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Teofil RĂCHIŢEANU 

 

 
“La început a fost Tăcerea” 

 
 
 
“La început a fost Tăcerea” 
Şi nu Cuvîntul, cum se spune, 
Un fel de împietrită apă 
Ce margini nu avea, nici nume … 
 
 
 
Şi se iscă în ea un sunet 
Din nu se ştie ce, uşor, 
Cum ar zvoni în iarbă-un greier, 
Cum o părere de izvor … 
 
 
 
Şi sunetul crescu. Tăcerea 
Ca un ocean se vălură 
Şi Dumnezeu înta într-însa 
Căci El izvorul ei era … 
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Iosif Cristian PAŞCALĂU 
 

OCTAVIAN GOGA ŞI RECEPTAREA POEZIEI 
 

În perioada actuală dominată de refluxul 
consumerismului, poezia îşi scutură „corola de minuni” 
şi cade pradă unor interpretări conjuncturale, deloc 
prielnice pentru sănătatea culturală a unui popor. Este şi 
cazul, credem noi, liricii lui Octavian Goga, controversat 
om politic al deceniului 1920-1930. Tendenţionismul ia 
deseori locul unei fireşti decantări care ar trebui 
efectuate în perspectiva revelării profilului intim al eului 
poetic. Prin acest demers căutăm să ne distanţăm net de 
ideea aberantă a interpretării poeziei prin prisma 
domeniului politic. S-a încetăţenit azi necesitatea, dictată 
de varii factori (care nu-şi au nici locul şi nici momentul 
unor detalieri), ca poezia în genere să nu mai fie 
considerată ca ţinând de sfera poeticii, aşa cum ştiam până acum, ci de aceea a politicii. 
Adepţii acestei idei, critici şi profesori universitari renumiţi, îşi uită rădăcinile şi cred că aduc 
un tribut de convenienţă unor anumite contexte socio-istorice determinate din viaţa 
poporului nostru, degajând acea  political corectness ce angajează interpretarea liricii la răscrucea 
aliniamentelor definitorii pentru influenţele şi interferenţele valorilor politice cu cele estetice. 
Se consideră astfel că aura autenticităţii constă în impregnarea poeziei (sau în validarea ei ca 
expresie pentru idei convergente în plan pragmatic-constitutiv. Poezia ar fi generată aşadar 
de substanţa politicului, iar noi ca interpreţi ar trebui să ne situăm pe aceleaşi coordonate ce 
ţin de fundalul epocii, de contextul în care se naşte poezia şi în care ea e interpretată ab 
initio. 

Problema fundamentală este însă aceea că poezia nu se naşte ca reflex al 
transsubstanţierii politicului în formă versificată (cum susţinea Roman Jakobson când 
comenta dictonul celebru I like Ike), nici nu prezintă finalităţi, fie doar sub raport discursiv, şi 
nici afinităţi cu discursul politic. Ne referim aici, se înţelege, la poezia autentică, genuină, 
veritabilă, care rezistă perisabilităţii în timp tocmai datorită neracordării ei la trecătoarele 
valori, tocmai datorită faptului că izvorul său primar nu e viziunea politică sau socială, ci 
însăşi misterul creativităţii, energia consumată în ea însăşi, în arderile de Phoenix ale 
impulsului creator. Poezia autentică nu (se) explică (prin) grila politicului, oricât de mare ar fi 
apropierea celor două sfere. Ce ţine de politic e corolarul limbajului de lemn din poezia 
dedicată partidului comunist, spre exemplu, unde sfera esteticului a fost colapsată în gaura 
neagră a determinismului proletcultist. Aici putem vorbi într-adevăr de convertirea absolută 
a esenţei liricului în vehicul desemantizat şi încărcat cu povara ideologicului. Însă aceste 
eşantioane ale anilor ’80 nu constituie poezie veritabilă, ci simplă versificaţie, zonă 
denuclearizată din punct de vedere metaforic, opacizată de retorica mistificării, de discursul 
propagandistic. Un „joc cu mărgelele de sticlă” pe firul evidenţelor totalitare. 
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În vederea unei circumscrieri cât mai apropiate de adevăr în privinţa liricii lui 
Octavian Goga, vom analiza chiar poemul Rugăciune, arta poetică ce defineşte in nuce întregul 
său univers liric. Subsecvent, vom încerca să amintim câteva linii directoare legate de 
creativitatea poetică în general, de mecanismele şi modurile de creaţie. Relaţia limbajului cu 
poezia se converteşte, la limită, în producerea şi interpretarea sensului, vector de structurare 
a experienţei în lumea concretă şi principiu ordonator al creaţiei de lumi poetice, de 
„cosmoide”, în termeni blagieni. Poezia este însă un salt ce constă într-un proces cognitiv-
creator calitativ diferit, corelat cu un nou comportament al omului în lume. Experienţele 
poetice revelatoare adâncesc misterul şi-i potenţează valoarea unificatoare sub raport 
intuitiv. De aceea, limbajul, care reflectă starea de conştiinţă cotidiană, nu le poate nici 
descrie adecvat, nici clasifica exact. Dimensiunea şi conţinutul experienţei revelatoare sunt 
nelimitate, trăsăturile ei caracteristice depăşind posibilităţile conceptualizării şi ale verbalizării. 
Trebuie făcută şi distincţia între constituţia spirituală a omului (mănunchiul de categorii 
abisale) şi felul ambianţei spirituale a lui (matricea stilistică). Ambele creează / reinventează 
omul în plenitudinea lui dimensională. Poezia înseamnă înainte de toate viziune ce 
angrenează intuiţia şi certitudinea cognitivă a poetului, pe de o parte, precum şi mecanismul 
revelaţiei, pe de alta. Lumea poetică se proiectează ca şi cum ar avea un corelat exterior, însă 
ea este pură trăire interioară, orientare lăuntrică, vector simbolic pentru destinul individual 
sau pentru destinul colectiv. Poezia este văzută sub alt unghi, cel al misterului. Întreaga 
plenitudine a existenţei reprezintă o ţesătură de simboluri, imagini mitice depăşind sfera 
esteticului şi prefigurând o atitudine reflexivă în raport cu realitatea pe baza legii similarităţii 
şi a contiguităţii. Între polii revelaţiei se află o masă confuză de fapte, pe care, fără a le 
identifica în chip necesar cu un corelat al frumosului sau cu „negativitatea” existenţei (= cu 
esenţa ei de nepătruns), trebuie totuşi să le considerăm ca făcând parte organică la ceea ce s-
ar putea numi întregul ca atare al fiinţei, la proiectul ontologic al acesteia. 

O explicaţie a preeminenţei considerate de critica literară (vorbim aici de critica 
literară serioasă, nicidecum de tentativele vulgarizatoare întâlnite, fapt deosebit de grav, până 
şi în manualele şcolare, ce confundă în analiza poeziei, spre exemplu, autorul empiric cu eul 
poetic) drept rataşabilă poeziei ar fi reprezentată de statutul oarecum aparte al acestui tip de 
text în raport cu celelalte genuri de discurs şi cu posibilităţile pe care sensul le concepe în 
lumile poetice. În virtutea acestui fapt, poezia ar invoca o orientare lăuntrică pe baza unui 
raport de relativă paritate între intuiţie şi certitudine cognitivă pe de o parte, şi revelaţie pe de 
alta: „Rătăcitor, cu ochii tulburi, / Cu trupul istovit de cale, / Eu cad neputincios, stăpâne, în 
faţa strălucirii tale. / În drum mi se desfac prăpăstii, / Şi-n negură se-mbracă zarea, / Eu în 
genunchi spre tine caut: / Părinte, orânduie-mi cărarea!”. Rătăcirea, tulburarea sunt stări 
tensionale ce precedă naşterea poeziei. Misterul genezei e convertit pe planul intuiţiei, prin 
cataliza sensibilităţii artistice. Lirica ţâşneşte ca un izvor etern din adâncurile frământate ale 
subconştientului, instituind matca unor sensuri ce nu se pot cuprinde în vorbirea obişnuită. 
Mecanismele creativităţii poetice depăşesc orice putere de raţionalizare, deoarece instituie 
noi lumi în universul discursiv al artei. 

Lumea poetică se proiectează ca şi cum ar avea un corelat exterior, ea imprimând 
de fapt o imagine lăuntrică a eului poetic, imagine simbolică pentru destinul individual, 
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colectiv sau al întregii umanităţi. Dacă e să judecăm lucrurile la nivel bazic, poezia nu se 
poate desprinde ineluctabil de caracterele ei textuale. Punctul forte al poeziei îl reprezintă 
ambiguitatea inerentă, precum şi nucleele sinergetice acumulatoare de sensuri multiple. 
Rostul analizei textologice nu este acela de identificare sine die a tuturor constelaţiilor de sens 
ce formează universul poetic, ci acela de a deschide porţi de înţelegere spre orizonturile lor 
nemărginite. Receptarea poeziei presupune adecvarea la un parcurs interior subsumabil 
interacţiunilor semnice, şi care lasă calea deschisă interpretărilor. De obicei, impactul asupra 
lectorului este deosebit, întrucât se ştie că întreaga plenitudine a existenţei a devenit obiectul 
plăsmuirii poetice: „Dezleagă minţii mele taina / Şi legea farmecelor firii, / Sădeşte-n braţul 
meu de-a pururi / Taina urii şi-a iubirii. / Dă-mi cântecul şi dă-mi lumina / Şi zvonul firii-
ndrăgostite, / Dă-i raza soarelui de vară / Pleoapei mele ostenite”. Însă poezia nu poate fi 
definită niciodată pornind exclusiv de la obiectul reprezentat, căci realităţile ei fundamentale 
sunt intuiţia şi viziunea. Ca orice tip de text, poezia este inimaginabilă fără polii comunicării, 
artistul şi contemplatorul. Sensul ei constă, la bază, în această împreunare a omului cu 
obiectul, oglindind creator personalitatea fiecăruia dintre actanţii implicaţi în proces. 

Poezia este un reflex al nostalgiei absolutului, trădând sentimentul că simbolurile 
lingvistice precum şi întreaga structură a limbii sunt inadecvate pentru articularea 
mecanismului revelaţiei. De aceea, poezia este un complex energetic global, o transformare 
calitativă a experienţei fragmentarului în expresie a vieţii unificate: „Ajungă patimile mele, / 
Pe veci strigarea lor o frânge / Şi de durerea altor inimi / Învaţă-mă pe mine-a plânge. / Nu 
rostul meu, de-a pururi pradă / Ursitei maştere şi rele, / Ci jalea unei lumi, părinte, / Să 
plângă-n lacrimile mele”. Câmp morfogenetic dinamic, poezia reprezintă o formă 
superioară de exprimare, verbală şi neverbală, emoţională şi intelectuală, deschisă plenar 
către zările esenţelor. Reţelele textuale se leagă prin valori comune, grupuri / zone textuale 
se pun în conexiune, directă sau indirectă, generând relaţii calitative între semne, acestea din 
urmă fiind la rândul lor entităţi relaţionale „nucleare”. Aşa stând lucrurile, constatăm că 
limitele interpretării nu sunt nicidecum fixe, imuabile, ci oricând modificabile în acord cu 
dinamica generală a proceselor cognitive ce concură la crearea şi interpretarea textului. 
Sentimentele metafizice enumerate (dorul, amarul, jalea) captează şi transpun, chiar la nivel 
de semnificate, o suferinţă interioară, o durere mută care fundamentează poezia, îi creează 
vadul semnificativităţii şi îi conferă rosturi mai adânci decât determinările conjuncturale ale 
vremii. 

Dacă omul politic se întâlneşte pe terenul publicisticii cu problemele sociale ale 
timpului, realizând din articolele sale o interfaţă între chestiunea socială şi pasiunea ancorării 
la sensurile istoriei, poetul nu mai creează pentru a fi receptat ca „trâmbiţă” a poporului sau 
ca voce empirică, utilizând un discurs poetic cu finalităţi de refacere a echilibrului social, de 
redobândire a unei legitimităţi justiţiare etc. Deşi cuvintele şi tonurile sunt, la suprafaţă, 
asemănătoare, lumile discursive ce cad sub incidenţa publicisticii nu pot ajunge să se 
intersecteze cu cele ale poeziei. Prin matca sufletului poetic curge un râu cosmic, un râu de 
sânge şi lavă, un râu de fiinţe identificate cu esenţele primordiale. Povara de pe umeri e 
povara condiţiei umane, robia lanţului antropologic. Furtuna viitorului tulbură secolele. 
Poetul îşi apropriază timpul, îi mută curgerea prin centrul fiinţei sale pentru a putea capta şi a 
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transpune în poezie toată suferinţa acumulată în undele sale: „În suflet seamănă-mi furtună, 
/ Să-l simt în matca-i cum se zbate, / Cum tot amarul se revarsă / Pe strunele înfiorate; / Şi 
cum sub bolta lui aprinsă, / În smalţ de fulgere albastre, / Încheagă-şi glasul de aramă: / 
Cântarea pătimirii noastre”. Proiectarea în imaginar a suferinţei acumulate dezlănţuie energii 
creatoare înăbuşite, latente. Vocea de oracol răsună în altă lume. Catastrofele cosmice 
invocate se creează pe fundalul altui univers, radical diferit de universul empiric (sau al 
experienţei empirice). Subiectul creator de poezie este absolut; el nu se manifestă în 
alteritate, ci creează de dragul creaţiei, ca un demiurg, spre a-şi împlini destinul creator. 
Raportarea la Divinitate se face pe fondul convertirii misterului genezei în propria plăsmuire 
artistică. Când ţăndări ale universului mitic sunt atrase în vârtejul creaţiei poetice, lumea 
rezultată va căpăta desigur pregnanţă metafizică, însă lumea poetică e o lume ce există prin şi 
pentru sine, o lume creată din elemente eterogene (provenind din limbaj, din gândirea 
mitică, din universul credinţei etc.) dar o lume creată în acelaşi timp ex nihilo, cu temeiuri 
mult mai adânci şi cu rosturi de răsturnare a cunoaşterii, de deschidere a unei noi falii sau 
ferestre în cosmosul nostru interior. 

Cei care susţin că interpretarea poeziei lui Goga ar trebui să se reducă la 
contextul socio-politic, că, în fond, poezia se referă la problema ţăranului român şi la 
transmiterea sensibilă a inegalităţilor sociale ar trebui să se mai gândească. Dacă ar fi aşa, 
poezia lui Goga n-ar trebui să mai aibă azi vreo însemnătate pentru noile generaţii. În 
subsidiar, ea nu prea mai are, dar nu datorită faptului invocat de bătăioşii critici, ci din 
cauza inapetenţei pentru lectură. Iată însă că lirica lui Goga, autentică şi gravă, îşi păstrează 
inalterată puterea de seducţie. Ca orice text literar, exceptând stilul şi limba, fiecare poem 
este un spus cu substanţa propriei forme, iar sensurile pe care le degajă nu sunt nici măcar 
aproximate prin interpretările puerile prin grila ideologicului. Aceste interpretări nu 
constituie decât un apanaj derivat, ulterior şi accesoriu, uneori supraadăugat, al universului 
liricii lui Goga. 

Experienţa poetică oferă o paletă infinit mai bogată de elemente, adesea 
eterogene, pentru conturarea multiplicităţii sensurilor. În acord cu natura sa deschisă şi 
dinamică, abordările lumilor poetice din perspectiva lingvisticii integrale permit 
transpunerea interpretului pe aceleaşi lungimi de undă cu autorul, precum şi întâlnirea, pe 
tărâmul creaţiei, a chipurilor lor textuale, a instanţelor metapoetice. Ca spaţiu al libertăţii 
absolute, poezia lansează o serie de interogaţii referitoare la rostul omului în ordinea 
cosmică, la plăsmuirea timpului său spiritual, la deschiderile spre zările misterului. Creaţia 
poetică traduce în fond efortul omului de a reitera creaţia demiurgică, şi se constituie într-
un deziderat constant al oamenilor de cultură. Micile şi marile noastre „proiecte de 
eternitate” (M. Borcilă) gravitează în jurul soarelui dinăuntru, reiterând geneza. Iarba 
timpului, poezia, creşte astfel progresiv, zămislind perpetue dileme şi cristalizând infinite 
gânduri alternative. 

 

 



 7 

Jean-Luc WAUTHIER (Belgia) 
 

LUCIAN BLAGA, POET EUROPEAN1 
 

Acum aproape douăzeci de ani, 
sub asalturile entuziaste ale tinerelor şi 
tinerilor germani despărţiţi de convulsiile 
Istoriei, Zidul Berlinului  a căzut. O 
lume nouă, credem, urma să se ridice. 

Aproape imediat, cu o 
promptitudine remarcabilă, în locul 
zidului politic – construit, amintiţi-vă 
data, în 1961 – s-a ridicat un zid 
economic. De această dată, sub impulsul 
arogantului american way of life, acest zid 
invizibil, dar, o! cât de impermeabil, 
urma să simbolizeze ceea ce Occidentul 
avea să considere drept o victorie 
absolută în inima războiului rece. Peste 
Imperiul Sovietic prăbuşit urma să 
crească, încurajată de lingua franca, această 
engleză de bază care are atât de puţin de-
a face cu cea a lui Eliott, Huxley sau Mansfield, dar şi pirul bine înrădăcinat al 
dolarului, al afacerilor necurate şi al mafiilor. 

Pe 6 mai 1961, aproape cu 30 de ani înaintea acestei substituiri a unui 
zid de cărămidă cu un zid de bani, dispărea, zidit în interiorul propriei sale ţări, 
un poet, născut cu şaizeci şi şase de ani în urmă, într-un sat românesc pe care 
nu va înceta să-l elogieze, sat care, scrie el, [poartă] în nume sunetele lacrimei. După 
ce a cunoscut culmile notorietăţii şi ale consacrării, acest poet trebuia să 
străbată melancolic abisurile tăcerii, devenit deodată, sufocat de un regim 
absurd, mut ca o lebădă. 

Şi, ajuns în acest punct al unei intervenţii pe care o doresc în acelaşi 
timp evocatoare şi nu prea lungă, nici discursivă, mi se pare potrivit să 
ascultăm o clipă vocea acestui poet, tradus în limba franceză prin grija atentă a 
acestei mari doamne, Sanda Stolojan:  
 

                                                 
1 Text prezentat în cadrul celei de-a XVIII-a ediţii a Festivalului internaţional de poezie 
„Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, 7-10 mai 2008. 
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Sat al meu, ce porţi în nume 
sunetele lacrimei,  
la chemări adânci de mume 
în cea noapte te-am ales 
ca prag de lume 
şi potecă patimei. 
 
Spre tine cine m-a-ndrumat 
din străfund de veac, 
în tine cine m-a chemat 
fie binecuvântat, 
sat de lacrimi fără leac. 

 
Douăzeci de ani sau aproape între 1989 şi 2008; treizeci de ani sau 

aproape între 1961 şi 1989. Precum Blaga – vom fi recunoscut acest lucru în 
ceea ce precedă – şi atâţia alţii înaintea lui, de la Hugo la Rimbaud, trecând prin 
simboliştii din Belgia, eu cred că poetul este acest vizionar, acest profet, 
Cassandră eternă, destinat să enunţe un adevăr care, vai, rămâne invizibil 
pentru contemporanii săi. Dar profet a ce, profet în ce spaţiu interior? Aceasta 
este întrebarea. De la Neruda la Aragon, numeroşi contemporani ai lebedei 
noastre româneşti au crezut, cu o anumită naivitate, că poetul avea o misiune 
politică. Or, Blaga poate fi numit poet apolitic, deşi puternic marcat de Istorie. 
Ce raport ne-am putea, de atunci, închipui între acest poet al problematicii 
interioare şi mizele Europei de astăzi? Acest raport mi se pare, în orice caz, mai 
strâns decât am putea crede în general. Căci ce ar rămâne din adevărata poezie 
europeană ale secolelor douăzeci şi douăzeci şi unu, dacă nu cea care, în acelaşi 
timp, se interoghează şi interoghează în raportul nostru cu metafizicul, cea 
care, la modul cel mai profund, râvneşte să sondeze în acelaşi timp inima lumii 
şi spiritul omului, fără demagogie puristă şi fără ermetism militant. În plus, 
sunt convins că poezia europeană de mâine, ca şi  cea de ieri şi de astăzi, va fi 
metafizică sau nu va fi deloc. În domeniul francofon, un Jaccottet, un Char, un 
Bonnefoy, un Dhainaut, un Guillevic interpelează în acelaşi timp semnele şi 
inter-semnele venite din cele mai ciudate no man’s land unde se aventurează 
torţa ridicată a poeticului. În Belgia, un Dugardin, un Brogniet, un Soucy, un 
Namur, cu alţi câţiva care urmează şi ei lecţia unui Verhesen, a unui Jones sau a 
unui Schmitz, instituie în cotidian demnitatea unei rostiri în acelaşi timp 
convulsive, îndrăzneţe şi esenţiale. Fără a dori să continuu acest tip de 
palmares prin Europa, aş dori cel puţin să semnalez în Horia Bădescu un demn 
fiu spiritual al lui Blaga, care continuă şi reinterpretează cu un remarcabil talent 
lecţia mentorului său. Europa poeziei – să ne gândim la Rilke, Reverdy, Celan, 
Raine,Winter, Koltz, Tâche, atâţia alţii – Europa a ceea ce Char numea „Furie 
şi mister”. În acest acord fertil, rostirea interogativă, profundă, frumoasă şi 
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rănită a lui Lucian Blaga a deschis şi ea porţile luminoase ale Europei poetice 
care, contrar celei a negustorilor, restabileşte fără zgomot drepturile spiritului.  
 

Dar un alt punct esenţial, în ceea ce mă priveşte, îl raliază pe Blaga 
Europei noastre ideale. Într-adevăr, dacă cercetăm cu atenţie, din dubla 
perspectivă a istoricului şi a sociologului, toate dramele şi convulsiile care, de la 
sfârşitul secolului al optsprezecelea, traversează popoarele europene, se sprijină 
de la început pe conceptul de Naţiune, adică de orgoliu. Acestei Europe a 
naţiunilor, Hugo i-a prezis sfârşitul încă de la mijlocul secolului al 
nouăsprezecelea: „Va veni o zi, spunea el, când Europa nu va mai fi decât un 
singur popor cu o singură monedă”. Mai aproape de noi, Charles de Gaulle, în 
ciuda ironiilor, prezicea naşterea unei Europe ce se întindea de la Atlantic până 
la Urali. 

Căci Europa naţiunilor este Europa conflictului, a confruntării, a 
războaielor, a ferocităţii, a fanatismului şi a morţii. Astfel, făcând cu 
încăpăţânare elogiul satului românesc, declarând, cu ocazia intrării sale la 
Academia română „Să ridicăm cu o octavă realizările noastre populare, să 
punem în valoare valorile noastre anonime (...) şi vom fi atins un nivel de 
creaţie care ne va impune”, Blaga anticipă această Europă pe care, personal, o 
doresc şi care este, care va fi Europa regiunilor. O Europă fraternă ale cărei 
frontiere, bazate pe respectul Celuilalt, îşi vor fi pierdut contururile rigide şi 
artificiale, devenite în acel moment frontierele inimii şi unde o limbă-rădăcină 
va aduce dubla revelaţie a diversităţii şi a fraternităţii. Căci, francezi, români, 
waloni, spanioli, italieni sau portughezi, vedem lumea ca latini, ca latini ne 
apropiem de fraţii noştri slavi şi germanici. Fără superioritate arogantă, fără 
revendicări teritoriale, dar şi fără ascunzişuri, ştim şi noi, ca şi Blaga, că avem 
rădăcini de preţ – satul nostru, oraşul nostru, regiunea noastră, limba noastră –, 
dar dacă ridicăm ochii spre cer cu întregul nostru spirit, noi toţi, cetăţeni ai 
Europei şi ai lumii, vom vedea arhangheli care ară cu plugurile lor grădinile omului. 
Şi, ca Blaga, vom putea estima pericolul barierelor, al zidurilor pe care naţiunile 
le înalţă între ele, atât dumneavoastră, românii separaţi mult timp de latinitate, 
cât şi noi, walonii, oprimaţi de aroganţa unui nord îngrijorător. Ştim, şi 
dumneavoastră, şi noi, cum naţionalismul a pus otravă în fântânile omului.       

Om al dialogului, om al rădăcinilor, om al misterului metafizic, Lucian 
Blaga poate apărea ca acest homo europeanus pe care, dincolo de bani şi de 
putere, nu putem decât să-l dorim. 

 
Traducere de Adina-Irina ROMOŞAN 
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Sorin ANCA (Germania) 
 

previziune 
 
te prevăd ca pe-un tanc 
izbăvind sub şenile 
paşii mei posedaţi 
de disperarea căutării 
dar voi sta predat 
cu mâinile sub cap 
pe spare 
neclipind 
calm 
ritmând o respiraţie degajată 
cu gândul tot mai stăpânit 
intrauterin 
nebotezat c-an pântecul mamei 
 
îţi voi premerge umbra subţire 
şi lungă 
fiind în amurg 
şi voi face din 
tine 
singura ştire 
nefalsificată 
nu-mi voi 
amăgi 
aşteptarea 
voi sta predat 
iată 
deja fac 
dragoste cu 
tine 
şi simt şenilele 
tancului 
izbăvit de 
mine... 
 
 

în pofida faptului 
 
 
în pofida faptului că 
aripile mi s-au transparentizat 
demult 
mă foarte stânjenesc totuşi 
în timpul nopţii 
dar mai ales la adormire 
cum s-au extis aproape cu neruşinare 
spre realitate 
sunt plin de vânătăi masochiste pe 
spate 
pricină din care 
mă-mbrac dimineaţa pe-ntuneric 
şi-n grabă 
spre a nu trezi bănuieli şi suspiciune 
nu mă mai pot propti 
de nici o spetează de scaun 
iar dacă mă răsucesc brusc 
am impresia c-o ghiară de leopard 
îmi caută inima 
pătrunzând printre coastele 
şi ele tot mai şubrede şi subţiri 
 
în pofida faptului că 
durerile şi penibilul 
ating dimensiuni neimaginabile 
am totuţi impresia uneori că levitez 
delirând într-un fel de libertate 
deşi în următoarea clipă realizez însă 
că doar m-am împiedecat 
de umbar aripilor 
planând într-un şanţ 
nimic mai mult sau mau puţin 
mă ridic rapid şi m-ascund... 
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Maurice COUQUIAUD (Franţa) 
 

UIMIREA ÎN POEZIA LUI LUCIAN BLAGA2 
 

Poate că unii dintre dumneavoastră  ştiţi că în 
1976 am publicat un modest Manifest al poetului uimit. 
Ducându-mi mai departe ideile, mă străduiesc aşadar, 
dupa mai bine de treizeci de ani, să desluşesc 
binefacerile uimirii asupra inspiraţiei poetice, aceasta 
fiindu-i totodată originea necesară şi filtrul indispensabil. 

M-am întâlnit cu poezia lui Lucian Blaga prin 
intermediul excelentei traduceri făcute de către Sanda 
Stolojan, într-un volum antologic pe care dânsa îl 
intitulase L’étoile la plus triste (Steaua cea mai tristă). Câteva 
versuri din poemul Biografie m-au mişcat atunci: 

«...din umbră mă ispitesc singur să cred 
că lumea e o cântare. 
Străin zâmbind, vrăjit suind, 
în mijlocul ei mă-mplinesc cu mirare. » 
 Iată o mărturisire ce reuşea să îmi placă! Dar nu sunt puţini poeţii uimiţi care nu 
reuşesc, însă, să ne împărtăşească, în mod intim, neliniştea, frumuseţea sau groaza 
sentimentului care îi animă. De ce? Pentru că îşi înnăbuşă emoţia în explicaţii şi clişee. Era 
oare şi cazul lui Lucian Blaga? Ştiam că el cunoaşte vechea solicitare a lui Aristotel ce zice 
că filozofia e cea dintâi fiică a mirării. Trebuie să fi fost foarte tentat să pună poemul sub 
logica tradiţională a unei discipline pe care o practica admirabil, logica terţului exclus. Am 
constatat imediat că nu o făcuse. Din fericire! Poetul din el ştia să adune şi să transmită în 
invizibil magnetismul originar ivit din revelaţiile sale. Un gânditor pe care îl admir, 
Vladimir Jankélévitch, evoca farmecul subtil al întrezăririi, acest scurt moment ce trebuie 
păstrat cu grijă, fără a încerca să îl diseci, să îl cercetezi în amănunt... adică să îl denaturezi. 
Acest farmec aparte trebuie să facă pur şi simplu obiectul unei tranfuzii, el trebuie să 
străpungă de-a dreptul sensibilitatea lectorului prin rezonanţa profundă a cuvintelor şi a 
imaginilor! Intr-un număr special al revistei Sud 115-116, Jean Poncet traducea oarecum 
diferit fragmentul citat evocând ascensiunea magică a uimiri. Fără a-şi trăda ideile, ba chiar 
sublimându-le, Blaga, filozoful riguros s-a retras de bunăvoie din faţa poetului vrăjit! 
 O repet adesea, una dintre axele principale ale reflecţiilor mele o constituie 
dorinţa de a distrage poeţii, confirmaţi sau începători, de la contemplarea permanentă a 
propriului buric, mai mult sau mai puţin complicat. În acelaşi poem putem citi: 
« De vânturi şi isprăvi visate îmi sunt ochii plini,  
de umblat umblu ca fiecare: 

                                                 
2 Text prezentat în cadrul celei de-a XVIII-a ediţii a Festivalului internaţional de poezie 
„Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, 7-10 mai 2008. 
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când vinovat pe coperişele iadului,  
când fără păcat pe muntele cu crini. » 
  Iată cum omul e reaşezat în mijlocul misterului universal, al 
paradoxurilor şi contradicţiilor sale. Ceea ce auzim nu e cântul unui ego claustrat ci acela al 
unei lumi care răsună în el. Sanda Stolojan scrie în prezentare: «Cele mai frumoase poezii, 
acelea în care îl regăsim pe  marele Blaga, pornesc de la senzaţii telurice intense, de la contactul palpabil cu 
viaţa elementară, pentru a se deschide înspre un sentiment mult mai larg, care curpinde şi universul şi 
omul». Faptul acesta, precum şi verbul pe care îl foloseşte, a se mira,  ale cărui sensuri foarte 
bogate în latină par să se fi păstrat şi în limba română, m-au îndemnat să îmi urmez calea 
în urma poetului. 
 Am resimţit imediat o afecţiune specială pentru cele dintâi Poeme ale luminii care 
ne poartă înspre încântare şi mai ales pentru prima poezie Eu nu strivesc corola de minuni a 
lumii: 
« Eu nu strivesc corola de minuni a lumii 
şi nu ucid 
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc 
în calea mea » 

...iar  mai departe poetul insistă: 
« eu cu lumina mea sporesc a lumii taină » 
 Lucian Blaga va fi mereu fidel acestei atitudini nu doar ca  filosof ci şi ca poet. 
Pur şi simplu, raţiunea şi logica vor duce rigoarea cât se poate de departe, până la limita 
impenetrabilului. La el, într-un anume fel, mitul se uneşte cu sufletul. Satul său,  parcă 
vrăjit, va deveni într-o bună zi, într-un alt poem, Satul Minunilor: 
« Legi răsturnând şi vădite tipare  
minunea ţâşneşte ca macu-n secară » 
 De-a lungul vieţii sale, umbra se va întimde tot mai mult. Deoarece mirarea, în 
inima întunericului, trebuie uneori să se mulţumească cu simple luciri, pe cât de rare pe 
atât de miraculoase. Mulţi ani mai târziu, în poezia Poetul, dedicată lui R.M. Rilke, într-o 
lumină încă prezentă dar umbrită de nostalgie, Blaga scria : 
« Viaţa lui mult ne-a mirat, 
ca un cântec cu tulbure tâlc, 
ca un straniu eres. » 
 
 Nu pot să nu remarc în eseurile lui Blaga, importanţa pe care o acordă une 
forme de scriitură, omniprezentă în limbajul poetic. În Cultură şi metaforă am notat 
următoarele rânduri « Acest caracter în întregime şi în mod secret metaforic ne impune o 
apropiere de artele plastice şi de muzică » Această apropiere îmi aduce aminte de o altă carte a lui 
V. Jankélévitch, Le je-ne-sais-quoi et le presque rien. Autorul trece uimirea întrezăririi prin toate 
formele subtile ale inspiraţiei artistice : muzică, poezie, pictură, etc. Regăsesc de asemenea 
aici o idee dragă atât regretatului Michel Camus cât şi prietenului meu, fizicianul Basarab 
Nicolescu : prezenţa în sânul poemului a unui terţ secret inclus. 
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Ar trebui oare să asimilăm în întregime metaforei acest terţ neaşteptat? Poate că 
aceasta ar însemna să deformăm oarecum ideile autorului. Dar să menţionăm că Blaga 
face diferenţa între două tipuri de metafore: metafora plasticizantă, pe care, personal, aş 
apropia-o de imagine şi metafora revelatorie prezentată astfel de către poet : « Metaforele 
revelatorii sunt destinate să scoată la iveală ceva ascuns, chiar despre faptele pe care le vizează. » Mă 
aflu aşadar în faţa unei incontestabile înrudiri de viziune. 

Semnalez în poemul Inscripţie aceste versuri ce prelungesc şi mai mult căutarea  
unui real voalat, nu doar în natură dar şi într-un pliu al inconştientului ce vrea să se 
manifeste : 
« Cuvintele, pe care nu le rostim, 
cuvintele, ce rămîn în noi, 
descoperă şi ele, fără margini, făptura.» 
 Numeroşi fiziceni ne confirmă astăzi faptul că în multe cazuri, la un anumit 
nivel, Totul, reprezintă mai mult decât suma aparentă a părţilor. Aş spune şi eu, la rândul 
meu, că Totul unui poem constituie mai mult decât suma cuvintelor sale ! 
  Pregătind odinioară împreună cu astrofizicianul Jean-Pierre Luminet  
un dosar intitulat Poeţii şi cosmosul pentru revista Poésie 1, nu puteam rămâne insensibil în 
faţa acestui vers din Blaga « Sunt beat de lume şi-s păgân! » (Lumina Raiului). Se înţelege că 
spaţiul, de data asta interior, al fiinţei poetice se desprinde din misterele infinitului. 

Simpatia mea pentru acest poet ţine, probabil, de atitudinea generală pe care o 
are de-a lungul timpului. Alegerea unei anume perspective în faţa lumii îl ajută să 
depăşeasască încercările personale şi necazurile ţării, să poată sta faţă în faţă cu moartea. 
El se sprijină mai degrabă pe ceea ce ar vrea să ştie şi nu pe certitudini : a dezvălui misterul  
înseamnă a-i păstra structura de mister variindu-i calitativ doar gradul de intensitate.  

Poezia Sfârşit de an începe cu o frumoasă imagine : 
« Făpturi în umbra anului apun 
Şi drumuri, fapte cad în nefiinţă. 
Sunt, totuşi, încă-atâtea cu putinţă! [...] 
Minuni, aurore, râset şi-nvieri.  » 
 Speranţa dăinuie ! Chiar şi într-o perioadă dificilă poetul mai avea încredere în 
vitalitatea iubirii :  
«Si dincolo, în noapte, s-ar putea 
Ca ochii mei să nu mai moară 
De când păstrează-n ei frumuseţea ta» 
 Ultimele versuri ale acestui poem ne descriu astfel una dintre virtuţile esenţiale 
ale uimirii şi unul dintre rolurile principale ale poetului. Dacă au ştiut să transmită ceea ce 
au descoperit cu dezgust, sau precum aici, cu încântare, fidelii păzitori, ochii unui poet, nu 
mor odată cu el. Graţie lor, chiar dacă femeia iubită s-a stins devreme, asemeni unei roze, 
ea va trăi mult mai mult în amintirea posterităţii. 
 

Traducere  Andrei LAZAR 
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Eugen EVU, Loredana Tudor TOMESCU (Australia) 

  
Eugen EVU: 

 

CÂND ERAM MAI 
TÂNĂR ŞI LA  

TRUP CURAT… 
  

Nu îmi pare rău, ci îmi 
este rău de la inimă şi gând 
 să dau şi eu vestea: a murit 
Cezar Ivănescu. Asta e! Şi azi 
e Vinerea Neagră! A rămas 
un cântec viu poate cel mai 
viu dintre toate ale lui... Îl 
blestema pe Satan „Fă-l sa fie 
Doamne sfinte, numai om”: 

„Fă să-i cadă carnea grea/ cum cădea-va după Cântec/ mâna mea!". Mâna a 
căzut şi de pe grif, şi de pe liră… după ce mâna chirurgului ce îl opera zadarnic 
o fi căzut şi ea. Azi dimineaţă am scris următoarele rânduri ca miez de posibil 
poem:  
  
 

Evuiana Revelation 
  

Prin aceea ca viaţa străbate 
invers Timpul  
naşterea întrerupe eternul  
aşadar este întrerupere  moartea  
iar prin aceea ca  moartea ne este  
întrerupere a vieţii-duratei 
moartea e naştere  

  
Dumnezeu să îl ierte ca a fost şi pătimaş! Îi plăceau iubirea, vinul şi 

tutunul, mai genial decât lui Omar Khayam... Ultima oara am beut din aceeaşi 
carafă într-o boemă care îmi va rămâne în minte ca un ospaţ cu un înger căzut 
din dragoste pentru oameni. Fie-i lumina uşoară!  
  

A fost un om care s-a crezut reincarnat şi chiar se pare că ştia. L-a iubit 
pe Nicolae Labiş şi  pe Marin Preda... Cumva în măsura mândriei lui, de drept 
într-o lume ca un ring caraghios pe vremurile împuşcatului multilateral de mai 
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târziu niciodată... s-a bătut la pumni cu alt poet bun-nebun Mircea Dinescu! A 
făcut greva foamei tot pe atunci la Uniunea Scriitorilor, apoi aşa a fost să fie de 
a mai făcut odată greva foamei, nu demult, cum relata şi Revista Agero...  
  

Ce să mai zici de aceşti doi mari poeţi? Aş zice io, care nu mi-s nici 
odată nici Mircea, nici Cezar, că greva foamei asta am făcut-o noi, majoritatea 
poeţilor buni-nebuni ai României „de dinainte şi de după”... ca şi majoritatea 
românilor de dinainte şi de după... Poate că tot răul cu binele în acest sens sau 
mai degrabă Noimă: ne-am optintit şi am cântat mai adevărat. În definitiv am 
făcut-o impotriva morţii şi pentru Deşteptare cum tot strigă Imnul asemenea 
cocoşilor apocaliptici din  satele româneşti ale lui Lucian Blaga. Imnul pe care 
il consideram anacronic! Nu ştiu de ce scriu aceste cuvinte dar mai ales de ce 
îmi amintesc ştirea aia milenară „dacii mureau râzând”! Parcă a cânta nu e a 
râde?! Altfel? Am fost gelos o vreme din iubire pe acel Cântec! Când eram mai 
tânăr şi la trup curat… Şi noi doi, dar mult mai mulţi… am fost geloşi pe 
Îngerul Căzut, da! Cezar IVANESCU nu a fost un mare poet, ci este un poet 
adevărat al Românilor. 
Fie-i lumina uşoară! 
 
 
 

 Loredana TUDOR- TOMESCU (Australia):  
 

ÎI DATOREZ LUI CEZAR IVĂNESCU… 
  
 

Un vis frumos ascuns 
bine între bagaje, la 
emigrarea în Australia. Nu 
orice vis, ci unul împlinit. 
Rara avis, daca vorbim de 
poezie… Pentru că azi (sau 
poate aşa a fost mereu şi n-
am ştiut eu) mai toţi scriem 
poezie, dar atât de puţini (o) 
mai citim! 

 Nu ştiu ce îi 
datorează şi nici ce îi 
reproşează alţii. Nu vreau să 
ştiu. Dar eu îi datorez un 
moment de spontaneitate, de întâlnire (accidentală probabil...) pe aceeaşi 
lungime de undă, în spaţiul unor poeme care, fără această „ciocnire frontală” 
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cu destinul – de ce nu aşa?!? - aveau să rămână, ca atâtea altele, înghesuite 
undeva într-un sertar. Nici să le arunci nu poţi, nici  să le dai drumu-n lume nu 
prea ai curajul. Îţi trebuie un Ceva sau un Cineva care să-ţi dea un gir valoric. 
La mine ceva-ul a fost Cenaclul Uniunii Scriitorilor, Euridice, iar Cineva-ul – 
Cezar Ivănescu şi, împreună cu el, poetul şi jurnalistul Marius Drăghici.  
  
- Cine-i doamna blonda de la masa ta, draga Clara?  
- Prietena mea, Loredana Tudor, jurnalist, psiholog, scrie poezie, dar nu publică şi peste trei 
zile emigreaza în Australia.  
- Cum scrie? 
- Bine...  
-Dă-mi să văd!  
- Dă-i să vadă! 
  
 

“Văd roşu-n faţa ochilor”, „Lecţie de strategie”, „Medicală” şi numai ştiu nici 
eu ce alte texte mai aveam cu mine. Erau, de fapt, rămas-bunul meu de la 
Clara şi de la o prietenie de peste 25 de ani, cu bune şi cu rele.  
-Asta e! E din filmul nostru! E de-aici, e de-a casei! Vino poimâine la  Casa Scriitorilor, 
avem prima întâlnire, se redeschide Cenaclul Euridice. O să citeşti! Am fost. Am 
ascultat…Patru ore…lungi si istovitoare, cu stomacul ghem de emoţie, pe de o 
parte, de tristeţe, pe de alta, pecetluind  prin lectura textelor mele, de fapt, un 
adio spus tuturor celor pe care-i cunoşteam şi contau, sau nu-i cunoasteam 
foarte bine şi-aş fi vrut să am timpul să-i cunosc. Timp pe care nu-l mai 
aveam, devenea clar şi cert… 
  Şi-am citit! Ultima. Şi a fost, într-adevăr, un adio. Un vis pe care-l 
regizasem cât se poate de fantasmatic încă de când aveam 1]6 ani, se-mplinea 
printr-o rupere (definitivă - aveam să simt eu atunci) de tot ceea ce-mi dorisem 
mai tare toată adolescenţa mea – să spun lumii că iubesc poezia şi cum o 
iubesc, că-s îndrăgostită de cuvinte şi cât de îndrăgostită! 
  Îi datorez lui Cezar Ivănescu un vis frumos ascuns între bagaje, pentru 
care am aşteptat 16 ani… de la 16 ani. Unul din acele vise care nu prezintă 
riscul de-aşi rupe vreun os, vreo aripă în cine ştie ce intemperii, inamiciţii de 
breaslă sau conjuncturi ale vremurilor. Pentru că e un vis implinit! 
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Nastasia MANIU  
 

CA UN NOD ÎMI STĂ POEZIA-N GÂT 
    

(Elegii la moartea unui sentiment, scrise într-o singură  
zi din luna mai a anului de  graţie sau de disgraţie 1981) 

 
1 

Voi putea urni maldărul de gânduri, 
visteria plină ochi de stări diverse? 
Singură-s în clipa asta de orgoliu 
şi otrăvuri moi îmi străpung gândirea. 
Voi putea mişca  limba grea de clopot, 
voi putea striga, voi putea chema? 
In oraş e ceaţă, cineva e mort 
şi-n poemu-acesta e atât de frig. 
Voi putea urni maldărul de gânduri ? 
Ca un nod îmi stă poezia-n gât. 
 

2 
Iată cum din gândul cel perfid se naşte 
îndoiala cu privirea scundă 
ce se uită-n palma mea şi strigă: 
Ce tăcere neagră stă aici şi plânge ? 
Iată cum din cer fratele meu mort 
îmi aduce-n rană nuferii străini, 
dar priveşte-afară, lumea se contractă, 
gânduri stau în rafturi, norii în sertare; 
dar priveşte: cerul e-ncruntat, se pare, 
soarele s-aruncă disperat in mare. 
 

3 
Tu mai vii pe-aici, uneori mai vii, 
întrebare-n sâmbure, străină. 
Nu te recunosc, eşti de mult o spaimă, 
se preling ideile şi timpul. 
Stau şi le privesc şi am ochiul gol, 
mă privesc la fel cărţile din rafturi. 
Umblu de la slujbă până-n parcul negru, 
văd un film pedestru şi acasă nu-i 
nimeni să m-aştepte 
când mă-ntorc cu plânsul. 
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4 
Pe fereastră cad fluturi mari de ceară, 
poate-s gândurile celor morţi demult, 
poate nu-i decât timpul ce priveşte 
şi loveşte lent ochiul meu deschis, 
poate eu privesc depărtarea gri, 
poate e un semn blând dinspre uitare 
care vine ca să-mi şteargă faţa, 
poate nu-i decât moarta lună mai, 
cea în care tu te-ntorceai acasă, 
poate nu-i decât disperarea mea 
care-mi bate-n tâmplă furioasă. 
 

5 
Tu care nu eşti şi nu poţi s-auzi 
cum coboară plânsul din văzduh în floare 
şi nu înţelegi propriile-ţi gânduri 
ce devin pe rând munţi de încordare. 
Tu care te minţi, tu care nu eşti, 
tu care de moarte mai profund mă legi, 
iată vine un cal alb ameninţând 
dinspre gândul meu înspre somnul tău 
ca o întrebare surdă galopând. 
 

6 
O tăcere oarbă, care nu mă ştie, 
ghiftuieşte cărţile din rafturi, 
ocoleşte somnul ce se urcă-n lună 
şi evită plânsul ce coboară-n Hades. 
Mizantropi, privesc pe fereastră arbori, 
când eu sunt aici şi tu eşti acolo, 
ca prin vată trec în convoi maşini, 
lebede-ale morţii, zvelte şi tăcute 
şi, încet, încet, mi se urcă-n cer 
sinucise gânduri, otrăvite vise 
şi, încet, încet, nu se mai aude 
nici cum dai cu tifla, 
nici cum plângi, Ulysse. 
 

7 
Se scufundă dragostea noastră, moare încet, 
nu i se văd, o, nu i se mai văd nici valurile triste. 

Desen de Sorin ANCA 
(Germania) 
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Sub mlaştină au alunecat mângâierile tale, 
ecoul lor abia se aude în sângele meu. 
Nu te întoarce, nu privi înapoi, 
zile mai negre or să ne-acopere faţa, 
surâsul tău se va stinge sub ger. 
Nu te întoarce, sunt singură-n marea câmpie, 
soarele putred cade pe inima ta. 
Nu te întoarce, nu mă mai aştepta! 
 

8 
Riduri curg pe faţa gândului şi-aud 
picurând neliniştea în somn, 
iar tu intri ca un hoţ de forme 
şi-n privire lamele-s decise. 
Mă dezbrac în luna de petale, căci 
sunt un fruct în floare dus pentru jertfire. 
Brun e visul ce m-a inventat 
şi călăul ce-mi deveni mire. 
 

9 
Voi putea vreodată să învăţ să fiu, 
să nu-mi port viaţa ca pe un sicriu,  
să nu stau în trup cum stă ceasu-n turn, 
măsurând egal timpul taciturn? 
Voi putea să fiu fără să contemplu,  
să trăiesc instinctul liber şi intens, 
fără sa spun predici, instalată-n templul 
unui intangibil şi ipocrit sens? 
 

10 
(Epilog in alt ritm) 
  

Nu tu m-ai minţit, nu tu m-ai trădat, 
tu nu existai, eu te-am inventat. 
Între acum şi atunci, între realitate şi vis, 
mintea mea te-a născut, mintea mea te-a ucis. 
  

 Dar, vai, până şi mort te mai zbaţi între tâmple, 
când ceea ce nu e ar mai vrea să se-ntâmple. 
Când îmi tulburi poemele şi-mi amesteci rândurile, 
ca o gaură neagră îmi absorbi toate gândurile. 
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Constantin MĂLINAŞ 
 

RACORDAREA LA BLAJ (IV) 
 
Biografiile literar-istorice 

ale lui Ioan MUNTEANU (1808-
1860), tipărite în Oradea la 1858, 
formează o carte retorică de 
învăţături, în care, cum spunea 
Nicolae IORGA, autorul: „credea 
puternic” , şi în consecinţă: 
„frumuseţea de stil ieşea de la 
sine”.  Calitatea principală a acestei 
frumuseţi stilistice este intrinsecă şi  
decurge din credinţă, din patosul 
scrierii, care se întemeia pe punerea 
în antiteză, cu bună ştiinţă, a unor 
paradigme de contrast, coexistente 
în subiectele alese de către autor,  
din societatea antică romană, deloc 
paşnică şi melodioasă, chiar 
bântuită de cele mai mari vicii şi 
controverse, dar bine întoarse în 
pozitiv, pentru a fi date ca pilde 
urmaşilor români. Astfel, acolo a 
coexistat binele şi răul, patriotismul 

şi trădarea, curajul şi teama, fidelitatea conjugală şi adulterul, eroismul şi laşitatea, 
cultura şi ignoranţa agresivă, munca şi lenea, câştigul cinstit şi hoţia, iubirea şi ura,  
generozitatea şi infatuarea, onestitatea şi arivismul politic, ca oriunde şi oricând. Pe 
acestea , autorul le alege şi le personalizează în portrete de caractere puternice, 
stabile în hotărârea lor, care nu se schimbă şi evoluează ca atare, potrivit unor 
destine zeeşti bune, care le comandă acţiunea pozitivă., cu care se poate veni ca 
exemplu în faţa prezentului. 
    Din toate se înalţă clasic originea antică romană, ca entitate morală şi 
eroică, respectiv se deplânge romantic scăderea, ce a urmat în Evul Mediu. Autorul 
foloseşte mereu exclamaţii, pentru a sublinia, ca şi în Proclamaţia sa de la 1848, 
contrastul dintre realitatea veche şi aşteptările noi ale românilor, căzuţi mult sub 
nivelul de slavă al strămoşilor romani: „Numai noi, nu numai că în distincte 
costume nu avem defiptă cunoştinţa românilor, adică în drame şi tragedii, 
în romane, ci nici deplină istoria românilor nu avem…” La fel exclamă şi în 
motivarea Proclamaţiei de la 1848: „Numai noi, pe cari soarta şi virtutea…, noi 
dormim somnul unei morţi morale şi eterne, noi zacem într-una apatia 
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înfiorătoare pentru tot deşteptul fiu al unei naţii atât de asuprite.” Şi urmează 
cu  acelaşi ton ridicat, în crescendo cu repetiţie: „Noi, a căror faciende sunt 
miliarde, noi, a căror necesele sunt  înecătoare, noi, care spre scandalul 
lumei încă nici un semn de ezistenţă naţională română nu am dat Lumii, 
noi, cari în beneficul naţiunii Române, în respect către alţi fraţi ai noştri 
români, în cel mai mare grad ne îngrăşiem, noi despre soarta naţiunii 
noastre nimic cugetând, cu cea mai mare ingratitudine ne săturăm şi 
dormim.” 
     Victimizarea este  internă şi emoţională, ea se dezvoltă la 1848 din 
gineceul biografiilor romane, scrise anterior, din care vine sufletul , vine avântul cu 
care Ioan Munteanu s-a aruncat în revoluţie, crezând eronat că în Europa a sosit 
momentul rezolvărilor liberale.  
    Sub aspect compoziţional, cele mai multe biografii se deschid cu o 
succintă pregătire narativă, după care se trece la dialog, construit cu dibăcie de 
autor, prin care defineşte personajele. Acest dialog are teatralitate, conţine conflict 
dramaturgic şi creează acţiune. Finalul dialogului este finalul acţiunii, ca în teatru, 
prin dialog biruie masajul patriotic, moral şi sapienţial, avut în scop de către autor. 
Trasate astfel, biografiile sale sunt o continuare a spiritului Şcolii Ardelene, 
ele se pot juca de către tineretul şcolar, iar prin ele scrierea lui Ioan 
MUNTEANU devine prima carte importantă de teatru şcolar la români,  
editată la Oradea în anul 1858. 
    În preambulul narativ, autorul creează portrete, pregătind astfel intrarea 
protagoniştilor, ce vor dialoga în partea de acţiune, ca pe scenă, prin urmare este o 
carte de portrete şi dialog între ele. Portretele se formează mai întâi din trăsături 
genealogice paterne, similar metodei interogative din judecata populară (-A cui 
tată de prunc eşti tu ? – Daaa! Da pe măta cum o cheamă ? – Da ce a făcut 
tatătău cu măta astănoapte? – Au vorbit! – Daaa! Despre ce au vorbit? Vezi 
că nu ştii!), apoi din date de biografie a personajului istoric, expuse  într-o naraţie 
alertată de comparaţii şi judecăţi, de puneri în paralel, cu sublinierea contrastelor, 
ceea ce duce la un text literar dinamic, cu fond de dispută între bine şi rău, între 
moral şi imoral. Aducem, ca cel mai bun exemplu, intrarea la naraţia primă, despre 
întemeietorii Romulus şi Remus:  

 „Amulius, fratele lui Numitor, celui mai după urmă rege al Albei, 
un om încărcat de vistierii materiale, însă mizer de virtuţi, în stare cele mai 
răutăcioase planuri a cugeta şi a înfăptui, însă surd la dulcele grai al 
inocentei Naturi, el răpi la sine tronul Albei ; şi nu se îndestula că se 
imacula cu păcatul uzurpării, ci către acesta adăuga şi păcatul uciderii.   În 
fii surpatului Numitor vedea el a creşte şi a se ridica viitorii săi Rivali ; 
pentru aceea la acest negru cuget veni, să jertfească pre inocenţii aceştia 
adâncii sale frici. Acest diavolesc plan fu statorniceşte determinat şi 
înfăptuit. Inocentul sânge al acestor graţioşi tineri se vărsă şi cu el şi viaţa 
lor. Numai Rea Silvia, una dintre fiicele lui Numitor, mai rămăsese. Ea era 
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în comun iubită de popor, bunătatea animii ei pe tot insul îl deobliga spre a 
o iubire şi frumuseţea ei pre toţi îi fermeca spre amor. 
    Sălbaticul Tiran nu cuteza a însângerare în pieptul ei înveninatul 
metal, ce ucise pre frăţiorii ei. 
    - Ea va fi vestală!, strigă el, şi eu n-am a mă teme de succesorul, 
carele să cuteze a forma pretenţiune pre tronul Albei! 
    Ziua fu determinată, în care Rea Silvia să se sfinţească servitului de 
Vestală. Silvia veni şi jurământul eternei feciorii, între lacrimi fierbinţi, fu 
stors dintr-însa. Amuliu se împăciui, tronul Albei i se vedea acum asigurat 
şi nici visa ce catastrofă înfiorătoare îl aştepta în viitor. În leagănul 
desfătărilor nu simţea roaderea conştiinţei, cu toată răsărirea soarelui în 
nouă şi mai nouă desfătări se deştepta, adulatorii din toate părţile îl 
incongiurau. El vieţui într-o îngăimăceală asurzitoare, care preste sufletul şi 
inima lui cu totul se-mputernicisă. Numai unica veste fu în stare a-l 
deştepta şi vestea fu: 
      - Rea Silvia e mamă a duoi fii !!! 
      Aice cu mare spaimă se deşteptă în Amuliu adormita conştiinţă. De 
acei duoi fii tremura. Tronul Albei se pare a se afunda sub dânsul. 
      - Moarte!, jură el nuoilor născuţi, moarte mamei lor! 
      Încă în aceea zi se execută cea mai cutremurătoare sentinţă preste 
trei vieţi omeneşti. După legile vestale, Rea Silvia fu condamnată  a fi 
înmormântată vie, iar cruduţii ei naţi să-şi afle   moartea în râul Tiberu.  În 
râpa râului Tiberu îndată săpară un mormânt pentru Rea Silvia. În râpa 
râului erau servitorii sublarvaţi, aşteptând să dee cruduţi fii ai ei turbatelor 
valuri a Tiberului…Mii de cetăţeni se adunară a privi această înfiorătoare 
scenă. Cu cruduţii în  mumeştile braţe se arătă Silvia. Un văl alb acoperea 
faţa ei şi pe copii. Stătu în marginea mormântului. O adâncă tăcere domnea 
în adunare. Silvia aruncă vălul îndărăt, clipa ei căzu pre mormânt, iar 
lacrimile ochilor ei curgeau pre crudul fruct al amorului ei. Cu sfâşietoare 
durere căuta inocentele părticele a inimii sale, îi mai strânse o dată către 
pieptul său, în carele se lupta viaţa cu moartea, apoi fără de a zice ceva îi 
dete sublarvaţilor servitori. Când aceştia aruncară copii între valuri, se ridică 
un răsunător chiot şi adunarea răsufla condurerea. Silvia mulţămi poporului 
numai în pantomimi, că sufletul îi era sfâşiat, puterea animii ei frântă, - şi 
sări în mormânt-, carele de servitorii lui Amuliu îndată cu pietre şi pământ 
se acoperi şi cu terenul se asemănă. 
    Acum se întuneca ceriul. Nori îngrecaţi de tunete se răsturnau unul 
preste altul. Un tunet urma altrue şi fulgerele pare că vroiesc a preface tot 
pământul în flăcări…Tiberul se înfurtuna ; un uragan înfiorător umfla 
valurile lui şi ca turbate le răsturna una preste spatele altrue înălţându-le, 
până se vărsau preste maluri, fioros se umflau şi revărsarea ameninţau. Tot 
insul fugea şi, din acestea deloc urmata nefericire prezicea, că este o 
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preaînaltă şi a toată Putere, care tirana sentinţă a lui Amuliu nu o va lăsa 
nerăzbunată.” 
    Observăm cum autorul crează o corespondenţă reactivă  între zbuciumul 
sufletesc al personajului literar principal şi natură, care  participă, se solidarizează, 
preia şi mai întâi amplifică exclamativ şi justiţiar sentimentul de nedreptate  ce  se 
face . Faţa cerului se întunecă, după cum se întunecă faţa omului, şi toată 
psihologia în mişcare se vizualizează cu mijloacele celeste, amplificate într-o 
hiperbolă cosmică uriaşă, care anunţă judecata ce va veni şi va restabili armonia 
dreptăţii. Această împerechere între om şi natură de fapt nu există, nu este reală, ea 
este închipuire, ea este un efect dezastruos al substratului mitologic şi în special 
creştin din spiritualitatea omului, fiind vorba de un cer  îndumnezeit de jos în sus, 
interfaţa lui Dumnezeu şi care  nu poate fi conceput şi admis de om ca fiind 
indiferent faţă de regulile creaţiei sale.  De fapt, este indiferent! Soluţia este 
romantică şi o găsim în cugetarea din Antichitate ca preambul şi suport al esteticii 
romantice, care este din toate timpurile şi pentru toate timpurile, romantismul fiind 
o stare falsă, adică închipuită, dar o stare nestinsă a omului. O găsim în  bazele 
creştinismului, urmând după momentul expierii pe cruce a Mântuitorului! Tot 
romantism!… Strigăt împotriva singurătăţii omului în momentele sale grele!… 
După care este de dorit să vină speranţa şi să rezolve. Din acest punct de vedere, 
iată cum urmează scrierea lui Ioan Munteanu, pe firul legendei romane:  
    “Oare câte zile după această infortună, Faust, păcurarul curţii 
regeşti căuta păşunile pre lângă limanul Tiberului. Vărsarea râului din albia 
sa a deşertat foarte mult, câmpii întregi din cele mai fructoase locuri se 
asemănau unor vase şi cele mai grase fructe erau cu mol şi mărăcini 
astrucate. Tristă scenă era aceasta pentru un păcurariu ca Faust. 
    - Mânia zeilor!, cugeta el, pe care toate nedreptăţile într-un mod, ori 
într-altul o pot aştepta. 
    Într-un deluţ, nu departe de mormântul nefericitei vestale, se aşeză 
păcurariul, ochii lui se împlură de lacrimi şi el le lăsă a curge, simţindu-le 
suvenire Silviei. Când sufletul lui era ocupat cu cugetarea la înfricoşata 
soartă a nenorocitei, însă în comun iubitei prinţese, de sub poala deluţului 
acestue, o plângere amorţită tot mai tare şi mai tare se auzea, care îl tulbura 
în condureroasa lui melancolie. Plecă către văietătorul ton şi ajunse la o 
peşteră, în care se afla o lupă, la a căreia ugere se vedeau duoi copii 
desfăşaţi şi mai amorţiţi, sugând laptele acestei fiare…Faust cunoscu 
întrânşii gemenii Silviei. 
    - Infortuna i-au aruncat pe ţărmuri, mâna atotpotintelui i-au 
păstrat!, zise el. Apoi cu lină blândeţe se apropie de fiară: 
    - Tu eşti fiară sălbatecă, dară fapta ta e omenoasă! Nu mă voi lăsa 
ruşinat de tine! 
    Cu aceste cugete se apropia de fiară, care în clipa aceasta de toată 
sălbăticia se vedea a fi dezbrăcată. Luă copii în braţe, îi învăscu în mantaua 
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sa şi alergă cu ei din peşteră. Lupa îl urma. Ajungând acasă, Aca Laurentia 
îl întâmpină cu multă bucurie în uşa casei. Lupa sta alături lui.  
   ACA LAURENŢIA: - Bine venişi, Faustule! Ce-mi aduci sub manta?  
Dară lupa aceasta ? Tocmai aşa domestică /este/ ca şi câinii noştri! 
    FAUST: - Să facem ca şi fiara aceasta, iubita mea nevastă! Şi 
nemuritorii /zei/ ne vor binezice! Na, primeşte pruncuţii aceştia, lupa 
aceasta le-a fost nutrice! 
    ACA: - Pe zei! Aceştia sunt gemenii Silviei, Romul şi Remu, puţine 
zile înainte de înecarea lor i-am văzut! 
    FAUST: - Şi zeii i-au scutit! Pruncii sunt printr-un mod miraculos 
ţinuţi în viaţă!… Noi nu avem copii, să le fim noi părinţi! Laurenţia, 
învoieşti-te tu? 
    ACA: - Din toată inima, bunul meu Faust! Iaca, ce trăsături 
doveditoare de asemănare cu nefericita lor mamă! Rotundul frunţii şi 
plăcuta cerculare a gurii, mai vârtos acesta (Romul) /e/ întreaga portree a 
luminatei feţe regeşti!… Veniţi, fiilor, de acum înainte eu vă sum muma, voi 
a vă griji şi servi ca şi când aţi fi fii animei mele! 
    FAUST: - O, tu bună şi înţeleaptă muiere! De bucurie trebuie să te 
sărut. Pruncuţii aceştia trebuie să îndulcească zilele noastre cele de 
neputinţă şi să fie reazem bătrâneţelor noastre!… Însă, iubită Laurenţia! 
Numele lor trebuie să-l tacem, să tacem şi unde şi cum i-am aflat. /Dacă/ 
înţelege tiranul aceste, capăt copiilor, capăt şi nouă! 
    ACA: - Mai curând va grăi lupa aceasta,  decât  eu! 
    FAUST: - Bine că-mi aduseşi aminte de buna această fiară, mai 
uitasem de ea. De va voi, să rămână la noi şi bine să-i fie! 
    Lupa şi rămase preste toată viaţa sa în casa lui Faust, ea era 
neîntrerupt vigiatoarea fraţilor laptelui său. Ea dormea lângă patul, în care 
dormeau  ei. Ea îi lingea cu limba sa, când se jucau în iarbă. Când vreun 
vânt bătea spre pruncuţi, ea se culca pre lângă ei, în calea vântului. Ea se 
mânia, când vreun străin se apropia de ei… 
    Însufleţitoare descriere finală, după dialog, punându-i acestuia stâmpărare 
şi extensie în timp.Este cât se poate de vizibil, cum autorul accelerează descrierea, 
trecând de la propoziţii enunţiative la cele exclamative, tot mai scurte şi 
culminante,  pentru a ajunge apoi la dialog şi la vadul de final al  naraţiunii. Rezultă 
o compunere literară, care are armonie, are farmecul vechimii şi capacitate nestinsă  
de atragere a cititorului.  
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Petre TĂNĂSOAICA 
 

Fotografie cu Umberto 
 

1. Umberto Eco stă pe scaun, cu ţigaretul in colţul gurii, la un  
târg de carte, la Frankfurt, de zici că e Dumnezeu - Dumnezeu o fi fumând 
şi el din când in când câte un trabuc, când pune semnătura pe noi?- şi dă 
autografe. Bliţurile nu-i  tulbură literele şi nici lui nu-i pasă , aplecat din curiozitate 
peste umărul său, chelia mea se oglindeşte perfect în chelia lui! Numai că el nu  
este îndrăgostit, mă gândesc, în timp ce îl privesc cum scrie, dar femeia aceea 
din faţa lui, care-i urmăreşte orice mişcare, pe care de altfel nici nu o face, ar putea 
să ia cina cu el, mai degrabă decât ar accepta coşul de flori pe care aş vrea să 
i-l trimit. Asta nu e viaţă, ceva nu e în regulă cu toată admiraţia ce cade pe bietul 
profesor încremenit in pixul de plastic, cu care-şi zgârâie numele apăsat, într-o 
caligrafie confuză, de învăţat. Mă gândesc, mai apoi, cum ar pleca Dumnezeu  
cu iubita mea acasă şi mi se pare nedrept ca el să-mi fi scris şi bucuria şi moartea. 

 

Erai pregătit să te ucidă 
 

2.Nu ştiu în ce an să fii fost, eram o mogâldeaţă de om, pe care-l doborau 
la pământ furnicile şi iarba mai înaltă decât un stat de om, când taurul, cu 
botul mirosind a lapte,mi-a lins creştetul şi mi-a stricat cârlionţii pentru totdeauna; 
bunica l-a alungat, dar el tot a venit la mine, într-o după-amiază de toamnă, 
cu soarele încercănat apunând în mocirla râului, la Frankfurt pe Main, când mă 
ţineai de mână şi parcă voiai să nu fiu luat în coarne de cireada de tauri 
scăpaţi peste bărbatul călare, gata să îl ucidă, să îl calce-n picioare, într-o 
litografie a lui Picasso. La-nceput am crezut că sunt singur, dar el, taurul, era 
acolo, în faţa mea, nu se amesteca în turmă, pândea fioros, cu botul mirosind a 
sânge, 
sărea din stampă şi te pândea. Acum ştiu, însă, că tu abia aşteptai împotrivindu-te 
şi erai pregătită să te ucidă. Îţi era numai milă de mine că voi fi martorul acestui 
măcel, pe care-l aşteptai cu bucurie, în care să fii încă ţi-e bine... 
 

Închisoare de temut 
 

3. Pe o placă de teracotă, găsită de părintele Petre la Govora, într-o grădină, 
pe când săpa şirurile lungi de porumbi, un bărbat şi o femeie fac dragoste.  
Asta se întâmpla acum două mii de ani şi nu poţi să ai habar ce îşi spun unul 
altuia, femeia, bărbatul... doar un sunet de săbii încrucişate prin muzeul acela 
mai cade sub bolţi, ca o nelinişte părăsită pentru urmaşi.. Aşa mă gândeam 
la Frankfurt, când mi-ai arătat perechea îmbrăţişată, mein liebe, pe cheiul lui Main. 
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... era prea idilic decorul, cu păsări care cerşeau orice era bun de mâncat şi 
catedrale, 
care-şi ispăşeau păcatul de a-l fi înălţat prea sus pe Dumnezeu. Biet burghez, 
clefăiam şunca presată peste care se rătăcise un fir de pătrunjel...nu mă puteam  
urâ mai mult că nu puteam ieşi din transă, cu feromonii făcuţi varză creaţă! 
…şi inima împrăştia sângele într-o închisoare de temut! 
 

Cântece de drum lung 
 

4.Dealul pe care urc şi cobor seamănă cu un peisaj feminin 
de pe coperta unei cărţi de demult, requiem per nos todos, 
unde fruntea se descreţeşte de gânduri, pe sub semeţia unei păduri, 
iar apoi coboară de-a lungul umerilor, spre valea adâncă a porţilor 
curcubeului doborât de furtuni, când nu am mai ştiut pe unde  
aş putea să ajung acasă, la supa de prânz. Motorul vibrează onctuos 
sub capotă şi se preface că ar putea să şi zboare, dar tu mă  
îndupleci la telefon ca să cred - sau aşa mi se pare - că peisajul acela 
e numai al meu... E departe grija zilei de mâine, absorb cu nesaţ 
textul amintirii, în care în curând te prefaci... am pus multe cântece  
de drum lung să ascult, nişte aiureli americane, pe care oricum  
nu le aud şi mă rog de bunăvoinţa unor camionagii să mă lase în 
plata Domnului, pentru că sunt nebun de legat şi nu i-ar  
folosi nimănui un om mort pe şosea. 

 

Sângele poeziei 
 

5.Asta era întrebarea lui Shakespeare: vii cu mine sau pleci! Dar 
Hamlet era prea timid ca s-o formuleze aşa, iar Ofelia îi făcea fiţe 
la Elsinor. Norocul meu a fost că, în dimineaţa aceea, de oboseală 
sau milă, ai uitat să încurci iţele unei întâmplări de demult. Si cercurile 
de oţel,din fântâna arteziană de la Frankfurt,s-au amestecat înainte 
să plec la Bad Orb. Mai era un singur lucru de aranjat şi anume, în ce 
patrie urma să mă-ntorc. Dacă aş fi ascultat vântul de seară, înfăşurându-se 
printre copaci, aş fi auzit  cum aşteptau oştirile la marginea lumilor 
să le comand stânga-mprejur. Si multe vărsări de sânge ar fi eşuat. 
Acum urc şi cobor în Valea Plângerii, pe sub ploaia de săgeţi otrăvite 
a imaginaţiei, iar tu râzi tandru, pentru că ştiai de atunci că o să bei 
sângele poeziei cu altul! 

Cheile pentru iad 
 
6.Doctorul mi-a spus în maşina lui, când ne duceam la înmormântarea 
unui prieten, că raiul şi iadul sunt aici, pe pământ. Dumnezeu cânta la 
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clavecin, iar în cimitir ţigăncile  săpau straturile de flori şi povesteau în  
limba lor ciripită că e greu să fii om bun, mai ales când există ispite! 
Vara îşi trimitea arborii strâmbi în păduri şi cartela iubirii era pe sfârşite, 
de fapt ce spun eu, ea se terminase demult, ca şi când a trecut o rafală 
de vânt peste privirea ei obosită. Degeaba am plâns şi am invocat lanurile, 
care veneau din amurg, de brânduşe, poeţilor le îngheţase pe socluri 
emoţia într-un rânjet prelung, aşteptam să-mi vina rândul la cântar, 
să vadă judecătorul dacă mai am sufletul tot de două grame jumate, 
când mi s-a făcut teamă că-mi va fi luat la grămadă şi băgat în borcan, 
printre alte murături şi salate şi apoi am fugit de acasă... ea tocmai ieşise  
din mare ca printr-o fereastră, călca maiestuos şi fără păcat, pagină cu 
pagină, pe unde-am umblat, avea aerul unui copil orfan. Dumnezeule, 
cred că în rai se meşteresc cheile pentru iad. 

 

O cină la Frankfurt 
 
7.Încă nu e seară de tot, sunt nişte rafale de vânt 
care sperie arborii, nişte trecători grăbiţi, de parcă 
au fugit de la înmormântare şi perdele de apă 
în spatele cărora simţi nevoia să plângi... Într-o casă 
femeia aşează mâncarea în faţa bărbatului şi turuie 
întruna, iar el  se lăcomeşte şi râde; Numai ea ştie că 
bucata din gura lui este inima ei friptă bine... 
Dar Holderlin despre treaba asta nu scrie de prin Elade, 
ocrotit de smochini,nu trimite acasă decât vorbe înflăcărate, 
zăpada amintirii s-a topit demult... e o seară aici, la Frankfurt, 
de toamnă, cântă fanfara la grădina botanică şi păunii 
ciugulesc mândri boabe de grâu din mâna turiştilor străini 
şi nimeni nu ştie că poezia, rămasă văduvă după atâta plâns, 
până la urmă si ea a murit. 
 

Hannibal 
 
8.Hannibal stă îngândurat şi nu ştie ce să facă, 
întârzie pe marginea râului cu elefanţii la adăpat. 
Ii place cum aceştia se bălăcesc şi se spală pe spate, 
soldaţilor li se umezesc genele de râs, iar dimineaţa 
promite că vara e pe sfârşite. Ca o părere o pasăre 
necunoscută trece razant pe deasupra cortului  
şi timpului i se închid ochii de somn. E atât de obosită 
istoria şi se întinde ca o pată de cerneală pe mâna 
unui caligraf, prea bolnav să arunce un rând mai departe.. 
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Învinşii de ieri vor face una cu pământul cetatea de 
peste mări, vor acoperi soarele cu glorie, vor duce 
femeile lor să nască în acele ţări, în altă ordine se va 
aşeza alfabetul pe piatră... e prea târziu să te întorci, 
prea târziu să treci râul, chiar dacă toţi vracii 
ţi-au bandajat rănile din bătăliile câştigate, într-o  
limbă străină adormi, Hannibal, ante portas! Dar şi pe 
aceasta o pierd seminţiile multe care se nasc. 

 

Când ies în oraş 
 
9. Iţi citesc scrisorile ezitant şi abia mai suport aerul  
să mă atingă, nici nu mai respir ca nu cumva sufletul  
să-şi ia zborul ca o pasăre spre orizontul mirat; tot 
paradisul e de carton, îi dau foc cu bricheta şi Valea 
Plângerii miroase-a tutun. Copilul nostru niciodată nu  
m-a ţinut de mână şi nu m-a întrebat de unde vin norii 
şi unde se duc, totdeauna am fost în altă furtună, eram 
îngropat în clepsidra de nisip a altui an, care întârzia  
să vină, am fost ficţiunea unui joc pe display, o idee 
pe care n-a cumpărat-o nici un nebun. Când ies în oraş, 
drumul mi se agaţă de talpă şi abia aşteaptă să apeşi 
pe tastă că se risipeşte în neguri de fum, dar te iert, 
Doamne! Si ţie îţi este peste măsură să o aduci înapoi la 
întâlnirea cu mine. Dar şi mai greu îţi e să ridici pe umeri trupul  
acesta însângerat. 

 

Printr-o ţară ploioasă 
 
10. Sunt un violonist la trapez, în seara asta carbinizez umerii 
tăi, pe care altcineva pune floarea de crin. Si tocmai venisem  
să-ţi aduc un curcubeu pe care l-am vânat toată ziua printr-o 
ţară ploioasă. Într-o bună zi, tu crezi că aş putea fi altcineva, 
dar e prea târziu, am amanetat partea asta de viaţă unui cămătar 
mult mai dibaci decât tine, el mă ţine în plasă, acolo, sub nori, 
până apune ultimul vers, am aflat că nu e lesne să mori, când  
femeia ta te-a trădat, iubindu-te prin fel şi fel de închisori, 
fiind temnicer la toate visele prin care zbori. Nu ştii nici măcar locul 
în care voi fi îngropat, nici ce număr am la pantofi, doar te prefaci 
că este normal să iubeşti un învingător. 
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Radu CERNĂTESCU  

 

Mistica dadaismului 
 

 
În România, un 

superficial, dar confortabil 
punct de vedere călinescian 
bântuie încă exegeza 
fenomenului Dada. 
Încercarea de faţă se doreşte 
a fi o profilaxie, poate prea 
târzie, a criticii tradiţionaliste şi 
o invitaţie la o necesară 
atitudine reparatorie menită 
să spiritualizeze limitele 
materialiste impuse receptării 
acestei estetici, care departe 
de a fi „un rezultat al 
hazardului material“, cum 
grosier opina G. Călinescu, se 

dovedeşte a fi o adevărată mistică aplicată, o uimitoare tehnică iniţiatică de a privi 
şi a apropia tainele cele mai profunde ale transcendenţei.  

Dintru-nceput să remarcăm cum o simplă şi onestă identificare a centrului 
de emergenţă a ideologiei Dada ar fi putut să o scoată de sub incidenţa 
vulgarizărilor profane, făcând-o adică, mult mai mult decât ceea ce a reţinut 
Călinescu în Istoria sa: „o mistificaţie şi o demonstraţie estetică negativă“ prin care 
şi „un papagal scoţând planete devenea poet“.  

Aşadar, Tristan Tzara, „inventatorul dadaismului“, pe numele său adevărat 
Samuel Rosenstock, s-a născut în 1896 lângă Bacău, la Moineşti, într-o familie de 
evrei hasidiţi, străbunicul său dinspre mamă fiind, se pare, chiar rabinul 
Cernăuţilor. Oricum, rămâne indubitabil faptul că în perioada copilăriei şi a 
confirmării sale de bar-miţva (1910), în zona Bacăului exista o puternică comunitate 
de evrei ortodocşi grupată în jurul celebrului rabin al Bacăului Bezalel Zeev Şafran, 
cel care, foarte probabil, a celebrat şi primirea în comunitate, ca „fiu al poruncii“, a 
adolescentului Samy Rosenstock. Pentru cei care nu ştiu, rabinul Şafran era un 
cunoscut adept al misticii hasidice şi tatăl ultimului mare reprezentant al 
hasidismului răsăritean, Alexandru Şafran, el însuşi rabin al Bacăului, fost mare 
rabin al României, ulterior al Genevei, născut chiar în 1910 la Bacău.  

De altfel, în buna tradiţie hasidică, „cimitirul evreiesc“ şi proverbiala evlavie 
(hasidut) a practicantului hasidic convins că propria pioşenie îi poate reînvia pe cei 
dragi, precum şi rugăciunea văzută ca element re-creator al lumii sunt motive 
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recurente în poezia de început, scrisă de Tzara „la fragedul 16 ani“ (S. Pană): „te 
caut pretutindeni Doamne/ dar tu ştii că-i prea puţin“1; „O, iubitul meu, în 
rugăciune prinde-ţi mâinile/ Ascultă cum zbârnâie sfârşitul în urechi/.../ ...în 
noaptea cimitirului/ Unde zboară păsări de fier/ Plăpândă dragoste ruptă-n tăcere 
dintr-o lespede de crin sfios“2. Dar adevărata confirmare a formaţiei hasidice a 
adolescentului Tzara vine dinspre chiar teoretizările dadaismului, a căror emergenţă 
stă indubitabil, cum se va vedea, în marginea Kabbalei şi în strânsă corelaţie cu 
ideologia hasidică. 

În 1860 apărea la Cernăuţi unul din mai puţin cunoscutele midraşuri 
hagadice, Midraş Talpiiot (Cercetarea Înălţimii), care s.v. 'amen' (f. 49 d) dezvolta 
o idee spiritualistă, considerată azi eretică de majoritatea rabinilor ortodocşi, 
atribuită celebrului kabbalist Rabbi Eliahu Cohen Itamari din Smirna (mort în 
1729). Conform acesteia, Tora ar fi fost iniţial „alcătuită dintr-un amalgam 
incoerent de litere“ (tel şel 'otiiot bilti bilti mesudarot), a căror ordonare ulterioară s-a 
făcut în mod direct şi exclusiv prin voinţa divină, progresiv, în strânsă corelaţie cu 
întâmplările lumii materiale şi fără vreo intervenţie a factorului uman, a 
scriptorului. Mai exact, orice eveniment terestru era capabil să ordoneze literele 
emanate din divinitate, formând continuu combinaţii ce se integrau automat şi 
autonom în inefabila armonie cosmică. „De aceea - va adăuga un discipol târziu al 
rabinului din Smirna - chiar dacă hasidul repetă zilnic fie şi numai un verset, el este 
capabil să-şi obţină mântuirea, căci în fiecare clipă se modifică ordinea [literelor] 
după starea şi ordinea ierarhică a fiecărei clipe“3.  

Ulterior, această încredere mistică în strălucirea autonomă a cuvintelor 
Torei, sintetic exprimată de Tzara: „E atât de întuneric, că numai vorbele-s 
lumină“4, se va răspândi exclusiv în cadrul mişcării hasidice târzii din Europa de 
Răsărit datorită atribuirii paternităţii ei întemeietorului acestei mişcări, Rabbi Israel 
Baal-Şem-Tov (mort în 1760), misticul care, conform folclorului evreiesc din 
România, şi-ar fi petrecut o parte din viaţă în ţinutul Neamţului. 

Pentru deplina renunţare la vanitoasa pretenţie a tratării cuvântului ca sclav 
al gândirii umane va milita şi „insurecţia de la Zürich“, pornită sub deviza lansată 
de Tzara într-un articol din 1920: „gândul se face în gură“5. Aceeaşi eradicare a 
dialecticii cuvintelor şi tratarea lor ca un corp autonom în care germinează 
transcendenţa a fost calea observată de R. Baal-Şem-Tov în atingerea zilnică (ce nu 
implica neapărat şi înţelegerea) a Înţelepciunii Celui mai presus de gândirea umană. 
Pentru parţiala agnusie a hasidismului est-european (răspândit în Polonia, Ucraina 
şi Moldova), continua trăire în proximitatea acestor germeni ai transcendenţei făcea 
ca lumea (olam) să fie pentru om nu atât un mister, cât o taină regală (helem, taină, 
citit invers: melek, rege), pe care cuvintele o disimulează, dar o şi apropie de numele 
(haşem) Celui mai presus de toate6.  

Iată de ce un vechi aforism dintr-un midraş halahic spune că şi cel care 
repetă întreaga zi chiar şi cel mai neînsemnat verset al Torei, ca de pildă „va'ahot 
Lotan Timna“7, se va împărtăşi din lumina lui Dumnezeu în aceeaşi măsură cu cel 
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mai mare hasid, căci orice cuvânt al Legii intră în compunerea unei lumi de obiecte 
sonore (dabar, ‘cuvânt’, dar şi ‘obiect’), superioară celei materiale, pe care o determină 
şi o (co)ordonează (dabbar, ‘conducător’). Această lume, faţă de cea a sferelor 
inferioare, este luminată într-un mod mult mai direct şi mai înălţător, stând în 
inefabila aură de lumină şi de mister a divinităţii. 

În respectiva încredere mistică într-o autonomie a unei anti-lumi, creată din 
şi de cuvinte, se află şi emergenţa „antiliteraturii dada“, cea care căuta în litere 
„lumina unei magii tot atât de dificil de sesizat cât şi de exprimat“8. Prin 
generalizarea şi exacerbarea părţii aplicative a acestei mistici speculative s-a născut 
şi atât de controversata reţetă a poemului dadaist: „Poemul Dada? Luaţi un ziar, 
luaţi nişte foarfece, alegeţi un articol, tăiaţi-l, luaţi apoi fiecare cuvânt, puneţi-l într-
un sac, agitaţi...“9.  

Într-un mod aparent paradoxal, din această perspectivă, a încrederii 
absolute în cuvântul creator şi creaţie a lui Dumnezeu, dadaismul se relevă ca cea 
mai violentă mişcare mistică din artă, iar Tzara, chiar dacă îşi va pierde titlul de 
„inventator al dadaismului“ (Călinescu), care cobora titularul la nivelul unui artifex 
grosier, îl va câştiga pe acela de mistic, de exponent al unei tradiţii mai vechi şi mai 
înălţătoare. Căci: „Dada existe depuis toujours. La Sainte Vierge déjà fut dadaïste !“10.  

În marginea aceastei noi perspective, mai trebuie adăugat doar că greşeala 
adepţilor lui Călinescu, la care revenim doar de dragul ciclicităţii, ar consta, cum ar 
spune André Breton, în eroarea monstruoasă de a continua să crezi că cuvântul a 
fost creat doar pentru a uşura comunicarea dintre oameni. 
 
 
Note: 
 
1 T. Tzara, Primele poeme, Buc. 1971, p.35 
2 idem, p.53 
3 H.J.D. Azulai, Debaş le-Fi, Livorno, 1801, f. 50 a; v. et Devarim Ahadim, 
Livorno, 1788, f. 52 c-d, titlul este un sugestiv joc de cuvinte: „Primele cuvinte“, 
dar şi „Primii conducători“. 
4 T. Tzara, Primele Poeme, p.10. 
5 idem, p.115, n.1. 
6 cf. H. Galitzenstein, Rabbi Israel Baal-Şem-Tov, New York, 1960, p.160-161. 
7 Gen., 36,23. 
8 T. Tzara, Essai sur la situation de la poésie, 1931. 
9 T. Tzara, Sept manifestes Dada, 1924. 
10 Manifestul colectiv Dada soulève tout, 1921. 
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Ion PACHIA TATOMIRESCU 

 

Rugăciune către Sfântul Duşman Universal 
 

După un debut colectiv din anul 1989, 
sub semnul războinicirii lirice nemuritoare, în 
antologia basarabeană Şapte tineri poeţi – 
unde semnează un interesant ciclu de poeme, 
Cer cuvântul –, Iurie Bojoncă (n. în 28 august 
1961, la Antoneşti-Basarabia, absolvent al 
Facultăţii de Filologie – Universitatea 
Pedagogică Ion Creangă din Chişinău, fost 
profesor la Şcoala Rusă A. P. Cehov din 
Tiraspol-Transnistria, în prezent, emigrant pe 
malul râului Zero, în Italia) îşi reliefează un 
admirabil şi inconfundabil teritoriu poetic, 
având în centrul său gravitaţional simbolul 
paradoxist-existenţial al „peşterii“/ „ocnei“, prin 
volumele: Peştera mâglei (1996; mâglă = 
„grămadă de pietroaie / bulgări de sare“), 

Teama de scris (2002), Mesaje din ocnele paradisului (2003) etc., cel mai 
recent, aflat în obiectivul cronicii noastre, fiind Râul Zero şi plopul fără soţ, 
poeme şi tablete, cu o Prefaţă de Svetlana Paleologu-Matta (Timişoara, Editurile 
Augusta & Artpress, 2007; pagini A-5: 152).  

Distinsa doamnă-eminescolog din Elveţia, Svetlana Paleologu-Matta, între 
altele, şi autoarea celebrei lucrări, Eminescu şi abisul ontologic (Aarhus / 
Danemarca, Editura Nord-Victor Frunză, 1988), ni-l prezintă pe tânărul poet 
luminos din Ţara Metaforei cu o deosebit de exactă generozitate / admiraţie: 
«Titlul ultimei sale cărţi, Râul Zero şi plopul fără soţ, se revelează a fi o dublă 
ipostază a autorului. El vede de la fereastra locuinţei sale actuale, în Veneto, un 
plop care-i „pozează“ pe malul râului Zero. Este o concentrare emblematică în 
felul poetic al vieţii sale. Râul Zero se referă la viaţa lui de emigrant, pe când alte 
valenţe are plopul, de ordin profund emotiv. Plopul şi poetul au fiecare din ei 
„fabricele“ lor. Unuia natura, care nu face versuri, îi dă puful, frunze şi seminţe, pe 
când poetul are o maşină de scris şi o altă maşină de plâns. Diferenţa dintre ei este 
esenţială. Şi totuşi, într-o zi de toamnă, cu un soare rotund şi frumos, poetul 
contemplă iarăşi plopul căci în el trăiesc „flori de aur“ ale unui cântec sfânt: „Pe 
lângă plopii fără soţ...“ Marele Eminescu este mereu prezent în Iurie care-şi iubeşte 
şi onorează maestrul prin câte ceva fugar şi aluziv la opera Poetului. Prin suflul ei 
etern ea dă o nobleţe şi sporeşte farmecul scrierilor lui Iurie Bojoncă.» (p. 9).  

Poemul „deschiderii“, Dacă ar fi fost posibil, este, în ultimă instanţă, ars 
poetica-i,  din care aflăm – după ce pune sub interogaţie locul naşterii ens-ului în 
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univers, ca Ţară, ca Oraş, sau ca Sacră Casă («Dacă ar fi fost posibil / să-mi aleg 
o casă / unde să mă nasc / la ce casă m-aş opri oare / La una de lux într-un oraş / 
ori la o cocioabă într-un sat ? /ori poate la un spital de copii, / ori poate la un 
orfelinat ?») –, evident, că spaţiul ideal al ecriturii este cel celest, ori – mai exact şi 
benedettocrocean spus – al „aliajului“ în cele 24 de carate ale capacităţii de a 
percepe cosmicul: «Dacă ar fi fost posibil / să-mi scriu poemele din nou / le-aş 
dilua bine cu cer, / apoi le-aş infiltra în teiul sfânt...» (p. 13; s. n.).  

După „poemul deschiderii“ ne întâmpină Prefaţa autorului, unde sunt 
abordate câteva probleme foarte „acute“ legate de „cancerul“ care îşi arată tot mai 
mult lucrarea în partea stricată a „capului“, a „intelighenţiei“ Valahimii / 
Dacoromânimii – ca şi pe vremea lui Eminescu –, de fapt, o pseudointelectualitate 
„în solda Străinătăţii“ (cu „oglindă“ / „analogie“ în partea secundă a Scrisorii III, 
de la „vlădică“ până la / în Parlament), ce se reclamă drept „exponenţială“ / 
„reprezentativă“ pentru „interesele“ Poporului, ale României (deşi 
postrevoluţionar-decembristele „făptuiri“ civice ale acesteia arată nu vreo 
„benefică operă“ pe undeva, ci, dimpotrivă, focalizarea pe actul distrugerii a tot 
ceea ce este reprezentativ-naţional, căci reprezentanţii acestor minorităţi „elitice“, 
acţionează în numele revitalizării cenuşilor imperiilor de odinioară). Masa autentic-
dacoromânească a intelectualităţii este supusă de-aproape două decenii unui 
cumplit tir mediatic al „culpabilizării“, cum, de altfel, şi întregul popor (de la 
„dosarele Securităţii“, până la „ştirile negre ale zilei“ – accidente, crime, violuri, 
scandaluri / bătălii între clanuri de „ţigani“ / „rromi“ – cu „dirijata confuzie 
sorosistă“ din 1980 / 1997 încoace, pe întreaga planetă, spre a se crede că rromii ar 
fi identici cu cei ce se cheamă români etc.), având drept ţintă haotizarea ţării şi 
„exodul materiei cenuşii“ de la Dunăre / Carpaţi către Occident, către America 
etc.  

Mai întâi, în această prefaţă, tânărul poet Iurie Bojoncă atrage atenţia asupra 
faptului că volumul de faţă se structurează epistolar – între epistole, ivindu-se 
irepresibil, vertiginos poemul trăirii autentice –, că se detaşează de aşa-zisul 
postmodernism nihilist, demitizator, demolator: «Această carte de scrisori sau epistole nu 
se vrea o replică adresată unor literaţi foarte bine şcoliţi cărora le place să fie numiţi 
postmodernişti. Adept al unei estetici revolute, valul postmodernităţii are şi nişte 
tendinţe greu de explicat, ce ţin de negarea unor valori spirituale create până la noi. 
Demitizarea anumitor teme e chiar necesară. Dar să nu confundăm demitizarea cu 
demolarea acestora. Altfel, cum am califica spusele unui „mititel“ de la Bucureşti, 
dar cu funcţii mari în Stat, care zice: „Ce mai umblaţi atâta la Eminescu, fiindcă el e 
un cadavru în debara.“ Demolatori de acest gen avem şi la Chişinău destui, dar ei, 
cel puţin, nu prea sunt luaţi în serios.» (p. 14). În 1996, tot un astfel de personaj 
patibular-sinistru, „excrementist“, şi la propriu şi la figurat, într-o carte de epistole 
„politice“, a lansat negru pe alb, numeroase injurii cumplite la adresa Poporului 
Român / Valah (ca şi cum poporul din care s-a desprins minoritatea lui pseudo-
elitică din România n-ar fi fost supus aceluiaşi tratament al imperiilor acestei părţi 
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de lume). Paradoxal, în loc să stea după gratii, sinistrul personaj patibular conduce 
astăzi (prin grija Guvernului / Preşedinţiei) o foarte importantă instituţie a statului 
– menită a arăta omenirii adevăratul chip / profil cultural-ştiinţific („neuronal“) al 
României – cu filiale pe mai toate continentele. În cazul de faţă „toleranţa“ nu 
înseamnă „strategie“, ci „cumpliă prostie“ dovedită de „conducătoarea“ păturică 
improvizată, neşcolită, „nediplomatizată“ (şi-atunci, potrivit paremiologiei valahe: 
„peştele prost-gospodăririi marinăreşti de la cap se împute“). Desigur, nu există 
„doi“ Eminescu, unul de Bucureşti şi unul de Chişinău; Eminescu întruchipează 
geniul Poporului Pelasgilor (> Belagilor > Belachilor / Blachilor > 
Valahilor / Vlahilor), al Valahimii / Dacoromânimii; iar intrarea în Uniunea 
Europeană înseamnă – în primul rând, pentru noi ca popor şi ca demnitate 
naţională – re-Unirea, re-alcătuirea spirituală / culturală a Daciei lui Burebista / 
Regalian, căci secolul al XXI-lea nu este decât secolul unei „pseudoglobalizări“ 
care a declanşat ireversibil-sublimul proces al descătuşării, al cristalizării 
conştiinţelor naţionale; şi aşa cum nu trebuie să încălcăm „drepturile Omului“, tot 
aşa viitorul nu trebuie să încalce „drepturile Poporului / Naţiunii“: «Poate cei de la 
Bucureşti, suprasaturaţi de cultură, au dreptul moral să vorbească despre o debara 
a valorilor (s. n.), dacă ei cred cu tot dinadinsul că idealurile naţionale ale 
României, pentru care a luptat şi Eminescu, au fost atinse odată cu intrarea în 
Uniunea Europeană. Însă pentru noi, cei din Basarabia ori „dulcea Bucovină“, 
rămâne Eminescu de „cea mai nemijlocită şi incandescentă actualitate“ (Al. Oprea), 
mai ales prin articolele de la „Timpul“, în care îl vedem „profund angajat în 
destinul istoric al ţării sale“, după cum remarca minunat Svetlana Paleologu-Matta, 
în Jurnal hermeneutic.» (ibid.). Tânărul poet mai vorbeşte despre mult citata 
sintagmă a lui Nicolae Iorga, «România, ţara înconjurată de români» (dar pentru 
care nici generaţia hohenzollernistă, din vremea lui Iorga, şi nici generaţia stalinist-
postbelic-secundă, ori cea neostalinistă de junglă, de după Revoluţia Română 
Anticomunistă din Decembrie 1989, aşadar, din vremea noastră, de la cârma 
României, tocmai pentru că au fost străine de Neamul Valahimii / Dacoromânimii, 
n-au făcut nimic spre a nu mai fi această paradoxală realitate a „fraţilor ce-şi dau 
mâna prin vamă“, ori pe „podul cimitirelor de flori“). Apoi constată câteva realităţi 
politice menite a încorda timpanele conducătorilor: abandonul istoric, debaraua istoriei, 
„orânduiala cea crudă şi nedreaptă“ din „labirintul politicului“ contemporan, „mizerii şi bogaţii“ 
sezoanelor din ultimele două decenii: «O consecinţă a abandonului istoric o trăim acum 
când nu ştim cu ce să ne tratăm de „boala copilăriei comunismului“» (p. 15), 
îmbrăţişând exodul.  

În secundul rând, tânărul autor al prefeţei ajunge la vectorul mioritic: 
«Următorul vector al cărţii ţine de câteva trimiteri la Mioriţa. Aceasta a fost şi va 
rămâne o bijuterie a culturii noastre naţionale. Încercăm prin parafrazare să 
întrezărim în excesul de mioritism (s. n.), în vehicularea abundentă a acestuia, un fel de 
sindrom al inferiorităţii (s. n.). Această resemnare în faţa morţii ne paşte toată viaţa. 
Mesajul paradigmatic al baladei serveşte drept sursă de inspiraţie pentru cei mai de 
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seamă scriitori români, dar alimentează din plin şi o parte din expresiile populare. 
„În balada populară Mioriţa, considerată unul dintre miturile româneşti 
fundamentale, suntem autoreprezentaţi ca locuitori ai capătului lumii, ai „piciorului 
de plai“ şi „gurii de rai“ concepute ca margine existenţială paradisiacă, pusă însă 
sub semnul acceptării senine a iminenţii morţii“, subliniază M. Cimpoi („Limba 
Română, nr. 11, 2004). Felul de a fi, ADN-ul spiritualităţii noastre e poate cel mai 
bine codificat în balada Mioriţa, ce comportă o supuşenie aproape proverbială, o 
împăcare cu soarte, un mare dor pentru nunta ancestrală. Vom încerca prin metoda 
clivajului să deschidem parantezele câtorva proverbe pentru a le vedea altfel decât 
se văd prin ochelarii învăţătorului. Şi anume acele expresii populare care ne 
îndeamnă să plecăm capul în faţa sabiei, ori să fugim de pe câmpul de bătălie.» (p. 
15 sq.).  

Chiar dacă este citat ca „autoritate supremă“ acad. Mihai Cimpoi, trebuie 
subliniat că falsă este pista receptării celor 1600 de variante ale colindei / baladei 
Pe-o Gură de Rai / Mioriţa (fapt unic în folclorul lumii, pentru că fenomenul 
mioritic ţine doar de realitatea / unicitatea Zalmoxianismului şi variantele nu sunt 
decât dintre hotarele Daciei, arie unde această primă religie monoteistă din istoria 
spiritualităţii universale a cunoscut apogeul, până la îmbrăţişarea Creştinismului de 
către Poporul Valah). Mitul mioritic – mit fundamental al Dacoromânităţii / 
Valahimii – este de fapt mitul armonizării fiecăruia dintre Daci ca parte, în sacrul 
întreg cosmic (care este infinit şi care înseamnă Dumnezeul Cogaionului), 
învăţătura din fundamentul Zalmoxianismului.  

Deşi am mai spus-o de nenumărate ori în ultimele decenii, mai repet încă o 
dată cele privitoare la „statutul“ de nemuritor zalmoxian al protagonistului mioritic (cf. 
«Rostirea Românească» – Timişoara –, anul VIII, nr. 7 – 12 / iulie – decembrie, 
2002, pp. 140 – 142), fireşte, şi pentru generaţia unui tânăr de talent şi de viitor ca 
Iurie Bojonca, deja intrat în stăpânirea unui inconfundabil teritoriu poetic, dar nu 
pentru a-i dinamita pista convingerilor despre spaţiul mioritic (L. Blaga), ci, 
dimpotrivă, pentru a-i fortifica domeniul. 

Abordând Creştinismul Cosmic şi mitosofia valahă / dacoromână, 
mitologia şi folclorul religios («Zalmoxis», «Satana şi Bunul Dumnezeu: preistoria 
cosmogoniei populare româneşti», «Meşterul Manole şi Mănăstirea Argeşului», 
«Mioara năzdrăvană» etc.), în celebra lucrare «De la Zalmoxis la Genghis-Han» 
(Paris, 1970), Mircea Eliade atrage „indirect“ atenţia asupra faptului că, la Carpaţi / 
Dunăre, în întregul bazin al sacrului fluviu dacic, a existat nucleul unei civilizaţii 
arhetipale, civilizaţia pelasgo-thraco-dacă, sau Old European Civilization (M. 
Gimbutas – Universitatea din California, 1971 / cf. GCiv, 51 sqq.), întemeiată cu 
mult înaintea celorlalte civilizaţii euro-afro-americano-asiatice. Marele comparatist 
al religiilor certifică în acest sens: «...cultul lui Zalmoxis, (...), ca şi miturile, 
simbolurile şi ritualurile care stau în baza folclorului religios al românilor, îşi au 
rădăcinile într-o lume de valori spirituale ce precede apariţia marilor civilizaţii ale Orientului 
Apropiat antic şi ale Mediteranei.» (EDZG, 17; s. n.).  
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Balada «Mioriţa», sau «Pe-o Gură de Rai», dacă o denumim după versul 
secund al oralo-textului, are o răspândire în toată aria lingvistică a Daciei lui 
Burebista, sau a Daciei (Dacoromâniei) lui Regalian, arie coincizând cu spaţiul 
nostru de etnogeneză pelasgo-thraco-dacă, sau valahă, aflată sub pecetea de aur a 
primei religii monoteiste din istoria spiritualităţii universale, Zalmoxianismul. «Pe-o 
Gură de Rai» cunoaşte şi tiparele altor specii: colindul / colinda („corinda“), bocetul etc. 
Specia mioritică de colind(ă) este frecvent întâlnită în zona intracarpatică, adică în 
Transilvania (Ardeal, Crişana, Maramureş); foarte vechi, variantele-colind, aflate 
încă în circuit folcloric în Ţara Crişurilor (Crişana) – Ieste-un munte cu oi multe, Sântu-
şi trei păcurăraşi etc. –, au conservat elementele de ceremonial / ritual eroic-funerar 
ce de-aproape şase milenii durează în spaţiul Daciei (Dacoromâniei), atestate 
arheologic din orizontul cultural / civilizatoriu al anului 3400 î. H. (cf. TIR, I, 222).  

 Dar în majoritatea variantelor-colind ardeleneşti, s-au păstrat elemente ale scenariului 
misteric / iniţiatic specifice Zalmoxianismului, de trimitere a Solului / Mesagerului-Celest la 
Samasua / Samoş (Soarele-Moş / Tatăl-Cer), Dumnezeul Cogaionului. Este vorba, în primul 
rând, de aruncarea protagonistului mioritic, ce îşi relevă – în cele peste 1600 de variante (de la 
«Pe-o Gură de Rai» / «Mioriţa») – „statutul de nemuritor“ prin sublima jertfă a aruncării 
ritualice în trei suliţe / ţepi („ţăpuşte“): Ori să-l taie, ori să-l puşte, / Să-l arunce-n trei ţăpuşte, 
/ Ori să-l puşte, ori să-l taie, / Să-l arunce-ntre fărtaie...  

Reamintim că aruncarea în trei suliţe / „ţăpi“, element fundamental al obţinerii 
nemuririi Zalmoxianismului în calitatea de Sol / Mesager-Celest, a fost descrisă şi de părintele 
istoriei, Herodot (484 – 425 î. H.): «Trimiterea Solului se face astfel: câţiva dintre ei, 
aşezându-se la rând, ţin cu vârful în sus trei suliţe / ţăpi, iar alţii, apucându-l de mâini şi de 
picioare pe cel trimis la Zalmoxis, îl leagănă de câteva ori şi, apoi, făcându-i vânt, îl aruncă în 
sus, peste vârfurile suliţelor / ţăpilor. Dacă, în cădere, omul moare străpuns, rămân încredinţaţi 
că Zeul le este binevoitor...» (Istorii, IV, 95 / HIst, I, 345).  

După multe secole de la trecerea pelasgo-thraco-dacilor / valahilor (dacoromânilor) la 
Creştinism, statutul de nemuritor al protagonistului şi ideea „sublimei jertfe“, ţinând de scenariul 
misteric / iniţiatic al Mesagerului Celest întru prosperitatea propriului neam, au intrat în 
„noaptea amintirii“. În Evul Mediu, s-a altoit în „trunchiul“ baladei „episodul“ / „motivul“ 
celor trei păstori, dintre care doi il ucid pe al treilea, cel mai bogat / „ortoman“, spre a-i lua 
turmele. La un examen atent al fondului baladei, acest episod al crimei cunoaşte 
„autoeliminarea“ structurală, ca „episod-intrus“, „neverosimil“ / „inautentic“, mai ales că, în 
finalul baladei, apare nunta cosmică, adică nuntirea protagonistului mioritic cu întregul univers, 
având ca naşi Soarele şi Luna (perechea sacră secundă din monoteismul tetradic al 
Zalmoxianismului). Este aici conservată învăţătura fundamentală a Zalmoxianismului: 
armonizarea părţii în sacrul întreg cosmic. 

Până la ora actuală, folcloriştii au cules peste 1600 de variante ale baladei 
(bocetului / colindei) Pe-o Gură de Rai / Mioriţa. Prima variantă a baladei a fost 
întregistrată în 1842, în zona cogaionică a Vrancei, la Soveja, de către Alecu Russo, 
unde fusese exilat de autorităţile vremurilor, pentru atitudinile lui revoluţionar-
paşoptiste. În peregrinările prin satele din munţii Sovejei, a auzit şi a notat balada, 
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oralo-text pe care l-a încredinţat spre publicare lui Vasile Alecsandri (pe când 
strângea colaborări / colaboratori pentru „foaia ştiinţifică şi literară“, Propăşirea – 
9 ianuarie – 29 octombrie 1844, interzisă prompt de cenzură). Izbucnind revoluţiile 
burghezo-democratice din 1848, V. Alecsandri abia în 1850 încredinţează «Mioriţa» 
spre publicare unei gazete din Cernăuţi, Bucovina literară. Dar numai din anul 
1852, de când Vasile Alecsandri o încredinţează luminii tiparului, în volumul I de 
Poesii poporale. Balade (Cântece bătrâneşti) adunate şi îndreptate... (Iaşi, I 
/ 1852, II / 1853), se poate spune că «Mioriţa» intră în atenţia personalităţilor 
culturale marcante ale romantismului românesc şi european (Jules Michelet / 
Franţa). 

În 1964, cercetătorul Adrian Fochi a adunat, cercetat şi publicat 930 de 
variante ale «Mioriţei» (câte erau cunoscute dintre anii 1842 şi 1964) sub titlul: 
Mioriţa –  tipologie, circulaţie, geneză, texte (cf. FMtcg). Analizate şi de 
Mircea Eliade, din toate, s-a relevat o interesantă structură (în episoadele): (a) un 
nucleu tematic, nelipsit din vreo variantă, testamentul ciobanului; (b) episodul mioarei 
năzdrăvane; (c) cadrul epic iniţial («adică temele: „locul dramei“, „ciobanii“, „hotărârea 
ciobanilor“, „cauzele omorului“» – EDZG, 241); (d) episodul maicii bătrâne, specific 
zonei extracarpatice (ori, mai exact spus, ariei în care s-a exercitat – până dincoace 
de orizontul „creştin“ al anului 313 d. H. – cultul Cavalerului Zalmoxian / Dunărean).  

Privită „motivic“, balada «Pe-o Gură de Rai» / «Mioriţa» îşi relevă în 
structură mai întâi (I) motivul transhumanţei: Pe-un picior de plai, / pe-o Gură de Rai 
... Într-o atmosferă caldă, luminoasă, revelând un acord deplin între om şi natură, 
se proiectează transhumanţa, sau coborârea / urcarea periodică a turmelor, în 
funcţie de ciclicitatea anotimpurilor primăvară-vară / toamnă-iarnă, de la munte, la 
câmpie, la matca Dunării, şi invers. În „varianta-Alecsandri“ a «Mioriţei», în al 
doilea rând, se relevă (II) motivul complotului: ciobanul ungurean şi cu cel vrâncean 
se sfătuiesc să-l omoare pe cel moldovean ca să-i ia turmele, caii şi câinii «mai 
bărbaţi». După unele păreri, în spirit revoluţionar-paşoptist-unionist, V. Alecsandri 
a operat câteva „uşoare substituiri / modificări“ în textul baladei; păstorii-eroi 
devin de fapt doar cei trei ciobani simbolizând / trans-simbolizând cele trei mari 
provincii („principate“) valahice / dacoromâneşti nord-dunărene, Moldova, Muntenia şi 
Ardealul (Transilvania), atunci înrobite de Imperiul Otoman, de Imperiul 
Habsburgic şi de Imperiul Rus. În partea a doua a unui interesant studiu, «Poporul 
poet», George Coşbuc îşi îndreaptă obiectivul şi asupra baladei «Mioriţa», 
subliniind: (a) «ciobanii, mai ales cei cu păşune schimbătoare, sunt colecţii vii de 
cântece; cel mai mare merit îl au oierii din Ţara-Bârsei; aceştia colindă toate 
provinciile române; trec de-a lungul Ardealului şi se opresc în munţii Rodnei, în 
Nordul Ardealului, unii pe coastele ardeleneşti ale munţilor, alţii trec în plaiurile 
Maramurăşului, alţii se împrăştie pe coastele Bucovinei şi, în partea opusă, pe 
şiragurile de munţi ale Crişanei; la vale (...) s-aşează pe lângă Dunăre; ba unii se duc 
până prin Basarabia şi Macedonia; ei duc pretutindeni, şi de pretutindeni aduc 
poezia poporală» (CELP, 59); (b) «frumoasa epopee pastorală Mioriţa – din parte-
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mi susţiu aceasta şi cu alte dovezi – este o creaţiune a oierilor bârsani; ciobanul 
care e ucis are Oi mai multe / Şi cai învăţaţi / Şi câni mai bărbaţi precum numai oierul 
bârsan are, căci e cioban per excelentiam; duşmanii lui sunt: ungureanul – aşa numesc 
bârsanii pe ciobanii (români) din nordul Ardealului (dinspre Ungaria) – şi 
vrânceanul; ciobanul ucis – zice cântecul – e moldovean; în Vrancea au existat oieri 
vestiţi, dar în alte părţi ale Moldovei nu, deci nu-mi explic de ce un cioban e 
vrâncean şi altul moldovean – căci vrânceanul era singur oier şi totodată şi 
moldovean; dar eroii epopeii se schimbă după localităţi: în Moldova cântecul a luat 
pe un moldovean ca erou, şi desigur într-alte provincii române eroul va fi 
bănăţean...» (CELP, 60); (c) «ciobanii cei trei erau: Unul e bârsan / Unul ungurean / 
Altul e vrâncean; şi apoi, dacă ucisul n-ar fi fost bârsan, ci moldovean, de ce-ar fi zis 
el către mioriţă: Oiţă bârsană / De eşti năzdrăvană... etc.; aici a uitat moldoveanul să 
schimbe pe bârsan în moldovean...» (CELP, 61). În (III) motivul Mioarei 
Cuvântatoare, „Mioriţa laie“, „laie-bucalaie“ şi „bârsană“ (adică din Ţara Bârsei), 
îl informează pe baciul „moldovean“ despre urzirea complotului de către ceilalţi 
doi. În (IV) motivul testamentului, baciul moldovean / „ortoman“, care avea de 
fapt statutul de nemuritor, auzind cele puse la cale de către ceilalţi doi, reacţionează 
desigur ca atare („fără frică de moarte“). În eventualitatea că – „prin reducere la 
absurd“ – Samoş / Soarele-Moş (Diumnezeul Cogaionului / Sarmizegetusei) îl va 
găsi „cu păcate“ (ceea ce l-ar sorti „morţii comune“ / „obştescului sfârşit“) – deşi 
el se ştia „pur“, „destoinic“, „drept şi viteaz“, protagonistul mioritic „socratic“ îşi 
„gospodăreşte moartea“, desemnând-o testamentar pe Mioara Cuvântătoare să-l 
îngroape: Aicea pe aproape, / în strunga de oi – / să fiu tot cu voi, / în dosul stânii, / să-mi 
aud câinii... / Aste să le spui – / iar la cap să-mi pui / fluieraş de fag – / mult zice cu drag; / 
fluieraş de os – / mult zice duios; / fluieraş de soc – / mult zice cu foc ! / Vântul când a bate, 
/ prin ele-a răzbate / şi-oile s-or strânge, / pe mine m-or plânge / cu lacrimi de sânge... (V) 
Motivul alegoriei moarte-nuntă a conservat ideea fundamentală a 
Zalmoxianismului, armonizarea părţii în sacrul întreg cosmic. Motivul conţine sensuri 
filosofice profunde: nu dispărem în neant, ci ne contopim cu marele întreg al 
universului. Folcloriştii, necunoscând esenţa Zalmoxianismului, au interpretat 
„seninătatea“ protagonistului mioritic şi „alegoria moarte-nuntă“ drept „fatalism“ / 
„altruism“ specific valahilor / dacoromânilor, ceea ce este cu totul greşit. 
Protagonistul mioritic reacţionează ca un veritabil nemuritor, ca un Sol la Samoş 
(Soarele-Moş / Tatăl-Cer, Dumnezeul Cogaionului / Sarmizegetusei), calitate în 
care participă la o ordine cosmică, prin nuntirea sa, având ca naşi perechea sacră 
secundă din tetrada Zalmoxianismului, Soarele şi Luna: Iar tu de omor / să nu le spui 
lor; / să le spui curat / că m-am însurat / c-o mândră craiasă, / a Lumii Mireasă; / că la 
nunta mea, / a căzut o stea, / soarele şi luna / mi-au ţinut cununa, / brazi şi păltinaşi, / i-
am avut nuntaşi; / preoţi – munţii mari, / paseri – lăutari, / păsărele mii / şi stele făclii...! 
(VI) Motivul măicuţei bătrâne, după cum cred mulţi cercetători / folclorişti, are 
o pronunţată funcţie estetică, sensibilizând cititorul şi accentuând tragismul. Totul 
capătă semnificaţia unui protest împotriva „morţii premature, nedrepte“. Motivul 
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se alcătuieşte subtil, sub forma celor două portrete: a) portretul măicuţei 
bătrâne: Maicuţă bătrână, / cu brâul de lână, / din ochi lăcrimând, / pe câmpi alergând, 
/ pe toţi întrebând…; b) portretul protagonistului mioritic: Mândru ciobănel / tras 
printr-un inel: / feţişoara lui – / spuma laptelui; / mustăcioara lui – / spicul grâului; / 
perişorul lui – / pana corbului; / ochişorii lui – / mura câmpului…! Având statutul de 
nemuritor, de Mesager Celest / Sol, protagonistul mioritic reprezenta – în faţa 
divinităţii supreme, a lui Samoş / Soarele-Moş, Dumnezeul Cogaionului / 
Sarmizegetusei – prin chipul său („iniţiatic“ / „misteric“): clasa pastorală – 
«feţişoara lui – / spuma laptelui»; clasa agricultorilor – «spicul grâului»; totodată, 
prin chipul său de Mesager Celest, protagonistul mioritic atrăgea atenţia 
divinităţii supreme să dea rod bogat şi câmpurilor – «mura câmpului» – pentru 
culegătorii luncilor / pajiştilor şi ai  zăvoaielor / pădurilor.  

Sper ca vectorul mioritic al prefeţei / cărţii lui Iurie Bojoncă – şi prin el, al 
întregii sale generaţii anti-neostaliniste – să se fi lămurit pentru totdeauna.  

După cum subliniam mai sus, în „formula compoziţională“, epistolele din 
Râul Zero şi plopul fără soţ de Iurie Bojoncă (având un adresant cunoscut încă din 
prefaţa auctorială: prof. Grigore Canţăru) sunt mirabile „piste de lansare“ a 
distinsului receptor, din epicul câmp, în liricul magnetism al poemului – care se 
constituie în „punct culminant“ / „deznodământ“ al epistolei-„expoziţiune“ şi 
„desfăşurare acţională“. Sub un motto din Nietzsche («Suntem îndeosebi 
sancţionaţi pentru virtuţile noastre») stă O altă scrisoare din care Grigore 
(Canţăru) află că în ziua în care acesta a primit scrisoarea-i anterioară, autorului i 
s-a scos «fragmentul de monument (ghipsul) de la piciorul drept», prelungindu-i-
se eternitatea «cu încă douăzeci şi cinci de zile»; «ortopedic vorbind» (p. 27), o 
lună nu s-a putut sprijini pe «piciorul cu pricina»; aşadar, din această „epistolară 
deschidere“, reţinem monumentul; i se adaugă alte elemente care încolţesc aidoma 
boabelor de grâu, toamna, în spaţiul poematic: «Urmaşii Romei instalau în partea 
de sus a aparatului bancomat o microcameră de luat vederi. Astfel copiau codul 
secret al clientului...» (p. 29); «... ne-a rămas numai calificativul orto şi man 
echivalent cu om drept [...]; suntem drepţi în faţa sorţii.» (p. 34) etc. Şi această 
„încărcătură“ de elemente ale „înlănţuirii epistolare“ – puse sub ironia subtilă a 
streaşinii înaltului spirit justiţiar prin istorii – se descarcă după o „magică 
formulă“ – în poemul Memoria genetică, având în secunda-i parte o 
surprinzătoare rugăciune-parodie la «Tatăl Nostru»: «Dacă tu i-ai tăiat capul lui 
Decebal / şi ai stropit cu sângele lui pajiştea noastră, / dacă tu ne-ai călărit femeile 
/ şi le-ai lăsat cu pruncii în braţe, / dacă tu ne-ai cărat aurul din Apuseni / şi te-
ai îmbogăţit sărăcindu-ne, / dacă tu ne-ai civilizat în plină istorie, furându-ne, / 
noi te vom barbariza în apogeul modernităţii, vandalizându-te, / dacă tu ai pus 
începutul tuturor invaziilor, / ai fost uşor de mână, / căci te-au urmat din belşug 
/ şi tătarii, şi turcii, şi ungurii, şi ruşii / şi am fost un pământ aruncat / la 
cheremul tuturor imperiilor, / am fost şi raia turcească, / am fost şi gubernie 
rusească, / am fost ţinut, plai, gură de rai, / am fost un timp şi Republică-soră / în 
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cadrul haremului celor cincisprezece surori / violată mereu de fratele mai mare / şi 
acum am rămas un fragment de suspans / uitată de lume dar şi de Ţară / [...] // 
Duşmanul nostru / carele eşti în monumente / blestemat fie numele tău, / 
blestemată fie voia ta de a stăpâni, / blestemate fie împărăţiile tale cele 
pământeşti / şi toate imperiile pe care le-ai avut / precum tu stai rece acolo în 
monumente / aşa să-i văd reci pe urmaşii tăi aici pe pământ / dă-ne nouă astăzi 
libertatea cea de toate zilele / şi nu ne duce-n ispită cu ea / precum noi ispitim 
animalele noastre / când dintr-o cuşcă mai mică / le punem în una mai mare / 
ca să poată creşte mai bine, / să ne facă mai multă carne / şi ne pedepseşte pe 
noi păcătoşii / vinovaţi de faptul că ne-am născut / precum şi noi ne pedepsim 
mâinile şi picioarele / cu muncile cele mai istovitoare: / în numele tău ce stai în 
diversele monumente ale lumii, / în numele fiului tău ce şi azi ne mai asupreşte / 
şi încă în numele celui de-al treilea / de care ne amintim doar când este mai greu 
/ te implor să ne strângi de pe faţa pământului / să nu-l mai spurcăm în 
continuare, / căci nu sfârşeşte lumea aici / când se întâmplă popoare să moară / 
ca din ele să nască alte popoare.» (p. 36 – 38).            
 
 
SIGLE: 
 

• CELP = George Coşbuc, Elementele literaturii poporale (antologie, 
prefaţă şi note de I. Filipciuc), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986.  

• EDZG = Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han (studii 
comparative despre religiile şi folclorul Daciei şi Europei Orientale – trad. 
Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1980. 

• FMtcg = Adrian Fochi, Mioriţa – tipologie, circulaţie, geneză, texte (cu 
un studiu introductiv de Pavel Apostol), Bucureşti, Editura Academiei R. P. 
Române, 1964.  

• GCiv = Marija Gimbutas, Civilizaţie şi cultură (traducere de Sorin Paliga; 
prefaţă şi note de Radu Florescu), Bucureşti, Editura Meridiane, 1989. 

• HIst, I, II = Herodot, Istorii, I, II (traducere de Adelina Piatkowski şi 
Felicia Vanţ-Ştef), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 196l (I), 1964 (II). 

• TIR, I = Ion Pachia Tatomirescu, Istoria religiilor, vol. I (Din paleolitic / 
neolitic, prin Zalmoxianism, până în Creştinismul Cosmic al Valahilor 
/ Dacoromânilor), Timişoara, Editura Aethicus, 2001.  
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Doina ONICA (Suedia) 
 

Balada drumeţului 
 
 
Când sunt pe drum 
eu vreau acasă. 
Abia sosit la vatră 
vreau sa pornesc la drum. 
 
Pendulul din perete nu bate timpul. 
Indică punctele cardinale 
de unde aduc aer proaspăt 
să îmbunătăţesc 
clima eului meu. 

 
 

Navigatorul 
 
 
La Horta-n Azore,  
pe mal stau şi-aştept 
lângă arta marină-a uitării. 
Doruri pictate-n ulei  
se-ntind pe tot largul 
marelui chei. 
 
În zadar mai 
aştept.  
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Constantin CUBLEŞAN 
 

CENTRUL  ŞI  CALEA  SPRE  EL 
(Cornel Ungureanu) 

 
 Într-o Istorie secretă a literaturii române, în care Cornel Ungureanu nu este 
preocupat de analiza operelor literare (nu în primul rând), nici de eventuale ierarhizări 
valorice noi, de angajamenteul pe direcţiile diverselor curente literare etc, ci caută o 
relaţionare de subsol, mai degrabă, de angajament politic (naţional) al scriitorilor, al 
făuritorilor de cultură românească ş.a.m.d., cu mişcările de idei europene, pe un fir ce 
transcede epocile într-o perspectivă geopolitică (“... lecţia de geografie literară trebuie ţinută 
lângă lecţia de geopolitică. Centrul anulează dinamica marginilor, scriitorii bucovineni, 
basarabeni, ardeleni, bănăţeni trăiesc minimalizări sau chiar interdicţii explicabile. Nu sunt 
destul de români, nu sunt destul de angajaţi în efortul centralizării sau nu au demnitate 
estetică relevantă. Iar soluţia urmează fie criteriile estetice, fie criteriile stabilite de Centrul 
politic”), i se consacră un capitol şi lui Mihai Eminescu : Centrul şi calea spre el*), în cadrul 
unei secţiuni mai ample aşezate sub genericul:  Geopolitica, de la 1848 la 1918.  
 Cornel Ungureanu porneşte în discutarea eseistică şi polemică, nu mai puţin, a 
paradigmei eminesciene (ca să zic aşa), constatând un soi de paralelism în receptarea marelui 
scriitor în “primul deceniu al României comuniste” şi “în primul deceniu care a urmat ieşirii 
din comunim”, aici într-o autentică cavalcadă a bătăliilor pentru Eminescu, întrebându-se cu o 
prefăcută (ca să nu spun perfidă), provocatoare inocenţă:”Care Eminescu? Un Eminescu al 
tuturor, poetul naţional care a făcut educaţia sentimentală a unei naţiuni sau jurnalistul 
depăşit de evenimente? Scritorul genial sau omul umilit de contemporani? Creatorul de o 
impresionantă erudiţie sau insul vânat de un şir de boli, unele moştenite? Iar geniul lui este 
consecinţa bolii sau a unei vocaţii tulburătoare, greu de înţeles pentru omul comun?” Sunt 
întrebări ce sugerează faţete ale personalităţii scriitorului dar şi teme de elucidat pentru un 
critic, istoric literar sau, mai ales, un  geopolitician literar, cum s-ar recomanda profesorul 
timişorean.  

Constatarea că “există o presiune a imediatului” care caută senzaţionalul în 
biografia eminesciană“ se dovedeşte a fi o poartă pentru intrarea pe un teren plin de 
ascunzişuri, de tentante piste false, de neaşteptate dezvăluiri (revelaţii) ce au stat şi continuă 
să stea, în lipsa unor documente palpabile, sub semnul obscurului. S-a pornit, aşa dar, o 
“rectificare a biografiei poetului, în ultimii ani, chiar de către “eminescologi importanţi” ca 
D. Vatamaniuc, N. Georgescu, Călin Cernăianu, la care i-aş mai adăuga eu pe T. Codreanu, 
Ion Filipciuc, pe de-o parte, dar şi pe Ioana Bot, Petru Creţia, gruparea de la Dilema, pe de 
altă parte. Etc. Primii rectificatori pleacă de la prezumţia, afirmă  Cornel Ungureanu, că “prea 
multe documente au rămas necitite” iar lecturarea lor acum deschide felurite bănuieli, asupra 
activităţii scriitorului, cum ar fi, bunăoară, faptul că dacă poetul a participat, ca membru, la 
                                                 
*) Cornel Ungureanu, Istoria secret[ a literaturii rom_ne. Editura Aula, Bra\ov, 
2007, Colec@ia Studii  
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programele societăţii Carpaţii, care avea un statut naţionalist fără echivoc, obligatoriu 
înseamnă că “împotriva lui s-au îndreptat fulgerele }mpăratului Austro-Ungar”. Iar dacă 
aceste fulgere au existat cu adevărat, fiind justificate, trebuie să-i taxăm, în consecinţă, de 
“trădători” pe “Carol I (şi Curtea Regală), Titu Maiorescu, Junimea”, ce nu “şi-au propus 
altceva decât  să-l elimine pe Eminescu din scrisul românesc. Din scrisul, dar şi din civilizaţia 
românească“. Concluzie greu de acceptat întrucât există nenumărate dovezi contrarii, 
tocmai de susţinere de către aceştia a personalităţii scriitorului Eminescu. Dar, zice Cornel 
Ungureanu, cu destulă îndreptăţire în a adopta o atitudine persiflantă, “Dacă secolul al XIX-
lea are numeroase subterane, de ce tocmai viaţa şi trecerea lui Eminescu să fi rămas în afara 
lor?” Subscriu întru totul la amendarea excesului, a “hermeneuticii exaltate, fanatice”, numai 
că o judecată la fel de acidă s-ar cuveni aplicată şi celor care văd în Eminescu un scriitor 
depăşit, neinteresant, de care e imperioasă necesitate să ne debarasăm, pictându-i portretul 
fizic, moral şi literar, în tuşe groteşti, menite a-l discredita. Oare aici nu am putea avea 
imbolduri subterane, secrete? Despre acest aspect, geopoliticianul literar amână discuţia 
pentru nu nou volum, probabil. Să-l aşteptăm. Până atunci aplaud la scenă deschisă mustrarea 
ce i-o face lui Neagu Djuvara pentru declaraţia că “publicistica lui Eminescu nu ar mai 
trebui reeditată“. Subtil şi ironic, ca un bonom şi hâtru bănăţean, Cornel Ungureanu 
iluminează această reticenţă:”De ce, se întreabă cei care nu ştiu că în arborele genealogic al 
combatantului se află un stămoş Djuvara huiduit de Eminescu. Strămoşul Djuvara nu-i, 
pentru poet, decât < un biet omuşor de pe la Brăila >, care vrea să facă  la Viena politică 
socialistă“. şi, autorul istoriei secrete încheie, urechindu-l părinteşte, ca pe un şcolar nătâng, pe 
expansivul (actualmente) istoric Neagu Djuvara:”După 125 de ani de la articolul lui 
Eminescu, strănepotul ar vrea să se răzbune. Nu-i frumos!” 
 Cu adevărat interesante şi incitante sunt însă următoarele eseuri. Anii formării. 
Muntele alb, insula albă, ce se construiesc pe ideea că exista (există) un “subconştient 
imperial”, prezent în Ardeal ca şi în Bucovina, sub semnul căruia se aşează copilăria şi 
adolescenţa lui Eminescu, cel care “proiectează o literatură a începuturilor, încercând a 
defini locul Daciei în istoria lumii. < Mitul naţional > e cel mai puternic dintre miturile care 
solicită imaginaţia şi vocaţia constructivă a tânărului port”. Dar, odată integrat Junimii, 
“ceva se schimbă“ în atitudinea, în manifestarea gândirii poetului: educaţia filosofică ia locul 
celei literar-sentimentale. Nu metafora, nu epitetul capătă rol precumpănitor, ci viziunea”. 
Dar, începuturile acestei noi atitudini trebuiesc căutate la universitatea din Viena, ne arată 
Cornel Ungureanu, unde poetul află un climat românesc “cum nu mai exista la vreo altă 
universitate din lume”, aceasta fiind o instituţie care “propunea o înţelegere a Răsăritului şi 
împingea atitudinea intelectuală în această direcţie”. Aici – descifrează în continuare Cornel 
Ungureanu – “Eminescu descoperea legitimismul gândirii sale răsăritene”. Care trebuie pus 
în relaţie cu faimoasa religiune aisatică la care ajunge prin Schopenhauer şi prin Maiorescu (“A 
treia prelecţiune ţinută de d. Maiorescu a avut ca temă budhismul” – se consemnează în nr. 
1 al Convorbirilor, pe anul 1867), astfel că “simbolurile eminesciene ale sacrului ţin de acest 
timp” (muntele alb, insula – “reprezentări fenomenale ale Centrului. Aparţin unei geografii 
mitice”).  
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 Demnă de tot interesul este observaţia privind renunţarea poetului la o dramatizare 
pe o idee faustică, întrucât “poetul încearcă a descoperi mesajele Răsăritului: problema lui 
Faust e a civilizaţiei apusene. Oppoziţia dintre Occident şi Orient ţine de un fel de a accepta, a 
elogia, a iubi lumea veche: lumea imperială a vechii Dacii”. }n această pespectivă, “geografia 
emninesciană“ este strâns legată de “treceri şi aşezări imprevizibile”; spaţiul real, în mentalul 
eminescian devine “mereu unul simbolic”, “e copleşit de istorie – de eroi de demult,  de 
posibilităţi ale devenirii. }n tânărul Eminescu se poate descoperi astfel, prea lesne, un poet 
“care îşi asumă călătoria >, cu orgoliul tânărului aflat, în fiecare moment al itinerariului său, 
“acasă“ şi deopotrivă “în străinătate”. Ideea este detaliată în eseul Dezvrăjirea lumii. Cornel 
Ungureanu demonstrează cum Eminescu percepe diferit perioadele petrecute la Viena şi la 
Berlin. ”Momentul Berlin – ne încredinţează Cornel Ungureanu, analizându-i atitudinea 
poetului, de dincolo de ceea ce se poate observa şi percepe vizual – este unul de durată, fiindcă 
este echivalentul exilului; la Viena, Eminescu era acasă - într-un imperiu care păstra imaginile 
sale familiare (...) La Viena trăia încă într-o lume a lui acasă - sub puterea solidarităţii. La Berlin 
va trebui să trăiască Entzauberung der Welt – dezvrăjirea lumiii (...) La Berlin era în exil, într-
o singurătate pe care a descoperit-o cu mânie”.  
 Cu eseul Subconştientul imperial, Cornel Ungureanu abordează chestiunea 
dualismului austro-maghiar, luat în dezbatere de către Eminescu încă din chiar primele sale 
intervenţii publliciste, din Federaţiunea, descifrând aici, cu drept cuvânt < profetismul 
eminescian> subtextualizat unei “neliniştite demonstraţii”. Importante sunt aceste articole 
de început pentru “înţelegerea vremurilor” şi a strategiilor unui “program de luptător” al lui 
Eminescu, pe care nu-l va trăda niciodată.  
 Ceea ce ne spune Cornel Ungureanu în finalul comentariului său, nu atât privind 
subtextul cât angajând plonjonul într-o perspectivă a stărilor emoţionale trăite de un 
Eminescu provincial predestinat universalităţii, adică centrului, este, poate, o cale într-adevăr de 
urmat în receptarea operi şi judecarea existenţialităţii sale azi, căci acolo unde “autorii 
teoriilor conspiraţioniste” văd o... victimă, profesorul timişorean vede un damnat al propriei 
soartre, ce-şi presimte, subconştient, apogeul, şi tocmai de aceea strălucind orbitor, luciferic, 
înaintea coborârii  definite în noapte. “Nebunia nu-l introduce pe autor într-un  univers al 
infamiei (...) ci, dimpotrivă, stimulează activitatea limitei”. Geniile din familia sa, ( Nietzsche, 
Holderlin), “presimt apropierea dezastrului şi trăiesc, încercând să împiedice căderea, o 
hiperluciditate – o < iluminare >. Eminescu scie în anul 1883 cele mai importante poeme 
ale sale fiindcă apropierea subteranei devenea din ce în ce mai palpabilă“. E aici, la 
Eminescu, un tip de discurs poetic pe care Cornel Ungureanu îl corelaţionează, într-o insinuată 
psihanaliză, firului existenţial al creatorului, propunând astfel o altă pistă de înţelegere (de 
acces) a “căderii în sus”, cum zice un alt eminescolog, a acestei mari individualităţi creatoare 
a românităţii, poate mai acceptabilă pentru cititorii secolului al XXI-lea, dar oricum mai în 
spiritul pesimismului acestui ultim romantic, înţeles nu neaparat în contextul epocii sale cât în 
substratul finţial al său. Această sugestie concluzivă pare să fie o promisiune pentru un 
studiu aparte pe acestă temă, explicit şi analitic, consacrat istoriei secrete a vieţii şi creaţiei 
emineciene, nu închizând un drum ci deschizând acestuia un alt orizont de acces.  
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Violeta DUMBRĂVEANU 
 

 
 

Daruri de la tatăl meu 
 
 
 
 

Mi-ai dăruit privirea şi surâsul – 
Aripă de înger în zbor. 
Mi-ai arătat o stea – 
Alfabetul cerului. 
M-ai învăţat să ascult cântecul privighetorii – 
Tânără inimă, mereu îndrăgostită. 
M-ai înnobilat cu dragostea ta, 
Care a dat sens şi măreţie vieţii mele. 
M-ai făcut să înţeleg că ziua aduce soarele, 
Noaptea aduce stelele, 
Primăvara aromele şi cântecul păsărilor. 
Mi-ai legănat copilăria şi mi-ai mângâiat 
Toată existenţa cu Zâna Poeeziei. 
Am înţeles că trebuie să avem şi ceva veşnic, 
În această viaţă trecătoare – 
Dacă nu un pas, măcar o urmă. 
Destinul meu a fost învăluit 
De floarea iubirii tale necondiţionate. 
M-ai făcut să cred, 
Că pentru omul care merge pe drumul bun 
Nici zarea nu stă pe loc. 
Ai pus în toate pecetea Poeziei. 
Fiinţă iubită, mi le-ai adus pe toate! 
Eu ce să-şi dăruiesc? 
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Voicu LĂSCUŞ  

OMAGIU MAESTRULUI 
 
 Împlinirea, de curând, a vârstei de 75 de ani de către profesorul Achim 
Mihu, rector al Universităţii “Avram Iancu”, a prilejuit colegilor şi colaboratorilor, 
foştilor studenţi şi doctoranzi, editarea unui masiv şi reprezentativ volum omagial 
intitulat Maestrul şi universitatea – Achim Mihu la 75 de ani ( Editura Eikon, Cluj-
Napoca, 2007, p.p 479). Realizatorii (Vasile George Dâncu îngrijitorul ediţiei şi Ilie 
Bădescu – cuvântul introductiv ) au ales un titlu adecvat şi semnificativ, formulat 
prin o inspirată parafrazare a titlului unui însemnat volum semnat cu ani în urmă 
de omagiat (Maestrul şi iedera , 1998) . 
 Activitatea ştiinţifică a profesorului Achim Mihu s-a desfăşurat de-a 
lungul timpului şi se petrece şi azi în domenii variate – sociologie, antropologie, 
filosofie, literatură şi publicistică – toate de maximă dificultate pe care însă 
manifestarea şi afirmarea sa le-a onorat. Din numeroasele volume şi studii pe care 
le-a publicat cele remarcate în mod deosebit de specialişti sunt tratatele de 
Sociologie generală, Sociologia dreptului şi Antropologie culturală, apărute fiecare 
în mai multe ediţii 

Referindu-se la Sociologia generală  Ilie Bădescu evidenţiază impresia 
puternică ” de clasicism, simplitate şi adâncime calmă pe care o degajă  lectura 
acestei cărţi de sinteză, atestând  cu adevărat apogeul unei vocaţii.” 

Pe lângă capacitatea excepţională de sistematizare şi sinteză demonstrate 
de Achim Mihu în aceste tratate , Ilie Bădescu evidenţiază şi contribuţiile pe care 
profesorul clujean le-a adus în sociologie ca, de exemplu, “una dintre întâile 
tentative de a prezenta , după metoda ideal – tipului, un tip de actiune , “ acţiunea 
virtuală”, prin a cărei prezentare profesorul Achim Mihu inaugurează o direcţie 
novatoare în sociologia acţiunii.” 

Sociologii de azi opinează că tratatul de Sociologie generală al profesorului 
Achim Mihu (pe care profesorul Ilie Bădescu îl vede  ”în seria lucrărilor 
monumentale ale sociologiei româneşti şi universale”) stă în galeria tratatelor de 
sociologie alături de cele semnate de Petre Andrei , Eugeniu Sperantia, Traian 
Brăileanu şi Traian Herseni. În Cuvântul înainte sugestiv intitulat Un om pentru o 
generaţie şi pentru epoca ei : Profesorul Achim Mihu, profesorul bucureştean 
remarcă “singularitatea stilistică a acestei lucrări” sintetizăndu-i principalele calităţi 
în câteva rânduri : “raza de cuprindere a cercetărilor sociologice în chestiunea 
examinată, formula de maximă concentrare şi claritate a gândirii, puterea de a 
aduna , ca într-un adevărat depositum custodi, epoci şi spaţii ale sociologiei 
universale, clasicismul tipologiilor, atestând o remarcabilă vocaţie clarificatorie, 
semn şi probă indubitabilă a calsicismului gândirii, o superbă adumbrire barocă ce 
răzbate din spatele fiecărei pagini spre a conferi întregului o aşa de pregnantă 
individualizare, prefigurarea unei teorii sociologice propii ca în capitolui final al 
acestei extraordinare cărţi de sinteză”  
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Date fiind bogăţia operei sale scrise şi acţionale şi 
prezenţa intensă în mediile ştiinţifice şi academice 
extinsă pe mai multe decenii, prezentarea imaginii 
profesorului Achim Mihu  într-un singur volum 
nu este o interprindere uşoară. Pentru a o 
cuprinde, cei implicaţi în elaborarea volumului 
omagial l-au organizat în mai multe capitole unele 
dintre ele , prin forţa  lucrurilor , fiind doar 
selective. 

Capitolui Laudă profesorului clujean , 
specific volumelor de acest tip, însumează 
contribuţia mai multor sociologi (Ilie Bădescu, 
Andreea Nicolescu, Vasile Sebastian Dâncu, 
Traian Vedinoş, Radu Vida) care se prezintă nu 
cu texte ocazionale ci cu adevărate studii asupra 
vieţii , activităţii şi operei sărbătoritului. El este premers de primul capitol, în care 
sunt selectate o seamă de pagini (din volume şi reviste) menite să ilustreze 
componenţele multiple ale operei profesorului Achim Mihu  - cercetarea 
fundamentală ( în  antropologia culturală şi sociologie ), cercetarea aplicativă ( în 
sociologie), studii asupra unor personaltităţi (Constanin Noica, Martin Buber) etc. 

Sunt apoi rememorate referinţe din presa vremii la apariţia unor volume 
de sociologie ( George M Marica, Ludwing Grünberg, Jiri Kolaja, Vasile Sebastian 
Dâncu), la Meandrele adevărului ( Nicolae Manolescu, Ion Cristoiu, Aurel 
Codoban, Al. Dobrescu, Adrian  Marino, Adrian Necolau, Alin Teodorescu etc), la 
Maestrul şi iedera (Mircea Popa, Mihai Ungheanu, Cornel Ungureanu, Sorin Mitu 
ş.a) dar şi la volumul Judecata din urmă (Mircea Popa) şi (în alt capitol) o sumă de 
interviuri cu Ion Cristoiu, Tudor Octavian, Vasile George Dâncu, Nicolae Băciuţ şi 
Mariana Brăiescu. 

Volumul  se întregeşte cu un capitol  consacrat Bibliografiei (selective) a 
scrierilor în volume si periodice, şi cu ilustrarea prezenţei profeorului Achim Mihu 
în dicţionare şi enciclopedii, cu altul de Corespondenţă (în care cititorul este 
încântat să găsească scrisori aderesate de Constantin Noica şi N.  Steinchordt) şi se 
încheie cu un sugestiv  “capitol” de Iconografie. 

La vârsta senectuţii profesorul Achim Mihu este o personalitate puternică, 
dinamică şi creatoare care se află în plină activitate. Astfel, după apariţia volumului 
omagial, dicţionarul Personalităţi cujene (1800 – 2007) (Casa cărţii de Ştiinţă, Cluj-
Napoca, 2007), îi consacră un articol dens iar profesorul Achim Mihu a publicat 
monumentalul tratat de Sociologie (Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2007, p.p 416) 
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Ion CRISTOFOR 

 
Popas în poezie 

 

La Tel-Aviv, unde Solo Har trăieşte din 1968, a apărut un elegant  volum 
de versuri al poetului, intitulat Popas (2008).Cartea e prevăzută cu o copertă de 
Baruh Elron şi sugestivele ilustraţii semnate de Vlad Strihan. Poetul israelian este 
originar din România, fiind născut pe plaiuri moldave, la Roman, în 1928. S-a 
specializat în ţara de baştină în domeniul studiilor sociale, iar în Israel va funcţiona, 
între 1972-1994, ca director-adjunct al Muzeului teatrului israelian de la Tel-Aviv. 
Din 1994 devine director al prestigioasei instituţii, poetul îmbinând armonios 
activitatea profesională cu cea de scriitor. De-a lungul unei activităţi prodigioase, 
Solo Har va publica şaisprezece volume de versuri, editate în Ţara Sfântă sau în 
patria natală. 

Volumele Privire din afară şi Nemărginita rotire, ambele apărute la edituri 
bucureştene, vor atrage atenţia asupra unui poet autentic, ce va fi încununat cu 
Premiul pentru poezie al Festivalului Internaţional "Lucian Blaga". Câteva din 
cărţile sale vor fi traduse în ebraică, bucurându-se de apreciere, dovadă stând şi 
premiile cu care creaţia lui Solo Har a fost recunoscută în Israel. Dintre aceste 
premii amintim Premiul "Sion", acordat de Asociaţia Scriitorilor Israelieni de limba 
română (1996), Premiul "Sara şi H. Ianculovici"(1994) şi Premiul "Iacob 
Gropper"(1999). Sunt recunoaşteri ale creaţiei unui poet care a continuat să scrie 
poezii în limba română, limba în care s-a format ca intelectual. Spre deosebire de 
ţările din zonă, Israelul este singura democraţie autentică, cultivând, alături de 
limba oficială, un curcubeu de limbi. Spre lauda sa, statul evreu înţelege să nu 
sufoce memoria culturală a acestor poeţi originari din România sau din alte zone 
ale globului pământesc. Din ce în ce mai bătrâni, din ce în ce mai puţini puţini, 
aceşti scriitori continuă să editeze reviste şi publicaţii în limba română, cele mai 
cunoscute fiind "Minimum" (revista condusă de Al. Mirodan), "Izvoare" (revista 
Asociaţiei  Scriitorilor Israelieni de limba română)  şi "Punct", cea din urmă fiind 
alcătuită de Solo şi Mariana Juster.  Din păcate, deşi după 1990 am asistat la o 
masivă recuperare a creatorilor din exil, scriitorii evrei de limbă română au fost 
neglijaţi, din motive obscure, inexplicabile pentru mine. 

Solo Har este unul din cei mai distinşi membri ai acestei comunităţi de 
scriitori din Israel, manifestându-se cu fineţe şi cu o discreţie ce e caracteristică şi 
omului, pe care am avut bucuria să îl cunosc în scurta sa trecere prin Cluj. Poetul a 
avut lăudabila iniţiativă de a alcătui două  volume de interviuri, intitulate Generaţia 
de sacrificiu şi Generaţia confruntărilor. Sunt convorbiri cu principalii reprezentanţi ai 
evreilor originari din România, constituind un preţios corpus documentar, util 
pentru orice cercetător interesat de relaţiile culturale româno-israeliene.  
 Autorul Popasului este prin definiţie un reflexiv, un spirit obişnuit să treacă 
totul prin sita unei lucidităţi ce lasă puţin spaţiu de manevră sentimentalismului sau 
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gândurilor nesupravegheate. De aceea, multe dintre textele sale lirice sunt de 
alcătuite din versuri cu o încărcătură aforistică, rezultat al unor intense decantări. 
Nici un gând nesupravegheat nu îi scapă poetului, nici o notaţie prea directă nu 
pătrunde în pagina imaculată. Poetul este un cerebral, un spirit geometric obişnuit 
să opereze cu abstracţii. Realitatea concretă apare întotdeauna prelucrată, Solo Har 
procedând similar unor pictori moderni cum ar fi Mondrian sau Klee. Iată, de 
pildă, poemul intitulat Despărţire, edificator pentru modalitatea poetului de a reduce 
întregul la câteva fragmente geometrice, nu fără anumite trimiteri livreşti: 
“Am împărţit zâmbetul în pătrăţele / Privirea am îndreptat-o către linii drepte,/ 
Doar mânile le-am lăsat libere./ La capătul drumului mi s-a recomandat / FAUST 
şi ne-am despărţit.”  Chiar şi autoportretul pe care şi-l schiţează este alcătuit din 
elemente ce definesc gustul său pentru geometrizare, pentru o rostire esenţializată, 
lipsită de elemente superflue: „Sunt linia devenită cerc / Sunt formă de materie în 
trecere, / Sunt existenţă alcătuită din puncte / Sunt o certă incertitudine 
respirând”(Autodefinire).   
Poetul procedează metodic, "filtrând trăirile în lumina razelor” conştiinţei spre a 
cita un vers emblematic al volumului. Altfel spus, după cum au remarcat aproape 
toţi comentatorii săi, Solo Har scrie o „poezie de extracţie filosofică”, pentru a 
prelua expresia sintetică a criticului Andrei Strihan. Viaţa însăşi e receptată de poet 
ca o serie de combinaţii mai mult sau mai puţin logice,  asemenea unui joc grav, 
dar supus unor legi, care pot fi şi cele ale unui hazard capricios: „ Voi vă jucaţi cu 
mine, / Eu zic că mă joc cu voi / Fiecare ne credem învingători, / Chiar dacă 
dincolo şi peste noi / Nu suntem, nu putem fi, nu vom fi. / Acceptând jocul ne 
abandonăm, / fiecare într-un fel, ca o răsturnare / De zaruri, oricum, ca-n orice 
joc, / Puţin, câte puţin, paiaţe şugubeţe.”(Jocul). Acest joc, al vieţii şi al morţii, are o 
singură certitudine, cea a morţii atotputernice, a sfârşitului prefigurat în poemul 
Circuit:„Nu depind de mine / De când am aflat că moartea, / Când va fi, cum va fi 
/ În orice caz nu neagră / Poate albă, uniformă, prelungă / A mea va fi.”    
Punctată de mici note ironice sau autoironice, poezia gravă, concentrată până la 
sicitate aforistică, ne descoperă în Solo Har un scriitor care îşi merită numele cu 
adevărat. Poetul are indiscutabil har, dar şi un mod propriu, discret, de a interpreta 
lumea şi misterele ei, de a privi viaţa şi moartea. Privirea sa calmă nu lasă să se 
întrevadă spaimele în faţa sfârşitului inexorabil al oricărei fiinţe umane. Căci poetul 
are înţelepciunea de a vedea mereu faţa dublă a lucrurilor şi fenomenelor, cu partea 
lor de lumină şi umbră. Viaţa şi moartea sunt deopotrivă  un „popas”, un scurt 
răgaz în raport cu o eternitate pe  care poezia nu o numeşte direct, dar o sugerează 
şi o face să fie posibilă.    
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Victoria   JUMBEI 
 

Despre metafora din opera lui  Creangă 
 

Am putea fi tentaţi să credem că 
despre Ion Creangă s-a spus totul, că 
după ce i-a fost studiată opera „ de-a-fir-
a-păr” de către marii critici literari, de talia 
lui Călinescu, Ibrăileanu, Vianu şi alţii, 
observaţii cu totul noi nu vom putea 
formula. Chiar dacă nu vom găsi un nou 
unghi de receptare a acesteia, le putem 
reformula şi dezvolta pe cele abordate 
doar tangenţial. Necesitatea acestui studiu 
s-a impus ca o reflecţie critică asupra celor 
afirmate până acum: „Creangă nu are 
metafore. [...] lipsa de metafore în 
Creangă, - unicul prozator român al cărui 
stil are particularitatea asta - , este 
caracteristică acestui scriitor prin 
excelenţă popular şi prin excelenţă epic " 
(subl. aut. ).3Astfel, s-a ajuns la 

compararea lui Ion Creangă cu un Homer al nostru. „... lângă cine n-a fost aşezat 
Creangă?”4, este o întrebare ce l-a surprins, credem, nu doar pe Const. Ciopraga. 
Nu negăm faptul că această apropiere, făcută de-a lungul timpului, dintre Creangă 
şi alţi prozatori ai lumii a evidentiat valoarea povestitorului nostru. Dar totuşi... 
Studiile de acest fel sunt utile în felul lor, dar puţine sunt cele care explică farmecul 
scriiturii lui Creangă, în sensul pe care-l vom dezvolta în cele ce urmează. 

Creaţia humuleşteanului a fost până acum, într-o măsură oarecare, 
insuficient analizată, mai ales în ceea ce priveşte metafora, negându-i-se acesteia 
existenţa în opera sa. Această  opacitate ni se pare, oarecum, inexplicabilă (cu 
excepţia unor studii mai recente). 

Geneza mult studiată a Poveştilor lui Creangă a fost obiectul de studiu al 
multor monografii şi nu numai. Încă Lazăr Şăineanu şi Boutière, apoi O.Bîrlea şi 
alţii, au arătat că Poveştile au la temelie motive de o densă circulaţie (în spaţiu şi 
timp), naţională şi universală, fiind respectată cu surprinzătoare fidelitate 
semnificaţia simbolică. La originea oricărui basm longeviv, e de bănuit un mit cu 
înţelesuri cuprinzătoare, care, de-a lungul timpului, de prea multă utilizare, s-au 

                                                 
3 G. Ibrăileanu, Studii literare, Editura tineretului, Bucureşti, 1968, p. 186. 
4 Const. Ciopraga, ”Homer al nostru” şi comentatorii lui, Prefaţă la vol. Ion Creangă interpretat 
de..., Editura Eminescu, Bucureşti, 1977, p.11. 
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banalizat, s-au degradat etc. Creangă este unul din autorii care au ştiut să revigoreze 
sensul uitat al marilor mituri arhaice prin relaţionarea cu evenimente curente, 
conferindu-le astfel un înţeles mai profund, înnoindu-le expresia. Acest înţeles 
profund, sub forma unei filosofii populare milenare, se va „ascunde” în spatele 
umorului. Lucrarea sa e „căptuşită cu filosofie”5, care-i dă o coloratură aparte, dar 
care este o latură cu totul ascunsă în raport cu umorul. Toţi exegeţii sunt de acord 
că anume acesta din urmă face ca opera lui Creangă să reziste timpului. G. 
Munteanu îl numeşte pe Creangă „demiurg”, iar atotputernicia în planul 
gnoseologic, etic şi artistic îi este atribuită prin  imensul material paremiologic, „dar 
şi incomparabila ştiinţă de a descifra în acesta tâlcuri ascunse altora sau uitate6”. 

Referindu-ne la bibliografia care ar cuprinde (măcar tangenţial) studiul 
metaforei la Creangă, observăm, din păcate, că aceasta este puţin extinsă, dat fiind 
faptul că însuşi povestitorul a fost recunoscut prea târziu, faţă de contemporanii 
săi, cu atât mai puţin arta sa narativă. În studiul acesteia, existenţa metaforei în 
opera sa a fost negată dintotdeauna, menţionându-se doar comparaţiile şi 
repetiţiile. În cele ce urmează, ne propunem să demonstrăm că metafora este 
predominantă în opera lui I.Creangă şi să facem o sistematizare a tipurilor de 
metafore identificate în studiile de specialitate pe care le menţionăm în continuare. 

 Într-o primă analiză, am putea repera menţionarea  metaforei idiomatice 
(provenită din expresiile idiomatice) în Introducerea lui Iorgu Iordan la opera lui Ion 
Creangă. Autorul observă că, deseori, proverbele pot fi confundate cu expresiile 
idiomatice „din cauza identităţii procedeelor folosite pentru redarea acestui 
conţinut”7. Ele apar înzestrate cu o mare forţă plasticizantă care serveşte la 
sugerarea unei semnificaţii abstracte8. 

Câteva dintre cele mai plastice expresii idiomatice: 
„ — Călătorie sprâncenată! zise boierul; de rămâneai, îmi erai ca un frate; iar 

de nu, îmi eşti ca doi.” (IT, 209)9 
„ Haram de capul vostru! De n-aş fi eu aici, aţi păţi şi mai rău decât aşa.” 

(IT, 211) 

                                                 
5 G. Munteanu, Introducere în opera lui Ion Creangă, Editura Minerva, Bucureşti, 1976, p. 
70. Expresia îi aparţine autorului. 
6 Ibidem. 
7 I. Iordan, Introducere, în I. Creangă, Opere, vol. I, Editura Literatura Artistică, Chişinău, 
1989, p. 43. 
8 Autorul susţine că expresiile idiomatice sau idiotismele, după cum le mai numeşte, nu 
sunt altceva decât nişte comparaţii sau metafore, adică imagini cu o bogată forţă 
expresivă. Liste întregi de asemenea expresii găsim în I. Iordan,  Stilistica limbii române, 
Institutul de Lingvistică Română, Bucureşti, 1944. 
9 Citatele sunt extrase din Ion Creangă, op. cit. Am folosit următoarele abrevieri: S (= 
Soacra cu trei nurori), C (=Capra cu trei iezi), P (= Punguţa cu doi bani), DP (= Dănilă 
Prepeleac), PP (= Povestea porcului),  HA (= Povestea lui Harap-Alb), FB (= Fata babei şi fata 
moşneagului), IT (=Ivan Turbincă).   
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„ Moartea, atunci, se vâră în turbincă, şi Ivan o pune la păstramă, 
zicând…”(IT, 213) 

„ Şi după aceste, facă Moartea ce va voi cu mine, căci văd eu bine că mi s-a 
strâns funia la par.” (IT, 215) 
„ — Na! că ţi-am făcut coneţul! De-acum du-te pe apa sâmbetei! Şi să ieşi din raclă, 
când te-a scoate bunica din groapă!” (IT, 217) 
„ Cum n-or sta trebile baltă!” (HA, 177) 
„Dumneavoastră, cinstiţi oaspeţi, se vede că paşteţi boboci, de nu vă pricepeţi al 
cui fapt e acesta.” (HA, 172) 
„ … ş-a pus el, împăratul Roş, boii în cârd cu dracul, dar are să-i scoată fără 
coarne.” (HA, 181) 
„ Parcă v-a ieşit un sfânt din gură, luminate împărate, zise atunci Flămânzilă …” 
(HA, 185) 
Cu privire la proverbe şi zicători, autorul le tratează doar sub un aspect clasificator, 
fără a pune accent pe sensul şi rolul important al acestora. Dat fiind faptul că opera 
lui Creangă este considerată „sterilă” din punct de vedere metaforic, Iorgu Iordan, 
pe lângă figurile de stil cercetate, aminteşte că metaforele în lucrarea 
humuleşteanului sunt foarte rare, deoarece pentru grupul de vorbitori, căruia îi 
aparţine şi autorul, cu o gândire „lineară şi realistă”, metafora apare ca fiind 
generată de un proces mintal prea complex şi prea abstract. Iar metaforele 
identificate ar fi următoarele: 
„ Mie unuia ştiu că nu-mi suflă nimeni în borş; când văd că mâţa face mărazuri, ţ-o 
strâng de coadă, de mănâncă şi mere pădureţe, căci n-are încotro.” (HA, 171) 
„Se vede că acesta-i vestitul Păsări-Lăţi-Lungilă, fiul săgetătorului şi nepotul 
arcaşului, brâul pământului şi scara ceriului; ciuma zburătoarelor şi spaima 
oamenilor, că altfel nu te pricepi cum să-i mai zici.” (HA, 179) 
„— Ia, să-i faci chica topor, spinarea dobă şi pântecele cobză, zise Setilă, căci 
altminterea nici nu e chip s-o scoţi la capăt cu buclucaşul acesta.” (HA, 183) 
„ — Aici încă trebuie să fie un drac la mijloc, zise Gerilă, clătinând din cap. — Ba 
încă de cei bătrâni; săgeata de noapte şi dracul cel de ameazăzi, răspunse Ochilă. 
Dar nu ş-a juca el mendrele îndelung, aşa cred eu.” (HA, 189) 
„ … Dar pe fata împăratului Roş mai nu-i venea s-o ducă, fiind nebun de 
dragostea ei. Căci era boboc de trandafir din luna lui mai, scăldat în roua dimineţii, 
dezmierdat de cele întâi raze ale soarelui, legănat de adierea vântului şi neatins de 
ochii fluturilor.” (HA, 194) 
„În oaste am fost numai de zbucium: hăis haram, cea haram!” (IT, 216) 
O a doua direcţie de investigaţie, cea a prezenţei unor metafore populare, este pe larg 
ilustrată în volumul monografic al lui G. I. Tohăneanu, Stilul artistic al lui Ion Creangă 
(p. 130-170). 
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Cercetând cu atenţie sinonimele la Creangă, autorul scoate la iveală aspecte 
surprinzătoare ale artei marelui prozator10. Comparând cele două „paliere”, i. e.  
narativ şi dialogat (disociere fundamentală la Tohăneanu), se observă că 
povestitorul este nevoit să reia, în pasajele narative, termeni sau replici exprimate 
anterior de personaje în dialog. Evident, existenţa sinonimelor prilejuieşte opţiunea 
pe care se întemeiază orice fapt stilistic. Opţiunea pentru un anume cuvânt este 
determinată de conţinut, iar cuvântul este principalul „erou”11 la Creangă. 
În special, din seriile acestea sinonimice, printr-o selecţie foarte riguroasă, reţinând 
expresia care întruchipează mai exact şi mai nuanţat fondul intim al gândirii şi 
sensibilităţii sale, Creangă „scoate la iveală” metafora. 
Stratul narativ: 
„După aceea, Flămânzilă a început a striga în gura mare că moare de foame … 
Iar Setilă striga şi el cât a putea că crapă de sete” (HA, 187); 
Stratul dialogat: 
„ — … ne ghiorăiesc maţele de foame. 
   — … ni sfârâie gâtlejul de sete ” (HA, 185). 
Tohăneanu subliniază că sinonimele metaforice din replici sunt mult mai expresive. 
Uneori, în urma întrebuinţării prealabile a termenului propriu, sinonimul expresiv, 
metaforic, apare numai în stratul dialogat al textului: 
„Ie apoi şi el capra şi porneşte iar spre târg. Dar capra, tot capră; se smuncea în toate 
părţile, încât îi era acum lehamite de dânsa. 
— De-aş ajunge mai degrabă în târg, zise Prepeleac, ca să scap de râia asta.” (DP, 

100) 
Termeni foarte expresivi, cu o nuanţă depreciativă, desigur, se impun ca o serie 
sinonimică a verbelor dicendi, care vădesc nesaţul interlocutorilor de a prinde 
replica: a bleşti (din gură), a bodrogăni, a clămpăni din gură, a lua vorba din gură, a apuca cu 
gura înainte, a cihăi la cap, etc. 
„ — Mămuca, le luă cea mai tânără vorba din gură, mămuca nu face bine ce face” (S, 
81); 
„ — Să n-ai nici o grijă, mămucă, apucară cu gura înainte cei mai mari” (C, 83). 
Cu acelaşi înţeles, de a „cicăli”, apare în povestea Soacra cu trei nurori, venind să 
îmbogăţească conţinutul semantic, verbul „a roade”. Astfel, ni se spune despre 
soacră că „rodea în nurori, cum roade cariul în lemn” (S, 80). 

                                                 
10 În legătură cu sinonimele din vocabularul lui Creangă se pot consulta şi lucrările: Gr. 
Scorpan, Limba lui Creangă, BPh, I, 1930; Al. Graur, Limba lui Creangă, în ”Cuvântul 
liber”, II, 1934, nr. 15-16; Şt. Munteanu, Expresia artistică a limbii populare în opera lui 
Creangă, în vol. M. Eminescu, I. Creangă. Studii, Universitatea din Timişoara, Facultatea de 
Filologie, 1965, p.265-279. 
11 Idee susţinută de G. Munteanu, în lucrarea sa Introducere în opera lui Ion Creangă, 
Editura Minerva, Bucureşti, p. 136. 
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Cum moartea e un fenomen natural, ca şi naşterea, venind o singură dată 
(pentru Ivan de mai multe ori), artistul Creangă dezvoltă un amplu lanţ 
sinonimic legat de acest eveniment, îmbogăţind cu mult „visteria” metaforei. 
 

 
 
„ — Mămuca, le luă cea mai tânără vorbă din gură, mămuca nu face bine ce 
face: are de gând să ne lese sănătate, sărmana!” (S 81) 
„ — D-apoi nu ştiţi că mătuşa-i moartă de când lupii albi şi s-a făcut oale şi 
ulcele?” (C, 85). 
„ — Ei mititeii, s-au dus cătră Domnul” (C, 89).   
„ — … te-am şters de pe faţa pământului” (HA, 159) 
„ — Se vede că mi s-a apropiat funia de par” (HA, 173) 
„ — … nu te-am ştiut eu că-mi eşti de aceştia, că de mult îţi făceam felul!” (HA, 
174) 
„ — … numai Cel-de-sus ştie câte-am tras de când mama care m-a făcut a pus 
mânile pe piept!” (FB, 199) 
„ — De mult erai tu mătrăşit din lumea asta  şi ajuns de batjocura dracilor, dacă 
nu-ţi intra Dumenzeu în voie” (IT, 218) etc. 
Redând noţiunea de a „bate” prin transfer metaforic, verbele „a croi”, „a 
pieptăna”, „ a săcela” etc. sunt de un pitoresc expresiv neîndoielnic. Abundenţa 
acestora îşi găseşte explicaţia tot în text. Într-adevăr, lumea basmelor este 
populată cu eroi care se află deseori în situaţia de a recurge la violenţă.12 

                                                 
12 Acest subiect (despe violenţă în opera lui Creangă) este tratat foarte pe larg de 
Valeriu Cristea în lucrările Cruzimea la Creangă, vol. Interpretări critice,  Editura Cartea 
Românească, Bucureşti, 1970; Despre Creangă, Editura Litera, Bucureşti, 1989; 
Dicţionarul personajelor lui Creangă, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1999.  
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Opusă sferei semantice indicată mai sus, iubirea nu e absentă  din proza lui 
Creangă, iar expresiile folosite cu măiestrie pentru acest domeniu nu sunt lipsite 
uneori şi de o notă ironică. Multe dintre ele se întâlnesc în Povestea lui Stan 
Păţitul, unde eroul , îndrumat de Chirică (metafora „dublului” scrutător), 
încearcă de mai multe ori să se însoare: 
„ Şi tropai, tropai, ropai, ropai! i se aprind lui Ipate al nostru călcâiele” (138); 
„ fata, bună mehenghe, îi întoarce capul şi Ipate vede că nu-i de lepădat! (139); 
„ Dar Chirică era şi el pe-acolo. Şi ce-a făcut el, ce-a dres, că fetei şi lui Ipate au 
început a le sfârâi inima unul după altul” (140); 
„ — Ei, stăpâne, cum văd eu, nici de asta nu te-ai da în lături; aşa-i că ţi-a căzut 
tronc la inimă?” (139). 
Un loc aparte în poveştile lui Creangă îi revine forţelor maligne. Cu un mozaic 
metaforic ce are o nuanţă depreciativă, ne sunt prezentate vrăjitoarele care „nu 
pot lipsi” din Povestea porcului  şi Povestea lui Stan Păţitul. Însuşirile cele mai 
caracteristice, sluţenia şi răutatea, conferă acestui personaj un profil fizic şi 
moral dezagreabil. 
„Stăpâna acestei slujnice era vespea care înălbise pe dracul, îngrijitoarea de la palatul 
lui Făt-Frumos, o vrăjitoare straşnică, care închega apa şi care ştia toate 
drăcăriile de pe lume. Dar numai un lucru nu ştia hârca: gândul omului. Talpa-
iadului, cum aude despre această minunăţie, trimite slujnica degrabă, să-i cheme 
femeia cea străină la palat” (PP, 122). 
Din acest exemplu şi din cel din Povestea lui Stan Păţitul, vom observa că 
vrăjitoarea ocupă locul temeliei iadului, fiind categorisită ca Talpa-iadului. 
Chirică primeşte ordin de a aduce de pe pământ chiar ce-i lipsea iadului, adică 
baza acestuia, care nu era altcineva decât o vrăjitoare. De aici, reiese că, în 
basmele lui Creangă, vrăjitoarea ocupă un loc de frunte faţă de dracul însuşi, iar 
prozatorul, fiind un artist al cuvântului, îi acordă acesteia  un întreg mozaic de 
sinonime plasticizante, de metafore expresive: pohoaţa de babă, hârca de babă, 
hoanghina, băboiul, tălpoiul, Ştirba-baba-cloanţa. 
„Inferior” ierarhic al rangurilor infernale, imediat urmează însuşi dracul, care în 
vocabularul popular ţine de tabu. Creangă uzează de acest fapt cu o excelentă 
plăcere, scoţând de sub peniţă o colorată gamă metaforică: necuratul, pârdalnicul, 
spurcatul, Mititelul, Cel-de-pe –comoară, Ucigă-l crucea, bivol, iepuroi etc; iar pentru 
supremul iadului: Sarsailă, Talpa-iadului, Tălpoiul. 
„Copiii şi nevasta lui, când au văzut un bivol zburând pe sus, au rupt-o la fugă, 
înspăimântaţi” (DP, 108). 
„ —…ia! am căptuşit nişte iepuroi şi am de gând să-i jumulesc” (IT, 208). 
Se poate conchide că una din trăsăturile de bază ale stilului lui Creangă ar fi 
preocuparea permanentă de a evita repetiţia unor termeni sau expresii, iar 
aceasta dă naştere la un lung şir de metafore expresive. Opera lui Creangă 
abundă în astfel de exemple. Autorul, scrupulos artist, creează un adevărat 
mozaic metaforic, care solicită o cercetare mult mai minuţioasă. 
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Problema determinării metaforei şi a rolului acesteia în articularea sensului 
global textual rămâne şi acum preocuparea de prim ordin a interpretărilor 
Poveştilor  lui Creangă. Primenind „basmul-izvor”, în fantasticul pur povestitorul 
nu se simte în largul său: tâlcul profund este infuzat de o astfel de substanţă şi 
redat într-un alt mod, spre a da impresia lucrului trăit şi priceput mai adânc. 
 În sfârşit, o ultimă „gamă” de metafore, care s-ar impune unei explorări 
sistematice este cea a metaforei nucleare. Uimitoare este intuiţia lui G. Munteanu13, 
care identifică în Pâcală, metafora „hiperbolizată dialogic”, a viziunii lumii ca 
spectacol. Subiectul e foarte simplu. Pâcală, ţăran cu un „car de minte”, nu se 
lasă mai prejos decât un negustor ambulant; ba, dimpotrivă, lăsându-se  
chestionat pe un pod, la hotarul între sate, ştie să conducă discuţia într-un mod 
cu totul parodic, spre a-l determina pe negustor să creadă că e „prost”. Podul, 
după cum va observa criticul, este locul de încercare al tuturor destoinicilor (subl. 
au.), în opera lui Creangă: 
„Un negustor, umblând prin mai multe sate şi oraşe, ca să cumpere grâu, 
păpuşoi şi altele, într-o zi ajunse la un pod şi când era să treacă văzu un om care 
se odihnea acolo: acesta era Pâcală. Negustorul, voind să afle ceva de la el, ca 
oricare negustor, se apropie de dânsul şi-l întrebă: 

— De unde eşti, măi creştine? 
— Ia din sat de la noi, răspunse Pâcală. 
—  Din care sat de la voi? 
— Iaca de acolo, tocmai de sub acel mal, arătând negustorului cu mâna 

spre un deal. 
— Bine, dar ce sat e acela? Eu nu-l ştiu. 
— Ei! cum să nu-l ştii; e satul nostru, şi eu de acolo vin. 
— Nu aşa, măi prostule…” 14(subl. n.). 

Astfel, dialogul este împins spre absurd. Apostrofându-şi interlocutorul, 
negustorul nu intuieşte că de fapt „prost” e mai degrabă el, punând întrebări a 
căror imprecizie e speculată de către Pâcală într-un mod cu totul ingenios. 
Urmând acest mod de desfăşurare a discuţiei, se ajunge la o lume-spectacol a 
cuvintelor. 
Metafora lumii ca spectacol e la Creangă rezultatul unui drum, dar şi mijlocul ce 
duce spre un asemenea rezultat. „Căci metafora drumului este omniprezentă în opera 
lui Creangă, reprezentând însuşi principiul ei de structurare. Se poate afirma că nu 
există erou în creaţia scriitorului humuleştean care să nu meargă de „undeva” 
spre „altundeva”, precum eroul nostru din Poveste (Prostia omenească). Drumul e 
totodată prilej de înzestrare cu simţul relativităţii lucrurilor şi oamenilor, dar şi 

                                                 
13 În lucrarea Istoria literaturii române. Epoca marilor clasici, G. Munteanu detaliază, pe 
scurt, particularităţile povestirilor apărute prin manualele lui Creangă. 
14 Ion Creangă,  Opere, vol. II, Editura Literatura Artistică, Chişinău, 1989, p. 53 
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o punte spre romanticele elanuri de absolut precum în Ivan Turbincă  sau în  
Amintiri.”15 
Mircea Bertea preia şi explorarea celor două metafore fundamentale, în lucrarea 
sa Creangă înainte de Creangă (Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001), denumindu-le 
metafore nucleare 16(subl. n.). Poveste este un început, în creaţia lui Creangă, al 
metaforei drumului şi a lumii ca spectacol. În acelaşi timp e şi o „metaforă epică a unei 
veritabile aventuri a cunoaşterii umane”17 (subl. aut.). Omul, prin natura sa, 
totdeauna e tentat să cunoască virtuale tărâmuri paradisiace, fiind convins de 
existenţa sa în locuri comune, prestabilite de providenţă. „Lumea  aceasta 
înţeleasă ca spectacol al «prostiei» omeneşti este în acelaşi timp şi o tragică 
(extremă) comedie umană, salvată doar prin finalitatea drumului ca leac pentru 
pătimire şi perplexitate”18. Metaforic vorbind, drumul e iniţiere în plină zi (în 
Poveste, Povestea lui Harap-Alb, Dănilă Prepeleac), dar şi indirectă (episodul „ 
binecuvântării” turbincii lui Ivan, din Ivan Turbincă), uneori e sancţionare (Fata 
babei şi fata moşneagului, Punguţa cu doi bani, Povestea porcului, iniţial Dănilă Prepeleac 
şi Stan Păţitul): „ E civilizaţie, istorie şi trans-istorie”19. Iar la capătul acestor 
drumuri eroii găsesc o viaţă liniştită şi fericită alături de ai lor (Poveste), devin 
bogaţi (Fata babei şi fata moşneagului, Punguţa cu doi bani) sau împăraţi vestiţi 
(Povestea lui Harap-Alb), iar, uneori merg cu resemnare spre execuţie (Povestea 
unui om leneş). În fond, metafora drumului e o metaforă capitală a operei marelui 
nostru clasic. 
În final, putem susţine cu certitudine că opera lui Creangă este un „labirint” în 
care nu vom putea „intra şi ieşi decât cu Creanga de Aur în mână, cu firul 
Ariadnei în cealaltă”20. 

 

                                                 
15 Metafora drumului este pe larg „tălmăcită” în L. Blaga, Din lirica universală, ESPLA, 
Bucureşti, 1957,  şi în G. Munteanu, Introducere în opera lui Ion Creangă, Editura Minerva, 
Bucureşti, 1976, p.216, de unde am citat mai sus.  
16 Conceptul de „metaforă nucleară” îi aparţine lui M. Borcilă şi este pentru prima dată 
utilizat în   Contribuţii la elaborarea unei tipologii a textelor poetice, SCL, nr. 3, 1987, p. 185 – 
195.  
17 Mircea Bertea, op. cit., p.167. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem, p. 170. 
20 Citat din Vasile Lovinescu, Creangă şi Creanga de Aur, Editura Cartea Românească, 
Bucureşti, 1989, p.15. 
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Ştefan CIOBANU 
 

1. unele lucruri trec greu ca murdăria după văruit  
 

e timpul să fiu azi 
 
bomboanele au timpul lor să fie supte 
aşa că 
o pun pe asta la marginea umbrei ca reper 
să ştiu cât timp trece 
şi 
îmi cer iertare  
 
muzei 
căreia nu am reuşit să îi găuresc inima 
în punctul G 
cum făceam în curtea şcolii de găuream în pământ 
şi aruncam o monedă de 5 lei 
mare cât un ochi de pirat 
 
mie 
pentru că 
râcâind cu unghia se ia cel mai bine murdăria insistentă 
chiar dacă există riscul să duci degetul la gură 
freudian sau nu 
 
soarelui  
că l-am botezat sorin şi nu merg cu el pe umeri  
ca superman 
 
celor cu care 
m-am tras de şireturi 
până am ajuns la şliţ ca un glonţ în carne 
 
oamenilor de pe stradă 
pe care îi consider nişte monede 
ce se rostogolesc în canale de îndată ce le 
întorc spatele 
 
/ţie/ 
că 
te iu 

Desen de Sorin ANCA 
(Germania) 
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şi anume  
besc 
chiar dacă 
 
 
farmacistei 
pentru anii care trec (poţi să dai vina pe mine) pentru pisălogul din care am făcut 
halteră pentru aerul pompat în pumni la o adică pentru că doar în copilărie mingea 
sare până la Dumnezeu pentru ceaiul care ne va lua locul oaselor pentru gradele 
termometrului pe care le vom sui precum baloanele la bâlci 
 
dealerului 
care ştie că  
viaţa merge pe bicicletă că  
piramidele întoarse picură mai bine că  
doar la vise nu se pune subtitrare şi că  
a iubi nu trebuie să aibă legătură cu a visa 
 
celei care mi-a scos 
calea din talpă ca pe o liţă ca pe un pai ca pe un ac de seringă ca pe un cuţit din 
ţintă 
 
ploşniţelor că le voi zdrobi între pleoape pe rând cu răbdarea unui mort la înviere 
 
în final 
tuturor celorlalţi 
bibelouri fructe sau bijuterii 
pentru că 
/şi eu consider că e de bine/ 
uneori 
poeziile mele par a fi scrise 
de prima adolescentă 
care 
s-a privit în oglindă 
şi s-a hotărât  
să îşi radă mustaţa 
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Valeriu CUŞNER 
 

CASIMCIADA  ( IREALITATEA  LUI   
MIRCEA  IOAN CASIMCEA ) 

 

           Debusolanta  noastră  lume plină de candori  şi cruzimi, generată de 
sărmana  tranziţie  second  hand,  este  privită  de  scriitorul  Mircea  Ioan 
Casimcea  printr-un  „Hubble” caleidoscop,  poziţionat  în afara timpului, 
rotindu-l mereu spre năucitorul spaţiu mioritic, în care imposibilul  poate 
deveni posibil,  constituindu-se  într-o ciudată  performanţă  la  îndemâna 
personajelor din ultimul  său  volum de  proză scurtă  intitulat  „Nălucirile 
Cavalerului”, apărut în 2008, prin grija  Editurii Casa Cărţii de Ştiinţă din 
Cluj-Napoca, cu un Cuvânt înainte semnat de Constantin Cubleşan. 
         Doar aşa pot fi credibile incursiunile caleidoscopice ale autorului fie în 
cruzimea realităţilor istorice,  fie în ficţiunea cotidiană ( ce se confundă 
deseori cu  realitatea ), fie,  pur şi simplu, în  magia onirismului. Astfel se 
justifică şi  discursurile grave sau  amprentele  eseistice ale unor povestiri 
care  se  succed   cu   nonşalanţă  cu  cele  parodice,  sau   cu  deontologia  
jurnalistică.  Uneori,   chiar   în   decursul   aceleaşi  povestiri,  are  loc  o 
alternanţă a lor, care te  încântă  prin abilitatea autorului de  a-şi  schimba 
periodicitatea registrelor comunicative.  
        Întâmplările prin care trec personajele, unele  marcate  de o idioţenie  
endemică sau  de un  grotesc frizând  absurdul,  altele  de cea  mai  înaltă  
altitudine morală,  îi  conferă autorului  acel  statut  demn de invidia unui 
magister ludi.. 
         Printre personajele cu ţinută demnă, putem enumera pe învăţătoarea 
Carmen Cântecel  ( numită  Maria Găzdac), din „Arma secretă”, care  devine 
prostituată, infiltrându-se  în  armata  hortistă, otrăvind  mulţi ofiţeri, spre a 
–şi  răzbuna  compatrioţii ucişi, pe  Daniil  Sihastru  din „Respiraţia prin 
litere”, care l-a energizat pe Ştefan cel Mare în bătălia de la Războieni, pe 
Constantin Brâncoveanu în rugămintea adresată mezinului său Matei spre a 
muri cu demnitate  în  credinţa străbună  şi chiar alte personaje rezultate din 
ipostazierea fericită a  autorului  în diferite funcţii, începând cu cea de 
redactor şef  al  unei reviste,  ascultând cu respect elucubraţiile unui autor al 
„Sistemului  periodic al  emoţiilor şi sentimentelor” şi terminând ca un 
simplu  scriitor--petiţionar, care  solicită  autorităţilor  îndrituite  o  bursă 
pentru  continuarea  cercetărilor  referitoare  la  „manuscrisele  lui Publius 
Ovidius Naso, în limba daco-geţilor autohtoni”.  
        În  opoziţie  cu  această  categorie, urmează cohorta năluciţilor, care 
începe cu călăreţul fantasmagoric numit Colosalu,un modern Don Quijote 
din  „ Nălucirile  Cavalerului”,  continuând  cu  „vedeta” Vida Arida Van, 
năuca  nurlie  şi  atotdescurcăreaţă,  din  „Vedeta  şi  onirismul”,  apoi cu 
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strofocata  feministă  Etna Vulcan, care  pur şi simplu răstoarnă pe dos un 
întreg „proces literar” în „Cabala din carte”.  
       Acestora  li se  alătură, completându-i cu prisosinţă, cealaltă cohortă, a 
personajelor colective,  alcătuită din  debusolaţii „borfaşi civilizaţi” din  
„Nălucirile  Cavalerului”,  constituind  sarea  şi  piperul  unei  acţiuni  de 
precară caritate, instituită  şi găzduită  în obedientul Castel al Voiajorilor, cel 
cu  porţile deschise tuturor cerşetorilor talentaţi, aurolacilor romantici, 
ciorditorilor cu  sau fără diplomă şi  mai ales pipiţelor şi gagiilor. Aceştia îi 
întreţin şi în final îi provoacă, în numele unui ideal, de doi bani fericire, 
binemeritatul sfârşit  al  celebrului  binefăcător,  idiotul  incurabil Sântion  Bratu, 
alias Colosalu. (Fericirea este „când  mă  hăndrălesc cu gagiii”, sau  „când 
beu  aurolac”, sau „când  smulg  banu din buzunarul fraierului…”), susţin 
câţiva dintre oligofrenii acelei pensiuni de pomină. 
    

   
 
Galerii  asemănătoare  de  personaje alcătuiesc fauna  colectivă pentru multe 
acţiuni  din cartea lui Mircea Ioan  Casimcea, precum „oamenii din teracotă” din 
visul nurliei Vida Arida Van care  apelează la Cooperativa de scris a Societăţii 
Mitomania,furnizoare contra cost de licenţe în diferite  domenii  de  activitate  
şi  drepturi de  autor,  pentru  romane  prefabricate „ca-n filmele sexy ”sau  
caragialarlechinii din juriul procesului literar, cu ocazia lansării romanului 
„Balans conjugal”. 
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      Câteva organizaţii nonguvernamentale, ca „Infidelitatea fidelităţii”sau  
„Asociaţia Cercetătorilor şi Practicanţilor Incredibilului”(A.C.P.I.), vin să 
completeze  barocul  tabloului  góngorian, ce  caracterizează subtila satiră  
a prozei lui Mircea Ioan Casimcea. Cu puţine excepţii,autorul pare a fi un 
comediograf  predispus a se juca cu viaţa semenilor săi, caricaturizându-i. 
Coboară  deseori  cu  sarcasm  în  underground-ul  culturii de consum, în 
campania  de  demitizare  iniţiată  de  sex-tinerii  furioşi  ai  generaţiei  de  
scriitoraşi  second  hand,  care  încearcă  cu orice  preţ  a  macula chiar pe 
Sfânta Fecioară Maria cu pofte  trupeşti pentru Arhanghelul Gavriil, după  
Înălţarea la Cer a lui Iisus. Chiar şi fenomenul de „înfârtăţire”  ( căsătoria  
fârtaţilor cu suratele lor ), ca  subiect  inedit de  film premiat la Festivalul 
„Valea filmelor”, îi  oferă  prilejul  de  a lua  „peste picior” mediocritatea 
realizatorilor de filme care promovează flecuşteţele de prost gust.  
    Opulenţa milionarilor de carton, materializată în fastul Castelului-hotel al 
Voiajorilor, a vilei localizată  în vis în  pădurea societăţii Mitomania, a 
hotelului  uriaş  de  lângă Buşteni,  destinat  festivităţilor cinematografice,   
vine  în  flagrantă  contradicţie  cu  mediocritatea stupidă  a  beneficiarilor 
confortului lor, cu  nulitatea  producţiilor oblăduite de ele, încât  se  poate  
pune fireasca întrebare, dacă nu le-ar fi fost mai potrivită o altă destinaţie. 
Această întrebare este uneori sugerată, cu histrionică nedumerire, chiar de 
autorul însuşi,  prin  jocul  imaginilor şi dialogurilor realizate.  Casimcea pare  
că  zâmbeşte  misterios, uneori  copilăreşte,  alteori  cu o disimulată viclenie, 
ocolind mereu esenţa  şi  profunzimea faptelor, evitând a spune lucrurilor pe 
nume  dar  mereu  complice  cu   realitatea  care  nu-şi  mai  regăseşte 
„nordul” spiritual.  
      Dacă  fantasticul  este  sporadic  prezent  în   majoritatea  textelor din 
acest  volum, creind  acea  halucinantă  atmosferă de  irealitate, în ultima 
povestire,   intitulată   „Crochiuri  din  zăpadă   şi   sare”,   ea   constituie 
întregul   miez   al  fascinantei   metamorfoze   umane   prin  care  exultă  
frumuseţea iernilor din Ardeal, în naiva lor splendoare şi bucurie de a trăi. 
Apoi  visul  autorului se continuă  într-un  terifiant  univers  salin, în care 
toate vietăţile sunt din sare, confirmând parcă  concepţia lui  Chevalier şi 
Gheerbrant  că  sarea ar fi  un  simbol  al  purificării  şi  al  transmutărilor 
morale  şi  spirituale. Ca dovadă  în  acest  sens se   constituie scena  plină  
de   candoare,   prin   care   străbunicul  povestitorului,  ajuns  la  capătul 
suferinţelor,  îşi  întâmpină cu demnitate  mult aşteptata Moarte, invocată  ca  
o  binefacere, cu  o  floare  din sare , numai spre a-l ajuta să plece cât mai 
repede. 
       Pentru Mircea Ioan Casimcea  ficţiunea este un instrument  prin care  
realitatea devine ireală iar irealitatea devine o magie a realităţii, întocmai ca la 
Gabriel Garcia Marquez.   
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Aurel POP 

 O altă privire spre fereastra de vis 
 

După debutul editorial cu volumul Vis în pădurea de mesteceni (Satu 
Mare, 1991), Vasile Mic a stat într-un con de umbră adunându-şi poemele 
“din prea multă dragoste” faţă de “fiecare clipă // mugur // femei frumoase”, privind 
mereu spre Fereastra de vis, noul volum (Cluj-Napoca, 2007). În toată această 
perioadă Vasile Mic a încercat şi, spre bucuria mea, a reuşit să-şi contureze 
un limbaj propriu. El pare a fi un rebel: “Fiecare bulevard / E un nesfârşit poem / 
Florile din oraş au aripi... / Doar se vând şi se cumpără // Cu plata în bănuţi de 
arginţi.” (Flori şi aripi), conştient că “Jocul cu moartea / Este o lecţie obligatorie” 
(Jocul cu moartea). 
 Precauţia, ca orice om de afaceri cu orientări spre lumea cifrelor, l-a 
făcut să-şi fixeze cu oarecare precizie la timp regulile jocului: “Mici încurcături, 
dacă totuşi s-ar ivi / Prin vreun colţ de paradis, / Nimic nu ar putea schimba / 
Secunda aceasta” (Nimic nu ar putea schimba secunda), elaborându-şi 
modalităţile de exprimare a propriului act creator: “Despre femei frumoase / Nu 
voiesc a vorbi dependent de poezie // Însăşi poezia / Va trebui / Să ne vorbească” 
(Despre femei frumoase). Faptul că grafica acestui op aparţine autorului e 
încă o dovadă că: “Pentru a picta o femeie / Alegi o noapte înstelată / O dimineaţă 
cu rouă / E bine să ai un râu pe aproape, / Un vânt căzut din înălţimi, / Un suflet, / 
Dar mai ales o fereastră” recuperând astfel “ce e pierdut în metaforă” (Tablou). 

 La fel ca şi în volumul de debut, Vasile Mic are revelaţia unui semn 
definitoriu în creaţia sa, cel al Calului, remarcându-se şi de această dată prin 
capacitatea de redare în vers a mitului ce i-a creat poetului o adevărată 
obsesie: “Am căzut de pe un cal frumos/Erau fărâme de stele pe jos /Calul... mai 
departe... s-a dus/Spre un sat neştiut, undeva sus./Cerul era nedumerit şi norii... 
chiar.../Cum am putut cădea de pe un cal stelar?/O voce, pare-se, mi-a zis – nu-mi 
amintesc -/Despre un roib cumva... nepământesc/ Nu i-am răspuns. Nu aveam cum 
.../C-am călărit numai un cal nebun -//Doar am rămas năuc... fără să ştiu/ Că 
nărăvaşul, poate, era un cal viu/Am căzut de pe cal, cum spun,/Într-un ţinut nebun-
nebun.../Nu mai ştiu să fi visat, apoi.../Nărăvaşul trecând prin sat... pe la noi” 

(Căderea de pe cal). Sau: “Caii tocmai au evadat/Din sângele lor.../Vin de 
undeva,/Se duc / Departe.../Momente de răgaz,/Peisaje/ În refugiul lor/ Lăuntric, 
paşnic/Visează” (Evadarea cailor). 

 Refugiul în lumea copilăriei îl face pe poet să-şi amintească de clipele 
petrecute la umbra acelor “mesteceni”, în prezenţa “singurei femei” care-l 
ocroteşte de “coşmaruri” într-un “ţinut / plin de mistere / fără zile / fără nopţi / 
doar în cămaşa sa / albă” (Zborul nu poate fi), urmărindu-i evoluţia, convinsă 
că: “...adierea aceasta de vânt / Nu te va îndepărta de cuvânt / Nimic nu te poate lua, 
să te ducă, / Să te ameninţe nu poate vreo nălucă”. El nu va uita să-şi pregătească 
testamentul: “Dar să nu spui că versul ce acum nu-l rostesc / E tocmai testamentu-mi 
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livresc...”, ca în final să-şi exprime unica dorinţă în cazul unei reuşite: ”Doar să 
mă anunţi de vei construi castele cu flori... / Ca să merg, să le văd uneori” (Chiar 
adierea aceasta). 

 Dragostea invocată sub diferite forme în câteva poeme e oglindită 
uneori cu timiditate, poetul lăsându-se, parcă, sedus: “Eşti răpitoare doamnă,/În 
consens cu nopţile mele.” (Eşti răpitoare, doamnă), iar alteori prinde curaj: 
“Măcar ţi-aş scrie/Dacă aş şti că inima ta/ Nu mai e în siguranţă” (Nimic nu ar 
putea schimba secunda). El nu face aluzii la obscenităţi, trivialităţi sau 
teribilisme. Darnic din fire, autorul oferă persoanei iubite. “bătăile 
inimii/Vreau să ţi le dărui” promiţându-i “lumea/Şi toate celelalte” (Trebuie să-ţi 
arăt), ca în cele din urmă, văzându-se trădat, cu sufletul rănit de tot ce-l 
înconjoară, să apeleze la apropiaţi să-l vindece: “de toate:/De iubire, de cer 
albastru, De culori, dacă se poate... / Chiar faceţi-mă sihastru.” (Ceva). 

 Trecut prin mari încercări, autorul e preocupat să-şi găsească 
împăcarea: “Mă tem că ochii tăi/Prea au ştiut/ Să coboare în beznă//Că ochi 
tăi.../De departe.../Mereu aproape-mi vor fi” (În memoria soţiei mele Ana), 
deşi debusolat în perspectiva biografică, cu o singurătate instalată, face 
eforturi în căutarea unui alt sens al vieţii: “Doamne,/ De departe / Singurătatea / 
Muta-se-va!” (Dacă o clipă) 

 Vasile Mic dă dovadă de originalitate, e sigur pe el, maleabil. O 
demonstrează versurile sale care au la “purtător” forme, simboluri şi sensuri 
profunde. Inteligent, Vasile Mic ştie să dea poemului greutate prin versuri 
scurte, de o mare acurateţe. 
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Nicolae INOAN 

*** 
Flori de mur 
La capăt de lume 
Pe o stîncă aproape pustie 
Îşi cern în stihie 
Petale şi vise 
În nopţi pecetluite-n clepsidră 
Ce lasă să cadă în hăuri 
Nisipul 
Şi timpul 
Trăgînd după ele speranţa 
Şi viaţa… 

 
Cu aritmetica în mînă 

Cu aritmetica în mînă 
Într-o zi 
Mai lungă decît prima 
În care am mîncat mai multe fructe 
Stătea pe gînduri 
Un motan 
Cu aritmetica în mînă 
Iar ape repezi îi curgeau pe frunte… 
Şi-n cea din urmă zi 
Mai scurtă decît alta 
Sau poate că mai lungă 
Era cu artimetica 
Doar lîngă….. 

 
La arteziană 

Fîntîna ce îşi aruncă izvoarele 
Spre cer 
Adună apa-n baltă 
Cu priviri  
De trecători neobosiţi 
Ce poartă pe umeri 
Povara 
Cu zile de ieri… 
Şi apa curge  
spre izvoare 
să reia ciclul de mişcare 
sub alte priviri 
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Victoria Milescu 

 

UN ARTIST MILITANT 
  

Există cărţi care trec proba timpului uneori nu atât prin valoarea literară cât 
prin valoarea mesajului civic-moral. Între acestea se înscrie şi Pe autostrada 
socială: utopie şi critică (Editura Asociaţiei Culturale ,,Iulia Hasdeu‘‘, Bucureşti, 
2007, 96 p.) de Paul Polidor, un cantautor care de ani de zile promovează în 
ţară şi în străinătate conceptul de interferenţe muzicale, susţinând concerte de 
muzică şi poezie în diverse limbi străine, de la franceză şi rusă la turcă şi azeră. 
În noua carte de versuri, Paul Polidor îşi dezvăluie o altă faţetă – aceea de autor 
de poezie social-politică –, infirmând astfel şi o prejudecată. Poeţii nu sunt nişte 
visători, cu capul în nori, trăind într-un turn de fildeş, ci sunt poate cei mai 
sensibili şi lucizi receptori ai timpului în care trăiesc, sunt exponenţii acestui 
timp. Paul Polidor demonstrează că nu este doar un cântăreţ plurilingv al 
frumosului, ci şi un cetăţean care nu rămâne indiferent la urâtul, la trivialul şi 
derizoriul din preajmă pe care încearcă să le exorcizeze prin artă. Se întâmplă 
uneori să facă rabat lirismului de dragul veridicităţii. Fiecare poezie este un 
decupaj brut, crud din realitate, cu toponime, nume proprii, cu expresii tari, 
chiar licenţioase, autorul punându-se în postura de martor, transcriind ceea ce 
aude şi vede, uneori cu durere, alteori cu sarcasm ori cu umor negru. 
,,Dimineaţa dinaintea Nopţii Pascale,/ În supermarket oamenii şi disperarea./ 
Bătrânii zgâlţâie în moartea de zi/ barele metalice firave ale raftului./ femeile 
ţipă: ,,Calcă pâinea în picioare! Şi sunt bărbaţi…/ Vine sfârşitul lumii!…‘‘/ 
Vânzătoarele se-nchină/ cel de Sus le-a delegat/ Să aducă trupul lui Hristos/ In 
Termitia./ Dumnezeu e din nou blând:/ astăzi sacul nu are fund…‘‘ (În regatul 
Termitelor). Se obţine astfel un tablou mozaicat al unei Românii aflate într-o 
eternă tranziţie din rău în mai rău. Artistul încearcă să avertizeze, să salveze cu 
armele sale. El vorbeşte despre o ,,dictatură a mutilării“, despre ,,o şcoală de 
corecţie pentru cei nevinovaţi“, vorbeşte despre sărăcia din buzunare şi din 
suflete, despre şomeri, despre copiii de bani-gata, despre cei ce pleacă să 
muncească în Spania, iar din când în când apare un personaj emblematic, 
Romică, înlocuindu-l din nefericire pe bonomul Mitică. În spiritul 
multiculturalităţii sale, Paul Polidor leagă aspectele autohtone de unele 
experienţe din călătoriile sale în străinătate introducând în regia acestei cărţi şi 
amintiri despre cei pe care i-a cunoscut: turci, azeri, caucazieni, armeni, 
ilustrând ideea că lumea e diversă, dar în multe privinţe oamenii sunt la fel. Şi 
totuşi, revoltatul Paul Polidor îşi iubeşte ţara plângând bacovian: ,,O, ţară, ce 
ruşine/ Cu lacrimi pline/ Sunt iar bolnav de tine“. Nu ştiu câtă iluzie sau câtă 
utopie se află în această carte, dar poate că nu este chiar o utopie demersul 
propus de Paul Polidor de a încerca să îndrepte lumea prin muzică şi poezie. 



 67 

Tudor NEGOESCU 

 
O viziune a elementelor 

 

Prizonier în fier / A Shackled 

Prisonnière*  reprezintă volumul de 
debut poetic al timişorencei Gabriela 
Pachia, profesoară de limba engleză, 
cunoscută mai mult pentru  traducerile 
sale din/ în limba lui Shakespeare. Are, ca 
traducătoare familiarizată cu lumea 
poeziei, o contribuţie hotărâtoare la 
următoarele apariţii editoriale: Ion Pachia 
Tatomirescu, Mihai Eminescu şi mitul 
etnogenezei dacoromâneşti / Mihai Eminescu 
and the Myth of the Dacoromanian Ethnogenesis 
(1996), Ion Pachia Tatomirescu, The Tale 
of the Emperor in the Azure Mountains 
(1996), Ion Pachia Tatomirescu, 
Regalianus' Dacia / Da-coromania – The 
Independent State of Dacoromania (258 – 270), 
Founded by Regalianus, the Great Grandson of 
the Hero-King Decebalus (1998), Ion Pachia 
Tatomirescu, Salmi. Salmes. Salms (2000), 
Gabriela Pachia, Antologiile Loga de poezie 
românească / The Loga Anthologies of 
Romanian Poetry, vol. I, Ars Poetica (2003) şi Ion Pachia Tatomirescu, On the Fruit of 
the Rainbow (2007).  

Dovedindu-se o autoare înzestrată cu conştiinţa propriei valori, Gabriela 
Pachia priveşte universul înconjurător dintr-o perspectivă integratoare, axiologică: 
„Sunt ultimul mesteacăn suplu,/ cu coaja netedă şi albă,/ din parcul invadat de 
arbuşti. Oamenii mă văd de la depărtare” (Autoportret / Self-Portrait).  

Discursul său este unul dens, neinhibat, al cărui substrat ludic este trecut, 
de cele mai multe ori, prin filtrul culturii: „mâzga rutinei/ pe pantofi Guban/ s-a 
pierdut în zâmbet de jongler/ fereastra smerită/ cu viţă-de-vie şi mierlă/ m-a ferit 
de ger” (Ferit de ger/ Frostsafe).  

Încă din primele texte ale volumului, asistăm la o tentativă de evadare a 
eului liric din zona teluricului, la o înălţare spirituală, iniţiatică, punctată de fine 
aluzii culturale. Formula poetică adoptată este una neomodernistă: „Am urcat 
treptele cerului/ pe poteci sfinte din Munţii Carpaţi/ la gât cu talismane de floare-
de-colţ/ (...) Din vreme în vreme,/ când marele clopot vesteşte lumină/ servim 
seminţe de calitatea întâi,/ pentru zborul peste marea trecere” (Cu deltaplanul/ 
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Hang-Gliding). De fapt, una dintre ideile generoase care dau viaţă volumului 
Prizonier în fier / A Shackled Prisonnière este explorarea sinelui, în vederea 
unei posibile „explicitări” a binomului antinomic spirit-materie: „doar eu scriu 
versuri-păsări-fără-pleoape,/ doar eu am atins materia căzută la pământ,/ 
dăruindu-i picături de sufletul-omului” (Garantat!/ Guaranteed!). 
  Actantul liric propus de Gabriela Pachia transcende limitele materialului, 
perisabilului, mundanului, tinzând spre zona spiritualului, a inefabilului: „Caii 
zoresc pe câmpia sufletului,/ coamele respiră ionii negativi ai libertăţii...(...) Visele 
împletesc ramuri - / corzi pentru fîntîna din cer...” (Eternă sclavie/ Eternal Slavery).  

Vocea lirică a  Gabrielei Pachia adoptă, uneori în cadrul aceluiaşi text, 
tonalităţi de pamflet liric, de ironie ascunsă, de tristeţe resemnată, de confesiune: 
„Liane asaltate de papagali,/ Prea multe smârcuri/ Răsărit fără soare,/ Deşert de 
târguri (...) Crezusem în real/ Şi mi-era sete/ De cerbul pictat/ Pe boltă,-n perete/ 
Când totul părea/ Înecat şi târziu,/ Am găsit un om-de cuvânt/ În regnul cel viu” 
(Ars poetica/ Ars poetica). Lupta de uzură cu acel gol existenţial, metafizic, devine 
una sfâşietoare, lasă un gust amar: „Noapte de noapte, se iscase un hău,/ mai jos 
de inimă...(...) Era prea greu hăul/ cel din jos de inimă.../ Se prăbuşeşte lacrima în 
sine/ şi-i pur pelin ” (Golul / The Void).   

În viziunea poetei Gabriela Pachia, noi, oamenii, suntem prizonieri ai 
propriului trecut, ai istoriei, ai sentimentelor: „Aceste lacrimi,/ strigând printre 
fisurile istoriei/ dându-şi întâlnire/ în miezul de fier al patriei/ sunt bunicii 
mei...(...) Această lacrimă,/ dând şah-mat timpului,/ arzând pe obrazul adevărului/ 
ca săgeata iubirii/ este copilul meu...” (Lacătele nemuririi / The Padlocks of Immortalty).    

Urmând un raţionament al filosofului Gaston Bachelard, putem considera 
fierul drept simbol al elementului masculin, al realulului, al durabilităţii, iar lutul ca 
pe un simbol al ludicului. Interiorizarea trăirilor, meditaţia, visul, ca elemente ale 
feminităţii pot deveni „scutul”, o protecţie inefabilă într-o lume violentă şi 
expansivă: „Iubirea-i ferecată, anostă, haină,/ perechea mea sacră se piaptănă-n altă 
vitrină./ Doar orologiul prelins peste timp e de vină./ Haine de sărbătoare ? Le-
mbrac pe dinăuntru –/ chilia mea şi scutul./ Ştiu tot ce se-ntâmplă cu lutul./ Un 
om de ştiinţă, zevzec temnicer,/ îmi descoperi în inimă o fisură de cer/ şi-o repară 
cu ghips. Of, prizonier în fier! (Hamangia/ Hamangia). Astfel, păstrându-ne în aria 
universului simbolurilor arhaice/ literare din cuprinsul acestui volum, demersul 
poetic al Gabrielei Pachia ne apare drept o viziune a elementelor.  

Ca o concluzie, cu Prizonier în fier / A Shackled Prisonnière, Gabriela 
Pachia îşi dovedeşte calitatea de „anglicist de mare fineţe”, dar poate aspira cu 
succes şi la titlul de „autoare de viziuni”, adică  de poetă. 
 
* prefaţǎ de Ioan Cârssia; coperta: Floriana Pachia; ediţie bilingvă: română-engleză; 
versiunea în limba engleză aparţine autoarei, Timişoara, Editura Aethicus, 2007. 
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Liviu COMŞIA 
 

Note de lectură 
Oglinda aurie a scrisului frumos 

 
 
Cu şapte ani în urmă, am primit de la Focşani, pe adresa „Gazetei de 

Transilvania”  din Braşov o revistă literară xeroxată. Am răsfoit-o, am ales 
câte secvenţe din texte şi am prezentat-o cititorului braşovean. Sincer, 
instinctul îmi spunea că această revistă numită „Oglinda literară” va ilustra 
convingător ideea de cultură, străbătând acel drum anevoios spre 
performanţă, fiindcă mijloc se bănuia a fi fost investită multă, foarte multă 
pasiune pentru lucrul frumos şi bine făcut. Aşa s-a şi întâmplat, astăzi revista 
având un cuvânt apăsat de spus în cultura naţională. Cu acel suflet mare de 
fin intelectual, care este Gheorghe Andrei Neagu, el însuşi prozator original, 
care rescrie romanul istoric românesc, acea mână de entuziaşti care au pus 
temelie revistei , sunt şi cei care au pus în operă o veritabilă mişcare literară 
sub egida Asociaţiei Culturale „Duiliu Zamfirescu”. Criteriul estetic este 
singurul care se bucură de promovare, ştiindu-se că timpul va da fiecăruia 
înălţimea care i se cuvine, iar rostul nostru este de-a supune judecăţii 
oamenilor şi timpului scrisul de bună credinţă al tuturor, aşa cum ne îndemna 
Kogălniceanu la vremea lui. 

Aşa fiind, „Antologia literară” (Ed. Volman, Râmnicu Sărat, 2007) 
este oarecum atipică. Dacă istoria literaturii din aceste ultime decenii va fi 
nevoită să înregistreze antologii felurite, de autor, pe autori selectaţi de multe 
ori după criterii extraestetice, pe tematici, pe afinităţi critice etc, cele 563 de 
pagini dau sama de creaţia din această parte de ţară aşa cum este ea acum, în 
al şaptelea an al celui de-al treilea mileniu. Pentru a ne susţine demersul (şi de 
ce să nu recunosc, admiraţia şi invidia) şi spre luare aminte să notăm 
sponsorii fără de care această antologie n-ar fi văzut lumina tiparului: 
Uniunea Scriitorilor, Consiliul Judeţean Vrancea, Primăria oraşului Mărăşeşti, 
judeţul Vrancea, Primăria oraşului Adjud, Biblioteca Judeţeană „Duiliu 
Zamfirescu” Focşani, SC Microtec SRL Oneşti , dir. Gen. Valentin Vreme, 
Casa de Cultură o oraşului Panciu, Teatrul Municipal „Mr. Gh. Pastia” 
Focşani, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Vrancea, SC Infraron Drumuri SRL Moineşti, judeţul Bacău, dir. 
gen. Ion Lupu, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural 
Naţional a Judeţului Vrancea, SC Contec Foods SRL Tecuci, dir. exec. Adil 
Bora Ozturk, SC Marathon Afumaţi SRL, preşedinte Levent Atin. Spuneţi-
mi, ce-ar mai fi de spus? 
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Cum se ştie, o antologie se întocmeşte după un anume canon. Se 
aşază la bază câteva principii estetice în care se înscriu operele sau autorii 
antologaţi. Că de foarte multe ori acestea sunt ocolite, ignorate răstălmăcite 
sau interpretate etc, nu e aici locul să ne oprim asupra lor. Spre folosul 
demersului nostru să reproducem cuvântul lămuritor pus dinaintea acestor 
pagini: „Această antologie a apărut din iniţiativa scriitorului Gheorghe 
Andrei Neagu, cu spijinul financiar al sponsorilor menţionaţi anterior. 

Volumul a urmărit să cuprindă în special pe scriitorii vrânceni care 
au publicat de-a lungul timpului în revista „Oglinda literară”. Lucrările 
incluse au fost în cea mai mare parte selectate de autori. Prezentarea scurtă a 
unora dintre cei ce semnează în acest volum aparţine, de regulă, autorilor 
care şi-au dorit acest lucru. Elementele de grafică incluse în volum aparţin 
elevilor de la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarăscu „ din Focşani, clasa prof. 
Diana Tăicuţu. Fotografiile fac parte din colecţia scriitorului Gh. A. Neagu”. 

Acestea fiind zise, să adăugăm că sunt cuprinşi 51 de scriitori care se 
manifestă în cele mai diferite genuri literare, de la poezie la proză, de la 
estetică la scrisoarea ca literatură, de la epigramă la monografie, tot ceea ce 
oferă posibilitatea de-a crea o imagine completă şi complexă a scrisului din 
preajma Revistei „Oglinda literară”. 

Sunt texte ale după gustul fiecăruia şi pe gustul atât de flexibil al 
cititorilor. Nu am îndrăzneala să dau exemple, fiindcă fiecare în felul său şi-a 
dat obolul creativ, rezistă cu uşurinţă la un examen estetic şi spaţiul nu ne 
permite. (Aş adăuga doar că, în pofida notei lămuritoare, aş fi dorit nota 
biografică pentru toţi scriitorii. Ne-ar fi fost de folos în perceperea corectă a 
personalităţii, chiar dacă Kogălniceanu ne-ar fi arătat cu degetul). De 
asemenea, să adăugăm un cuvânt de bucurie pentru excelenta prezentarea 
grafică. Şi încă: Iată  o carte care nu va putea lipsi de pe masa nici unuia 
dintre istoricii literari care cercetează fenomenul scrisului contemporan. Şi 
încă. Nici din biblioteca celor care iubesc literatura sau participă la 
desfăşurarea lui. Fiindcă aici, ca într-o oglindă aurită, desluşim viaţa spiritului 
românesc la început de mileniu în acest colţ de ţară. 
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Valeriu VARVARI 
 

Somn şi monştri 
 
Astfel, 
Ajunşi la limita stressului 
Şi a răbdării 
Ce mai poate urma? 
 
Deşi ar trebui 
Să nu ne mai intereseze 
Fiindcă de ieri 
Toate au luat-o razna: 
Vârsta a sărit cu câteva zeci de ani, 
Inima nu mai bate normal 
Iar tensiunea a trecut de 25! 
 
Indivizi 
Parte din ei de alcătuire primară 
Foşti, foşti ( tovarăşi), 
Aroganţi, lacomi 
Cu defecte şi apucături penibile 
Care rârâie, fonfăie, sforăie 
Înfundaţi în scaune şi dorm, 
Cu barba de ţap căscată 
Mult de la mustaţă în jos, 
Cu gândirea viciată, îngustă 
                            A unui oarecare partid, 
                            Clădit pe interese, nu pe ideologii. 
Lovind vocalele în cacofonii 
Şi cuvintele în limbaj de lemn 
Rânduite aiurea 
În mod frecvent. 
 
Sau stropindu-te în timpul conversaţiei 
( Ca tov. Spermezan, care s-a autobiciuit 
Într-o sedinţă UTM, spunând: 
„ Clasa muncitoare asudă şi transpiră 
Iar noi trândăvim!” 
Drept care 
A fost trimis la studii în URSS 
Cu tov. Ion Ilici 

Desen de Sorin ANCA 
(Germania) 
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Prin 52.) 
 
Plebea prostită 
Acum furioasă că a pus ştampila cu V 
Pe lista lor, 
Îi priveşte chiorâş 
Ameninţând că... lasă că... 
Pe aceşti devotaţi din linia a doua 
Ai PCR, 
Care dorm, cască, se scobesc în nas 
Sau se chiniue la cuvinte încrucişate 
În Parlament. 
 
Rândaşi umflând salarii uriaşe 
Şi onorarii 
Şi îndeosebi bunuri necuvenite, 
Prin efracţie, 
Ripostând cu un tupeu îngrozitor 
Că respectă legea, 
( Legea furtului făcută de ei). 
Au deprins stângaci şi obiceiuri boiereşti, 
Cum ar fi vânătoarea, 
Masacrând sute de mistreţi 
Aduşi în bătaia puştii, 
Sub mustaţă 
Într-un mod criminal 
Cu fast de ciocoi, 
De mitocani 
Ajunşi domni, 
Cu alai slugarnic de fală goală 
( Împuşcându-se uneori în locuri penibile). 
Au dobândit şi gustul artei 
Şi al obiectelor de tezaur 
Sfidându-i şi în acest fel 
Pe cei păcăliţi prosteşte. 
 
Dacă nu se va găsi cineva 
De urgenţă 
Să-i înghesuie ( cum spune  venerabilul nostru, I.L.C.), 
Ne vom trezi de râpă! 
Sapa de lemn aparţinând altei epoci.  
 



 73 

Daniela GÎFU 

Fascinaţia puterii 
 

Valoarea şi, implicit, importanţa 
lucrării Patru eseuri despre putere. Napoleon, 
Dostoievschi, Nietzche, Foucault21 este în 
primul rând de ordinul ştiinţificităţii, dar 
poate fi asumată şi ca având un rol 
aplicativ-pragmatic.  

Conceptul central al analizei făcute 
de Constantina Raveca Buleu rămâne 
conceptul de putere. În acest sens, propune 
un valoros studiu, combinând admirabil 
vocaţia sa erudită de tip academic cu un 
domeniu interdisciplinar, în care lingvistica 
conlucrează cu retorica, cu ştiinţa 
comunicării şi cu politologia. 

Deşi domeniul invocat ca obiect 
de cercetare, pe care ni-l propune atenţiei, 
este plin de capcane, autoarea reuşeşte să 
depăşească stadiul unei analize quasi-
jurnalistice, adhoc, remarcându-se prin profunzime şi sistematizare, făcând 
permanente salturi de la studiile de diacronie culturală la abordarea 
preponderent speculativă a relaţiei de natură intelectuală specializate, întâlnită 
la Dostoievski şi Nietzsche. 

În urmă cu patru ani autoarea clujeană ne-a împărtăşit, substanţial 
diferit, prima sa întâlnire cu Dostoievski şi Nietzsche prin publicarea celei de-a 
doua cărţi22, unde reuşeşte să evite critica speculativă. Viziunile sale culturale 
demonstrează o cutezanţă intelectuală admirabilă, cu atât mai mult cu cât 
existenţialiştii i-au alăturat pe cei doi pasiunii, împărtăşite unul altuia. Însuşi 
Nietzsche23 mărturisea despre maestrul rus Dostoievschi - singurul psiholog (…) de 
la care am avut ceva de învăţat, ceea ce ne determină să conchidem că între cei doi 
exista o compatibilitate consensuală care a făcut epocă în cultura europeană. 

Constantina Buleu surprinde momentul desprinderii opiniilor celor 
doi, Nietzsche insistând pe accentuarea individualităţii, iar Dostoievski tinzând 

                                                 
21 Constantina Raveca BULEU – Patru eseuri despre putere. Napoleon, Dostoievschi, Nietzche, 
Foucault, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2007 
22 C-tina R. BULEU - Dostoievski şi Nietzsche. Congruenţe şi incongruenţe, Ed. Limes, Cluj-
Napoca, 2004 
23 Friedrich NIETZSCHE – Amurgul idolilor, trad. de Vasile Frăteanu şi Camelia Tudor, 
Ed. ETA, Cluj-Napoca, 1993, p. 65 
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spre morala religioasă de origine pravoslavonică, aşa cum a demonstrat şi 
Berdiaev24, Atunci când nu există Dumnezeu, omul devine subordonat total necesităţii 
sau naturii, cosmosului sau societăţii, statului….   

Prezenta cercetare, întinsă pe durata unui doctorat, certifică atât harul 
intelectual, cât şi capacitatea aparte a autoarei de a selecta referinţele cele mai 
relevante, prezumtivul lector putând valida maturitatea raţională atinsă. Cele 
patru eseuri despre putere grupează de fapt reprezentările culturale şi literare 
ale lui Napoleon în secolul al XIX-lea, Dostoievski, Nietzsche, respectiv 
Foucault, remarcabil surprins în lectura lui Kant. 

Totodată, regăsim aici imagologia secolului al XIX-lea a 
napoleonismului şi a lui Dostoievski sau Nietzsche, motiv pentru care cei 
interesaţi pot descoperi între coperţile cărţii recenzate un adevărat ghid de 
referinţă.  

Remarcabila întreprindere dezvăluie, într-un generos capitol dedicat 
napoleonismului, câteva dintre ipotezele utopice ale supravieţuirii imperiale 
napoleoniene dacă acesta ar fi învins la Waterloo, sau dacă ar fi avut o altă soartă 
decât surghiunul de pe Insula Sf. Elena. În acest context, se cuvine să amintim 
două perspective puse la dispoziţia cititorului de către autoare: cea a lui H. A. 
L. Ocean, dacă Napoleon ar fi fugit în America, pe fondul incapacităţii de a se 
adapta la o societate esenţialmente democratică şi liberală, articulată pe 
principii nearistocratice, implicarea sa în viaţa politică ar fi fost sortită eşecului; 
cea a istoricului englez George M. Travelyan, dacă Napoleon ar fi învins în bătălia 
de la Waterloo, harta Europei ar fi suferit noi schimbări, cu consecinţe până în 
secolul XX, implicându-l, fără doar şi poate, indirect la moartea lui Byron şi la 
readucerea cu onoruri din exil a neliniştitei Germaine de Staël, devenită 
diplomatic mai tandră decât fusese în realitate într-o Franţă pe care o 
dispreţuia din cauza mondenităţii sale de esenţă clasicistă, cum întâlnim în 
elogiul antitetic al culturii germane profunde, nocturne şi abisale din De 
l’Allemagne (1813, 1814). 

Pe de altă parte, imagologia napoleoniană a secolului XIX, descrisă în 
cartea de faţă, este profund antitetică, scindată între venerare şi excomunicare. 
Două motive secundare vom aminti: unul de ordin politic ce ţinea de ordinea 
statală, salutată îndeosebi de literaţi; imperiu vs. republicanism, despotism vs. 
liberalism; unul de esenţă morală, care a pendulat între asimilarea lui Napoleon 
cu sufletul lumii de către Hegel şi anatemizarea sa din „Mizerabilii”: Căpcăunul 
corsican, uzurpatorul, tiranul, monstrul care fusese amantul surorii sale, cabotinul care lua 
lecţii de la Talma, otrăvitorul Jaffei, tigrul, Buonaparte…. Totuşi când zicem 
Napoleon, ne gândim la ambiţie în sensul intenţional, practic demonstrându-se 
alunecos, fiindcă cei puternici erau ridicaţi deasupra propriei lor condiţii, iar cei 

                                                 
24 Nikolai BERDIAEV – Împărăţia lui Dumnezeu şi împărăţia cezarului. Preambul gnoseologic., 
trad. din rusă de Nina Nicolaeva, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 27 
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slabi erau ridiculizaţi. Chiar nepotul său, Napoleon al III-lea – cum apare în 
carte - trăieşte epigonismul făcând uz de o istorie trucată a unchiului, imitându-
i gesturile, fastul, toate într-un climat social-politic şi personal iritat, din 
nefericire pentru acesta, fiind lipsit de măreţia modelului. 

Forţa de coeziune a eseului despre Napoleon stă însă în metodologia 
folosită de Constantina Buleu, axată pe spectacular şi teatralizare, fiindcă 
acesta a demonstrat a fi un grandios actor al timpului său, reuşind să-i antreneze 
şi pe cei din jur, indiferent de statutul lor social, într-un scenariu bine scris, 
chiar de el însuşi, având ca background destinul. Autoarea accentuează cu 
discreţie ritualizările politice, articulate în timpul Revoluţiei Franceze: oamenii 
nu se mai mulţumeau cu pâine, veselindu-se de circul asigurat de suveranitate, 
asemenea celor din vechea Romă şi, mai mult decât atât, având pretenţia de a 
deveni ei înşişi parte a spectacolului public. Napoleon profită de această 
nevoie, propunând cu inteligenţă vicleană două festivaluri naţionale, unul 
dedicat păcii şi justiţiei, celălalt cultului imperial, cu el în rol de protagonist şi unic 
beneficiar. Înlocuirea riturilor vechi cu teatralizarea istoriei, scrisă cu sânge 
nevinovat, devine o metodologie extrem de subtilă, pe care o regăsim în 
subsidiarul prezentului volum ca fiind drept ritualizare a supravieţuirii, în cazul 
lui Napoleon.  

Filele acestei cărţi se pun şi în slujba altor trei mari personalităţi, 
Dostoievski, Nietzsche şi Foucault, care, aşa cum am arătat anterior, 
semnalează continuarea preocupărilor autoarei. Iată aşadar că napoleonismul 
cinic al lui Raskolnikov, este evidenţiat de Dostoievski care îl considera pe 
Napoleon una dintre epifaniile privilegiate şi rare ale istoriei, alături de Carol 
cel Mare, sau, odinioară, Caesar. Scriitorul rus este ulterior legat de Nietzsche, 
prin intermediul lui Kirillov, care, într-o variantă personală, continuă şi 
dezvoltă idealul supraomului. Autoarea aduce două inedite interpretări: 
imaginarul banului din romanul dostoievskian, asociat sindromului unei 
dominaţii mondiale, întreţinute de către evrei şi sistematicitatea funcţională a 
polifoniilor româneşti ale lui Dostoievski, (epopee a răului metafizic, după René 
Girard), arătând că două personaje sunt concepute în aşa fel încât să acţioneze 
într-un spaţiu marginal înafara agitaţiei din jur: prinţul Mâşkin şi Stavroghin. 

Cu siguranţă, această grupare ştiinţifică constituie proba faptului că 
autoarea a reuşit să evidenţieze noi şi de certă valoare aspecte ale puterii în 
exegeza românească, cu o pricepere stilistică distinctă, care face din cartea 
Patru eseuri despre putere. Napoleon, Dostoievschi, Nietzche, Foucault, o lectură utilă şi 
plăcută. 
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Adina UNGUR 

STAŢIA 7  

 
— Îmi permiteţi domnişoară? 
— Da, sigur, răspunse Eliza facând loc să se aşeze unui domn în vârstă, o 

prezenţă stranie. În mâna stângă purta un geamantan din lemn, învelit cu o husă veche cu 
nasturi. Îşi întoarse capul nepăsătoare spre fereastră privind în gol. 

— Mulţumesc. Dumneavoastră coborâţi la staţia şapte! Mai avem puţin timp… 
La aceste ore tramvaiel sunt aproape goale. Mă scuzaţi, domnişoară. 

— Nu-i nimic! 
Acum însă îi privi faţa. Avea în jur de şaizeci de ani. În mod cert domnul acesta 

avea chef de conversaţie, după felul în care o privea. 
— Nu ştiu, cobor în centru, răspunse fără chef, Eliza. 
 În fereastră observă că bătrânul îşi pieptănă părul argintiu privindu-se într-o mică 

oglindă de pudrieră. 
— Domnişoară, noi semănăm, suntem aproape identici. Vă rog să vă priviţi în 
oglindă! 
— Mda…, nu ştiu, poate… făcu gestul automat şi in acelaşi timp fiindu-I ciudă că 

l-a făcut. Se uită în oglinda pudrierei lui de parcă nu şi-ar fi cunoscut fizionomia. Acum era 
chiar  straniu bătrânul, deşi părea un domn distins, cu un aspect îngrijit, însă decolorat de 
timp. 

— Eu am încărunţit iar dumneavoastră v-aţi vopsit părul, altfel… priviţi şi 
dumneavoastră… 

—  Nu ştiu… da… 
              — Îmi puteţi spune când v-aţi născut? Luna? 
“Bine că nu m-a întrebat şi anul” îşi spuse Eliza, “Şi ce nu-mi plac mie astfel de discuţii… 
Hai să-i spun, că n-are ce să-mi facă.” 

— Martie. 
— Noiembrie? 
— Nu. Martie. 
— Aţi putea să-mi spuneţi şi ziua? 
— 22 martie. 
— Cred că aş putea să vă spun şi cum vă numiţi… Vă rog să aflaţi ceea ce ştiu şi 

eu, din buletinul meu. Citiţi vă rog la data naşterii! 
— 22 martie…  
— Şi numele mamei mele vă rog să-l citiţi. 
— Numele mamei: Elisabeta… “Ştie şi cum mă cheamă… ce-i asta? De unde 

atâtea  coincidenţe? E periculos omul acesta! Mă îngrozeşte!” gândi înspăimântată Eliza. 
— Aşa e, domnişoară, v-am spus că semănăm. Noi ne vom mai întâlni odată tot 

într-un tramvai. Să aveţi grijă de dumneavoastră, berbecii sunt sensibili la cap. Au acele 
corniţe ale încăpăţânării, par uneori invulnerabili, dar sunt sensibili. De un timp încoace am 
început să studiez religia tibetană şi îi simt pe toţi cei care-mi seamănă, şi care sunt născuţi în 
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astre asemănătoare. Niciodată n-am dat greş. Aş putea să vă spun mai multe despre 
dumneavoastră, dar nu vreau să vă plictisesc. E Joia Mare dar dumneavoastră nu vă prea 
pasă. La reformaţi au trecut de mult sărbătorile pascale. De fapt, nici  nu ţineţi prea mult la 
aceste sărbători… Aş spune că aţi cochetat sau veţi cocheta cu Islamul, am dreptate? 

— Da… 
— Vă deranjează puţin norii cumulonimbus, dar nu va ploua. Va fi poate un 

discret curcubeu spre turnul Bisericii Sfântul Mihail. Să priviţi din staţie, în jurul orei şapte. 
Nu va ploua. 

— Sper… 
— Ştiu, vă trec multe gânduri prin minte în acest moment, dar nu vă speriaţi, sunt 

o prezenţă dorită de dumneavoastră, veţi înţelege, poate, mai încolo. 
— Hmm… 
— Îmi puteţi spune ce culoare au copacii de pe marginea străzii? 
“Acum chiar că e deplasat bătrânul. Dar nu pot să nu-I răspund. Nu mă pot pune 

cu el. Mai bine să-I fac voia, dă-l încolo” îşi zise fata. 
— Verde crud de primăvară. 
— De ce priviţi cu ochii minţii? Am să vă întreb încă o dată şi dumneavoastră 

încercaţi să-mi răspundeţi ce culoare au. De acord? 
— Da… 
— Îmi puteţi spune ce culoare au copacii de pe marginea străzii? 
— Gri. 
— Şi clădirile? 
— Gri. 
— Râul, strada, realitatea… 
—   Gri. 
— Eu, noi? 
— Noi suntem coloraţi… Unde suntem? 
— Nu vă speriaţi, vă rog. Veţi coborî din tramvai şi toată lumea va redeveni 

colorată. Sunteţi obosită şi întâlnirea cu mine v-a adus pentru şapte staţii realitatea 
monocromă. 

— Dar nici n-aş fi observat… 
— Nu-i nimic…Sunteţi elegantă. Vă las să treceţi pentru că urmează staţia şapte. 

Poftiţi, vă rog. Să aveţi o viaţă frumoasă! 
“Şi dacă nu m-aş ridica acum… şi de ciudă,  să mai merg o staţie... De unde ştie? 

Nu înţeleg! Totuşi, n-are rost să mă prostesc. Omul pare bine intenţionat. De ce să…” 
— Mulţumesc domnule! La fel şi dumneavoastră! 
— La o bună revedere! 
— La revedere!  
“Ce privire! N-am să-l uit degrabă!” Doamne, sper să nu plouă, nici nu mai ştiu 

unde am de mers. Şi dacă nu mă ridicam, aşa de ciudă, ce se întâmpla? Oricum, cred că mi-
ar fi ghicit motivul pentru care nu mă ridic, bine că nu m-am încăpăţânat să-i fac în ciudă... 
Cine era omul? Ce m-a enervat! Ce ghinion! A, internet, hai să intru…” 



 78 

— N-aţi mai fost demult pe la noi, domnişoară! 
— Nu prea am timp… Domnu’ Gelu. Unde pot să stau? 
— Păi, acolo, sau... acolo! Parcă aveam un mesaj pentru dumneavoastră. Nu mai 

ştiu ce-am făcut cu el. Îmi pare rău. Nu! Vă rog să vă aşezaţi la Staţia 7. 
“Aşa… yahoo, n-am nimic, personal.ro, nimic. Nu-mi scrie nimeni. Oare ce 

voiam eu să caut? Nu mai ştiu…  omul ăsta…, un google, am scăpat un enter… Ce-i asta? 
… aici am mai intrat. Să vedem dacă a mai scris ceva cunoştinţa asta a mea? Hopa, eu am 
mai văzut pagina asta acum două săptămâni… în fereastră se plimbă o poezie, care nu apare 
pe foaie, nu înţeleg, a rămas timpul în loc?… îmi aminteşte de “Ziua cârtiţei”, ce film!… Şi 
ce calculatoare rustice au ăştia… Ce-i asta? Forum. Iar am scăpat enter şi până se încarcă… 
cine-i ăsta? Un plângăcios…  

— Nu vă supăraţi, calculatorul de la staţia 7 nu merge bine? 
— Ba da. Merge cel mai bine. Se mai ocupă de el bătrânul… 
— Ce bătrân? 
— Vine un domn cu un geamantan de lemn şi se aşează numai la Staţia 7. 
— Şi are un balon verde pe el? E grizonat, cam la 60? 
— Da! Domnişoară, eu cred că în geamantan poartă un lap-top. 
— Nu se poate! 
— Ba da. În orice caz are ceva în care tot scrie. Fie că e o maşină veche de scris, 

fie că e un modern calculator portabil, nu se ştie… Dar ştiţi ce isteţ e? 
— Mă scuzaţi îmi sună telefonul. Alo. 
— Domnişoara Eliza? 
— Da. 
— Sunt bunica Sălăjan. Vă rugăm să treceţi astăzi pe la 7 seara la noi să vă luaţi 

banii.V-am aşteptat ieri dar n-aţi venit… 
— Nu pot azi, eventual mâine, dar nu ştiu exact unde locuiţi. 
— Vă aştept eu în staţie dacă îmi spuneţi ora exactă la care sosiţi. Luaţi troleibuzul 

de la Catedrală… 
— Dar unde mă cobor? 
— Păi, staţi să număr… la staţia 7. 
— Previzibil, predictibil, presupozant, pre.. pre… 
— Domnişoara Eliza… 
— Da, voi veni. La cât aţi spus? De ce mai întreb, oare? La şapte, bineînţeles! 
— Da. 
— Închide telefonul! 
— Poftim? Doamna Sălăjan, aţi mai spus ceva? 
— Cum, domnişoara? 
— Las-o pe doamnă, Eliza şi închide telefonul. 
— Mai e cineva pe fir? Doamnă auziţi şi dumneavoastră? 
— Nu. 
— Închide o dată! 
— La revedere doamnă, pe mâine! 
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— La revedere! 
— Totuşi cine sunteţi, domnule? 
— Nu bănuieşti? 
— Nu! De unde vorbiţi? 
— Poţi să închizi. Ai să mă auzi. Aşa e bine. Acum să stăm puţin de vorbă. Tu 

voiai să fii o sursă de inspiraţie, nu-i aşa? 
— Nu înţeleg! 
— Tu voiai să te scriu… 
— Nu vă cunosc domnule! 
— Plângăciosul… de la forum… 
— Poftim? Eu nici nu te cunosc. 
— Nu, tu pe mine nu mă cunoşti, dar îmi cunoşti autorul căruia voiai să-i fi muză. 
— Tu, domnule, eşti cumva scris de… 
— Exact! 
— Şi bătrânul din tramvai are vreo legătură? 
— Şi el e personaj.  
— Iar lumea policromă? 
— Până acum te-ai spus singură, de acum te voi scrie eu. 
— Şi eu, ce sunt acum? 
— Personaj. 
— Scris de cine? 
— De mine, plângăciosul. 
— Dar tu nu eşti personaj? 
— Ba da, scris de, ştii tu cine… Spune-mi Eliza, tu cum vezi acum lumea? 
— Colorată, verde cu bej, negru, un tricolor deasupra… 
— Întocmai. Aşadar eşti… 
— Ficţiune? 
— Pe-acolo… 
— Dar eram vie… 
— Eşti si acum, dar eşti scrisă de mine, eu, scris de altcineva. Nu-ţi convine? 
— Nu ştiu. 
— Eu ştiu, pentru că mi-a spus autorul meu. Trebuie doar să taci. Să te laşi scrisă, 

adică să dormi pe cearşafurile mari şi albe… 
— Şi eu ce culoare voi avea? 
— Neagră, evident, dispersată în, cred… peste o mie de caractere. 
— Cine-mi poate spune ce zi e astăzi? Cine mă aude acum? 
— E Joia Mare? Chiar te interesează? 
— Nu. Domnule… Nu vreau să-ţi spun plângăcios, dar dacă tu încerci să mă scrii 

acum, înseamnă că vezi această sală de internet. 
— Sigur. Tu vei intra uşurel în somnul tău, eu te voi scrie şi voi pleca şi eu cine 

mai ştie unde va vrea autorul. 
— Dar pe el cine-l scrie? 



 80 

— Asta chiar n-am de unde să ştiu. Limitează-te la întrebări mai uşoare. Deci, te 
laşi scrisă? 

— Fie! 
— — Tac! 
— Aşa, acum eşti mai neagră ca oricând. Cel puţin o dată te vei naşte pe o coală, 

mi-a promis autorul. Eu voi fi doar narator în acest caz. Aşa... mai scriem la titlu “Staţia 7” şi 
acum îi dau “trimite”. Tu rămâi frumuşel şi odihneşte-te, domnişoară Eliza pe cerşafurile 
albe. Noapte bună, Eliza! Eu îmi închid toate ferestrele şi plec pentru că e cam târziu… 
Ah…, dar ce-i asta? Era să-mi rup gâtul… 

— Hei, domnule, ce-ai dărâmat? Ai uitat să-mi plăteşti! Stai puţin! Dar… nu te-am 
observat până acum. Tu ai stat la vreun calculator, că nu te-am văzut când ai intrat? Şi ce-ai 
răsturnat? Ce-a sunat aşa de tare? 

— Nimic! E un geamantan de lemn aici şi m-am împiedicat în el. Of! M-am lovit 
la fluierul piciorului. I-au zburat toţi nasturii… 

— Când ai intrat, domnule în sală? 
— Eram şi eu pe-aici dar nu m-ai văzut. Dar ce caută acest geamantan caraghios 

trântit aici? 
— E al bătrânului… Acum observ, domnişoara de la staţia 7 a plecat fără să-mi 

plătească. Oricum avea o oră gratuită, dar să plece aşa… 
— Nu vă supăraţi, domnu’ Gelu, nu eu l-am deschis. M-am împiedicat în el şi s-a 

deschis întâmplător… 
— Ce-are înăuntru? 
— Nimic. Nişte hârtii. Câteva cărţi vechi tibetane… o pudrieră… 
— Să-l închidem până nu vine bătrânul… Doriţi o staţie sau tocmai plecaţi, 
domnule? 
— Staţi puţin! Pot să mă uit la foi? 
— Chiar, să vedem ce scrie? Bătrânul acesta, de când vine pe la noi m-a făcut 

foarte curios. 
— E un titlu, nu pot să descifrez… Dar staţi. Cred că ştiu ce scrie. Sunt doar două 

cuvinte în titlu, iar al doilea e o cifră… 
— Nu se poate! Cine e stăpânul geamantanului? Există  cu adevărat acest om? 
— Există, domnule, dumneavoastră nu ştiu de unde aţi apărut şi domnişoara 

Eliza nu ştiu când a dispărut, dar uite parcă pe foi e un mesaj scris pentru ea. 
— Pot să-l citesc? Credeţi-mă, ştiu ce s-a întâmplat cu domnişoara Eliza! 
— Citiţi. Ce-am eu de-aici? 
— “În data de 7 mai, la ora 7, tu să cobori la staţia 7, să priveşti spre turnul 

Bisericii Sfântul Mihail unde vei vedea probabil un curcubeu. Să intri la internet şi să te aşezi 
la staţia 7, e staţia unde mă aşez şi eu de obicei şi să deschizi calculatorul. E ceva pentru tine! 
Probabil peste 7 ani când îţi vei dori altceva ne vom întâlni în următorul tramvai.” 

 
—  Aţi adormit, domnule Gelu, rosti bătrânul care tocmai intră în sală. Treziţi-vă! 

Sunteţi în timpul orelor de muncă… 
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— Ah, da, şi ce urât am visat! V-aţi uitat geamantanul… Din greşeală s-a deschis 
şi… A, scuzaţi-mă, cred că am visat urât… Îmi cer scuze. V-aţi murdărit pe balon cu var… 

— Da, m-am întors după geamantan. Voi veni mâine. Aveţi grijă de 
dumneavoastră! Păreţi tulburat. 

— Păi şi sunt. Ştiţi, cu acest geamantan, de care nu vă despărţiţi niciodată păreţi un 
om bitar şi eu  am visat tot felul de ciudăţenii în legătură cu dumneavoastră. 

— Se mai întâmplă. 
— Ce bine că a fost doar un vis! 
— Da. Aveţi grijă să nu mai adormiţi în timpul serviciului. Puteţi avea coşmaruri. 
— Mulţumesc. Pe mâine, domnule! Ce coşmaruri, ce vise! Chiar nu-mi mai 

permit să dorm în timpul serviciului. Uite, parcă m-a blestemat patronul pentru ca am 
adormit. Domnule, v-aţi uitat hârtiile acestea… Domnule… Am să i le dau mâine. Ce-i 
asta? “ În data de 7 mai, la ora 7….” Ştii ce, pe foc cu tine! La gunoi cu visele! Clar!!! 

— Mai e cineva în sală? Băieţi, voi de când sunteţi aici? Ce Dumnezeu? Vă rog 
frumos, am adormit… sunt obosit şi nu mai ştiu pe ce lume trăiesc. Băieţi, îmi puteţi spune, 
vă rog, suntem în Joia Mare? 

— Tu cam ce crezi, domnu’ Gelu?  
— Auzi, mă, întreabă-ţi autorul! Hei, băieţi, spuse unul în şoaptă, pe Gelu ăsta îl 

fraierim cum vrem că e nebun şi somnambul…  
— Bine, mă, răspunse celălalt, tot în şoaptă. Scrie tu de data asta. 
— Nu se poate, trebuie să fie acelaşi scris. Mai ţine, praf de adormit şi presară pe 

foaia asta. O să stăm cât vrem la internet. 
—  Măi, domnu’ Gelu, întreabă-ţi, domnule autorul, că vrem şi noi să aflăm… 
— La gunoi cu visele! La gunoi cu visele!… Uite aşa, le rupem bucăţele şi la gunoi 

cu ele. Of, dar iar mă păleşte somnul… A, domnişoara Eliza… 
— N-aţi mai fost de mult pe la noi, domnişoară!… 
— Nu prea am timp… 
— Hei, unde e Staţia 7? Unde e staţia 7? Unde-s băieţii? Dumnezeule, mi-au furat 

calculatorul… Unde e? 
— Păi, acolo voiam să stau şi eu.  
— Vă cred, era calculatorul cel mai bun. Nu înţeleg! 

 

— Nu ştiu, venisem şi eu aici de parcă ar fi trebuit să aflu ceva… să primesc un 
mesaj… 

— Domnişoară, în ce zi suntem? Azi e Joia Mare, e 7 mai, sau ce? 
— Nu ştiu, domnu’ Gelu. Nu mai ştiu nimic. Şi mie mi s-au întâmplat tot felul de 

ciudăţenii venind încoace. 
— Cum putem afla? Cum putem ieşi din toate astea? 
— Liniştiţi-vă, dragilor, e 8 Mai! 
— De unde să ştim noi, cine eşti dumneata? 
— Autorul. 

(Se dedică Elizei Palmeri, Paşti, 2002) 



 82 

Călin MACARIE 
 

”RECRUTAREA” 
 

 O iarnă atât de blândă nu mai pomenise Gică până atunci. Decembrie îi 
amintea de o lună de toamnă târzie, încărcată de ceaţă, care i se strecura insidios în 
suflet. Niciodată nu fusese mai chinuit de dureri de spate, şale si picioare ca în acel 
an, el care se bucurase întotdeauna de o sănătate de fier. Punea durerile pe seama 
stării lui de spirit. Era trist, obosit şi nu ştia încotro se îndreaptă viaţa lui. El care 
fusese atât de credincios regimului se simţea ignorat, dispreţuit, avea impresia că 
punctul său de vedere nu mai contează. Făcuse atâtea reclamaţii şi sfârşise la răndul 
său prin să fie reclamat pentru tăierea ilegală a viţelului. Cei pe care-i pârâse furau 
în continuare nestingheriţi iar el compăruse in faţa comisiei cetăţeneşti şi fusese 
aproape de a i se întocmi dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere a 
viţeilor fără autorizaţie sanitar-veterinară. Primise în cele din urmă doar pedeapsa 
administrativă a învierii viţelului, fiind obligat să cumpere un viţel de la un ţăran 
cooperator pe care să-l predea cu proces-verbal de predare-primire întreprinderii 
agricole de stat a municipiului reşedinţă de judeţ. Îşi aminti cum a aşteptat emiterea 
de către directorul întreprinderii agricole de stat a dovezii de înviere a viţelului, în 
termen de trei zile de la predarea patrupedului, pe care a anexat-o apoi cererii de 
închidere a dosarului. Apoi cum fost nevoit să aştepte la o coadă interminabilă care 
se formase în faţa biroului grefierului comisiei cetăţeneşti din incinta primăriei, fără 
a cărui viză de legalitate era interzisă înregistrarea cererii de închidere a dosarului. 
Doar după ce a obţinut în sfârşit viza şi a înregistrat cererea, a putut răsufla uşurat.  
 Isi dorea revanşa din tot sufletul. Îi ura fără margini pe toţi aceşti şmecheri 
care ajunseseră să monopolizeze cantina facultăţii, comisia de disciplină şi nu 
înţelegea cum el, un om integru, care şi-a văzut de treabă toată viaţa lui, ba chiar i-a 
reclamat ori de câte ori a putut şi fără să aştepte o răsplată toate neregulile pe care 
le-a sesizat, nu se poate bucura de ascensiune socială şi profesională. Avea aproape 
patruzeci de ani şi nu reuşise să promoveze în ierarhia universitară. Într-adevăr, de 
aproape zece ani posturile de cadre didactice din învăţământul superior fuseseră 
blocate, la fel ca şi locurile la doctorat. Se vedea condamnat să fie unul dintre 
celebrii rataţi ai oraşului, lucru care-l îngrozea teribil. Gândurile negre îl 
compleşeau, umplându-i viaţa de gustul amar ar ratării.  
 Automobilul de culoarea cireşei putrede intră pe poarta cantinei 
Institutului Agronomic, ducând cu el mareea de gânduri negre ale lui Gică. Frână 
brusc. Pe când coborî din automobilul pe care-l condusese cu gândul la problemele 
existenţei sale, Gică observă doi indivizi îmbrăcaţi în haine lungi de piele negră, cu 
şepci de stofă neagră bine înfipte pe cap, rezemaţi de peretele din faţa uşii 
principale a clădirii. Înlemni. Un val de sudoare îi inundă veşnica cămaşă 
bleumarin, de sub acelaşi vechi şi uzat costum de aceeaşi culoare. Gică reacţionă 
extrem de calm pentru un om care nu avusese parte până atunci de întâlnirea cu 
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temuta Securitate. Se îndreptă curajos spre cei doi. Nu avea nimic de pierdut. Ştia 
că la nevoie familia s-ar putea descurca la fel de bine şi fără un ratat ca el. Simţea în 
ceafă privirile satisfăcute ale directorului administrativ şi ale bucătăresei şefe în 
spatele ferestrelor cu perdeluţe ale birourilor. Dorea să-i sfideze, să le arate că nu-i 
era frică. Inima în schimb îi era cât un purice.  

“Sunt Gică Frână, asistent universitar. “strigă spre ei de la câţiva metri. 
“Ştim cine eşti. Te rugăm să ne însoţeşti într-o scurtă plimbare. “răspunse 

zeflemitor unul dintre cei doi pe care Gică îl asimilă cu “şeful “. 
Gică deveni alb ca ceara. Se temea că îl aşteaptă ultimul drum, dar nu avea 

curajul să se împotrivească.  
“Nu dorim să îţi răpim prea mult timp, tovarăşe asistent universitar. Te 

aşteptăm să ne însoţeşti la maşina neagră din faţa porţii. Te rugăm să nu ne creezi 
probleme. “ 

“Sunt arestat ? “îngăimă Gică paralizat de frică.  
“Nici  pomeneală. “răspunse sarcastic şeful. “Facem o mică plimbare şi ne 

întoarcem la locul dumitale de muncă. Nu dorim să îţi răpim prea mult timp 
preţios pe care l-ai putea folosi pentru a scrie reclamaţii, a tăia viţei sau cel mai bine 
pentru a te preocupa în continuare de soarta studenţilor săraci, fii de ţărani 
muncitori.” 

Gică dădu un pas înapoi.  
“Sperăm să nu ne faci probleme şi să ne obligi să recurgem la alte metode 

de convingere. “ 
În acel moment Gică înţelese că nu era oportun să se opună. Se făcu mic 

şi se îndreptă spre ieşirea din curte, urmat îndeaproape de cei doi. Încerca să-şi 
ascundă tremuratul picioarelor păşind ferm şi apăsat. Urcă într-un automobil Volga 
lung, negru, flancat de cei doi invivizi. Şoferul, îmbrăcat în acelaşi fel cu cei doi 
colegi ai săi, demară în trombă. 

Gică era muncit de gândurile cele mai sumbre. Încercă să-şi adune 
gândurile şi să privească problema cu detaşare. 

“Gândeşte-te ce ai făcut, pentru ce te-au ridicat. În mod sigur 
bucătăreasa-şefă şi directorul administrativ au făcut o reclamaţie împotriva ta. În 
mod sigur în reclamaţie au scris că l-ai vorbit de rău pe iubitul conducător. Sau 
poate că ai spus bancuri politice. Gândeşte-te când ai auzit ultima oară bancuri şi ai 
uitat sa le denunţi dar mai ales cine le-a spus. Trebuie să-i denunţi tu ca să înţeleagă 
că vrei să colaborezi.“ 

Casele oraşului vechi se derulau cu repeziciune în faţa ochilor lui Gică, 
întunecate ca şi gândurile sale. Era ud leoarcă de sudoare. Încercă să-şi ascundă 
tremuratul membrelor dar cei doi indivizi care-l flancau făceau absracţie de el, 
privind absenţi pe fereastră. Gică se temea să tragă orice fel de concluzii din 
comportamentul băieţilor cu ochi albaştri. Cel mai mult îl înspăimânta perspectiva 
că aceştia cunosc deja soarta sa, care fusese pecetluită în momentul trimiterii lor în 
misiune. Auzise dealtfel destule poveşti despre oameni ridicaţi de Securitate şi care 
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nu s-au mai întors niciodată acasă. Cu toate acestea, crezuse întotdeauna cu putere 
că acceste lucruri li se pot întâmpla doar duşmanilor regimului, cum sunt în 
realitate cei care l-au denunţat, şi în niciun caz lui, care credea cu convingere în 
infailibilitatea sistemului şi a conducătorului. 

Autovehiculul luă o curbă bruscă şi apoi întră cu viteză în curtea interioară 
a unei clădiri de pe o stradă paralelă cu cea pe care se află sediul temutei Securităţi, 
apoi pe un culoar între mai multe clădiri noi, construite în spatele sediului edificat 
în cel mai pur stil fascist. Gică se făcu extem de mic în scaun. Inima i se făcuse cât 
un purice. Era paralizat de groază. Înţelese că se apropia momentul confruntării cu 
cea mai sumbră dintre previziunile sale. Sperase în van că autovehiculul va opri în 
curtea Miliţiei, că va fi interogat într-un dosar de drept comun şi nu ştiuse că 
Miliţia şi Securitatea au o curte comună, plină de clădiri mai mici, cu o destinaţie 
uşor de ghicit după aspectul lor întunecat şi prin gratiile de la ferestrele primului 
nivel.  

Îl trezi glasul şefului :  
“Am ajuns. Te rog să mă însoţeşti şi mă văd nevoit să repet, dacă tot am 

ajuns aici fără probleme, te rog, tovarăşe asistent universitar să nu le faci tocmai 
aici.“ 

Gică făcea eforturi tot mai mari să-şi stăpânească trupul. Simţea că 
explodează de tensiune. Îşi înfipse unghiile în carne şi îşi repeta într-una :  

“Fii demn. Trebuie să fii bărbat. Poate că e ultimul tău drum.“ 
Coborâră din autovehicul. Cei doi însoţitori îl târâră pe Gică spre clădirea 

Securităţii. 
Intrară pe o uşă aflată în spatele clădirii. Înaintară pe un coridor întunecat, 

printre uşi înalte, capitonate. Întunericul puse stăpânire pe gândurile şi emoţiile lui 
Gică. Aştepta să fie condus în faţa anchetatorilor, torturat sau chiar ucis. 

Urcară spre un etaj superior, apoi cotiră pe un coridor luminat difuz de 
câteva neoane din tavan. Se opriră în faţa unei uşi gri petrol. Şeful intră primul. 
Gică ezită o clipă aşa că cel de-al doilea însoţitor îl împinse spre uşa. Paralizat de 
teamă, intră. Îngrozit, se opri în mijlocul unei încăperi mari, dominată de un birou 
imens de mahon, în spatele caruia ieşea capul chel şi împodobit cu ochelari al unui 
individ de o vârstă nedefinită, care frunzărea un dosar. În spatele bătrânului se 
aflau două imense dulapuri metalice şi deasupra lor, portretul conducătorului. 

“Ocupaţi loc, tovarăşe Frână. “auzi un glas stins de după biroul de 
mahon.  

Găsi cu greutate un scăunel scârţâitor în centrul încăperii, la o distanţă 
considerabilă de birou. Se aşeză uşor, cuprins de groaza că scaunul s-ar putea rupe, 
iar anchetatorul s-ar înfuria, zădărnicind intenţiile sale de colaborare. 

Cu un gest scurt, anchetatorul îi concedie pe cei doi indivizi care-l aduseră 
pe Gică. 
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“Poate că sunteţi surprins de prezenţa dumneavoastră aici. Aş dori să-mi 
spuneţi sincer, din punctul dumneavoastră de vedere, care este motivul pentru 
care aţi fost invitat la sediul nostru. “ 

Gică simţi că este în faţa unui test. Luptă cu frica care-l paralizase 
încercând să desluşească ceea ce doreşte anchetatorul de la el. Se gândi că acesta 
aşteaptă să audă nu ceea ce a făcut şi motivul pentru care a fost adus ci mai 
degrabă să obţină de  la el fără nici un efort mărturisirea unor fapte pe care nu le-a 
săvârşit.  

“Mărturisesc că nu ştiu de ce mă aflu aici. Nu am comis nici o faptă 
împotriva ordinii sociale, am susţinut cu ardoare politica partidului, a secretarului 
său general, iubitul nostru conducător. Am denunţat pe toţi cei care s-au înfruptat 
din averea statului şi a noastră a turturor. Am făcut numai bine partidului şi acestei 
ţări şi mă trezesc ridicat ca un infractor mărunt, chiar din curtea cantinei, în văzul 
tuturor duşmanilor mei, care probabil că m-au reclamat. “ 

“Vă rog, tovarăşe Frână, să vă referiţi cu mai mult respect faţă de organele 
de securitate. V-am  ridicat spre binele dvs. Pentru că am înţeles din ceea ce aţi 
spus că putem conta pe serviciile dvs… “ 

Lui Gică nu-i venea să creadă. I se propunea să colaboreze. Emoţia îl 
copleşea. Îi dădură lacrimile. Se controlă cu greu. Simţea că, după o lungă aşteptare 
în care nimeni nu-l băgase în seamă, venise şi vremea lui. Apoi se însufleţi şi 
continuă plin de curaj. 

 “Tovarăşe…colonel, sper că v-am ghicit gradul,  am fost întotdeuna gata 
să colaborez cu organele de partid şi de stat. Doar că până în prezent nimeni nu a 
avut nevoie de serviciile mele credincioase pe care vi le ofer, în ciuda ruşinii pe care 
mi-ati produs-o prin modul în care am fost ridicat, din mijlocul celor care mă 
urăsc. Din acest motiv nu am putut să-mi demonstrez utilitatea decât scriind petiţii, 
sperând ca în acest fel mă veţi remarca şi, într-o zi veţi apela la serviciile mele. “ 

“Tovarăşe Frână...“ Glasul anchetatorului deveni uşor tremurător. 
“Tovarăşe Frână, nu ştiu în ce măsură putem conta pe serviciile dvs. “ 

“Puteţi conta sută la sută, tovarăşe colonel. “ 
“Asta ne spune şi dosarul dvs. profesional. Este extrem de bun. Mă mir că 

până la această dată nu aşi fost contactat de organele de securitate în vederea 
iniţierii colaborării din punct de vedere informativ-operativ. “ 

“Sunt cu totul al dvs. “răspunse Gică măgulit. 
“Sub aspect tehnico-tactic, misiunea care vă va fi încredinţată va 

presupune un grad înalt de discreţie şi profesionalism de care suntem siguri că 
puteţi da dovadă. “ 

Glasul colonelului atinse tonuri sumbre: 
“Norii negri ai imperialismului american s-au adunat deja deasupra ţării. 

Poate vă este greu să credeţi tovarăşe Frână dar soarta întregii ţări este în primejdie. 
Deşi aşa cum avem noi convingerea, actualul sistem social-politic este cel mai bun 
pe care l-a avut vreodată această ţară iar conducătorul iubit a inaugurat o epocă de 
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aur pentru noi toţi, duşmanii care ne înconjoară sunt gata să distrugă toate 
cuceririle socialismului, cu ajutorul unor indivizi veroşi din interior, politicieni, 
militari şi chiar ofiţeri de securitate care s-au unit într-o conspiraţie care, deşi nu o 
să vă vină sa credeţi, va organiza până la sfârşitul acestui an o lovitură de stat 
împotriva conducătorului nostru iubit. “ 

“Nu-mi vine să cred.“ strigă Gică. “Este plin de trădători de neam şi ţară. 
Eu am sesizat la nivel mic dar văd că şi la cel mai înalt nivel este aşa. Să-i oprim.” 

Colonelul îl măsură cu o privire ucigaşă : 
“Este treaba noastră să-i oprim. Pe de altă parte, ar fi ultima 

dumneavoastră greşeală să reproduceţi undeva conţinutul acestei convorbiri. “ 
“Nu voi vorbi nici mort. “îl asigură Gică.  
“O spuneţi pentru că n-aţi fost niciodată torturat. Şi sper să nu aveţi 

niciodată ocazia de a mărturisi sub tortură. Dar să revenim. În momentul de faţa 
nimeni nu-şi imaginează că dumneavoastră, care nu figuraţi în baza noastră de date 
nici măcar în calitate de colaborator, cunoaşteţi atât de multe lucruri pe care din 
păcate până în acest moment nu le dă crezării în întregime nici măcar conducătorul 
nostru iubit, deşi sper, spre binele său şi al ţării, să le dea crezare în timp util. Până 
atunci, sper să nu vă treziţi petiţionând şi făcând referire măcar tangenţial la 
conţinutul convorbirii noastre.” 

“Vă asigur că sunt mormânt.“ răspunse Gică înflăcărat. 
“Sper să nu ajungeţi prea curând acolo. “continuă sarcastic colonelul.  
Ofiţerul îşi oţeli glasul: 
“Natura misiunii dvs. este strict secretă şi de o importanţă capitală sub 

aspect tehnico-tactic. De ducerea ei la bun sfârşit, alături de alte elemente 
responsabile, pe care le veţi cunoaşte la timpul potrivit, atârnă integritatea 
teritorială a ţării. În situaţia în care, în urma unei schimbări a puterii politice, 
urmare a unei lovituri de stat, orchestrată de cercuri imperialiste, ajutate de 
elemente iredentiste şi şovine, vor apărea atingeri ale siguranţei naţionale, noi va 
trebui să luăm măsurile care se impun pentru păstrarea unităţii, suveranităţii şi 
integrităţii teritoriale a ţarii. “ 

“Ce ar trebui să fac? “ întrebă Gică emoţionat. 
“Deocamdată să aşteptaţi şi să renuţaţi la orice formă de petiţionare. Apoi 

să spuneţi la serviciu că Securitatea a încercat să vă racoleze dar v-aţi opus, aţi 
refuzat cu tărie, înţelegeţi ?“ 

“De acord.“ raspunse Gică etuziasmat. 
“Apoi să aşteptăm. Să vedem turnura pe care o vor lua evenimentele. Pe 

lângă lovitura de stat, preconizăm mari tulburări populare care vor duce ţara în 
pragul haosului, anarhiei şi chiar războiului civil. Anticipăm posibile mişcări 
separatiste şi, faţă de acestea, vom înfiinţa la momentul oportun o uniune culturală 
care în timp se va transforma într-un partid politic regional care va avea ca scop 
declarat salvgardarea integriţăţii teritoriale a ţării. La vremuri noi, oameni noi. Aşa 
că dumneavoastră, tovarăşe Frănă, sunteţi propus alături de alte elemente 
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responsabile, oameni de bine, să conduceţi această uniune cultural-patriotică şi 
apoi partidulul politic care se va înfiinţa cu ajutorul uniunii culturale. 

“Bine, dar avem un singur partid politic, cum să înfiinţez unul nou?“ se 
miră Gică. 

“Schimbările pe care le preconizăm vor fi aparent uriaşe sub aspect 
politic. Partidul unic va fi din păcate desfiinţat şi se vor înfiinţa alte partide politice, 
evident, sub atenta noastră supraveghere.“ 

“Imperialiştii vor accepta să le controlaţi în continuare? “ întrebă Gică tot 
mai uluit. 

“Evident că da. Imperialiştii sunt în primul rând oameni de afaceri şi abia 
după aceea politicieni. Dacă vor primi un os de ros, putând exporta la noi în ţară 
toate bunurile care le prisosesc vor accepta că afacerile nu se pot face în haos şi 
anarhie. Iar noi suntem singurii care pot asigura ordinea în această ţară. Spre 
deosebire de alte ţări vecine unde există sindicate libere, organizaţii 
nonguvernamentale, într-adevăr infiltrate de serviciile de informaţii, la noi nu există 
nici un fel de structuri paralele celor oficiale, iar noi controlăm toate structurile 
oficiale. In consecinta,  se poate face nimic fără acordul nostru. Nu există ţară fără 
noi. Noi suntem ţara. Noi controlăm ţara şi o vom controla şi peste o mie de ani. 
Care este rolul pe care vi l-am rezervat în acest plan? Un rol care fireşte vi se 
potriveşte. Aveţi ambiţia, hotărârea şi curajul de a vă asuma acest rol? “ 

“Da.“ răspunse Gică. Ochii îi sticleau de ambiţia reuşitei. Simţea că se 
întâlnise cu şansa vieţii lui tocmai acolo unde nu se aşteptase. Mai bine mai târziu 
decât niciodată. Trebuie să profite. Acum ori niciodată.  

Se ridică în picioare. Salută milităreşte. 
“Să trăiţi. Sunt omul dumneavoastră, tovarăşe colonel.“ 
“Acum vă puteţi întoarce liniştit acasă. Veţi fi contactat la momentul 

oportun de unul dintre oamenii noştri. Parola va fi Radu cel Frumos. Până atunci 
vă rog să urmăriţi cu atenţie mersul evenimentelor politice şi, în măsura în care va 
fi posibil, să fiţi cât mai informat în legătură cu acestea. Şi, evident, să fiţi gata de 
misiune.” 

Colonelul se ridică. Gică înţelese că este timpul să plece. La uşă fu preluat 
de cei doi însoţitori, de această dată mult mai relaxaţi. 

“Doriţi să vă conducem acasă, tovarăşe Frână? “ 
Gică nu stătu pe gânduri: 
“Aş dori să mă conduceţi în locul de unde m-aţi ridicat. “ 
Şeful zâmbi: 
“Cum doriţi, tovarăşe Frână. “ 

(Fragment de roman) 
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Adalbert  GYURIS (Germania) 
                 

,,Copiii sunt spectatori sinceri, generoşi şi spontani.” 
Interviu cu actriţa Alexandrina HALIC 

                        

Cunoscuta actriţă s-a născut în 
data de 9 noiembrie 1941. O perioadă a 
locuit în oraşul Bocşa, unde de altfel a şi 
urmat liceul. A terminat Institutul de Artă 
Teatrală şi Cinematografică 
“I.L.Caragiale”, secţia actorie, 1963. A 
debutat în 1962  la ,,Teatrul pentru Copii si 
Tineret”, Bucureşti, cu rolul  ,,Ira Vrabie” 
în piesa ,,Băiatul din banca a doua”, de 
Alecu Popovici, în regia lui Ion Cojar. A 
fost un fidel  colaborator al Teatrului pentru 
Copii şi Tineret în anii III şi IV de 
studenţie. Între  1963-1964 este actriţă 
stagiară la Teatrul “Mihai Eminescu” din 
Botoşani. Din 1965 până în prezent va 
funcţiona ca  actriţă a Teatrului ,,Ion 
Creangă”. E onorată cu  premiul UNITER 
pentru întreaga activitate desfăşurată în 
slujba teatrului pentru copii (1998). Din 

1996 până în prezent participă la programul “Clinic-Clowns”, o terapie prin râs, 
program derulat în saloanele Spitalului de Copii Grigore Alexandrescu, Bucureşti. 

Imaginea doamnei Halic a fost întregită de fiica ei frumoasă, Anne Marie, şi de  
,,păpuşa” Yvone, nepoata care ne-a spus poezii şi ne-a cântat în limba română, deşi este 
născută în Germania. 

- Ca şi mine, aţi locuit o perioadă în Bocşa, judeţul Caraş-
Severin. Ce amintiri aveţi din perioada cât aţi locuit în acest oraş ?                     

 - Oraşul Bocşa reprezintă pentru mine o perioadă fericită a 
existenţei - copilăria şi adolescenţa, o perioadă în care grijile rămân în seama 
celor mari şi toate „necazurile“ sunt uitate odată cu ziua nouă care începe.       

M-am născut în plin război mondial, m-am născut în perioada 
secetei, a foametei, a  lipsurilor de tot felul. Cu toate acestea, am avut o 
copilărie fericită, ocrotită de dragostea şi devotamentul mamei mele. Îmi 
aduc aminte cu plăcere de dealurile din jurul Bocşei, când se culegea via, de 
mirosul piersicilor, de apa răcoroasă a Bârzavei în care ne scăldam în zilele 
toride, de dascălii buni pe care i-am avut la şcoală, de prietenii de joacă, de 
biblioteca generoasă de la Casa de Cultură, loc unde mai veneau din când în 
când în turneu şi trupe de teatru. 
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- Cine v-a îndemnat spre teatru şi ce v-a cucerit atât de încât 
mult să alegeţi această nobilă meserie? 

- Marea întâlnire cu “TEATRUL” a reprezentat-o teatrul radiofonic. 
Oraşul Bocşa avea o staţie locală de radio ce transmitea în difuzoarele ce se 
găseau în fiecare casă emisiunile postului naţional de radio. Am avut ocazia 
să ascult emisiuni memorabile, piese de teatru jucate de mari actori -Ion 
Manolescu, George Vraca, Fory Eterle, Aura Buzescu, Radu Beligan, Marcel 
Angelescu, Ion Lucian, Tanţi Cocea, Constantin Codrescu. Stăteam cu 
urechea lipită de pânza difuzorului şi nu-mi scăpa nici un cuvânt. 
Recunoşteam vocile celor pe care, mai târziu, printr-un joc fericit al sorţii 
aveam să-i văd jucând pe scenele bucureştene, ba chiar să le fiu parteneră pe 
scenă sau în emisiunile de radio. Una din vocile cele mai dragi a fost cea a 
Silviei Chicoş, inegalabilă interpretă, la radio, a rolurilor de copii. Nu mi-aş fi 
închipuit, pe vremea când o ascultam fermecată la Bocşa, că o să ajung, 
studentă fiind în anul III la facultatea de teatru, să joc alături de ea într-un 
studio de radio şi chiar pe scenă, la ,,Teatrul pentru copii şi tineret” din 
Bucureşti. 

- Sunteţi o actriţă cu vastă experienţă , credeţi că teatrul   s-a 
schimbat acum, ca limbaj şi tehnică de abordare faţă de când aţi 
debutat? 

- Teatrul, ca orice alta formă de artă, încearcă să găsească noi forme 
de exprimare. În esenţa lui nu s-a schimbat, reprezintă acelaşi mijloc de 
comunicare vie a emoţiei între actori şi spectatori. Interesant este că raportul 
poate să fie de unu la unu: un singur actor în faţa unui singur spectator, tot 
teatru se cheamă. După cum spectatorul poate fi “poftit” să-i fie partener 
actorului, ştergând „tabuul” rampei. Spectacolul de teatru a coborât de mult 
de pe scenă în mijlocul publicului, pe stradă, în parc, într-un tramvai în mers, 
într-un salon de spital etc. 

- Cum aţi ajuns să lucraţi într-un teatru pentru copii şi cum a 
dăinuit această pasiune peste ani? 

- Joc în acelaşi teatru pentru copii de 45 de ani. Faptul că există un 
astfel de teatru a fost şansa vieţii mele. În vremea studenţiei, când am intrat 
prima oară în ,,Teatrul de tineret şi copii” (aşa se numea pe vremea aceea, 
astăzi se cheamă teatrul „Ion Creangă”), datele mele fizice mă recomandau 
pentru rolurile de copii. Sigur că am avut norocul să întâlnesc oameni 
deosebiţi, care m-au îndrumat pe această cale - profesori, regizori. Am jucat 
de la debut (1961) sute de roluri în mii de reprezentaţii. Unele din ele s-au 
numărat printre cele mai frumoase personaje din literatura pentru copii: 
Pinocchio, Alice în ţara minunilor, Micul Prinţ, David Copperfield. Rolul lui 
Pinocchio l-am jucat aproape trei decenii, în două  montări diferite. Mai joc 
şi acum, la Teatrul ,,Ion Creangă”, roluri potrivite vârstei mele, desigur. Din 
fericire, în teatru e nevoie de orice vârstă. 
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- Satisfacţiile sunt tot atât de mari când răsplata vine de la 
spectatorii mai mici decât de la maturi? 

- La prima vedere, munca într-un teatru pentru copii ar putea părea 
frustrantă. În primul rând din cauza repertoriului. Nu joci Hamlet şi nici 
surorile lui Cehov. Iar publicul, format în majoritatea lui din copii, n-are la 
îndemână criteriile estetice ale adultului ca să-ţi cântărească bine 
performanţele. În esenţă lucrurile nu stau aşa. Un repertoriu de calitate, cu 
roluri frumoase există şi într-un teatru pentru copii, e destul să ne gândim la 
marea literatură în domeniu. Pe scena Teatrului „Ion  Creangă” se joacă de la 
Dickens la Shakespeare („Furtuna”  e o poveste minunată,  înţeleasă şi de 
copii), de la Fraţii Grimm  la W. Hauff, de la Ch. Perrault la Ion Creangă , de 
la  Saint-Exupery la H.C. Anderssen. Iar din punct de vedere al publicului, 
răsplata poate fi deplină. Copiii  sunt spectatori sinceri, generoşi şi spontani. 
Nu trebuie să aştepţi cronicile teatrale ca să-ţi dai seama dacă rolul tău a avut 
succes sau nu. 

- Este răsplătită munca de actor în ţara noastră ? 
- În România, fenomenul teatral e important, se face simţit în viaţa 

culturală. Există multe teatre de repertorii, subvenţionate de stat, există teatre 
de proiect, iniţiate de oameni cu idei şi talent (teatre care trăiesc pe cont 
propriu), există festivaluri naţionale importante şi internaţionale de prestigiu, 
cum sunt cele de la Craiova şi de la Sibiu, există o uniune de creaţie a 
oamenilor de teatru, UNITER, uniune care sprijină mişcarea teatrală din 
România, succese obţinute în ultima stagiune, precum şi meritele de o viaţă a 
unor oameni de teatru. 

- Care a fost momentul cel mai frumos din cariera 
dumneavoastră ? 

- Am avut onoarea şi fericirea de a primi un astfel de premiu pentru 
întreaga carieră, premiu oferit de UNITER. Pentru un actor, orice premieră e 
un lucru memorabil, orice spectacol e o bucurie. Sunt importante şi premiile. 
Premiul UNITER  îmi spune că munca mea de o viaţă în teatrul pentru copii 
n-a trecut chiar neobservată şi de asta îl consider cel mai frumos moment din 
cariera mea. 

- Un gând celor care ne aflăm departe de ţară ? 
- O urare pentru  români: Oriunde v-aţi afla, bucuraţi-vă de viaţă. Să 

aveţi parte de  mulţumire sufletească, de fericire şi prosperitate. Să vă 
bucuraţi de sănătate alături de familii şi toţi cei dragi. 

- Doamnă Halic,  cu emoţie mă gândesc că am trăit amândoi în 
Bocşa, e adevărat în ani diferiţi. Sunt convins că vă leagă amintiri 
plăcute de oraşul nostru. Vă stimez şi vă iubesc.   Vă mulţumesc 
pentru acest interviu şi vă doresc să aveţi parte de roluri, încă multă 
vreme, care să bucure generaţii de copii.  
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Philippe JONES (Belgia) 
 
PHILIPPE JONES s-a născut la Bruxelles în anul 1924. Poet, nuvelist, eseist, 

istoric de artă, Philippe Jones abordează toate aceste genuri cu egală pasiune şi cunoaşte 
un real succes nu numai în Belgia, ci şi în lume. Doctor în filosofie şi litere, a fost director 
al Muzeului Regal de Arte Frumoase din Bruxelles în perioada 1961 – 1984, profesor la 
Universitatea din Bruxelles, iar în perioada 1985 – 2000 a fost secretar permanent al 
Academiei Regale de Ştiinţe, Litere şi Arte Frumoase a Belgiei. Este membru al 
Academiei Regale de Ştiinţe, Litere şi Arte Frumoase a Belgiei, începând din anul 1974, şi 
de asemenea membru de onoare al Academiei Române, începând din anul 1997. A primit 
din partea Academiei franceze Le Grand Prix du Rayonnement Français pentru întreaga 
sa activitate literară în 1980 şi Marele Premiu pentru Poezie în 1985. Vasta sa operă 
poetică, cuprinzând peste douăzeci de volume, este publicată în principal la Editurile Le 
Cormier din Bruxelles şi La Différence din Paris.  
 Au-delà du blanc (Bruxelles, Le Cormier, 2007) din care am selectat poemele de 
faţă, este ultimul volum de versuri al autorului. Cele cincisprezece poeme care alcătuiesc 
volumul sunt aparent lipsite de orice cronologie şi îi oferă poetului prilejul de a se căuta pe 
sine pornind de la momentul cel mai important din viaţa unui om, copilăria, spre care se 
întoarce cu nostalgie.  
 Ca şi în volumele anterioare, problema trecerii timpului îl preocupă pe Jones în 
mod deosebit. Autorul vorbeşte despre orele care se înmulţesc continuu, despre somnul 
care nu mai vine odată ca să oprească şirul nestăvilit al amintirilor, despre trecutul pe care 
îl inventoriem, despre faptul că fiecare zi şi fiecare noapte ne apropie tot mai mult de 
ultimul salut de rămas bun, despre reîntoarcerea la copilărie ca o revenire spre sine însuşi, 
despre dorinţa de a opri clipa prezentă, despre insomnia timpului care ţese neobosit alte 
lumi, despre faptul că nici una din călătoriile vieţii noastre nu este cu dus – întors.  
 La nivel stilistic, regăsim aceleaşi exprimări ermetice, dar de o claritate care 
permite ochiului avizat descoperirea sensului dorit de autor. Limbajul metaforic este 
extrem de sugestiv şi de o mare frumuseţe: fluturii zboară prin grădinile sentimentului, 
insomnia timpului, drumul pavat cu oglinzi cu minciuni.  

Jones îşi construieşte poemele după o logică proprie absolut originală. Acest 
volum surprinde prin alternarea, in cadrul aceloraşi poeme, a structurilor verticale, 
formate din versuri scurte, şi a celor orizontale, formate din mici pasaje ducând cu gândul 
la un text narativ. Revine, ca şi în poemele publicate anterior, lipsa aproape totală de 
punctuaţie ― este prezentă doar virgula şi exclusiv în fragmentele dispuse sub formă 
narativă.  

În concluzie, Philippe Jones dovedeşte şi de această dată o mare forţă lirică, 
reuşind să transmită şi cititorilor emoţia melancoliei pe care o resimte el în faţa amintirilor. 
Învăluindu-şi poemele într-un halo enigmatic, autorul creează o atmosferă magică, o lume 
vrăjită în care ne conduce şi ne face părtaşi rememorării trecutului său, insuflându-ne şi 
nouă dorinţa de a călători înapoi pe firul memoriei personale şi de a retrăi momentele 
trecute.  
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Jocul şansa 
 
comunicarea, această mare nevoie în care ne prefacem că credem, şi această lume mai 
bună care ni se promite, ce sunt acestea, unde sunt ele, ecoul pereţilor răsună; dacă 
credem că timpul va creşte holdele, numai după semănat toate câmpiile pot înflori; 
trebuie să surprindem oare o sămânţă deschizându-se la întâmplare  
 

orice curbă a timpului  
este ceva aleatoriu  
deoarece timpul nu există 
el pleacă de la infinit 
pentru a ajunge la infinit  
scandat de viaţă de moarte  
 

insecta prizonieră  
e un jalon instabil  
pe care să-l închidem  
într-o picătură de ambră  
şi care se schimbă  
în memorie pentru viitor 
 

semnele şi codurile desfiinţează spaţiul, trădându-l pe unul, ucigându-l pe celălalt, viteza şi 
riscul sunt conducătorii jocului, chiar şi copilul e dat în gaj; dacă valul se ridică, dacă 
pământul se surpă, hazardul poate intra în joc, dacă măcelul izbucneşte atâtea vieţi sunt 
sub semnul întrebării sub presiunea unui deget  
 

întoarcerea către copilărie  
înseamnă revenirea către sine  
la acest punct de pornire  
în care pluşul era  
intimul confident  
al cursului secret despre iubire  
 

oare mai e în viaţă 
corpul e-aici sufletul 
se trezeşte el se hrăneşte  
visează la descoperiri  
muşchetar unul pentru toţi 
să trăieşti înseamnă să-ntrevezi ziua de mâine 
 
zâmbetul e ironic, din întâmplare ezită, înaintezi atent pe un drum pavat cu oglinzi cu 
minciuni, cu aspect strălucitor, te amuzi bucurându-te de o cale transcendentă, dar ce e 
simplu e prea simplu, apa traversează piatra şi se reîntoarce la izvor, pasărea zboară în 
plină zi  



 93 

În alb şi negru 
 
e mort acest cuvânt pe care nimeni nu-l pronunţă 
fără o tresărire  
fără o privire în urmă  
peste umăr 
 
încurcarea traficului  
prigonirea sinelui  
distrug voinţa 
de a cuprinde tot orizontul 
 
la nivelul ochilor trece o fată în jeans, trupu-i mulat magnetizează privirea, cheamă 
orgasmul, decide şi distruge aventura, o alegere dispare  
 
distras de orice  
obiect la care te gândeşti 
 

un tril de pasăre în frunziş  
o femeie şi jocul  
jocurile zilei de mâine 
dar pornite în alte moduri  
 
distras de orice proiect  
în curs de a se naşte  
 

în amintire, această femeie în trecut, îmbrăcată cu fustă lungă, dreaptă palidă şi atât de 
subţire încât o duce vântul, ţi-ai trăit moartea dacă te întorci în orbită  
 

aceste vorbe în chemare de structură 
în alt limbaj  
în altă pădure  
în care fiecare frunză e vie  
 

agilă o veveriţă 
aprinde un sentiment 
care înnoadă crengile 
în vârf aprinde orizontul  
 

(Poeme din volumul Au-delà du blanc (Dincolo de alb) Bruxelles, Le Cormier, 2007)  
 

Traducere şi prezentare de  
Camelia-Meda MIJEA 
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MERIDIANE LIRICE   

 

POEŢI FILIPINEZI CONTEMPORANI 

 

Luisa IGLORIA 
 
 

 
 

Cu privire la istorie 
 

Doi copaci pe-o parte a trotuarului, rezemându-se 
De vânt într-o poziţie ce-am numi-o involuntară 
Îi văd pe geamul bucătăriei, când scot carnea 
din cuptor şi ţin mâinile deasupra crustei, 
înegrită, 
cu zahăr ars. Fixată-n cuişoare, mici fâşii de carne 
mocnind încă în sobă. De fapt vreau s-o duc în 
grădină şi s-o-ngrop în pământ. Sunt clipe 
când mă satur de muzica măgulitoare din tăcere, 
tăcere din circularitatea logicii, logică din artifact. 
Apoi, posibilităţile luminii sunt mai puţin attractive 
decât lătratul la lună. Vreau să-ţi iau faţa-n mâini, 
să mă-ndulcesc cu ce se spune, să veghez cum se  
reazămă şi se schimbă, spalier sau iederă a măreţiei dimineţii. 
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Îmi doresc braţe puternice, să urc departe de întâmplare 
Şi de toate întâlnirile ei ratate, de ceştile ei semi-bete de cafea. 
Spune-mi ce voi găsi în această primă perioadă de-nceput de secol. 
Spune-mi ce voi găsi, poticnindu-mă într-o barcă şi împingând-o 
Spre ultimele ore-ntunecate ale anului. 
 
 
Jessica HAGEDORN 
 
 

 
 

Magie 
 

sunt oameni pe care-i cunosc 
a căror frumuseţe 
este-un păcat. 
care te-nnebunesc atât 
nu ştii 
dacă să te-arunci 
la ei 
sau să-i omori. 
care contribuie 
la nebunia permanentă. 
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care-ar putea fi 
nocivă pentru tine. 
mai bine eşti vigilentă 
în aceste circumstanţe. 
 
fereşte-te 
de noapte. 
ei se ţin de pozne 
prin ungherele odăii 
unde se cred 
că-s discreţi 
dar sunt frumoşi 
o aură 
îi trădează 
 
fereşte-te  
de ziuă 
ei se plimbă 
pe stradă-n jos 
când te-aştepţi 
mai puţin la asta. 
încearcă să pară 
obişnuiţi 
dar sunt frumoşi 
îşi frâng inima 
făcându-te  să visezi 
la alte posibilităţi 
 
fereşte-te de 
muzica nebună 
ei o fac interesantă. 
când eşti atât 
de frumoasă 
că nut e poţi abţine 
să n-o scoţi afară 
toţi ştiu 
cât de periculos 
poate fi 
 
fereşte-te de 
manifestările magice 
mai ales de cele 
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ce presupun cuvinte 
cuvintele-s lucruri  
foarte viclene. 
toţi ştiu 
cuvintele 
sunt instrumente 
obişnuite 
ale iluziei. 
 
mai bine 
le rosteşti 
respirând poeme 
atât de ritmic 
că nut e poţi abţine 
să nu dansezi 
 
şi încă o dată 
începi să dansezi 
după cuvinte 
pe care nu le-ai 
putea opri 
niciodată. 

 
 
Barbara Jane REYES 
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{adormire} 
 
s-a aşezat 
pe traversele de cale ferată 
fată bună – poate 
de şaptesprezece ani. Scăpărătoare 
 
şireturile ghetelor, tot ce-a fost 
părăsit. Prietena 
ce nu consuma droguri 
ei au renunţat doar la tot 
 
ziarul de dimineaţă 
a anunţat o sinucidere 
o prostituată filipineză 
nimic să merite trăit. 
 
 
Nick CARBÓ 
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Un asiatic tainic 
 
 
I s-a dat un număr, 
i s-a dat un nume nou, 
i s-a dat un pistol automat, 
are libertatea de-a ucide. 
 
 
Ar putea fi chinez, nepalez, 
camodgian, timorez, laoţian, 
indonezian, birmanez sau thailandez. 
 
 
Poate lovi mai sus ca Jackie Chan 
poate fi şiret ca Dr. Fu Man Chu, 
vorbeşte englezeşte mai bine ca Charlie Chan  
şi poate fi un grangur ca Moo Goo Gai Pan. 
 
 
Ar putea fi coreean, japonez, 
singaporez, malaiezian, tibetan 
vietnamez sau din Brunei. 
 
 
Te va tortura cu stropi de apă-ntre ochi, 
îţi va-nfinge fâşii de bambus sub unghii, 
după care le va băga în iod 
Apoi te va tortura legându-teîntr-un scaun de răchită 
te va obliga să revezi reluări nesfârşite 
de Kung Fu cu David Carradine 
 
 
I s-a dat un număr, 
i s-a dat un nume nou, 
i s-a dat un pistol automat, 
are libertatea de-a ucide. 
 

În româneşte de 
Dan BRUDAŞCU 
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Agenda culturală 
 

• Marţi, 6 mai 2008, ora 17.00, la Polul cultural (Librăria Universităţii) din 
Cluj-Napoca, Editura Sedan şi revista CETATEA CULTURALĂ au iniţiat 
lansarea volumelor „Goga şi criticii săi”, respectiv „Goga şi Francmasoneria”, 
ambele semnate de Dan BRUDAŞCU. Au prezentat: Miron Scorobete, poet şi 
scriitor, dr. Ion Cristofor, poet şi critic literar. Moderator: Mariana Enache, 
coordonatoarea Polului cultural. 

Evenimentul a fost consacrat marcării a 70 de ani de la moartea, la 7 mai 
1938, la Ciucea, a celui intrat în conştiinţa contemporanilor săi şi a generaţiilor 
următoare drept „poetul pătimirii noastre”. Prematura şi neaşteptata sa dispariţie  
s-a datorat otrăvirii, din ordinul morganaticului rege Carol al II-lea, monarhul cu 
apetit dictatorial şi criminal, care, prin politica sa iresponsabilă şi aventuristă, a 
contribuit nu numai la pierderea unei părţi însemnate a teritoriului naţional, la 
izolarea, treptată, a ţării pe plan internaţional, ci şi la destabilizarea vieţii politice 
interne şi ascensiunea forţelor de dreapta, extremiste şi legionare. Văzând în marele 
poet şi tribun al neamului românesc un adversar de netrecut pentru planurile sale 
politice, Carol al II-lea, care se face vinovat şi de moartea altor personalităţi 
politice. 

Lansarea s-a bucurat de prezenţa unui public select format din oameni de 
cultură, scriitori, ziarişti, iubitori ai creaţiei literare gogiene.  

 
• Miercuri, 7 mai 2008, la sediul Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor, a avut 
loc, în prezenţa autorului, lansarea cărţii „Sclipiri şi teatru” de Mariano Martin 
Rodriguez, Eugen Ionescu.. În aceeaşi zi, la ora 13.30, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca a 
găzduit  Salonul de primavara al scriitorilor, editia I.  
• Joi, 8 mai 2008, a debutat cea de-a XVIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de 
Poezie „Lucian Blaga”. La ediţia din acest an au participat, pe lângă poeţi, critici şi exegeţi 
ai operei blagiene, invitaţi din Franţa, Belgia şi Coreea de Sud.  
• Sâmbătă, 10 mai 2008, la mausoleul memorial de la Ciucea a avut loc un Te-
Deum dedicat comemorării a 70 de ani de la moartea lui Octavian Goga. Au participat 
invitaţi din ţară şi de peste hotare ai Festivalului Internaţional de Poezie „Lucian Blaga”. 
Este de remarcat absenţa totală a reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi judeţene, 
ca şi totalul dezinteres manifestat faţă de eveniment din partea conducerii centrale a 
Uniunii Scriitorilor, Academiei Române sau ai Ministerului Culturii şi Cultelor. Te-Deum-
ul a fost urmat de recitalul „Omul, pomul şi fântâna”, susţinut de poetul şi interpretul Ion 
Zubaşcu, precum şi de un recital de poezie, în limbile română, engleză şi franceză, al 
participanţilor la Festival şi la acest moment comemorativ.   
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