeneutică – ceea ce, desigur, este! – cartea 
profesorului Botez este un manual de PEDAGOGIE 
NAȚIONALĂ.

Adrian MUNTEANU

MĂ DESPART SENIN

Nu-i clipă-n care cerul să nu cheme,
Între-austere ziduri de cetate,
O mamă, tatăl, sora sau un frate,
Cu ochi închişi, tăcuţi, uitaţi de vreme. 

Iar porţile rămân desferecate.
Trec corbi ţipând şi vântu-n ramuri geme
Pustiitor, dar nimeni nu se teme.
Strigaţi au fost şi nu se vor abate.

N-am să-ncrustez o lacrimă-n uitare.
Rămân aşa, pierdut şi trist, dar demn
Şi mă despart senin, chiar dacă doare,

De cei mai dragi, vegheaţi de cruci de lemn.
Căci nici un loc din lumea pieritoare
Nu e al morţii, ci al vieţii semn.

14 aprilie, 2012 
IA-MI TOT!

Ia-mi ochii limpezi ce-au scrutat cu sete
Descătuşarea geamătului serii,
Ia-mi glasul tandru zăbovind în merii
Striviţi de flori născute să îmbete,

Ia-mi pleoapele ce au filtrat puzderii
De zboruri largi, împreunând egrete
Şi degetele răsfirând prin plete
Tăceri târzii sub clopotu-nvierii,

Ia-mi tihna clipei decorând pervazul
Cu urma poftei dintr-un vis rămas,
Uitat în ridul ce-a brăzdat obrazul

Şi în vigoarea pusă-n orice pas.
Ia-mi, Doamne, tot, dar nu-mi lua răgazul
De-a mă gândi la Tine-n tainic ceas.

16 aprilie 2012
PĂMÂNTULUI STERP

Pământul sterp. O creangă ca o ghiară

În descărnate  ţarini costelive;
O creangă strâmbă, cioate strânse-n stive;
Hidoase umbre-n prunduri înfioară.

Din boabe seci voi pregăti colive
Chemând pe-acei ce vor dori să moară,
Cu trupul lor subţire ca o sfoară,
Răpuşi de boli în tainice ogive.

Prin viscolul ce mi-a pătruns în sânge,
Pe câmpul gol doar fulgi răzleţi se-aştern.
Din norul gri un înger palid plânge

Şi lacrimi cad înnegurat şi tern,
Dar în decorul ce incert se strânge
E poezia glodului etern.

16 aprilie 2012

CEŢURI TÂRZII

Ceţuri târzii, umbrare şi zăbrele,
Bolţi largi de ploi însingurând zăbava,
Furtuni în grâu, când a rămas doar pleava
Şi m-a pătruns uitarea pân’ la piele,

Un vârf  de stâncă ce-a străpuns epava
Şi-a azvârlit talazuri pe podele,
Un pâlc de nori în noaptea fără stele
Căzând în trup şi semănând otrava.

Sunt toate strânse-n geamăt pe retină,
Dar îmi rămân izvor tăcut şi grav
Ce spală blând un tremur de rugină

Şi-nchide răni în sufletul bolnav.
Nu văd cu ochii taina ce alină.
Ea va-nflori din inimă, suav.

29 aprilie 2012
VĂZDUH

Norei Iuga
Când spun „Văzduh”, o taină-n jur se strânge
Şi simt adânc fiinţa cum irupe
Din două mari şi-nfiorate cupe
Cu trupul lor de carne şi de sânge.

Din Văz şi Duh, suind pe albe crupe,
Urzesc luceferi bolta care plânge
Că întârzie fulgerul ce-nfrânge
Vedenii reci, iar vălul ei se rupe.

Din cei doi magi, cu dorul de părinte
Se vor lega silabe-n care cred.
Sunt amândouă vii, izbesc fierbinte
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Ca-n burta mamei inocentul ied.
Voi dăltui tăcerea din cuvinte
Cum îşi iubeşte versul un aed.

30 aprilie 2012
STEGARUL TAINEI

Nu scot un sunet, dar din văi eterne,
Pe sub arcade aşteptând sărutul,
Din prăvălirea şoaptei în debutul
Uitării care din adânc se cerne,

Stegarul tainei îşi ridică scutul
Să-ndepărteze colbul ce se-aşterne
Pe gânduri vagi, sălcii, pustii şi terne
Ce mi-au compus de-atâta timp avutul.

Dar nu rămân doar trunchi uscat şi jalnic,
Cu murmur stins şi îngălat de ţânc.
Prin liniştea ce suie-n valuri, falnic,

Trec oşti de bronz cu aştrii la oblânc.
Tăcerea-n care am pătruns năvalnic
E uriaşul strigăt din adânc.

2 mai 2012
ÎNVIERE

M-afund în mâl şi glezna surd ezită.
O-nfrigurare înteţeşte chinul
Şi risipeşte asmuţit veninul
De îndoială-n oase cuibărită.

Mirarea-n toate îmi rămâne vinul
Prelins prin colţul gurii ca prin sită,
Când umbra amurgirilor palpită
Şi ofileşte-n neodihnă crinul.

Târziu, pretind durerilor o vamă
Şi golul vag din ziduri îl astup
Cu viers cântat pe o solemnă gamă

Suită-n cer de taine ce irup.
Orice tărâm e-a Învierii ramă,
Dacă-ţi înalţi smerenia în trup.

9 mai 2012
RĂSPUNS

Cine îmi dă povara şi păcatul,
Netrebnicia ghiara cum şi-o prinde
De şubrezita vrere care tinde
Să nu-şi mai ştie-n râvna ei umblatul?

Suişul meu spre culmi de ce depinde

Şi cât de mult îmi pot întinde patul
În care-aştept secătuit la catul
Unde-n firidă teama mă cuprinde?

De ce se zbate sângele-n arteră
Când îngeri blânzi vâslesc spre mal opus
La care taina-nfiorat aderă?

Cum se învârt uitările pe fus?
Nu am răspuns, trăiesc într-o himeră.
Tot ce voi şti e darul Lui de sus.

11 mai 2012

Al. Florin ŢENE

Concert în lipsa mea

Suflă soarele în trompeta amiezii,
Alămurile zilei  galben vibrează,
Pe când briza doarme în sfârlează
Şi în oi rumegă-n tăcere iezii.

Frunzele rădăcinile la concert le-au chemat
Cu traista pivotantă, în ea puţină sevă,
Să potolească setea poporului înaripat
Intrat pe caniculă în grevă.

Pe când briza doarme-n sfârlează,
Concertul caniculei nu-l ascultă patrupezii,
Alămurile zilei în zadar a galben vibrează
Când soarele suflă în trompeta amiezii.

Pe când briza doarme-n sfârlează
Să potolească setea poporului înaripat,
Alămurile zilei în zadar galben vibrează
În satul de mult la mare plecat.

Ciobanul de pe pajiştea lunii

Iarba crescuse pe pielea lui,
devenise o pajişte pe care o păştea oile,
avea plăcerea de a bea
lapte din ţâţa prunei
până se îmbăta oile ei.

Cerul începuse să ameţească ţinându-se de-o stea
iar ea
sculându-l din somn s-a speriat
de ploaia florilor de tei
mirosind a lapte de prună
vărsat peste întregul sat
pe când câinele cerului umbla în coadă
cu-n covrig de lună.



www.cetateaculturala.wordpress.com

60
Ciobanul obosit de atâta somn s-a sculat
pentru o clipă,
apoi a adormit din nou
să-i crească iarba mănoasă pe piele,
de atâta risipă
de timp rămăsese ne păscut un bou…

Ionut ŢENE

Muntele vrăjit
 
 Muntele este marea în furtună 
Ivoarele lui varsă în ocean plete prelinse de plajă 
cum orcile din Alaska 
cum lacrimi pe obraz
Fruntea muntelui nu se vede de barba norilor 
Vârful e rană în talpa lui Dumnezeu 
Muntenii aspri ca vulturii l-au poreclit Prometeu
Femeile ce-l urcă cu dimineaţa în poale 
îşi freacă ţâţele de stâncă pe coapsele lui 
cu gust de afine 
Iar brazii au tăria sfârcurilor de ibovnice
Pe nisipul de mătase copiii au desenat în joacă un 
peşte cu băţul 
Şi bărbaţii din sat îl pescuiesc cu undiţe de bambus
    
Bora Bora
   
Trupul tău are gustul verii Sfârcurile sunt cireşe 
amare 
Sânul o pară verde înainte răpusă de soare
Privirea alunecă luntre prin mâinile mele 
Valuri stârnite de furtună 
Buzele odihnesc amintirile coralului roşu
Inima măsoară pulsul zilei 
clipă de clipă coapsele rotunde frământă amurgul 
noaptea după dragoste
Pulpele - insulă unde odihnesc naufragiaţii sălbatici
Zâmbetul se scurge pe plajă cum nisipul umed valuri 
furioase 
cum stelele de mare printre plasele pescarilor 
cum merele muşcate de umerii tăi
Dragostea aleargă marea cum palmierii Crucea 

Titina NICA ŢENE

Cheia Bătrânei
  
Stă bătrâna gârbovită
pe o bancă sub un tei,
toate tristeţile lumii
stau ascunse-n ochii ei.

Se gândeşte neîncetat
la căsuţa ei umilă
ce i-au vândut-o copiii
ca să-şi construiască vilă.

Dar în vilă n-are loc,
i-au făcut lângă grădină
cămăruţă cu un geam
să privească spre lumină.

“Fii, măicuţă mulţumită
să  ne-ajuţi pe fiecare!
Cine astăzi ţi-ar mai da
farfuria cu mâncare?

Că dacă ai îmbătrânit
nu este a noastră vina,
vila se-ntreţine greu
şi vrem să schimbăm maşina.!”

În clipele de răgaz
ascunzând o cheie-n mână,
se îndreaptă către casa
unde a fost, cândva, stăpână.

Numai cheia i-a rămas
că în rest toate sunt duse,
casă, tinereţe, soţ,
sunt durerile-i nespuse.

Sudului 
Şi tăcerea întinde molatec o scoică pe şoldurile tale 
de piatră
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Al. Florin ŢENE

OPERA ANGAJEAZĂ O CONŞTIINŢĂ, DAR 
NU SE CONFUNDĂ CU EA                 

                                                                                                        
 În artă nu există instinctul spontaneităţii, fiindcă 
orice operă, indiferent din ce domeniu artistic provine 
angajează o conştiinţă, dar trebuie să subliniem că aceas-
ta nu se confundă cu ea. În artă nu există particularitate 
definitorie şi absolută, cum nu există un început inde-
pendent de orice condiţie şi relaţie, ce nu are limite.   
 Pentru cititor şi spectator, la fel şi pentru artist, 
indiferent din ce categorie artistică provine, arta începe 
cu operele. Nici un creator, indiferent cât de genial este, 
nu începe numai din eu şi nici-o operă, cât de mare ar fi 
ea, nu poate fi definitivă.T.S. Eliot spune că ordinea artei 
implică mereu relaţia, comparaţia, prezentul artistic îşi 
recheamă, în fiece clipă şi cu fiece apariţie nouă, trecu-
tul în complexitatea lui, spre a-l configura mereu altfel.
 Inteligenţa şi raţiunea nu fondează experienţa 
estetică, dar nici nu le elimină. În unele condiţii ea 
poate fi scoasă din conul de umbră în splendoarea lu-
minii prin anumite convingeri, stimulată de idei. Chiar 
şi efortul unor autori, cum ar fi poeţii teribilişti Mihai 
Gălăţanu şi Ianus Marius de a se elibera de inteligenţă, 
prin pornografie, rămâne tot o probă de inteligenţă. 
Însăşi naivitatea ei, (vezi picture naivă), are estetica 
ei. La fel poeziile de dragoste pornite din inimă sunt 
voci ale conştiinţei. Sensibilitatea ei, vibraţiile eului 
au prejudecăţile lor. În artă, indiferent de gen, pentru 
creator ca şi pentru „degustătorul ei” nu există naivi-
tate. Este anacronic să opui un gest spontan unui gest 
conştient, o creaţie concepută instinctiv unei creaţii 
conştiente, fiindcă orice operă înglobează în ea o 

conştiinţă iar receptarea intelectuală este unica ce sat-
isface experienţele ei. Scriitorul, în cazul acesta, nu este 
cel ce doreşte să se exprime ori să se supună, să emită 
o gândire conştientă, ceea ce-l caracterizează e valo-
area operei sale, nu valoarea a ceea ce exprimă.  
 Adevărata conştiinţă este o conştiinţă în act. 
Opera e o devenire, cum spune Gaetan Picon, „un act 
irepresibil, o realitate nouă ce se dezvăluie făcându-se...”
Creaţia este mai superioară decât conştiinţa prin ca-
pacitatea sa imaginativă şi de invenţie, dar imaginaţia 
nu se desfăşoară la întâmplare, fiindcă opera se supune 
sincerităţii creatorului ei. Ea îşi datorează efectul unor stări 
pshiologice. Relaţia dintre adevărul creatorului de artă, 
implicit scriitorul, şi adevărul operei sale nu este una între 
conştient şi inconştient, ci una între explicit şi implicit.
 O concepţie estetică se poate aprecia şi de-
duce din orice operă oricât de inconştient s-ar 
arăta autorul faţă de adevăratele sale implicaţii, 
chiar şi conflictuale. Cum spunea Baudelaire de-
spre Delacroix: „culoarea gândeşte prin ea însăşi”.
 Limbajul artistic comunică şi se comunică în 
acelaşi timp, precum marmura ce se dezvăluie pen-
tru a-şi arăta splendoarea sculpturii din interiorul ei. 
Acest fenomen se numeşte reflexibilitatea limbaju-
lui. Despre limbaj, întotdeauna se vorbeşte înlăuntrul 
lui, nu numai despre tot ce ne înconjoară ori despre 
autor. Astfel, cum spunea Picon: „Asist la naşterea 
gândirii mele”, sau mai profund „nu gândesc, sunt 
gândit”, cum toţi suntem gândiţi de Dumnezeu.
 Conştiinţa autorului nu ţine loc de conştiinţa 
operei, nu se confundă cu conştiinţa operei. În-
tre ele există un dialog. Creaţia şi receptarea se 
rezolvă în dialogul pe care conştiinţa implicită 
a operei îl poartă cu conştiinţa autorului, pe de 
o parte, cu conştiinţa criticului, pe de altă parte.
 Activitatea coordonatoare a unei conştiinţe in-
telectuale este suportată de opera de artă pe care chiar 
ea o conţine în stare de potenţialitate. Deoarece însăşi 
conştiinţa e nelipsită în toate elementele operei, neputând 
fi separată ca atare, tocmai pentru că este o conştiinţă în 
sine, cu posibilităţi de a avea toate condiţiile de realizare.
Hegel spunea că judecata de valoare se pierde în-
tr-o dialectică globală a artei, după cum Kant spu-
nea că judecata de valoare este obiectul unei anal-
ize psihologice. Însă amândoi filoziofii au sezisat 
rezistenţa artei la sistematizările de tip filosofic, afir-
mând multitudinea şi diversitatea istorică a stiluri-
lor, aşa cum Hegel sublinia că libertatea geniului este 
nelimitată şi frumosul imprescriptibil. Dar estetica 
lor rămânea subordonată, în general, definiţiei meta-
fizice a artei, în ciuda abordării psihologiei sau istoriei.
În tot acest context există o problemă a artei ca reflecţie 
a realităţii şi o problemă a artei că reuşită a anumitor 

Lung priveşte printre gard
şi îşi vede viaţa toată,
simţind cum din ce în ce
de puteri este lăsată.

Însă, într-o dimineaţă,
au găsit lângă grădină,
moartă, pe bătrâna mamă,
tot strângând o cheie-n mână.



www.cetateaculturala.wordpress.com

62
opere, fiind şi o problemă a fiinţei artei şi o problemă a 
valorii ei. Formalismul nu cuprinde realitatea concretă, 
vezi proza şi poezia optzecistă de la noi, căci dacă es-
tetica conţinutului distruge opera revărsând-o în afara 
formei o aneantizează, reducând-o la scheletul ei, pul-
verizându-i însăşi carnea-raportul cu semnificaţiile. În 
această problematică nu istoria face judecata, ci judecata 
face istoria, cum spune Picon. Sentimentul valorii pre-
supune întotdeauna raportarea la o conştiinţă vie, dar 
nu în afara istoriei. Opera nu este în istorie, ea este în 
lectura pe care i-o facem. Sentimentul istoriei nu numai 
că nu scuteşte de un contact viu cu opera, dar chiar îl şi 
intensifică. Sunt autori care ştiu să profite de contextual 
istoric al prezentului în favoarea lor, (D.R. Popescu, A. 
Buzura, N. Breban, A. Popescu, A. Rău, C. Cubleşan, 
etc.) când alţii sunt recunoscuţi de istorie după ce s-a 
consumat prezentul lor, dar suferind în timpul vieţii. 
(Vezi: Eminescu, Radu Gyr, N.Crevedia, etc.). Pentru cei 
de azi istoria nu înseamnă numai trecutul, ci şi prezentul 
cu determinările lui ce acţionează atât asupra literaturii 
cât şi asupra lecturii- indiferent dacă se aplică operelor 
prezente sau trecute. Cititorul nu se adresează operelor 
spre a se asigura că participă la artă, el se apleacă spre 
operă pentru a încerca şi trăi valoarea pe care o exprimă. 

Anne Marie BEJLIU

    
 
atelier

la tine, toate culorile râd.
tălpile calcă apăsat trecutul.
păsările îşi schimbă ciocul mai des.
de ce?
 
ai răsturnat amfora cuvintelor 
prea departe de mocirla prezentului?
 
trăieşti viitorul
în galopul armăsarilor nenăscuţi?
 
aleg o frază. 
mă asculţi.

interiorul se clatină.
pe traversa din atelierul tău,
zace poezia scurtă.
e ca o umbrelă.
ai depus pe ea,
toată gama culorilor.
furia te-a copleşit.
 
număr în gând:
o furtună, un fulger,...
curcubeul nu apare.
 
scena falsei bucurii se amână.
îmi place.

stupid.
 
tropăitul cuvintelor de la o tâmplă la alta
loveşte sprâncenele.
şuieră visul printre umbre.
mă încrunt.                                                                      
m-am văzut când scriam,                                                   
în oglindă.
 
ce episod!
scurt, dens...
 
mă sufoc în ghearele timpului tău.
adună-le, strânge colţurile, vârfurile...
şi... pleacă!

cuvinte 

îmbrăţişez pământul
cu pietrele hotarelor în care stagnez,
de câte ori iarba îmi muşcă tălpile.
 
mintea lucrează intens.
 
cuvintele frumoase
îmi ciugulesc din palmă.
 
nu-mi plac vulpile.
privesc prea mult strugurii.
spun că sunt acrii rotunjind pofta.
 
nu-mi plac literele.
nu-mi plac sunetele vulpilor.
 
nu-mi plac vulpile
care spun cuvinte frumoase.
sunt şi rămân vulpi.
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Dr. Dan BRUDAŞCU 

Iubirile lui Ady Endre

 Una dintre cele mai luminoase şi sensibile 
personalităţi ale literaturii maghiare a începutului secolului 
XX va rămâne cu siguranţă în istorie poetul ADY Endre1.
 Născut la Mecenţiu2, în apropierea Careiului, într-o 
familie modestă3, în anul 1877, Ady va urma cursurile Şcolii 

generale din localitate, iar ulterior va 
studia la Liceul din Carei4, apoi la Zalău 
şi la Universitatea din Budapesta.
 Contactul cu capitala ungară, acest 
important centru cultural şi politic al 
imperiului dualist, va lărgi orizontul 
tânărului poet. Lumea trepidantă, 

nu lipsită de contradicţii şi diverse tentaţii, îl vor atrage 
ca un magnet, în pofida eforturilor lui de a rezista acestor 
distructive atracţii. După cum se ştie, ADY Endre avea un 
fizic armonios, bine clădit şi un aspect frumos, ceea ce îi 
va crea încă de la început numeroase probleme în cercurile 
boemei şi protipendadei vremii. ADY Endre, după cum o 
arată şi creaţia sa, n-a rămas indiferent şi insensibil nici faţă 
de nurii unora dintre frumoasele vremii5. După cum se ştie, 

vreme de 9 ani, amanta poetului a fost 
Diosy Adél BRÜLL . 

Nepoată a unui bogat om de 
afaceri evreu şi soţie a unui destul de 
cunoscut negustor din Balcani6, Adél l-a 
cucerit pe sensibilul poet în anul  19037 
într-un fel de joacă. Ea nu a avut intenţii 
serioase de la început, întrucât, în realitate, 
a urmărit  doar să-l facă gelos pe un alt 

curtezan al ei. Dar sensibilul poet ADY a căzut cu uşurinţă 
în mrejele ei, i-a dedicat mai multe poezii, nemurind-o în 
numele anagramat de Léda.
 Complet nerecunoscătoare, în 1912 Adél l-a părăsit 
pe poet pentru un alt bărbat, ducându-l, potrivit propriilor 
sale declaraţii, în pragul nebuniei.
 Sentimentele de profundă iubire faţă de Diósy Adél 
BRÜLL l-au determinat pe tânărul poet ADY Endre ca, după 
finalizarea studiilor sale, dar mai ales după eşecurile dureroase 
avute cu diverse publicaţii budapestane, să se stabilească la 
Oradea8, intrând în lumea gazetăriei şi colaborând9 la ziarul 
„Világ”10 , care-şi avea redacţia în acest oraş de pe Crişul 
Repede.

1 Poetul a murit la 27 ianuarie 1919, în pofida eforturilor îndelungi ale doctorului Szabo şi ale altor specialişti budapesani, la doar 42 de ani, fiind 
înmormântat în cimitrul Kerepessy din Budapesta. În prezent, modestul lui mormânt est strivit de criptele uriaşe, dar şi de prost gust, ale unor nulităţi 
aristocratice, între care se află şi foarte mulţi politicieni cu o pronunţată activitate deznaţionalizantă, extremistă şi de maghiarizare, cu orice preţ, a 
minorităţilor etnice trăitoare în Ungaria pre-trianonică.
2 În prezent, localitatea, situată la câţiva kilometri doar de municipiul Carei, poartă numele lui ADY Endre. Aici, în fosta casă părintească, la iniţiativa 
fostului său prieten, pictorul Aurel POPP, şi el originar din zonă, încă din secolul trecut s-a deschis un muzeu memorial ADY, unde pot fi văzute, în afara 
unor lucruri ce au aparţinut familiei acestuia (în general obiecte de mobilier), numeroase fotografii, manuscrise, acte originale legate de viaţa şi creaţia 
poetului. Documentele consultate de noi ne arată că, la naştere, viitorul poet, care avea şase degete, a fost botezat (rapid, de teama de a nu muri eventual) 
cu numele de András. La cererea părinţilor lui, când au văzut că el nu avusese soarta surorii sale Ilonka, moartă la mai puţin de un an de la naştere, şi că 
va rămâne în viaţă, numele de András a fost transformat în Endre, căci se pare că lor le suna mai frumos.
3 Între înaintaşii poetului s-ar fi aflat inclusiv iobagi. În dispreţul adevărului, au existat unii autori maghiari care au încercat să vorbească de faptul că 
ADY s-ar trage dintr-o familie de mici nobili.(În realitate, între înaintaşii familiei lui s-au găsit o serie de preoţi reformaţi, care aveau între descendenţii 
lor şi iobagi sau ţărani cu o foarte modestăstare materială). Nu înţelegem la ce ar servi această mistificare a istoriei. Cert este că, după moartea poetului 
maghiar, familia acestuia a recurs în mai multe rânduri la ajutorul, inclusiv material şi financiar al lui Octavian Goga. Acesta, de fiecare dată, a făcut tot 
ce i-a stat în putinţă şi a ajutat atât pe mama poetului, cât şi pe fratele poetului Lajos ADY, char dacă, pentru aceasta a fost nevoit să reurgă la intervenţii 
ce azi ar fi caalogate drept trafic de influeţă.
4 În anul 1886 ADY îşi continuă studiile liceale la Carei la liceul piarist. Din 1892 învaţă la Zalău. Susţine examenul de bacaleureat în 1896 la Zalău.
5 Prima lui iubire, reţinută de istoriografia literară maghiară, a fost actriţa Fedák Sári, pe care a cunoscut-o în anul 1902. Ea fusese atrasă de frumuseţea 
poemelor publicate de ADY. La rândul lui, acesta a fost fermecat de talentul ei actoricesc, într-un text, publicat, în 3 mai 1902, în Nagyváradi Naplo, ADY 
îşi exprima admiraţia faţă de ea scriind că: „FEDÁK Sári nu e fata despre care se poate scrie cu căldură rece sau cu răceală fierbinte [...] Ea este într-adevăr cineva [...]  
Mica dărâmătoare de idoli a produs asupra lumii artistice din Budapesta acelaşi efect ca Napoleon asupra trupelor reunite”.
O altă relaţie a poetului, e drept, şi aceasta efemeră, a fost cea cu Szemere Miklós, personaj cvasi necunoscut, uitat sau neglijat, în genral, de istoria 
literară maghiară.
6 Numele soţului lui Adel era DIÓSY Ődőn, originar din Balcani, dar stabilit ulterior la Paris.
7 Cei doi s-ar fi cunoscut la restaurantul Astoria din Oradea.
8 ADY considera Oradea un veritabil oraş de talie europeană. Aici, el a ajuns în compania unor redactori şi editori consacraţi – în marea lor majoritate 
francmasoni (membri ai lojei Nyugat ) – care erau frânaţi în activitatea lor de împrejurările puţin favorabie ale vremii respective, dar şi de supravegherea 
severă şi permanentă a serviciilor şi poliţiei secrete maghiare. El a avut foarte multe de învăţat de la noii săi prieteni şi fraţi, în primul rând de la Biro 
Lajos, care era mai tânăr decât el. Între altele, graţie sfaturilor şi îndrumărilor lui, Ady s-a angajat în rândurile intelectualităţii maghiare progresiste care 
acţiona, inspirată de cercurile masonice vest europene, pentru prăbuşirea anacronicului imperiu dualist austro-ungar şi recâştigarea identităţii naţionale 
şi statale a Ungariei, care, după cum se ştie, după devastatoarea bătălie din august 1526, dispăruse de pe harta Europei ca stat de sine stătător, suveran şi 
independent, fiind cel mult o provincie în diverse formule statale străine.
9 Ziarul Nyugat a apărut în ianuarie 1908. El va publica aici poezia „Sub muntele Sion”. În anul 1912, după ce în 1907 fusese nevoit să părăsească 
redacţia ziarului „Budapesti Naplo”, iar ulterior, datorită rivalităţii poetice cu Kiss József, redactorul ziarului „A Het”, nu reuşeşte să lucreze în redacţia 
acestuia, Ady devine redactor al ziarului Nyugat, rîmânând, până la sfârşitul vieţii sale, unul din colaboratorii cei mai prestigioşi ai acestei publicaţii. În 
paginile acestui ziar, dar şi ale numeroaselor publicaţii ale vremii, Ady a manifestat un pronunţat simţ critic la adresa clasei aristocrate feudale maghiare 
pe care, nu o dată, a acuzat-o ca fiind principala vinovată faţă de înapoirea poporului maghiar şi starea de mizerie în care trăia acesta.
10 În jurul acestei reviste s-a constituit una din cele mai active loji francmasonice, cu bogate relaţii şi susţineri pe plan extern, implicată în marile bătălii 
politice din epocă. 
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 În afara clipelor trăite în compania amantei sale, 
ADY Endre a beneficiat şi de sprijinul material al acesteia. 
Este cunoscut faptul că poetul a trăit o vreme la Paris1, 
inclusiv cu sprijinul material al lui Adél2, având în vedere 
starea materială mai mult decât prosperă a familiei acesteia.
 Tot în aceeaşi perioadă, Adél BRÜLL locuieşte şi 
ea la Paris, unde se consumă o bună parte a idilei lor. Viaţa 
de autentic boem pe care o trăieşte, respectiv frecventarea 
aproape permanentă a bordelurilor, restaurantelor şi barurilor 
pariziene, precum şi consumul însemnat de alcol dar şi al 
unor droguri vor afecta substanţial sănătatea poetului.
 Însă întâlnirea lui cu mediile literare franceze şi 
cunoaşterea din sursă directă a noilor curente în poezia 
franceză şi europeană vor influenţa decisiv viitoarea sa 
evoluţie estetico-literară şi prin el vor asigura accesul 
poeziei maghiare spre marile curente literare şi estetice ale 
începutului de secol XX. Sub acest raport putem considera 
că ADY Endre este unul dintre marii creatori maghiari de 
poezie, care a oferit o şansă extraordinară confraţilor săi 
literari de a cunoaşte şi împărtăşi marile câştiguri pe care le va 
aduce creaţiei poetice proprii3  dar şi naţionale viitoare noile 
curente elaborate estetico-literare în laboratoarele pariziene.
  Privind retrospectiv situaţia literaturii şi poeziei 
maghiare de la începutul secolului XX, putem afirma fără 
nici un fel de exagerare că înscrierea ei pe orbita noilor 
direcţii şi tendinţe moderniste se datorează, într-o foarte 
mare măsură, lui ADY Endre. Şi poezia sa personală a avut 
faţă de volumele şi poemele publicate anterior de câştigat 
categoric, atât sub aspect tematic, al mijloacelor şi formelor 
de expresie estetico-literară, cât şi al întregii sale arte poetice. 
Riscăm să afirmăm că ADY Endre a reuşit să transforme 
poezia maghiară a începutului secolului XX, din poezia 
banală, comună, fără strălucire, anostă şi neimportantă a 

unei anonime provincii a imperiului dualist într-o  poezie 
competitivă, vie, cu o mai largă deschidere faţă de noile teme 
şi curente estetice, prin nimic inferioară în raport cu cea a 
marilor centre de putere literară din epocă. Iar la aceasta şi-a 
adus o contribuţie şi relaţia sa amoroasă cu Adél BRÜLL4. Se 
pare că, simţindu-se trădată mai ales de frecventarea intensă 
a bordelurilor pariziene, ca şi de viaţa hedonistă pe care o 
ducea şi în care alcoolul şi drogurile jucau un rol exagerat, 
treptat relaţia amoroasă dintre cei doi se răceşte. Dealtfel, în 
1909, ca urmare a exceselor pe care le făcuse la Paris, poetul 
ajunge într-un sanatoriu de dezintoxicare, fapt care ar fi 
trebuit să-l avertizeze şi în privinţa pericolului pe care viaţa 
sa boemă şi hedonistă îi influenţa sănătatea.
 Potrivit unor surse istorice literare, răcirea treptată a 
relaţiilor amoroase dintre el şi Adél BRÜLL5 s-ar fi produs şi 
datorită faptului că, odată cu creşterea popularităţii sale, el ar 
fi început să o neglijeze frecvent, fapt care n-a fost primit cu 
entuziasm şi plăcere de amanta sa6. 

Se pare că ea devenise conştientă şi de faptul că, 
încă din 1911, el începuse o legătură epistolară intensă cu 
BONCZA Berta, aflată pe atunci la un colegiu elveţian7. 
Tânăra8, devenită 4 ani mai târziu soţia poetului9, va fi alintată 
de el cu numele de Csinska, urmând să îi dedice numeroase 
din poeziile sale de mai târziu.
 Este aproape necunoscută cititorilor de azi, atât 
români cât şi maghiari, viaţa, nu lipsită de greutăţi, a tinerei 
BONCZA Berta. Aceasta s-a născut în 7 iunie 1894 la Ciucea, 
fiind fiica unui obscur avocat şi om politic, BONCZA Miklós. 
La naşterea fiicei sale BONCZA Miklós avea 51 de ani. În 
anul 1848 acesta a rămas orfan de ambii părinţi, urmând a fi 
crescut împreună cu sora sa mai mică Berta, de un unchi din 
partea mamei.

1 Atunci când se pregătea să meargă prima oară la Paris, Ady Endre l-a căutat şi a cerut sprijin financiar de la „tatăl curselor de cai şi al jocurilor de cărţi”, 
respectiv Teglás Tivadar, un bogat politician şi un scriitor mediocru al epocii.Nu excludem posibilitatea ca acesta să fie un român mahiarizat, Teodor 
Teglaş.
2 Între 1904-1911 Ady a călătorit de 7 ori la Paris. Mergea la Paris, de la Oradea în general, ocolind Budapesta, care nu-i plăcea. După prima călătorie, 
Ady a rămas, timp de un an, la Paris.
3 Nu întâmplător, credem noi, atât poetul cât şi exegeţii operei sale, consideră că e o diferenţă valorică vizibilă între volumul său de debut Versek 
(Debreţin, iunie 1899) (Poezii), următorul volum intitulat Még egyszer (Oradea, 1903) (Incă o dată) şi cel intitulat „Ūj versek” (Versuri noi), apărut în 
februarie 1906, sau „Vér es arany” (Sânge şi aur), din decembrie 1907. Ultimele două volume ilustrează deja grăitor influenţa fastă avută asupa propriei 
lirici de contactul cu literatura franceză şi noile curente, de inspiraţie franceză,  de la început de secol XX.
4 În sensul că poetul va ajunge în oraşul-lumină, Paris, atras, dar şi sprijinit substanţial de amanta sa.
5 Relaţia lor era caracterizată de apropiaţi ca fiind  nu doar capricioasă, ci din ce în ce mai tensionată şi sufocantă. Femeia era tot mai capricioasă, 
făcându-i mereu reproşuri şi arătându-şi gelozia mistuitoare. Relaţia lor a fost, de altfel, încă de la început, una cu despărţiri şi împăcări violente. Fiind 
cunoscută opiniei publice, relaţia lor amoroasă a făcut nu o dată obiectul unor acuzaţii şi condamnări violente, fapt ce pare, însă, a nu îl fi afectat pe poet.  
Căci, după cum se ştie, în volumul său „Uj versek”, din anul 1906, el i-a dedicat mai multe poezii, cuprinse în capitolul intitulat „Psalmii Ledei”. Tonul 
aproape de rugăciune ce se desprinde din aceste poeme nu lasă să se întrevadă furtuna şi lupta de mai târziu dintre ei. Unii istorici literari maghiari par 
îndreptăţiţi să afirme că, din cauza reproşurilor şi neînţelegerilor frecvente ce au apărut ulterior în relaţiile dintre ei, Ady ar fi încercat de mai multe ori să 
se despartă de Leda. O sugerează, între altele poeziile „Tristeţea Învierii” şi „Binecuvântare în tren”. Dacă în aceste poeme, el evocă, cu multă căldură 
şi sensibilitate dragostea lor, evocând cu emoţie clipele petrecute împreună, în poezia „Mesaj frumos de despărţire”, tonul se modifică, cuvintele 
frumoasă dispar, poetul ajungând să o numească „floare demult ofilită”, semn grăitor al impasului în care ajunsese dragostea lor de altă dată.  Se pare că 
nici unul din ei nu-şi putuseră oferi unul altuia ceea ce căutau, iar despărţirea a fost inevitabilă
6 Ruptura definitivă dintre el şi Leda s-a produs în aprilie 1912.
7 La vârsta de 10 ani Berta Boncza fusese trimisă la Scoala de fete „Erzsebet” din Budapesta, iar ulterior, în anul 1911, la internatul de fete Lutry din 
Elveţia.
8 Caracterizată de majoritatea istoricilor literari maghiari drept o fiinţă romantică şi exaltată, ea le avea ca model pe George Sand şi pe Szendrey Júlia 
şi aspira la nemurire literară. Sunt voci care consideră că  ea „era o vânătoare înnăscută, care aspira la cât mai multe trofee; şi le-a obţinut.” Ea a fost 
asemuită şi cu Alma Mahler, care a fost personajul cel mai feminin al secolului XX
9 Leda, conştientă de atuurile rivalei sale, pare a fi intuit caracterul acesteia atunci când susţinea: „În această fetiţă ieşită de la semi-internat se ascunde o mare 
bestie”. Ea a tras această concluzie după ce, ca să o necăjească, Ady i-a arătat scrisoarea „unei admiratoare secrete”. Leda a observat, încă de la primele 
rânduri, puterea rivalei sale de mai târziu. Şi a avut deplină dreptate. Atunci când Ady rămăsese pentru ea doar o amintire vagă şi îndepărtată, Leda nu a 
acceptat niciodată ideea că fusese învinsă şi a interzis apropiaţilor ei chiar şi prionunţarea numelui Csinskăi în prezenţa ei.
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 După terminarea studiilor la Aiud, tânărul BONCZA 
Miklós a urmat studiile Facultăţii de Drept. După absolvire 
şi-a deschis un birou de avocatură la Budapesta şi simultan 
s-a angajat în viaţa politică, făcând parte din gruparea radicală 
a lui Tisza, ca reprezentant al Partidului Liberal. Deoarece 
soţul1 surorii sale s-a sinucis, BONCZA Miklós a ajutat-o pe 
aceasta cu bani pentru a-i putea creşte pe cei patru copii ai ei. 
În perioada când Berta a urmat cursurile Şcolii Pedagogice 
din Budapesta, pe spezele lui, el s-a îndrăgostit de ea. Sora 
lui n-a acceptat această legătură şi s-a opus căsătoriei atât din 
cauza diferenţei de vârstă, cât şi a gradului foarte apropiat 
de rudenie. Având în vedere că, potrivit legilor în vigoare, 
nu era posibilă căsătoria între rude de gradul II, BONCZA 
Miklós a cerut aprobarea împăratului Francisc Josif  I în 
vederea perfectării căsătoriei. La 4 iulie 1893, în vârstă de 
48 de ani, BONCZA Miklós s-a căsătorit cu nepoata sa, 
în vârstă de numai 19 ani, în Biserica Reformată din Piaţa 
Kalvin din Budapesta. El i-a avut ca martori pe primul 
ministru WECKERLE Sándor şi pe HELTAI Ferenc, 
primarul Budapestei. Tot în 1893, la cererea expresă a soţiei 
sale, BONCZA Miklós va construi acesteia, la Ciucea, o casă 
unde, la 7 iunie 1894, s-a născut fiica lor. Aceasta va primi 
la naştere numele mamei şi bunicii sale. La numai 10 zile 
după naştere, TÖRÖK Berta moare, iar BONCZA Miklós 
a intenţionat să dea copilul spre adopţie. Sora2 lui s-a opus 
unei asemenea măsuri şi s-a ocupat personal de creşterea 
copilului, atât ca mătuşă, cât şi ca bunică.
 Deşi nu s-a mai recăsătorit niciodată, avocatul şi 
politicianul BONCZA Miklós trăia la Budapesta cu secretara 
sa, Erlesbeck Kamilla, în locuinţa acesteia din capitala 
Ungariei. Fiica sa va fi trimisă să înveţe la Budapesta, apoi la 
un colegiu în Elveţia. Pe când se afla acolo, oarecum scăpând 
de controlul bunicii şi mătuşii sale, ea s-a îndrăgostit de 
ADY Endre, poet în vogă, boem binecunoscut şi răsfăţat al 

publicului maghiar, dar care era pe atunci amantul lui Léda. 
Ea, deloc descurajată de această situaţie, i-a trimis lui Ady 
mai multe scrisori, ceea ce a făcut ca, mai târziu, cei doi să se 
cunoască şi apoi să se căsătorească.
 Aflat la Budapesta şi fiind bine informat asupra 
vieţii aventuroase şi boeme a poetului, BONCZA Miklós 
s-a opus cu vehemenţă3 căsătoriei fiicei sale cu ADY 
Endre4. Cu toată împotrivirea sa5, la 27 martie 1915 Berta 
avea să devină soţia lui ADY Endre6. Există unele opinii că 
această căsătorie împotriva voinţei sale i-a grăbit moartea 
lui BONCZA Miklós. Acesta va deceda în ianuarie 1917 la 
Pestlőrincz unde ar fi fost înmormântat. Slujba, la care au 
asistat numeroşi oameni politici maghiari, a fost oficiată de 
episcopul reformat HAJPÁL Benő, care era în bune relaţii de 
prietenie cu decedatul.
 După căsătoria lor din 27 martie 1915, tânărul cuplu 
se stabileşte, pentru o perioadă de 2 ani, la Ciucea. Sănătatea 
poetului este din ce în ce mai critică şi necesită supravegherea 
lui de medici specialişti, fapt care va determina mutarea lor 
în 1917 la Budapesta7. În memoria unora dintre locuitorii 
satului Ciucea rămăsese ideea că prima întâlnire dintre ADY 
şi socrul său ar fi avut loc abia atunci când acesta era deja pe 
catafalc8. În vreme ce se aflau la Ciucea, cei doi au fost vizitaţi 
în afară de părinţii lui ADY de Bölöni György, Fenyő Miksa 
şi Rippl-Rónai9, fapt care a contribuit oarecum la colorarea 
existenţei liniştite şi cenuşii a cuplului.

1 Numele acestuia a fost Tőrők Károly, iar cauza sinuciderii lui ar fi reprezentat-o datoriile foarte mari acumulate de el la jocurile de cărţi.
2 După acest nefericit eveniment, sora sa, Tőrők Berta a refuzat să-l mai vadă şi să mai vorbească vreodată cu fratele ei. Ea a rămas definitiv la Ciucea, 
unde îşi va creşte nepoata şi va administra proprietatea de aici.
3 Boncza a ţinut să precizeze: „Nu am nimic împotriva lui Ady poetul; totul ar fi în regulă dacă n-aş şti că este un om bolnav, care îşi petrece jumătate din viaţă în sanatoriii. 
Pentru asta mi-am educat eu fata? Ca să fie infirmieră de la vârstă tânără? Căsătoria scriitorilor şi artiştilor nu este de obicei durabilă şi nici fericită”.
4 Boncza Miklós nu a fost de acord cu această căsătorie. I s-a opus vehement, cu toate intervenţiile cunoştinţelor şi ale unor politicieni.  Nu s-a putut 
obişnui cu ideea că fiica lui va fi soţia unui „om care nu e făcut să fie soţ.”  Nu a răspuns nici scrisorilor trimise în 26, respectiv 27 iunie 1914. Singura soluţie 
care le-a rămas celor doi a fost să ceară consimţământul pentru căsătorie. Această problemă părea, la început, a fi simplu de rezolvat. Urmând sfatul 
lui Hirsch Gyula, avocatul angajat de ei, s-au deplasat în data de 30 iulie 1914 la Cluj pentru rezolvarea problemeio lor. Dar nu a fost aşa de uşor cum 
crezuseră ei la început. Ady Endre a mers de 3 ori la Budapesta şi de mai multe ori la Cluj, a scris numeroase scrisori. Dar poziţia fermă şi intransigentă 
a lui Boncza  a dus la întârzierea rezolvării problemei.. Abia după opt luni au  obţinut acceptul. În data de 27 februarie a fost dată sentinţa definitivă în 
favoarea celor doi. Într-o oarecare măsură şi-a modificat poziţia şi Boncza Miklos şi, în secret, încerca să-i ajute până la urmăîn rezolvarea problemei. 
Pentru a-şi rezolva problema, Ady îşi călcase pe mândrie şi îi scrisese şi duşmanului său politic, puternicul şi influentul conte Tisza István.
În 27 martie 1915, la Budapesta a avut loc căsătoria civilă a lui Ady Endre cu Boncza Berta, oficiată de primarul Barczy István. Cea religioasă a fost 
oficiată de preotul reformat Szilágyi Dezső.
La o săptămână după căsătorie s-au mutat la Ciucea, unde au locuit până în noiembrie 1917.
5 Inlusiv intentând un proces, pe care l-a pierdut la începutul anului 1915.
6 Când l-a văzut prima oară beat pe Ady, Csiszka pare a regreta pasul făcut. În jurnalul ei notase amar: „Mi se pare firească şi normală soarta pe care mi-am 
asumat-o. Nu sunt martiră. Sunt fericită!”.
7 În noiembrie 1917 cuplul s-a mutat în imobilul situat în str. Palné nr. 4 din Budapesta, locuinţă moştenită de la Boncza Miklós. Csinszka şi-a dat toată 
silinţa să aranjeze casa confortabil. Dar sănătatea lui tot mai precară l-a obligat pe poet să-şi petreacă cea mai mare a timpului prin spitale şi sanatorii, 
fiind deja foarte grav bolnav. De altfel, la 27 ianuarie 1919, pe când avea 42 de ani, el a murit, lăsând în urma sa o văduvă în vârstă de numai 24 de ani
8Ni se pare complet nejustificată această afirmaţie. Este ştiut că poetul făcuse multe demersuri spre a-şi convinge viitorul socru să accepte căsătoria 
lui cu Berta. În astfel de condiţii credem că ar fi fost imposibil ca cei doi să nu se fi întâlnit niciodată.
9Între vizitatorii lor s-a numărat şi poetul şi traducătorul Tabéry Geza. Acesta ar fi luat-o, potrivit propriilor sale afirmaţii, deoparte pe Csinska şi ar fi 
întrebat-o: „Eşti fericită?” Iar Csinska ar fi răspuns: „Ziua, da ...” Este ştiut faptul că, încă înainte de a-i scrie lui Ady, Csinska îi scria scrisori lui Tabery 
Geza în scopul de a-l cuceri. „Da, Geza o să vin la dumneata şi, atunci când vei fi singur şi părăsit îţi voi săruta sufletul. Voi face asta pentru că vreau să te chinui şi vreau 
să te eliberez”. Berta se considera o fiinţă cu chemare spre lucruri înalte, asta şi ca urmare a dramei naşzterii sale.



www.cetateaculturala.wordpress.com

66
căsătoriţi să se mute la Budapesta, unde, doi ani mai târziu, 
respectiv la 27 ianuarie 1919 ADY Endre va deceda, la vârsta 
de doar 42 de ani.
 După pompoasa  (şi haotica) slujbă de înmormântare (în cimitirul 
budapestan Kerepesy), Csinska a început simtă totul ca o povară şi, ca 
urmare, a încercat să se descurce singură. S-a apucat din nou de desenat. 
Aşa a găsit modalitatea de a scăpa de povara văduviei”, notează unii 
din istoricii literari maghiari.
 Odată cu moartea soţului său, frumoasa lui văduvă1 
va trece prin câteva semnificative încercări. Încă din 1918, pe 
când soţul ei era într-o stare avansată a bolii, ea pare a se fi 
îndrăgostit de scriitorul BABITS Mihály2. 
Câteva luni mai târziu, respectiv la 11 aprilie 1918 ea îi 
declara pur şi simplu lui BABITS: „Te iubesc foarte mult şi de 
aceea trebuie să ai mare grijă de tine. E mai bine dacă ne întâlnim 
mâine. Mie îmi e totuna şi, dacă se poate, aş veni pe la ora 7 să-ţi sărut 
mâna, dragă prinţule Miş. E aşa minunat că te am.” Potrivit unor 
contemporani ai lor, cei doi nu erau potriviţi unul pentru 
celălalt, lucru pe care îl constată cu precizie şi BABITS3. Cu 
toate acestea, doar câteva luni sau 1 an după alţii, Csinska 

i-a fost parteneră şi amantă lui BABITS, 
încercând din răsputeri, după moartea 
soţului, să legalizeze relaţia lor.
 Fire boemă, BABITS4 a respins 
această idee, fiind speriat nu atât de 
obligaţiile unei relaţii stabile, cât mai 
ales de teama îmbolnăvirii sale de sifilis, 

dată fiind boala primului ei soţ1. Dorindu-l cu disperare, 
BONCZA Berta s-a pretat la tot felul de jocuri, încercând 
să forţeze situaţia înclusiv prin publicarea într-un ziar a 
unui anunţ despre căsătoria lor. Deloc stânjenit de situaţia 
creată, BABITS a dovedit sânge rece şi a respins cu tact ideea 
căsătoriei sale cu BONCZA Berta. Mai târziu el s-a căsătorit, 
totuşi, cu TANER Ilona, o femeie la fel de frumoasă şi de 
tânără ca şi Csinska. 

În urma eşecului înregistrat în tentativa ei de a 
deveni soţia lui BABITS Mihály, deoarece ea avea doar 25 
de ani, BONCZA Berta se va recăsători2 curând cu pictorul 
MÀRFFY Ödön3, decizându-se să rămână pentru totdeauna 
la Budapesta, deşi nu beneficia de resursele materiale şi 
financiare necesare. De aceea, profitând de adoptarea Legii 
Optanţilor (iniţiată de strălucitul jurist şi diplomat Nicolae 
TITULESCU), Csinska îi trimite o scrisoare mai vechiului 
prieten al lui ADY Endre, poetul şi politicianul Octavian 
GOGA, căruia îi solicită să-i cumpere proprietatea de la 
Ciucea.
 Prestigiul şi faima extraordinare ale soţului ei, 

au copleşit-o pe tânăra de numai 19 
ani devenită soţia unui poet naţional. 
Potrivit anumitor surse, căsătoria a 
fost pentru ea o „mare încercare”. „Dar 
nici rolul său de văduvă  nu a fost uşor. 
Agravarea sănătăţii poetului, după cum 
se ştie bolnav între altele şi de sifilis, dar 

1Sunt o serie de voci critice faţă de văduva poetului. Astfel, prietenul acestuia, Hatvany, o acuză pe Csinska, care scrisese, la 13 ani după moartea lui Ady: 
„Minunea ce-am văzut cu ochhi/Am atins-o, am mângâiat-o/i-am cuprins inima în inima mea...” că, în realitate: „Nu ai văzut, Csinska, [...] dacă ai fi cu adevărat sinceră, 
ar trebui să recunoşti că pentru ady tu pregăteai vinul amestecat cu apă, că ai avut un soţ bolnav, chinuitor, simandicos, care era mahmur fie din cauza băuturii, fie din cauza 
durerii sau, ceea ce este şi mai dureros, zăcea toată ziua în pat, în camera plină de fum”.
2Babits a cunoscut-o pe Csinska în toamna anului 1918, ]n perioada când el ţinea la facultate seminarii despre viaţa lui Ady. Boncza Berta participa la 
aceste seminarii. La înmormântare, Babits a rostit un discurs din partea şi în numele colectivului redacţional al ziarului „Nyugat”, prilej cu care a putut 
sta de vorbăcu Berta. Şi acum ea stătea în faţa lui Babits. Primul pas a fost făcut de Csinska. La sfârşitul lunii februarie 1919, deci la mai puţin de o lună 
de la moartea lui Ady, ea i-a scris lui Babits: „Dumneata eşti un om deştept, bun şi liber. Sigur nu vei interpreta greşit scrisoarea mea. Simt nevoia de linişte, de prietenie 
sinceră şi, deşi nu am nici un drept să te deranjez cu prezenţa şi cu dorinţele mele, te rog ajută-mă să găsesc acea linişte şi prietenie de care am nevoie”. Această relaţie a intrat 
furtunos în viaţa lui Babits, iar el a lăsat totul la voia întâmplării.
3Cercetătorii maghiri au observat că: „La început Bobits este reţinut în relaţia cu Csinska. Ea se folosise de pretextul consultării lui în legătură cu desenele pe care le 
executase. El nu prea ştia să se poarte cu femeile, dar nici nu avea o părere foarte bună dwespre ele.” Însă Csinska l-a ţinut sub tirul scrisorilor ei, pe care i le expedia 
printr-un curier, care aştepta pe loc răspunsul. Ulterior, adfică în 1919, ea încearcă să se facă utilă, manifestând grijă faţă de Babits şi făcându-i rost de 
zahăr şi de mâncare. Având, însă, în vedere buna stare materială a poetului, care nu avea nevoie de pachetele ei, Csinska nu pare a câştiga prea mult teren 
printr-o astfel de abordare. Dar ea e perseverentă şi nu o descurajează acest insucces momentan.
4Între cei doi apar curând şi reproşurile. Astfel, în corespondenţa dintre ei, care a încetat abia în 1920, abia după căsătoria sa cu pictorul Marffi, Csinska 
îi reproşa: „Mă doare faptzul că ieri m-ai jignit. Ai considerat omagiul meu ca o încercare de cucerire, nu ai vrut să-mi vezi mâinile de copil tot timpul murdare, care au căutat 
tot timpul dragostea maternă, ca pe nişte mâini moi, de femeie”
5Este ştiut faptul că una din cauzele morţii lui Ady a fost şi sifilisul. În anii 60-70, la Ciucea, Veturia Goga susţinea pe de o parte că Csinska a murit şi 
ea din cauza îmbolnăvirii cu sifilis. Comunicatul oficial cu privire la cauza morţii Csinskăi indică, în realitate, că aceasta a murit din cauza unei congestii 
cerebrale. Pe de altă parte, tot Veturia Goga susţinea că şi Léda ar fi murit din aceeaşi cauză – adică de sifilis.
6Diverşi autori maghiari au ţinut să precizeze că: Csinszka nu ştia să îmbătrânească. Pe măsură ce simţea trecerea vremii, ea a căutat compania unor 
bărbaţi alături de care să se simtă tânără. Unul dintre ei a fost bătrânul editor MIKES Lajos, celălalt BARCZY Istvan, primarul Budapestei. Înţelept, 
MÁRFFI Ődőn a trecut cu vederea aceste relaţii adulterine ale soţiei sale.
Viaţa agitată pe care a dus-o şi-a spus cuvântul şi, la puţin după împlinirea vârstei de 40 de ani, Csinszka a murit în urma unei comoţii cerebrale (există, 
însă, şi voci care susţin că adevărata cauză a morţii ei ar fi fost sifilisul pe care îl preluase de la Ady. Afirfmaţia ni se pare însă inexactă şi tendenţioasă: 
dacă ea s-ar fi îmbolnăvit cu adevărat de sifilis, ar fi trebuit să îi îmbolnăvească pe Babits, ca şi pe soţul şi toţi amanţii ei. Cel puţin în cazul soţului ei 
acest lucru nu este adevărat). Pictorul MÁRFFI i-a supravieţuit vreme de un sfert de secol. Într-o carte, apărută la Editura Noran, din Budapesta, în 
anul 2009, şi intitulată „Muza efemeră (văduva lui Ady, amanta lui Babits, soţia lui Márffi), Rockenbauer Zoltán, susţine că în urma ei au rămas 
„poezii drăguţe, dar nu foarte importante, însemnări, schiţe şi desene”. Dar despre ea au rămas poezii şi tablouri, adevărate capodopere literare şi plastice. Aş 
adăuga aici şi versurile pe care i le-a dedicat Babits, pentru care Csinszka: „Era ca un băieţel scump/şi pentru mine, nu va fi niciodată altceva, decât un băieţel./ 
Femeile sunt rele, viaţa e groaznică/şi toţi adulţii îmi sunt duşmani”.
7 MÁRFFI Ődőn (30 noembrie 1878 - 3 decembrie 1959), a studiat la Academia  Julian, Paris, dar şi la École des Beaux-Arts, apoi a lucrat în studioul lui 
Cormon. A revenit în Ungaria în 1907. A devenit  lider al post impreionismului maghiar: MÁRFFI păstrează urme ale constructivismului din tinereţea 
sa. În lucrările lui a combinat şcoala de la Paris cu tradiţia ungară. A călătorit în  America în 1928. A pictat „Culegătorii de fructe” (pe o temă solicitată de 
noile autorităţi comuniste de la Budapesta), un panou de mari dimensiuni în culori bogate, în anul 1949. În fara tapiseriilor şi litografiilor sale („Vizita Sf. 
Ioan”), a realizat şi câteva portrete remarcabile. 

şi starea extrem de incertă determinată de războiul în plină 
desfăşurare i-a obligat pe cei doi tineri
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Însoţit de secretarul şi colaboratorul său apropiat 

Alexandru HODOŞ1, Octavian GOGA se opreşte la Ciucea 
în 1920, pe când, în calitate de ministru2, se deplasa, în interes 
de serviciu, la Oradea, şi găseşte proprietatea lui Csinska şi 
a lui ADY într-o avansată stare de distrugere, atât datorită 
ravagiilor războiului, cât şi furturilor şi sustragerilor de aici 
datorită părăsirii sale de către proprietaii ei încă din 1917.

Deşi apostrofat de viitoarea sa soţie, Veturia, pentru 
decizia luată, Octavian GOGA a afirmat: „Cumpăr proprietatea 
chiar de ar fi să o dau cuiva. Văduva lui ADY Endre nu se refuză.” 
Începând din anul 1921, el iniţiază ample lucrări de reparare 
şi reamenajare a imobilului de aici, transformând Ciucea3 
nu numai într-o locaţie de petrecere a week-end-urilor şi 
vacanţelor, ci şi într-un loc unde poetul îşi petrece, potrivit 
dorinţei sale  testamentare, somnul de veci.

Octavian GOGA şi soţia sa se vor întâlni cu Berta 
şi soţul ei, pictorul MÁRFFY Ödön, pe la începutul anilor 
’30, la Budapesta, prilej de rememorare a poetului dispărut 
înainte de vreme.

Csinska va înceta din viaţă în 24 octombrie 1934, se 
pare în urma unei congestii cerebrale. Avea doar 40 de ani.

După înstrăinarea proprietăţii de la Ciucea, ea 
nu a mai revenit niciodată pe meleagurile sale natale, fiind 
înmormântată la Budapesta.

 

1 Alexandru HODOŞ (1893-1967), ziarist, traducător, poet şi prozator, om politic de dreapta, subsecretar de Stat în cabinetul Goga, redactor 
responsabil, între 1922-1927, şi director, al revistei „Ţara Noastră”, precum şi al ziarului „Biruinţa”, director al publicaţiei „Linia Dreaptă”, de 
orientare de extrema dreaptă, colaborator, între 1922-1928, al revistei „Renaşterea română”.  A deţinut, de asemenea, după Ion MINULESCU şi 
înaintea lui Liviu REBREANU, funcţia de director general al Teatrului Naţional din Bucureşti. Publicist redutabil, colaborator extrem de devotat al 
lui Octavian GOGA. Pentru activitatea politică de dreapta, inclusiv ca director al publicaţiei de extremă dreaptă „Linia dreaptă”, după anul 1945, a 
fost arestat şi întemniţat. Primii la care s-a repezit, după 1945, Silviu BRUCAN (Brukner), ca redactor al oficiosului comunist „Scânteia”, au fost colegii 
săi de breaslă, jurnaliştii: Pamfil Şeicaru a fost condamnat la moarte, iar alţii, ca Nichifor CRAINIC, Alexandru HODOŞ, Romulus DIANU, Radu 
GYR, Stelian POPESCU etc., au fost condamnaţi la zeci de ani de puşcărie. În preocuparea sa primordială pentru eliminarea elitei româneşti, capabilă 
să influenţeze, dar şisă apere poporul de nefastul regim comunist, pe cale a se instala n România, sub ameninţarea şi cu concursul amatei sovietice de 
ocupaţie, odiosul „ziarist” BRUKNER (i.e Silviu BRCAN) scria: „Spaima lupilor fugăriţi în vizuinile lor întunecoase de bravii noştri politişti apărători ai democraţiei, 
broboanele de sudoare ce năpădesc figurile fiarelor fasciste în faţa necruţătoarelor anchete de la Tribunalul Poporului cresc, sporesc o dată cu ura năvalnică ce se ridică în popor 
împotriva lor. Ziua osîndei se apropie!” 
După eliberarea sa din închisoare, Alexandru HODOŞ face, în primăvara lui 1967, o vizită de câteva zile Veturiei GOGA, la Ciucea. Datorită 
condiţiilor inumane din închisorile comuniste, el a murit curând după aceea. Îmi amintesc bucuria greu de descris pe care o trăia, la Ciucea, după 
ce îi apăruse traducerea operei rabelaisiene Gargantua şi Pantagruel, cu o prefaţă de N. N. Condiescu, ilustraţii de Benedict Gănescu, la Editura 
pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1967. Mângâia cu tandreţea unui părinte filele cărţii şi vorbea cu drag şi căldură celor prezenţi (între care 
m-am prenumărat) despre ea. Este, de asemenea, autor al volumului “Antologia regională, cronici rimate” (1926), precum şi al romanului, publicat 
postum, în 1972,  “Focurile de pe culme”. A efectuat traduceri şi din operele lui BAUDELAIRE, Romain ROLLAND, Rudyard KIPLING sau 
Arthur Conan DOYLE.
2 Răspundea de resortul Cutelor şi Artelor. În ceastă calitate a realizat cel puţin două lucruri memoabile: asigurarea finanţării de la bugetul de stat al 
României a tuturor teatrelor şi operelor în limba maghiară de pe teritoiul ţării noastre (lucru ce azi pare normal, dar atunci, având în vedere crimele 
incredibile săvârşite, vreme de secole, de unguri împotriva românilor, a limbii şi culturii române, crime încă vii în memoria românilor, după cum vremeaa 
dovedit-o din plin, demersul lui GOGA era şi unul realist, dar şi unul ce subliniază marea sa deschidere şi înţelepciune politică, cu toate că, personal, 
suferise din cauza opresiunii ungureşti, inclusiv prin privarea sa de libertate), dar şi înfiinţarea de episcopii ortodoxe române, la Cluj şi Oradea, creând 
premisele unei funcţionări normale a structurilor eclesiale subordonate Mitropoliei Ardealului.
3 Spre a evita orice complicaţie inutilă, având în vedere faptul că, la începerea demersurilor de achiziţie, Octavian GOGA încă nu era divorţat de 
Hortensia COSMA, ahiziţionarea propietăţii de la Ciucea s-a făcut pe un alt nume. Abia ulteror, respectiv în anii 30 ai secolului trecut, Octavian GOGA 
apare în Cartea Funduară ca proprietar al domeniului de la Ciucea, completat pe atunci şi cu imobile şi terenuri cumpărate de la alţi poprietari (e vorba 
de clădirea fostei Mănăstiri de călugăriţe ursuline din Oradea, unde soţia sa va înfiinţa o mănăstire de călugăriţe ortodoxe, rînfiinţată, şi cu sprijinul meu 
personal, după anul 1990, dar şi de câteva hectare de teren cumpărate de la autorităţile comunei Ciucea).
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 CARAGIALE  ÎN  MILENIUL  TREI1

   Eroii lui Caragiale
Azi Domnul GOE are celular
Iar CAŢAVENCU e parlamentar;
Toţi moftangiii-n fruntea ţării sunt
Şi MIŢA-i purtătoare de cuvânt.

   Eugen ALBU
 Portrete eterne
 “Amploaiaţi” şi “haimanale” –

Ca-n teatru’ lui Caragiale – 
Găseşti în viaţă permanent
De pildă:…chiar în Parlament!
  Barbu I.BĂLAN

   Logica lui “curat murdar”
 Politica-i astăzi murdară,

Ştiu toţi că e adevărat
Şi logica elementară
Ne-ndeamnă să facem curat.   

 
   Tiberiu BĂLCESCU

Destin
Lui I.L.Caragiale

Cel ce ne-a disecat pe noi,
O spunem să se audă clar,
Deşi nu-i printre mari eroi,
Ne-a pus sigil… curat murdar!

   Ion BINDEA
  Portret de senator
 Strălucire cât încape,

E un tip “jos pălăria!”
Nu-l priviţi mai de aproape
Că se vede murdăria.

   Aurel BUZGĂU
   Apel la 112 (îndeplinit)
 Poporul azi vă cere
 Ca grabnic să-l salvaţi:
 Partidul la putere
 Să îl descarceraţi.
   Viorel CACOVEANU
   Corupţia endemică
 Politica, îmi este clar,
 E un lucru cam murdar,

Însă justiţia de stat
Cam face din murdar, curat.
  Teodor CAPOTĂ

 Regionalizarea României

11 Este genericul sub care s-a desfăşurat cea de a XXIII-a ediţie 
a FESTIVALULUI NAŢIONAL “ETERNA EPIGRAMĂ”, 
22-24 iunie 2012, la Cluj-Napoca, având ca temă de concurs 
celebrele-i cuvinte “Curat murdar”.

 Inspiraţi fiind de la Buda…
 Simpli muritori ca sperla,
 Sper să li se simtă truda
 În “provincie” …la Gherla.
   Vasile B.GĂDĂLIN

Contract dubios
 S-a zvonit că patronaşul
 Firmei de salubrizare
 Ce ne curăţă oraşul
 Are mâinile murdare.
   Petru-Ioan GÂRDA
  Din umbra lui Nenea Iancu
 În Ploieşti dac-am trăit,
 De umor m-am molipsit;
 De-i eram contemporană,
 Eram şi…republicană.
  

Gabriela-Genţiana GROZA
 Dialog cu Caragiale
 Te infiltraşi cam peste tot:
 Literatură, teatru, vot…
 Cum să ne facem demni de tine?
 “De-aţi scrie mai puţin, …mai bine…”
   Ana MARINOIU
 Nici o schimbare
 Chiar dac-am intrat ân U.E.,
 Nu-i nici rău, nici bine nu e;
 Tot şomer sunt de un an,
 Dar acum… european!
   Marius MĂLAI

Perenitate
 Dovedind că-n lume totu-i efemer,  
 
 Anul Caragiale s-o sfârşi şi el –    
 
 Doar eroii comici tot renasc – pereni –
 Probe vii c-aicea noi suntem, eterni.
   Iconiţa-Octavia MICU
   
   Ajutoare medicale
 Din umanitară normă,
 Ne-au donat, cu mult forfoi,
 Sculele – de la reformă,
 Leacurile… din gunoi.
  Zeno MILLEA
 Parada militară
 Ân straie noi, îngalonată,
 Având acuma un alt brand,
 Trecea armata, reformată
 Cu tehnică de…second hand!
   Gavril MOISA
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Christian W. SCHENK (Germania)

POTCOAVE ÎNSÂNGERATE
Moto

Nu trebuie să înţelegi visarea
ca-s date toate din pruncie

nu te opune sensului căci vrerea
e savurarea lor spre veşnicie.

Iluzii

Tăcerea se destramă-n mii de treceri
plecate peste tâmple adormite
în somnul primului născut
din fulgere şi ploi neadăpate.

Plecarea e-o părere nesfârşită
din alte mii de vise potcovite
cu aripile îngerilor muţi.

Ei pribegesc prin flori                     
prin frunze     
prin petale,
miresmele-i îndeamnă
spre apus.

Doar norii cad pe vârfuri de tăcere
strivind
mireasma trandafirilor plecaţi
în pribegia ultimei iluzii
visate-n zori de zi de somnul
bobocului grădinii somnambule. 

Lacrimi despicate
…şi respiraţia mă doare
când mâinile spre rugăciune
înstrăinează înflorirea
petalelor împreunate.

E prima încercare a genezei
spre a vedea
cum se desparte totul

împreunat de ea spre veşnicie.

…şi îngerii cu lacrimi însetate
de plânsul Lui 
cad picuri peste flori
înstrăinate.

Geneza se sfârşeşte în geneză
pe când desculţii 
şi-au uitat menirea
călcând cărări 
de cai nepotcoviţi!

Cădere
Aici s-a prăvălit un vis
strivind sub el
căderea unei frunze
ce-n fâlfâirea ei năştea alt vis
în somnul cel adânc
al primei clipe
uitate
şi de noi
şi de prezent.

Potecile se duc spre Nu-Ştiu-Unde
iar noi păşim
neştiutori pe ele
uitând că suntem umbra
unei frunze
uitate-n vis,
strivite sub călcâie.

E timpul să uităm visarea!

Împlinire
O aşteptare mângâie apusul
plin de cuvinte
luminând tăcerea.

Copiii ştiu vocalele ce nasc
un răsărit
de fraze inocente. 

Poeţii ştiu consoanele ce dor
şi-nfig în carne
suliţi otrăvite.

Doar morţii-şi leagă
primele cuvinte
de ultimele
strânse-ntr-un buchet.

Şi aşteptarea mângâie tăcerea
umplând cuvintele-n apus.
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SOLO JUSTER

  

NIMIC NOU      URLĂ  PIATRA                                                                                                                                           
 Femeia naşte   luna aşterne pe plai                                                                                                                                             
 de când e lumea lume   cărare de aur                                        
     Să treacă semeaţă                                           
de murit     aia cu coasa                                                                                                                                            
se moare tot de-atunci                             şi zâmbet ce-ngheaţă 
nimic nu-i nou                                                 uraa uraaa                                                                                        

sub soare                                                          urlă piatra                                                                               
     cît o ţine gura                                                                                                            

În rest: poezie     
Unul din cei mai reprezentativi poeţi de limbă română 
din Israel, editor, jurnalist şi promotor cultural, cu 
o biografie impresionantă, care impune respect şi 
plecăciune, este Solo Juster. S-a născut la 1 octombrie 
1922 în Bucureşti. Studiază în oraşul Călăraşi (Ialomiţa). 
În anul 1952 absolvă ”Şcoala de Literatură şi critică 
literară Mihai Eminescu” a Uniunii Scriitorilor din 
România. În 1960 se stabileşte în Israel, la Tel Aviv. 
Publică: ”Poeme de un ban” (1987), ”Ultimul zâmbet” 
(1988), ”Surâsul apelor” (1990), ”Columna secundelor” 
(1992), ”Sensul timpului” (1994), ”Clipa sărutului” 
(1996), ”Lacrima interioară” (1997), ”Poezia cea mai 
acută” (Tel Aviv, 1998), ”Rumba neagră” (Tel Aviv, 
2000), ”Lacul de onix” (Bucureşti, 2001), ”Fiara lirică”, 
”Umbra”, ”Al cincilea punct cardinal”, ”Lacrima 
verde”, ”Iarna verde” (Bucureşti, 2007), ”Iarna verde” 
– poeme alese (Iaşi, 2011). În 1985 înfiinţează la Tel 
Aviv un cenaclu literar, sprijinit de soţia sa, prozatoarea 
Mariana Juster. Elita literară pe româneşte s-a adunat în 
casa lor, lunar, cu regularitate şi seriozitate, în peste 20 de 
ani. Doi ani mai târziu, în 1987, editează revista literară 
”Punct”, cu apariţii în mai şi noiembrie, ajungând până 
la numărul 40. În 1999 este distins cu premiul ”Lucian 
Blaga” (România, Cluj – Napoca) iar în Israel cu premiul 
”ARTZI” (Tel Aviv, 2005).
 Este un poet minunat, care scrie despre sine următoarele:  

Nu numai ca să mă includ în modernitate, încerc şi eu versul 
alb – liber, şi îmi cer scuze că pe ici, pe colo, mai ”păcătuiesc” 
strecurând ritm şi rimă. Lipsită de ritm şi rimă, poezia – mi pare 
o vioară, chiar Stradivarius poate, dar văduvită de coarde, NU 
SUNĂ! Împărtăşesc ideile estetice ale lui Ion Vinea.”(Scriitori de 
limbă română din Israel – generaţia contemporană, biobliografie 
întocmită de Emanuel Aczel, ed.Hasefer, Bucureşti, 2003)                                                                                                           
Maestrul Solo Juster are multe lucruri să ne împărtăşească 
din viaţa şi creaţia sa, astfel i-am propus realizarea unui 
interviu, contactându-l prin poşta electronică, după 
care i-am făcut o vizită acasă, la Rehovot, la cca 20 
km distanţă de Tel Aviv. Complice mi-a fost distinsul 
scriitor Corneliu Leu care şi-a exprimat dorinţa de a-l 
intervieva pe eroul nostru cultural, israelian, originar din 
România, poetul Solo Juster, având în vedere realizările 
sale culturale pe care le veţi afla (dacă nu le ştiţi),  în 
continuare.
Solo Juster s-a născut în Bucureşti dar, pe când avea 
vârsta de trei ani, părinţii s-au mutat la Călăraşi – 
Ialomiţa, unde îşi petrece copilăria ”ca-n basme”, 
locuind în centrul oraşului, vis-a-vis de Şcoala de 
băieţi nr.2 unde a frecventat şi absolvit cursurile şcolii 
generale. Apoi  a continuat studiul la Liceul Ştirbei Vodă 
din Călăraşi, însă, din cauza unui oarecare antisemitism,  
după primul an de liceu, se mută cu familia la Silistra. 
În aceeaşi perioadă tatăl său a avut un accident, a 
stat în spital la Vatra Luminoasă un an de zile  – cu o 
dezlipire de retină, şi, după cca 1 – 2 ani, şi-a pierdut 
vederea. Odată cu accidentul tatălui său a dat şi ”Banca 
Bercovici” faliment, dar şi ”Marmoros - Blank”, care 
erau bănci evreieşti.  
Lucreţia Berzintu:  - Stimate domnule Solo Juster, a trebuit să 
întrerupeţi cursurile liceale pentru a pleca cu familia la Silistra. 
De ce la Silistra?
Silistra era un oraş cosmopolit în care legionarii n-au 
avut acces, niciodată. Au încercat o dată, au venit călări 
de la sate dar populaţia i-a izgonit din oraş. 

”SUB BULGARI, CA EVREI, AM DUS-O FOARTE 
BINE”

Cum a fost la Silistra?
Aveam 12 – 13 ani, m-am văzut într-o localitate nouă, 
o limbă nouă...  locuiau, pe lângă evrei, bulgari, greci, 
armeni, turci... Am prins după ureche; am învăţat 
turceşte, bulgăreşte... Bulgara se aseamănă cu rusa, aşa 
că, am învăţat rusa foarte uşor; armeneşte n-am învăţat 
fiindcă e cam greu.
În 1940 s-a cedat Silistra, bulgarilor, prin Acordul de 
la Craiova şi, sub bulgari, ca evrei, am dus-o foarte 
bine. În 1942 am fost chemat la muncă obligatorie în 
Bulgaria, pe Valea Strumei. Era iarnă şi am mers pe jos 
130 km prin zăpadă, de la Silistra până la Ruse, apoi 
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până la Rusciuk, cu trei sănii ţărăneşti şi ni s-au găsit şi 
locuri de înnoptat la ţăranii bulgari din Cadrilater. În 
total 3 zile am făcut până la locul de muncă obligatorie, 
unde am fost chemat cu ordin militar. Când am ajuns 
acolo era vară, ca aici. Am stat un an de zile, din 1942 
până toamna lui `43. Către sfârşitul acestei perioade, de 
un an, m-am îmbolnăvit de malarie. şi până în ziua de 
astăzi se găsesc, la analize, urme de malarie. 
Ne-au dat drumul acasă şi au luat pe alţii care nu 
fuseseră până atunci. Am avut un an pauză, timp în care 
am putut lucra pentru familie. Ne-a mers destul de bine 
ca meseriaşi; am lucrat la un atelier de reparaţii pălării 
bărbăteşti. Mai erau două ateliere de prăvălii dar ţăranii 
ne-au preferat pe noi. 
Toate împrejurimile Silistrei, de jur împrejur, erau clienţii 
noştri. Când m-au luat pe mine, în 1944, întrebau: ”da`, 
unde-i băiatul?” Li s-a spus că-i luat la muncă şi mi-au 
trimis cutii de 1 kg de miere, slănină ş.a. Şi săracii şi 
bogătaşii au trăit bine sub bulgari. 
În 1944, primăvara, ne-a luat iar pe noi, dar nu în acelaşi 
loc. La Smeadovo, pe Valea Kazanlâk, unde era o pădure 
de tei şi de stejari, fagi, amestecaţi... iar noi construiam 
un drum, de la gara Smeadovo. Ţăranii ne-au primit 
foarte bine.
Câţi evrei au fost deportaţi acolo, la muncă obligatorie?
Se vorbea că au fost 24.000, jumătate din populaţia 
masculină din Bulgaria, împreună şi cu alte minorităţi. 
Acolo era o armată de trudovaci, pentru munci. Am 
lucrat la construcţii de cale ferată şi poduri vechi. Acasă 
aveam 300 gr. de pâine pe zi, la fel ca toată populaţia din 
Bulgaria – pe cartelă; la muncă aveam 600 gr., dublu. Nu 
aveam un regim opresiv. La Silistra, un singur coleg, cu 
care lucram la săpat pământ, un avocat tânăr, Averbuh, 
a fost împuşcat în 1943 de Siguranţă, fiind bănuit de 
comunism. şi eu am fost bănuit de comunism; nu aveam 
voie să circulăm de la 9 seara până la ora 8 dimineaţa.
Fac o mică paranteză: în acea perioadă, la Silistra, în 
sala cinematografului ”Modern”, erau judecaţi sute de 
bulgari care fugeau din Bulgaria în România fiindcă 
venise la cârmuirea Bulgariei un anume Filof, care era 
filogerman, şi a făcut ce-a făcut. Dar se zice că regele 
Boris al III-lea i-a susţinut pe evrei şi nu a lăsat să fie 
deportaţi din Bulgaria, dincolo de graniţele Bulgariei Ma
ri.                                                                                                                                            
Ce a urmat?
Când eram la muncă obligatorie, a doua oară, ne pica 
câte un ziar, ”Ciorno More” (Marea Neagră) care apărea 
la Varna, deci noi munceam în apropiere de Varna – 
pe lângă Şumen (o regiune foarte renumită în Bulgaria) 
şi am citit în 26 septembrie 1944, pe prima pagină, 
”România, 23 August, a capitulat fără condiţii”. Atunci 
am spus prietenilor mei: ”eu, mâine, plec acasă”. Zis şi 
făcut.

Acasă, unde?
Bună întrebare! Silistra nu avea cale ferată. Singura 
legătură era cu vaporul pe Dunăre, între Silistra şi 
Rusciuk, şi mai departe. A venit cu mine un băiat din 
Varna ai cărui părinţi erau exilaţi. 
De ce?
Varna şi Sofia au fost golite de evrei. De ce? Fiindcă 
erau noduri de cale ferată şi baze militare germane 
iar bulgarii ne-au ferit. Deci, am plecat cu acest băiat 
– coleg în acelaşi lagăr cu mine, fiindcă noi, silistrenii, 
eram puţini, 18 – 20. Ne-am dus în port; era plin cu 
nemţi care se retrăgeau din România; Dunărea era plină 
cu nemţii care se bălăceau în apă... Am găsit un Bac 
din Silstra, un cunoscut, care ne-a spus că nu putem 
pleca fiindcă n-avea autorizaţie. L-am luat cu mine pe 
acel băiat, am stat la un hotel în Ruse vreo 3 – 4 zile, nu-
mi mai amintesc, că sunt aproape 70 de ani de atunci. 
Ne-am întâlnit cu silistreni, ”O, Solo, ce faci?” Bucurie 
mare... În sfârşit, a căpătat bac-ul autorizaţie să circule 
pe Dunăre înapoi la Silistra şi ne-a luat şi pe noi.
”EU NU ŞTIAM NIMIC CE SE ÎNTÂMPLA ÎN 
ROMÂNIA ÎN TIMPUL CELUI DE-AL DOILEA 
RĂZBOI MONDIAL... ERA SECRET”
A existat perioada de tristă amintire, a pogromurilor şi deportărilor 
din perioada celui de-al doilea război mondial, când Hitler  
hotărâse rezolvarea problemei evreieşti prin ”soluţia finală” iar 
regimul antonescian trecuse la deportări ale evreilor şi ţiganilor în 
Transnistria dar şi în Ucraina. Alţii au fost deportaţi la munci 
forţate pe teritoriul României. Slavă Rabinului Alexandru 
Şafran, care a intervenit peste tot şi, ca urmare,  s-au oprit 
vagoanele pregătite pentru deportarea evreilor  din Transilvania 
de sud  către lagărele de exterminare din Polonia! Ce cunoaşteţi 
despre acele atrocităţi?
De fapt, eu nu ştiam ce se întâmpla în România în timpul 
celui de-al doilea război mondial, cu deportările de evrei 
în Transnistria... Am aflat abia aici, în Israel. În România 
nu se vorbea, era secret.
Şi, după ce v-aţi întors la Silistra, ce a urmat? Aţi hotărât să 
plecaţi în România împreună cu părinţii?
Nu! Părinţii mei au rămas la Silistra fiindcă erau condiţii 
foarte bune de trai, cu o populaţie foarte prietenoasă, 
mai mult decât prietenoasă. Bunică – mea murise în 
timpul când eram plecat la muncă obligatorie. Cimitirul 
evreiesc era dincolo de graniţă, pe teritoriul românesc, 
dar aveau acces la cimitir. Atunci nu mai era graniţă 
între Bulgaria şi Silistra fiindcă intraseră ruşii, pe 9 
septembrie, şi au construit un pod pe Dunăre. Eu eram 
acasă, m-au căutat prietenii, m-au chemat, mi-au dat o 
armă... poliţia fugise. Era o cazarmă de poliţie la Silistra, 
nu ”stam” (nota red.: ”de formă” sau ”fără importanţă”, din 
ebraică) o poliţie. O cazarmă de poliţie, cu armament, cu 
echipament, cu tot. şi, eu am plecat în pantaloni scurţi 
şi-n cămaşă. Era septembrie... Ei, n-am apucat eu..., 
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cam pe 19 – 20 octombrie am trecut graniţa fraudulos 
în România.
Cu ce scop?
Voiam să-mi continui studiile liceale şi pe urmă să mă 
înscriu la cursuri mai departe. Nu puteam face asta în 
Bulgaria... limba o prinsesem după ureche şi citind prin 
ziare, dar nu cunoşteam materie, nu cunoşteam istorie 
bulgărească, limba bulgară.
 Am venit singur în România, la Bucureşti, unde am 
avut o naşă. Mi-a dat mama adresa, dacă ajung acolo, 
să bat la uşa ei. Am găsit-o, am dormit o noapte la 
dânsa dar n-am mai dat pe la ea, n-am mai văzut-o. Am 
început să-mi caut de lucru, să câştig un ban. Am luat 
ziarul şi am găsit un anunţ că se închiriază o cameră pe 
str. Negustori, nr.24, dacă nu mă-nşel. O gazdă foarte 
bună, foarte curată. Am stat câteva luni acolo, şi, acum, 
o mică paranteză: un bucureştean care lucrase înainte 
la Teatrul Alhambra, ca electrician, a venit înainte de 
cedarea Silistrei, pe 1 octombrie, la nişte rude prin 
alianţă, foarte sărace, şi, a mai avut o rudă la Ruse, care 
avea o făbricuţă de conserve. Când avea de lucru la 
Silistra, lucra cu noi la Silistra; când pleca la Ruse..., şi 
l-a concentrat la muncă obligatorie împreună cu grupul 
nostru dintâi, din 1942. Până am trecut eu graniţa, am 
mai ajutat pe unii să treacă graniţa în România nu tocmai 
cu acte. Era ţara vraite.           
La Bucureşti, l-am căutat pe el la Teatrul Alhambra. El 
locuia în sectorul 3 Albastru (nota red.: Capitala Regatului 
României Mari era împărţită în patru sectoare de culori diferite: 
sectorul I Galben, sectorul II Negru, sectorul III Albastru 
i sectorul IV Verde) în Bucureşti, dacă nu mă-nşel, în 
cartierul sefarzilor (nota red.: ”sefard” în limba ebraică 
înseamnă ”spaniol”). Acolo, împreună cu el, am cunoscut 
pe Beni, de la Teatrul Alhambra, care făcea actorie, fel 
de fel, şi el era un mare comunist. El ne-a îndrumat la 
sectorul III Albastru  şi de-acolo... ”Hei, bine ai venit, 
avem nevoie de tine; pleci la Constanţa!” Aşa am ajuns 
la Constanţa.
LA CONSTANŢA AM SCRIS PRIMELE POEZII
De ce la Constanţa?
Acolo au avut nevoie de mine, la U.T.C. Înainte am 
lucrat lustruitor de mobilă la firma ”Dormitor”, chiar 
la ”Scala”... Şi avea un mare atelier de tâmplărie în Piaţa 
Amzei. Am lucrat câtva timp acolo; am început să caut 
clienţi pentru lustruit mobilă şi mici reparaţii. Deci, am 
plecat la Constanţa... m-au primit frumos. Tudorică 
Roznatoschi era şeful U.T.C.-ului iar şeful P.C.R.-ului 
era Ciuroiu, care a fost şi ministrul de externe pe timpul 
comuniştilor, ambasador la Pekin. Scopul trimiterii mele 
la Constanţa era acela de a organiza tineretul hamalilor 
din port în U.T.C. Şi eu am lucrat în Portul Constanţa, 
aproximativ patru ani de zile, câştigam bine ca muncitor. 
Am fost ales, repede, în Comitetul Sindicatului hamalilor 

din port.
Care era mentalitatea oamenilor  privind apariţia comunismului 
în România?
Eu, personal, am fost recunoscător Partidului Comunist 
şi Armatei Roşii, care ne-a eliberat şi m-am dăruit cu trup 
şi suflet muncii de organizare a tineretului comunist şi 
ca membru în Comitetul Sindicatului ”Dezrobirea”. Am 
simpatizat partidul comunist fiindcă m-am considerat 
lui, ca membru. În timp ce lucram în port, eram şi 
conducătorul Cenaclului Literar  al Casei de Cultură din 
oraşul Constanţa.
Atunci aţi început activitatea literară?
Atunci am început. La Constanţa am scris primele poezii. 
La Casa de Cultură din Constanţa era un învăţător, scos 
din producţie, Hordâncă şi, printre membrii Cenaclului, 
era profesorul de franceză, era Corneliu Leu, Dionisie 
Şincan – care erau elevi de liceu (Liceul Mircea), Elena 
Tărcioagă – care-i moartă, de-acum, tot colegă de liceu 
(Liceul ”Domniţa Ileana”). Mai era un pensionar care 
a fost magistrat de Tribunal (judecător) .a. Mai era un 
coleg de-al lui Corneliu Leu – trebuie să-l ştie, dacă-i 
spuneţi de ”Bătrânul”. Aşa îl numeau ei, ”Bătrâne”. La 
Constanţa s-a organizat şi un concurs literar, la care am 
luat locul întâi la poezie. Mai era unul din fiii unuia dintre 
preşedinţii sindicatului ”Dezrobirea”, Ion Drăgănescu, 
care, până la urmă a lucrat la ”Dobrogea Nouă”. Am 
refuzat să-i iau locul lui, propus fiind. El a fost colegul 
meu, hamal cu mine în port, cum era să-i iau locul?
Unde aţi debutat cu poezii?
Cred că la ”Dobrogea Nouă” sau ”Unirea”.
Ce titlu aţi dat la prima poezie?
”Salut voios de pionier!”
Cât timp aţi activat la acel Cenaclu?
Atâta timp cât am stat în Constanţa. 
Într-o zi, apare un ins şi-mi spune, ”Ai să vii cu mine la 
Bucureşti.” ”Eu nu pot să plec fără să întreb pe cei din 
regionala de partid Constanţa”, i-am răspuns; ”fac parte 
din activul Constanţa, am fost verificat pentru asta.” Am 
mers cu el la ”Regiunea de partid”, secţia de agitaţie şi 
propagandă, care era condusă de o învăţătoare, tovarăşa 
Moşoiu – aşa îi spuneam. S-a uitat la mine şi mi-a spus: 
”Dacă vrei să te duci, noi nu putem să ne opunem 
cererii Comitetului Central.” Eu zic: ”unde mă trimite 
Partidul, acolo mă duc.” Între timp, la Constanţa, am 
fost pe şantierele voluntare, eu am fost în Lunca Prutului 
– comandant de detaşament. Vin la Bucureşti, nu la 
Comitetul Central, ci la Jew Secţie – ziarul ”Unirea”. 
Am stat câteva zile, m-au trimis încoace, încolo, să fac 
un reportaj la Constanţa... apoi am făcut un reportaj 
la Medgidia, pe şantierul ”Canalul Dunărea – Marea 
Neagră”. Reportajul a fost foarte bine primit, de aceea 
m-au chemat de la ”Flacăra”, de la Nicolae Moraru, 
publicaţiile pentru străinătate, ”Narodnaia Rumânia”, 
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”Romania Hoilen”, ”Romania Today”, ”Roumanie 
d`Hojourdui”. Apoi am fost trimis la Turda, într-un sat, 
despre care mi s-a spus că este acolo un ţăran care a 
avut în gazdă comunişti şi unul dintre ei a fost îngropat 
în sat, pe nume Iura; pe tema asta am scris  reportajul şi 
am mai scris şi o poezie, ”Iura”. N-am scris în viaţa mea, 
nici acolo şi nici aici, n-am scris nici pentru Gheorghiu 
– Dej, nici pentru Stalin, nimic! Pentru poezia ”Iura” 
mi s-a plătit în acea perioadă 8000 de lei; eu aveam vreo 
2000 de lei salar. 
M-a întâlnit Eugen Jebeleanu pe şantier, şi, când m-am 
dus cu poezia, ”Ce cauţi aici?”, ”Nu eşti la Constanţa?” 
Zic, uite aşa şi-aşa, şi-i povestesc. ”La ziarul Unirea?” 
”Ce cauţi tu acolo?” ”Tu n-ai să stai acolo. Ai răbdare! În 
curând...” Şi într-adevăr, în vreo două sau trei săptămâni 
primesc un telefon de la Beniuc şi dumnealui mă trimite 
să lucrez la Fondul Literar, pe strada Mihai Eminescu, 
ca referent literar, cinci ore pe zi şi aveam salar aproape 
3000 de lei. Aici am lucrat 2 – 3 ani.
AM FOST TRIMIS, CA ZIARIST, ÎMPREUNĂ 
CU GRUPUL DE DANSURI NAŢIONALE 
”CIOCÂRLIA”
Ce ne puteţi spune despre activitatea jurnalistică pe care  aţi 
desfăşurat-o în străinătate, în China, Coreea şi Vietnam?
Am fost trimis, ca ziarist, împreună cu grupul de 
dansuri naţionale ”Ciocârlia” a Ministerului de Interne 
şi de-acolo am trimis  câteva reportaje la ”Scânteia 
Tineretului”, ”România Liberă”, ”Narodnaia Rumânia” 
şi alte publicaţii, cu ceea ce m-a impresionat mai mult. 
În China am fost bolnav de hemoroizi, am fost internat 
la un spital din Shanghai, o săptămână, şi m-am făcut 
bine cu tratament chinezesc. În săptămâna când am 
fost liber, am primit invitaţie ca să vin la Gheorghiu-
Dej, că era la Shanghai. Am fost acolo, am stat până la 
2:00 dimineaţa şi el n-a venit. A venit un chinez şi mi-a 
spus, ”duceţi-vă acasă că el nu mai vine:” Cioroiu era 
ambasador la Pekin, mi-a trimis vorbă să vin la el dar 
nu m-am dus. Eram al cincilea, ca importanţă, faţă de 
colonelul de securitate. Aveam un dosar beton; hamal 
de port, ziarist...
”AM FOST TRIMIŞI DE LA CONSTANŢA LA 
CONFERINŢA DE ÎNFIINŢARE A UNIUNII 
SCRIITORILOR DIN R. P. R.”
Sunteţi în legătură cu foştii colegi, ziarişti?
Foştii mei colegi de ziar au murit, cu toţii. Nu ştiu dacă 
mai trăieşte cineva. De Sf. Ioan îi voi da telefon lui Ion 
Macarie, cu care am făcut Şcoala de Literatură. El a 
rămas foarte impresionat, ”tu eşti Solo Juster?” De ce? 
Eu şi cu Dragănescu am fost trimişi de la Constanţa la 
Conferinţa de înfiinţare a Uniunii Scriitorilor din R.P.R. 
(Nota red.: Conferinţa de fuziune între Societatea Scriitorilor 
Români şi Societatea Autorilor Dramatici din martie 1949 
marhcează înfiinţarea Uniunii Scriitorilor din R.P.R, ulterior din 

R.S.R., devenită U.S.R. în 1990).  Şi acolo mi-a făcut foarte 
bună impresie Petre Bellu şi Ion Pribeagu. Conferinţa 
a avut loc vis-a-vis de Cişmigiu, în Casa Sindicatelor, 
pe vremea aceea. Eu am făcut dosare pentru o parte 
din scriitorii vechi, dosare de pensii – ca referent literar 
la Fondul Literar. Către sfârşitul şedinţei am luat şi eu 
cuvântul – nu eram pregătit. Am luat cuvântul şi am fost 
publicat în ”Scânteia” pe prima coloană de pe prima 
pagină.
Erau mulţi scriitori, membrii în U.S.R.?
Da. Erau, printre alţii: Mihail Sorbul, Maria Banuş, 
Veronica Porumbacu, Veronica Bârlădeanu, Eugen 
Jebeleanu, Eugen Campus, care mă cunoaşte de-atunci. 
Pe Sorbul îl ţin bine minte pentru că a luat cuvântul şi 
mie nu mi-a plăcut ce a vorbit el, şi atunci am vorbit eu 
muncitoreşte. Ce cultură aveam eu? Eu habar n-aveam 
de Eminescu.
În şcoală nu se învăţa despre Eminescu?
Ba da, dar mie îmi plăcea Coşbuc. Era mai apropiat de 
glie. Toate poeziile lui e un roman sătesc sau despre 
viaţa sătească. şi Ion Horea este adeptul lui Coşbuc. Am 
toate volumele, care mi le-a trimis el.
Aţi participat la cenacluri literare în Bucureşti?
Nu. N-am avut timp.
Cu Mişcarea sionistă aţi avut vreo tangenţă?
Nu. Am avut tangenţă, la Silistra, cu Asociaţia Macabi şi 
cu evreii de-acolo.
”CÂND ERAM ZIARIST ÎN COREEA AM DECIS 
SĂ PLEC ÎN ISRAEL”
Când aţi hotărât să plecaţi în Israel?
Când eram ziarist în Coreea am decis să plec în Israel.
De ce atunci?
Am fost la Panmunjom; am multe fotografii de-acolo. 
Umblau americanii cu gipurile, la o parte era o limuzină 
cât un autobuz de mare, cu toate uşile deschise, cu şofer 
şi cu motorul în funcţiune. Cei cu gipuri, ”Come in!, 
Come in!” Foarte greu m-am hotărât să nu răspund 
chemărilor, dar, întorcându-mă în România, am făcut 
un plan de acţiune; cum să mă depărtez de partid? Cum 
să nu fiu în vizorul partidului ca să nu mă împiedice să 
plec. Odată cu căsătoria – cam în acea perioadă din 1951, 
am început să deschid ochii. Eu eram trimis la toate 
consfătuirile ARLUS - ului (nota red.: ARLUS = Asociaţia 
Română pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică) 
pentru organizarea zilei de ”7 Noiembrie”. Era o masă 
lungă de cinci metri şi erau toate somităţile; partidul, 
ambasadorii şi, vis-a-vis de mine, era Ceauşescu. ”Ce-i 
cu tine aici?” Eu am rămas cu gura căscată. Fusesem 
prin vara anului 1945 la un curs pe care l-a ţinut el în 
Aleea Alexandru, la Bucureşti.
Cum s-a descurcat Ceauşescu la acel curs?
Nu puteam să fac comparaţie. Ce eram eu? M-a întrebat: 
”Ce cauţi aici? Nu mai eşti la Cîî...Cîî...Constanţa?” ”Nu 
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mai sunt demult”, i-am răspuns. L-am mai întâlnit pe 
la Băneasa, cu fel de fel de ocazii. Eu, ca reporter, mă 
împingeam să străbat coloanele şi veneau o grămadă 
după mine, şi el spunea: ”lăsaţi-l!”
V-a protejat...
Da, l-am căutat să-i cer un interviu, să mă primească. 
Nu m-a primit niciodată.
Îi era teamă?
Nu ştiu. De fapt eu mergeam pe-acolo, la Băneasa, să 
fac prezenţă.
Ca ziarist?
Nu. Mă lăsasem de ziaristică. Când am venit din China, 
am făcut un reportaj sau două, apoi, la sfârşitul lui 
decembrie le-am spus, într-o şedinţă de partid, că pe 1 
ianuarie plec în concediu şi pe urmă nu mă mai întorc. 
Au rămas toţi aşa, blocaţi. ”Solo, ce-i cu tine?” Era 
aciunea cu îmbunătăţirea socială a redacţiei, adică fără 
evrei. Evreii au fost daţi afară, şi de-acolo, dar şi din alte 
părţi.
La care publicaţie eraţi ziarist, atunci, când aţi fost trimis în 
străinătate?
La ”Narodnaia Rumânia”. Când lucram la ”Steagul 
Roşu”, într-o bună zi, mă trezesc cu-n telefon de la dl. 
Moraru; ”Solo, vino în coace! Hai să lucrezi aici!” M-am 
dus acolo.
După Fondul Literar?
După Fondul Literar şi după Şcoala de Literatură. S-a 
schimbat directorul Fondului Literar şi l-a trimis pe 
Dumitru Corbea în loc, şi am aflat că a fost legionar, şi 
eu n-am vrut să mai stau cu el. Atunci m-am înscris la 
Şcoala de Literatură din Bucureşti. 
În timpul acesta, ce aţi lucrat?Aveaţi nevoie de o susţinere 
financiară...
Primeam leafa de la Fondul Literar, în continuare. 
La repartiţie am cerut să mă repartizeze la un ziar. 
M-a repartizat la ”Steagul Roşu”. Nu se chema, încă, 
”Steagul Roşu”, se chema altfel, nu mai ţin minte. În 
sfârşit, la ”Steagul Roşu”, şi acolo primeam 600 de lei. 
La începutul Şcolii de Literatură m-am căsătorit cu 
Mariana, viitoarea prozatoare Mariana Juster.
Cum aţi cunoscut-o?
Printre alţii, am fost invitat ca ziarist, de Elisabeta Luca, 
la Comitetul Cinematografiei, ea fiind şefă. Mariana era 
elevă şi lucra acolo. Cum a ajuns ea acolo? Direcţia a 
pornit să caute oameni prin ţară. La început nu avea, decât 
doi oameni sub conducerea Elisabetei Luca: Constantin 
Chiriţă, de la ”Scânteia” şi Ion Visu, de la ”România 
Liberă”. Constantin Chiriţă a plecat prin Moldova să 
caute cadre şi s-a întors cu o elevă din Botoşani, actuala 
prozatoare Mariana Juster şi un alt evreu din Piatra 
Neam, Ştefan Cazimir. Eu am fost chemat la Comitetul 
Cinematografiei să fac un film documentar şi astfel am 
cunoscut-o pe ea. Ea s-a îmbolnăvit... am căutat-o... 

Aveam un prieten acolo şi-mi spunea ”las-o în pace că-i 
fată cuminte!” Un alt coleg, de la secţia evreiască, vine 
la Botoşani, îl întâlneşte pe socrul meu şi-i zice: ”măi, îl 
cunoşti pe Solo Juster?” ”Aaa, pe derbedeul ăla, beţivul, 
fustangiul?”
Eraţi un Don Joan?
Nu eram un Don Joan, dar nu mi-au lipsit femeile.
Eraţi un june frumos...
Nu. Ea era frumoasă, să vă arăt fotografia ei, fotografiată 
de mine, ca nevasta mea, ca mamă de copii. Aşa cum 
am mai spus, la începutul Şcolii de Literatură, m-am 
căsătorit cu ea.
Sunteţi în legătură cu foşti colegi de la Şcoala de Literatură?
Sunt în legătură cu Ion Horea.
Cine v-a descoperit talentul literar?
Eugen Jebeleanu a fost descoperitorul meu. El m-a 
descoperit pe şantierul de muncă ”Ana Pauker”, care 
era la Galaţi. El a fost omul care m-a scos de la Jew 
Secţie (UTC – secţia evreiască). 
În 1960 v-aţi stabilit în Israel, la Tel Aviv, împreună cu soţia şi 
fetiţa. A fost grea acomodarea? Ce aţi lucrat?
A trebuit să muncim pentru a avea o bază materială. 
Am lucrat şi la Compania de telefoane, şi optimetrist, 
şi funcţionar de Bancă, de unde am ieşit la pensie. Am 
învăţat optica, întâmplător. Am găsit un băiat care a vrut 
să mă înveţe singur şi, până la urmă, am devenit tovarăşi. 
Am pus de-o parte nişte gologani şi am cumpărat 
instrumentar semiindustrial. Am mers cu el câţiva ani. 
şi, pe urmă, el s-a încurcat cu o ”boarfă”, scuzaţi-mi 
expresia, şi mi-a spus: ”Solo, nu ajunge pentru doi”, că 
aia cerea ca să meargă la sfârşit de săptămână la hotel de 
cinci stele, şi era o cheltuială. Mi-a spus: ”ori tu rămâi 
în prăvălie, ori eu rămân, cum hotărăşti.” Îi spun: ”Tu 
rămâi. Mie ce-mi dai?” Păi, zice, ”îţi dau cam 55000 de 
şekeli.” ”Bine”, i-am spus, ”primesc!” Şi i-am spus sincer: 
”vreau să comand şi eu instrumentar din Germania.” 
Mă rog... O parte din clienţi, doi bulgari şi încă unul, au 
venit după mine. El lucra repede, dar făcea şi rebuturi. 
Avea o ladă, cam jumătate cât biroul acesta, plină cu 
lentile. Se mai întâmpla ceva, ori era mică, ori era mare, 
trebuia modificată. Dacă era ramă de metal, trebuia 
modificată, trebuia plătit unui bijutier. Doi bulgari..., din 
cauza asta eu n-am învăţat bine ebraica  fiindcă, îi aveam 
pe bulgarii ăştia. Dar acum, am un vecin bulgar, aici, în 
bloc, şi am uitat bulgăreşte. Am uitat şi ruseşte.
SOLO JUSTER, EDITORUL REVISTEI 
ISRAELIENE DE LIMBĂ ROMÂNĂ, ”LUMEA 
MAGAZIN”
În 1966,  Solo Juster înfiinţează revista săptămânală ”Lumea 
Magazin”, el fiind redactorul şef. Secretar de redacţie era 
Sorin Cunea, iar colaboratori, Arnold Velureanu, Harry Ber 
(Canada) Nicu Palty, Marius Godeanu, Davis Grebu ş.a. 
Revista a supravieţuit 18 săptămâni, editându-se 18 numere. 
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Stimate domnule, Solo Juster, vă rog să ne vorbiţi ceva despre 
revista ”Lumea Magazin”, ca idee, realizare... Şi de ce v-aţi 
oprit după 18 numere?
După ce m-am consolidat financiar, din dragoste pentru 
literatură şi jurnalism, m-am gândit să editez o revistă în 
limba română. Eu eram ”Redacţia” şi-mi mai trebuia 
tipograful. Tipograful – erau doi fii ai unui tipograf  de 
limbă latino, (eu eram în legătură şi cu ziarul în limba 
bulgară) care mi-a propus să tipărească: ”păi, stai, am 
eu doi fii care au un local mare, închiriat, şi fac acolo 
o tipografie mare... şi ai să vezi.” Mă duce pe o stradă 
din Tel Aviv, de la ”Tahana Mercazit” (nota red. ”Tahana 
Mercazit” din ebraică, înseamnă autogară) în continuare, 
unde sunt blocurile alea de meserii, vis-a-vis de str. 
Levinski, mă duce acolo şi-mi zice: ”Uite, am 200 m.p. 
Şi aici o să fie... ”Da, o să fie... dar până atunci?” ”Până 
atunci, e treaba mea. Eu răspund de asta, de maşini 
tipografice...” Şi am făcut o convenţie, că voi primi de 
la difuzare 1200 de lire. Cu 10 lire, de exemplu, puteam 
cumpăra de mâncare, în familie, pentru o săptămână 
întreagă. Deci, o să am hârtie, o să am pentru redacţie... 
Venise Sorin Cunea, a fost coleg cu mine, şi, hop!, ai 
venit bine, îi zic. Uite, facem o revistă în limba română, 
”Lumea Magazin”, săptămânală...
Am făcut 18 numere; am câteva, o să vă arăt.
De ce n-am continuat? Din cauză că nu aveam tipografie. 
Tipograful nostru ne-a înşelat. Avea un linotip şi, când 
aveam nevoie pentru revistă, ne spunea că are de lucru. 
El trebuia să plătească tipograful, dacă se dădea la alt 
linotip. N-am mai putut să rezist, lucram 20 de ore din 
24.
Am în faţa mea ”Lumea Magazin”, numărul 10, din 15 august 
1966. Este o revistă de format mare, 34,5/24,5 cm, cu 24 de 
pagini, o grafică atrăgătoare – de bun gust, articole interesante 
cuprinse în rubricile: ”TRIBUNA LIBERĂ”, ”STRICT 
CONFIDENŢIAL”, Reportaje, ”PAGINI DIN 
TRECUT”, ”GURA LUMII SLOBODĂ...”, ”GENUL 
FEMININ”, ”De la lume adunate”; ”De pretutindeni”, sport, 
umor, rebus, publicitate, anunţuri. .. Apropo de anunţuri, mi-a 
atras atenţia un anunţ de la pagina 7 despre un vernisaj care 
sună aşa: ”Mîine, marţi 16 august a.c. la ora 18,30 va avea loc 
la Casa Ziariştilor din Tel Aviv, strada Kaplan nr.4 vernisajul 
expoziţiei pictoriţei LIANA SAXONE...” (nota red.: o 
pictoriţă originară din România pe care eu o stimez pentru arta 
sa, dar şi pentru talentul ei publicistic). Citez din câteva titluri ale 
revistei: ”Ce se poate petrece ÎN FEUDA lui ABA HUSI”, 
”Angelica Rozeanu a fost concediată”, ”Haolam Haze”, ”DIN 
KNESET”, ”ARTUR RUBINSTEIN”, ”Execuţia celor 
patru miniştri congolezi”, ”Catastrofă la etajul 79”, ”Doi 
gemeni se regăsesc după 24 de ani” ş.a.
SOLO JUSTER, INIŢIIATORUL ÎNFIINŢĂRII 
CENACLULUI LITERAR ”PUNCT” ŞI EDITORUL 
BIANUALULUI CU ACELAŞI NUME, ”PUNCT” 

În 1985 înfiinţează Cenaclul Literar ”Punct”care a funcţionat 
peste 20 de ani, şi, cu doi ani mai târziu, în 1987, înfiinţează 
bianualul ”Punct” – ajungând până la nr. 40,  fiind susţinut 
de soţia sa, prozatoarea Mariana Juster.  În primul număr al 
revistei ”Punct”, Solo Juster scrie:  ”La doi ani de existenţă, 
am întocmit această foaie, ca un semn dedicat celor care 
mi-au susţinut ideea de CENACLU.”
 Citez din articolul ”CENACLUL LITERAR” scris de 
Dr. Iosef  Eugen Campus şi apărut în primul număr al revistei 
”Punct”, noiembrie 1987: ”Dar ceea ce am admirat la Solo 
Juster, iniţiatorul Cenaclului, şi la cei care i s-au alăturat, 
a fost pasiunea pentru literatură.
În timp ce alţii se întîlnesc oameni ”serioşi”, pentru a 
încheia afaceri fructuoase, sau pentru a juca ”serioase” 
partide de cărţi, ei îşi ”pierd vremea”, încăpăţînîndu-
se să facă, în cele mai potrivnice condiţii, literatură şi 
mai se şi întîlnesc ca să o discute între ei.(...) Adevărata 
pasiune pentru literatură, cred eu, include şi dispreţul 
pentru maculatură, pentru ceea ce se pretinde deşi nu 
este literatură. În acest spirit am încercat să influenţez 
atmosfera de lucru a Cenaclului. Prieteneşte, am fost 
adesea necruţător.”
În primul număr al revistei ”Punct” publică următorii cenaclişti: 
Dr. Iosef  Eugen Campus (Cenaclul Literar), Maria Găitan 
(Joc, Ruga – versuri), Adrian Zahareanu (Scrisoarea – proză), 
Mariana Juster (Doi cireşi dintr-o tulpină – proză), Zeev Ben 
Chaim(Inspectorul – schiţă), Andrei Fischof  (Acuarela – 
versuri).
Domnule Solo Juster, ce v-a determinat înfiinţarea acestui 
Cenaclu Literar?
Shaul Carmel era seccretarul Asociaţiei Scriitorilor 
Israelieni de Limbă Română şi am venit la el cu 
propunerea să facem la Asociaţie un Cenaclu Literar, 
la care el mi-a răspuns: ”Noi, Asociaţia, nu ne putem 
lua riscul, să dăm în bară, cu un cenaclu literar, nu ştiu 
dacă va prinde, nu ştiu dacă va merge, nu ştiu dacă va 
avea viaţă. O să vedem.” Până la urmă, a venit şi el la 
Cenaclu.
Şi, după ani de cenaclu, la care participase şi Shaul Carmel, n-aţi 
mai discutat despre problema asta?
Nu, niciodata! Şi-a amintit, nu şi-a amintit, nu ştiu, 
nu-i traba mea. Ai să-l întâlneşti aici (arată spre reviste 
”Punct”) de multe ori. A fost o încercare de-a mea 
personală şi asta a fost refuzată de Asociaţie. Asta m-a 
pus pe gânduri; stai, asta este o încercare grea, nu este 
de colea, şi i-am spus ”Punct”. Dacă am început cu 
”Punct” şi revista tot ”Punct”. Hârtia şi imprimarea mă 
privea pe mine.
Şi, atunci, când el a spus ”să vedem”, cum aţi luat hotărârea?
Am cerut o listă cu membrii Asociaţiei Scriitorilor şi 
am trimis, tuturor, o scrisoare ”tip”, propunându-le să 
înfiinţăm un Cenaclu Literar, fiind vorba de scriitori 
care scriu în altă limbă decât ebraica şi nu aveau acces 



www.cetateaculturala.wordpress.com

76
niciunde, şi eu mă pun la dispoziţie, dau spaţiu din casa 
mea... m-a costat multe parale.
Câţi membrii avea Cenaclul Literar ”Punct” şi care erau aceştia?
Erau vreo 40 de membri, plus invitaţi, ca: Solo Juster, 
Mariana Juster, Dr. Iosef  Eugen Campus, Andrei 
Fischof, Mioara Iarchi Leon, Tania Lovinescu, Adrian 
Zahareanu, Shaul Carmel, Luiza Carol, Maria Găitan 
- Mozes, Moscu Eyal, Solo Har - Herescu, Prof.univ. 
Andrei Strihan, Gina Sebastian Alcalay, Zoltan Terner, 
Lucia Zilberman, Felix Caroly, Sonia Palty, Lucian Zeev 
Herşcovici, Mira Iosif  (Belgia), Ştefan Iureş, Eveline 
Fonea, Radu Cârneci, N. Palty, prof. Vladimir Eşanu, 
regizorul Pavel Constantinescu. Dr. Ieruhim Roisman, 
Monica Săvulescu (Olanda), Ludovic Bruckstein, 
Leopold Ruga, Moşe Maur, Z.B.C., Davis Grebu, Sorin 
Cunea, Isaac Eyal, Ervin Elias (Beer Sheva), Preot Ion 
Chirilă, Dorel Dorian, Mira Iosef  (Bruxelles), Maria Pal 
(Cluj), Zelber Haim (umorist), Iudith Coman, Leopold 
Bittman, Elena Ester Tacciu, Geta Berghof, dr. Sandu 
Iacobson Ileana Iren Grunwald ş.a. Mulţi dintre ei 
au murit, între timp. De fiecare dată, în fiecare lună, 
participau, cel puţin, 18 – 20 de membri.
Cum se desfăşura, efectiv, o şedinţă de Cenaclu Literar? Cine era 
conducătorul?
Eu eram conducătorul Cenaclului. Dinainte se comunica 
cine citeşte în Cenaclu. Eu ceream de la ei copii. Nu de la 
toţi, de la cei care-mi plăceau mie, ca să apară în revista 
”Punct”. Nu era nicio ordine de zi, cu subiecte. Fiecare 
citea ce anume dorea. La ora fixată (17:00) se vorbea, 
discutau unii cu alţii... apoi eu: ”Domnilor, este ora ca 
să începem şi vă rog să încetaţi orice fel de discuţii!”, 
”Cine are de citit astă seară?”, ”Eu, eu...” Câteodată se 
prelungea până seara târziu.
Până când?
Până când puneam eu ”punct”.
Care erau relaţiile dintre membri?
Era cea mai perfectă democraţie, toţi eram egali, nu 
aveam ”grade”. Shaul Carmel nu suporta critica şi 
totdeauna se supăra. La Cenaclu veneau de la Beer 
Sheva; Dr. Elias Ervin venea de la Ashkelon... Andrei 
Fischof  venea de la  Haifa; el scrie primele poezii în 
limba ebraică. Preotul Chirilă, cât a stat în Israel, venea 
regulat la Cenaclu.
Printre membrii a fost şi Michael Elias, cu care am 
copilărit la Călăraşi, cu el şi cu vărul său. El a murit.
Este vreo legătură între el şi Spitalul ”Elias” din Bucureşti?
Nu. ”Elias” este un nume foarte comun la sfaradit. 
Spitalul ”Elias” este construit de un mare bancher, 
evreu, Jack Elias, care a donat bani, a înfiinţat Banca 
Naţională, a făcut Academia Română, a făcut teatre 
în România, şi a depus aur, dar, când a avut nevoie, 
directorul (guvernatorul) Băncii Naţionale n-a vrut să-i 
onoreze CEC-ul, că era şi importator de bumbac. Patru 

funcţionari avea la Sf. Gheorghe.
Mai trăieşte cineva din familia lui?
Nu. O soră a lui... Tatăl lui era un mare bancher, mai 
bogat decât Jack Elias, la Constantinopol. Numele 
Spitalului Elias este pe numele lui taică-său. Nu-i pe 
numele lui. Sora lui Jack Elias era damă de companie a 
Reginei Elisabeta.
Să revenim la revista ”Punct”. De ce ”Punct”?
Adeseori am fost întrebat de ce ”Punct”. A fost a doua 
încercare, după Cenaclu şi n-am avut computer. N-am 
ştiut cum să fac, şi Ira Iosif  mi-a făcut cadou o maşină 
de scris. Am încercat ”Punct-ul” ăsta la maşina de scris, 
pe trei coloane. Am să vă dau un exemplar. Aşa s-a 
făcut primul număr, la început, în patru pagini. I-am dat 
numele de ”Punct” fiindcă e mic. O încercare. Refuzat 
de Shaul Carmel, refuzat de Asociaţia Scriitorilor. Când 
el s-a ales preşedinte, noi am rupt relaţiile cu el. Apoi 
am cumpărat un computer şi Mariana scria materialele 
pentru revista ”Punct”, creaţii ale celor care participau 
la Cenaclul Literar.
Cenaclul Literar a funcţionat peste 20 de ani  iar 
revista ”Punct” a ajuns la nr. 40. S-a încetat activitatea 
Cenaclului, când eu m-am îmbolnăvit, acum câţiva ani 
în urmă. 
Ce probleme de sănaătate aţi avut?
Am fost foarte bolnav. Nu ştiu ce am avut. Dacă făceam 
2 – 3 paşi, cădeam pe o parte. Fiica mea, care este medic 
(la prematuri şi naşteri grele), m-a dus la un specialist 
(a ieşit la pensie de vreo 2 – 3 ani) şi mi-a prescris un 
tratament. L-am luat şi m-am vindecat, nu mai cad de 
ani de zile. Pot merge pe jos, fără probleme.
 De ce v-aţi mutat din Tel Aviv în Rehovot?
Fiica mea locuieşte în Rehovot. Soţia face dializă, o boală 
foarte cruntă. Eu, mai puţin. Când era nevoie o chemam 
pe fiica mea, la ora 1:00 noaptea, la 2:00 noaptea... Şi aşa 
s-a hotărât să stăm cu toţii în acelaşi oraş, în Rehovot. 
Atunci, când m-am consolidat financiar, am cumpărat 
un apartament în nordul Tel Aviv-ului, pe str. Miriam 
Haşmonait 20/4 şi acum este închiriat. Cu chiria de-
acolo plătesc chiria de aici (din Rehovot) şi mai rămâne 
acolo, nişte bănuţi.
La ce lucraţi acum?
Acum, nu mai fac nimic.
Nu mai scrieţi? De ce?
Fiindcă nu mai înţeleg ce-am scris. Nu mai desluşesc. 
Mâna îmi tremură... Pentru activitatea mea culturală am 
primit un premiu din partea lui Itzak Artzi, lăsat prin 
testament. Familia lui mi l-a dat după ce a murit el.
Impresionant! Felicitări!
CENACLUL ”PUNCT” – AFLAT ÎN AL 12 – 
LEA AN DE EXISTENŢĂ – ESTE SINGURUL 
CENACLU DE LITERATURĂ ROMÂNĂ DIN 
AFARA GRANIŢELOR ROMÂNIEI CARE A 
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REUŞIT PERFORMANŢA UNEI ASEMENEA 
REGULARITĂŢI ŞI LONGEVITĂŢI
În continuare, merită să citez din cronicile apărute în revista 
”Punct” despre activitatea literară, desfăşurată în casa familiei 
Juster, lună de lună, timp de peste 20 de ani, unde se aduna elita 
creaţiilor literare pe româneşte. Iată:
”CRONICĂ DE CENACLU
Îmi aduc aminte că în urmă cu zece ani eram turistă în Israel şi 
prietena mea, Sonia Palty, m-a luat să văd ” un cenaclu literar”. 
Şi astfel în casa albă, primitoare a Marianei Juster, a lui Solo 
Juster, am cunoscut pe Ludovic Bruckstein, pe Ruga – Bittman, 
pe respectatul critic literar, profesorul Eugen Campus... Şi alţii.
Dar,  mai ales gazdele: Mariana Juster şi Solo Juster, şi mica lor 
poveste, atât de simplă şi de emoţionantă.
În urmă cu 12 ani, doi oameni modeşti, dar mari iubitori de 
literatură, el – poet cunoscut, ea – originală prozatoare, hotărăsc 
să deschidă casa lor din strada Miriam Ha-haşmonait ca să 
creeze un cadru pentru întâlniri literare...” (Tania Lovinescu, 
revista Punct, Nr. 19, noiembrie 1996, pag.12).

”Cenaclul literar ”PUNCT” – organizat de scriitorii Mariana 
Juster şi Solo Juster – scoate de două ori pe an revista literară 
PUNCT. Materialele cuprinse în revistă aparţin membrilor 
cenaclului şi sunt publicate în urma citirii şi comentării textelor 
în cadrul prietenesc (dar exigent) al discuţiilor lunare din cenaclu.
Cenaclul ”PUNCT” –  aflat în al 12-lea an de existenţă – 
este singurul cenaclu de literatură română din afara graniţelor 
României care a reuit performanţa unei asemenea regularităţi 
şi longevităţi. Cenaclul îşi desfăşoară activitatea în locuinţa 
soţilor Juster, iar revista apare prin efortul personal al acestor 
doi scriitori.” (Luiza Carol, revista Punct, Nr. 19, noiembrie 
1996, pag.12). 

”Se împlinesc în mai zece ani de când apare mica revistă ”Punct” 
a soţilor Mariana şi Solo Juster, animatorii cenaclului de la 
domiciliu, unde sunt citite cu glas tare (şi discutate sub egida 
politicoso-intransigentă a criticului Eugen Campus) scrierile 
tipărite în foaia acum sărbătorită.
Am preţuit întotdeauna dorinţa de calitate a Justerilor, ambiţia 
de a separa apele talentate de producţia valeitarilor ţîfnoşi. Am 
preţuit punctualitatea cu care, anotimp după anotimp, ”Punctul” 
acesta apare, dovedind o tenacitate rară în lumea ”tribului” de la 
noi, unde îndeobşte marile focuri sînt de paie.
Am preţuit într-atâta voinţa aceasta exemplară de a dura, 
marcînd mereu puncte în lupta contra oboselii şi a lui ”ce rost 
are” – încît astăzi, la aniversare, eu strig: Punct şi de la capăt!” 
(Al. Mirodan, revista Punct, Nr.20, mai 1997, pag.1).

”PUNCT” LA ZECE ANI
Scriitorii – poeţii în special – sunt fiinţe neadecvate vieţii 
cotidiene, practice. Au aripile prea mari, bune pentru zbor şi 
înălţimi. Dar care încurcă la mersul pe pămînt. Vă amintiţi 
simbolul Albatrosului lui Baudelaire. Dacă la aceasta se adaugă, 

ca trăsătură caracteristică, şi modestia, incapacitatea de a face 
propagandă pentru sine însuşi, şansele de succes se reduc şi mai 
mult. Şi totuşi – Don Quijotte incurabil – mă încăpăţînez să 
cred că, până la urmă, valorile ies la suprafaţă, timpul – cu sita 
lui fină şi incoruptibilă – cerne totul, inexorabil.
Iată-ne şi pe noi acum – doisprezece ani de la înfiinţarea 
cenaclului, zece ani de la apariţia primului ”Punct”.
Durăm încă. Deşi ne-am ferit de agitaţia, de publicitatea 
zgomotoasă – conştienţi de limitele noastre, dar şi convinşi de 
rostul nostru, în colţul nostru. Durăm încă.” (Iosef  Eugen 
Campus, revista Punct, Nr. 20, mai 1997, pag.5).

”PE GÂNDURI
Fără să încerc vreo comparaţie, cred că modestul nostru cenaclu de 
la Tel- Aviv a însemnat ”ceva” în spaţiul restrîns al literaturii 
pe româneşte în Israel pe parcursul celor aproape două decenii de 
existenţă.
Cred de cuviinţă să amintesc cinstind memoria celor care ne-
au însoţit cu entuziasm începuturie, dar prin însăşi natura 
omenească a inevitabiluui ne-au rărit rândurile regretaţii: Ludovic 
Bruckstein, Moşe Maur, Leopold Bittman – Ruga, Ieruhim 
Roisman, Adrian Zahareanu, Nicu Palti, Zeev Ben – Chaim, 
Vladimir Eşanu, Pavel Constantinescu; au mai părăsit cenaclul, 
din fericire, din cu totul alte motive, Tania Lovinescu, stabilindu-
se în România, Elena Tacciu, Sonia Palti şi Felix Caroly, din 
motive de noi necunoscute...
Am rămas mai puţini şi ziua de mâine mai nesigură... Cu destule 
dificultăţi am încropit acest al 33-lea Punct. Va mai apare cel de-
al 34 lea? (S.J., revista Punct, Nr. 33, noiembrie 2003, pag.8)

”În ziua de 18 martie a.c. ASOCIAŢIA SCRIITORILOR 
ISRAELIENI DE LIMBĂ ROMÂNĂ a decernat premiul 
ARTZI prozatoarei Mariana Juster şi poetului Solo Juster pentru 
CENACLUL LITERAR PUNCT în preajma împlinirii a 
două decenii de neîntreruptă activitate.”
(Revista Punct, Nr.34, mai 2004, pag.2)

”20 ANI DE CENACLU
De douăzeci de ani? Nu-mi amintesc exact când am început să 
frecventez cenaclul Punct. Îmi amintesc însă bine motivele care 
m-au determinat să iau în continuare parte asiduă la lucrările 
acestui laborator literar, care s-a impus în opinia publică prin 
atmosfera creată ca şi prin seriozitatea rezultatealor.
Am venit în cenaclu nu din obligaţie. Ci din plăcere. Din 
plăcerea de a fi găsit în ospitalitatea Marianei şi a lui Solo, 
patronii sârguincioşi ai cenaclului, ceea ce nu aflasem în alte 
medii scriitoriceşti. Am găsit o atmosferă de interes pentru creaţia 
celuilalt, de consideraţie pentru fiecare membru al cenaclului, 
indiferent de locul pe care presupuneam că l-ar ocupa pe scara 
valorilor literare (...) La Punct poposeau oaspeţi din străinătate, 
care ne onorau cu prezenţa şi lecturile lor.
Punctul devenise o adresă agreată în lumea scrisului. Aici am 
asistat la evoluţia creaţiei unor cenaclişti, la impasurile lor 
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trecătoare, la închegarea unui spirit de echipă care începea să 
anime această mică făclie de litere (...)
Mulţumesc din inimă Marianei şi lui Solo pentru clipele plăcute 
petrecute în cenaclu, oferite de ei cu simplicitate şi căldură colegială. 
Le urez ani mulţi şi buni, lor şi Cenaclului Punct.” (prof.univ. 
Andrei Strihan, revista Punct, Nr. 36, mai 2005, pag.2).

”Aflu că inconfundabilul cenaclu al Justerilor împlineşte 20 
(douăzeci!) de ani şi că originalul lor PUNCT ajunge şi el 
la o ediţie jubiliară! Cum să-i felicit? Cum să onorez această 
aniversare, cu ce scule literare? Căci nimic mai superficial, mai 
steril, mai pompos şi inutil ca rândurile omagiale, evocările paseiste 
şi urările de circumstanţă... Punctul în ansamblul antologiei sale, 
a devenit o voce unică în peisajul teritoriului invocat. E vocea unui 
grup de prieteni, care timpuriu dezrădăcinaţi din limba viselor lor, 
s-au reîmplantat, s-au revigorat, şi-au reconstruit plăsmuirile... 
Acest spaţiu magic ce se reconstituie ciclic, ca luna plină, se 
deplasează laolaltă cu constructorii lui; din Tel Aviv la Rehovot, 
de aici oriunde ar fi ei, scena Cenaclului, magnetul grupului de 
prieteni rămâne acelaşi... Grupul rezistă, bucuros să părăsească 
cotidianul existenţei pentru a se refugia în ficţiune, în metafore, 
în inefabil. Pentru a se oferi pe rând judecăţii colective, sentinţei 
grupului. E singurul Tribunal al Fericirii pe care l-am întâlnit.” 
(Myra Iosif  – Bruxelles, revista Punct, Nr. 36, mai 2005).

”...Acum, la împlinrea unei vârste primăvăratice, nu-i vorbă, 
totuşi deja impresionantă pentru cenaclu, pentru o revistă literară, 
simbolicele flori expediate din Bucureşti, România, către Rehovot, 
Israel, sper să-i găsească reuniţi (şi uniţi din nou) pe cât mai 
mulţi dintre cei ce datorează enorm, ca şlefuire, ca autoritate, ca 
imagine – cenaclului şi revistei.
La mulţi ani gemenilor Punct!
La mulţi ani, cu sănătate celor doi autori ai liniei formate din 
sumedenia de puncte!” (Ştefan Iureş - Bucureşti, revista Punct, 
Nr. 36, mai 2005)

”TELEGRAMĂ

A douăzecea aniversare a revistei Punct este o aniversare 
emoţionantă.Douăzeci de ani de poezie, proză, critică literară, 
exprimând o aleasă simţire, un acut sentiment al contemporanului, 
o subtilă căutare a unui drum spre sufletul cititorului...
Tuturor colaboratorilor revistei şi în mod special editorilor ei, Solo 
şi Mariana Juster, felicitările noastre!” (Valentina şi Berthold 
Gruenwald – Duesseldorf, revista Punct, Nr. 36, mai 2005).

”DAKAR *

morţii mei nu sunt
muriţi în veşnicie

ei sunt vii
în memoria şi sângele meu

împărăţia morţii
nu-i va încape

morţii mei din fund de mare
urcă pe zarea albastră

şi seamănă pâine în ţară
cu mine

ci râd şi plâng
trăind în trăirile mele

străbătând veşnicia
cu toată ţara”

(Solo Juster, revista Punct, Nr. 40, mai 2007, pag.7)
Stimate Domnule, Solo Juster, de ziua dumneavoastră aniversară, 
01 octombrie 2012, vă urez din partea mea, a stimatului scriitor 
şi prieten Corneliu Leu, cât şi din partea ”cenacliştilor” şi 
cititorilor, un sincer ”La mulţi ani!”, cu sănătate şi bucurii!
Închei cu una din poeziile dumneavoastră:

NICI O LIMBĂ

Să mă ascund de mine
am fugit
în prea – înaltul turn de fildeş

nici în cer
nici pe pământ

cuprind de acolo marginile lumii
drama vremurilor pocite
dincolo de cuvintele ce nu pot fi
în nici o limbă rostite

nici o limbă nu încape
atât de multul
urât
al lumii

(Din vol. Arborele memoriei – antologia poeţilor de limbă 
română din Israel, ed.Orion, Bucureşti, 1997, ediţie îngrijită de 
Radu Cârneci, pag.136, Solo Juster)

Vă mulţumesc!
Lucreţia Berzintu
Septembrie 2012
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Basir RASHHA (Afganistan)

Ispită

Au venit ambulanţele şi tu eşti prinsă între ele. 
N-ai cale de scăpare, nici înainte, nici înapoi. Dacă 
mergi înainte, trebuie să te sui în ambulanţă; dacă mergi 
înapoi, te arzi în foc.

- Eşti rănită, soră? 
- Nu, n-am nimic! Sunt bine!
Au venit repede, sigur sunt de la Spitalul „Patru 

Sute de Paturi”. Îţi tremură picioarele. Nu ştii dacă de 
foame sau de frică! Poate e de la foame… Nu-ţi aduci 
aminte când ai mâncat o bucată de pâine ultima oară. 
Când ai ieşit azi de-dimineaţă din casă, ai promis că nu 
te întorci cu mâna goală. Te aşteaptă copiii, poate au 
leşinat deja de cât de lihniţi sunt. Când te îndreptai spre 
staţia de autobuz, te gândeai ce să le răspunzi?

- N-am găsit nimic, fata mea! Fiule, tu eşti 
bărbat! Un bărbat nu plânge de foame!

Erai pe partea cealaltă a străzii când se apropiase, 
ţiuind, racheta. Fugiseră toţi să se adăpostească undeva. 
Te ascunseseși şi tu după un căruţ. Când racheta se 
izbise de pământ, căruţul se răsturnase şi te treziseși cu 
cartofii în cap.

- Hai, soră, vino şi urcă-te! Eşti rănită!
- Nu! N-am nimic!
Te ridicaseși din locul tău, cartofii se 

amestecaseră cu mâini şi picioare sfârtecate. Ţi se făcuse 
groază; dar nu vroiai să scapi ocazia asta. Trebuia s-o 
iei… Lucea! O fi păcat! Dar cu banii de pe ea poţi să-ţi 
saturi vreo două luni copiii!... Poate chiar şi-un an, dacă 
mâncaţi doar pâine goală… Îţi tremurase mâna; s-o iau 
sau nu? Dacă n-o iei tu, o ia altul. Închiseseși ochii şi 
o ridicaseși. Era caldă, încă. Un soldat îţi ieşise în cale. 
Sub burqa te făcuseși albă ca varul; dar nu de foame, ci 
de frică!

- Eşti rănită, soră!
Urmăreşti privirea soldatului. Burqa ta e pătată 

de sânge şi de sub poalele burqei picură sânge pe 
pământ. Nu ştii dacă să mergi înainte sau să dai înapoi! 
Dacă mergi înainte, trebui să te urci în ambulanţă, 
dacă mergi înapoi o să arzi în foc. Flăcările au cuprins 
autobuzul şi simţi mirosul oamenilor arşi. De data 
asta, racheta ţintise staţia. Trăseseră din Paghman. În 
fiecare zi trăgeau de-acolo. Şi nu doar una, ci zeci de 
rachete care cad peste tine şi peste oamenii oraşului tău; 
un oraş blestemat, parcă. Sigur de-acolo s-a tras. Căci 
acolo erau munţii mai înalţi şi se putea vedea peste tot 
în oraşul tău. Cândva, Paghman era locul de odihnă, al 
tău şi al oamenilor din Kabul; dar acum era în mâinile 
oponenţilor.

- Hai, soră, urcă-te!

Te urci în ambulanţă. Oamenii sunt căzuţi, unii 
peste alţii. Unul e leşinat, altul strigă de durere. Tu te 
aşezi lângă uşă, să nu pierzi ocazia, când se iveşte. Să 
fugi! Să mergi şi să mănânci o bucată de pâine cu copiii 
tăi; dar şansele sunt mici… Toate căile sunt blocate… 
Neputincioasă, stai în locul tău şi te gândeşti cum să 
scapi.

Doi soldaţi aduc o femeie pe brancardă. E 
îmbrăcată cu un deux pieces. Şi-a pierdut mâna stângă 
şi sângele i se scurge de pe marginea brancardei. Îţi zici:

- Nu cumva e a ei…
Încă nu ştii dacă e stânga sau e dreapta; nu ştii. 

Doar că nu mai e caldă; s-a răcit, şi tu o ţii strâns în 
mână.

Uşa ambulanţei se închide. Uşile se închid. 
Se face întuneric; parcă v-ar fi îngropat într-o groapă 
comună. Miros de sânge, miros de fum, miros de 
cenuşă! Simţi că-ţi vine să verşi, să vomiţi; dar n-ai nimic 
în stomac! A trecut mult de când n-ai mai pus gura pe 
ceva. Strigi:

- Mă aşteaptă copiii!
Dar nu te aude nimeni. Ultima oară când te-

ai suit într-o ambulanţă, a fost chiar acum câteva luni. 
Trupul fără viaţă al soţului tău era pe brancardă, iar tu, 
deşi ştiai că nu mai trăieşte, insistaseși, chiar şi la spital 
insistaseși:

- E viu, n-a murit! Nu trebuie să moară!
Dar s-a dus. Nici el n-a fost iertat de rachete. S-a 

dus; toţi ne ducem. Dar e altceva când pe voi vă trimit 
cu forţa…

Ambulanţa se opreşte şi uşa se deschide. Uşile se 
deschid. Mormântul se umple de lumină. Brancardierii 
sunt pregătiţi să preia răniţii. Tu cobori pe propriile 
picioare şi fugi din toate puterile. Auzi strigătele 
infirmierilor:

- Unde pleci? Aşteaptă, stai!
Dar tu pleci, te îndepărtezi cât poţi. Infirmierii 

găsesc, în locul unde ai stat tu, o mână; mâna dreaptă a 
unei femei! Brăţara de aur încă luceşte.
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MOJTABA SANATI  (Iran)
(Data na;terii: 18 iunie, 1983)

ROTUND

Am fost uitaţi, pierduţi nicicând
Spânzuraţi după Isus pe crucea lui 
Eram nevăzuţi dar eram liberi 
Ca rădăcinile sub doi copaci diferiţi 
 
Am crescut în întuneric sub pământ 
Pământul era cald, pământul era rotund 
Am crescut spre tine şi tu la fel 
Unde ne vom întâlni pământul va crăpa 
 
Eram  povestea epică a lăcomiei 
Pofta a două seminţe de cândva 
De mult trupuri nu mai avem 
Chipurile noastre oţel, ciment inimile noastre 
 
Ca pendule legate cu lanţuri de fier 
Atârnăm dar visul încă persistă 
Pământu-i un dormitory plin de uliţe 
Din ciment patul nostru şi din oţel cearşafurile 
 
Încă ne mai întindem la soare 
Creștem inangibil ca un singur trup 
Cresc spre tine; o autostradă crapă 
Se sparge un geam … tu creşti spre mine 
 
Pământul e rotund, ea n-are de ales  
Ne mişcăm în ea; şalele ei sunt umede 
E excitată după privitul a ceea ce suntem 
O transform apoi într-o stea 
 
O penetrăm adânc şi-ncet 
Ciment şi oţel şi totuşi creştem 
Suntem povestea epică a poftei 
Ca pendulele de-oţel uitate în rugină 
 
Suntem demult uitaţi, dar încă ne mişcăm 
Suntem o armată din argilă 
O armată spânzurată unde-a fost Isus 

O armată cu o cauză plăcută
 
O armată puternică dar adânc îngropată 
Nevăzuți, neobservați, totuși ne târâm 
Orașul  - odată ce-l întâlnim – va cădea  
Apoi versul nostru va sfârşi tot 
 
În limbi de care nicicând n-ai auzit  
Ne scriem poemele cuvânt de cuvânt 
Suntem o seminţie de zei de fier 
Purtăm un neruşinat Jihad 
 
Am fost uitaţi acum nu suntem 
Pîmântul e rotund, pământul e fierbinte 
Ea tânjeşte după tot ce-am lăsat în urmă 
Pofta noastră gravată în mintea ei...

STÂLPUL

Ea s-a născut în faţa lui Dumnezeu, Eva şi Satan 
aveau nume 
Ea are suflet alcătuit din cuvinte  cu rime în venele lui 
 
Înainte de a se porunci luminii să fie; ea era acolo 
Tot ce e, e o consecinţă; ea e cauza 
 
Ea e  un dezastru al armoniei ce tămăduieşte inima 
E zidul peşterii ce a dat sens artei 
 
De fiecare dată când ea expiră lumea se sfârşeşte 
Ea s-a născut înainte ca Domnul să-I dea lui Adam un 
prieten 

*
 
Ea e aripile ce bat ân piepturile noastre 
Prefacerea fricii noastre înaintea  primei mângâieri a 
iubirii 
 
Ea e acea parte a sufletului nostru pe care nu-ndrăznim 
s-o aprindem 
Ea e poemul pe care-l ştim darn u-ndrăznim a-l recita 
 
Ea e clipa noastră  de gândire unde am greşit 
Ea e  îndemnul pentru căutarea locului căruia îi 
aparţinem 
 
Ea va fi acolo de vom îndrăzni să părăsim refugiile 
durerii 
Toate paturile şi căminele  şi găurile noastre în noroi 

*
Ea e-n spatele tuturor uşilor pe care dintotdeauna le 
ţinem închise 
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Ea e-ntunericul existent dar neafişat 
 
Negăm că ea există, dar o respectăm cu veneraţie 
Ea e minciuna din pacea noastră şi adevărul din 
războiul 
 
Ea e noi când susţinem că ea nu există 
Ca un zeu pe care-l contestăm dar nu îndrăznim a ne 
opune lui  
 
Fiecare răsuflare ce-o respirăm fără ea e un păcat 
Fiecare clipă ce-o inhalăm … O vom  înghiţi şi pe ea 
Ea e chipul abisului pe care nimeni nu-l poate evita 
Ea e cetatea nimicniciei noastre … stâlpul  golului din 
noi 

AL DOILEA RĂZBOI RECE 

Când s-a-nserat, a venit tăcerea, şi-a ocupat locul 
Ea e stânca ta de sprijin şi graţioasa mea doamnă 
 
Lângă pat, fotografiile-ncearcă să vorbească mai tare 
decât cuvintele 
Sunt înecate în zadar, ţipete ale tăcerii ce trebuie 
auzită 
 
Tăcerea-şi apasă buzele pe ale tale, îşi şterge 
lacrimile  
Tăcerea-şi dezbracă rochia pentru mine; alunecă ma 
aproape 
În timp ce intend mâna spre bustul ei  ... În ochii tăi, 
acolo e El: 
Sub chipul unui bărbat, iar tu eşti de-ndată a lui 
 
Nu pot lupta cu tăcerea ta; El trăieşte-n inima ta 
Recunosc de la-nceput că te-am înşelat cu ea 
Te-am înşelat cu ea şi cu prefăcătoria ei delicioasă 
El se enervează, îţi ia mâna  şi te ridică-n picioare 
 
“Acesta e război!” ţipă tăcerea mea direct spre tine 
Fiecare lacrimă ce-o verşi e un soldat ce urlă  
 
Fiecare mângâiiere a degetelor mele: un asalt tăcut 
Acesta e război! Într-un război nu se-ntoarce spatele  
 
Tăcerea stă. Tăcerea ţinteşte. Tăcerea trage. Tăcerea 
loveşte!
Pentru această tăcere suntem armurile potrivite 
 
Tăcerea-ţi spune că te-am iubit darn u te mai iubesc 
Tăcerea răspunde: “Iubirea se transformă uşor în 
război”  
 

Tăcerea spune că sunt al ei şi-şi spune să pleci 
Tăcerea-ţi spune că el te iubeşte, tu pari să crezi  
 
Tăcerea ne ia pozele şi le-aruncă 
Unui iubit aşa de puternic nu mai e nimic de spus 
 
Tăcerea stă credincioasă alături de noi când suferim 
Tăcerea priveşte şi-aşteaptă …
                                       Tăcerea face planuri şi-nşeală 

 În romîneşte de
Dr. Dan BRUDAŞCU

 




