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„ROMÂNII, CRIMINALI SAU EROI?“ 
 

Stimate domnule editor Grigore L. Culian, 
 

Folosesc acest prilej pentru a vă mulţumi şi a vă arăta aprecierea mea pentru 
demnitatea şi competenţa Dumneavoastră profesională. Pentru că noua clasă oligarhică - 
formată din foşti comunişti şi securişti - merge cu minciuna şi cinismul prea departe şi 
România este tratată ca o colonie, vă rog să publicaţi materialul de mai jos. El conţine o 
scrisoare deschisă adresată Regelui Mihai I al României. Ţinând seama că Raportul Wiesel 
asupra Holocaustului reprezintă o palmă adresată tuturor, cred că a sosit momentul ca 
regele Mihai I, spunând adevărul, să deschidă o cale reală recuperării Istoriei României. 
 

MAJESTĂŢII SALE REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI 
 

Sire, 
Mă numesc Robert Horvath şi sunt de profesie cineast, absolvent al Institutului de 

Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti (I.A.T.C.) şi am lucrat în mai multe studiouri 
mari din România, îndeosebi la Televiziunea Română. Actualmente, îmi continui activitatea 
la studioul meu de film, cu sedii în New York şi Tokio. Sunt cunoscut, de asemenea, sub 
numele de Deva (oraşul unde m-am născut) în calitate de grafician, ilustrator şi pictor. 
Majestate, 

Fiind un erou al copilăriei mele, am purtat întodeauna, în buzunarul pantalonilor, 
o monedă de argint cu efigia Dumneavoastră. Această monedă mi-a fost confiscată de 
Securitate şi niciodată înapoiată. Fiind acuzat de spionaj (prin transmiterea unor materiale 
filmate despre Ceauşescu spre Occident), mi-am propus ca, în cazul în care scap cu viaţă, să 
nu uit nimic şi să mă alătur celor care au vrut o contra-revoluţie în România. Acest lucru ar 
fi însemnat readucerea adevăratelor valori la vârful ţării şi reversarea revoluţiei sociale care a 
adus la conducere scursura mahalalelor, adunată cu pleava de leneşi de la marginea satelor. 
M-am alăturat celor care au vrut să reinstaureze mult hulitul regim “burghezo-moşieresc”, 
care, într-un timp istoric extrem de scurt, a adus prosperitate şi intrarea ţării în civilizaţia 
europeană. 

Am vrut să aducem înapoi un regim care să redea demnitatea Armatei Române, 
mereu terfelită şi acum, peste noapte, acuzată de uciderea a aproape jumătate milion de 
români evrei; am vrut o întoacere la Dumnezeu şi la Biserică; am vrut o reîntoarcere la 
adevărata cultură; am vrut o şcoală unde copiii să nu înveţe minciuni şi să vină acasă 
plângând auzind că părinţii şi bunicii lor au fost cei mai mari criminali de război. Am crezut 
în reconciliere, în iertarea celor care au greşit, dar şi în pedeapsirea celor care au ucis. Mă 
refer, aici, la genocidul împotriva unor oameni nevinovaţi, a căror singură vină a fost că au 
citit mai multe cărţi şi că nu au fost ţărani săraci. Am vrut un rege care să apere legile, 
Constituţia şi, implicit, să ne apere pe noi. 
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Majestate, 
Am dorit ca dumneavoastră, fiind o personificare a însăşi istoriei celui de al Doilea 

Război Mondial, să rupeţi, în sfârşit, tăcerea, spunând adevărul că ROMÂNII NU SUNT 
VINOVAŢI PENTRU HOLOCAUST ci, dimpotrivă, au făcut un lucru pe care alţii nu au 
îndrăznit să-l gândească: AU SALVAT ÎNTREAGA POPULAŢIE EVREIASCĂ DE 
LA HOLOCAUST. Acest moment unic al istoriei, când un popor salvează un alt popor de 
la moarte, trebuie făcut cunoscut şi, sper, celebrat de evrei şi de români împreună. Este 
momentul, cred, Majestate, ca, prin vocea Dumneavoastră, ultima personalitate importantă 
a celui de-al Doilea Război Mondial rămasă în viaţă, acest miracol românesc să fie făcut 
cunoscut întregii lumi. Nu cred că există un loc mai prielnic pentru a spune ADEVĂRUL 
decât aici, la New York, la o sinagogă cu evrei români. După o introducere despre rolul 
monarhiei - în special al Reginei Elena, mama Dvs. -în salvarea evreilor, va veni şi rândul 
Majestăţii Voastre. Nu rămâne decât să spuneţi: “Eu am fost acolo şi ştiu ce s-a întâmplat. Românii 
i-au salvat pe toţi evreii de pe teritoriul Regatului României, regatul meu”. Aceste cuvinte, puţine dar 
magice, îndreptând istoria, vor reda românilor, pentru totdeauna, demnitatea furată. Veţi 
vorbi, probabil, cu lacrimi în ochi, despre suferinţa evreilor şi îi veţi asigura că majoritatea 
românilor a fost alături de ei. Astfel, în faţa unei presiuni extraordinare, având trupe 
germane în ţară, întreaga societate românească, monarhia, partidele istorice şi Biserica au 
pactizat şi conspirat pentru salvarea evreilor. Nu veţi uita să spuneţi că a existat un singur 
om în toată istoria războiului care i s-a opus lui Hitler, spunându-i, fără ezitare: “Nu îi dau pe 
evreii mei” (rostită de Mareşalul Ion Antonescu). Vă sugerez, în final, să folosiţi un citat al 
marelui rabin Şafran, care, vorbind de anii războiului, îşi arată iubirea şi recunoştinţa pentru 
“bunul şi blajinul popor român”. Un rege are datoria să spună unui popor când a greşit, să-l 
laude pentru bine şi să-l apere în faţa lumii când este nedreptăţit şi umilit. 

Responsibilitatea guvernului de la Bucureşti pentru crimele comise în primele 
două luni de război este de netăgăduit. De asemenea, nu trebuie negat faptul că familii 
întregi din populaţia evreiască din Basarabia şi Bucovina au fost deportate dincolo de 
Nistru, suferind de foame, epidemii sau de epuizare fizică. Dar, pornind de la o tragedie 
reală, adică moartea a câtorva mii de oameni, fapt prezentat în procesul Ion Antonescu, se 
ajunge la cea mai bizară deformare a istoriei. Astfel, o comisie condusă de un dezechilibrat 
mintal, Elie Wiesel, fără nicio competenţă legală sau vreo greutate morală, declară peste 
noapte România ca fiind prima maşină de ucis (“kiling machine”) din istoria lumii. Deci, 
Armata Română, a cărei misiune principala era recucerirea unor teritorii, fără ordine primite, 
fără muniţie şi disciplină germană, fără trupe şi comandouri specializate în operaţii de 
curăţire (SS şi EInzatszruppe) ucide aproape jumătate milion de oameni, în numai două luni, 
şi masacrează aproape 8 mii de bătrâni, femei şi copii pe zi (bărbaţii evrei încă în putere fiind 
încadraţi în Armata Roşie, iar cea mai mare parte a populaţiei evreieşti a fugit în interiorul 
Rusiei). Astfel, Armata Română depăşeşte cu mult performanţa maşinii de război germane, 
sprijinită de fasciştii ucrainieni, estonieni şi lituanieni. Pornind pe această linie a ilogicii, 
putem să ne întrebăm de ce ţăranii români, elementul de bază al Armatei Naţionale, având 
această unică pornire spre bestialitate, nu au fost folosiţi mai departe în implementarea 
“Soluţiei Finale” a lui Hitler. 
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Nu de mult a avut loc, la Institutul Cultural Român din New York (ICR), o 
întâlnire cu reprezentanţii “Industriei Holocaustului” din Bucureşti, unde s-a “remarcat” d-l 
general Mihai Ionescu, o veche coadă de topor. Atunci, am reuşit, printr-o intervenţie foarte 
dură şi percutantă, să-i ridiculizez şi-i să trimit acasă cu coada între picioare pe reprezentanţii 
celei mai tragicomice comisii din istorie: Comisia Wiesel. Prima şansă a fost dată de 
Guvernul României în 2002, care, bazându-se pe documentele Arhivei Naţionale şi în 
conjuncţie cu documentele primite de la Muzeul Holocaustului din Washington, DC, 
decretează, fără niciun echivoc, că PE TERITORIUL ROMÂNIEI NU A AVUT LOC 
HOLOCAUSTUL. La mai puţin de doi ani, însă, acelaşi Guvern al României îşi schimbă 
poziţia, înfiinţând o Comisie care, bazându-se pe aceleaşi documente, decretează că ÎN 
ROMÂNIA A AVUT LOC UN GENOCID DE PROPORŢII INIMAGINABILE! 

Şi, pentru ca absurdul să fie total, după negarea Holocaustului, acelaşi guvern, în 
acelaşi an, 2002, scoate un decret-lege prin care negarea Holocaustului este pedepsită cu 
până la 15 ani de închisoare! Admiţând că, în cazuri grave, se poate aplica această lege şi 
retroactiv, ar fi normal ca însăşi guvernul să-şi afle locul cuvenit în spatele gratiilor! Creat la 
comandă, pentru câştigarea unor avantaje politice, Raportul Comisiei spune că “România a 
ucis, a ucis, a ucis”. Asfel, se spune, fără clipire, un mare neadevăr cutremurător: “În România 
a fost decimată întreaga populaţie evreiască, cu excepţia unor regiuni unde au supraveţuit”. I-am asigurat 
pe membrii delegaţiei că adevărul este exact invers şi că aceste câteva regiuni reprezintă, de 
fapt, actualul teritoriu al României. Mă întreb ce trebuie aruncat mai întâi în lada de gunoi a 
istoriei: guvernul sau autorii acestu raport. Concluzia înebunitoare a comisiei “ROMÂNII 
SUNT VINOVAŢI DE GENOCID” nu trebuie lăsată fără un răspuns. Când cineva vine 
la tine acasă şi te face criminal, cred că este cazul să îi arăţi, fără ocol, uşa. Cred că nu este 
prea târziu, Majestate, să faceţi acest gest, în numele tuturor. 

Istoria este făcută întodeauna de învingători. Dar, atâta timp cât nu se spune 
răspicat că a existat un singur om în întreaga istorie a celui de al Doilea Război Mondial care 
s-a opus lui Hitler, salvând jumătate milion de suflete de la moarte sigură (Mareşalul Ion 
Antonescu) rămânem în minciună. Nu putem nega opinia lui Goebels, căpetenia nazistă, 
care, în jurnalul personal, spune: “M-am dus de mai multe ori la Hitler şi i-am spus că Antonescu 
conduce cu ajutorul duşmanilor noştri. Sub nasul nostru pleacă nenumărate vapoare cu evrei spre Palestina. S-
a ajuns să se trimită alimente pentru evreii români din Franţa”. Cred că sunteţi de acord să-l credem 
mai degrabă pe Goebels (acesta avea zeci de agenţi la Bucureşti, care îi spuneau adevărul), 
decât pe Wiesel, care are mii de agenţi locali care se încurcă însă în minciuni. 

Dacă de pe teritoriul Regatului României nu a fost trimis niciun evreu spre lagărele 
de concentrare naziste, nu aceeaşi soartă au avut-o cei surprinşi de război pe teritoriul 
german sau pe al axei fasciste. La ordinele Mareşalului Antonescu, Guvenul României a 
făcut eforturi extraordinare pentru a-i încuraja pe evrei, a le face viaţa mai uşoară şi a salva 
mii de oameni de la moarte sigură. Prin acţiuni disperate, contra cronometru, oamenii 
Mareşalului Ion Antonescu scot din trenurile morţii zeci de famili, opresc arestări şi execuţii 
în ultimul moment sau dau zeci de paşapoate în alb cu nume româneşti. După cum reiese 
din documente, s-a încercat de multe ori scoaterea evreilor români chiar şi din lagărele de 
concentrare. Pentru că documentele esenţiale a activităţii statului român pentru salvarea 
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evreilor de la moarte sunt ascunse în raport, pun sub semnul întrebarii onestitatea, 
imparţialitatea şi chiar legalitatea Comisiei Wiesel. Astfel, în directiva guvernului din toamna 
anului 1942 se spune, cu claritate: 

“Întrucât în România evreii sunt consideraţi cetăţeni români, ei trebuie să se bucure şi în 
străinătate de protecţia statului român”. În final, se cere să se intervină pentru recuperarea averilor 
evreilor români aflaţi pe teritorul Reich-ului. Ca urmare a faptului că Mareşalul Ion 
Antonescu cerea înapoierea “evreilor săi”, în răspuns, Ministerul Afacerilor Străine al Franţei 
comunică, în ianuarie 1943, Legaţiei Române de la Vichy, că este favorabil repatrierii evreilor 
români aflaţi în Franţa. La 28 mai, Ministerul Afacerilor Străine şi Direcţia Generală a 
Poliţiei stabilea normele în vederea “revenirii în ţară a evreilor cu drepturi foarte bine stabilite la 
cetăţenia română şi a căror primire în România a fost admisă în mod excepţional, dintr-un spirit de 
umanitate faţă de situaţia grava ce li s-ar fi creat în străinătate”. 

În urma instrucţiunilor personale ale ministrului român de Interne, Mihai 
Antonescu, din 6 aprilie 1943, Legaţia României din Berlin a adresat (pe 12 aprilie) o notă 
către Auswärtiges Amt, solicitând o intervenţie la serviciile germane competente şi în special 
la Geheimestaatspolizei (Gestapo) pentru eliberarea cetăţenilor români nearieni arestaţi 
după 31 martie 1943 şi acordarea vizelor de plecare în România. Din “raţiuni politice”, 
Auswärtiges Amt a dat curs cererii. În circulara trimisă de Sicherheitsdiest (Serviciul Secret-
SD) la 30 aprilie către unităţile din subordine se cerea acestora să înceteze arestările în rândul 
evreilor români, iar la Bruxelles, consulul român se duce personal la Gestapo, cerând 
sistarea arestărilor şi deportărilor şi obţine, la 6 mai, eliberarea celor arestaţi. Peste o 
săptămână, Legaţia germană anunţă “că au fost luate măsuri să nu mai fie arestat niciun 
supus român”. În decembrie 1943, a început acţiunea pentru salvarea evreilor din Italia şi 
Grecia. În scurt timp, sub nasul nemţilor, evreii sunt aduşi în ţară. Primăvara anului 1944 va 
intra în istorie ca un miracol românesc: MAREŞALUL ION ANTONESCU 
SALVEAZĂ 11.000 DE EVREI DE LA HOLOCAUST, trimiţând instrucţiuni Legaţiei 
Române din Budapesta să dea viza de intrare în România (9.837 de vize) pentru mii de evrei 
unguri şi străini aflaţi în Ungaria. 

Un document de extraordinară importanţă îl reprezintă şi raportul generalului Ion 
Gheorghe, ministrul de la Berlin, care descrie eforturile susţinute ale diplomaţiei româneşti 
pentru a-i salva pe evreii români aflaţi deja în lagăre. El precizează: “atitudinea hotărâtă din 
partea noastră, declarând formal că înţelegem să ne rezervăm drepturile suverane asupra 
cetăţenilor români, oricare ar fi originea lor. Astfel, nu poate fi acceptată internarea de către 
Germania a evreilor supuşi români”. Raportul ajunge la Mihai Antonescu, în 22 octombrie 
1943. În perioda următoare, prin legaţia de la Berlin, s-au făcut noi intervenţii în sprijinul 
evreilor români din lagăre. În luna mai 1944, ministrul de la Berlin primeşte o telegramă 
disperată de la Bucureşti: “nu este posibil să ne dezinteresăm de soarta cetăţenilor noştri 
nearieni care solicită protecţia la care au drept legal… Vă rog deci să binevoiţi a face tot ce 
stă în putinţă pentru ocrotirea, eliberarea şi repatrierea celor în cauză”. 

Îi asigur pe toţi cei interesaţi că documentele pe această temă sunt numeroase şi 
intenţionez să le strâng într-o carte intitulată “Omenia” (Antonescu şi românii salvează 
evreii de la Holocaust). Am citit multe documente şi niciunul nu m-a uimit şi cutremurat 
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precum cel datat 27 aprilie 1944, prin care Guvernul Român, prin Radu Lecca, cere oficial şi 
fără menajamente repatrierea evreilor români internaţi la Bleichauer şi Auschwitz 
(document B’nai B’rith international). Într-o ţară ameninţată cu ocuparea completă de către 
germani, înlăturarea lui Ion Antonescu, abolirea monarhiei, deportarea tuturor evreilor şi 
instalarea lui Eichman la Bucureşti (operaţiuni paralele “Margarethe 1” - Ungaria şi respectiv 
“Margarethe 2” - România) o ultimă încercare de a salva evreii români de la o moarte sigură 
mi se pare un act de o demnitate sublimă. 

Comisia Elie Wiesel pentru studierea Holocaustului îşi intitulează “opera” Raport 
Final. Dar, pentru că au apărut noi cărţi menţionând 800.000 de victime pe teritoriul 
controlat de autorităţile române, mi-am dat seama că această statistică nu se va opri 
niciodată. În consecinţă, cred că este cazul ca orice român sau evreu care gândeşte raţional şi 
are bun simţ să se opună acestui monstru care a luat-o razna. Trebuie să menţionez că 
Comisia Wiesel a dat undă verde unei adevărate vânători de vrăjitoare şi de antisemiţi, având 
ca victimă cultura şi limba română. Astfel, aici, la New York, la Institutul Cultural Român 
(director pe Corina Şuteu), Eminescu este boicotat, iar folosirea limbii române este absolut 
interzisă. Pentru că demolarea statuii poetului naţional este aproape desăvârşită şi limba 
română declarată periculoasă, nu rămâne decât să aşteptăm interzicerea arborării steagului 
tricolor. O altă consecinţă a acestui raport este acerbarea antisemitismului şi a sentimentelor 
antiamericane. Minciuna, exagerările fără limite şi călcarea în picioare a demnităţii oamenilor 
nu putea să nu creeze resentimente şi chiar ură. Poate că inteligenţa evreiască va realiza într-
o bună zi că această politică de tip “bumerang” este contraproductivă şi chiar periculoasă 
pentru viitor. România a fost o ţară care i-a aşteptat pe americani, iar acum abia aşteaptă ca 
ei să plece. Dar nimic nu depăşeşte în gravitate faptul că toţi copiii învaţă la şcoală că fac 
parte dintr-o naţiune de criminali. Aici nu mai este loc de întors, pentru că se merge prea 
departe. Fiecare părinte, indiferent dacă este român, ungur, evreu sau ţigan (ordinea nu 
contează), are datoria morală să rupă paginile pline de minciuni ordinare din cartea de istorie 
în faţa copiilor şi a întregii familii. Fiecare profesor are datoria să vorbească despre omenia şi 
curajul românilor care au salvat de la moarte o jumătate million de oameni nevinovaţi, chiar 
dacă această lecţie nu face încă parte din programul de învăţământ. În acest fel, vom face un 
prim pas spre recâştigarea demnităţii noastre, iar copiii noştri se vor întoarce de la şcoală cu 
fruntea sus. 

Majestate, 
Un rege are datoria să ne apere istoria, cultura şi să fie alături de noi la nevoie. 

Cred că sunt în asentimentul ţării să vă rog să vă ridicaţi în ceasul din urmă şi să spuneţi 
ADEVĂRUL. În acest fel, veţi recupera istoria şi onoarea tuturor. Când va veni momentul, 
veţi mulţumi destinului care v-a dat şansa să faceţi ceva important pentru trecutul, prezentul 
şi viitorul ţării. Majestate, vă găsiţi la o ultimă încrucişare de drumuri, având posibilitatea de a 
pleca spre istorie ca REGELE MIHAI I al ROMÂNlEI sau ca un Mihai oarecare, în 
curând uitat de toţi. 

Robert HORVATH (Deva)  
New York, 24 Mai 2008 

(text preluat din  publicaţiile A.R.P., prin bunăvoinţa d-lui dr. Artur Silvestri) 
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Teofil RĂCHIŢEANU 
 

MITOLOGICALE 
 

Cobor în timp cu gîndul, tot cobor ... 
Văd mari oştiri prin vechi Mesopotamii, 
Văd spre Ninive călăreţi gonind 
Şi vaiere la Hades aud stránii ... 
 
 
Aud în piramide regi oftînd, 
În munţi hyperboreici cîntînd lire, 
Kremhilde tînguind la vechiul Rin, 
Plîngînd regina pe ruini palmire ... 
 
 
Prin Tara Hades curge ca în somn 
Spre mări de întuneric Aheronul. 
Pe malul lui se tînguie Orfeu 
Şi, greu de moarte, suie-n mine zvonul ... 
 
 
Nemilostivi sînt zeii şi-n zadar 
Le-o cere el pe-a lui Euridice. 
Pierdută-i ea pe veci! Învins de zei, 
În veci de veci va tîngui pe-aice ... 
 
 
Văd morţii Troiei sub pămînt cum dorm 
(Rîul veciei peste ei lin cură), 
Ahil din morţi se-nalţă, fremătînd 
Şi cai şi lance-şi cere şi armură ... 
 
Aud sub ziduri coifuri cum se frîng, 
Cu myrmidonii lui viteji, în goană, 
Ahile, mînios, dărîmă porţi, 
Pînă-n Olimp la zei se-aude zvoană ... 
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Frumos cum în Olimp un tînăr zeu 
Zeiţei văd cum Páris îi dă mărul, 
Cum Elenuşei, ca de aur sfînt, 
Pe umeri, miresmat, îi curge părul ... 
 
 
Te, Penelope, văd ţesînd, ţesînd 
Eternul văl şi, adîncită-n vise, 
Îl vezi mereu peste vrăşmaşe mări 
Vîslind, cu tine-n gînd, pe-al tău Ulise ... 
 
 
Descind la ţărm de Istru machedoni 
(Nu cugeţi, Alexandre că în van e!) 
Te-aud, Isolda, cum de dor  te frîngi, 
Cum de iubire te topeşti, Tristane! ... 
 
 
Te, Decebal, zăresc gonind prin munţi, 
Căzînd, apoi, cum cade-n vînt stejarul, 
Centurioni duc Romei capul tău 
Să-şi încunune gloria Cezarul ... 
 
 
„A fi sau a nu fi!”, se zbate-un gînd 
Prin săli, sfîşietor, la Elsinore, 
Cum sunetul acela straniu mult 
Al corbului lui Poë: „Nevermore!” 
 
 
Cobor în timp cu gîndul, tot cobor. 
În mine morţii lumii toţi cu toţii 
Ridică-se şi glăsuiesc în cor: 
„Vrem, moartea, Doamne, s-o vedem – a Morţii! ...” 
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Constantin MĂLINAŞ 

RACORDAREA LA BLAJ (V) 
 

      Datele până acum prezentate le putem 
socoti ca fiind  preliminarii literare şi filosofice ale 
unei atitudini robespiere, care au condus pe 
preotul greco-catolic Ioan MUNTEANU 
(1808-1860) la redactarea şi difuzarea 
Proclamaţiei de la Sarcău din 12 iunie 1848, 
inspirată din mesajul Proclamaţiei anterioare, cu 
care Aron PUMNUL a convocat adunarea de la 
Blaj din 15 mai 1848. Am arătat la începutul 
acestor rânduri aniversare, că preotul Ioan 
MUNTEANU a luat parte la adunarea de la Blaj, 
venind cu căruţa dinspre vest, alături de preotul 
Ioan POPDAN din satul Sărsâg, inspirându-se 
amândoi de acolo pentru ceea ce au făcut ulterior 
în Bihor. Racordarea lor la mesajul paşoptist al 

Blajului rezultă clar din succesiunea evenimentelor, pe care le-au generat, cât şi din 
punerea în paralel a textelor celor două proclamaţii.  Astfel, Proclamaţia lui Aron 
PUMNUL, care a circulat numai în copii manuscrise, conţine ideile şi îndemnurile 
imperative, care se recunosc şi se regăsesc în formulări compatibile din textul 
Proclamaţiei de la Sarcău, redactată de către Ioan MUNTEANU şi tipărită la Oradea. 
Cele două documente sunt similare în multe, în spirit şi patosul zicerii. Cercetarea a 
stabilit că Proclamaţia lui Aron PUMNUL nu s-a putut tipări la Blaj, deoarece 
Timoteiu CIPARIU s-a speriat de conţinutul revoluţionar al documentului şi a 
refuzat să o imprime în gazeta sa « Organul luminării », ceea ce nu prea îl onorează 
pe distinsul şi eruditul savant, care nu a înţeles mesajul de fapt legitimist al textului. În 
opoziţie cu oportunismul lui Cipariu, preotul Ioan Munteanu este mai clar, el a preluat 
textul, a îmbogăţit şi a dezvoltat cerinţele şi principiile lui Aron Pumnul, le-a dus din 
manuscrisul de la Blaj în tiparul de la Oradea, intensificând mesajul şi circulaţia lui.  Pe 
acest caz, necunoscut până acum, putem vorbi cu temei despre încă un element de 
fond axiologic, care  survine în ceea ce am putea denumi ca fiind dinamica centrelor de 
idei şi acţiune ale Şcolii Ardelene, racordarea de la Blaj, transferul şi ridicarea dela 
Oradea. Proclamaţia lui Aron Pumnul, adresată românilor, este formată dintr-o 
succesiune alertă de perioade sintactice ample, care încep cu verbe puse la modul 
imperativ, creind o retorică însufleţitoare, precum : « Deci, nu aşteptaţi… spuneţi-le în gura 
mare… spuneţi naţiunilor celorlalte… Auziţi dară români, uniţi-vă în voinţă… a veni la Blaj … ca 
să ne înţelegem despre acelea, ce avem să le cerem de la Dietă… Iar de nu vom face, suntem 
necredincioşi către Patrie, către Domnitorul nostru, către Naţiune, de nu va rămâne neînsemnat în 
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istoria naţiunii şi prin urmare venitorimea oamenilor de omenie ne vor binecuvânta, sau ne vor 
blăstăma, precum von fi vrednici ! » 
     Chemarea aceasta şi ipoteza de blestem din Proclamaţia lui Aron Pumnul au 
trecut întocmai în Proclamţia de la Sarcău a lui Ioan Munteanu, care însă este mai 
exaltată şi mai imperativă, decât cea de la Blaj, superioară aceleia din  punct de vedere 
retoric. 
    Ideea de legitimitate este comună celor două texte, care au  amândouă 
caracter liberal, în înţelesul genuin introdus de mişcarea revoluţionară din acel ev 
european, care dorea reforma şi  desprinderea de trecut cu mijloace plebiscitare. 
Amândouă textele programatice vor ca românii să se pregătească pentru alegerile, ce 
vor urma, la care să aibă platformă şi să izbutească ocuparea locului cuvenit în Dieta, ce 
se va alege. Tocmai de aceea apreciem că textele sunt liberale amândouă, sunt paşnice, 
nu sunt agresive, sunt în spiritul epocii şi doresc ca românii să-şi aducă partea lor de 
contribuţie la perfecţionarea negociată a societăţii din Transilvania. 
    Din succesiunea de idei şi îndemnuri ale lui Aron Pumnul consemnăm, că de 
la început se adresează cu fidelitate către Casa domnitoare, cerând : « Să trăiască îndelung 
împăratul constituţional al Austriei ! », ceea ce la Ioan Munteanu nu se mai află, deoarece 
acesta acţiona în Ungaria, care denunţase pe împărat şi deci nu mai avea de a purta de 
grija aceluia, ba chiar ar fi fost periculos să o facă. Apoi Aron Pumnul strigă: « Să 
trăiască naţiunile din Transilvania, adecă cea maghiară, săcuie, română, sasă. Să trăiască ! Să 
trăiască ! Cugetul, faptele şi vorbele cele răsunătoare ale fiecăruia să fie : Pace, Libertate, Frăţietate ! » 
Recunoaştem aici influenţa ideologică a Revoluţiei franceze de la 1789, din al cărei logo 
se inspiră Aron Pumnul. La Ioan Munteanu se sare peste acest punct, deoarece 
naţiunile din Ungaria erau altele, iar situaţia momentului nu mai era de pace, ci deja de 
luptă dechisă pentru libertate. Concentrarea se face acum pentru a intări şi folosi 
mijloacele plebiscitare, deoarece urmau alegerile pentru Dieta Ungariei, care s-au ţinut 
în 24-26 iunie 1848 şi au fost sprijinite pe baionetele soldaţilor maghiari, cum a arătat 
desfăşurarea concretă a lor.  Înainte de evenimente, textele acum analizate accentuaeză 
pe nevoia de reprezentare politică, aceasta fiind principala similitudine dintre ele. La 
Aron Pumnul, românilor de demult li se cuvin drepturi, pe care acum le asigură spiritul 
timpului : « Dacă vom voi să le acuprindem, însă cum? Au dară se vor arunca în braţele noastre fără 
voie-ne? Nicidecât, ci acelea trebuie să le câştigăm pe calea legii, adecă prin cerere, însă cine va cere ? » 
   Pentru a cere, Aron Pumnul proiectează un cadru instituţional de reprezentare, ceea 
ce se întâmplă pentru prima dată în istoria noastră, adică din fiecare protopopiat, 
fiecare protopop să vină în duminica Tomii la Blaj cu câte doi preoţi şi doi mireni din 
fiecare sat românesc, fie uniţi sau neuniţi, « că ei tot sunt români », ca astfel 
drepturile omenirii să fie câştigate paşnic, nu prin sabie, « ci prin legile minţii sănătoase ». 
Prevalenţa căii paşnice de obţinere a drepturilor este accentuată prin antiteza cu calea 
violentă, care nu crează rezultate durabile : «  Spuneţi ungurilor, săcuilor şi saşilor că noi îi 
iubim ca pe fraţii noştri cu care locuim într-o patrie, spuneţi-le cu cuvântul şi le arătaţi cu fapta, că noi 
îi iubim, însă e drept ca şi ei să ne iubească şi să corespundă iubirii noastre, ce o avem către ei. Spuneţi-
le în gura mare, că noi nu voim a câştiga drepturile omenirii prin sabie, ci prin legile minţii sănătoase, şi 
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pentru aceea ne adunăm să ne înţelegem, care sunt drepturile acelea, căci dreptul câştigat cu sabia nu-i 
drept, ci răpire şi uzurpăciune şi ţine numai până când iară rugineşte sabia, sau se desputereşte mâna 
ce o poartă şi atunci înceată, însă dreptul întemeiat pe mintea sănătoasă ţine până când ţine mintea. » 
   Aron Pumnul elimină din acest cadru instituţia Episcopului, care are împuterire, dar 
« de la români aceasta nu o are şi pentru aceea nici nu poate cere în numele naţiunii, prochemaciune 
încă nu poate face, pentru că deregătoria dânsului este manuducerea credincioşilor către mântuirea 
sufletului şi alta nemica. Cine va cere, dară, pentru români, deoarece ei nu au reprezentator în Dietă? 
Nimeni nu se află, fără numai ei, chiar pentru aceea ei trebuie să ceară înţelegându-se între sine. 
Aceasta înţelegere încă nu se poate face, fără numai adunându-se la un loc şi sfătuindu-se unul cu altul, 
ce avea de lipsă mai mare a cere!’’ 
   Din acest pasaj rezultă că Aron Pumnul este un spirit luminat din extensia 
jansenismului, care limita teoriile montaniste şi, pe urma lui Petru Maior (A se vedea 
lucrarea lui „Protopopadichia”) restaura valoarea veche a protopopiatelor şi a 
protopopilor,  mai importantă în materie de reprezentare, decât instituţia episcopului, 
care în fapt era împuternicit nu de către popor, ci de către împărat. Aceleaşi idei se află 
şi în Proclamaţia de la Sarcău a lui Ioan Munteanu, care este chiar mai categoric, 
deoarece îl atacă pe episcopul de Oradea pentru atitudine eronată în evenimente. 
Probabil că ideile liberale ale lui Aron Pumnul, prin care diminua calitatea episcopului şi 
ridica importanţa protopopilor l-au determinat pe T. Cipariu să refuze  tipărirea 
proclamaţiei în gazeta sa de la Blaj.  
    Mai alertă şi mai scurtă, deoarece trebuia să încapă tipărită pe o singură coală 
de hârtie, Proclamaţia lui Ioan Munteanu preia acelaşi proiect şi fond de reprezentare, 
dar cu aplicaţie la nivelul diecezei de Oradea, mobilizând şi el tocmai protopopii pentru 
„Adunanţie generală diecesană naţională la Oradea”, pentru ca rezultatul 
consultărilor să fie finalmente aşternut într-o Petiţiune, ca nu cumva Dieta să lase 
românii fără drepturile şi rezultatele dorite. Din analiza paralelă a celor două texte se 
vede consunarea lor, iar din cursul evenimentelor, care au urmat, se poate desprinde că 
soluţia militară în Transilvania a fost cu totul nemotivată. Apelarea la arme şi 
demonstraţia de forţă a armatei nelegitime a generalului Bem a fost o eroare a 
contrarevoluţiei maghiare, care a căzut în plasa nobilimii conservatoare de putere, 
purtând un război civil nemotivat şi producător al unor fapte de terorism public. 
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Constantin CUBLEŞAN 

CARTE ROMÂNEASCĂ DE ÎNVĂŢĂTURĂ  
(Doina Alina Nicolae) 

 
 Într-un moment când catolicismul, dar mai cu seamă reforma, prin lutheranism, 
căuta să ocupe agresiv spaţiile răsăritene ale continentului, în enclave ce urmăreau 
dislocarea ortodoxiei – la 1521 papa Leon al X-lea dă asigurări ucrainienilor şi bieloruşilor 
în privinţa acordării unor drepturi privilegiate acelor ortodocşi care se vor uni cu Roma; în 
Polonia regele Sigismund III Vasa întăreşte, prin puterea coroanei sale, procesul de 
catolicizare; la 1562, Despot-Vodă (Ioan Iacob Eraclid), domn al Modovei între 1561-
1563, înfiinţează la Cotnari o |coală (Universitate) protestantă, pentru conducerea căreia 
este chemat Ioan Sommer, Etc. – Moldova secolului al XVII-lea a impus în lumea acestei 
zone (şi nu doar) câteva personalităţi marcante de cărturari care, sub semnul 
umanismului, ca una din mişcările europene de amvergură, ce-şi propunea prin program 
şi ridicarea popoarelor la iluminarea prin cultură, s-au ridicat ca pavăză redutabilă în 
apărarea fiinţei noastre naţionale şi a credinţei strămoşeşti. Între aceştia, Varlaam 
Mitopolitul (1632 – 1653), exercită un rol de seamă, şi ca unul dintre întâii stătători ai 
limbii literare româneşti. Dar, întreprinderile sale trebuiesc aşezate într-un context politic 
şi economic favorabil, beneficiind de înţelepciunea unor domnitori cu mare deschidere 
spre fapta culturală, ca Vodă Barnovschi (1626 – 1629, 1633) şi mai apoi, cu deosebire, 
Vasile Lupu (1634 – 1653), ca şi a unor ierarhi precum Petru Movilă, ajuns pe scaunul 
mitropoliei kieviene în 1633.  
 Mitropolitul Varlaam ia seama că “împuţinându-se din oameni înţelesul svintelor 
scripturi, au căutat a pogorî şi Svânta Scriptură tot mai pe-nţelesul oamenilor, până au început a scoate 
aşeşcine pe limba sa, pentru ca să înţeleagă hiecine, să să înveţe şi să mărturisească lucrurile lui 
Dumnezeu, cu mult mai vârtos limba noastră românească, ce n-are carte pre limba sa”1, şi purcede la 
conceperea şi editarea în limba română a unor cărţi de cult, atât de necesare în acel 
moment. Nu era o idee originală dar era, desigur, una îndrăzneaţă cu totul, având modele 
în realizările occidentale de acelaşi tip: Martin Luther tradusese Biblia (1521 – 1534) în 
limba germană; Jean Calvin dăduse în limba franceză, la 1536, Instituţia Creştină; Jan 
Kochanowski tălmăcise, în 1579, Psaltirea (Psalterz Dawidow) în poloneză etc., toate 
acestea aşezându-se ca monumente de cultură naţională, contribuţii esenţiale la crearea 
limbilor literare moderne din ţările lor.  
 În cele două cărţi masive, pe care le tipăreşte la Iaşi în 1643 – Carte de 
învăţătură, duminecele preste an şi la svinţii mari alături de Cazanie – pun în 
circulaţie texte ce reprezintă în fond “maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea 

                                                           
1 Varlaam. Cvânt împreună cătră toată seminţia românească. în Cazania 1643. Ediţie 
îngrijită de J. Bick, Bucureşti, 1943, p. 30 
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limbei şi unitatea etnică a poporului”, după cum se exprima Mhai Eminescu2, având asupra 
contribuţiei lui Varlaam perspectiva vremilor trecute. |i nu greşea (exagera) cu nimic, 
întrucât Cazania a fost “citită, de-a lungul a trei secole, în biserică, modelând limba 
vorbită a poporului”, având circulaţie în toate provinciile româneşti, “inclusă în 
Evanghelia învăţătoare de la Mănăstirea Dealu, apărută în 1644, intrând astfel imediat în 
circuitul cultural al #ării Româneşti; a circulat în Transilvania, unde s-au găsit 24 de exemplare şi unde 
a fost retipărită în 1699 la Alba Iulia; a fost retipărită la Buzău, Râmnic şi Bucureşti”, din 1643 şi 
“până în prima jumătate a secolului al XX-lea au apărut 15 ediţii”3.  
 Meritele deosebite ale tălmăcirii pe care ne-a oferit-o Mitropolitul Varlaam, rezidă 
din exprimarea limpede şi curat românească, epurând, în bună măsură din vocabularul 
ritualic grecisme şi slavonisme foarte puţin inteligibile de tot omul, cu acele cuvinte pe care 
le-a cules din vorbirea vie, dând astfel recunoaştere unanimă “minunii săvârşite de mitropolit 
cu graiul românesc”, în aprecierea Doinei Alina Nicolae, ce face un amplu comentariu asupra 
textului din Noul Testament, comparat cu textul coresian al acluiaşi4. Demersul 
domniei sale este unul de comparatistică în domeniul lingvistic, punând faţă în faţă, pe 
două coloane, textul lui Varlaam cu acela al lui Coresi, astfel răspunzând, credem, 
convingător, la la problema ce a iscat de-a lungul anilor destule controverse pe tema: 
“avem în Cartea românească de învăţătură <o nouă şi strălucitoare tămăcirer a 
Evangheliei> sau doar o reproducere, cu <unele modificări neînsemnate dând textului o mai 
mare elasticitate”5.  
 Chestiunea e valabilă pentru multe din textele religioase vechi, întrucât ele erau 
preluate şi prelucrate de la unii la alţii, fără a-şi face mari probleme în privinţa paternităţii 
traducerilor. De altfel, Varlaam însuşi menţiona în prefaţa Cazaniei: “Adunat-am din toţi 
tâlcovnicii sventei evanghelii, dascălii besearicii noastre, şi decât am scris...”.  

Cercetând textul în relaţie cu versiunea lui Coresi, un comentator ca I. Bălan e 
de părere că Varlaam “cunoaşte bine cartea cu acelaşi cuprins a lui Coresi” dar află deosebiri 
esenţiale, mai ales în privinţa limbii utilizate, dar şi a tămăcirii înţelesului. “Varlaam – 
spune exegetul – nu se căzneşte până să redea textul slavon, ci curge în mod natural, fără stâlciri”, 
continuând: mitropolitul moldovean “nu < răstoarnă > pe româneşte textul unei cărţi slavone, ci redă cu 
cuvinte proprii cuprinsul mai multor cărţi”, iar în partea de cea mai mare însemnătate a acesteia, 
în privinţa textelor preluate din evanghelii pentru citirea lor la liturghii, Varlaam este “mult 
superior lui Coresi”, care a făcut “un lurcu de târg”, “fără să priceapă tot ce traduce şi fără să fie în 
stare a reda înţelesul cărţii slavone”, în vreme ce Varlaam “studiază mai întâi mai multe cărţi 
slavoneşti, şi după ce a înţeles cuprinsul acestora, face o carte” în care “înainte de a împărtăşi pe oameni 
cu aceste lucruri sfinte, le strecoară mai întâi prin sufletul său, de unde la scoate limpezi ca apa din valea 

                                                           
2 Mihai Eminescu, “Odată apucând...” în Timpul, 16 martie 1882. Reprodus în:  M. 
Eminescu, Opere. Vol. XIII, Publicistifcă. 1882-1883, 1888-1889. Cu 64 de reproduceri. 
Editura Acad. R.S.R., Bucureşti, 1985, p. 80 
3 George Ivaşcu, Istoria literaturii române. Vol. 1. Editura |tiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 141 
4 Doina Alina Nicolae, Noul Testament ]n traducerea Mitropolitului Varlaam. Editura Roza 
Vânturilor, Bucueşti, 2006. Cu Prefaţa editorului Dan Zamfiescu.  
5 Idem, p. 11 
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Bistriţei”6. Aceste judecăţi încă nu sunt în măsură a afirma cu certitudine dacă ne aflăm sau 
nu în faţa unei noi traduceri. Aceasta cu atât mai mult cu cât un istoric al literaturii 
române vechi, cum este |tefan Ciobanu, dă ca sigură traducerea ei din ucrainiană (“textul 
Cazaniei lui Varlaam este tradus...”), “de pe ediţia din anul 1616 a lui Callist”7; de cu totul altă 
părere e N. Iorga, care susţine părerea unei munci de diortosire  ş.a.m.d., disputa 
rămânând mereu deschisă.  

Confruntarea realizată acum de doamna Doina Alina Nicolae probează în 
favoarea unei traduceri noi realizată de Mitropolitul Varlaam, într-o limbă literară a vremii, 
superioară celei din textul coresian. Iată, bunăoară, un exemplu luat la-ntâmplare : 

 

Învăţătura la dumineca întâia a svântului post celui mare. 
 

CORESI – “Şi văzu isus Natanail viind cătr-însul şi grăi de el: < Acesta adevăr 
izrailteanin, întru el hitleşig nu iaste >. |i grăi lui Natanail : < Cumu mă ştii? > Răspunse Isus şi zise 
lui: < Mai denainte până nu strigă tine Filip eraţi supt smochin văzutu-te-am >. Răspunse Natanail şi 
grăi lui: <Învăţătoare, tu eşti fiul lui Dumnezeu, tu eşti împăratul izraililor>.Răspunse Isus şi zise lui: 
<Drept aceea-ţi zic că te-am văzut supt smochin că crezuşi? Mai mari de aceastea vedea-veţi>. Grăi lui: 
<Adevăr, adevăr grăiesc voao, de acum vedea-veţi ceriul deschis şi îngerii lui Dumnezeu întrând şi eşind 
spre fiul omenesc>”. 

 

VARLAAM – “Într-acea vreme vădzu Isus pre Natanail viind cătră sine şi grăi di însul: 
<acesta cu adevărat iaste izrailtean şi într-însul vicleşug nu iaste>. Iară Natanail răspunse lui: <Cum 
mă ştii?>. Răspunse Isus şi dzise lui: < Main’te încă de ce te-au chemat Filip, când erai supt smochin, 
te-am văzut>. Răspunse natanail şi dzise: <Tu eşti fiul lui Dumnezeu, tu eşti împăratul  izrailtenilor 
>. Răspunse Isus şi dzise lui: <Pentru căci-ţi dzişi că te-am văzutsupt smochin, credzi. Mai mari de 
aceastea veri vedea>. Şi dzise lui: <Adevăr, adevăr grăiesc voao: deacum veţi vedea ceriul deşchis şi îngerii 
lui Dumnedzău suind şi îngerii lui Dumnedzău suind şi pogorând spre fiul lui Dumnedzeu >”.  

Nu trebuie să fii mare specialist în gramatică, în topica limbii române, în stilistică şi cu atât 
mai puţin în teologie pentru a-ţi da seama de frumuseţea artistică a textului românesc datorat lui 
Varlaam. E aici limba literară pe care traducătorul o fixează în tiparele unei expresii vii, ce asigura astfel 
larga ei înţelegere şi de aceea şi larga circulaţie a cărţii, având un rol de seamă, dacă nu cumva hotărâtor 
chiar, în stabilirea şi stabilitatea unităţii limbii române.  

 Chiar dacă studiul întreprins de doamna Doina Alina Nicolae nu rezolvă problema sursei 
sau a surselor (nici nu-şi propune acest lucru), pe care Varlaam le-a utilizat, ea probează faptul că aceasră 
Carte românească de învăţătură a făcut din “seminţia românească“ o “mare naţiune creştin ortodoxă“, 
după cum se exprimă Dan Zamfirescu, în prefaţa sa, iar din mitropolitul moldovean “părintele ei”, 
părintele limbii literare româneşti. Iată, avem prin scripturile lui Varlaam dovada elocventă a modernităţii 
limbii noastre, al cărei făgaş este statornicit cu autoritate încă de la mijlocul secolului al XVII-lea.  

 
                                                           
6 I. Bălan, Scrierile Mitropolitului Varlaam. în Limba cărţilor bisericeşti. Studiu istoric şi 
liturgic. Blaj, 1914, p. 127 – 135. Luat după Doina Alina Nicolae, op. cit., p.11 - 12 
7 |tefasn Ciobanu, Mitropolitul Varlaam. în Istoria literaturii române vechi. Ediţie î]ngrijită, 
note şi prefaţă de Dan Horia Mazilu. Editura Eminescu, Bucureşti, 1989, p. 175 - 176 
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Doru George BURLACU 

ASUPRA CÂTORVA CUVÂNTĂRI DEOSEBITE ALE 
LUI CONSTANTIN RADOVICI DIN GOLEŞTI 

 
       Finalitatea practică a însemnărilor de călătorie ale lui Dinicu Golescu e afirmată 
răspicat de chiar nota ce precede cuvântul Cătră cititor. Boierul valah fixează 
coordonatele civilizatorii şi culturale ale lumii occidentale, cu accent pe moravuri. Intenţia 
e de a educa, de unde şi schema antitetică propusă: numirea şi ilustrarea binelui întâlnit pe 
meleaguri străine, paralel cu reliefarea răului ce persistă nestingherit în patrie. Cu efect 
distructiv atât pentru prestigiul elitei (vizăm un destul de ambiguu pronume noi), care ar fi 
putut face ceva pentru îndreptare, dar nu a făcut, cât şi pentru tristul destin al masei 
nefericite a norodului. 
       În corpusul memorialului, cuvântul introductiv se singularizează. Asistăm la o 
patetică pledoarie pentru luminare, făcută nu cu instrumentarul rece al abstracţiunilor, ci 
prin apel firesc la realităţi intime românului. E de remarcat astfel apropierea între noţiunile 
de casă şi patrie. Pentru un adevărat cetăţean - dă de înţeles Golescu - semnificaţia 
adevărată a casei ar trebui să fie cea de patrie. Ignorarea ori nesocotirea unei atare 
evidenţe echivalează cu rătăcirea gândului şi însingurarea individului. Eşti, exişti, fiinţezi, te 
afli la casa ta în măsura în care simţi că ea aparţine marii case a patriei. Cu gândul şi cu 
sufletul la ţară, Golescu deschide şi întoarce "ochii minţii" înspre aceasta. Dorinţa e de a 
cunoaşte, de a înţelege, dar, mai ales, de a îndrepta răul de acasă. Pragul prim de pornire a 
priceperii îl reprezintă  componentele simţirii afective. El vede mai întâi, apoi se 
emoţionează, iar din "aţâţarea sufletului" ruşinat de conştiinţa decalajelor se naşte gândul 
nobil al tipăririi notaţiilor. Precum Miron Costin care făcea odinioară elogiul "scrisorii", 
Golescu dezvăluie conaţionalilor importanţa unui astfel de instrument de cunoaştere, dar, 
îndeosebi, neajunsurile absenţei lui în limba naţională. 
       Altceva e însă demn de relevat în discursul preliminar al boierului valah. Nu atât 
îndemnul la trezire adresat poporului, explicabil prin spiritul veacului, cât indirecta 
motivare a stării de fapt existente în ţară. Altfel spus, din enumerarea împlinirilor 
consemnate de timpii de lumină revărsaţi peste meleagurile muntene, putem deduce, în 
ordine inversă, ceea ce a împiedicat până atunci (sau până acum ?) civilizarea noastră, 
europenizarea, cum s-ar spune astăzi.  
       Pentru început, condiţia de "bune gazde" e incompatibilă cu starea de neaşezare a 
ţării şi a poporului. Cum poţi fi oare gazdă bună - sugerează Golescu - de vreme ce nu ai 
casa ta ? Iar dacă echivalenţele anterioare funcţionează, atunci înseamnă că bieţilor români 
tocmai acest din urmă adăpost le-a lipsit. Ar urma apoi instituirea unui învăţământ în 
limba naţională, înjghebarea întâielor crâmpeie de cugetare filosofică, contacte culturale 
stabilite de tinerimea noastră plecată la studii în Europa şi revenită acasă spre a se aşterne la 
treabă în folosul obştii, efort graţie căruia se poate dobândi conştiinţa apartenenţei la acel 
lanţ uman ce alcătuieşte poporul unei ţări. Căci gazdă bună în casa ta mai poţi fi şi în clipa 
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în care accepţi ca pe o fatalitate tămăduitoare contopirea efortului personal cu truda 
generală a conaţionalilor. Lucru ce se va împlini atunci când strădaniile înaintaşilor vor 
rezona în fiinţa noastră, constituindu-se în pildă pentru propriul nostru efort, care, la 
rându-i, nu va rămâne (?) nevenerat de viitorime. 
       O aproximare mai exactă a semanticii sintagmei a fi bună gazdă ne obligă la un 
scurt popas asupra rostului aşezat al saşilor braşoveni. Ne aflăm în prezenţa unui model al 
"bunei îngrijiri" a unui neam, condiţie minimală a fericirii, în măsura în care sunt împlinite 
trei deziderate: munca cu tragere de inimă, buna creştere (educaţia) şi respectarea legii, impusă 
atât de tradiţii, cât şi de morala socială instituită. La care se adaugă aparent derutantul 
pasiv "a fi 'bine mânat pe calea fericirii' ", care pare a spune ceva despre ponderea acordată 
unora dintre termenii angajaţi în ecuaţia fericirii, cum ar fi, spre exemplu, masele, direct 
interesate în împlinirea unui astfel de statut, dar pe care luminatul boier le consideră 
incapabile să atingă prin ele însele  armonia în cadrul angrenajului social. Prostimea - după 
spusa cronicarilor - e, în această acţiune, doar factor amorf. Ea trebuie împinsă spre fericire 
de către agenţi pe care Golescu nu-i numeşte, dar bănuiala planează pe acelaşi elitist noi 
comprimat acum în conceptul de stăpânire. Cei mulţi şi mărunţi, tot atât de implicaţi în 
actul politic decizional ca şi turmentatul cetăţean al lui Caragiale, ar trebui obligaţi (şi nu 
sunt) la armonie socială tocmai de către acea elită politică ce nu se preocupă decât de 
propria sa fericire. În deplinul dispreţ al supuşilor. De unde şi atitudinea acestora care, 
neavând motive de a-şi ovaţiona aleşii, îi înjură, scuipă şi blestemă, "căci nu numai nu au 
pricină pentru care din tot sufletul să ureze bine stăpânitorilor, ci împotrivă". 
       În aceeaşi ordine de idei, o altă Cuvântare deosebită va fi prilejuită de sesizarea 
bunei-cuviinţe manifestate de către locuitorii Bavariei în raporturile cu semenii lor, 
indiferent de rang, ori de poziţie socială. Cum e lesne de imaginat, cu totul diferit stau 
lucrurile în principatul danubian, unde bunele maniere sunt dictate exclusiv de ipocritele 
raţiuni ale interesului. Respectul faţă de semen - tradus în Occident prin gestul minimal al 
salutului, printr-o amabilitate cordială, rezultat al educaţiei - funcţionează la noi cu totul 
conjunctural. Neinstruţi civic, continuu subordonaţi altora mai puternici în ordinea 
bunăstării materiale şi a amplasamentului social, locuitorii Valahiei se comportă asemeni 
"dobitoacelor sălbatice", fie docili până la umilinţă şi anulare de sine cu cei de care depind ori 
ar putea depinde la un moment dat, fie, dimpotrivă, indiferenţi sau chiar agresivi faţă de 
necunoscuţi ori cei care au ieşit din sfera imediată de interes, sau care se situează sub 
statutul lor social. Fundamentate când pe linguşire mincinoasă, când pe "răutate, obrăznicie 
şi necunoştinţă", neaşezatele realităţi sociale româneşti glăsuiesc despre adevăratul statut al 
cetăţeanului de ieri, alaltăieri, astăzi şi, cu certitudine, de mâine. 

* 
       Şederea de o lună la Viena îi prilejuieşte călătorului multe, dese şi elaborate 
observaţii.  
       Încă de la Buda, e sesizat comportamentul civic adecvat al populaţiei, 
contaminat benefic de bunele purtări ale vienezilor, "căci acolo cea mai dintâi grijă şi datorie a 
fieştecăruia aceasta este: a nu aduce altuia câtuşi de puţină supărare" (subl. n.)  



 17 

       În capitala Imperiului, atenţia e reţinută de "mijloacele cu care stăpânirea ş-au 
adus pe tot norodul, mari şi mici, la o aşa bună orânduială şi liniştită vieţuire, 
încât toţi petrec ca nişte fraţi" (sbl.n.) 

Golescu nu se mărgineşte la a constata o stare de fapt, ci coboară la cauzele 
generatoare de asemenea fericite efecte şi comunică cititorului un amănunt aparent 
minor: "blândeţea celor mari ce arată către cei mici". Atitudine deloc întâmplătoare, de vreme ce 
decurge din primatul şi respectul general al legii. 
       Din multitudinea problemelor ce vizează legislaţia, Golescu se opreşte asupra 
fiscalităţii. Regimul taxelor şi al impozitelor, cu alte cuvinte. Despre acestea se mai 
pomenise la ieşirea din Ardeal, cu prilejul angajării în pusta ungară, loc înspăimântător pe 
care românul - opinează boierul muntean - nu numai că nu l-ar munci, ci l-ar ocoli de-a 
dreptul îngrozit, măcar că, paradoxal, spaţiul abundă în semănături. 
      Alta e însă curiozitatea. Dedându-se unor elementare socoteli aritmetice, 
Golescu concluzionează aluziv că una din cauzele nefericirii conaţionalilor ar reprezenta-
o nu atât obligaţiile de muncă, cât obligaţiile fiscale: "Acum - conchide călătorul - judece 
fieşcare care pot fi pricinile de a fi mai în bună stare aceia care muncesc altora peste 200 zile pă an de cei ce 
lucrează numai 12, decât numai căci nu-i lipseşte din auzul urechii, de cum se naşte şi 
până moare, cuvintele 'ado bani', cu felurimi de mijloace prefăcute, în auzire 
numai drepte"(subl.n.) 
       Nu luăm în discuţie aici limitele gândirii sociale golesciene. Faptul că ajunge - 
cum s-a spus - până la a prevedea revoltele populare sau rolul presei ca factor demascator 
al răului nu implică acţiuni de restructurare a sistemului, afară de cele izvorâte din 
ideologia cuminte a veacului. Altundeva merge mai departe Golescu - în denunţarea 
nepăsării reprezentanţilor clasei căreia îi aparţine, care s-au înstrăinat de problemele ţării, 
ale truditorilor moşiilor abandonate pe mâna ciocoimii. El denunţă rapida constituire şi 
ascensiune a tagmei şi, o dată cu aceasta, cealaltă cauză a neaşezării lucrurilor interne - 
corupţia, consecutivă haosului legislativ şi indiferenţei generale. 
       Indubitabil, Golescu e un bun român, un patriot în deplinătatea sensului nobil al 
cuvântului, dar chiar şi acest fiu al iubitoarei maice valahe lasă să să întrevadă posibile 
opţiuni extreme, cum ar fi părărsirea meleagurilor natale şi vieţuirea aiurea. Gândul 
prinsese contur încă din vremea acelui boier "foarte vrednici de smerire [care] - mărturiseşte 
Golescu - mi-au zis că mai mulţumit este să fie grădinar la această grădină [Şenbrun, în transcripţie 
golesciană], decât ban în ticăloasa Ţara Românească"(subl.n). 
       Revenind la popasul vienez, se înţelege mai bine acum adevărata semnificaţie a 
sintagmei "luarea cea făr' de dreptate", avansată drept una din cauzele majore ale decadenţei 
noastre. 
       De aici se ajunge la o altă tară caracterologică a românilor - autoiluzionarea. 
Golescu surprinde tendinţa de a ne camufla practicile neortodoxe (cu atât mai puţin 
europene, dacă tot ne-am raportat la actualitate), dezinformând opinia publică 
internaţională. Efort zadarnic - spune boierul -, căci nu numai că totul e ştiut "afară", dar - 
lucru trist, din păcate - e şi speculat cel mai adesea tendenţios de către pizmuitorii noştri. 
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De unde şi apelul de a părăsi asemenea practici păguboase ("focuri şi pârjoale"), ca început al 
îndreptării. 
       O altă cauză a declinului autohton în viziune golesciană o reprezintă luxul. Este 
aceasta o gravă formă de manifestare a neaşezării româneşti perceptibilă şi azi în 
megalomana competiţie a fastului şi extravaganţelor de tot felul. Printre care şi nelipsita 
modă. Legat de aceasta, Golescu însuşi semnalase fastul exorbitant al româncelor care 
ajunseseră să le întreacă pe  vieneze, în ciuda substanţialelor decalaje de avere ale celor 
două categorii de Eve. În speranţa că depoziţia golesciană nu va agasa pe nimeni, ci, 
dimpotrivă, va lămuri  unele din enigmele spectacolului social actual, oferim următorul 
fragment: "Cine vor vedea pe acele de mai mare neam dame din Viena şi pe ale noastre, pe cele de al 
treilea mână - notează observatorul valah -, vor socoti pe vieneze sărace, şi pe acestea ale noastre, 
stăpânite de lux, milioniste. Iar adevărul este cu totul împotrivă; căci acelea au destul, dar luxul şi 
hainele împestriţate nu le plac. Iar ale noastre sunt destul de sărace, căci toată marfa se ia 
pe răboj, până începea a-şi pune moşiile la mezat ... Mai bucuroase sunt acasă să 
le moară copiii de foame decât să iasă la plimbare făr' de a avea pe rochie alte o 
sută de bucăţele de feliurimi cusute, ce le zic garnituri, carele este o îndoită 
cheltuială"(sunl.n.).  
       Un invariant al discursului civilizator golescian îl reprezintă şi acum, cu prilejul 
şederii în capitala austriacă, educaţia. În acest contex, boierul e nevoit să recunoască faptul 
că nici instituţiile de învăţământ nu-şi ating menirea, nici reprezentanţii acestora nu depun 
prea mult zel spre educarea noilor generaţii. Multe din şcoli au fost demolate sub pretext 
că se vor înălţa altele mai bune, acţiune atribuită - ca de obicei - străinilor, când, în fapt, 
responsabili erau tot pământenii. Printre care - se putea altfel ? - din nou reprezentanţii 
bisericii. 
      S-ar putea invoca faptul că anticlericalismul golescian e acela al întregului veac al 
Luminilor, dar argumentul se susţine parţial. Pentru că boierul muntean e pornit 
îndeosebi împotriva clericilor religiei sale, ale căror metehne le cunoaşte bine şi pe care nu 
le mai poate tolera, şi din respectul purtat bisericii în sine, dar şi dintr-o superstiţioasă 
teamă de blasfemie ori chiar de pedeapsă divină. El a văzut limpede prin străini cum îşi 
imaginează şi împlinesc religioşii celorlalte culte vocaţia apostolică, iar ceea ce se petrece 
acasă îl revoltă. Şi întâia formă de protest e demascarea. 
       "Faceţi, iar nu stricaţi!" avea să sune nu peste multă vreme îndemnul heliadesc 
adresat viitorimii. Dinicu Golescu făptuise deja în acest spirit. Căci el nu se limitează la a 
demola. Spirit progresist, practic, el oferă soluţii. Într-un elan reformator nu iluzoriu, însă. 
Căci el ştie, vede - realitatea i-a confirmat-o - că fiul patriei lui, fratele său, rătăceşte în 
egoism şi nepăsare, se complace în acest mod de a fiinţa "în căile neştiinţii, în petrecanie mai rea 
decât dobitoacele cele necuvântătoare". Dar pentru asta nu se mânie, ci e doar nedumerit de 
calitatea proiectului divin care tolerează asemenea lucruri. Anticlericalismul său nu e 
sinonim cu ateismul, chiar dacă apelul la mare mila  Domnului în luminarea poporului 
traduce un oarecare scepticism în ce priveşte şansele de redempţiune. Iar aceasta în pofida 
semnalelor favorabile din sondaje care ni-l arată doar pe omul din popor sensibil la 
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numele de patrie. El singur lăcrimează. Ar fi fost acestea suficiente nădejdi pentru viitor, 
dar - repetăm - parcă mai mult se aşteaptă de la deja numita elită noi . 
       Memorialul consemnează procesul dispariţiei treptate a vechilor structuri 
feudale, surprinde mecanismele economico-sociale ale transformărilor, percepând însă nu 
atât semnele progresului, cât pe acelea ale decadenţei, "fiindcă - notează cu resemnare, 
parcă, Golescu - toate urmările ne sunt întemeiate în nedreptate şi ne orânduială 
bună"(subl.n.). Iar pilonii acestei stări de lucruri sunt, din nou, corupţia şi nemunca.  
       Din apelurile patetice făcute pentru depăşirea "osândii întru care ne aflăm", prin 
dreapta cumpănire a îndatoririlor cetăţeneşti, dar şi a factorilor care generează atât 
progresul, cât şi decadenţa, se reţin ca principale rele dezbinarea egoistă şi dezinteresul  faţă de 
obştescul folos. Urmărind doar propria chiverniseală, românii nu ştiu (ori nu pot, ori nu 
vor să ştie) că "în fericirea obştii ne vom găsi fieşcare în parte pe a sa" (subl.n). 
       Călătorind, Constantin Radovici din Goleşti consumă o terifiantă experienţă a 
alterităţii, la finele căreia are revelaţia gravelor infirmităţi ale propriei alcătuiri, 
consubstanţiale lumii căreia îi aparţine. Izvorâtă dintr-o combustie torturantă, 
Însemnarea călătoriei sfârşeşte prin a se încărca cu energia unui activism pozitiv. 
 
 
Adrian BOTEZ 

DOINA GHIOCULUI 
alei  -  viaţă grohotită 
şi zăcaşă   -  şi ciuntită 
tu vuiai în ghioc de scoică 
pe când marea-ţi era doică 
 
ascultam  -  copil  -  cum plânge 
valul nimerind în sânge 
auzeam şi nu vedeam 
cum de viu în ghioc muream 
 
auzeam  -  şi n-am ştiut : 
cum s-o iau de la-nceput 
când în ghioc s-a petrecut 
tot ce-am fost  -  şi n-am avut? 
 
alei  -  viaţă fără mine 
sărbătoare-a rănii crine 
pagină fără de scris 
cunună de crai ucis 

 
între melcii lingând limf 
i-a căzut zânei zaimf… 

ZARZĂRUL 
 
Zarzărul a dat în sărbătoare: 
Ce e vânt şi ce-i acel destin 
Care nu s-ar umili sub floare, 
Nu s-ar lăsa ars de alb şi de senin? 
 
Duhuri din văzduh şi primăvară, 
Duhuri de iernatice-nfloriri  - 
În vârtej vă mistuiţi povară, 
Din minune să-i chemaţi pe Miri ! 
 
Drept în viscolirea de petale 
S-au clădit biserici lui Iisus: 
Preschimbaţi, voi, rănile în zale, 
Sub agheazma ochiului de sus ! 
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DACIA EDENICĂ – O REPLICĂ A DACILOR  
DATĂ ISTORIEI OSTILE   
DE VORBĂ CU MIRON SCOROBETE 

 
1. De când datează preocuparea dumneavoastră faţă de raiul dacic? 
 Preocuparea mea faţă de raiul dacic cunoaşte două nivele, unul trăit şi altul 

studiat intelectual. Această preocupare începe, în subconştient, odată cu apariţia mea în 
lume, pentru că eu m’am pomenit într’o lume în care acest rai încă exista, ceea ce înseamnă 
că tot ce am fost şi tot ceea ce am creat sunt rodul acelei lumi şi reflexele acelui rai în care 
am avut fericirea de a, încă, fi. Surprinderea într’o carte a acelui rai îşi are începutul în 1996 
când am aflat cu bucurie că Sfântul Efrem Sirul, în secolul IV, dar în continuarea unei tradiţii 
mult mai adânci în timp şi care s’a prelungit apoi înspre noi, identifica Fisonul biblic cu 
Dunărea. Atunci am avut curiozitatea să aflu care era misterioasa „ţară Havilah” pe care 
fluviul Fison (Dunărea) „o înconjură” şi am constatat că Moise în cartea Genezei, ţinând 
seama că ha în ebraică este articolul hotărât, de fapt scria „Ţara V’lah”, numele sub care Ţara 
Românească a fost cunoscută o lungă perioadă de timp în lumea întreagă. Reieşea astfel că 
Vlahia a făcut parte din Eden. Conjugând aceste date cu cele oferite de alte discipline, de la 
lingvistică la mitologie şi de la geologie la arheologie, a rezultat cartea Dacia edenică. 

2. Sunteţi mulţumit de felul în care a fost receptată Dacia edenică? 
Înainte de a vă răspunde, trebuie să vă fac precizarea că, pe cât de uşor s’a scris 

această carte, pentru că am lucrat la ea cu pasiune, pe atât de greu s’a tipărit. Dată fiind 
penuria financiară căreia îi sunt pradă, m’am adresat multora, inclusiv d-lui dr Napoleon 
Săvescu (într’un context foarte dacic: la Orăştie, la dezvelirea statuii lui Burebista), cu 
rugămintea de a mă ajuta, dar se vede că n’am prezentat destulă încredere. Din fericire 
pentru mine şi din nefericire pentru dânşii, cartea, (deşi trasă într’un tiraj minim, circulând 
mai mult xerografiată, aşa cum aţi citit-o şi dv), odată apărută, a demonstrat ea însăşi că nu 
meritam, eu şi ea, un asemenea tratament. Toţi cei care până acum au citit-o au fost 
entuziasmaţi. Am primit scrisori elogioase de la toată paleta de lectori, de la ierarhi 
ecleziastici la academicieni, de la oameni de ştiinţă la artişti şi poeţi. Nu pot abuza de acest 
spaţiu reproducând citate mai ample din scrisorile primite sau din textele apărute în presă, 
dar selectez totuşi câteva fraze pentru a sugera ecoul pe care cartea l-a produs: „Cartea D-
Tale m’a cucerit când am deschis-o. În ea am întâlnit toate ideile, toate gândurile sfinte şi 
foarte scumpe care-mi stăpânesc sufletul… Sunt fericit că aţi scris această carte…” (P. S. 
Justinian, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului); “Pe Miron Scorobete îl iubesc pentru 
poezia pe care a scris-o, pentru omenia care-l caracterizează, pentru tinereţea pe care o 
poartă în suflet. Inima lui e foarte tânără. Scorobete e un om de o civilizaţie rar întâlnită, un 
băiat de o frumuseţe morală cum uşor nu mai găseşti în lumea noastră şi, în acelaşi timp, 
dovedeşte o robusteţe în ceea ce priveşte prieteniile de invidiat.” (Acad. Fănuş Neagu); “Un 
concetăţean al nostru, un mare poet, trece zilnic pe străzile Clujului, modest, mai mult pe 
gânduri, atent să nu strivească pe caldarâm florile căzute ale acestei ciudate primăveri. El nu 
e şi n’a fost omul modelor, n’a făcut temenele mandarinilor şi bonzilor. Urmaş de ţăran 
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voievodal din Ţara Haţegului, Miron Scorobete a şlefuit ani în şir miezul inefabil al 
cuvântului românesc. Scorobete contemplă luna adumbrind în scorburi, el fiind pentru 
mine un venit de peste vreme, un trac întârziat între noi, înrudit cu pietrele milenare de la 
Densuş, cu lespedea pragului bisericii Sântămăria-Orlea. Arome străvechi, murmur de 
psalm creştin, scrisul lui de o ortodoxie trăită profund e rugăciune, e «catharsis». El reciteşte 
Mioriţa altfel, cum însuşi spune, dinspre Cosmos spre om. Cuvântul, pentru el, e mai cu 
seamă asceză. Chiar omul-natură trece prin filtre ale suferinţei şi purificării. În prima zi a lui 
mai, Miron Scorobete împlineşte un număr de ani; încă un prag, prietene Miron! Treci mai 
departe, drept şi cu mare sfială în faţa miracolelor anotimpurilor, cu pas de inorog în 
amurgul mileniului.” (Prof. univ. dr. Mircea Vaida-Voevod); „Dacia edenică ar trebui tradusă 
în toate limbile de circulaţie şi difuzată prin reprezentanţele noastre diplomatice în întreaga 
lume pentru a fi cunoscuţi noi pe plan mondial cu adevăratul nostru profil sufletesc.” (Prof. 
univ. dr. Constantin Cubleşan);  „E o carte pentru sufletul şi gândul meu şi vreau s’o 
pătrund cu gândul şi sufletul. E o carte pe care o aşteptam. Nu ştiam cine o va scrie, dar 
ştiam că cineva o va scrie. Mă bucur că Dv aţi făcut-o.  E o carte adânc pasionantă. Cu 
fiecare pagină citită am senzaţia că regăsesc rădăcini ale fiinţei mele… De la N. Densuşianu 
n’am mai citit cu atâta pasiune şi interes o carte. Sunt convins că o voi reciti-o de multe, 
multe ori… Îmi va rămâne ca o carte de căpătâi, o adevărată Carte a Neamului şi a sufletului 
meu.” (Teofil Răchiţeanu);  „Conţinutul cărţii este fascinant şi aproape de necrezut la o 
lectură fugară, însă, citit cu atenţie şi fără prejudecăţi, puterea, frumuseţea şi logica 
argumentelor se leagă firesc şi armonios… Cred, şi cutez să afirm fără urmă de îndoială, că, 
alături de Columna cea de marmură a lui Traian, „columna” spirituală numită Dacia edenică 
va mărturisi despre noi, românii, până la sfârşitul veacurilor (Prof. Ioan Lazăr); „E o carte 
miraculoasă pentru care nu găsesc cuvinte s’o caracterizez. Te înalţă sufleteşte. E una din 
cele mai frumoase cărţi pe care le-am citit.” (Dr. Maria Bocşe, fost Director al Muzeului 
Etnografic al Transilvaniei); “Acesta este unul din punctele cheie ale cărţii, unde 
originalitatea acesteia depăşeşte orice aşteptare, chiar având în vedere subiectul ei, Valahia în 
Cartea Genezei, afirmaţie ce deschide o cu totul nouă şi inedită perspectivă folcloristicii 
româneşti (care face un mare pas înainte, sau, mai bine spus, un salt înspre cele mai neştiute 
străfunduri de istorie), dar şi literaturii noastre în general. Dacă pentru G. Călinescu, 
prestigiul literaturii este acela că lucrează nu cu documente ci cu monumente, iată că, 
datorită acestui minuţios studiu, Mioriţa, păstrându-şi nealterat caracterul de monument 
literar, (re)devine şi un document unic, de excepţională însemnătate atât literară cât şi 
spirituală. Cercetările autorului aruncă în aer pentru a reclădi un profil absolut nou al 
domeniului.” (Pr. Călin Sămărghiţan); „E chiar mai spectaculoasă decât m’am aşteptat 
interpretarea inscripţiei de pe tăbliţa de la Tărtăria… Cartea dv. m’a ajutat să cobor mult mai 
adânc în fiinţa poporului nostru şi prin asta să mă înalţ mai aproape de Dumnezeul care ne-
a vegheat paşii de-a lungul timpului…” (Prof. Ioan Vlaşin); „Ţin Dacia edenică pe noptieră 
lângă Biblie şi în fiecare zi recitesc părţi  din ea” (Maica Stareţă Cristina); „Poet edenic, adică 
umblând prin vraiştea mitologiilor spre a ne arăta la ce mare înălţime se află raiul, Miron 
Scorobete sădeşte poezie în cuvânt, precum Dumnezeu, rai în Eden...” (Dumitru Cerna). 
La care, daţi-mi voie să adaug: „În această primăvară, a lui 2008, în orăşelul Tulcea a poposit, 
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sub forma unei copii xeroxate, minunata dumneavoastră Dacia edenică, pentru ca noi, 
muritorii, citind-o, să mergem, fie şi pentru câteva clipe, în raiul străbunilor daci. O astfel de 
lucrare ar merita să fie mai bine cunoscută, cu atât mai mult cu cât agresiuni de tot felul 
vizează fiinţa noastră naţională. Doresc să vă felicit, la ceas aniversar, pentru întreaga 
dumneavoastră creaţie şi în special pentru acel filon dacic, deosebit de preţios pentru 
dăinuirea în timp a românilor.” (Gheorghe Şeitan). 

 În acelaşi timp, dl dr Robert Ballard, celebrul explorator al adâncurilor mărilor, 
descoperitorul epavei Titanicului, preocupat recent de străfundurile Mării Negre unde a 
identificat vestigiile unei civilizaţii străvechi de dinainte de Potop, mi-a comunicat că în 
investigaţiile sale viitoare va fi interesat de cercetările mele. Canalul Discovery m’a anunţat că e 
dispus să difuzeze documentare după descoperirile din Dacia edenică, cu condiţia ca aceste 
documentare să fie realizate. Am primit propunerea din partea unui prestigios autor de 
eseuri cinematografice de la Antenne 2 să realizeze filme pe temele din Dacia edenică. Dacă 
acestea se vor întâmpla, vom asista nu la satisfacerea unui orgoliu personal ci la înfăptuirea 
unui act de dreptate făcut năpăstuiţilor daci. Pentru că Dacia edenică e o replică a dacilor 
adresată prezentului şi unei îndelungate istorii ostile, pornirea lor pe deplin justificată de a se 
afirma drept ceea ce sunt, de a se elibera din lagărul (cultural) de exterminare în care încă 
sunt încartiruiţi. 

3. Aţi demonstrat că Havila din Vechiul Testament este Valahia. Cum aţi rezuma 
corespondenţa Zalmoxis-Iisus? 

 Din capul locului, declar că eu sunt creştin şi în tot ceea ce întreprind, în scris 
sau în viaţa de toate zilele, mă manifest ca un creştin. Pe Zamolxe, fie că, aşa cum chiar 
Herodot spunea, a fost de la început un zeu sau că a fost un înţelept zeificat, eu îl iubesc 
nespus pentru că e al nostru. Şi asta cu atât mai mult cu cât, premergător fiind, el a mers în 
sensul drumului lui Hristos, a pregătit dacilor primirea bucuroasă, şi nu impusă, aşa cum 
seminţiilor vecine li s’a întâmplat, a creştinismului. Dar nu voi stabili niciodată o altfel de 
corespondenţă între Zamolxe şi Hristos. Iisus Hristos nu a fost un profet întemeietor de 
religie asemenea lui Buddha, Confucius, Moise, Mohamed sau Zamolxe însuşi, în rândul 
cărora nişte sincretisme total false şi extrem de nocive Îl aşază. Iisus Hristos a fost şi este 
Dumnezeu, singurul Om în care Dumnezeu S’a întrupat. 

4. Există în Dacia edenică un capitol cuprinzând colinde culese de dumneavoastră. Mai 
aveţi şi alte culegeri de folclor nepublicate? 

 Din nefericire, cu toate că ador folclorul, ca şi tot ce ţine de arta populară, de la 
arhitectură la port, de la cântece la vasele de lut, şi cu toate că vin dintr’o vatră etnografică de 
excepţie (sunt consătean cu Nicolae Densuşianu, a cărui Dacie preistorică o posed, prin 
moştenire, în ediţia princeps), culegerile mele de folclor sunt cu totul nesistematice. Le am 
foarte bogat în suflet, destul de mult în minte şi prea puţin în dosare.  

5. Mioriţa poate fi un vehicul cu care să putem ajunge în Edenul strămoşilor? 
Mioriţa e nu o poemă ci un miracol. Prin intermediul ei noi putem străbate nu 

numai toată devenirea noastră, din Eden până azi, ci şi toate adâncimile noastre, acelea  care 
scapă oricărui aparat, oricât de sofisticat, întreg universul nostru de taină. 
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6. Ce suntem noi, românii? Romano-daci? Daci? „Corcituri” (v. teoria N. Djuvara)? 
Noi suntem daci romanizaţi, aşa cum există gali romanizaţi sau hispani 

romanizaţi. Poziţia pe care se situează purismul dacic este la fel de eronată ca aceea a 
purismului latin. A opune Şcolii Ardelene o interpretare contrară, „în oglindă”, înseamnă a 
repeta eroarea aceleia, numai că în sens invers. Nu vom face nici un serviciu dacilor, şi aşa 
destul de ostracizaţi, inventând pe seama lor tot felul de fantasmagorii cărora nu le dau 
crezare decât nişte naivi diletanţi şi care nu fac decât să compromită o cauză nobilă, aceea de 
a impune să le fie recunoscute dacilor meritele pe care ei în realitate le au. Nu venim cu 
nimic în sprijinul dacilor susţinând că limba latină este limba dacă. Romanii îşi au meritele şi 
scăderile lor pe care noi suntem obligaţi să le privim cu obiectivitate. La un moment dat, 
moment ce s’a extins pe mai multe secole, romanii au fost cea mai mare forţă a lumii şi au 
creat o civilizaţie ce s’a impus întregii lumi cunoscute atunci. Se pune întrebarea: cum au 
renunţat dacii la limba lor şi au adoptat limba poporului cu care s’au confruntat pe viaţă şi pe 
moarte, de care au fost învinşi, pe care l-au urât cu înverşunare? Odată integraţi în Imperiul 
Roman, care era Uniunea Europeană (plus Vest-Asiatică şi Nord-Africană) a acelui timp, 
dacii n’au mai avut nici o reţinere în a-şi însuşi limba latină pentru că în Imperiul Roman nu 
te puteai mişca fără să cunoşti latina, aşa cum azi nu te poţi descurca nicăieri în lume dacă nu 
o rupi pe englezeşte. Nimeni n’a urât mai mult şi mai justificat pe americani decât japonezii, 
victimele bombei atomice americane, dar azi în relaţiile lor cu străinii de orice etnie ei nu se 
folosesc decât de limba vorbită de americani, după cum toate produsele lor de export au 
denumiri şi instrucţiuni în limba engleză. Că limba română este o limbă neo-latină nu există 
nici un fel de dubiu şi a susţine altceva nu te expune decât la a te umple de ridicol. Prin 
urmare, nu a atribui dacilor cuvintele indubitabil latine e o operă la care noi ar trebui să ne 
angajăm ci a face să li se recunoască dacilor cuvintele ce de drept le aparţin. Iată la ce mă 
refer. A) Există o sumedenie de cuvinte considerate ca provenind din slavă. Între acestea 
Cerna, numele mai multor râuri din spaţiul dacic. Semnificaţia lui în slavă (şi e motivul pentru 
care i se atribuie această origine) e neagra. Numai că cu mai multe secole înainte ca slavii să-şi 
anunţe prezenţa prin aceste locuri, geografii greci înregistrau existenţa aici a râului Cerna 
(grafiat Dierna, Tierna, Tsierna, ezitări grafice care atestă imposibilitatea transcrierii cu 
caractere greceşti a lui ce), nume, prin urmare, dacic şi nicidecum slav. Iar în situaţia aceasta 
sunt o sumă infinită de toponime, deşi, firesc, în condiţiile culturale de atunci, cele mai multe 
nu au fost înregistrate ci doar transmise oral. B) S’a identificat un număr de cuvinte sigur 
dacice prin comparaţie cu altele apropiate ca pronunţie şi sens din albaneză. Numai că acest 
repertoar, deşi absolut corect, e revoltător de restrictiv. Mai întâi, daca şi ilira, deşi înrudite, 
erau totuşi limbi diferite, aşa că nu toate cuvintele dace se asemănau cu cele din iliră. Prin 
urmare, cuvintele dace păstrate în limba română e obligatoriu să fie mult mai numeroase 
decât acelea care îşi găsesc corespondent în albaneză. Albaneza însăşi nu a preluat întru totul 
lexicul din iliră, existând aşadar posibilitatea ca o seamă de cuvinte de origine dacică 
existente în limba română să nu-şi găsească azi corespondente în albaneză deşi ele odinioară 
să fi fost înrudite cu termeni din iliră, azi dispăruţi. C) În dicţionarele limbii române, alături 
de cuvinte considerate ca provenind din latină, slavă, greacă, maghiară, turcă, germană etc., 
există o uriaşă sumă de cuvinte care nu provin din nici una din aceste limbi şi care sunt 
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înregistrate ca fiind „de origine necunoscută”. Or, acestea, neprovenind din nici una din 
limbile cu care româna a venit în contact, nu pot fi decât de origine autohtonă, adică dacică, 
pentru că e mai verosimil a le considera ca aparţinând unei populaţii care a vieţuit aici 
neîntrerupt decât a le socoti ca picate din cer. Procedând astfel, logic, corect, ştiinţific, ne-am 
trezi cu un lexic dacic impresionant şi am rămâne surprinşi de măsura incredibilă în care ne 
exprimăm în limba dacă. E grăitor faptul că Bucureşti, numele capitalei noastre, e cuvânt 
dacic. 

7. Credeţi că Dacia poate reînvia? 
Dacia nu e nevoie să reînvie. Dacia există pentru că Dacia e eternă, nemuritoare. 

De altceva e nevoie: de capacitatea noastră de a o desluşi în vâltoarea tot mai învălmăşită a 
vremurilor. 

8. De unde vine numele de Scorobete? 
Iniţial, până acum o sută şi ceva de ani, oameni cu numele Scorobete nu se 

găseau decât într’un singur punct din ţară şi de pe glob: în Meria, un sat din Ţara Haţegului. 
Un sat situat pe un pisc la peste 1000 de metri altitudine, înconjurat de pante piezişe, cu 
marele dezavantaj că avea un sol arid şi n’avea nici o legătură cu lumea din jur, dar şi cu 
uriaşul avantaj că era de necucerit. Evident, un loc de refugiu, cu toate rigorile impuse de un 
asemenea statut. Toţi cei care poartă numele de Scorobete, întâlniţi azi prin diferite părţi ale 
ţării, nu sunt mai distanţaţi de trei sau maximum patru generaţii de Meria. Bunicul meu, tatăl 
tatălui meu, a coborât din Meria într’un sat mai accesibil unde s’a însurat, unde s’a născut 
tatăl meu şi unde m’am născut eu. Nu ştiu ce însemna Meria în dacă. În latină, Meria 
provine din merus, pur, curat, neamestecat, genuin, veritabil, adevărat. În Ardeal, regional, 
merie înseamnă albastră, culoarea infinitului şi a veşniciei. Numele Scorobete e dacic. În el se 
regăsesc consoanele dure s, r, b, t, ca în numele de regi Burebista şi Rubobostes, sau în 
rangul nobiliar tarabostes. Viţa Scorobete provine dintr’o familie de nobili daci cu numele 
SCOR. De unde ştim că a existat această familie? De acolo că unuia din acest neam, ajuns 
rege, i s’a spus Scorilă (grecii şi latinii au notat pe ă, inexistent în alfabetele lor, printr’un sunet 
apropiat, o), iar, aşa cum Chirilă derivă din Chir, Dănilă din Dan, Voicilă (nume purtat, 
printre alţii, de Papa Ioan Paul al II-lea, grafiat în polonă Woytila) din Voicu, Scorilă provine 
obligatoriu dintr’un SCOR. De unde ştim că familia era nobilă? De acolo că un rege nu 
putea descinde dintr’o familie plebee ci dintr’una nobilă, regulă respectată cu stricteţe din 
antichitate până azi, cu toată democraţia cu care ne-am procopsit pe parcurs. Iar scepticilor 
care s’ar îndoi că un nume se poate perpetua de-a lungul atâtor secole le aducem dovada că 
nu departe de Meria se află un vârf de munte care se numeşte Scorila şi, cum înşişi romanii 
au spus-o, “Daci montibus inhærent” – Dacii trăiesc nedezlipiţi de munţi. 

  
Interviu realizat de Gheorghe ŞEITAN 

 



 25 

Ion MILOŞ (Suedia) 
 

OMUL 
 

Cum să recunoşti Omul, Doamne 
Când atâţia ascund în mână un cuţit 
Când atâţia poartă barbă 
Ca să semene cu Tine 
Şi ne vând neghină şi vânt 
 
Cum să recunoşti surâsul Duhului 
Când justiţia merge cu ochii închişi 
Când pe conştiinţa lumii 
Dorm vipere aurii 
Iar adevărul 
Nu se poate spune decât la psihiatru 

 

DECRET 
 

De-acum încolo 
Pisicile nu mai au voie să prindă şoareci 
Acum e rândul şoarecilor 
Să prindă pisici 
 
De-acum încolo 
Păsările nu mai au voie să zboare 
Acum e rândul animalelor  
Să se înalţe 
 
De-acum încolo 
Nu mai au voie să moară pentru adevăr 
Acum e rândul adevărului  
Să moară pentru oameni 
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Ion CRISTOFOR 

PROFESORUL CRIŞAN MIRCIOIU 
 

 La vârsta când alţii nu îşi mai găsesc ochelarii de pe nas, profesorul Crişan 
Mircioiu este de o surprinzătoare vitalitate. Nu cred să existe un eveniment cultural cât de 
cât important la care Crişan Mircioiu să nu fie prezent. Nu cred că profesorul nonagenar să 
fi scăpat vreun  concert sau vreo lansare de carte bună din ultimii ani. Prezent mai peste tot, 
Crişan Mircioiu e departe de a se mulţumi cu postura unui spectator pasiv sau a unui ins 
somnolent. La anii săi, Profesorul ţine şi acum conferinţe, prezintă cărţi şi expoziţii, publică 
articole şi cărţi. Uluitoarea vitalitate se îngemănează la profesorul clujean cu o vioiciune 
intelectuală de invidiat. În toate împrejurările, venerabilul profesor  emite judecăţi proprii, 
originale, bazate pe o vastă cultură, de veritabil enciclopedist, pe o curiozitate fără astâmpăr. 
Dacă unii dintre noi, seduşi de opiul televiziunii sau de drogul manelelor,  refuză să mai 
cumpere sau să citească vreo carte, profesorul  se dovedeşte, şi la această vârstă, un cititor 
atent şi pasionat. Aş povesti aici un mic amănunt, anecdotic, dar extrem de grăitor pentru 
profilul moral şi intelectual al acestui om de aleasă nobleţe spirituală. Acum un an şi ceva, l-
am întâlnit pe domnul Mircioiu la lansările de carte din cadrul Festivalului "Eterna 
epigramă". Adaug, în paranteză, că Domnia sa este el însuşi nu numai amator de epigrame, 
ci şi autor de spumoase catrene satirice. Îşi achiziţionase câteva cărţi, iar în criză de mărunţiş 
mi-a solicitat o mică sumă pentru a-şi mai cumpăra o antologie din scrierile lui Cincinat 
Pavelescu, ultimul exemplar de pe tarabă. Am constatat, peste puţină vreme, că profesorul 
parcursese deja volumele cumpărate. Şi mai uimit am fost să văd că profesorul nu a uitat să 
facă un drum special până în biroul Primăriei, unde lucrez, pentru a-mi înapoia infima sumă 
cu care am avut onoarea să-l împrumut. Şi de care eu uitasem cu desăvârşire... 
     Neîndoielnic, ursitoarele au fost generoase cu acest strălucit reprezentant al 
medicinii clujene. O explicaţie a vitalităţii sale poate să fie şi faptul că deşi profesorul e 
originar de la Câmpina, unde s-a născut în 1913, familia ilustrului chirurg îşi are originile în 
zona Braşovului. Strămoşii săi au fost ciobani,  ce străbăteau în transhumanţa lor mii de 
kilometri, departe de casă, luptîndu-se cu capriciile vremii, cu vrăşmăşia oamenilor sau cu 
fiarele sălbatice.  De la aceştia pare să fi moştenit savantul caracterul său puternic şi demn, de 
om viguros şi  răzbătător, care nu se lasă biruit cu uşurinţă.  
 Indiscutabil, profesorul Crişan Mircioiu este una din marile personalităţi ale şcolii 
medicale clujene. A fost un chirurg faimos, ce s-a format în mediul academic clujean, 
dominat, cândva,  de staturile mitologice  ale lui Iuliu Haţieganu sau Victor Papilian. Ca şi 
aceştia, a înţeles să fie mai mult decât un simplu medic sau un bun mânuitor al bisturiului. 
Toată viaţa sa a fost un excelent dascăl, rămânând mereu apropiat de tinerele generaţii. E 
una din posibilele explicaţii ale tinereţii sale spirituale.  De-a lungul unei vieţi dedicate ştiinţei 
medicale şi semenilor, a publicat numeroase lucrări de strictă specialitate, dar şi câteva cărţi 
dedicate unor spirite cu care are indiscutabile afinităţi: Albert Schweitzer (1983), Omagiu Iuliu 
Haţieganu (1985), Omagiu Victor Papilian (1988), Onisifor Ghibu la a 20-a aniversare a Universităţii 
Daciei Superioare (2001), Theodore Billroth şi chirurgia (2002). Dintre aceştia, mai apropiat îi este, 
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desigur,  Onisifor Ghibu, căruia i-a fost ginere şi a cărui operă, cenzurată, pusă, mulţi ani, 
sub obroc în perioada dictaturii, a fost restituită datorită eforturilor şi pasiunii de discipol a 
lui Crişan Mircioiu. 
 La cei 95 de ani ai săi, profesorul Crişan Mircioiu  este un mit viu şi o personalitate 
inconfundabilă a urbei noastre. Ne uimeşte mereu prin modestie, prin simplitatea sa, 
necăutată, atât de rară într-o lume a vanităţii şi a orgoliilor deşănţate. Ilustrul nostru 
concetăţean ne încântă prin generozitatea şi căldura umană a caracterului său, cu atât mai 
mult cu cât trăim, de o vreme, într-o lume dominată de goana după bani şi bunuri materiale. 
Prietenos şi fratern în toate manifestările sale, profesorul trăieşte, asemenea vechilor greci, cu 
sentimentul agorei, al apartenenţei la o mare familie. Patriot, fără  excese naţionaliste, Crişan 
Mircioiu e un om ieşit din comun, exemplar în toate manifestările sale, de savant, de dascăl, 
de om al cetăţii, de prieten mai mare şi mai înţelept.  Fiecare întâlnire cu acest om este o 
binecuvântare a existenţei şi o certitudine că miracolele sunt încă posibile în lumea noastră. 
La mulţi ani, iubite domnule Profesor!   
 
 
 
 
Ioan  GÂF-DEAC 

SIMETRII GENERALE 
 

1. Situaţii simetrice 
 

       Există în floare libertatea ca permisiune. 
Se întrec plecările spre înapoi, în dauna celor ce trebuie să treacă peste 

înainte, întrucât orizontul acela din faţă este de dor, de ardere, de pierdere.  
Regăsirile sunt în marele trecut liber, în libertatea deplină a neasumării. 
Spre marea restricţie avansăm, spre căutarea nedorită, prin înclinări 

simetrice. 
Se aude maxima libertate căzută în posibile acte, se înţelege marea iubire 

umblând peste toţi oamenii, în egală măsură peste vegetaţie şi minerale. 
Interzicerea  justificării devine normală în simetria sfântă a oglinzilor. 
Din marea răspundere a mersului spre sfârşit se iscă noi începuturi. 
Din sursa simetriilor amestecate se nasc izvoare de dragoste nesfârşită. 
Din reclădirea văzului într-un larg ochean de dor, înăsprit şi ars de lumină, 

revine văzduhul cel clar al îndrăgostirii.  
Unei flori îi este permisă culoarea, chiar într-o câmpie sfâşiată  de 

interziceri. 
Religia iubirii egalizează distanţele printr-un maxim consum de dor. 
Dintr-o oglindă în alta, dintr-un cer într-o apă, dintr-un aer într-o 

dragoste, toate se petrec prin treceri. 
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Trecerea petrecere este simetrică. 
Reversibile perechi sunt înrobite în cleştele cald al modelării plecării spre 

înainte. 
Sunt agregate mecanismele îndrăgostirii, filosofiile devin alchimii pe 

lanurile de maci, întrezărirea devine constatare, înălţarea se lasă pierdută în propria-
i imagine din adâncime. 

Se presimte o largă renovare a dragostei. 
Simetriile vor lăsa în voia soartei sfârşirea; se va pierde topirea cea 

definitivă, ireversibilă. 
Acum se pot observa chingile nemorţii. 
Nicicând nu s-a dedus sfârşirea, întrucât nu s-a produs naşterea cea 

definitivă, ireversibilă. 
Se cere o egală simetrie în îndrăgostire, se impune o simplificare în zbor.  
O dropie revine în plutire, un sturz se reaşează în asfinţit, o pasăre sfântă 

poartă semnalul simetriilor duale. 
Vom compara, aşadar, amestecul etern între reîntâlniri cu separarea 

veşnică între plecări. 
       

15 aprilie 2008 
 
 

2. Simetria adâncului înalt 
 

Într-un ceas al secundelor vii se poate zări simetria cea rece: acel ce are 
capacitatea de a face binele, în egală măsură are puterea de a face rău. 

Cel ce iubeşte, neiubeşte neiubind binele. 
Nu suntem pregătiţi de avans. O anume tehnică a dragostei ne poartă spre 

înainte. 
Lipsim din generala iubire, din dragostea esenţială; nu suntem reîntâlniţi 

din dragoste izvorâtă din iubirea supremă, din simetria ascunsă. 
Trecem prin influenţe. Nimic nu visăm, ci doar reluăm revisările din zodii. 
Să facem o iubire de argint este ţelul nostru cel rece, negarea adevărului 

despre ireal. 
Mereu căutăm ameliorarea prin poezie, colocaţia în mozaic, supremaţia 

reţelei şi pierderea în iubirea cea definită. 
Simetria iubirii ne-arată pierderea în iubirea nedefinită. 
Noi tragem libertatea înapoi mergând înainte.  
Închiderile se strâng prin deschiderea  trecutului. Avem nevoie de regăsiri.  
 În noi se află cealaltă parte a oglinzii, a vederii în larg, prin molecula 

moale a tristeţii. 
Zădărnicia neatinsă doarme în marea neputinţă a revenirii. 
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Neîncumetarea este însoţitoarea fricii în lumea rece, în care iubirea este 
conspirativă. 

Trăim iluzii cantonaţi în deziluziile nevăzute, iar unghiurile întoarcerilor în 
oglinzi sunt moarte în ştiinţa optică a risipirii. 

Numeroase înălţări sunt plutiri fără de voie, ademeniri înalte spre risipire 
în aer. 

Cu cât mai jos, cu atât mai înalt, mai larg şi imposibil urcat în posibilitatea 
iubirii. 

Trec înălţatele unghiuri peste piramide cu lumini albastre, în care 
incolorele zăpezi înfrigurează iubirile dintre oameni. 

Trece oceanul peste continente, plecarea se întoarce pe strada cu colţarii 
de argint, când verile arse aşteptau coborârea din etaje. 

Se întorc devreme, – prea devreme, – părerile de bine, în egala măsură a 
părerilor de rău. 

Va reveni întâlnirea, va încolţi anotimpul, se va subscrie seva înălţării. 
Priviţi imensitatea familiei de frunze şi puneţi întrebarea de unde provine 

substanţa lor în tulburătoarea înălţare a luminii. 
Cel ce se înalţă este capabil de coborâre în adâncul cel înalt. 

 
21 aprilie 2008 

 
 

3. Să înălţăm scăderea 
 
 Acum, ce trebuie să facem ? 

Să auzim începutul, să închidem împietrirea, să înălţăm scăderea, să 
deschidem întunericul şi mai ales să dezvelim îndrăgostirea. 
 În continuare, să preamărim topirea, să ascultăm pieirea, să renaştem 
naşterea, să rescădem adunarea în toate cele care sunt şi, în cele ce nu vor fi 
niciodată. 
 Oricum, este necesară iubirea verbului, punerea literelor în sunete, 
turnarea lor într-o muzică sfântă şi aplecarea stăpânirii în nepreţuita umilinţă. 
 Putere mai multă nu trebuie instaurată în frumuseţea florilor, viaţă mai 
densă nu-i necesară în osiile timpului, iar sfredelele luminii nu au nevoie de arderi 
polare, atunci când sinuciderile vegetale revin toamna. 
 Încă se duc spre facere arcuri de cocori din bronz, se întrec valurile spre 
moarte la hotarele ţărmului; din lumea alchimiei, spre dispariţie se culcă umbrele în 
destrămate urme de nor. 
 Mai apoi, revine dragostea ca un nemetal de aur într-un metal de aer, spre 
a ne închina ei, într-o nestrămutată aşezare în veşnicia ruginită a contopirii 
copilăriei cu pierderea în păduri fără margini. 
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 Sunt controlate sosirile, înălţările devin aninate de zmeul de aramă, care se 
culcă în nopţile veşnice pe metalul rece din penele cocorilor deja pierduţi în 
zăpezile dureroase ale imposibilului dor, în câmpiile pregătite pentru a găzdui 
zboruri. 
 Ce trebuie să facem, deja este făcut, întrucât marea iubire orbeşte lumina, 
înalţă strălucirea într-o nemaiauzită fericire. 

    
Is. 25 aprilie 2008 

 
 

4. Schimbarea eternă 
 

Fără istorie este dragostea. 
O mare schimbare a obiectelor tangibile se întrevede în cărţile închise. 
Criteriul suprem pentru bucurie este  schimbarea eternă. 

 Fără istorie este amestecul între vechi şi nou. 
 Respectul încrederii este noul respect al nevorbirii despre durerile antice, 
despre căderile în sine. 
 Se caută condiţiile sigure pentru profesionalizarea iubirii, pentru zborul 
întunecat al norilor prin ziua închisă  în data de ieri, în data de azi. 
 În data de mâine va fi o lungă istorie, o iubire suspectă de alianţe exotice. 
 Pierderea fiecăruia înseamnă administrarea adâncurilor tragice, a căderii în 
viitor, a revenirii în ieri, în marea credinţă, mult prea vizibilă în privinţa trecerii prin 
lume. 

Adresa întreagă a îndrăgostirii este în neant, în coloanele marii 
înţelepciuni, în contopirea 

fiecăruia cu altă lume, cu alte hotare, la fel de tragice ca dizolvarea distanţelor 
dintre oceane.  

Nimic nu există fără altceva, iar acel altcineva este purtător de durere, 
sfârşită în nesfârşita întindere a lumii fără hotare. 
 Materia devine pulbere, aurul din vis se va risipi în aer, sunetul va împietri 
în nevăzut, iar neauzitul va isca freamăt pierdut în regăsire. 
 Tu vei fi undă de ocean, val de aer, sunet de lumină, gând de piatră şi 
veşnicie de platină. 

    
Is. 25 aprilie 2008 

 
  

- va urma -  
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Valeriu VARVARI       
   

„VEDETE” ŞI CLOVNI 
 
I ndivizi superficiali, flecari, 
Râd la televizor,  
Râd tot timpul  
De parcă ar fi bolnavi. 
 
În parte 
Semişcolaţi, semiculţi 
Stricând limba înfiorător 
Cu o nonşalanţă enervantă, 
Plini de sine 
Şi se mai dau şi vedete! 
 
Culmea! 
 
Unii se obrăznicesc în aşa hal 
Că-i spun preşedintelui ţării 
 
Bă! 
 
Sau se amestecă în treburi 
Depăşindu-le lungul nasului, 
Ceea ce-i destul de  puţin spus. 
 
Ăştia 
Se aseamănă cu alţii  
Ce inventează cuvinte penibile, 
Jucându-se în nisip de-a 
Limba română: 
PoveŞTIRI, prepoepoziţii,preopoziţii, 
În fine, proepoziţii etc., 

Folosind uneori şi expresii  
Transparente, aluzive, subtil porno, 
agramate, 
Sfidând pe Eminescu 
Şi se mai dau şi rotunzi! 
 
Aceste aşa-zis elite cu ifose, 
Dealtfel clovni, 
Pot fi recunoscute 
Din marele public amorf, 
Deşi uneori se pot uşor confunda, 
Cu un alt soi, 
Dar, mă rog – 
După bluze cu inscripţii,  
După coada de cal,  
După barba de ţap,  
După mărgelele de la gât 
Sau că umblă în negru 
Ca ciorile. 
 
Ei neagă sfidător 
Cu tupeu, 
Tot ce s-a scris până la ei 
Deşi n-au citit. 
 
Bătrânii 
Nici nu există! 
 
Aşa că  
Nu e de glumă!
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Ion BUZAŞI 

RÂNDURI DESPRE MATEI GAVRIL (1943-2008) 
 

„Un alt prieten ne-a murit …” 
 
 Aflu din „România literară”, nr. 21/2008 din 30 mai, despre trecerea la cele 
veşnice a poetului Matei Gavril. 
 L-am cunoscut în anii studenţiei clujene. Prin 1961-1962, funcţiona un 
cenaclu literar studenţesc la Casa de cultură a studenţilor, condus de poetul Nicolae 
Stoie. La acest cenaclu într-o seară şi-au făcut apariţia doi tineri liceeni, frumoşi, timizi 
şi cu o înfăţişare poetică, romantică. Mi s-a părut că sunt colegi şi buni prieteni: erau 
Ioan Alexandru şi Matei Gavril. Primul ne-a şi citit câteva poezii, patetic şi inspirat (de 
fapt le-a recitat) şi a fost apreciat ca o apariţie de care se pot lega îndreptăţite speranţe 
în poezia românească din generaţia anilor ’60, ce începe să-şi contureze tot mai ferm 
profilul. Matei n-a citit în acea seară şi nici nu-mi amintesc vreo şedinţă de cenaclu la 
care să-l fi auzit citind sau recitând. În toamna anului 1962, ambii erau studenţi la 
filologia clujeană. S-a nimerit ca „acel an” al filologiei clujene să fie bogat în poeţi: erau 
colegi cu Ana Blandiana, Gheorghe Pituţ, Ion Sângereanu ş.a. E drept că după anul III, 
deci din 1965, unii dintre ei, Ioan Alexandru, Ana Blandiana, Gh. Pituţ, s-au transferat 
la Bucureşti. Matei Gavril, care era dintr-un sat din apropierea Clujului, Cioanca, a 
rămas în continuare la Cluj şi publica poezii în „Tribuna”, o revistă literară mai 
accesibilă tinerilor aspiranţi la literatură, decât „Steaua” care mi se părea mai aristocrată, 
rezervată numelor consacrate. Ne vizita din când în când la căminul „Emil Racoviţă” 
(fost „Avram Iancu”) la camera noastră (cameră în care ne plăcea să credem că a locuit 
pe vremea studenţiei sale şi Pavel Dan – şi citeam nuvela Studentul Livada cu dorinţa de 
a identifica detaliile topografice ale descrierii) fiind prieten cu Nicolae Stoie. Eram, ca şi 
Stoie, colegul meu de an şi de grupă, în 1965, în anul absolvirii studiilor filologice, iar 
Matei Gavril, în anul III. Era un adolescent frumos şi îngândurat, aşa cum îi stă bine 
unui poet. Pe vremea aceea la filologie (şi cred că nu numai la cea clujeană), cam toţi 
studenţii se voiau sau se credeau scriitori „in spe”, iar pentru cei care chiar publicau în 
revistele literare, rare atunci, aveau o invidioasă admiraţie. Citisem, cred, ultimul volum 
de versuri al lui Al. Andriţoiu, din care am reţinut vaste versuri de mândră afirmare a 
distincţiei fizice: „Deci, treacă-mi pasul printre flori, / Multicolore şi măiastre / Că-s cel 
mai zvelt între feciori / Şi-ntre poeţii vremii noastre.” Sub impresia acestor stihuri am 
spus că Matei Gavril e cel mai frumos dintre tinerii poeţi clujeni, iar el, într-un fel de 
generoasă reciprocitate m-a gratulat spunându-mi că sunt cel  mai frumos dintre 
absolvenţii filologiei clujene din promoţia 1965. Era admirat de studente nu numai de 
la filologie ci şi de la alte facultăţi care aspirau la poezie. Aşa în câteva rânduri l-am 
văzut pe străzile Clujului cu studenta medicinistă şi poeta Angela Marinescu. Mai târziu 
s-au căsătorit, au împreună un băiat, Alexandru, foarte inteligent şi învăţat, autorul unor 
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eseuri filosofico-literare publicate după 1990 în „Contemporanul. Ideea europeană” de 
sub redacţia lui Nicolae Breban.  
 Din toamna lui 1965 eram profesor la Blaj, la Şcoala Profesională a Grupului 
Şcolar Forestier şi în primele luni, două sau trei, până mi-am găsit o gazdă am locuit 
într-o cameră a pedagogului de la etajul atelierelor şcolii, unde era şi o parte a 
internatului. Într-o duminică, ploioasă şi plictisitoare de primăvară, m-am pomenit cu 
vizita lui Matei Gavril. Cred că era în drum spre Bucureşti şi a făcut o întrerupere de 
două zile la Blaj ca să mă viziteze. M-am bucurat, am evocat cenaclul studenţesc 
clujean, boema clujeană, mi-a citit şi recitat poezii, ne-am plimbat, iar seara, la o nouă 
lectură ne-am desfătat şi cu un vin de Blaj care stimula fervoarea poetică a aducerilor 
aminte şi rostirii versurilor. A doua zi, nu mai ştiu în ce împrejurări, deodată lui Matei 
Gavril, fiind, luni şi zi în care am trei ore, i-a venit ideea să susţină (sau să „predea”, 
cum se spunea atunci!) una din lecţii, la anul III electricieni de la Şcoala Profesională. 
Era o lecţie anostă de literatură contemporană: Nagy Istvan, La cea mai înaltă tensiune – 
un roman al industrializării socialiste, în care după o scurtă prezentare a autorului şi a 
operei urma şi un fragment din carte. Matei Gavril s-a descurcat bine, din punct de 
vedere metodic, a dialogat prietenos cu elevii ucenici, le-a citit expresiv fragmentul, l-a 
comentat accesibil, iar la final, ca să-i amuze, le-a spus şi câteva anecdote în legătură cu 
Nagy Istvan, figură pitorească între scriitorii clujeni din acea vreme, pe seama căruia 
circulau o serie de glume bazate mai ales pe exprimarea lui în româneşte, aproape 
totdeauna echivocă şi caraghioasă. 
 Au trecut anii, Matei Gavril s-a stabilit la Bucureşti, a lucrat în redacţiile unor 
reviste literare, într-o vreme chiar la „România literară”, unde a avut îndrăzneala să se 
încontreze chiar cu orgoliosul prozator Nicolae Breban, redactorul şef al revistei, iar 
după 1990 răspundea de o editură şi urmăream titlurile cărţilor ce ieşeau de sub tiparul 
acestei edituri şi o dată am simţit îndemnul să-mi comand cărţi de istorie şi critică 
literară consacrate lui Eminescu. Am renunţat, după ce am căutat în zadar adresa 
editurii.  
 Şi acum vestea, pentru mine cu totul neaşteptată, deşi pentru cunoscuţi se ştia 
că suferă de mai multă vreme de o boală gravă şi rarisimă.  
 Amintindu-mi acum de studenţia noastră, de întâlnirea blăjeană şi de numele 
său întâlnit întotdeauna cu bucurie în presa literară, murmur îndureratele versuri 
argheziene: „Măritule, Slăvitule, să poţi / Ca să mi-i iei în parte / Şi eu să-i plâng pe 
toţi!”  
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Georgeta MUSCĂ OANA 
 

SUNETUL LUMINII 
 
În nopţile îndoliate 
Eu cânt pe clape de lumină, 
Când sufletul curtat de moarte 
Se-nchide-n gânduri ghilotină. 
 
Speranţele îmi fug departe,                 
Ascunse-n plâns de violină          
Şi-n nopţile îndoliate 
Mai cânt pe clape de lumină. 
 
Chiar dacă totul mă desparte                  
De viaţa asta anodină,                             
Iar tâmplele însingurate                            
Culeg doar visuri din verbină, 
 
În nopţile îndoliate 
Eu cânt pe clape de lumină. 
 
 

NUMAI UN PAS… 
 
Cu gând împotmolit în renunţări 
Şi viitorul conturat anost, 
Rătăcitor pe trudnice cărări             
Am nişa suferinţei adăpost. 
 
 
 
 
 

 
Speranţele îngenuncheate mor 
În picături prelinse-n univers,                    
Tristeţi pătrund prin fiecare por              
Şi contul vieţii se închide-n mers.   
           
O clipă-nlănţuită-n lacrimi sunt, 
Doar neputinţă zace-n faţa mea, 
În jur mai simt doar izul de pământ 
Şi lemnul trage-a mă îmbrăţişa. 
 
În noaptea dăruita în avans 
Necunoscute trape se deschid, 
De hău mă mai desparte doar un  
pas... 
Nici nu trăiesc, e doar un vis perfid. 
 
 

ÎNVAŢĂ! 
 
Te-alungă vântul printre brazi 
Şi te striveşte-n goana mare, 
Taci, clipă, învaţă să rabzi 
Căci şi durerea-i muritoare! 
 
Azi te ridici şi mâine cazi, 
Te pune soarta la-ncercare, 
Învaţă suflete să rabzi 
Căci viaţa este-o provocare! 
 
Taci, clipă, învaţă s-asculţi!   
Tu, suflete, încearcă să uiţi!      
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MĂRTURII DE DUPĂ GRATII 
 

”Acest studiu este o încercare de a pune exrerienţele trăite de bărbaţii şi femeile din Italia şi România, 
care, indiferent de motiv, au fost consideraţi un pericol pentru sistemele politice care conduceau pe atunci destinele 
“ţărilor care au suferit, în consecinţă, un tratament aspru şi inuman, în contextul mai amplu al acelor crime 
contra umanităţii care mai sunt, sau cel puţin ar trebui să fie, una din preocupările noastre principale azi” (p. 
22). Astfel îşi prezintă autorul, în Introducere (p. 21 - 40), volumul Mărturii de după gratii. 
Experienţe române şi italiene, apărut la Editura Sedan, în anul 2007, volum care 
impresionează nu numai prin dimensiune (însumează 464 de pagini, peste 280 de note la cele 
13 capitole, o listă de bibliografie extinsă pe 20 de pagini) ci, îndeosebi, prin multitudinea şi 
gravitatea aspectelor tratate. Autorul utilizează, cu siguranţă şi dexteritate, o informaţie uriaşă. 

Michael H. Impey este profesor le University of Kentucky, Lexington, USA, şi, în 
acelaşi timp, după cum îl caracterizează profesorul Mircea Borcilă de la Universitatea  “Babeş – 
Bolyai”, în densul Cuvânt înainte din deschiderea volumului, ”unul dintre cei mai importanţi 
exponenţi ai studiilor româneşti din Statele Unite şi din întreaga lume” (p. 5). Teza lui de doctorat este 
despre opera lui Tudor Arghezi, dar a scris şi despre Marin Preda, Augutin Buzura, Nicolae 
Breban, Alexandru Ivasiuc, Ana Blandiana, Gabriela Melinescu, Tristan Tzara etc. 

Traducerea volumului este realizată de profesorul Dan Brudaşcu de la Universitatea 
“Avram Iancu” a cărui colaborare cu autorul este, dincolo de traducere, foarte importantă. 
Dan Brudaşcu i-a sugerat autorului teme deosebit de grave din istoria suferinţelor românilor 
supuşi comunismului cum sunt: deportarea forţată a românilor din Bucovina de Nord în 
Siberia, deportările din Banat în Bărăgan, interzicerea Bisericii Greco-Catolice, persecutatrea 
mişcării Oastea Domnului şi altele. De asemenea, i-a facilitat legătura cu persoane, organizaţii şi 
pubicaţii semnificative din România în domeniul abordat în carte. (Despre deportările 
românilor, din zonele ocupate de URSS, în Siberia autorul apreciază că ”aceste deportări masive (...) 
pot fi descrise doar drept crime clective împotriva umanităţii”- p. 10). 

Intenţionând să-şi extindă cercetările privind scrisorile din închisori din Spania, 
Franţa, Regatul Unit şi Statele Unite la cele din România, autorul a constatat că “scrisori trimise 
din puşcărie sau lagăre de muncă nu există” ceea ce, spune el, “Pentru mine a fost o descoperire 
surprinzătoare, un adevărat şoc cultural” (p. 9). Astfel Michael H. Impey a ajuns la o abordare 
comparativă “care să permită cititorului să măsoare gradul în care un set de experienţe e comparabil cu altul şi 
dacă e posibil să se spună (...) că gulagul românesc poate fi situat, faţă de sistemul închisorilor fasciste ale Italiei, la 
un nivel superior pe stâlpul infamiei” (p. 7) Se compară, deci, ceea ce au trăit şi suferit în închisori 
luptătorii antifascişti din Italia şi cei anticomunişti din România.  

Dacă, în cazul Italiei, el s-a putut referi nemijlocit la scrisorile din timpul detenţiei ale 
antifasciştilor, în cazul României toate scrierile analizate de autor sunt ulterioare detenţiei, deci 
semnate numai de cei care au supraviţuit închisorilor şi lagărelor comuniste. 

Din Italia sunt analizate pe larg mai ales scrierile bine cunoscuţilor Antonio Gramsci, 
Carlo Levi şi Cesare Pavese, dar se fac numeroase referiri şi la personalităţi mai puţin 
cunoscute în străinătate, dar foarte importante în Italia, cum sunt Augusto Monti, Giulio 
Einaudi şi Leone Ginsburg. Din România este prezentată o bogată literatură din închisoare 
datorată supravieţiutorilor închisorilor şi lagărelor comuniste din care se remarcă scrierile lui 
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Ioan Ioanid, N. Steinhardt, Nicolae Mărgineanu, Ion Diaconescu, Constantin Giurescu şi 
mulţi alţii. Este analizat fenomenul Piteşti care “se evidenţiază drept unicul şi cel mai oribil experiment al 
controlului minţii şi trupului din oricare dintre Gluagurile comuniste, inclusiv cele din Uniunea Sovietică, 
comparabil doar cu experineţele asupra copiilor şi adulţilor la Auschwitz” (p. 390), dar şi rezistenţa 
anticomunistă armată din munţi.Sunt apoi aduse în discuţie şi argumentate scrierile unor 
membri ai familiilor celor încarceraţi sau ale altor autori. Se evidenţiază şi un alt tip de rezistenţă 
anticomunistă, ca cea a lui Onisifor Ghibu a cărui Chemare la judecata istoriei (două 
volume) nu a benefciat de recepţia şi aprecierea cuvenite nici la data apariţiei, nici ulterior. 

Din păcate, în România de azi, întrebarea acută formulată de Michael H. Impey: 
“dacă şi cât ar fi posibil să fie aduşi în faţa justiţiei principalii vinovaţi ai acestor orori” (p. 18) rămâne, 
oarecum, retorică. Cartea la care ne referim aici este prea densă, cu un număr impresionant de 
exemple de cruzime, suferinţă şi agresiune pe care, dacă nu le-ai citi aici nu ţi le-ai putea 
imagina. Ea poate fi înţeleasă şi apreciată cum se cuvine numai dacă este citită. La 
complexitatea ei se adaugă un număr covărşitor de asocieri, corelaţii şi comparaţii, care, toate, 
influenţează forţa impresionantă de analiză a autorului şi subliniază calităţile sale indiscutabile 
de profound şi avizat analist. Pentru a facilita orientarea cititorului în această operă vastă 
credem că ar fi fost util un Indice de nume. 

Datele şi faptele prezentate în volum ne demonstrează cu prisosinţă că represiunea 
comunistă în România a atins forme şi dimensiuni cutremurătoare susţinute, permanent, de 
atitudinea criminală şi cinismul conducătorilor, pe de o parte, şi cruzimea executanţilor, pe de 
altă parte. Dar, aşa cum spune autorul, “Principala răspundere pentru ororile Gulagului românesc n-a 
revenit vinovaţilor imediaţi, celor ce i-au schngiuit, maltratat şi înfometat pe aşa zişii ”duşmani a poporului”, ci 
celor ce-au pus bazele sistemului, au dat ordine pentru aceste orori greu de exprimat în cuvinte...” (p. 69). 
Cinismul este, apoi, ilustrat sintetic într-un citat preluat de autor din cartea istoricului 
Constantin Giurescu, Cinci ani şi două luni în penintenciarul de la Sighet, “Noi, comuniştii, 
nu omorâm, avem metodele noastre care te fac să te dai singur cu capul de pereţi” (p. 67). 

Din toate cele prezentate şi analizate, Michael H. Impey este îndreptăţit să 
concluzioneze că închisoile comuniste din România au însemnat “exterminare şi chiar mai mult” 
(p.245). Dacă ar fi să spunem succint ce este cartea profesorului Impey credem că cea mai 
potrivită este aprecierea lui Mircea Borcilă: “o carte monumentală, profund revelatoare şi adevărată, ce se 
deschide, acum, uimirii şi recunoştinţei noastre.” 

Cu certitudine, lucrarea Mărturii de după gratii. Experienţe române şi italiene, 
la scrierea şi lărgirea problematicii căreia profesorul Dan Brudaşcu are “vina” pe care însuşi 
autorul nord-american o recunoaşte cu onestitate şi probitate, reprezintă una dintre cele mai 
substanţiale şi valoroase analize comparate, datorată unei personalităţi marcante a vieţii 
universitare din SUA, a fenomenului ventennio-ului fascist, precum şi a Gulagului românesc, 
apărută după 1990. Ea va rămâne un reper major al studiilor viitoare în acest domeniu, oriunde 
ar fie ele întreprinse, iar opiniile pertinente şi argumentate ale lui Michael H. Impey un 
îndrumar avizat, obiectiv, extrem de utile pentru extinderea şi aprofundarea cercetării. 

 
 Prof. univ. dr. Voicu LĂSCUŞ, 

Universitatea “Avram IANCU”, Cluj-Napoca 
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Gavril MOLDOVAN 

BUFNIŢA 
 
În hornul casei şi-a ales loc să afume 
să pună la-ndoială zborul 
retrasă ca o zeiţă a aerului 
introvertită asemenea unui simbol pe o 
carte 
natură închisă aproximativă 
în conturul propriei voinţe de-a fi 
o structură palidă învinsă 
de mugurii ce-o încolţesc. 
 

adevăr diurn 
armură de pene înţelepte în tainul lor 
cavernă cu mituri nenumărate 
aprinderea nopţii şi conceptele albe 
le întruchipează ochii flămânzi 
 

de o vizibilitate îngăduitoare 
puii şi i-a crescut acum filosofia 
îi dă aripi tomnatice şi scrie cu ciocul 
linii de conduită 
pe hornul ce fumegă în libertate 
cu unghiile picioarelor se prinde de 
conceptele-n mişcare 
le insuflă curaj şi candoare 
 

nu lasă materia singură o-ntovărăşeşte 
chiar şi-n ceasul deziluziilor 
 

pasăre liniştitoare 
te-nvaţă să aştepţi. 

PICTORIŢA 
 
Umblă ziua prin rai 
opreşte rotaţia pământului să-şi poată 
lua penelul de pai 

pune un verde crud peste un răsărit al 
zilei 
la marginile clorofilei 
 
desfăşoară o pânză cât o zi postită de 
mare 
trece în camera ei de unde se vede 
soarele mare 
opreşte puţin rotaţia pământului să-şi 
poată lua penelul 
apoi se ceartă cu curcubeul 
 
patrujdeani a tot avut grijă de casă 
încă de pe vremea când era o dulce şi 
colaboratoare mireasă 
oraşul o privea cum umblă desculţă 
prin rouă 
să-şi ia din aer lumină şi culori cu 
mâinile amândouă 
 
pune pe pânză o flacără vie şi-o vindecă 
de puterea ce arde-ntr-o zi de duminică 
aplică mării un val deltei o luncă 
stă deasupra munţilor până se face 
ieruncă 
 
nu-i iese pânzei cota de alarmă 
verzi lucruri şi roşii şi galbene sfarmă 
culori cu care e bine să te măriţi şi să te-
nsori 
pune forma la lucru şi-ale tristeţilor 
răcori 
 
umbra cerului ce n-are-n lume 
asemănare 
culori albe şi griuri şi-o soră maro mai 
mare 
să facă o facultate de ocruri peste hotare 
arc peste timp timp peste arc trecutul ei 
mov sclipeşte deasupra altor femei. 
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Daniela GÎFU 

O VIAŢĂ DEDICATĂ LUI GOGA 
 

Demersul ştiinţific 
recuperator Goga şi criticii săi1, propus 
de Dan Brudaşcu, se demonstrează a fi 
necesar şi deplin motivat atât prin 
valoarea excepţională a operei poetului, 
cât şi prin rolul pe care l-a îndeplinit cu 
dăruire şi devotament în istoria 
poporului român. În acest sens, este 
binevenită sublinierea lui Nicolae 
Balotă: „Rareori un poet de seamă 
(precum Goga – n. ns.) a obţinut mai 
spontan şi mai total sufragiile întrunite ale 
unui public larg şi, în acelaşi timp, ale unei 
elite literar-artistice”2. 

Ne aflăm în faţa unui 
impetuos şi consecvent cercetător, care 
caută neobosit noi interpretări cu 
valoare ştiinţifică despre ceea ce a 
reprezentat Octavian Goga, despre 

viaţa şi opera acestuia. Însuşi autorul afirmă „că un asemenea obiectiv nu poate fi atins 
în cadrul unui orizont disciplinar îngust şi (...) problemele pe care le ridică tema impun 
perspectiva mai largă, de poetică culturală”3. Este, înainte de toate, un creator, 
fiindcă fără actul creaţiei orice lucrare ştiinţifică ar fi lipsită de strălucire, chiar 
dacă dosarul receptării critice a poeziei lui Goga a fost atent, riguros urmărit şi 
redat. Căci, până la un punct, orice studiu este o continuare şi, chiar, o preluare a 
altor lucrări. Numai că puţini sunt acei intelectuali care rămân fideli în slujba unei 
teme. De aceea este meritorie munca profesorului Dan Brudaşcu.  

Sunt cunoscute exigenţa şi forţa de sintetizare a autorului de faţă, care 
reuşeşte să se înscrie în galeria personalităţilor care au păşit pe urmele lui Goga, 
pentru a-l studia pe poetul care, acuzând, la sfârşitul veacului XIX, „anemia şi 
stagnarea literaturii române”4, încerca să aducă, prin opera sa, un suflu nou în 
peisajul acestei literaturi.  
                                                           
1 Dan BRUDAŞCU – Goga şi criticii săi, Ed. Sedan, Cluj-Napoca, 2008. 
2 Nicolae BALOTĂ – Vocaţia patetică a poetului-profet, în Caietele Octavian Goga, Casa de Presă şi 
Editură Tribuna, Sibiu, 2001, p. 5. 
3 Dan BRUDAŞCU – op. 1 cit., p. 7. 
4 Octavian GOGA – Ciripitori. Ale “ciripirei” pricini, în Tribuna, an XIX, nr. 42, 5/18 decembrie, 
1898.  
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Născut, în 1951, la Ciucea, Dan Brudaşcu a copilărit în atmosfera de 
cultură şi pioasă reculegere a casei memoriale a poetului, petrecând acolo ore fără 
număr şi ascultând evocările distinsei doamne Veturia Goga, şi probabil acesta 
este unul din motivele pentru care se consideră îndatorat să-l reabiliteze spiritual, 
cultural şi politic pe cel despre care preşedintele Academiei Române, Alexandru 
Lepădatu, vorbea cu deplină îndreptăţire, în deschiderea şedinţei din 13 mai 
1938, la 6 zile după moartea lui Goga (prin asasinare-otrăvire, după o ipoteză 
susţinută de tot mai mulţi cercetători), ca despre poetul pătimirii noastre. O mai 
mare empatie între un scriitor şi obiectul scriiturii sale mai rar se întâlneşte. 
Scriitor, jurnalist, profesor universitar, om politic, autor a 67 de cărţi (dicţionare, 
cursuri universitare, eseuri de istorie şi critică literară, traduceri de literatură 
universală), iată doar câteva dintre realizările ce conturează imaginea lui Dan 
Brudaşcu. Cei mai mulţi îl cunosc ca traducător veritabil, dovedind a fi un 
translator de valori culturale.  

Dispune – fără doar şi poate - nu numai de talent, vocaţie şi o cultură 
vastă, dar şi de o abilitate specială, capabilă să surprindă cu mare precizie orice 
sclipire intelectuală, insuflând chiar, acelora care promit dar sunt lipsiţi de 
cutezanţă sau resurse materiale, direcţii de cercetare, idei şi – nu în ultimul rând -  
punându-le la dispoziţie volume de mare valoare din impresionanta sa bibliotecă. 
Toate aceste calităţi fac din Dan Brudaşcu un adevărat mentor în viaţa culturală  
clujeană.  

Lucrarea sa recentă, Goga şi criticii săi, se vrea – şi reuşeşte să fie! – o 
recuperare a marelui poet-patriot, important pion la făurirea României Mari, 
punând în lumină nu doar harul poetic, ci şi pe cel oratoric, precum şi 
extraordinara autoritate moral-spirituală a lui Octavian Goga, care „a ştiut să iasă 
de sub vraja tiranică a versului eminescian şi să indice o cale nouă: calea izbăvirii şi mântuirii 
naţionale.”5 

Putem zice că abia din 2007, o dată cu publicarea cărţii Goga si 
Francmasoneria6, poetul şi-a găsit autenticul interpret, care să-i contureze chipul, în 
persoana lui Dan Brudaşcu. O lucrare voit polemică, care îşi propune, printr-o 
abordare critică, să elimine – cum spune chiar autorul ei - numeroasele poncife, 
inexactităţi, etichetări, lacune (voite sau nu), dar şi punctele de vedere care, printr-o 
abordare de pe poziţii partizane sau partinice, se străduiau să contraargumenteze 
viziunea procustiană asupra operei literare a lui Octavian Goga.  

Un Dan Brudaşcu mai conştiincios ca oricând reface cu migală traseul 
majorităţii argumentelor critice ale predecesorilor săi asupra poeziei lui Goga. Pe 
fondul unei munci temeinice şi a unei încăpăţânări constante, lucrarea pe care ne-
o propune susţine faptul că întâlnirea cu Goga a însemnat, pe de o parte, o 
modalitate de verificare, de înţelegere şi de interpretare, iar, pe de altă parte, că 

                                                           
5 Mircea POPA – Octavian Goga între colectivitate şi solitudine, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1981, p. 10. 
6 Dan BRUDAŞCU - Goga si Francmasoneria, Ed. Sedan, Cluj-Napoca, 2007. 
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studierea autorului clăcaşilor – cum îl numeşte pe Goga Dumitru Micu7 – devine o 
disciplină de valorificare a contextului cultural-politic românesc. 

Este evident că Dan Brudaşcu a dat dovadă de curaj, punându-se adesea 
de cealaltă parte a aparatului critic, tocmai datorită naturii interdisciplinare în 
care se integrează opera gogiană. Demersul autorului – care lucrează cu toate 
documentele obţinute de la biblioteci, internet, colegi de breaslă – are atât o ţintă 
teoretică, aceea de a ne oferi o sinteză a lucrărilor despre opera şi personalitatea 
lui Goga, cât şi una aplicativă, punând la dispoziţia cititorului coordonatele, mai 
mult sau mai puţin definitorii, ale creaţiei poetului. Îl regăsim în subcapitolele 
cărţii (Goga şi „lecţia” lui Mihai Eminescu, Goga – poet semănătorist?, Goga – 
reprezentant al poporanismului?, Goga – poet mesianic şi neoromantic ş.a.m.d.) ca: 
semănătorist, prin supralicitarea tematicii sale (rurale, în special), poporanist, 
cunoscută fiind colaborarea sa cu revista Viaţa românească, principalul organ de 
presă al mişcării poporaniste (însuşi poetul declara: „M-a atras poporanismul, pentru 
că se ocupa de ţăran, de ţăranul în care trebuie să vedem un rezervor de rasă şi pentru că se 
lansa concomitent şi un sentiment moral: ţăranul e clasa care suferă.”8) , simbolist, prin 
tonul neclar al unora din cântecele sale, mesianic, ca expresie a solidarităţii 
scriitorului cu poporul, actual prin deschiderea şi complexitatea liricii sale.  

Ne declarăm convingerea, pentru toţi aceia care încă mai încearcă să 
descopere noi valenţe în opera lui Goga, că este profitabil să aibă ca punct de 
pornire în căutările lor admirabilul volum prezentat aici, fiecare capitol punând la 
dispoziţia potenţialului lector, concepte-cadru deschizătoare de noi direcţii de 
cercetare. 

 O lucrare, care a văzut recent lumina tiparului, devenită un remarcabil 
material de referinţă în folosul unor ulterioare şi profunde cercetări aplicate. Este 
absolut uimitor, pentru zilele noastre de nedreaptă indiferenţă faţă de valorile 
spirituale şi materiale ale neamului nostru, apariţia acestei cărţi a cărei intenţie a 
fost să atragă atenţia asupra erorii inexplicabile de a vedea în Goga „un simplu poet 
de provicie, creator al unei poezii ocazionale, deci perisabile.”9 

Considerăm că a reuşit… 
 

                                                           
7 Dumitru MICU – Început de secol 1900-1916. Curente şi scriitori, Ed. Minerva, Bucureşti, 1970. 
8 Octavian GOGA – op. cit., p. 37. 
9 Dan BRUDAŞCU – op. 2 cit., p. 218. 
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Liviu COMŞIA 

EXTRATEREŞTRII ÎN ŢARA NECHEZOLULUI 
 

Între cărţile scrise de Constantin T. Ciubotaru până acum ( Mica 
barbariadă. Atentat la pudoare – umor, 1998; Apel în Kosmos, teatru de sertar, 
2000; Doza de tupeu – Pre-texte de teatru radiofonic, 2000; La plezneală! Perle 
preuniversitare, 2003; Pitici pe creier, 2005; Blestemul şarpelui de piatră, 2005; 
Umor prin anchior sau (T)-Eroristul cel Vesel, 2007), „Securiştii au fost 
extratereştrii!” (Ed. Paralela 45, Piteşti, 2008) este atipică nu numai pentru scrisul 
domniei sale, dar şi pentru literatura ce se scrie azi. Imaginaţi-vă o ţară cu toate 
ale sale de pe Planeta Pământ care are un corespondent pe altă planetă geamănă. 
Fiecare locuitor al Planetei Albastre are o dublură pe cealaltă planetă, trăind 
cumva vieţi paralele în moduri diferită. Pe Planeta Geamăna, însă, au fost 
eradicate bolile, a fost rezolvată definitiv problema alimentaţiei, se aşterne o 
veşnică pace şi armonie, nimeni nu mai doreşte locul altuia, tehnologia a înlocuit 
munca, într-un cuvânt, toate relele care contaminează viaţa terestră sunt doar 
puncte în memoria istoriei. Pe Pământ, însă, ne aflăm în vremea „obsedantului 
deceniu”, într-un sat moldav, Girueta, unde se reîntoarce personajul principal 
(Eu) ca să se întâlnească cu dublura sa, geamănul lui (El), acesta din urmă 
comentându-i faptele, gesturile şi vorbele. Pe Pământ, se petreceau fapte 
dramatice, care marcau destinul unor generaţii întregi. Personajul pământean este 
obligat să asiste la violul prietenei sale, Zoica, de către securiştii care-l obligă, la 
rându-i, să-i violeze mama pe motiv că soţul acestuia, deşi murise pe front, 
fusese legionar. Aşadar, bunăstarea perfectă la care ajunsese viaţa pe Planeta 
Geamăna şi care dăduse le iveală omul superior este consecinţa dispariţiei 
serviciilor secrete care, pe Pământ, cum vedem, sunt întruchiparea Diavolului, 
distrug destine, lichidează oameni, provoacă suferinţe fără margini. 

O idee insolită care foloseşte tehnicile SF pentru a construi structura 
narativă, fără a fi determinante în evoluţia epică. Scriitorul Constantin T. 
Ciubotaru are acest har al povestirii care suplineşte de cele mai multe ori 
formulele tehnice sofisticate. Aici, însă, formula adoptată este ingenioasă, 
povestirea fiind oarecum trecută în planul al doilea. Atâta cât  este, rămâne 
savuroasă. Dubla intenţie a limbajului este exploatată cu maximum de profit 
epic. 

În fond, romanul lui Constantin T. Ciubotaru este unul de factură 
polemică. Opunând Planeta Geamăna unde societatea este organizată pe 
principiile filosofice platoniene, Planeta Pământ care declara că tinde spre omul 
nou, distrugând sistematic pe cel existent, scriitorul ne sugerează că şi idealul are 
suferinţele lui. Cât ar fi fost de bine pe Planeta Geamăna şi cât de bună ar fi viaţa 
dublurilor noastre, ele se întorc pe Terra pentru a se „reomeni”, fiindcă sub 
presiunea imensă a tehnologiei au uitat să râdă, gest fundamental al inteligenţei. 
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E drept, securitatea îşi instituie acţiunile pe frică, pe teroare, dar ca să ajungem la 
idealul cristic, aceasta este calea. Cât ar fi fost de împlinită viaţa dublurilor 
noastre, au uitat, au desfiinţat râsul, nu se mai pot copilării, nu se mai pot ameţi, 
nu mai pot minţi de dragul distracţiei sau pentru a se proteja, nu mai au 
satisfacţia unei mâncări bune, nu mai au miros, nu se mai pot juca. Atunci unde e 
mai bine de trăit? Alegerea este a noastră, a celor care participăm la rescrierea 
acestei cărţi prin lectură. 

Care rescriere se face cu destulă dificultate, pentru că scriitorul n-a fost 
întotdeauna explicit, lăsând destule detalii în confuzie. Mă gândesc la trecerile 
dintre realitatea prezentă şi cea viitoare sau la acea rememorată care nu sunt 
marcate literar eficient. Adică pretextele găsite pentru a  sprijini călătoria mentală 
în timp nu sunt fericit alese şi dialogurile Eu cu El (Tizu) nu au limpezimea 
necesară reconstruirii antitetică a vieţii de pe cele două planete identice, dar 
fundamental deosebite. De aici pornind, personajele pământene de la Girueta se 
pierd pe parcursul cărţii cu cât naraţiunea creşte, ele descresc până la dispariţie. 
Prea puţinele întâmplări la care participă nu sunt în măsură să le prefigureze, să 
le individualizeze. Ca simplu cititor, aş fi dorit să aflu destinul Zoicăi, de pildă, al 
mamei sale, să desluşesc opţiunea pentru viaţa terestră sau pentru cea de pe 
Geamăna, cu ce consecinţe, cât de dramatică este transformarea etc. Din 
nefericire, finalul cărţii eşuează într-un dialog între El şi Eu care reproiectează 
totul într-un plan ipotetic fără finalitate. 

Dincolo de aceste posibile neajunsuri narative (să nu uităm că o carte e 
o operă deschisă, un proiect propus cititorului şi, prin urmare, rescrisă mereu şi 
mereu reinterpretată) acest roman al lui Constantin T. Ciubotaru poate constitui 
o formulă scriitoricească ingenioasă care să dezbată, fără patimă, clişee sau 
preconcepţii, istoria societăţii româneşti din veacul trecut încă departe de-a fi 
luminată cum se cuvine.  Căci necunoscând-o  în întregul ei adevăr, riscăm s-o 
repetăm. 
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Ion  PREDESCU 

CREATIVITATEA  „ANARHETIPULUI” 
 

 Scriitorul Ioan Barbu este un actant legendar al acestui spaţiu, remarcându-se printr-
o culanţă totală, fiind mentorul a numeroase generaţii de ziarişti, poeţi, prozatori. Ultimul 
deceniu şi jumătate a adus un Ioan Barbu reprezentant al ortodoxiei ecumenice, realizând, 
mutatis mutandis, ceea ce personalităţi precum Cristian Bădiliţă, Mihail Neamţu, Radu Preda, 
Teodor Baconski ş. a. au întreprins, fiecare, prin demersul său. Ioan Barbu, elocvent şi 
laborios, a conjecturat, autentic, asupra ecumenismului, cunoscând şi prezentând români din 
toată lumea, asupra ontologiei în general şi teologiei, întrunind elogiile unora dintre 
importantele personalităţi actuale din Biserica Ortodoxă Română, ÎPS Mitropolit Bartolomeu-
Valeriu Anania, ÎPS dr. Serafim Joantă, PS dr. Sofronie Drincec ş. a.  
 Verticalitatea, dezinvoltă şi alertă, a scriitorului Ioan Barbu este vizibilă şi în recentul 
său roman „Duba din noapte”, prima carte din trilogia „Moartea roşie”. Este un roman 
doric, în conceptele lui Nicolae Manolescu, homodiegetic (G. Génette), tehnic vorbind, despre 
o istorie etajată (Braudel), circumscris de sintagma celebră a lui Paul Ricoeur: „Memoria, 
uitarea, istoria” sau de aserţiunea lui Lucian Boia: „Jocul cu trecutul” : „Războiul (al doilea, 
mondial – n. n.) a fost câştigat pe jumătate de democraţii, dar a şi fost pierdut pe jumătate. Europa central-
răsăriteană, eliberată de ocupaţia germană, a intrat sub dominaţia comunismului sovietic, cu acordul tacit al 
democraţiilor occidentale. O mare victorie a Occidentului, contrabalansată printr-un eşec de proporţii” (p. 160). 
 În termenii lui Corin Braga, romanul lui Ioan Barbu ar exploata „creativitatea 
anarhetipală”, „rebelă în privinţa modelelor totalizatoare”. Paliere (actualitatea şi trecutul) diverse 
prezintă o diegeză bulversantă, un  timp al anilor ’50 – ’60, când evenimentele erau controlate 
de forţele inconştiente ale istoriei, răsturnată şi disonantă, patologică, unde voci malefice dictau. 
Memorabil este episodul morţii tatălui naratorului (Minică), prezentarea, apoi, a bisericii 
româneşti româneşti din Miramar, SUA, aureola doctorului Grigore Schileru, a personalităţilor 
de la „Vatra Românească”, cum ar fi părintele arhimandrit Roman Braga, teofania de la „Rugul 
aprins”, comentariile la cartea „Scrisori către Dumnezeu”, de René Guitton, cu preotul 
Nicolae, în întâlnirile de la Paris şi Miami.  Există şi alţi actanţi memorabili: Traian Golea, care 
„a trăit într-o continuă luptă şi într-o continuă durere. Drumurile sale au fost presărate numai cu obstacole, fiind 
hărăzit să stea departe de ţara moşilor şi strămoşilor săi”; Ionel Golea, paraşutat în România, alături de 
alţi tineri – Ion Samoilă, Galin etc. –, pentru a lupta împotriva regimului comunist, prinşi, 
condamnaţi şi executaţi de „diavolii roşii”. Destinul Nadejdei Golea (un alt personaj al 
romanului) este, de asemenea, substanţial pentru o mentalitate a libertăţii. 
 Sunt secvenţe, în acest roman, comparabile cu monumentalele volume din seria 
„Analele Sighet”, editate de „Fundaţia Academia Civică”, sub „structurarea” lui Romulus Rusan. 
Aceste pagini, formatoare, trezesc aserţiuni, precum cea a lui Ernst H. Gombrich din „Istoria 
lumii”: „Sperăm cu toţii un viitor mai bun. Trebuie neapărat să vină!” 
 Scriitorul Ioan Barbu are virtutea, rară, astăzi, de a fi onest şi nu, neapărat, eficient, 
paradox al comunicării contemporane, de-a se situa în interiorul paradigmei culturale întâi şi, ca 
un „sceptic mântuit”, apoi în conceptul prea larg de civilizaţie. 
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Mihaela ALBU 
SONETE 

      
I. Veneai spre mine în târziu amurg. 
Eu nu ştiam că vara putea să mai rămână 
Iar licărul din ochii-mi nu trebuia s-apună 
Când zilele pre noi prin rătăciri ne scurg. 
 
Acum se duc în şiruri de tristeţi cocori 
Îi cheamă depărtarea cu ţipăt din adânc 
Gânduri în falduri de iubire curg 
Şi împletesc nădejdea în albi şi negri nori. 
 
M-ai ispitit, daimon, cu farmecul de sus 
Cu lacrimi calde mi-ai arătat cărarea 
Şi înapoi adus-ai tot gândul meu cel dus. 
 
Ciudată e povestea acestui sfârşit de vară 
Pentru acela ce niciodată n-a învăţat să 
ceară 
Şi aştepta-n tăcere un resemnat amurg. 
 
II. Prin lumea albă rătăceai stingher 
Mă căutai, dar nu ştiai că sunt 
Şi treceai păsării în ţipăt dorul mut 
Cu fiecare pas vedeai năluci ce pier. 
 
Când am venit într-o târzie vară 
Care cu flori ţi-au îmbrăcat amurgul 
A odrăslit iar frunza în tot crângul 
Şi apă însetatul a început să ceară. 
 
Mă întrebai de-s fiinţă ori himeră 
Eu pentru tine am voit să fiu 
Şi început, dar şi sfârşit de eră 
 
Căci te vedeam stingher în marea înnoptare 
Umblai prin lumea albă ca prin mare 
Tot înotând în contrasens – delfin. 
 

III. Mergeai prin ape de lumini şi umbre 
Pribeag singur şi mut te aşteptam 
Căci în amurg de lume eu eram 
Curgeau pe suflet lacrimi reci de ambre. 
 
Soseai cu-o lotcă ce muşca din valuri 
Firesc intrat-ai în portul întristat 
Şi pe vecie-apoi ai adăstat 
Pe ţărmul ce-şi pierdea cu-ncetul maluri. 
 
Şi viaţa se trezea pre sine-n viaţă 
Sufletul se petrecea spre infinit de vis 
Şi cu săgeţi de miere soare tăia ceaţă. 
 
Tu ştii: Cuvântul singur a învins destin. 
Eu dus-am către buze o cupă cu preaplin 
Şi-alăturea de tine primit-am dimineaţă. 
 
IV. Schimbat-am amândoi gândul pe-un vis 
şi ne-a părut atunci întreaga lume 
– învăluită-ntr-o lumină anume – 
inel pe deget către Paradis. 
 
Eu mi-am mutat visul către tine-n taină; 
n-am lăsat zvon să intre-n Paradis; 
am păşit dreaptă pe-acest drum şi calmă, 
doar sufletu-mi era un arc întins. 
 
Pârjol era acolo-n Paradis, ca-n Iad 
şi flacăra ne-ardea pe amândoi 
croind prin sufletele noastre vad, 
 
un drum printre atâtea roci şi stânci 
bătut de vânturi reci, dar şi de ploi 
ce sapă prin iubire gropi adânci. 
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Victoria MILESCU 

UN POET SOLAR 
 Florentin Popescu (n. 03.04.1945, jud. Buzău) îşi mai adaugă încă o carte, Elegia 
cailor pierduţi / Elegjia e kuajve të humbur, (Editura DominoR, 2007, Bucureşti, 96 p.) la 
cele 40 publicate până acum, de data aceasta o ediţie bilingvă română-albaneză, versiunea 
străină fiind semnată de Baki Ymeri, poet şi traducător stabilit în Bucureşti, care prin 
traducerile sale a făcut cunoscută la noi poezia a numeroşi poeţi albanezi, între care şi Sali 
Bashota, pe care îl regăsim ca redactor al cărţii de faţă. Deşi nu există nicio specificaţie în 
acest sens, poeziile de aici aparţin unei perioade de tinereţe a autorului, o perioadă fastă şi 
luminoasă, cu exultări, cu elanuri stenice, cu reverii în peisajul idealizat al naturii ori a satului 
natal. Ceea ce impresionează în primul rând este omogenitatea de expresie şi structură, 
poeziile având, majoritatea, o solaritate armonioasă, o enunţiativitate fluentă, în ritmuri 
empatice cu ritmurile vieţii înconjurătoare a cărei pulsaţie vitalistă e captată cu întreaga 
capacitate senzorială. Stările, sentimentele, ideile se succed într-o manieră firească, aerată 
ceea ce conferă textului acurateţe. Aici pare să nu fie loc pentru anxietate, angoasele 
contemporane, vulgaritate, căci planul liric se află undeva în trecut, un trecut iluminat parcă 
de razele unei Arcadii, unde omul cu suflet de copil a fost fericit urmărind zborul magic al 
porumbeilor albi, foşnetul misterios al frunzelor, volutele fluturilor de mătase polenizând 
flori sălbatice. Atmosfera respiră farmecul vârstei de aur a copilăriei rememorate cu 
nostalgie, plaiurile colindate fiind descrise ca locuri mirifice care revigorează sufletul. Motivul 
copilăriei e chiar sângele cald ce irigă capilarele unei texturi delicate, cu vise la lumina zilei. 
,,Acum,/ m-am oprit o clipă din drum/ să caut, să chem, să ascult/ iar ea, o ştiu, stă 
ascunsă-n fâneţe/ şi coace porumb‘‘ (Copilărie). Chiar dacă e un rai pierdut, nu există un 
sentiment de frustrare, dimpotrivă, acea vârstă constituie un marcaj referenţial de frumuseţe, 
de puritate. Copilăria este şi teritoriul libertăţii depline, descătuşate, sub ropotul hergheliilor 
de cai alergând pe câmpurile din sat ori din vis: ,,Cu aripile lor de iarbă/ şi aripile lor de cer/ 
mi-au bătut la fereastră/ caii, venind de demult/ caii pe drumul stingher//‘‘. Autorul 
restaurează un areal cu o sacralitate sentimentală, unde iubirea prelungeşte candoarea 
copilăriei. ,,Ninge cu flori prin Ţara fântânilor/ toată noaptea sufletul meu/ a vegheat lângă 
arbori/ urcarea inversă-a ninsorii/ ca şi cum în adâncuri, sub ierburi,/ sub glie, sub dealuri/ 
mari stoluri albe-ar fi pierit până la ziuă - /ninge cu flori prin Ţara fântânilor/ hai să fugim 
afară, iubito,/ dimineaţa-nfloreşte în arbori/ şi ei ne aşteaptă cu-omătul pe umeri/ să 
rostuim c-un zâmbet drumuri şi destine/ de fructe şi de roade şi de toamne;‘‘(…). Iubirea 
nu are nimic problematic, ci se consumă sub vraja contaminantă a frumuseţii din jur, a unor 
peisaje bucolice, cărora autorul le închină versuri simple şi calde în buna tradiţie a acestui 
gen, una dintre poezii intitulându-se chiar ,,Bucolică‘‘: ,,Desigur, vine toamna, ne-am vrea 
din nou copii/ cu sufletul în sate, peregrinând prin vii/ pe când amurgul pune o galbenă 
cortină/ pe ziua ce se duce, pe zorii ce-or să vină‘‘ (…). Unul dintre poemele autodefinitorii 
de rezonanţă este ,,Prinţul de grâu‘‘, pe aceeaşi linie, revendicându-se dintr-un Pan autohton: 
,,Astăzi sunt regele câmpului/ neîncoronat şi desculţ/ alerg pe-o cărare de lan/ până mi se 
schimbă mâinile-n aripi;/ picioarele mele calcă mereu/ ca nişte degete pe clape de pian/ pe 
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spice – şi-n ele se aprind treptat/ şiraguri şi ghirlande cântecele toate/ înălţându-se-n hore 
pure şi albastre;/ astăzi sunt regele câmpului/ neîncoronat şi desculţ/ mâinile mele, aripi de 
aer,/ iau cântecul şi-l suie peste zare/ pe când pe pieptu-mi şi pe umeri şi pe-obraji/ cum 
cresc stejarii-nalţi şi se aud rodind/ prin timp cresc turmele de spice/ şi clopotele boabelor, 
imense,/ în sufletu-mi, în universuri bat/ un ceas al holdei şi un imn de rod;‘‘ (…). Printre 
rândurile acestei cărţi circulă precum vântul printre spicele de grâu fiorul unei vieţi trăite 
odată cu bucurie in plein air. 
 
 
Dan ANGHELESCU 

ELEGII 
dar ei nu contează şi voi nu contaţi/ răcneau păzitorii  

un  înger de fum plutea-n asfinţit sticloase şi negre 
făclii / în această mişcare eternă/ cortina cădea 

pe îngheţate prelungile mâini de argint 
 

/imaginarul pendul plutea peste/ lume 
cu boreale jocuri acolo unde/ nocturnă /marea 

în părul tău pusese duhuri albe şi lungi 
elencos/ elencos... 

vom trece mai departe spuneai ca dintr-o hipnoză/ cu  
 străluciri /şi smile-uri atârnătoare /furaseşi ceva, un abur uşor de 

din  fotografiile în sepia .../ dar 
 

stranii şi lungi sunt drumurile în noapte /adiind adiind 
 eu /de la mari depărtări  /Jésus-fleur-chemise 

 

 * 
gândul părea zidul–de-netrecut... 

 

având în vedere că 
obiecto-fiinţul se confecţionează din /abanos şi iarbă/ tomnatecă 

metale nobile sau / mai simplu? / 
  fier piatră cupru/ parazitoze fatale/ îngândurări ... 

 

călătorim în raniţă cu /o apropiere a iernii 
 cu o/ ţară latentă / 

şi fără scăpare 
oraşe  / poduri aglomeraţii  

la marginea/ serii erau / sub prăpăstii adânci 
voci de vânt /de zăpadă /de scrisori /de peste /lume şi trenuri  

mereu răpindu-te/ mereu şi mereu 
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Valeria MANTA TĂICUŢU 
 

POEMUL CA SECVENŢĂ EUHARISTICĂ 
 
Publicat într-o formă excelentă la Editura Reîntregirea (Alba Iulia, 2007), „Darul 

de nuntă” al Monicăi Patriche propune o altă „Cântare a cântărilor”, o sublimare a 
experienţei personale şi convertirea ei în poem mistic, din care nu lipsesc simbolurile 
religioase tradiţionale. 

Monica Patriche foloseşte cuvântul viu, cel care, sădit, poate rodi, cel care se poate 
întrupa, cel care uneşte umanul şi divinul: „N-aş vrea ca trupul poemului / să fie zid între noi, 
cuvintele - / praguri peste care să treceţi grăbiţi // Trupul poemului străveziu / luminează până departe. 
// Ţineţi în palme inima caldă a poemului / care pulsează viaţa lui spre voi // tot atâtea artere 
luminoase, versurile; / iar voi sunteţi degetele / în care ajunge sângele meu, / pe care le mişc cu mirare, / 
pipăi trupul cuvântului şi vreau să cred” („Cuvântul autorului”). 

Relaţia cu instanţa lectorială este mai mult decât empatică: se propune acel gen de 
poem interactiv, în care cititorul ia parte la naşterea poemului prin descifrarea 
semnificaţiei lui sacre: cuvântul vine de la Dumnezeu, iar poeta este un receptacul, ca şi 
cititorul. Cuvântul nu este folosit pentru a fi citit, iar poemul în care se zideşte nu are un 
destinatar, ci scopul lui este însăşi această construcţie, zidire niciodată terminată,  căreia i 
se pot descoperi mereu sensuri şi semnificaţii noi. 

 

 
 
Pledând pentru simplitate şi adevăr în relaţia cu divinitatea, Monica Patriche caută 

lumina, transparenţa, curgerea firească: „Doamne, între noi totul să fie / simplu, limpede, 
neprefăcut: / versul meu să fie ca apa izvorului / din care să bei când eşti însetat / Să se vadă pietrele în 
lumina lunii, / ele însele luminoase: / gândurile Tale,pe care le îmbrăţişez / Susurul meu să-ţi inunde 
auzul. // Glasul meu îl auzi de departe, / printre glasuri de îngeri: / te-mbogăţesc cu muzica mea / Nu 
că ai fi sărac, dar ai sărăcit pentru mine; / ai stat în mormânt şi nimeni nu-Ţi cânta acolo. / Din inima 
Ta-a-ncolţit versul acesta, / din lacrima Ta – izvorul” („Primeşte cântecul”). O asemenea 
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puritate a exprimării, atâta simplitate dublată de o trăire profundă şi intensă au mai existat, 
poate, în lirica românească, doar la Magda Isanos. Monica Patriche, însă, nu-şi 
construieşte discursul pornind de la existenţa ei banală, cotidiană, căreia să-i găsească, 
eventual, semnificaţii transcendentale. Nu-L coboară pe Dumnezeu în universul ei, nu-L 
transformă, conform iconografiei creştine de tip rural, în bunic cu barba albă, ci, 
păstrându-L în zona astrală, încearcă să se ridice la El cu acea stare de fericire despre care 
pomenea Nicolae Steinhardt. 

Psalmul închinat Maicii Domnului în tripla Ei ipostază de fiică, maică şi mireasă, 
este emblematic pentru sinceritatea cu care poeta abordează tematica religioasă. De 
remarcat faptul că Monica Patriche, doctorand în matematică, nu merge pe urmele lui 
Ion Barbu, în sensul că refuză ermetismul / parnasianismul în favoarea clarităţii 
semantice, a despuierii de podoabe stilistice, din paradigma psalmică păstrându-se cadenţa 
– uneori solemnă, de clopot – a versului, secvenţele encomiastice şi sentimentul 
tulburător al comuniunii cu divinitatea: „Floare de cântec pe gura mută / ai pus, Maică! / Ai 
străbătut singurătatea / când ziua crucii părea că nu are sfârşit. // dacă am avut o cruce grea, / va fi 
venit ceasul luminat al înfloririi ei. / fiecare floare are ceva din surâsul Maicii. // Nu mai duc în spate o 
cruce grea, / ci un copac înflorit. // Port inimă de maică, înflorită” („Înflorirea crucii”). 

Esenţială în volum este Nunta: relaţia poetei cu divinitatea este una de nuntă 
(Dumnezeu – mirele este unul dintre simbolurile ecleziastice fundamentale), ca şi relaţia ei 
cu poemul, văzut ca nuntire (în secvenţele ei de ofertariu / dăruire, sărbătoare); este o 
nuntire nupţială cu Mirele-Cristos şi una diurnă cu Mireasa-Maică, în ea topindu-se 
simbolul Crucii. Frumuseţea Mirelui-Cristos determină „înflorirea” Crucii, ştergerea durerii, 
împăcarea „miresei” cu sine şi cu universul. Totodată, ca o reminiscenţă a gândirii de tip 
arhaic-pastoral, în ţesătura textului se insinuează şi alegoria nuntă / moarte, pentru că 
întotdeauna găsirea lui Cristos, primirea seminţei cuvântului şi calea adevărului presupun 
moartea, desprinderea de nevoile trupului celui de carne şi învierea întru spirit, întru 
lumină şi transparenţă. Poeta moare în lumea fenomenală, pentru a putea renaşte la nunta 
cu Iisus-Mirele: „Nu-L poţi avea pe Mire fără lacrimi // amară este singurătatea, / ea transformă în 
pustiu toate amăgirile lumii. / Pe poarta cea mare a amăgirilor / au trecut mulţi, / prin uşa feciorelnică a 
pustiului – numai Mirele. // Mângâiere şi lumină este Mirele / pentru cea care a plâns // El este 
cealaltă parte a lacrimilor” ( “De cealaltă parte a lacrimilor”). 

Simbolurile neprihănirii (zăpada, florile albe, căprioarele, îngerii) abundă în 
poemele Monicăi Patriche, care, preluând imagini şi termeni străvechi, reuşeşte să 
construiască un discurs poetic înnobilat de credinţă şi de speranţă. Într-o perioadă în care 
poezia „cu mesaj” este considerată desuetă şi, prin urmare, nepotrivită cu orizontul de 
aşteptare al cititorului modern, tânăra profesoară de matematică are curajul de a se 
exprima nesofisticat, propunând o nouă paradigmă de lectură: poezia ca secvenţă 
euharistică: te îmbrăţişez cu fiecare vers / Tu te furişezi în el şi îl faci vin // Poezia e nuntă // dar 
vinul cel bun, / pe care-l păstrăm pentru sfârşit, / o întrece cu mult // Mă dezbrac de cuvinte până la 
tăcerea / în care Tu mă aştepţi ţinând potirul. // inima mea priveşte spre cer – Acest poem ca o mână cu 
degete / Pe inelar stai tu care rosteşti din adânc / Inelul meu, pecetea mea, Tu: poetul” („Liturgică”). 
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Iosif-Cristian PAŞCALĂU 
 

CÂNTECUL IANCULUI ŞI  
TĂRÂMURILE POEZIEI TEOFILINE 

 
Se spune că în fiecare bloc de 

marmură doarme o statuie. Însă acest somn 
impenetrabil, tulburat la răstimpuri de cei ce 
scrutează cu obstinaţie viitorul, e plat, fără vise. 
Iar viitorul, ocean incert pe care ne aflăm în 
perpetuă derivă, e destul de parcimonios cu 
îngăduinţa de evocare a celor care merită cu 
adevărat făurirea de statui. Seminţe ale 
nemuririi se regăsesc însă mai ales în bocetul 
lutului, în plânsetul focului, în liturghiile 
vântului, în tulburarea apelor. În toate aceste 
elemente, unde dorm atâţia eroi ai neamului. În 
freamătul codrilor şi în trăsnetul gândului. 

A nemuri figura lui Iancu în efigii lirice 
porţionate caleidoscopic, iată supremul act de tulburare a apelor amintirii, parcă prea 
adânc acoperite de stâncile granitice ale tumultuoasei treceri a omului contemporan 
prin labirinturile pragmatice ale începutului de mileniu. În efulguraţiile imaginarului 
teofilin, personajul istoric Avram Iancu, haiduc martir al românilor transilvăneni, 
dobândeşte contururile unui erou liric transpersonal, transistoric şi ordonator de 
lumi. Ipostaza orfică potenţează explicit demersul poetic de realcătuire a fiinţei totale 
a haiducului şi de reîntemeiere a rosturilor sale ontice. Astfel, Iancu transpare, când 
hieratic, când tenebros, ca răspunzător de soarta multor suflete de români, ca figură 
mesianică al cărui destin, permanentizat în chemarea de pretutindeni spre niciodată şi 
de totdeauna spre nicăieri a dorului, este să poarte cu sine, în lunga sa călătorie spre 
Apa Obârşiei, spre Tărâmul cel de Rouă, peste Marea de Singurătate, toate sufletele 
celor care au crezut în idealurile jertfei, în sacrificiul pentru libertate. Poezia teofilină 
activează în acest mod un mecanism eliberator, impunând o grilă de lectură 
concentrată pe relevarea sensului mântuirii individuale şi colective prin intermediul 
proiectării în imaginar a traseului parcurs odinioară de Iancu, în răstimpul pământean 
ce i s-a dat, iar apoi în tărâmurile de dincolo, ce vrăjesc sau înspăimântă mintea 
omului profan. Spaţiile transgresate închipuie sondarea oricărui „străfund de gând”, 
precum şi plonjarea fără rezerve în „fântâna clipelor din care am uitat să bem”, cum 
numea un bun prieten raportul între devenirea personală şi aparenta imobilitate 
recursivă a timpului istoric. Călătoria lui Iancu are ca punct terminus un mitic tărâm 
de rouă, o zare a obârşiilor în care se resorb toate aparenţele fenomenalului: „Sus în 
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munţi suiţi în lună, / Unde-n văi, pierdut cu totul, / Cornul Iancului mai sună // 
(…) / În tărâm de rouă sfânt, / Unde Iancu-şi sună cornul / Pe pământ, pe sub 
pământ // (…) / Sus în munţi suiţi în soare, / Unde-n văi de mult uitate / Cornul 
Iancului mai doare // (…) / Unde cetina-i tot verde, / Unde-n văi fără de nume / 
Cornul Iancului se pierde // (…) / Unde ceruri cântă – nouă, / Unde-n văi de 
nemurire / Cornul Iancului mai rouă… (Unde Iancu-şi sună cornul). 

Călătoria se face în spirala devenirii, dincolo de tărâmul fenomenalului, în 
planul esenţelor. Sublimarea fiinţei pe acest „traseu” e o stare de graţie, virtualizată 
prin cânt, prin infinitele modulaţii şi tonalităţi ale cornului fermecat. Cântul este, 
mutatis mutandis, poezia genuină, izvorând dintr-un străfund primar şi indefinibil al 
conştiinţei. Orfismul consubstanţializează avatarurile succesive ale eroului, 
proiectându-l în absolut: „S-a dus Iancu / Sus pe-o vale - / S-a făcut / Părău de jale; 
/ A şezut lâng-un izvor - / S-a făcut / Părău de dor; / Suspinând, / Cu tâmpla-n 
mână, / S-a făcut / De-amar fântână… (S-a făcut de-amar fântână). Haiducul poartă în 
palma destinului său orfic mănunchiurile sufletelor noastre mici şi care lâncezesc pe 
amăgitor parfumata pernă a filistinismului spre a le reda forţa interioară, demnitatea 
vitală şi fibra curajului de a înfrunta veacurile. Fântânile cu dor, deschideri 
intramundane ce reverberează cântul mistuitor al esenţelor. Ele configurează tot 
atâtea intrări şi ieşiri labirintice, exponenţializând totodată, la nivel metaforic nuclear, 
tentaţia eternităţii, punerea în abis a tuturor ipostazelor lirice recontextualizate. 

Destrămarea în cântec nu înseamnă pierderea fiinţei în înţelesul obişnuit al 
termenului, ci implicita sa dezmărginire, proces care asumă subiacenta recreare a 
întregului cosmos. De altfel, Cosmosul şi Anthroposul îşi dau mâna „de sufletul 
Iancului” (Nicolae Şteiu), spre a impulsiona măiastra nuntire a elementelor în 
momentul suprem al Marii Treceri a eroului din tărâmul fenomenalului în cel al 
esenţialului, sub zodia absolutului. Toate poemele închinate de Teofiliu eroului 
ardelean reprezintă secvenţe din ritul trecerii, secvenţe încetinite prin accentul pe 
detaliu, secvenţe impregnate de farmecul melancoliei fără seamăn. Astfel de 
răsfrângeri developate pe retina lirismului încheagă pulberile stranii ale „traseului”, 
deopotrivă iniţiatic şi eliberator, pe care eroul liric îl reiterează la nesfârşit şi pe care 
fiecare lector autentic al poeziei teofiline este obligat să îl parcurgă în forul său 
interior, în miezul profund al fiinţei sale totale, complementare codrului, muntelui, 
fântânii tainice şi izvorului de rouă. Întreg Ardealul, ca o „rană” a timpului, primeşte 
în poezie un statut de matrice de suflet şi de destin: „Trece Iancu prin cel codru. (…) 
/ Spre fântâni din veac vrăjite (…) / Visul sfânt prin nori surâde / Şi în el surâde-
Ardealul… (Şi surâde-n el Ardealul). Ca în basme, călătorul este vegheat de „ochiul 
Horii”, altă figură tutelară a spaţiului ardelean. Calul „de neauă” echilibrează 
polarităţile inverse ale spaţiilor de metamorfoze, căci destramă energiile negative ale 
duhului Împăratului, entitate malefică, profund antagonică. 

Iancu apare ca o instanţă lirică tutelară, deschizând vămile văzduhului: „Ca 
vrăjiţi codrii vuiesc, / Leagănă-se-n vânt şi cresc. / Cine-i udă? Cine-i plouă? / Duhul 
Iancului când rouă…” (Duhul Iancului când rouă). Opoziţia cosmos / antropos se 
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neutralizează, se resoarbe în sineitatea Iancului, figură trecută în tărâmul mitic al 
obârşiei, aură evanescentă a miezului tainic al tuturor lucrurilor: „Munţi de-Apus de 
umbră grei, / Cornul Iancului prin ei, / Parcă din străfund de gând, / Fără somn, 
sunând, sunând… (Fără somn, sunând, sunând…). Strajă singurătăţilor apuse, Iancu 
subzistă prin cântul său fierbinte, armonizând întreg cosmosul şi proiectând visul 
libertăţii pe ecranul panoramic al melancoliei. Roua, esenţa zeilor, îi hărăzeşte eroului 
liric o împlinire ciclică în alchimia elementelor. Dorul, jalea, amarul însoţesc 
permanent eroul în peregrinările sufleteşti ale acestuia prin munţii crepusculului, 
izvorând din însuşi cântul său transpersonal. Cornul, alături de fântână, sugerează de 
altfel întreg parcursul făuritor de lumi, germinaţia abisală a esenţelor, modulate pe 
frecvenţe transcendente.  

Doina, cântul, poezia ipostaziază în ultimă instanţă o melodie a cugetului, 
intuită şi care răsună în profunzimile fiinţei, desferecându-i menirea: „Sună un vânt 
prin codri mult tânguios. Cântând / Iancu se pierde singur prin Codrii-de-Argint. / 
Învălurat, ecoul, ca-ntr-o mâhnire, cheamă. / Iancu se pierde singur prin Codrii-de-
Aramă. / Curge numai un râu părere-i în auz, / Iancu îşi cântă sieşi din fermecat 
cobuz. / Plânge ecoul singur pe-al înserării prag, / Iancu îşi cântă sieşi din fluierul de 
fag. / Nourii curg de-a valma pe jos, pe sus, pe jos, / Iancu îşi cântă sieşi din fluierul 
de os. / Cântă în seară şi codrii înfioraţi se frâng. / Stelele-n munţi, preasfinte, se 
sting, se-aprind, se sting… (Baladă cu Iancu). Gradaţia cântului naşte galaxii, 
ordonează spaţii, înmănunchează vârste. Între natură şi esenţa umană, ipostaziată de 
erou, nu există nici o barieră validă. Practic, Doina lui Iancu este substratul intim al 
spaţiului discursiv poetic. Teofiliu reface umbletul Iancului, revelând constantele de 
simţire ce jalonează destinul său poetic. În această „cheie” ar trebui citite poemele În 
restriştea vremilor şi-n greul Ardealului, Până la brâu în amar şi în grea jale nouă, Sub 
alba stea a Dorului-Plânsului, Peregrin prin munţi de-a pururi, Amiroase-a nemurire, 
Prin Munţii Apusului, ars de grea patimă, Iancu-şi sună jalea peste munţi în lună…, 
Lângă Apa Obârşiei, Până în mine jalea Iancului rouă. Dacă primele Elegii şi balade se 
concentrează pe surprinderea liniilor esenţiale ale călătoriei lui Iancu, poemele 
anterior enumerate îl ipostaziază pe Teofiliu drept continuator al peregrinărilor fără 
de sfârşit prin codrii Melancoliei. Aglutinarea celor două trasee are loc firesc, 
imperceptibil parcă, graţie harului poeziei. Liantul lor – cântul, ce răsună în văzduhul 
inimii fiecăruia dintre noi. De cele mai multe ori, neauzit, ci doar intuit, în lirica 
teofilină acest cânt al obârşiilor guvernează pregnant întreaga lume discursiv-poetică: 
„Fără istov, pe vechi drumuri, pe nouă / Până în mine jalea Iancului rouă…”. 
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Eugen EVU 

CRONICA LITERARĂ DE ÎNTÂMPINARE:   
COPIL IONUŢ - CLIPA DE LUCIDITATE1 

 
Un cvasi-necunoscut hunedorean debutează cu o carte remarcabilă. Anonimatul 

nu este clintit ci doar provocat prin câteva exemplare ce ajung eventual  înmânat 
confidenţial unui amic. Nereuşind să onorez invitaţia la lansare,  am primit cartea lui Ionuţ 
Copil şi mă simt dator să strig Evrika. 

Prima impresie este a maturităţii de a scrie . Una care vine evident din faptul trăit. 
Nu oricum, ci dramatic, inductor de tensiuni ce tind a sublima în literatură psihanalitică, de 
tip eseistic. Autorul deschide paginile cu o autodefinire a Eului. Şocant prin enunţurile 
ferme, din care răzbate o cultură empirică, un „ ceva” care a fost şoc şi a generat gândire 
filozofică. Evident, asta face farmecul care captează dintotdeauna :  sentimentul- în acest caz 
acut şi terifiant – că eul  descoperă Lumea. Se trezeşte spre lume. Un psiche care nu bântuie 
lumea, cum spune el, ca un zombi, nici în stare de semitrezie, ci unul inflamat şi iradiind 
neobişnuit de sinergetic - intensităţi ce ni se transmit. Ideea este cea de utopie a Libertăţii. 
Temă dintotdeauna, epuizată  în această carte prin chiar scrierea ei. O poveste personală – 
adică un mit personal cohellian. 

Autorul întreabă retotic: „ Dar oare libertatea nu stă în ignoranţă, în necunoaşterea 
instinctelor şi automatismelor care ne trăiesc?”. Acest fel de patos interogativ deviază uneori în 
sofisme, în paradoxism: „Într-o lume de lumină care e de fapt întuneric, am văzut o pată de întuneric 
care era de fapt Lumina”. Ionuţ Copil se substituie personajului principal – confesiv în mod 
total, sincer şi „brutal”; el pune în ecuaţie schizofrenizarea. Nu doar a id-ului ci a societăţii. 

Prospeţimea cu care pune în dialog tema cărţii, este remarcabilă şi vădeşte forţă 
creativă şi propesniune catarsică. Autoterapică. Criza de luciditate a schizofrenicului trecut 
prin probele ce riscă alienarea în Pluralitate este de fapt condiţia umană – raportată la o 
divinitatea ubicuă şi incognoscibilă. Creierul uman pare a fi un circuit închis sieşi, în care 
schizoidizarea poate face ravagii. Sau afla ieşirea din labirint – firul Ariadnei. Subiectul este 
de când gândirea şi conştientizarea. Dilema idem : a fi „ liber” prin ignoranţă – adică 
paradiziac – dobitoc, sau a crede, deci a te reprograma, cum transpare din mitul genezic- in 
mod luciferic? „ Un fior venit de dincolo, nu din moarte ci din viaţă…te naşti tu însuţi din tine, şi 
suferinţa devine bucurie”. Revelaţia lui Ionuţ Copil este a epifaniei, a învierii din interior, a 
înnoirii. La baza acestor feluri de frazări axiomatice stă Trauma individuală, depăşit ca probă, 
ca vamă. 

Preludiul cărţii este cheia ei: autorul scrie compozit, eseistic, poematic şi chiar 
epopeic. Este mărturisirea vindecătoare a unui itinerar de chin şi efect eventual taumaturgic. 

Maniheismul modern al viziunii sale este întemeiat prioritar pe propria experienţă, 
cu subiectivismul unei personalităţi exacerbate. Stilul este omul. De fapt Ionuţ Copil 

                                                           
1 Clipa de luciditate, Deva, Editura Astra, 2008. 
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echivalează prin scris arta plastică nonfigurativă. Explorează în interioritatea proprie, aflată 
într-o situaţie limită – suferinţa psihică – tenebrele şi „ ţipeniile” himerismul şi utopismul, 
conflictul antitetic al Condiţiei conştientizării ca „ factor de risc” al alienării. El face apel şi la 
pasaje lirice, sau aforistice, alteori constrânge peisajul să semnifice intuitiv cutare rost, al 
fiinţei  confruntate cu timpul. Recursul la metoda epicii lui este a haijinului, sau a mimării 
inocenţei ca a picturii cu creta pe asfalt – a copiilor. 

Preamăreşte intuiţia, tipul de inteligenţă ce aparţine geniilor: genii bolnave, 
conform ştiinţei recente. Cunoaşterea de acest tip este determinată de simptomul ASD şi 
sindromul Asperger. Noutatea autorului este că el redescoperă pe cont propriu şi terifiant o 
„Americă” îndepărtată în DINCOACELE propriei fiinţe.  

Lumea profeţilor şi magilor, dimensiunea mitopoesică a arhetip-ului colectiv. O 
cultură în acest sens se contopeşte cu auto-cunoaşterea şi tensionările parcă dinadins 
provocate. Ca un autodafe. Ca o stigmă. Şi ca un efect placebo – prin arta scrierii. 
Masculinul şi Femininul sunt „ extrase” de fiinţă în om  din dualitatea însăşi; mitul Fecioarei 
vine sincretic din al Mamei Gaia (Geea) – „ din freamătul codrilor, strălucirea soarelui, susurul 
izvorului, zvelteţea căprioarei şi veninul verde al viperei”… Androginul este supus dihotomiei; mitul 
Bărbatului e resurect „din cremene şi foc, din fulger şi luceafăr, din zbuciumul cascadei şi măreţia cerbului, 
furia mistreţului, rezistenţa ţestoasei şi vântul de primăvară” … .Aşadar omul Sferic retopit 
complementar în Unul . Procedeul acestei epici cvasi –filosofice este îmbibat de lirism şi 
mereu parafrazic - livresc – referenţial . 

Ionuţ Copil scrie o proză surprinzătoare şi atunci când ajunge la procedeul strict - 
jurnaliser şi chiar jurnalistic. El îşi expune cu sinceritate şi suferind lucid – universul  şi 
atingerile cu semenii – fără a fi timorat de avataruri şi nici de gravitatea interogaţiilor în sus. 
Nu se automistifică, ci se verifică – sugerând şi cititorului avizat – pe sine în raport cu 
societatea.  

Un uşor abur, o sineală de misticism indus de trepidaţia însăşi a memoriei şi din 
„traficul „ exploziv al apocalipsismului – el însuşi revenind ca o Crită de luciditate ! – în istoria  
imediată- în arealul românesc actual – sau câteva retorisme ce defazează pledoaria şi 
derutează de moment – (asimilări livreşti) – îi pot fi iertate autorului. Tema libertăţii absolute 
a omului este eternă: opturaţia determinată de Entitatea super-stiţială – demonică,  este 
cenzorială şi probabil auto-protectoare. Nu ignoranţa – sau „sărăcia cu duhul” – recte sentinţa 
socratică „ ptohos to pneumati” este libertatea după care omul tânjeşte! Ci natura de care s-a 
rupt, sau din care a fost alungat – Păcatul originar este răsădit în noi, ci nu ca „ tuburi digestive 
dotate cu sex” ( ar fi prea simplist!,) iar acest păcat nu este de natură sexuală – doar prin exces 
deviant – ci paradoxal cel al autocunoaşterii şi al imperiosului Impuls programat de creator 
în operă (alt paradox! ) de a se autodepăşi şi astfel de a avea tendinţa propriei emancipări de 
condiţia pedepsei divine; cu alte cuvinte omul îşi este complice sieşi, pentru a recupera ceea 
ce i s-a tăiat din motive deductibile: prin raţiune. Cartea de debut a lui Ionuţ Copil merita un 
tiraj de impact pe măsură. 
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Dumitru CERNA 

STEJĂREL IONESCU – SOMNUL ÎNGERULUI 
 

Stejărel Ionescu este un poet discret în ordine socială. Trăieşte la Deva 
şi publică rar, lăsînd să se scurgă perioade lungi între apariţiile sale editoriale. Şi 
asta, nu numai din sfială, ci şi dintr-un soi de misterioasă frustrare – într-un 
oraş în care poezia şi-a făcut cuib prielnic şi cărţile poeţilor Devei grăbesc, 
parcă, timpul – sau poate din dorinţa înlesnirii întrupării poeziei în propria-i 
fiinţă, pentru ca mai apoi, atunci cînd va ieşi cu ea în lume, să-i semene într-atît 
încît să le fie uşor a se recunoaşte. Îşi datează fiecare poezie, precum şi 
localitatea unde a fost scrisă, poate dintr-un soi de pedanterie/ cochetărie, 
astfel scrierea versurilor semănând mai degrabă cu scrierea unui jurnal, ziua şi 
locul consemnării având semnificaţii pentru autor şi lăsând, parcă, impresia că 
doar împreună formează un întreg, singura diferenţă constituind-o faptul că 
poemele nu sunt aşezate în volum în ordinea scrierii lor, ci într-o misterioasă 
dezordine a ritmului temporal. Prin urmare, recentul volum, Somnul îngerului 
(Editura Călăuza v.b., Deva, 2008), conţine poezii scrise la Deva, în intervalul 
martie 2003-martie 2006, un ciclu, aşadar, rotund, cu extremităţile atinse de 
melacolicul, căci bulversantul martie, cel ce înnoieşte, dar şi avertizează. Titlul 
semnalează o stare de urgenţă, dar şi de necesitate, câtă vreme îngerul aţipeşte 
sau, şi mai crud, adoarme, timp în care fiinţa protejată poate rătăci sau poate 
pătrunde într-o singurătate devastată. Căci îngerul în somn al lui Stejărel 
Ionescu nu plânge aşa cum păunii lui Ştefan Petică sub arcade, şi asta pentru că 
îngerul poetului hunedorean nu visează, ceea ce împrumută gust de aguridă 
vieţii, semnalat încă în preambulul volumului.  

O uşoară mângâiere, însă, poate fi detectată în delicata retragere a 
îngerului în somn: „îngerul îmi sărută fruntea/ adormind”. Aşadar, versuri ale 
deznădejdii, infuzate până asupra de măsură cu tristeţi elegiace, unde şi 
„dumnezeiasca/ ninsoare/ (este) a disperării”. Buimacă, noaptea devine spaţiul 
eminamente al tăcerii, emblematic şi dezîngerit, în care doar poetul aude 
sunetul delirant a toate, un spaţiu prielnic inventarierii umorile: singurătatea, 
„peste care hohoteşte noaptea”, cinismul, „iarnă udă/ şi uscată,/ iarnă de doi 
bani”, disperarea, „acolo unde/ mai gâgâie/ bâltanul nopţii”,  dezamăgirea, 
„mă adâncesc/ cu neantul în neant/ îngropându-mi amintirile/ şi caut încă o 
dată/ firul de lumină/ cu care să duc/ suprafaţa/ în întuneric”, 
autoflagelarea, „mă agăţ de gheare de corb” şi amăgirea, „pentru a bea apă/ 
din ciuturile secate”, vanitatea, „pornesc desculţ cu stelele/ să împletesc 
perfectul cu imperfectul”, pustiul, „prin geam trece şuierat de vânt”, 
presimţirea şi spaima, „cântecul cucuvelei,/ (...) ascultă cum în noapte/ şi 
norii s-au ascuns de teama ei”, îndemnul la izolare, „îmbracă-mă în felii de 
pământ/ şi acoperă-mă încet/ cu val de frunze uscate”, dezrădăcinarea, „au 
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dispărut demult/ certificatele de deces/ ale urmaşilor noştri”, abandonul „în 
prăpastia scheletelor/ descompuse”, suspiciunea, „mă tem că lumea asta/ e 
atât de parşivă/ încât îmi va închide timpul/ ferecându-l cu lacăte/ oţelite,/ şi 
îmi va îngrădi paşii/ cu fir tors/ de păianjenul morţii”, rătăcirea „în minţile 
sihastre/ ale durerii”. În fapt, versurile acestui volum compun un veritabil 
elogiu al groazei, autorul şocând pe alocuri cu imagini halucinant masochiste, 
ca în acest exemplu cu îndoielnice virtuţi artistice: „cruci decapitate/ schelete 
despuiate/ capete de mort,/ prin cruci răvăşite/ cu umbre mă îmbracă/ şi mă 
conduc la masa de seară.// nu poate fi ultimul drum,/ masa e prea bogată/ iar 
vulturii nu se mai înghesuie de mult/ stârvurile deja putreziseră/ şi amiroseau a 
împuţâciune” sau ca în această recurenţă cu accente canibalice, exemplificare 
perfidă a dizgraţiosului: „mă pipăi să văd dacă nu am murit/ şi mă simt pe 
bucăţi,/ iau o bucată din mine şi vreau să o mănânc,/ îmi este atât de foame 
încât nu îmi dau seama/ că bucata aceea îmi aparţine/ azi-mâine, o să ne 
mâncăm pe bucăţi/ de teamă să nu ne mănânce alţii”.  

O poezie a urâtului devastează teme sociale ratate, căci ele se vor a fi 
manifeste ale revoltei, iar tonul grav stârneşte cel multe zâmbete: „scufundăm 
în noi/ scufundători de apă/ pentru a scoate la suprafaţă/ aerul 
necondiţionat,/ altfel ne-am îneca/ cu atâta mizerie/ din politichia/ 
nebunilor/ ce ne conduc”. Discrete adieri din Panait Cerna şi George Coşbuc 
răzbat dintr-un poem rătăcit în această vraişte a scârbei universale: „o mamă, 
icoana ta atârnă/ sus la grindă/ şi-n casă focul/ pâlpâie tăcut/ privesc pierdut/ 
în sticla din oglindă/ habar nu am/ de timpul ce-a trecut”, versuri care par, 
însă, a fi rămas încremenite într-un sămănătorism incipient. Când nu abordează 
tonul grav, Stejărel Ionescu reuşeşte să fie ilariant, precum în această poveste 
decrepită despre pedeapsa măgarului: „măgarul urlă la lună/ fiindu-i ciudă/ că 
aceasta i-a furat lumina,/ behăitul lui s-a auzit/ până la cer/ şi atunci 
Dumnezeu/ i-a lungit urechile/ şi coada,/ iar drept pedeapsă/ a primit/ 
povara morţii/ ciobanilor”.  

Paradoxale, frustrate, egale cu sine însele, versurile din Somnul îngerului 
alcătuiesc o geografie a inesteticului halucinant, autorul salvând faţa volumului, 
prin ultimele două poezii, îngerul a strigat şi acolo voi locui eu, cu înserţii elegiace, 
care îngăduie nădejdea. 
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Marian BARBU 

ANTOLOGII CANADIENE: DIN LAVAL 
 

 Având în vedere gradul înalt de interes pentru păstrarea tradiţiei 
francofone, al cărei stindard îl poartă regiunea Québec, cei care-şi revendică limba 
franceză ca mijloc de comunicare, de habitat şi-au câştigat deja dreptul la o 
literatură în consens. Adică una care să-i reprezinte, să le fixeze contribuţiile în 
activitatea lor spirituală. 
 Din această perspectivă, a înţelesurilor oficiale de repartizare pe zone, 
profesorul şi scriitorul Patrick Coopens, în calitate de preşedinte al Societăţii 
Literare din Laval, fondată în 1985, a realizat, în 1988, o primă Anthologie des 
écrivains lavallois d’aujourd’hui, de 288 pagini.   

Ea este semnificativă în sine, fiindcă oferă un panopticum de valori ale 
scrisului, realizate de pasionaţi ai condeilului, de diverse vârste – născuţi după 1920, 
până în 1971, la cei care se mai aflau în amfiteatre sau săli de curs. Cei 67 de autori 
(dintre care 37, femei) au cunoscut aceeaşi identificare de structură, indiferent de 
prestigiul pe care îl au într-un domeniu sau altul. Adică, o fotografie, un succint 
c.v., o confesiune sau o motivaţie a acelui de ce scriu? (pe care l-am întâlnit în 
perioada interbelică şi în România), o bibliografie, texte originale sau fragmente ca 
o carte de vizită indispensabilă. 
 Rezervarea de pagini (2-3-4-5-6-7) a fost impusă totuşi nu de dimensiunea 
secvenţelor de carte, ci de întinderea operei scriitorului. Pentru exemplificare, am 
reţinut trei nume. Primul – Michel Cailloux (n. 1931, în Franţa), autor dramatic şi 
magician, specialist în literatură pentru copii, al unor seriale de televiziune foarte 
populare: Michel-le-Magicien, Bobino, Nic şi Pic. Prin acest spaţiu al scrisului, Cailloux 
a obţinut numeroase premii în ţară şi în străinătate, la rându-i fiind nominalizat în 
jurii de prestigiu. 
 Scriind pentru copii, el mărturiseşte că nu poţi trişa dacă nu te exprimi 
sincer şi apelezi la convenţii. Opera lui număra la 1988 cinci comedii pentru 
televiziune, o piesă de teatru, 16 discuri pentru copii, patru dintre ele pe muzică de 
Beethoven, Mozart, Schubert şi Chopin, 11 titluri de cărţi, cu desene şi ilustraţii 
pentru copii, 8 dintre ele având benzi desenate şi altele. 
 Al doilea nume – Jean Comeau (n. 1947). El are specializări în artă, 
litere, pedagogie, în lingvistică, muzică şi în teatru. În prezent, predă discipline de 
teatru, de muzică şi de franceză, se subînţelege că, abordând atâtea domenii, are şi 
lucrări ca rezultante normale. Definind scrisul, el îl vede ca pe o dezolare în faţa 
paginii albe, ca o chestiune de angoasare.  
 Al treilea nume este cel al responsabilului de carte Patrick Coppens. 
Născut în Franţa (3 mai 1943), a venit în Québec în 1968. Este poet, prozator, 
critic şi istoric literar, cercetător avizat al fenomenului cultural quebecos. Exemplu 
de acribie şi sobrietate par lui même l-am descoperit în lucrarea din 1982, intitulată 



 57 

Littérature québécoise contemporaine, prefaţată de Gaston Miron. Avea zece titluri 
înregistrate la data publicării antologiei. 
 Se cuvine să observăm unitatea de vederi în privinţa importanţei scrisului 
pe care o acordă toţi cei care participă lunar în Laval la reuniunile de lucru ale 
Societăţii Literare. După o investigaţie la pas, cei care îşi spun cu o doză de 
particularitate écrivains lavallois, după modelul quebecoşilor, provin din diferite 
colţuri ale lumii, aclimatizându-se în Canada pentru totdeauna. Sunt din Egipt, 
Haïti, Liban, Maroc, Tunisia, Italia, Franţa. Scriu şi publică în limba franceză în 
zeci de reviste şi jurnale, fără să-şi uite teme ori subiecte din ţara lor de origine. 
 Fulvio Caccia, venit de la Florenţa, este redactor-şef al publicaţiei 
magazin „Vice versa”. Într-o poemă, în vers liber, Inamorata II, îşi cântă iubirea 
întâlnită, mărturisindu-i deschis că i-a fost ca un deziderat încă din tinereţe. 
Refrenul în italiană sună calm, muzical. 
 Deşi născut în Montréal (la 6 august 1953), Antonio d’Alfonso are un 
text picant, intitulat italieneşte – Nonna Lucia. 
 Haitianul Jean-Claude Felix (n. 24 febr. 1952) scrie eseuri, proză şi 
poezie. În poemul reprodus – Cri d’appartenance, punctează drama oamenilor din 
Caraibe, înfruntarea dintre socialismul din Cuba şi capitalismul de la New York. Şi 
nu numai. etc. etc. 
 Am punctat doar câteva elemente de fond ale acestei antologii, care are o 
notă pur informativă. O evaluare cât de cât parţială, prin citate… critice, era 
neapărat necesară. Nu putem deduce în niciun fel cam ce poziţie valorică ocupă 
aceşti scriitori într-un context mai generos. Câţiva dintre ei sunt membri ai unor 
asociaţii sau societăţi din Québec şi puţini (2-3) ai organismelor centrale din 
Canada. 
 Trebuia poate să văd şi revista „Le littéraire de Laval” să-mi dau seama 
dacă prin ceea ce se publică acolo „ieşirea” textelor poate fi pusă dincolo de 
frontiera zonei, mergând până în îndepărtata Franţă. Pe de altă parte, textele 
literare propriuzise sunt insuficiente ca să pot înclina balanţa în spre lecturi 
entuziaste, decisive. 
 Foarte important mi s-a părut şi faptul că diversitatea impresionantă de 
preocupări profesionale nu transpare tale-quale în creaţia lor literară. 
 În poezie, în niciun fel – aceleaşi racursiuri la viaţă, iubire, natură, tinereţe, 
scurgerea inexorabilă a timpului. Modelele franceze îndepărtate (şi nu numai) 
jalonează libertatea de expresie a tuturor.  Doar fragmentele de proză şi, desigur, 
cele de teatru au indicatori de frecvenţă a personajelor sau a localităţilor. 
 Selectiv, consemnez titluri ale unor volume de poezie: Veille (1982, Anne-
Marie Alonzo), Fêlures da temp (1987, Bernard Antoun), Idole errante (1983, Claudine 
Bertrand), Le Tant-à-coeur (1986, Jean Chapdelaine Gagnon), Je suis ce que je suis 
(1983, François Charron), Le Bal des lucio les (haiku, 1987, Nane Couzier).  Ale unor 
volume de proză: Le Repaire des loups gri (roman, 1962, Andre Marie Antoine Ber), 
Courageuse Myriam (roman, 1988, Marie Berjane), Le cri du ventre (roman, 1982, Josee 
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Bonneville), Une mission d’Anthony Doughton (nuvele, 1945, Gilles Brevart), Nouvelles 
en couleurs (1985, Lisa Carducci). Ale unor volume de teatru: Des lendemains écorchés 
(tragedie, 1988, Jean – Claude Felix), Transit (teatru muzical), 1984, France 
Theoret), Aline et les araignées (Théâtre du lundi, 1987, Renée Thivierge). Ale unor 
volume de eseuri: L’E(ê)tre et l’A(a)mour (eseu filosofic, 1989, Luise Brissette), Le 
Livre des proverbes québécois (1974, Pierre des Ruisseaux), Littérature, histoire, idéologie 
Québec – Haïti 1935-1975 (1980, Robert Giroux), Entre la parole et l’écriture (1982, 
Saint-John Kauss), Age poétique âge politique (1987, Claire Lejeune) Pause-lecture (1982, 
Jean-Louis le Scouarnec), Claude Gauvreau, le cygne (1978, Janou Saint-Denis). 
 Câteva titluri de publicaţii în care au apărut creaţiile literare ale celor din 
Laval: Arcade, Le Temps de vivre, Le Littéraire de Laval, Entre elles, Le Troisième Age, 
Liberté, Estuaire, Moebius, Pass-partout, Conjonction, Rond-point, Mot pour mot, Possibles, 
Le Matin, Panorama, Le Nouvelliste, Hobo-Québec, Les Cahiers de la Femme, Strategie şi 
multe altele. 
 Dincolo de indicii fireşti, utilizaţi în orice antologie care se respectă, s-ar 
impune câteva observaţii, nu atât despre calitatea textelor selectate (oricum, selecţia 
având o doză de subiectivitate), cât despre accentuatul specific local care nu şi-a etalat 
valenţele în vreun fel. 

Apoi, într-un context mai general, care ar fi al literaturii canadiene, în 
afara expresiei franceze, bine şi foarte bine susţinută de Québec, literatura din Laval 
nu se detaşează decât prin spaţiul de existenţă care-i reuneşte pe scriitorii 
antologaţi. 
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Constantin  LUCACI:  
,,ARTA ADEVĂRATĂ NU VA MURI NICIODATĂ!” 

 
            Sculptorul Constantin Lucaci s-a născut la 
7 iulie 1923, în Bocşa Română, judetul Caraş-
Severin. E cunoscut mai ales pentru fântânile sale, 
sculpturile în piatră şi oţel, respectiv pentru 
diferite ansambluri monumentale combinate, 
inclusiv a celor de tipul fântânilor cinetice, dintre 
care cele din oraşele Reşiţa şi Constanţa sunt 
printre cele mai cunoscute şi apreciate.Aceste 
fermecătoare fântâni reînnoiesc tradiţia antică 
formând  adevărate jocuri de apă. Este laureat al 
Premiului Herder în 1984. De asemenea a fost 
distins cu numeroase ordine şi medalii. 
            În Italia, la Pinacoteca Sanctuarului San 
Francesco din Paola, a fost inaugurată colecţia 
sculptorului Constantin Lucaci, un muzeu cu o 
parte din lucrările artistului. Este singurul artist 

român care a beneficiat de un asemenea interes din partea unui organizator atât de 
prestigios. 
                Intrată în custodia Vaticanului, această donaţie are toate şansele să fie 
admirată de acum înainte de milioanele de credincioşi, care vor vizita sanctuarul şi 
locurile ce au fost martorele minunilor săvârşite de Sfântul calabrez. 
         Am copilărit pe aceeaşi stradă cu sculptorul Constantin Lucaci, maestrul 
necontestat al sculpturii în oţel inoxidabil, ba chiar pe aceeaşi parte a străzii, la o 
distanta de 300 metri şi de... 30 ani. 
            S-a bucurat enorm când am vorbit despre Bocşa,domnia sa locuieşte în 
Bucureşti.Oraşul nostru este aproape de Reşiţa, capitala judeţului Caraş-Severin, în 
aval pe râul Bârzava, acolo unde dealurile cedează locul câmpiilor. 
            Am aflat lucruri interesante de la un artist care şi-a dedicat întreaga viaţă 
artei şi mă bucur că prin intremediul revistei ,,Cetatea Culturala” pot să transmit 
discuţia avută iubitorilor de artă şi frumos. 
 
           -Cine v-a făcut să alegeţi sculptura ? 

- Dumnezeu.Am copilărit la Bocşa,am avut la un moment dat a o mare 
revelaţie când tata a adus nişte brânză învelită cu reproduceri după 
Michelangelo,când eu aveam 5-6 ani.Atunci s-a produs probabil minunea.  Când 
am văzut acele reproduceri am avut o stare interesantă, greu de descris, când 
cineva mi-a zis ceva.Cred că fiecare dintre noi ne naştem cu ceva dumnezeiesc. 
Talentul vine din naştere şi ni se dă o vocaţie,probabil din conjunctura zodiei,de la 
părinţi sau chiar de mai departe... 
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- L-aţi cunoscut pe Tiberiu Bottlik. De ce credeţi că artişti ca el nu sunt cunoscuţi aşa cum ar 
trebui ? 
- Pe la 14 ani ciopleam şi făceam, în diferite materiale, figuri umane şi tot în aceea 
perioada am fost la un pietrar din Vasiova care făcea lucrări funerare pentru 
cimitirele catolice şi ortodoxe;făcea îngeri şi oameni.L-am rugat pe acest om,  
Romsauer, să mă înveţe să cioplesc în piatră.Mi-a dat să fac un cap de bărbat. Mi-a 
explicat unele lucruri,apoi cum să ţin ciocanul şi dalta. M-am apucat de treabă şi se 
pare că a ieşit ca a maistrului sau poate chiar mai bine. 
               Atunci a venit Bottlik, ei doi colaborau, amândoi trăiau din urma 
lucrărilor făcute pentru cimitire,a văzut lucrarea mea şi a întrebat cine a executat-o. 
Lucrarea se deosebea de stilul ce se practica în atelierul lui Romsauer. 
               Peste câteva zile m-am dus la Bottlik. Acest om avea o cultură 
extraordinară, era de origine baron.A învăţat la Budapesta,Viena, München şi Paris. 
               El nu este atât de cunoscut pentru că n-a ieşit din tiparele normale. Mulţi 
nici nu ştiu să iasă,încearcă, însă greşesc.În perioada aceea, arta în general şi 
sculptura în special se făcea la modul cel mai serios. Trebuie să perfecţionezi ce au 
făcut înaintaşii şi să te întreci pe tine mereu. Din păcate el n-a fost în stare de aşa 
ceva. 
               Pentru mine însă Tiberiu Bottlik a fost de un mare folos pentru că mi-a 
transmis cultura franceză, cu boema aceea de mare valoare şi m-a făcut să înţeleg 
că pentru a ajunge bun trebuie să munceşti tare mult. 
              Am visat să merg la Paris şi să studiez acolo, lucram la uzină unde am 
învăţat gravura, lăcătuşerie, sudura şi strungărie. Mi-am spus că mă duc la Paris 
unde voi învăţa sculptura şi voi trăi din cele învăţate de mine, în uzina de la Bocşa, 
ştiam că din artă nu se poate trăi aşa de bine. 
              Au trecut chiar ani şi el tot îmi amâna plecarea la ... Bucureşti. 
              Am renunţat la ajutorul său şi am aşteptat terminarea războiului, ca să iau 
totul de unul singur. Într-o zi când nu mă mai aşteptam la nimic a venit la noi acasă 
şi mi-a spus că a vorbit cu cineva din conducerea uzinei, că voi primi o bursă şi voi 
putea merge să studiez la Bucureşti. 
              Mi-a spus că în tot acest timp m-a urmărit şi că n-a vrut să mă 
sacrifice,însă când şi-a dat seama că viaţa mea e sculptura s-a hotărât să mă ajute. 
              Arta cere sacrificii şi eu pot să spun acum după atâţia ani că aşa este,însă 
nu-mi pare rău. 
  - Prin ce se deosebeşte un artist profesionist de un  amator ? 

- Sunt artişti amatori care mor amatori, nu ajung niciodată să facă artă 
adevărată însă mai toţi profesioniştii au fost amatori. Nu poţi să înveţi o şcoală 
superioară până când nu ai încercat să faci ceva la nivel de ...amator.  

- A fost lung drumul până la stilul...Lucaci ? 
- A fost foarte lung şi a fost original. Eu am ajuns la o concepţie 

personală, la o viziune modernă, trecând prin toate fazele. Am studiat natura,omul, 
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am făcut portrete,am făcut nuduri şi am lucrat mult în granit până am ajuns la oţel. 
Am parcurs toate etapele artei universale şi aşa am ajuns la viziunea mea. 
              Sunt unii care vor să facă ceva deosebit,însă ei nu ştiu să facă un 
portret.Sunt etape pe care trebuie să le parcurgem,e valabil în orice domeniu. 
              Mulţi încearcă să-i copieze pe americani, din păcate cu banii lor 
promovează de multe ori kitschul. 
             Noi nu trebuie să ardem etapele, ci trebuie să le parcurgem. 

-  Este răsplătită munca unui sculpor în România ? 
- Munca unui sculptor şi în general munca unui artist din România nu este 

răsplătită.  În aprilie 2007 mi s-a deschis în Italia un muzeu personal, patronat de 
Vatican. 
            Eu nu mă pot compara din punct de vedere material nici cu un fotbalist 
mediocru de la o echipă din liga a doua. Majoritatea artiştilor se descurcă greu, 
fiind profesori de desen şi din când în când reuşesc să-şi vândă o lucrare. 

- Prin ce se deosebeşte sau se aseamănă un sculptor de un pictor ? 
- Prin nimic nu se aseamănă.Pictura se exprimă prin desen, culoare, 

perspectivă. Sculptura e o sinteza şi se aseamănă cu muzica, nu este narativă. 
           Sculptorul trebuie ca într-un volum să-şi exprime toată ideea. 

- Cum va evolua arta în general şi sculptura în special în următorii ani ? 
- Nu cred că va evalua tare mult, vor fi nişte ani supuşi oamenilor cu mulţi 

bani, care mulţi dintre ei n-au cultură şi atunci au preferinţe către ...nimicuri, către 
o artă care nu e adevărată. Arta autentică e mai greu de înţeles. 

- Ce le transmiteţi celor ce iubesc arta adevărată ? 
- Le transmit să aibă încredere, să nu se lase furaţi de tot felul de 

apariţii,de impostori. Din păcate nu toată lumea are acces la artă,dar asta nu dintr-o 
lipsă de cultură ci dintr-o lipsă de sensibilitate. 
            Să fie conştienţi că arta adevărată nu va muri niciodată! 

-În afară de sculptură ce pasiuni mai aveţi ? 
-În afară de sculptură eu am făcut mai multe fântâni cinetice, moderne. 

Ultima a fost inaugurată  la Alba-Iulia în prezenţa preşedintelui României, Băsescu. 
            Este o fântână de mare anvergură. Aceste fântâni reprezintă o artă 
complexă, în care se regăseşte muzica, arhitectura, apa şi sculptura bineînţeles. 
            Criticul italian Alesandro Amoroso mi-a intitulat fântânile ,,simfoniile 
lichide ale lui Lucaci”. 

- Maestre LUCACI vă mulţumesc pentru acest interviu şi pentru că aţi răspuns 
provocării mele de a ne întoarce în timp şi spaţiu.  Vă doresc sănătate şi încă mulţi ani pentru a 
face lucrări care să încânte privirile oamenilor.  

            
       Interviu realizat  Adalbert  GYURIS 
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Aurel PODARU 

FESTIVALUL NAŢIONAL DE LITERATURĂ 
"EUSEBIU CAMILAR - MAGDA ISANOS”,  

SUCEAVA – UDEŞTI, 2008 
 

În zilele de 30 şi 31 mai 2008, a avut loc, la Suceava şi Udeşti, cea de a XIII-a 
ediţie a Festivalului Naţional de Literatură „Eusebiu Camilar – Magda Isanos” .  

Juriul Festivalului a fost alcătuit din scriitorii: Mircea A. Diaconu (preşedinte), 
Adrian Dinu Rachieru, Vasile Spiridon, Nina Ceranu, Aurel Podaru (pentru 
secţiunile de proză şi reportaj literar), Marcel Mureşeanu, George Vulturescu, Ion 
Beldeanu, Liviu Dorin Clement (pentru secţiunea de poezie). 

La secţiunea proză: Marele Premiu "Eusebiu Camilar" şi premiul revistei 
Ateneu, Bacău, a revenit Florentinei Loredana Dănilă, Slobozia, Ialomiţa; Premiul I 
şi premiul revistei Orient Latin, Timişoara, a fost atribuit lui Dragoş Huţuleac, 
Paltinu, Vatra Moldoviţei; Premiul II şi premiul revistei Mişcarea literară, Bistriţa, 
Alexandra Boghean, Suceava; Premiul III şi premiul revistei Cetatea culturală, Cluj-
Napoca, Oana Lohănel, Suceava; Premiul revistei Mesagerul literar şi artistic, Bistriţa, 
Maria Evelina Cracană, Truşeşti, Botoşani. 

La secţiunea poezie: Marele Premiu "Magda Isanos" şi premiul revistei 
Convorbiri literare, Iaşi, Carmen Păduraru, Braşov ; Premiul "Constantin Ştefuriuc" 
şi premiul revistei Orient Latin, Timişoara, Alexandra Ioana Lăţescu, Suceava; 
Premiul I şi premiul revistei Poesis, Satu Mare, Dan Iulian, Bucureşti; Premiul II şi 
premiul revistei Porto Franco, Adrian Păpăruz, Zărneşti, Braşov; Premiul III şi 
premiul Bucovina literară, Cătălina Cadinoiu, Bucureşti; Premiul revistei ORAŞUL, 
Cluj-Napoca, George Chiriac, Oneşti, Bacău; Premiul revistei Mişcarea literară, 
Bistriţa, Vasile Grămăticu, Gura Humorului, Suceava; Premiul revistei Revista 
Română, Iaşi, Luigi Bambulea, Dej, Cluj; Premiul revistei Cetatea culturală, Cluj-
Napoca, Andreea Despina Popovici, Iaşi; Premiul revistei electronice Nordlitera, 
Suceava, şi al revistei Mesagerul literar şi artistic, Bistriţa, Georgiana Bebeşelea, 
Câmpulung Muscel, Argeş; Premiul revistei Junimea studenţească, Iaşi, George 
Alexandru Serediuc, Ipoteşti, Suceava. 

La secţiunea reportaj literar: Marele Premiu "Mircea Motrici" şi premiul revistei 
Orient Latin, Timişoara, Casandra Ioan, Aiud, Alba ;  Premiul I, Jenica Romanică, 
Vatra Dornei, Suceava ; Premiul II, Vasile Grămăticu, Gura Humorului, Suceava ; 
Premiul III, Şerban Ionuţ Dârja, Bucureşti. 
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PREMIILE REVISTEI CETATEA CULTURALĂ 
 

Andreea Despina POPOVICI (Iaşi) 
 

poem tăiat cu o linie 
 

de ce ai luat culorile 
şi le-ai ascuns în poşetă? 
uite aşa 
din când în când le ascund sub pat 
le dau drumul abia după ce încep să plângă 
 
acum ne vedem rar cu purici şi fără sunet 
ca-n filmele vechi 
nu-ţi place când 
vin la tine şi te găsesc cu ochii îngropaţi în nisip pe jumătate 
îmi trebuie o portavoce să mă auzi de dincolo de tine 
nu-ţi place nici când 
în intercity te cuprind în braţe cu vagon cu tot 
 
îţi place când 
vin spre tine cu mine în braţe 
şi mergem să ne închidem 
între paranteze pătrate să ne setăm pe repeat 
până la pagina o sută 
 

mi-ai desenat un labirint în talpă 
ce mă fac dacă pleci? 
 

De ce mă-njuri? Parcă ai nişte licurici pe umeri 
Şi-ţi şoptesc ei ce să-mi spui 
 

Oana LOHĂNEL (Suceava) 
 

Sympathy (fragment) 
 

"Clubul" care de fapt se cheamă altfel, mai lung şi mai preţios, este una din primele 
iniţiative de privatizare din târgul nostru, după '89. Pornise ca multe cârciume de felul acesta, 
de la câteva mese şchioape. Primul patron a dispărut, iar locul a rămas părăsit o bucată de 
vreme şi dacă n-apărea Otto, avea să se înece în uitare. Otto ăsta e una din figurile târgului. 
E un fel de corcitură etnică, ungur amestecat cu neamţ, oricum, are un nume de familie greu 
de pronunţat. El susţine sus şi tare că e neamţ, ceea ce l-a şi ajutat să ajungă şi prin 
Germania înainte de revoluţie. Neamţ-neamţ dar e uns cu toate alifiile. De unde a luat banii 
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pentu club, nimeni nu ştie, nici măcar G., una din cele mai bine informate persoane. Care 
G. susţine că el ar fi dat ideea unui club. Barul lui Otto, nefiind nici un club foarte luxos, dar 
nici un simplu bar cu discotecă, arată bine şi se pare că merge în câştig, de vreme ce Otto îşi 
permite să aibă şi o formaţie permanentă cu orchestră bunicică. 

Mă gândesc la toate astea, în timp ce ţopăi conştiincioasă alături de marele meu frate, 
elegant, parfumat şi ţeapăn ca un premier la vot. Străzile sunt pustii, aşa cum era de aşteptat, 
ceea ce înseamnă că nici clubul nu are cum să fie prea plin. Sau poate dimpotrivă, mai ştii ? 

Ne lăsăm hainele de ploaie la garderobă. Doctorul în devenire, care întâmplător mi-e 
frate, îşi încearcă puterile asupra fâşneţei de după tejghea, dar asta, în ciuda vârstei, a mai 
văzut destui de-ăştia şi îl tratează cu sictir. Îl trag cu bruscheţe de cot, iar el oftnd, o ia înainte 
spre salonaşul din dreapta, acolo unde la o măsuţă într-un colţ, Luceafărul G. aşteaptă… Se 
ridică, se închină ceremonios şi-mi trage scaunul. Cu Ştefan e puţin mai protocolar : îl bate 
pe umăr şi-i aruncă în treacăt o mică răutate, pe care acesta n-o bagă în seamă. Mă uit 
curioasă în jur. Nu-i prima dată când intru aici, dar vreau să văd dacă s-a mai schimbat ceva 
de data trecută. Nu, tot pereţii aceia tapetaţi în stacojiu cu nişte nuanţe de auriu prin ei, o 
lumină difuză, deasupra barului, un tavan fals de un veritabil kitch, ferestre ce se vor vitralii, 
capete plecate unul spre celălalt de pe o parte şi de alta a veiozelor cochete de pe mese. 
Muzica e potrivită pentru asemenea atmosferă. 

- Şi cărui măreţ eveniment datorăm prezenţa noastră în acest cuib de plăceri ? zice 
mieros Ştefan, întinzându-şi picioarele lungi pe sub masă. 

G. nu răspunde imediat, preocupat să mă studieze, de parcă nu m-ar fi văzut de-o 
veşnicie. Într-un târziu, realizez că el se uită peste umărul meu de fapt. Întorc capul să văd 
care-i obiectul de interes al poetului nostru. Ce să fie ? La două mese de noi, un cuplu : el cu 
spatele la noi, ea o figură total necunoscută. Nici G. nu pare să o cunoască, de vreme ce nu 
shiţează nici o umbră de salut. 

- Da' ce spuneai ? zice el absent. 
- Spuneam că trebuie să fi dat o mare lovitură de vreme ce ne-ai convocat aici pe o 

vreme când orice om cu minte stă la căldurică. 
Până la urmă G. comandă un vin aspru. Muzica se prelinge mai departe, ca ploaia pe 

geamuri, mă joc distrată cu pandativul şi sorb alene din pahar vinul care e cu adevărat bun. 
Această licoare se acordă cu muzica, cu atmosera, o senzaţie plăcută, iar din când în când 
îmi ajung la ureche frânturi de dialoguri. Trebuie să mă prefac politicoasă şi să par că 
discuţiile băieţilor mă interesează nespus. 

- Deci, zice Ştefan, înseamnă că ai dat lovitura. 
- Da, cam aşa ceva, zie G. 
- Să fie într-un ceas bun, spune frate-miu. 
- Să fie, răspunde G. Mă scuzaţi puţin, îmi zice. Am o mică trebuşoaă cu Otto. În 

cinci minute mă întorc. 
Se ridică, dispare după o draperie de pluş roşu, unde presupun că se află birourile 

patronului. Mă uit la Ştefan care bate darabana cu degetele pe faţa de masă impecabil 
apretată. 
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- Ei, ce e, zic. Faci socoteala în gând? La urma urmei îl lăsăm amanet pe amicul 
nostru, dacă nu se potrivesc socotelile. 

- Nu, zice, nu-i asta. Stai liniştită. E din partea casei. Doar de acum face parte şi el din 
"familie". Spuse "familie" cu un accent care mă făcu să-l privesc cu atenţie. 

- Da, mai zise şi oftă. Intră în afaceri cu Otto şi… 
- Nu prea ai aerul să-ţi placă treaba asta, aşa-i ? 
- Nici nu-mi place, zise scurt. Da, uite-i. Repede s-au mai înţeles ! 
G. şi Otto se arată în cadrul uşii şi înaintează fără grabă spre noi, G. cu o figură 

preocupată, Otto cu un aer nemaipomenit de satisfăcut de sine : rotofei şi prosper. 
Nu e nevoie de prezentări. E drept că eu îl ştiu destul de puţin pe înfloritorul om de 

afaceri, în timp ce frate-miu, în virtutea amiciţiei lui cu G. îşi permite să-l tutuiască, ba chiar 
să-l înţepe. 

- Aici sunt banii dumneavoastră, nu-i aşa, dragule ? îi spuse lui Otto, şi-i băgă cât 
poate el de delicat, un deget în burtă. 

Otto zâmbeşte îngăduitor şi-şi plimbă ochii de stăpân prin local. Pare să fie 
mulţumit : incinta s-a umplut binişor, iar băieţii din formaţie se pregătesc de recital. Otto îşi 
trage un scaun şi se aşează neinvitat la masă. 

- Şi cum se simte tânăra domnişoară ? zie cu un zâmbet dulceag. Vocea îi e mieroasă, 
tonul insinuant, iar jovialitatea lui mi se pare trucată, nu ştiu de ce. 

Antipatie instinctivă, îmi zic. Omul e politicos, vrea să mă simt bine, iar eu caut nod 
în papură. Nu ştiu ce să răspund. Noroc cu celularul lui Otto care începe să-i ţârâie. Se 
ridică, se scuză, se îndepărtează cu un pas egal, măsurat, de om perfect stăpân pe sine. Îl 
urmăresc cu privirea. Oare asta o fi imaginea succesului ? De e nu ? Băieţii de la muzică şi-au 
început treaba. Nu-s extraordinari, dar cântă curat şi fără afectare. Bat involuntar ritmul cu 
degetele pe braţul scaunului. G. şi cu Ştefan nu-mi dau nici o atenţie, fiind preocupaţi de 
analiza celei de a doua sticle, care nici nu ştiu când a apărut într-atât se mişcă de discret 
"sclavii" lui Otto. De fapt "sclavele", toate alese pe sprânceană, ce-i drept e drept, cel puţin 
după cum le lunecă ochii băieţilor mei şi nu numai. Cred că dacă m-ar întreba cineva cum 
arată fetele astea chiar că nu aş şti ce să-i răspund. 

După trecerea obligatorie prin muzica anilor '60, ceva Beatles urmează ceva mai 
aproape de gusturile vremurilor de azi. 

- Dacă tot n-ai chef să vorbeşti, ce părere ai de un dans ? răsună vocea fratelui meu 
unic şi de neînlocuit, după norii groşi de fum cu care mă împroaşcă. 

Tresar şi scutur din cap. 
- Nu. 
- Păi, nu cu mine, soro, rânjeşte el. Uite, amicul nu îndrăzneşte a te invita şi m-am 

gândit că e cazul s-o fac eu, el fiind un timid binecrescut. 
Mă uit la G. şi apoi la "avocatul" lui. G. îmi zâmbeşte complice. 
- De ce nu ? zic, hai G. 

Spaţiul de dans e mic. G. se înghesuie în mine, drept e că şi melodia e puţin lascivă. G. 
nu dansează deloc rău. E doar un pic prea ţeapăn. Nu prea aud ce spune, dar asta 
numai din cauza boxelor… 
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- Să ştii că nu eşti obligat să faci conversaţie, zic eu când se mai poate strecura  vorba. 
Ai destule calităţi şi aşa… 

Mă priveşte lung, lung de tot, apoi recurge la universalul gest al ridicatului din umeri. 
Uuf! Face o piruetă neîndemânatică şi… 
- Scuze! 
- Nu-i nimic! Se întâmplă… 
Incredibil! Şi nu am nevoie de ochelari de vedere ca să realizez că, la nici un sfert de 

braţ de umărul meu stâng, dansează el, Paul, acelaşi Paul al adolescenţei noastre. 
- Salut, Paule! îl aud pe G. 
- Salut, poete! pare să zică celălalt. 
Melodia sună leneş, indolent şi brusc nu vreau decât să ies sub ploaia rece. 
- Ţi-e rău? şi G. e chiar sincer neliniştit. 
- Aer, zic, cu o senzaţie de sufocare… şi o sticluţă de săruri, mai adaug în minte. Ca-

n romane! 
Băiat galant, G. acesta! Mă scoate cu îndemânare afară şi-mi pune haina lui pe umeri. 

Stăm preţ de câteva minute. 
- Intrăm? mă întreabă timid. 
- Intrăm, încuviinţez eu. 
- Otto ar trebui să mai umble pe la aerisire, mai zic în timp ce ne croim drum spre 

masa noastră. 
- I-am spus şi eu, se grăbeşte G. să fie de  acord cu mine.. Da’ ştii şi tu… costă! 

Ştiu şi ştie şi el că nu de asta era vorba. Mă uit spre masa la care stă Paul împreună cu 
platinata lui prietenă. E una dintre puţinele tipe platinate care nu-i nici vulgară, nici 
ostentativă. Şi ce rochie are!  

Îmi vine să mă fac mică, mică de tot în modestul meu costum roşu-stacojiu, cu care-
mi închipuiam că rup gura târgului. Iar Paul, mai înfloritor ca oricând: i-au prins bine 
străinătăţurile, după cum se vede. 

Distinsul meu frăţior se pare că n-a stat degeaba în lipsa noastră. Frapiera s-a mai 
îmbogăţit cu o sticlă, care sigur nu e de apă minerală. Oricum e consecvent şi asta nu e o 
calitate prea des întâlnită în zilele noastre. 

- Ce-i cu voi? zice el mijindu-şi ochii. Unde aţi dispărut, dragilor? 
G. nu-i răspunde şi-i face semn discret uneia dintre fete. Se vede că-i în graţiile lui 

fiindcă nici n-apuc să-mi deschid bine poşeta că mă trezesc cu ceva extrem de rece sub nas, 
în care se agită, ademenitor, nişte cuburi de gheaţă cu ceva lămâie. Îmi şterg fruntea. E cald 
într-adevăr. Ştefan se uită cu interes la mine, ba chiar mi se pare că-i licăre o lumină vicleană 
în adâncii lui ochi negri. G. în schimb, e palid. Otto se iveşte de după draperia de pluş roşu, 
ne aruncă o privire complice şi zâmbeşte mulţumit. Şi de ce n-ar fi? 

La masa noastră e linişte. La celelalte se râde, se vorbeşte tare sau măcar se 
chicoteşte. 

Iarăşi simt o senzaţie de sfârşeală. Mă uit, aparent absentă, cum Paul îi şopteşte ceva 
tipei cu coafură argintie şi pantofi care imită pielea de şarpe. 

- A naibii tipă, spune Ştefan, nu G., băiete? 
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- Suedeza? 
- Suedeza? întrebă frate-miu urmărind cu mare efort intelectual fumul pe care-l 

scoate restul lui de ţigară scumpă. Am trăit s-o văd şi pe asta!… şi se lasă satisfăcut pe spate. 
Spătarul trosneşte, iar Ştefan găseşte cel mai bun sprijin în frapiera care se înclină 

primejdios spre mine. 
- Iartă-mă, bolboroseşte el, în timp ce caută să şteargă petele de pe compleul meu 

roşu stacojiu. E stupid, dar izbucnesc în râs: nu de rochia mea îi pare rău, cum nu i-ar fi 
părut rău nici de propriii lui pantaloni, ci de vinul care s-a vărsat fără nici un folos. Pentru 
mine e egal: seara e oricum dusă şi tare aş vrea s-o întind acasă, să-mi deschid geamul, să 
privesc strada lucioasă de ploaie, să… 

- Vrei să plecăm? se apropie G. la urechea mea. 
Fac şi eu ca el: dau din umeri. Mă uit apoi la nefericitul erou al incidentului. 
- Tu nu dansezi? îl întreb eu pe Ştefan. 
- Cu cine? spune el neajutorat. 
G. e străfulgerat de o idee genială: 
- Cu suedeza, poftim! Sau ţi-e frică? 
Micul Prinţ se încruntă, după care se îmbotoşează. 
- Frică de cine? De Pol? De ce mi-ar fi? Trăim într-o eră liberă, nu? 
- Lasă, lasă, măi cocoş, îi zic eu. 
- Ştii ceva? replică falnic doctoraşul. Facem cum spun eu şi toate-s bune: eu atac 

Scandinavia, voi îl chemaţi pe Pol şi staţi preţ de un dans la taclale cu el. Mai aflaţi şi voi ce 
mai e prin lume. 

- Fie cum vrei, bombăne G., deşi cred că… Se întrerupe, se uită la mine: 
- Fireşte că tu ai vrea… 
- … o îngheţată, mă grăbesc eu s-adaug. Doar dacă au aşa ceva pe aici. 
Aveau, cum să n-aibă; şi încă una minunată. 
Lui îşi comandă o cafea. 
- Eşti gânditoare? 
Îmi ridic ochii spre el. Faţa asta lungă, colţuroasă, asimetrică, are nişte ochi minunaţi, 

cafeniu închis cu nuanţe de auriu, ceva care respiră tandreţe, înţelegere, compătimire… de 
ce compătimire? Nu sunt nefericită, nu, cu siguranţă şi ştiu destule despre mine ca să nu mă 
autocompătimesc. Mă uit provocator spre ringul de dans unde prinţul dansează cu blonda 
polară, în vreme ce Paul pare a-i ghici viitorul în fundul ceştii de cafea. 

- Suedeză? Asta?! răspunde G. gândurilor mele nerostite. Păi atunci eu aş fi 
Raskolnikov şi tu… 

Stă, cumpăneşte, nu găseşte comparaţia. 
- Lasă, G. băiete, căutai tu o comparaţie măgulitoare… mai bine fără, ia treburile aşa 

cum sunt, aşa fac toţi oamenii cuminţi, fără prea multe metafore, parcă aşa-mi spuneaţi când 
eram mică şi atunci aş fi fost în stare să vă omor ca să nu mai zâmbiţi atunci când citeaţi de 
pe foile mele eseul despre muzeul care avea miros de anticariat, de statuie, de marmură, de 
ceară şi de toamnă. Dar oare cum miroase a statuie? 



 68 

- … iar ea de pe undeva de pe lângă Bacău, dusă cu valul când cu '89, româncuţă de-
a noastră, iar Paul… 

- Paul nu mă interesează, poţi să pricepi? zic de data asta cu voce tare. 
G. rânjeşte. 

- Dansezi? se aude vocea lui Paul. 
Mă uit la băieţi. G. mişcă din sprâncene cu o expresivitate pe care o descifrez prea 

bine; cuceritorul Scandinaviei se uită după o brichetă… 
- Da, sigur, de ce nu? 
În vreme ce eu şi Paul ne îndreptăm spre ring, cei doi companioni ai mei schimbă pe 

furiş ochiade cu "vulpea argintie". 
Mi-am amintit brusc. Ceea ce se cântă e un blues de pe vremea când Bătrânul era şi 

el tânăr. Ştiu că-l auzisem pe nişte benzi de magnetofon vechi când stăteam cocoţată pe 
biroul lui Papa în timp ce el îşi mişca cu o repeziciune uimitoare degetele pe clapele maşinii 
de scris. E un blues numit "Sympathy", languros şi sfâşietor. Mă uit la Pol, Pol, Pol… cum îl 
porecleau băieţii, un Pol mai palid şi mai firav pe vremea aceea după ce mi-a şters delicat, 
nimic de zis, lacrimile, pe un patinoar. 

Şi deşi engleza băieţilor din formaţie nu e foarte corectă, se mai pot distinge câteva 
vorbe din blues-ul ăsta străvechi de pe vremea când eram o făptură oacheşă şi simpatică. 

Chiuţă, băiatul de la chitară, mai încercă aceeaşi "Sympathy", în ciuda ploii de afară şi 
mohorelii dinăuntru. Paul îmi mulţumeşte. Ii răspund rece, îi întind o mână inertă blondinei. 

- O cheamă ca pe regina Suediei, îmi şopteşte Paul, lucru care nu mă impresionează 
nicicum. 

N-am schimbat nici o vorbă cu Paul, cum nici n-aveam de gând s-o fac. Poate… 
dacă… 

G., omul care stinge de obicei incendiile, se îndreptă spre garderobă. Ştefan mă 
priveşte cu ochii mai degrabă trişti decât înceţoşaţi de beţie, cum m-aş fi aşteptat… 

- Ai cheia? îi zic Prinţului gheboşat sub ploaie. 
- Tu cam ce crezi? şi se cufundă în tăcere. 
Ne despărţim de G. la intersecţie. Nu fără înduioşare mă uit la silueta lui cocârjată 

care mai are ceva drum de bătut până acasă. 
- Ai putea să iei un taxi ; şi mă uit în ochii lui. 
Gestul lui a lehamite e suficient şi destul de convingător ca să nu mai insist. 
Mergem, unul lângă celălalt, umbre palide care fluieră un blues vechi numit 

"Sympathy". În urma noastră, un gardian public, care şuieră şi el "Sympathy". Iar mie nu-mi 
rămâne decât să-mi caut în memorie acest firav fir de muzică numit "Sympathy". 

Fără emoţie, fără greşeală… 
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GEORGE VIGDOR  (Ungaria)    

INFERNUL CLIPEI, PURGATORIUL 
CUVÎNTULUI, PARADISUL AMINTIRII 

 
1. VOLUPTATEA  MARGINALITĂŢII 

  

Cumplit de greu m-am decis să las urma scrisă a acestor rudimente de impresii, 
gînduri sau chiar idei (majoritatea fixe ). Eu mă definesc prin excelenţă drept 
un nonconformist de cafenea, un rebel de salon, un luptător virtual. Fulgurările 
cu care vă voi plictisi, contraria,enerva sau chiar jigni preţ de cîteva ceasuri de 
lectură (activitate pe cale de dispariţie ) sunt de fapt un pariu existenţial cu 
mine însumi. Pariu dinainte pierdut, cu bună ştiinţă, ba poate cu stil, voluptatea 
unui looser de a rămîne marginal, de a fi mereu  ţintuit pe circumferinţa 
cercului, pe care nu-l voi închide niciodată. 
 
 

2. MIZILICURI  PSEUDO-INTELECTUALE 
  
Aceste scrijelituri în roca moale şi perisabilă a conştiinţei de sine constituie în 
primul rînd un suprem efort individual de învingere a lenei, a comodităţii 
intelectuale, a artei de a pierde vremea cu ştaif artistic, o ultimă încercare 
disperată de a transcede instinctul sigur al autodistrugerii spirituale. 
În al doilea rînd, scremăturile bombastice cu tentă dramatică cu care vă voi 
obosi în cele ce urmează reprezintă o tentativă haotică de „salvare prin scris”, 
sintagmă folosită prea adesea de precursorii mei simandicoşi şi elitişti, ataşati 
culturii şi artei înalte precum muştele…de paradisul anabolic.Totuşi pentru 
mine, salvarea prin scris este o pură încercare de autodefinire, una sper 
definitivă, după ce vreme de patru decenii am trăit numai din aproximări 
penibile… 
În al treilea rînd, mizilicurile pseudo-intelectuale pe care le voi presara pe 
întinderea imaculată a hîrtiei, cu plăcerea pervers-diabolică a unei mici 
agresiuni sexuale sunt o operaţiune de supravieţuire in deşert, adică de salvare a 
fiinţei limbii române, grav bolnave si epuizate din cauza rupturii de patria-
mumă. Apărarea prin scris a ultimei redute de identitate  românească. În acest 
sens, îmi cer scuze dinainte pentru cantitatea,calitatea si eficienţa muniţiei 
lingvistice folosite. 
În al patrulea rînd, rafalele de constiinţă pe care am insolenţa să le trag asupra 
D-voastră sunt de fapt îndreptate împotriva dictaturii singurătăţii, pe care eu 
însumi am instituit-o,cu un masochism demn de o cauză mai bună, prin două 
emigrări şi două divorţuri. Colecţionar de neveste şi cetăţenii, îmi urmez 
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revoltat destinul de „jidov rătăcitor”, cu menţiunea că eu revin mereu la vatră, 
pentru întăriri morale, muniţie etică şi sprijin logistic- cultural. 

 
 

3. EXTRATERITORIAL   BÎLCIULUI  LITERAR  MIORITIC 
 

 Nu-mi fac iluzii cu privire la eventualul „ succes literar”al prezentelor însăilări 
din exil. 
Din păcate, nu fac parte din nici o confrerie literară sau gazetărească, nici 
măcar in Clujul natal n-am făcut lobby sau n-am susţinut material vreo revistă, 
mai mult n-am recurs la schema levantină a invitării vreunui literat sau 
universitar local în străinătate pe speze proprii.După trei premii naţionale de 
poezie obţinute în România ( Eminescu-1991, Minulescu-1992, Panait Cerna-
1992), unul în Israel pentru cultura românească ( Fundaţia Ianculovici-1998 ), 
sute de articole publicate în ziare din România şi Israel sunt practic un ilustru 
necunoscut, admirat poate doar de cîţiva prieteni şi apropiaţi. Un etern 
debutant, aflat la a cincea carte, după trei plachete de poezie şi o culegere de 
articole politice,toate apărute la prestigioasa editură Clusium, consemnate 
marginal doar în Tribuna, Steaua şi Realitatea Evreiască. Ca noroc, nu trăiesc din 
scris şi mă pot defini drept un bun inginer printre poeţi, respectiv un bun poet 
printre ingineri. Mai mult, dezgustat de coteriile şi spiritul de gaşcă ce domnesc 
în viaţa literară şi gazetărească a noii Românii democratice, dominate de cel 
mai pur spirit stalinist:- cine nu e de-al nostru, nu există! – am adaptat niţel la 
specificul local, am ajuns să nu mai am nici o ambiţie literară, cu excepţia 
intrării în Uniunea Scriitorilor. Nu pentru sporul ridicol de pensie sau vreun 
concediu la Casele de Creaţie, ci pentru a-mi instituţionaliza o activitate 
pasională, fără nici o finalitate practică. 
Devenit prin forţa împrejurărilor om de afaceri, raţional prin formaţia de 
inginer, extrateritorial, iudeo-mason dubios, singura mea posibilitate de 
ancorare în realitatea literelor româneşti este apartenenţa oficială la breasla 
scriitorilor. În rest,spectacolul jalnic al grupurilor de interes şi influenţă care se 
publică şi premiază reciproc,nu mă interesează,ba sunt chiar mîndru că nu 
particip la acest bîlci balcanic dezgustător, în mare parte tipic pentru elita 
culturală românească. 

 
 

4. SCORMONIRE  LA  ORIGINI 
  
Acum, că mi-am pus-o singur, ca să folosesc jargonul actual, deşi asa vrea 
muschii mei, trec la chestiunea spinoasă a originii evreieşti.Sunt unicul urmaş a 
doi supravieţuitori ai Holocaustului.Tata a fost deportat la Bergen-Belsen şi a 
scăpat ca prin minune cu întreaga-i familie, fiind eliberat de anglo-americani şi 
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transferat în Elveţia la sanatoriul de boli pulmonare de la Davos, prin 
bunăvoinţa Crucii Roşii Internaţionale, din cauza infiltratului pulmonar şi a 
greutăţii de balerină subnutrită – 38 kg.După 6 luni de recuperare medicală, a 
început cursurile Facultăţii de Drept la Geneva. Între timp primise dreptul de 
şedere în Elveţia, dar chemarea străbunilor sau a patriei, poate mirajul 
rădăcinilor,l-au determinat ca împreună cu sora, mama şi tatăl său să se 
repatrieze in România, în Cluj, unde familia Vigdorovits trăieşte de patru 
generaţii.A fost cea mai proastă decizie dintre cele posibile, pentru că după 
instaurarea comunismului a fost luat la bani mărunti, ameninţat şi şantajat de 
autorităţi din cauza originii burgheze ( părintii, comercianţi bogaţi ), respectiv 
din cauza „excursiei elveţiene”, drept pentru care a fost mereu suspectat că 
este spion occidental. Acestui „simţ istoric vizionar” al bunicilor si tatălui meu 
pot mulţumi naşterea mea tîrzie, în epoca dezgheţului stalinist a lui Dej. 
Mama, tîrg-mureşeancă dintr-o familie burgheză înstărită, a avut şansa ca 
împreună cu părinţii să fie ascunsă în pivniţa casei unor vecini maghiari de 
bine, în cursul ghetoizării şi deportării evreilor din oraş. În această odisee 
subterană de trei luni, salvatoare a fost prezenţa de spirit a bunicului meu, 
avocatul Schwartz Lazăr, care în prima fază a deportării evreilor a fost exceptat 
datorită decoraţiilor cu care s-a întors din primul război mondial. El şi-a lăsat 
braţul drept în zăpezile din Alpi, la Doberdo, întru „gloria eternă” de încă un 
an a Imperiului Austro-Ungar, lucru apreciat formal de hortişti. Lui i s-a 
prelungit dreptul la viaţă, în sensul că nu era livrat la crematoriile din 
Auschwitz, odată cu grosul materiei prime evreieşti. În scurtul răstimp ce i-a 
rămas la dispoziţie a reuşit să-şi ascundă şi să-şi salveze soţia si fata. 

 
 

5. PROCREAT ÎN RĂSPĂR CU ISTORIA 
  
Practic, am încolţit dintr-un miracol istoric, din doi norocoşi 
supravieţuitori.Halal noroc de altfel, deoarece cred că spaima, frustrarea şi 
mizeria prin care au trecut părinţii îmi sunt implementate indirect în gene. Nu 
am căderea să fac digresiuni de psihologie colectivă, dar sunt convins că o 
traumă de asemenea proporţii se transmite cel puţin încă preţ de o 
generaţie.Am cunoscut personal cîţiva copii de supravieţuitori de lagăre 
fasciste, născuţi imediat după război, care aveau malformaţii fizice sau tulburări 
psihice grave. 
Probabil ai mei reprezintă o spiţă genetică puternică şi au avut un interludiu de 
18 ani, în care au avut timp să-şi refacă vitalitatea reproductivă. Dar maximum 
atît, căci au trăit tot in spaimă şi relativă mizerie sub tăişul luptei de clasă, în 
care huruitul nocturn de dubă sau bocănitul de bocanci pe casa scărilor erau 
monştrii cotidieni ai unei istorii încazarmate trăite la firul ierbii, sub obrocul 
terorii noi.Am regretat toată viaţa că nu am fraţi, dar nu mă mir căci doi evrei 
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intelectuali, minoritari atît etnic cît şi social, n-aveau de ce să procreeze, ca să 
umple beciurile securităţii, santierele de reeducare ideologica sau cel mult să 
producă noi soldaţi ai partidului comunist. 

  
 

6. PARADIS  SECOND-HAND  DE UNICĂ  FOLOSINŢĂ 
 
În copilărie am fost înconjurat de oameni vîrstnici, cu mari calităţi sufleteşti şi 
intelectuale, majoritatea fără urmaşi, care formau o insulă de urbanitate, 
burghezie, civilism într-o mare omogenizatoare de primitivism, colectivism şi 
teamă difuză. Lumea veche, cosmopolit-burgheză, în cea mai pură tradiţie 
ardelenească a toleranţei interetnice şi solidarităţii dintre clasele sociale. 
Aceasta a fost şansa alterităţii mele, microuniversul din str.Ciurea din centrul 
Clujului,unde am petrecut o copilărie aproape paradisiacă,sub aripa ocrotitoare 
a mătuşii Peri si unchiului Ţini, doi comunişti de salon, rude prin alianţă. Am 
fost lansat în lume cu un bagaj uman-educaţional exemplar şi competitiv, fapt 
pe care l-am conştientizat doar mai tîrziu.Gaşca copilăriei, cu care am comis 
cele mai tembele şotii posibile, în care erau copii români, maghiari,germani şi 
de alte naţionalităţi, vorba conducătorului suprem din acea perioadă, m-a 
integrat perfect in societatea de-atunci, în care mijeau bobocii unei 
desprimăvăreri a regimului.Vechea lume trainic-interbelică,aşezată şi 
armonioasă mai persista insular.Erau anii socialismului cu faţă umană, ai unei 
uşoare liberalizări şi slăbiri a hăţurilor dictaturii, suflau vînturi de simpatie şi 
chiar susţinere occidentală.Celebra luare de poziţie a lui Ceauşescu împotriva 
invadării Cehoslovaciei, menţinerea de relaţii diplomatice bune cu Israelul după 
războiul de 6 zile din 1967 şi în speţă desovietizarea ţării erau realităţi de bun 
augur.Micul meu univers era însufleţit de aroma de cafea braziliană prajită şi 
banane de pe unul din bulevardele centrale ale Clujului, alimentele de bază erau 
ieftine, galantarele magazinelor începeau să se coloreze şi diversifice chiar cu 
mărfuri din import,la meciurile lui U se cînta Gaudeamus, la chioşcurile de 
ziare găseai Libération, Humanité, Der Spiegel iar rafturile librăriilor se umpluseră 
cu cărti străine sau autohtone interzise vreme de trei decenii. 
 

 
7. EFECTUL  BENEFIC  AL  RĂDĂCINILOR  AMARE 

 
Deşi mi-am propus să nu fac excursuri autobiografice, nu m-am putut abţine să 
nu evoc „matricea formativă” personală, bineinţeles cu tendinţa intrinsecă de 
idealizare  a copilăriei. 
Revenind la originea mea evreiască, de care am fost,  sînt şi voi fi conştient, 
responsabil şi mîndru toată viaţa, mă marchează prin regimul de urgenţă al 
fiinţei, prin permanenta stare de asediu a sufletului şi mai ales prin 
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permanentul „război civil” spiritual. Practic, în continuu sunt condamnat prin 
structura personalităţii la nelinişte, angoase, frămîntări,drame personale ( 
majoritatea de alcov ) şi uneori chiar depresii. În esenţă sunt un nevropat 
erotoman, cu o neostoită poftă de viaţă, dinamism ( de multe ori întors 
împotriva propriei persoane ) şi deschidere afectivă irepresibilă spre oameni. 
Starea de criză sufletească sau zbatere spirituală reprezintă normalitatea mea, 
constanta existenţei mele. Iuda trebuie să sufere! Poporul evreu va suferi pînă 
la sfîrşitul timpurilor pentru deicid! Aceste stereotipii antisemite milenare, cu 
toate că mă lezează personal, în ce am mai uman şi profund, mă pun pe 
ginduri…şi mă fac copărtaş la un păcat absurd, independent de voinţa mea. 
       

 
8. ZODIA  NOROCOASĂ  A  POPORULUI  ROMÂN 

 
Destinul colectiv evreiesc m-a impresionat încă din fragedă pruncie.Ţin 
minte,aveam doar patru ani, eram cu părinţii şi cîţiva prieteni de-ai lor la 
Sovata. În loc să ieşim seara la plimbare, aceşti cunoscuţi stăteau cu urechea 
lipită de un radio vechi şi discutau aprins si cu entuziasm despre uluitoarea 
victorie militară a Israelului din 1967. Acolo, într-un cadru familial şi natural 
feeric am început să pricep setea de demnitate a unei minorităţi mondiale, 
căreia îi aparţin, mereu expusă la invidia, ura, fărădelegile şi bunul plac al 
oricărui principe, monarh sau regim politic. Aflaţi întotdeauna la cheremul, 
discreţia, batjocura sau violenţa extremă a oricărui vecin, satrap local, partid, 
curent ideologic, singura şansă de supravieţuire colectivă a strămoşilor mei era 
de a cîştiga maximal toleranta şi aprecierea mediului în care au trăit. 
Eu personal  am fost un băftos, născut în zodia norocoasă a poporului român, 
în mijlocul căruia, n-am avut parte decît de afecţiune, înţelegere, ba chiar 
admiraţie.N-am fost niciodată ironizat, jignit, umilit sau discriminat. Sunt 
convins că e şi noroc individual. 
O singura dată, un coleg de facultate şi-a permis gluma clasică de Auschwitz, 
potrivit căreia evreii au intrat pe poartă şi au ieşit pe coş. În semn de 
recunoştintă i-am tras un pumn zdravăn şi l-am trimis la podea. Regret, nici el 
nu era un monstru, ci doar un adolescent tembel, care vroia să epateze în 
prezenţa altora. 
 

(Fragment dintr-un volum în curs de apariţie) 
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Henri-Pierre ROCHÉ (Franţa) 

JULES ŞI LUCIE 
 Jules aranjă o excursie romantică în pădure cu Lucie şi Jim. El inventă o poveste cu 
zâne. Lucie era zâna, ea îl ţinea pe Jules de o mână şi pe Jim de cealaltă. Era copilăresc şi 
minunat. Mâinii lui Jim îi plăcea mâna lui Lucie. Erau jenaţi de această familiaritate neaşteptată. 
Jules fu vesel şi nu avu criza lui verbală.  
 Jim primi un mic pachet. Avu o uşoară surpriză recunoscând scrisul distins de pe 
adresă. Lucie îi scria: „Aş vrea să te văd singur. Poţi să vii la mine mâine seară pe la ora zece? Ai 
aici cheia de la poartă.”  
 În acest oraş, porţile erau închise seara şi fiecare locatar avea cheie.  
 Jim, ajuns mai devreme în mod excepţional, se plimbă încoace şi încolo. Ţinea cheia 
în buzunar şi se gândea la Lucie şi la Jules.  
 Micul salon al lui Lucie era înfrumuseţat de o frescă sobră pe care o pictase ea însăşi. 
Lucie îl primi pe Jim în mod firesc.  
 ― Noi nu am avut niciodată, spuse ea, ocazia să ne întâlnim fără Jules. Vreau să îţi 
vorbesc despre el. O prietenie vă leagă, iar eu aş dori să am un sprijin în tine. El o să vină în 
oraşul meu natal, cu speranţa că îi voi permite să-mi ceară mâna de la tatăl meu. Nu-i voi 
permite. Aş vrea să fii cu el în acel moment... El nu îndrăzneşte să te roage să-l însoţeşti...  
 ― De ce? spuse Jim.  
 ― Din cauza lui... Gertrude, spuse ea.  
 ― Voi fi acolo, spuse Jim.  
 Ea îi oferi ceaiul. Obiectele ei, bine alese, gesturile, vocea, toate reflectau o tradiţie 
calmă şi profundă, o atmosferă de meditaţie şi de obligaţii acceptate. Jim înţelese în ce măsură 
Jules, în afară chiar de frumuseţea lui Lucie, avea nevoie de ea. Ea nu s-ar căsători niciodată cu 
el. Oare voia să aline cât mai mult posibil suferinţa lui Jules? Au vorbit despre el, despre 
poemele lui.  
 Lucie avea acolo câteva pe care tocmai le recopiase pentru el. Nu se putea să mai 
existe manuscrise mai frumoase. Numai acum, sub această formă, Jules îşi simţea poemele 
create pentru lume. Scrisul lui Lucie, fără grabă şi fără corecturi, fără grijă aparentă şi fără 
defecte, mergea drept la ţintă, printre spaţiile minuscule ale hârtiei maronii.  
 Jim îl invidie pe Jules, când Lucie învălui unul dintre poeme cu vocea ei, 
asemănătoare cu scrisul ei. Totul în ea era identic.  
 De ce oare Jules îl condusese spre acest sanctuar?  
 Jim îi ceru lui Lucie să-i arate picturile. Ea i le arătă. Erau sobre şi armonioase.  
 Jim nu mai putea să plece. Se făcu miezul nopţii. Îşi luă rămas bun, cu un sentiment 
de milă faţă de Lucie.  
 Lucie se alătură familiei ei. Gertrude se duse la ţară, cu fiul ei şi cu un prieten.  



 75 

LUCIE ŞI JIM 
  

Opt zile mai târziu Jules şi Jim se aflau singuri într-un compartiment din trenul 
personal care îi ducea spre Lucie: un voiaj de şase ore. Jules, fără a-şi pierde încetineala, era 
agitat. Îi povesti lui Jim un vis pe care îl avusese noaptea trecută.  
 ― Mergeam cu prudenţă, eu şi cu tine, pe zidurile unei case înalte în demolare. Eram 
în pericol să cădem în mărăcini. Tu erai în faţă, iar eu veneam după tine, ţinând-o în spate de 
mână pe Lucie. Mai încolo, se aflau Gertrude şi alţii. Tu ai ajuns la capătul zidului. Nu se putea 
merge mai departe. Oprirea mă făcea să ameţesc. Dacă te întorceai? Dintr-o dată ai făcut un 
salt, aşa cum faci cu prăjina, dar fără prăjină. S-au auzit strigăte. Dar deja erai în picioare, 
zâmbind, pe zidul din faţă, departe de noi. Atunci m-am trezit.  
 Jules adăugă fără pauză:  
 ― Vrei să jucăm domino?  
 ― Da, spuse Jim, căruia nu-i plăcea acest joc.  
 Jules scoase din pungă plăcuţele de domino extraplate pe care i le dăduse mama lui şi 
se jucară mult timp. Jim se străduia, dar Jules câştiga tot timpul. Mai rămâneau două ore.  
 Atunci Jules începu să povestească despre el şi Lucie de la început, despre cum a fost 
ea nefericită şi bolnavă, pentru alt bărbat, cum a îngrijit-o el şi cum a câştigat speranţă puţin 
câte puţin. Jim trăi cu nelinişte forţa acestei iubiri.  
 Jules consacră prima zi în micul orăşel unui pelerinaj în jurul casei lui Lucie, dar ceva 
mai departe. Nu văzuse această casă decât o dată, timp de câteva ore, într-o seară de iarnă. Îşi 
dorea să o vadă pe Lucie citind la fereastră (probabil că nu făcea niciodată aşa) şi să o privească 
de departe înainte de a merge la ea. Trecură printre nişte ziduri înalte de grădini, pe străduţe 
abrupte. Serviră ceaiul, aplecaţi sub un pavilion, ca să nu fie văzuţi de Lucie, pândind o casă 
care, puţin mai târziu, s-a dovedit că nu era cea căutată. Jules, în acest vis cu ochii deschişi, fu 
cuprins de vertij, vedea casa peste tot. Mergeau şi erau asudaţi.  
 A doua zi o găsiră la locul ei, la capătul unei alei drepte, largi şi albe în mijlocul 
grădinii. Jim fu prezentat unei aureole de păr alb care era tatăl, încă vorbăreţ, al lui Lucie. Ea se 
ascundea în spatele lui. Totul avea un aer de ordine şi stricteţe.  
 Lucie rezervase pentru Jules şi pentru Jim două camere mari, la un han din lemn, în 
afara oraşului, pe un deal de unde se vedea casa ei. Cu binoclul, îşi puteau face semne.  
 Locuiră acolo, în acel cadru ales de ea, aşteptând ocaziile să o vadă. Ei ar fi mers în 
fiecare zi, dar nu trebuiau să-i deranjeze pe părinţi, nici să provoace bârfe prin oraş.  
 Erau deseori invitaţi la Lucie. Jim străluci la tenis în parc şi mai puţin în salon, unde 
se plictisea. A fost tocmai invers pentru Jules, care voia să-l seducă măcar pe tatăl ei. Casa era 
mare, plină de surori mai mari, de nepoţi, nepoate, servitoare şi câini de rasă. Mama, rareori 
văzută, conducea totul.  
 Veniseră pentru şase zile. Rămaseră şase săptămâni. Jules era într-o stare de extaz 
zbuciumat şi nu-şi formula cererea. Lucie nu-l încuraja. Şi era atât de frumos aşa!  
 Sosi fratele mai mic al lui Lucie, student, suplu şi sportiv, şi făcură în munţii 
împăduriţi excursii în patru, de câte o zi întreagă, cu rucsacul în spate, în care fie Jules, fie Jim, 
se găseau uneori singuri cu Lucie.  
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 Să fi fost contactul permanent cu dragostea lui Jules? Să fi fost farmecul (încântarea) 
acestei plăcute vieţi familiale cu riturile (obiceiurile) ei provinciale în care Lucie se încadra atât 
de bine? Să fi fost pur şi simplu... Lucie? În ciuda lui, pe nesimţite, Jim se îndrăgosti de ea. Jules 
fără să ştie, fratele ei ştiind, poate chiar Lucie însăşi, îl ajutară.  
 Într-o zi Lucie, care mergea lângă Jim, în pădure, îşi încetini mersul, îşi aranjă 
şireturile de la ghetele care îi acopereau cu supleţe picioarele, îi privi în depărtare pe Jules şi pe 
fratele său intrând într-un han şi îi spuse lui Jim:  
 ― Să ne aşezăm. Avem timp. Spune-mi ce crezi.  
 ― Uite, spuse Jim. În fond Jules e fericit în felul lui şi nu cere decât să se 
prelungească starea asta. Te vede adesea într-un fel idilic. Trăieşte din speranţă.  
 ― Ţi-ar plăcea să mă căsătoresc cu el?  
 ― Pentru el, da. Pentru tine, nu.  
 ― Nici măcar: pentru el, da. Aş deveni, pentru el, o soţie rea. Îi admir scrisul. Este un 
om bun şi şarmant. Dar mă indignez fără să vreau că se încăpăţânează să vrea să se 
căsătorească cu mine.  
 « Jim, şi eu am avut un mare necaz, înainte de a-l cunoaşte pe Jules. Ţi-a spus? De aceea 
suferinţa lui mă doare şi pe mine. Tu eşti prietenul lui. Ajută-mă să-l ajut. Ajută-mă şi gata. » 
 Îl lăsă pe Jim să-i ia mâinile care tremurau. Două lacrimi se conturară. Fără să spună vreun 
cuvânt, Jim o luă în braţe, o ridică, fu aproape şocat de cât de uşoară era. O duse până la un trunchiul 
unui copac dărâmat, se aşeză pe el şi o puse pe genunchii lui. Nu vorbeau. El îi vedea faţa de 
aproape. Încercă să se gândească la Jules. Dar simţi părul lui Lucie atingându-i buzele.  
 ― Îl mai iubeşti? spuse Jim. 
 ― Pe cine? 
 ― Pe primul.  
 ― Poate, dar sentimentul ăsta se îndepărtează şi trebuie să moară. Dar tu, Jim? 
 ― Eu ce?  
 ― Ai iubit şi tu, Jim. Cu adevărat, Jim. Se simte. De ce nu te-ai căsătorit cu ea?  
 ― N-a fost să fie.  
 ― Ea unde e?  
 ― În Franţa.  
 ― Cum e? 
 ― Candidă, şi ea.  
 Jim simţi că Lucie îl strânge de braţ.  
 ― O mai iubeşti şi ea te iubeşte?  
 ― Da, dar ne vedem puţin, deşi suntem liberi.  
 ― Să nu faci pe nimeni să sufere, Jim...  
 ― Şi în plus există noutăţi.  
 ― Care?  
 ― Te admir, Lucie. M-am obişnuit să te văd. Îmi e teamă că uit de Jules.  
 ― Nu trebuie să uiţi de el, trebuie să-l avertizezi.  
 Tăcură din nou. Ea recită:  
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Alle das Neigen 
von Herzen zu Herzen 
ach wie so eigen 
schaffet das Schmerzen. 

 ― Tradu, spuse ea.  
 ― Toate iubirile care merg de la inimă la inimă, o, Doamne, o, Doamne! câte dureri 
aduc, spuse Jim.  
 ― Nu-i rău, zise ea zâmbind, deşi partea cu « o, Doamne, o, Doamne! » ai adăugat-o 
tu. ― Şi Gertrude? întrebă ea deodată.  
 ― Gertrude... e o practică bună, spuse Jim.  
 Jim prinse în gură un cercel de-al lui Lucie pe care vântul i-l plimba prin faţă. Ea îşi 
înclină gâtul lung şi, printre firele de păr, îi dădu un sărut.  
 Ea se ridică uşor. Se alăturară celorlalţi.  
 Au urmat şi alte plimbări. Lui Jim îi creştea inima. Lucie îşi recăpăta culorile şi 
voioşia.  
 Vara trecu repede. Jules îi puse lui Lucie întrebarea, adăugând că, oricare i-ar fi 
răspunsul, el va rămâne mereu la dispoziţia ei. Lucie i-a spus că e impresionată, că probabil nu 
va putea niciodată să se căsătorească cu el şi că îşi doreşte ca prietenia lor să nu fie afectată din 
cauza asta.  
 Jules, care totuşi se aştepta, se albi la faţă, îi sărută mâinile şi plecă să-l caute pe Jim.  
 ― Jim, spuse, Lucie nu mă vrea. Îmi e groază c-o voi pierde şi că va ieşi de tot din 
viaţa mea. Jim, iubeşte-o, căsătoreşte-te cu ea şi lasă-mă s-o văd. Vreau să spun: dacă o iubeşti, 
nu te gândi că eu sunt o piedică.  
 Jim spuse: « Uite cum stă treaba cu mine şi cu Lucie. » Şi îi povesti totul, zi cu zi.  
 Spre surpriza şi bucuria lui, chipul lui Jules se lumina. Îi spuse lui Jim:  
 ― Ultima dată când ai jucat tenis cu Lucie, făcând pereche împotriva fratelui şi 
verişoarei ei, aţi fost ca un cuplu.  
 Jules plecă s-o caute pe Lucie. Îi spuse: « Jim mi-a spus », şi o felicită elegant. Se oferi 
ca protector al lui Lucie şi al lui Jim. Ea îi spuse: « Iubirea dintre noi e la început, trebuie s-o 
lăsăm în pace, ca pe un nou născut ».  
 Într-o seară Jules le spuse: « Vă voi povesti sinuciderea mea ». Ei ciuliră urechile. Se 
temeau din partea lui Jules de ceva de genul acesta.  
 Jules povesti:  
 ― Aveam cincisprezece ani. Hotărâsem să mor. Am închis cu cheia uşa de la camera 
mea. Am pus sub pat un reşou cu alcool, pe nişte cărţi, ca să fie mai sus: era rugul meu. L-am 
aprins. M-am întins comod pe pat şi mi-am tăiat adânc cu lama venele de la încheieturi (le arătă 
nişte cicatrice subţiri şi albe). Sângele a ţâşnit, repede la început, apoi s-a oprit. Am leşinat. Când 
mi-am revenit, mama era la căpătâiul meu, încheieturile îmi erau bandajate, iar doctorul era 
acolo... Patul arsese rău, dar destul pentru ca bucătăreasa să vadă fumul ieşind pe deasupra uşii, 
pe care au spart-o.  
 ― Ce-a spus mama ta? Întrebă Lucie.  
 ― Niciodată n-a vorbit despre asta.  
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 ― Frumos din partea ei, spuse Jim. Câte etaje avea clădirea?  
 ― Şase, spuse Jules.  
 ― Ar fi ieşit un rug straşnic, spuse Jim.  
 ― Jules, spuse Lucie, ţi-ai fi dat viaţa pentru un vis, probabil. Dar ai fi putut să dai foc 
unor copilaşi de la etajele de mai sus.  
 ― Ce chestie, spuse Jules alarmat, nu m-am gândit la asta.  

Jules le povesti altă dată:  
 ― Aveam zece ani. Ca să mergem la şcoală, traversam un teren viran cu un rambleu 
de pământ galben. Toţi copiii se distrau trecând peste acel rambleu. Tot acolo, într-o dimineaţă 
Hermann, un coleg, mi-a smuls ghiozdanul, l-a aruncat pe jos şi mi-a dat un pumn în nas 
spunându-mi: « Eşti un nenorocit de evreu. » M-a durut şi n-am înţeles, dar seara mama mi-a 
explicat.  
 « Hermann m-a atacat adeseori numai şi numai în locul acela. Era ca un ritual. Aş fi 
putut să fac un mic ocol şi să evit acel rambleu. Dar nu. Şi în fond, îmi plăcea de Hermann.  
 ― Îţi plăcea de el pur şi simplu? spuse Jim. Sau pentru că te bătea?  
 ― Şi una şi alta, spuse Jules.  
 ― Jim, îi spuse Jules lui Lucie, nu este prea inteligent. (Lucie îşi încruntă sprâncenele). 
Nici nu are nevoie să fie. (Lucie se linişti). Seamănă cu un câine de vânătoare care se ghidează 
numai după intuiţie. (Lucie zâmbi). Îşi turteşte nasul căutând pureci..., continuă Jules furat de 
comparaţie. (Izbucniră în râs).  
 ― Te priveşte o clipă în ochi, spuse ea. Se aruncă în spatele tău, te linge o dată de te 
pune la pământ!... Se întoarce şi îşi caută culcuşul. Îi vor trebui ani de zile înainte de a se stabili 
într-un loc.  
 ― L-ai aştepta? spuse Jules.  
 ― Cine poate şti? spuse Lucie. În orice caz mă ajută să revin la viaţă.  
 În ultima seară, Lucie le promise că va veni să-i vadă la Paris, în primăvara 
următoare.  
 ― Iertaţi-mă amândoi, spuse Jules, dacă mai sper încă. Mi se pare că dragostea mea 
va dura veşnic. Am tot timpul. Aş vrea ca Lucie să fie bolnavă, abandonată, desfigurată, ca s-o 
adăpostesc la mine şi să mă dedic ei.  
 ― Se poate întâmpla, spuse Lucie zâmbind uşor.  
 În tren, Jim îi explică lui Jules că el şi Lucie nu se simţeau suficient de maturi pentru 
căsătorie. Oare ea era făcută pentru a avea un soţ şi copii? Se temea că nu va fi niciodată fericită 
pe pământ. O vedea ca pe o stareţă îmbrăcată în alb, se mira că o ţine în braţe. Era o apariţie 
pentru toţi, poate nu era o femeie pentru un singur bărbat.  
 Astfel, pentru Jules, dragostea lor intra în relativ, în timp ce dragostea lui era absolută.  
 

(Fragment extras din romanul Jules et Jim de Henri-Pierre Roché (Paris, Gallimard, 1953)  
 

Traducere din franceză de  
Camelia-Meda MIJEA (Canada)  
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Ştefan PETRA  

AŢI VĂZUT SOLDAŢI SĂRUTÂNDU-SE ? 
 

 Eu cred că nu. Şi aceasta datorită faptului că numai în Israel, după ştiinţa mea, 
şi fetele fac armată, ca şi băieţii, câte doi, respectiv trei ani. Suficient timp desigur  şi 
pentru legături amoroase, soldate câteodată cu căsătorii. O astfel de soldată am văzut 
nu demult despărţindu-se la scara autobuzului interurban de prietenul ei, soldat de 
asemenea, cu un acest tandru gest. În rest, acolo, în Israel, soldaţii şi soldatele mişună 
nestingheriţi cu armele din dotare, dotate cu gloanţe de război în cartuşiere la vedere, 
alături de uriaşele lor sacoşe şi rucsacuri civile. Îi vezi prin autogări – tahana merkazi, pe 
stradă, ba chiar şi prin magazine cu arme şi bagaje, ca la ei acasă, ca în cazarmă adică – 
le au oare ?- ori la numeroasele posturi de pază prin ţara lor şi teritoriile anexate de la o 
vreme (1967), tot „ale lor”, după opinia celor mai mulţi israelieni. 
 S-ar putea spune cu deplin temei că Israel este ţara arheologiei, ca un teritoriu 
locuit de foarte mult timp, pe drumul strategic al migraţiilor şi cuceririlor din Africa 
către Europa ori Asia. Am văzut pietre „arheologice” de peste 3000 de ani ! de pe 
timpul lui David (1000 î.e.n.), dar şi altele mai „noi” din vremurile elenistice ale lui 
Alexandru Macedon,  romane, cele ale impozantelor cetăţi cruciate ori ale Imperiului 
Otoman. La Tiberiada, lângă „marea” Galileii ori la Turnul lui David din Ierusalim. La 
Acco sunt ziduri, turnuri şi săli ale fostei capitale a cruciaţilor de după 1192. Zidurile 
acestuia din urmă arată ca noi ! Restaurate după 1967, ele se înalţă pe o stâncă, care 
uneori se ridică deasupra nivelului solului, înglobată în construcţie până către trei metri 
înăţime uneori. E singura cetate cu ziduri pe care am  putut să o înconjor în întregime, 
roată, cu falnicele ei porţi Yaffo – cea mai mare şi mai impozantă, sau poarta 
Damascului, mai decorativă şi mult mai atractivă, dar şi altele mai mici, nu lipsite de 
sobrietate şi romantism chiar. 
 Biserica Sfântului Mormânt e o ditamai construcţie în care te poţi pierde, pe 
vreo câteva nivele. Poţi urca la etaj, dar şi coborâ  la subsol vreo două nivele până la 
stânca de dedesubt, cu „părţi” aproape separate între ele, armeneşti, greceşti, ruseşti ori 
catolice. În mijlocul multelor săli şi coloane cu diametrul de mai doi metri, mormântul 
lui Hristos pare de-a dreptul mic, dar înconjurat de o mulţime de credincioşi în 
genunchi sau chiar întinşi pe jos. Ridicată iniţial de către împăratul roman Constantin 
cel Mare, în sec.IV e.n., această biserică a fost reconstruită de către cruciaţi, apoi mărită, 
lărgită de-a lungul timpului, ajungând treptat la măreţele dimensiuni de astăzi. 
 Israelul e plin, desigur de „ultrareligioşi”, ortodocşi scutiţi de armată, 
subvenţionaţi de stat în unicul scop al studierii Torei şi a altor scrieri sfinte. Numărul 
lor e impresionant, mai ales în Ierusalim, îmbrăcaţi cum sunt cu pălăriile lor negre, cu 
lungii perciuni fluturându-le pe umeri, cu cămaşa albă imaculată şi redingota a la Balzac, 
neagră ca şi pantalonii, cu impozantele lor bărbi a la Iorga, fluturând în vânt. Sâmbăta – 
sabat, lumea e a lor. Aproape nimeni nu circulă pe stradă în afară de ei, soţiile şi 
numeroşii lor copii (cinci, dacă nu mai mulţi!). Şi tot datorită lor, oraşul e pustiu - 
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autobuzele urbane nu circulă deloc, magazinele sunt închise toate cu mic cu mare până 
după apusul soarelui (cam pe la ora 20 acolo, la acel meridian mai apropiat de ecuator). 
Trebuie să fii aproape ateu ca să îţi poţi permite să ieşi în oraş cu maşina personală într-
o astfel de zi. Insignifiant faţă de traficul obişnuit, asemenea „rebeliuni” există totuşi. Şi 
tot datorită lor, pe toate produsele apare specificaţia „kosher”, care nu mai semnifică 
demult carnea animalului (non-porc, desigur!) sacrificat după anumite ritualuri 
religioase, ci se extinde confortabil, atotstăpânitoare pe cutiile de ceai, detergenţi ori 
hârtie igienică de ex., cu menţiunea semnificativă: ”Aprobat de consiliul rabinic …” 
 Şi, cu toate acestea, Israelul de azi e un stat modern, la standarde occidentale. 
Se zice că Israelul are cel mai mare număr de absolvenţi de facultate din lume, e pe 
primul loc la numărul de calculatoare personale pe locuitor, la antibiotice produse, că e 
pe locul doi mondial la cărţi noi editate. Ei au inventat metoda de irigaţie cu picătura, 
containerele de transport şi o mulţime de lucruri în domeniul calculatoarelor şi 
telefoanelor mobile. Au clădiri ultramoderne, asimetrice, după ultima modă 
arhitecturală. Engleza o vorbesc toţi, sau aproape toţi, binevoitori în general, în afara 
cazurilor când vorbesc despre arabi. Şosele şi autobuze de prima calitate împânzesc 
ţara, asigurând un acces facil de la un oraş la altul. Oamenii circulă mult, cu maşini noi, 
luxoase, mai puţin 4x4, nivelul de trai e ridicat, ca şi preţurile de altfel. Asta nu 
înseamnă că nu sunt şi cerşetori şi săraci. Laptele şi mierea curge doar în poveste … se 
munceşte din greu pentru ele !  
 Când vrei să cumperi ceva, mai ales în bazarele cele animate şi înghesuite pe 
ulicioarele cele întortocheate, vânzătorul, în loc să-ţi spună direct preţul mărfii, te 
întreabă mai întâi de unde eşti. Iar numele de România îţi oferă automat o reducere 
substanţială faţă de preţurile cerute americanilor sau occidentalilor. Dar nici vorbă să 
pleci din magazin odată intrat fără să cumperi ceva. 
 Spre marea mea mirare, „ochiul lui Alah”, cel albastru, care te ocroteşte, şi 
„palma Fatimei”, văzute  în Turcia şi Tunisia pe toate gardurile, pe toate tarabele, au 
aceeaşi frecvenţă şi în Israel. De fapt, arabii şi evreii nu stau chiar aşa departe unul de 
altul cum s-ar părea, fiind relativ apropiate ca origine – popoare semitice amândouă, cu 
limbi de o structură asemănătoare, dar înrudite şi din punct de vedere cultural, cu 
influenţe reciproce de-a lungul istoriei, cu personaje biblice -Avram/Abraham, 
recunoscute de ambele religii. 
 Şi încă ceva. E cam greu să spui că în Israel sunt „evrei”. În ghidul-biblia mea 
pentru această ţară, se foloseşte termenul de „israeliţi”, ori în altă parte „israelieni” – 
mai adecvat mi se pare,  dintr-o serie de motive. O lege a imigrării de prin anii 50 
specifică clar: are drept de imigrare în Israel oricine se consideră evreu, indiferent de 
proporţia calculată în procente de strămoşi evrei pe care îi are. Astfel, ţara aceasta e 
plină cu tot felul de oameni veniţi de prin toate părţile globului terestru, inclusiv din 
SUA şi Franţa !!, cu o piele în toate nuanţele posibile, de la albul nordicilor ori slavilor la 
tenul măsliniu al marocanilor şi yemeniţilor, ori la cel negru-ciocolatiu al etiopienilor. 
Ba chiar am văzut şi unul vietnamez, cu barbă a la Ho-Şi-Min, religios nevoie mare, cu 
kippa pe cap. Pe la 1900 nu existau decât câteva mii de evrei pe aceste locuri. Aşa că, 
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într-o anume privinţă, Israelul e, ca şi America, o ţară de imigranţi, în care fiecare vine 
cu limba lui de acasă, cu cultura şi obiceiurile din ţara în care a trăit el şi strămoşii lui în 
ultimele câteva sute de ani şi la care nu renunţă cu una cu două ! Româneşte n-am prea 
auzit vorbindu-se decât de două-trei ori în trei săptămâni. Poate şi pentru că cei plecaţi 
din România au deja vechime şi sunt ceva mai integraţi.  

Dar „ruşii”, termen generic – unii chiar n-au nici o legătură cu evreii şi au 
venit doar din motive economice după 1990, nu şi politice – adică cei veniţi din 
întreaga fostă Uniune Sovietică, au magazinele şi restaurantele lor, cu carne de porc cu 
tot, pâine ucraineană şi votcă rusească fabricate totuşi în Israel. Dar au şi librării cu totul 
şi cu totul ruseşti, cu cărţi şi reviste la zi, tipărite la Moscova şi Sankt Petersburg în 
urmă cu doi ani. Cu CD-uri şi DVD-uri ruseşti, cu muzică şi ultimele seriale de la 
televiziunea rusească, care se prinde şi în Israel chiar foarte bine. Cu posturi de radio şi 
TV proprii, în rusă.  Pe lângă engleza de contact şi româna prietenilor de acolo am 
vorbit şi ruseşte în Israel, aducându-mi aminte de cele învăţate vreodată. Măcar din 
titlurile şi numele magazinelor ruseşti am mai priceput câte ceva. Din ebraica îmbrăcată 
în hainele noi ale ivritului    n-am reuşit însă să citesc nimic, cu toate că mi-am notat 
alfabetul. Se scrie de la dreapta spre stânga – şi e chiar ciudat cum scriu în ivrit de la 
dreapta iar apoi cifrele si eventual cuvintele cu litere latine de la stânga -, vocalele 
lipsesc, traducerea fie şi în engleză de asemenea. Doar în muzee şi la intersecţia străzilor 
mai vezi câte ceva cu litere latine, în engleză. Chiar şi cifrele sunt notate cu litere 
ebraice. 

Am reţinut doar „ken”- da, „nahon”- desigur, OK, şi eternul „shalom” – 
salutul obişnuit în toate împrejurările şi care înseamnă PACE ! 
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Mariana ZAVATI GARDNER (Marea Britanie) 
 

 
Mariana Zavati Gardner se naşte la 20 ianuarie 
1952 la Bacău. Este fiica profesorului de chimie, 
fost colonel de artilerie (r), Constantin Zavati, şi a 
farmacistei, Iulia Bucur Zavati. Face studiile 
Liceului Internat de fete „Vasile Alecsandri” din 
Bacău şi studiază engleză-franceză la Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Va absolvi ca 
Master of Science in Philology (MSc.). Urmează 
cursuri post-universitare la Universitatea din 
Bucureşti, 1977-1978; Essex Institute of Higher 
Education UK, 1982, 1983, 1986; University of 
Leeds UK, 1986-1987; Goethe Institut 
Rosenheim – Germania, 1991; L’ecole Normale 

Supérieure Auxerre – Franţa, 1991, şi Regent’s College London UK, 1992. Predă 
engleză la Iaşi şi Bacău, apoi, latină, franceză, germană, spaniolă şi italiană la licee din 
comitatele Essex şi Norfolk din Anglia. Adaugă culturii europene cercetarea pe viu a 
altor culturi prin excursii de documentare în Africa, America de Nord, Asia şi 
Australia, organizate de soţ, John Edward Gardner, Fellow of the Royal 
Geographical Society, 1980-2007. De la debutul din 1967, publică poeme în 72 de 
antologii şi 16 volume; proză (povestiri, jurnale, roman) în reviste şi cărţi; critică 
literară şi numeroase traduceri din literatura română în engleză şi invers. Şi volumele 
sale de versuri sunt publicate bilingv. Creaţia sa este o interfaţă între literatura 
română şi cea engleză.”  
 

 
GRĂDINA ELISEI 

 
Cu multe luni în urmă, în grădina Elisei 
cea dinspre gară - care nu mai există - 
i-a pus cununa de mireasă 
Şoapte zăpăcite şi pâraie de vorbe 
Clevetiri, vorbărie sub soare, demult 
la biserica veche dintre gară şi centru 
Alerga aerian, valuri sub zmee 
într-un vis răsuflat despre Julia May 
Către toamnă, când vînătoarea 
încetineşte deodată; soarele şi luna 
se fugăreau cu viteză de carusel 
s-aducă arşiţa încă o dată 
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În grădina Elisei cireşi pârguiţi 
îşi plângeau frunzele peste băncuţa 
cu antici motani dichisiţi sub fereastră 
Una câte una, o mână de cireşe zbârcite 
stropeau grădina dinspre gară - 
Preţioase organe demult-adunate 
oftau exilate în foişoare din nori. 

 
(Poezie premiată cu menţiune la  

Concursul Internaţional de Poezie al Românilor de Pretutindeni - Editia I, 2008) 
 

 
SE ŞTIE 

 
Se ştie unde suntem 
Implanturi pe animale de casă 
Implanturi pe oameni 
 
Ne măsoară cum folosim timpul 
Implanturi pe animale de casă, 
Implanturi pe oameni 
 
Se ştie unde locuim 
Implanturi pe animale de casă, 
Implanturi pe oameni 
 
Ne măresc productivitatea 
Implanturi pe animale de casă, 
Implanturi pe oameni 
 
Ne introduc dispozitive în trupuri 
Implanturi pe animale de casă, 
Implanturi pe oameni 
 
Gândesc că-i vădit potenţialul 
Implanturi pe animale de casă, 
Implanturi pe oameni 
 
Cred în truda ieftină 
Implanturi pe animale de casă, 
Implanturi pe oameni 
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Cred in profituri masive 
Implanturi pe animale de casă, 
Implanturi pe oameni 

 
 

TRANZIŢIE 
 

Înghit cadru după cadru la TV 
În oraşul cu omizi 
Unde se stropesc chimicale 
În anotimpul uscat 
Mlaştini se află secate 
Cu hîrtii aruncate  
Şi cartoane zglobii 
Cu fiecare mîngîiere de aer 
Doage ruginite pentru butoaie 
Deşeuri menajere căzute din bloc 
Se hîrjonesc mototol şi s-aduna  
Aruncate orfane de la ferestre 
Triste lîngă borduri se grămădesc 
Ca solzii de peşte în post; 
La tribune, învaţaţii politici 
Se mîndresc în vorbe care plutesc 
Peste muritori fără scaune fixe 
Martori la măririle celor aleşi  
Care băsmuiesc planeta în sfaturi  
Înghit cadru după cadru la TV 
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Tudor NEGOESCU 

O PROZĂ A DEVENIRII PERSONAJELOR 
 
După o absenţă de aproape douăzeci de ani din viaţa literară (v. Corabia de 

piatră – 1988), prozatorul Alexei Rudeanu revine în atenţia publicului cititor cu un 
roman-document intitulat Maraton spre fericire*, semnat cu pseudonimul 
Aleksander Mertz. Din fişa de scriitor care însoţeşte cartea aflăm că Alexei Rudeanu, 
pentru a scăpa de rigorile cenzurii comuniste, l-a inventat pe scriitorul Aleksander 
Mertz, originar din Monaco, din opera căruia a „tradus” o proză despre „gnomi – cei 
mai harnici şi ingenioşi pitici din eddele scandinave” –, în Almanahul Luceafărul, din 
1986. 

De-a lungul vremii, autorul şi-a manifestat  propensiunea spre astfel de scrieri 
cu valoare predominant evocatoare, realizând adevărate cronici de familie: Pietrele 
acestei case (1973), Fratele norocos (1978), Ruşinea familiei (1983), Capcana albă 
(1984).  

Inseriabil la scrierile despre Diaspora românească, Maraton spre fericire are 
ca temă evocarea vieţii şi personalităţii medicului Mircea Mocanu, un român stabilit în 
Statele Unite ale Americii, cu o bogată activitate didactică şi medicală la Centrul medical 
universitar din Bela Linda, California, autorul unei enciclopedii de educaţie medicală 
intitulată Sănătatea optimă. Într-un plan secund, în paginile Maratonului...  sunt 
redate şi culisele documentării autorului în vederea realizării acestei „poveşti adevărate”, 
o scriere captivantă despre redescoperirea unor valori umane durabile: munca, unitatea 
familiei, iubirea şi prietenia. 

Alex, scriitorul neamţ angajat să realizeze cartea, îşi întreprinde documentarea 
ajutat de o întreagă echipă redacţională: asistenta Karina, fotoreporterul Val şi Ionela, 
senior editor al cărţii ce se scrie chiar sub ochii cititorilor. El, apelând la tehnici de 
intervievare preluate din jurnalismul de investigaţie, îşi convinge conlocutorii să depene 
amintiri legate de gazdele petrecerii, familia doctorului Mocanu. Din mărturiile celor 
intervievati, aflăm că aceştia au căutat Pământul Făgăduinţei fiind împinşi nu doar de 
nevoi pur existenţiale, ci şi de nevoi de dezvoltare spirituală. 

În viziunea Scriitorului (personajul Alex), cartea este „un fel de grafitti”, la 
care acesta trasează doar conturul, urmând ca interlocutorii săi să adauge „conţinutul”. 
Ne aflăm, altfel spus, în faţa unui „tablou povestit”, având mai mulţi „autori”, rude şi 
prieteni ai soţilor Miriam şi Mircea Mocanu. Aceşti autori conjuncturali sunt 
personajele pe care Scriitorul, înzestrat cu o certă viziune regizorală, le grupează în jurul 
doctorului Mircea Mocanu, zis Minică, dar şi Doc, protagonistul cărţii, un veritabil pater 
familias.  Cei chemaţi să ia loc pe „canapeaua amintirilor”, relatează despre problemele 
lor de comunicare şi de integrare, răspunzând la noianul de întrebări incomode, lansate 
de către Scriitor.  

Bazată pe confesiune şi evocare, tehnica de construcţie a discursului narativ 
este una rezumativă, în sensul ca sunt redate evenimentele importante din viaţa 
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personajelor şi au loc numeroase episoade de întoarcere în timp, de rememorare a 
trecutului (v. secvenţele intitulate „grafitti”). 

Traseul narativ al  acestui roman este unul circular. Acţiunea începe şi se 
termină cu episodul inundării subolului casei lui Dany, fiul doctorului Mocanu.  

Daniel, zis Dany,  este personajul-narator omniscient, cel care radiografiază cu 
obiectivitate, dar şi cu o ironie bine dozată, reacţiile participanţilor la ineditul 
experiment jurnalistic, asumîndu-şi rolul de „copist fidel al conversaţiilor Scriitorului cu 
invitaţii”.  

Pe „canapeaua amintirilor” iau loc şi se confesează Viola, sora doctorului 
Mocanu, fiica Solenza, cumnatul Goga, unchiul Nik. Acesta din urmă este autorul unei 
cugetări memorabile despre apartenenţa clanului Mocanu la naţiunea americană: ,,Nu 
poţi spune că eşti undeva, până nu îngropi pe cineva de-al tău în pământul acelui loc. 
Noi, adică familia noastră, cu Nenea în frunte, încă n-am îngropat pe nimeni în 
pământul Americii”.  

Spre finalul cărţii (v. capitolul intitulat Ecuaţia americană), participanţii la  
petrecere realizează ad-hoc un adevărat „ghid” al emigrantului, o „reţetă a succesului” 
pentru cei care caută să-şi împlinească destinul în spaţiul nord-american. Sunt 
„soluţiile” corecte pentru rezolvarea dificilei ecuaţii americane, „paşii” necesari pentru 
câştigarea maratonului spre fericire.  

Lecturând volumul Maraton spre fericire, am convenit că regretatul 
Laurenţiu Ulici nu greşea când afirma că „Alex Rudeanu e un prozator care scrie cu 
mult mai bine decât ar lasa să se înţeleagă locul modest pe care îl ocupă în atenţia 
contemporanilor" (Literatura română contemporană, editura Eminescu, 1995).  

Situată la hotarul dintre ficţiune şi investigaţie jurnalistică, cartea Maraton 
spre fericire este o scriere cu valoare predominant evocatoare, o proză a formaţiei, a 
devenirii personajelor.  

Alexei Rudeanu dovedeşte încă o dată, dacă mai era nevoie, că este un 
autortor înzestrat cu o puternică forţă narativă. Mai mult, lasă impresia că, în aria 
preocupărilor sale literare, modelul ficţional  începe să piardă teren în faţa celui narativ-
evocator. 
 
 

 
*Aleksander Mertz: Maraton spre fericire, roman-document în versiune românească de 

Alexei Rudeanu, carte apărută sub egida GNOMES` LAND Liga Legendelor Lumii, Suceava, Accent 
Print, 2007.  
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Lucian BLAGA în franceză: 
 

DONNEZ-MOI UN CORPS VOUS LES MONTAGNES 
 

Je n’ai que toi, mon ephémère corps 
et néanmoins  
des fleurs blanches et rouges, je ne t’en mets pas sur le front et dans les 
cheveux, 
car ton argile faible 
est trop étroite pour mon terrible âme  
que je porte. 
 
Donnez-moi un corps 
vous les montagnes, 
vous les mers,  
donnez-moi un autre corps pour libérer ma folie 
en plein! 
Terre large sois mon tronc,   
sois la poitrine de ce cœur impétueux,  
métamorphose-toi dans la demeure des tempêtes, qui m’écrase, 
sois l’amphore de moi même obstiné! 
 
À travers le cosmos  
s’entendrait alors ma grandiose marche  
et j’apparaîtrais impétueux et libre  
comme je suis,  
terre sainte.  
 
Quand j’aimerais,  
j’étendrais vers le ciel toutes mes mers  
comme des vigoureux, des sauvages bras ardents 
vers le ciel 
pour l’embrasser, 
lui briser les entrailles  
lui baiser les étincelantes étoiles.  
 
Quand je haïrais,  
je détruirais sous mes pieds de roc  
de pitoyables soleils  
et peut-être je sourirais. 
 
Mais je n’ai que toi, mon ephémère corps.  
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BELLES MAINS  

 
 

Je pressens :  
belles mains, comme vous prenez aujourd’hui avec 
votre chaleur ma tête de rêves pleine,  
c’est comme ça que vous tiendrez un jour  
l’urne avec mes cendres aussi.  
 
Je rêve: 
belles mains, quand des lèvres chaudes souffleront  
mes cendres dans le vent,  
que vous tiendrez dans vos paumes comme dans une timbale,  
vous serez comme des fleurs, 
desquelles la brise disperse – le pollen. 
 
Et je pleure :  
vous serez encore si jeunes à ce moment, belles mains.  

 
 
 

LE BERCEAU 
                   

         À madame Eugenia Brediceanu 
 

J’étais si fatigué 
et je souffrais.  
Je crois que je souffrais du trop-plein de mon âme.  
Sur les collines l’aurore ouvrait ses paupières 
et ses yeux rougis de lassitude.  
 
Perdu – je me suis demandé :  
Soleil, 
comment sens-tu encore la folle joie  
de te lever ?  
 
Et ce matin-là sans sommeil  
tandis que j’errais avec des pieds de plomb  
dans un coin caché je suis tombé sur un berceau.  
Les araignées y filaient leurs petits mondes, 
et les insectes broyaient son silence.  
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Je l’ai regardé avec l’esprit largement ouvert.  
C’était le berceau, 
dans lequel une main vieillie aujourd’hui de mon destin 
a bercé 
mon premier sommeil et peut-être mon premier rêve. 
 
Avec les doigts de mes souvenirs  
j’ai palpé  
lentement, 
lentement, 
mon passé comme un aveugle 
et sans comprendre pourquoi 
je me suis écroulé  
et en sanglots 
j’ai commencé à pleurer au-dessus de mon berceau.  
 
J’étais si fatigué 
des printemps, 
des roses, 
de la jeunesse 
et du rire. 
Délirant je me cherchais dans le vieux berceau  
les mains sur moi-même  
– comme nourrisson.  

 

Traducere de Diana TOCACIU  
 
 

(LOCUL I – FAZA NAŢIONALĂ,  
concursul „Laudă seminţelor, celor de faţă şi-n veci tuturor!” ) 
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MERIDIANE LIRICE   
 

POEŢI COREENI CONTEMPORANI 
 

 
Ga-rim CHOI 

Într-o cafenea a ploii 
 
Când trec de zidul de cărămidă 
Şi intru pe o uşă grea de lemn, 
Simt o neaşteptată izbucnire a mirosul ierbii. 
Busuioc, rozmarin, lavandă, izmă. 
Privind în jur, observ ierburile ce luminează curtea. 
Struguri proaspeţi se caţără pe marginile acoperişurilor 
Iar ploaia curge ca strunele ghitării 
Înalţă perdele de ploaie. 
Ploaia îmi înmoaie urechile, 
Ploaia îmi gâdilă nasul.  
(Aşa e mirosul ierbii într-o zi cu ploaie) 
Ploaia ce alintă gura 
Ploaia ce gâdilă buricele degetelor 
Atingând una câte una strunele ghitării ce curg 
Pe marginile acoperişului 
 
Cânt „Romanţa” 
Treptat urechile mi se înmoaie. 
 

 
Ploaia lui Bach 

 
Menuetul de Bach e favoritul meu 
În zilele ploioase. 
Interpretarea mea e anapoda 
Dacă-mi scapă vreo notă strâmt spaţiată. 
 
Singurele note dificile ale unei vieţi 
Pe care o poţi termina numai după o experienţâ 
De o viaţă. 
Mişcările mâinii ce nu poate interpreta 
Cu talent o piesă muzicală 
Pe care ai repetat-o cu inima şi sufletul. 
Nori negri se înalţă în minte. 
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Do-do-do re-re-re mi-mi-mi ... 
Nu văd dincolo de ele. 
Notele curg mereu altele 
Şi dispar fără urmă 
 
Ploaia se sfărâmă de geam 
Cu ritmuri în afara bătăii 
Această interpretare plină de dezacorduri –  
Stau în faţa pianului ore-ntregi 
Şi menuetul de Bach e azi neterminat. 
 
 
So-chang CHOI 

 
CĂRAREA FLORII, CĂRAREA PÂINII 

 
Se părea că florile înfloriseră 
De-a lungul drumului pavat cu ciment 
Lângă satul montan în amurg. 
Când m-am apropiat şi mai mult, 
Urmele câinelui aveau păr de câine 
Înflorind asemenea florilor. 
Erau gravuri ridicate şi coborâte 
Părul câinelui fluturând în vânt părea viu 
Ca organele vii. 
Urme de câini vagabonzi 
Erau imprimate în strălucirile amurgului 
Ca ştampilele pe o declaraţie personală. 
Cărarea vieţii bătută şi mânuită de om 
Renaşte ca acel tăciune de foc aprins! 
Calc pe amurg, 
Răspândit pe drumul pavat cu ciment 
Lângă un sat de munte. 
Tristeţea supunerii revine neîncetat 
Arată tandru mlădiată-n amurg. 
Pe când urmam câinele 
Cărarea marcată de urmele câinelui 
Era un câmp de flori 
Drumul legat de viaţă 
Părea plin de miresme. 
Când am făcut eu altora 
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O atât de clară declaraţie de viaţă? 
Mă-ntreb când am aşezat 
Un asemenea păr înmiresmat în tiparul vieţii mele. 
 
Trupul mi se înfierbântă. 
E drumul unui bol cald de orez. 
 

Sunetul e ca un lipici 
 
Dr. Kim, când măsoară la osciloscop frecvenţa sunetului, descoperă un lucru 
semnificativ. Sunetul nu se mişcă încet prin aer, dar ţâşneşte în clipa când e rostit încet 
şi zboară şi se-nfinge instantaneu în obiecte. 
Când reexeaminezi corpul unui sunet la un microscop electronic, el e mânjit cu un 
adeziv puternic. E mai lipicios ca lipiciul şi mai eficient ca decalcomania. Ţipetele de 
bucurie pe care le scoţi când ai trecut un examen sau ai câştigat la loto sau suspinele de 
pe patul de moarte zboară şi se lipesc de obiecte ca un glonţ. 
Dr. Kim confirmă că zgomotul insesizabil al pleoapei copilului când îşi închide ochii se 
agaţă şi el de trup. În final, sunetul susţine un principiu la fel ca atunci când, în 
copilărie, a trecut cineva şi a desprins o decalcomanie cu pixul, iar ea s-a prins cu putere 
de penar şi de caiet. 
 
 
Hye-young CHUNG 
 

Până şi cerul înnorat dă imbold lumii 
 
Până şi cerul e gri închis de parcă zăpada ar fi căzut pe un munte. 
Când privesc lipsit de gânduri, vârful muntelui pare obscur. 
Vârful triunghiular al muntelui dispare treptat. 
Vârful muntelui apare înalt la Rapiano. 
Pare să ningă pe vârful de munte ce se înalţă la cer. 
Zăpadă albă şi rece. 
Cei ce se reazămă de cer se-mbolnăvesc înaintea altora.  
Pădurea tresare în zăpada rece şi albă. 
Ca şi cerul senin de deasupra vîrfului de munte unde se termină pădurea educă lumea şi 
cerul educă lumea. 
Lacrimile cerului ce curg de pe vârful muntelui ce înfruntă ploaia şi zăpada înainte ca 
alţii să educe pădurea şi lumea. Ţăndări de iubire distrusă prinse în varga mea 
fulgerătoare mă macină şi apoi mă ănalţă. 
Azi vârful pare înalt 
Nicăieri în jurul dealului Campozallo ce mă împresoară nu e urmă de zăpadă. 
Poate că ninge-n gândurile mele ce se-nalţă la cer. 
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Am întâlnit deşertul la British Museum în 2005 d. Hr. 

 
Am întâlnit o mumie datând din circa 300 î. Hr. 
La British Museum în Londra 
Era mumia Ginger descoperită în deşertul Gebelane 
Goală, ea se chircea într-un somn scurt 
Într-o casetă uriaşă de sticlă, pe nisipul deşertului 
Lângă ea mulţime de vase mici şi mari 
De lut, mărgele de sticlă şi alte accesorii. 
Stă acolo ca un făt 
Ce doarme în burtă, 
Acoperindu-şi gura cu ambele mâini 
Şi vârându-se între picioarele lui 
Am întors capul de mila lui. 
Copilul mic la trup abia acoperindu-şi oasele 
Obosit de drumul spre lumea asta sub formă de trup, 
Mă chema mereu 
Din caseta lui de sticlă transparentă. 
Copilul ostenit de joacă toată ziua pe nisip 
Parc-ar fi auzit în somn paşii mamei lui, 
El a şoptit încet „Mami, nu închide uşa”. 
Da, voi deschide toate uşile 
În cer şi pe pământ. 
Somn uşor, copilul meu. 
Când plecam de la British Museum din Londra, 
Vântul deşertului a pornit spre mine 
Peste nesfârşite milenii 
Iar eu am închis o clipă ochii 
 
 
Hyung-man HEO 

 
Frecând rugina 

 
M-am mutat în casă nouă 
Frec rugina de pe uşa maro închis 
Murdară în ultimul hal. 
Mâinile mele nu simt durerea 
De ruşine şi vinovate 
Întrucât trecutul meu e atât de plin de rugină. 
Frecând rugina de pe uşă 
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Am privit dincolo de viaţa mea abisală şi întunecată 
Trista istorie a remuşcărilor a izbucnit intens 
Ca şi cântarul – era un strop de ploaie 
Ridicându-se cu toată puterea deasupra mării. 
Nenumărate tentacule, fără de somn 
Ale celor 43 de ani ai unei astfel de vieţi, 
Chiar şi iubirea ceţoasă ce se văieta copilăreşte 
Înaintea amurgului, înaintea vântului,  
Văzând că, adânc în sufletul meu, toate erau până-n adânc ruginite 
Am frecat din răsputeri şi din toată inima 
Până ce mi-au sângerat buricele degetelor. 

 
 

Sărutul 
 
Şi azi, înainte de-a pleca la lucru, 
Mi-am strâns în braţe şi sărutat fiul, 
L-am dezbrăcat şi l-am sărutat pe fese. 
Buletinul meteo prezice 
O zi senină şi condiţii normale pe drumul la serviciu. 
Moral bun şi fire de iarbă tot verzi, 
Îmbrăţişând stîlpii şi copacii străzii 
Cu braţe larg deschise. 
Sărutând rocambolul sălbatic, ovăzul 
Şi legumele proaspete 
Ce acoperă drumul. 
Sărutând apăsat marele nostru pământ (nu solemn ca S.S. Papa) 
Sărutând orice e omenesc, 
Sărutând ca un om până şi vântul de nord, 
Lance şi sabie, supa de ridichi uscate, ori chiar de fidea 
Sărutând fierbinte, asumându-i ca suflete, ca sâni de femeie. 
Cum sărut fesele fiului meu 
Sărutând cu tot trupul şi din tot sufletul meu 
Tot ce e viu pe această lume, 
Toate lucrurile moarte şi fără respiraţie, 
Şi toate lucrurile ce nu pot nici trăi nici muri, 
Sărutând cu sudoare, lumină şi speranţă. 
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Young-eun KANG 
 

Rochia de apă 
 
Când urcam dealul şi priveam în jos 
Marea albastră şerpuitoare 
M-a învăţat să înnot. 
 
Cândva, 
Trupul limpede-al mării sufla otravă. 
În ziua-n care otrava a coborât în adânc, 
Marea m-a învăţat cum să mă-mbrac. 
 
Rochia m-a-nvăţat cum să mă despoi. 
Rochia-mi era trup. 
Am devenit femeie dându-mi rochia jos. 
 
Rochia dată jos sau altele cad deseori. 
În centrul oraşului 
Ce se rostogoleşte cu mai multă forţă 
În timp ce valurile s-au înălţat, 
Azi înnot şi eu liniştită. 
 
 

Izvorul ce se risipeşte 
 
Ai văzut gaura de-aerisire 
Înainte să păşeşti prin intrarea la metrou? 
Adică găurile semănând cu interiorul trist al minţii  
Bărbaţilor îndărătnici care  
Au respiraţii fierbinţi perfide 
 
Datorită bătăii vântului clonat 
Ce a devenit mai renumit ca oamenii 
Ce zac sub fustele lui Marylin Monroe, 
După ce le-au ridicat cu o răsuflare, 
 
Mâinile ei, în timp ce trec pe-acolo, 
Au împins în jos poala din faţă a rochiei. 
Din partea ei de jos 
Ce i-a arătat picioarele fine şi fesele obraznice 
Se spune c-au ţâşnit flori fierbinţi. 
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Uite! Pe magnolie 
Rochiile sunt ridicate-n sus 
De sub rochiile albe plutitoare 
Se ivesc brusc mâinile lui Andy Warhol. 
 
Iată acolo, găurile de aerisire înnebunite  
de mirosul înţepător al florii 
O clonează ici şi colo 
Din adâncuri curgând izvorul. 

 
 
Young-un KIM 

 
În plină floare 

 
 
În faţa Băncii Shinhan lângă blocul Hyundai din Ogumdong 
O pisică, a cărei parte de jos a corpului e lipită de drum, 
Îşi ridică cu toată puterea partea de sus a corpului. 
După o scurtă pauză, încearcă să-şi ridice partea de sus. 
Curge puternic sângele, 
Stropind iarba din jur. 
În clipa aceea, lângă drum înfloreşte o floare purpurie. 
Floarea cea mare este blestemată. 
 
Şi eu am luptat cândva contra puterii 
Care m-a tras de încheieturi. 
Doar după ce, cu partea de sus a corpului, am azvârlit 
Toate oasele şi carnea, 
M-am eliberat. 
Sălbaticele flori ce-au alergat atunci înlăcrimate 
Se reîntorc acum. 
 
Azi, pisica din faţa Băncii Shinhan 
Intră-n trupul meu. 
Floarea ce-nfloreşte din răni, 
Nu e decât sângele. 



 97 

Am fost închiriat 
 
Citesc monitorul cerului întins pe canapea. 
Când scriu o frază cu 
Câteva pete ale norului împănat 
Semnele fluturilor negri 
Ce se-aruncă nesăbuiţi 
În frunzele copacului de mătase 
Soarele arzător decodează 
Vara senină în proză. 
Chiar atunci o pasăre de munte comprimă 
Oboseala predominantă. 
Propoziţia dichiseşte ramul oboselii cu un sunet 
Şi devine lucidă şi-ngrijită. 
Cineva leagă un virus dubios 
De cer şi devine tăcut printre linii? 
Norul îşi schimbă-ntr-o clipă  
Stilul într-unul arhaic. 
O linie groasă ce, într-o adiere 
Coboară din cerul gol 
Ce n-a nimerit centrul 
Şterge propoziţia. 
Lacul divin contaminat de virus 
Devine-o călimară de cerneală 
Copacii şi florile rămân 
Ne-accesate. 
 
Brusc, această răcoare de-amiază 
Plonjează-n monitorul sânilor. 
 
 
Hoon-kang LEE 

 
Floarea vorbeşte cu mirosul 

 
Floarea nu a deschis gura. 
 
Simţindu-ne şi iubindu-ne unul pe altul, 
De ce alte cuvinte-am mai fi avut nevoie? 
Ne-am privit faţă-n faţă. 
Ude de mireasma plăcută ce s-a ridicat 
Peste masa măturată de-anotimp,  
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Ai fost în regulă?  
De ce eşti aşa tăcut? 
Deşi am vrut să pun o întrebare 
N-am scos nici eu nici un cuvânt 
N-a trebuit să spun nimic 
Căci flarea vorbeşte cu mirosul. 
 

 
Pasărea 

 
De-ndată ce pasărea a zburat 
Au căzut din aer fulgi de nea. 
Vântul de primăvară suflă  
Spre unde-au zburat ei trezind zorii. 
Previziunile luminii zorilor 
Ce va străluci mâine  
Atât de sus ca zborul lor. 
Ziua păsăricii 
A-nceput totdeauna cu asigurări 
Atunci când a zburat spre razele soarelui 
Strălucind cu ochi obosiţi 
Apăsându-şi slabele-i ghiare 
Pasărea 
Într-o clipă  
S-a transformat într-un fulg alb. 
 
 
Sun-ok LEE 

 
Înmugurind în mine 

 
Am pus în pământ seminţe de flori sălbatice 
Seminţe cu pene albe, 
Seminţe cu ace înţepătoare, 
Seminţe de flori roz cu aripi, 
Ochiul boului şi seminţe de flori înceţoşate. 
De-atunci 
Uneori în tăcere 
Mi-am pus urechea la pământ să ascult. 
Din adâncul pământului 
Aud seva florilor, 
Purpurie, de culoarea ghindei sau roz, 
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Iar sevelese colorau ca amurgul şi lacrimile 
Fiind trase-n sus. 
Seminţele prinse-n întunerec 
Se ridică-ncet cu o grosime de 0,01 m. 
Cu dureri resimţite-n trup şi gesturi blânde 
Încep să se-nalţe spre lumina orbitoare. 
Seminţele, prinse-n sân şi înmugurind deplin 
Încep să-nalţe aripi verzi 
Către cer 
Cu atâta putere 
 

 
Mărul înstelat 

 
Muşc o gură dintr-un 
Măr înstelat ce-atârnă la marginea cerului 
O mireasmă pătrunzătoare 
Iese din piele. 
 
Fiecare devine o stea 
Şi zboară spre cerul de la apus 
Stelele căzătoare se afundă pe cerul nopţii. 
 
Şi azi pe acest pământ 
Cineva poate visează 
Să devină măr înstelat al cerului. 
 
 
Hyang-ki YOON 

 
Urme de paşi 

 
Cuvântul toamnă 
Înnecat în lacul numit eşec 
Este o urmă căzută 
Pentru cel ce-şi aminteşte cerul. 
 
Cuvântul ruşine 
Înnecat în apa râului numit conştiinţă 
E un far de avertizare 
Pentru cel ce-şi aminteşte marea. 
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Cuvântul acoperire 
Înnecat în lacul lotusului numit ascundere 
E o parte de nor 
Pentru cel ce-şi aminteşte pădurea. 
 

 
După o baie a trupului 

 
M-am cântărit 
După o baie a trupului. 
Poate ca recompensă pentru risipirea vieţii 
Cândva în tinereţe, 
Cântăresc mai puţin. 
Sarea se poate măsura pe cântar, 
Dar nu şi gustul ei. 
La fel, cândva mi-am risipit viaţa. 

În româneşte de 
Dan BRUDAŞCU 

 
(din volumul  

Poeţi coreeni ai mileniului III – în curs de apariţie) 
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