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Jeannine BAUDE (Franţa) 
 

LUCIAN BLAGA 
Scriitura răsăritului 

când noaptea se preface în lumină 
 
Un poet al minunării. Între 

necreat şi sfârşit – sau moarte –, viaţa nu e 
decât o trecere în căutarea unei lumini 
cosmice, mistice, cotidiene: în fiecare 
zi, zorile se ivesc iarăşi. Pribeagul, eul 
ca monadă, element intrinsec al 
întregului univers.     

Poemul îşi găseşte astfel sălaşul, 
îndoit şi tainic, între cumpăna apelor şi 
nebănuitele trepte. 

Prezenţa luminii este cea care 
defineşte orice text, de orice factură, 
scris într-un gest de uimire precum şi 
de îndoială, de căutare universală, una 
dintre cele mai dureroase. 

În sfârşit, în această rememorare 
a zilelor, satul, bucolic şi senin, trimite 
la ţinutul natal, cel mai securizant 
spaţiu dintre toate.    

  Să intrăm mai în adânc înlăuntrul acestui corpus poetic al imensităţii, al realului, al 
distinctului, al acestui ţinut în care eul se reflectă precum stelele în văzduhul boltit.    
 
 

I. POEMELE LUMINII 
 
„Oricine a văzut ochii lui Blaga nu-i va mai uita niciodată”, subliniază Gheorghe 

Grigurcu. Una o explică pe cealaltă. O privire în „ardere” mângâie lanurile de grâu, 
pădurea, fumul ce se ridică de pe acoperişurile de ţară, şi desluşeşte semnul cel mai 
mărunt în aparenţă (fie el vegetal, mineral sau acvatic), printre cele mai umile, pentru a-l 
înălţa spre devenirea sa cosmică, universală. Lucian Blaga îşi săvârşeşte scriitura poetică 
ca un filosof. 

Poetul revine dintr-o dată la Geneză, la facerea lumii: 
„Să fie lumină!” 
Această sete de naşterea cea dintâi a întregii omeniri îl sfâşie până la a-i „năvăli în 

piept”:    
o sete era de păcate, de doruri, de-avânturi, de patimi,  
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o sete de lume şi soare. 
În faţa chinului şi agoniei ce-l muncesc pe rătăcitorul sublunar, se găseşte un 

soare destrămat, însă originar, ce aduce inspiraţia şi sfinţeste poemul în întreaga sa 
încărcătură de frumuseţe. Omul îşi găseşte în sfârşit pacea prin cuvântul aşternut, într-
un final, pe foaia de hârtie. 

O odă adusă „Dumnezeului” prezent, absent; un strigăt către „Pământ”, pentru a 
mântui acest suflet încătuşat în temniţa trupului şi a-l transcende într-un elan cosmic 
ce-i conferă fiinţei ce scrie adevăratul său loc.   

O adâncire se instituie, nu numai pe foaie – în spaţiile albe dintre cuvinte, dar şi 
fizic. Blaga îşi lipeşte urechea de „glii” pentru a prinde, a surprinde, a asculta undele şi a 
înţelege, în calitatea sa de poet şi filosof, acest drum al întregii noastre fiinţe: om, 
pământ şi cosmos laolaltă.    

Pământul răspundea. 
Tăcerea şi abisul îşi au partea lor în opera acestui creator ce se autodefineşte „mut 

ca o lebădă”. Să fie omul mut, sau semnul? Nici unul, nici celălalt, însă tăcerea şi 
contemplaţia sunt forţele vii din care se hrăneşte prozodia lui Blaga. 

Dragostea se cântă în acelaşi registru. Ochii iubitei sunt negri de lumină:    
Aşa-s de negri ochii tăi 
lumina mea. 
Să te îmbeţi cu acest parfum de mare, minune a arsurii ce-i exilează pe 

îndrăgostiţi pe un alt tărâm.  Acolo, ca „muguri plini”, înfloresc „aievea veşnicii”.  
Ciclul Poemelor luminii încheie, astfel, pentru o clipă, un volum, intrând, în acelaşi 

timp, în veşnicie. 
 
 

II. LAUDĂ SOMNULUI 
 
Scârţâie şi se crispează. Zăpada nu reuşeşte întotdeauna să-şi răspândească 

strălucirea pe culmi. Spaima, bucuria se sălăşluiesc în poetul român ca şi în orice 
confrate de-al său mediteranean. Aici este locul în care biografia metafizică a eului se dilată 
precum un trup solubil în acest spaţiu necreat şi, cu toate acestea, muritor. 

Să nu uităm că scriitorul Lucian Blaga a publicat Luntrea lui Caron. De la fluviul 
naşterii până la Styxul traversat, viaţa şi creaţia se citesc în această forţă totalizatoare, în 
urgenţa, cruzimea, durata, sfâşierea sa.  

Unde şi când m-am ivit în lumină, nu ştiu,  
din umbră mă ispitesc singur să cred 
că lumea e o cântare. (...) 
În mijlocul ei mă-mplinesc cu mirare. 
Străină poveste a străinului în Pământul Făgăduinţei, căci iadul există, iar Adam şi 

Eva au fost alungaţi, pentru totdeauna, din Raiul pământesc. Aceşti exilaţi ai trecerii 
urzesc comploturi şi revin în poeme scandate într-un ritm din ce în ce mai aspru, mai 
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„aprig”, căci sufletul ţâşneşte, răzvrătit. Lucrurile nu mai răspund, revărsarea se opreşte. 
Poveştile sângelui întunecă o însingurare lăuntrică. Blaga trăieşte „împrăştiat cu furtuna”. 

... îmi trec steaua ca o povară. 
Dacă sângele se retrage ca un val, ce devin, atunci, strămoşii? În „amiaza dreaptă” 

ce rotunjeşte văzduhul, fratele, poetul mediteranean reapare. Lumea originară îşi face 
simţită, Cu toate acestea, prezenţa încă de dinainte de începuturi, nădejdea se strecoară, 
se întoarce la rugăciunea unui viitor inexorabil sau arzător... înflorire? 

Viţelul în trupul vacii îngenunchează 
ca-ntr-o biserică.    
De la somnul lumii la somnul fericit al Pruncului, poemul oscilează spre taina sa 

proorocească. A te naşte, a fi, a domni chiar dacă „îngerii” trântesc „prea tare uşile”. 
Hamlet şi strigătul său certifică această laudă adusă pribegiei omului: 

 A fi sau a nu fi, aceasta-i întrebarea. 
A-ţi lua soarta în mâinile tale slabe şi dumnezeieşti. A-ţi pune Scriptura la căpătâi.   
 
 

III. CÂNTECUL FOCULUI, CE AUDE UNICORNUL 
 
Lave, flăcări ale vulcanului ce, de la începuturi, îl încearcă pe poet, îi încearcă 

lucrarea, căutarea. Ne aflăm chiar în miez. Extragerea şi îndepărtarea sedimentului celui 
mai grosier, a tinei noastre curăţite de incendiu, adună broboane de sudoare, fac să se 
verse, să se reverse dragoste omenească, etică a scriiturii, siguranţă a mâinii în împăcare: 
cântul.    

 Iubita îşi poartă podoabele de foc. Nespusul, închipuirea şi amăgirea întretaie în 
acelaşi avânt, pietre preţioase şi seminţe:  

Diafane seminţe întraripate 
pe invizibile fire,  
zburau peste noi – din veac în altul purtate. 
Perceperea justă a unei iubiri consacrate veşniciei din sine reunesc Spaţiul şi 

Timpul: 
ţi-am pus un sărut în calda paloare din palmă 
pe linia vieţii ce se-alegea. 
Celălalt, sinele, planeta, calea lactee, oglinzile lor, toate răsună în cuvântul: poezie. 
A săvârşi înseamnă a te desăvârşi, a te metamorfoza pentru a rămâne acela pe 

care îl cauţi, acela care se găseşte înlăuntrul tău: acest necunoscut. Într-o lume tainică pe 
vecie, înseamnă a-ţi regăsi natura divină: 

Căutăm pământul unde 
mitic să ne-alcătuim, 
ochi ca oameni să deschidem, 
dar ca pomii să-nflorim. 
Atavismul romantic al scriitorilor din Estul Europei se desfăşoară aici în întreaga 

sa măreţie. Să ne amintim de versul lui Ilarie Voronca din Patmos: 
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Nu erau păsări, am văzut bine, erau flori... 
Mimetism şi metafore se întreţes într-un verb şi un vis veşnice. 
Ia totul scânteie din toate. Tâmplă s-aprinde 
de tâmplă, şi piatră de piatră.  
Poetul şi stelele ard împreună „sub zea”, cavaleri ai unui timp necreat, nedefinit, 

ce trebuie prins şi cuprins în timpul scriiturii şi al vieţii.   
 
Cum să punem capăt? 
Isidore Isou scria: „Voi pleca la Paris şi voi schimba faţa poeziei.” Tristan Tzara a 

impus dadaismul în Franţa. Panait Istrati, Cioran, Ionescu şi, înainte de ei, Eminescu au 
făcut să vibreze corzile lirei până în inima Parisului, până chiar în L’Institut de France 
(unde am susţinut, cu bucurie, o conferinţă despre Tzara, avându-l alături pe cel mai 
dăruit specialist al Suprarealismului şi Dadaismului: Henri Behar). Scriitorii români, 
dintru care unii îşi redactau textele direct în limba franceză, îşi au locul binemeritat în 
Panteonul nostru literar, precum şi în cel al literaturilor străine. Un Institut 
Internaţional de Cercetare a luat fiinţă în 1973 la Paris, sub egida lui Ştefan Lupaşcu şi a 
altor câţiva. Ar fi de neconceput să nu-i cităm pe Mircea Eliade sau Gherasim Luca. Şi 
unii, şi ceilalţi, cu toate că au fost mari admiratori ai trecutului cultural bogat al Franţei 
şi au fost influenţaţi de aura sa artistică, au ştiut cum să răstoarne convenţiile şi să dea 
un sens diferit „cuvintelor tribului”.     

Însă, în ceea ce îl priveşte pe Lucian Blaga, ceea ce reţinem „după ce vom fi uitat 
totul”, este unitatea, uimitor de complexă, dintre gândirea unui scriitor şi demersul său 
poetic şi cel în proză. Un întreg sensibil şi reflexiv, întreţesut în aceeaşi măsură şi 
fractură din uimire şi neant, contrariul său fondator. 

Să-i mulţumim fiicei lui Lucian Blaga, Doamnei Dorli Blaga, pentru a fi ştiut să 
păstreze şi să salveze opera tatălui său, să o dăruiască publicului, un public ce creşte pe 
zi ce trece, spre bucuria noastră, a cititorilor.  

 
 
Toate citatele (în limba franceză, n.t.) din poemele lui Blaga au fost date după 

numărul din Revista Sud consacrat poetului: Lucian Blaga ou Le Chant de la terre et des 
étoiles, 115/116, 1996. Traducerea în limba franceză îi aparţine lui Jean Poncet. 

 
 

Traducere în limba română 
Andreea HOPÂRTEAN 

  



 6 

Miron SCOROBETE 
 

O DOVADĂ NECUNOSCUTĂ A CONTINUITĂŢII 
 
Nimeni, în afară de localnici, nu ştie ce e aceea Bucova.  
Bucova e un sat, ultimul din Banat înspre Ţara Haţegului. Numele, slavon, 

din aceeaşi familie cu Bucovina, în româneşte înseamnă făget. Iar satul e întradevăr 
pitulat sub nesfârşite păduri de fag. Din munţii Bucovei, ramificaţii ale Munţilor 
Ţarcului, izvorăşte un râu misterios, Bistra, misterios pentru că iese nu dintr’un 
izvor ci dintr’un iezer în care, aşa cum spun oamenii de aici, uneori, când urmează 
a veni intemperii cumplite, se scaldă un solomonar. 

Între Bucova şi Sarmisegetuza se află Porţile de Fier Transilvane. 
În copilăria mea, când am fost dat „la şcoli”, călătoream cu un tren unicat. 

Pentru că panta Porţilor de Fier Transilvane e atât de abruptă, un tren obişnuit n’ar 
putea-o urca. Atunci s-a fabricat le Reşiţa o locomotivă specială, cu roţi dinţate şi 
s’a instalat o şină adecvată pe care acestea să se caţere. E păcat că în deceniile 
trecute s’a renunţat la acest tren care ar merita să fie repus în funcţiune fie şi numai 
pentru pitorescul său, din raţiuni turistice. Să sperăm că, intraţi de-acum în 
Uniunea Europeană, occidentalii vor voi să facă o călătorie plină de inedit pe care 
inedit însă noi nu-l mai vedem. 

Iar occidentalii au şi apărut pe aici, şi încă de mult. Un italian, Giovanandrea 
Gromo, colonel, consilier secret al lui Ioan Sigismund Zapolya, între 1564 şi 1570 
a întocmit două rapoarte asupra acestei regiuni despre care spune că „are păduri 
mari şi la munte şi la şes, iar câmpurile în cea mai mare parte sunt cu păşuni foarte 
frumoase şi de aceea (ţara aceasta, căreia el îi zice Valahia Cisalpina, Valahia de 
dincoace de munţi) e foarte bogată în cirezi şi herghelii de cai”. Cu ochiul 
expertului militar, el consemnează existenţa aici a unei „forte passo chiamato da alcuni 
le Porte di Ferro et de altri le Porte di Marmoro” (o trecătoare întărită numită de unii 
Porţile de Fier şi de alţii Porţile de Marmură) şi în alt loc: „il fortissimo passo di Porta 
di Marmore” (pasul foarte întărit al Porţii de Marmură). 

Cândva, locul acesta nu s’a bucurat ci a suferit de o tristă celebritate. În 
vechime, la un moment dat, lumea a vorbit despre el ca despre Salamina, ca, mai 
apoi, despre Waterloo ori despre Stalingrad. Acestea au fost vestitele şi fatalele 
Tapae, unde, în primăvara anului 101 d. H., armata lui Traian, cu pierderi grele, cu 
sfâşierea mantiei imperiale pentru pansarea prea mulţilor răniţi, au zdrobit 
rezistenţa oastei lui Decebal.  

Chiar de fier nu s’au dovedit a fi deci acele porţi, de marmură însă da. La 
doar câţiva ani, după victoria romană definitivă, peste aceste greu accesibile pante 
au început a se căra masivele blocuri de marmură dislocate din carierele de la 
Bucova din care avea să ia fiinţă şi să strălucească noua Sarmisegetuză, capitala 
provinciei ce, oblojindu-şi propriile răni, avea să se cheme Dacia Felix. De atunci 
aşadar vechile Tapae au început a se numi Porţile de Marmură. Denumirea o 
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întâlnim, cum văzurăm, în Evul Mediu, consemnată de un italian dar atribuită de el 
localnicilor. Eminescu o surprinde în secolul XIX: „numele român al Porţii de Fier 
(Marmura)”, scria el în 1883, în chiar fatidica zi de 15 iunie, cea în care şase ani mai 
târziu i se va lua viaţa. Noi ştim denumirea din copilărie, pantei piezişe ce urcă din 
Bucova pentru a se lăsa apoi în Ţara Haţegului ţăranii de aici spunându-i până azi 
Marmure.  

E o dovadă peremptorie, de care însă nimeni nu a făcut uz, a continuităţii 
fără întrerupere a populaţiei daco-romane pe aceste locuri. Şi ca dovada aceasta să 
nu fie singură, în apropiere se află un vârf de munte numit, tot aşa, din antichitate 
până azi, Scorila, după numele tatălui lui Decebal.  

E o dovadă peremptorie, de care însă nimeni nu a făcut uz, a continuităţii 
fără întrerupere a populaţiei daco-romane pe aceste locuri. Şi ca dovada aceasta să 
nu fie singură, în apropiere se află un vârf de munte numit Scorila, după numele 
tatălui lui Decebal. 

Sunt întrebat adesea: Ce suntem noi – daci, romani, daco-romani? 
Răspund: Mergeţi la Sarmisegetuza şi vă veţi lămuri. Tot ce e acolo lucrătură 

– forme sculpturale, cioplituri, litere – e roman. Marmura însă e dacă. Din Italia, 
romanii au adus doar dalta. Marmura, pe care ei o preţuiau atât de mult, au găsit-o 
aici. 

 
P. S. Tot privitor la continuitate. Exact la solstiţiul acestei veri, la ancestrala 

sărbătoare a Dianei, zeiţa dacă preluată şi de romani, în judeţul Alba s’a desfăşurat 
Festivalul Cetăţilor Dacice. Printre alte personalităţi, Festivalul s’a bucurat de 
prezenţa marelui actor Gheorghe Dinică şi a unui localnic, îndrăgitul Valentin 
Uritescu Cu o gamă largă de manifestări, pe cât de variate pe atât de ispititoare, pe 
cât de ancorate în trecutul îndepărtat pe atât de conectate la prezent, de la lansări 
de carte la proiecţii de film, degustări de vin şi ospătarea cu mâncăruri dacice, 
expoziţii de fotografii, concert de muzică folk, vizionarea unui meci din 
Campionatul European de Fotbal şi până la întreceri sportive, foc de tabără şi 
reconstituirea unui sat dacic, sperăm ca Festivalul Cetăţilor Dacice, aflat acum la a 
treia ediţie, să se constituie într’o glorioasă tradiţie care să se amplifice până la 
antrenâarea întregului spaţiu al străvechii Dacii.  
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Theodor DAMIAN (S.U.A.) 

 
Copiii lumii 

 
Am văzut pasărea apelor 
semeaţă 
purtând cerul pe aripa ei 
purgatoriul 
deghizat în bordei 
ocrotea câte un pământean 
sub pana arătătoare 
în limuzine de lux 
îngerii cercetau sufletele 
însemnându-l pe fiecare 
 
oamenii se certau între ei 
pentru locurile de mormânt 
copiii lumii nu mai aveau pe  

nimeni 
să-i alinte 
Eu priveam toate acestea 
cu luare aminte. 
 

Şi iată cum m-a trădat 
 

Când am venit aici 
călare pe moarte 
în stâncile Meteorei 
trăsneau fulgere verzi 
unii spun că în rai 
fructele sunt deja coapte 
şi că ne vom întoarce curând 
să rătăcim prin livezi 
se mai aude că şerpii 
s-au convertit la dreapta credinţă 
că mărului muşcat 

i-a crescut bucăţica la loc 
că Adam şi Eva s-au maturizat pe  

deplin 
aşa vorbeam cu Sorin 
că nu mai e nevoie ca raiul 
să fie păzit cu săbii de foc 
În groapa lui Daniel a mai rămas 
un singur leu 
am venit aici călare pe moarte 
şi iată cum m-a trădat 
fugind de sub pintenul meu. 
 

Armaghedon cu alt nume 
 
De câte ori am visat 
pe pervazul ferestrei 
zi şi noapte 
Kalamazoo şi Sibiu 
Sibiu şi Kalamazoo 
ai mei înfruntă dormitoarele 
alţii fruntează tăria 
cei mai mulţi ai mei 
privesc sau nu privesc semnele  

cerului 
Armaghedonul e la uşă 
şi el priveşte pe pervazul ferestrei 
toată lumea caută pe cineva 
Armaghedon cu alt nume 
ce diferenţă este între cineva şi  

altcineva 
când îngerul morţii trece  

nemitarnic 
prin oraşele noastre? 

 
 



 9 

Ion BUZAŞI 

 
Însemnări personale despre Andrei Mureşanu 

 
 În anul 1976 – cred, profesorul meu 

de la Filologia clujeană, Iosif Pervain mi-a 
propus să mă înscriu la doctorat, sugerându-mi 
chiar şi o temă: Presa blăjeană – studiu şi indice 
bibliografic. Deşi cunoşteam o parte din 
publicaţiile blăjene, pentru că frecventam 
Biblioteca Documentară „Timotei Cipariu”, iar 
unele reviste le răsfoisem şi din ele 
conspectasem articole în perioada studenţiei 
clujene, n-am putut să accept cu entuziasm 
propunerea, dar m-am şi ferit de un refuz 
răspicat, pentru că profesorul ne propusese în 
anul universitar 1963/1964 un curs de istoria 
presei româneşti, aşadar pentru domnia sa era o 
temă favorită. Am îndrăznit să propun însă o 
altă temă: Andrei Mureşanu. Profesorul Pervain, 
un foarte bun cunoscător al literaturii 

transilvane a rămas el de astă dată mirat, îndoindu-se că toată opera (şi toată activitatea 
literară) a poetului ardelean ar putea oferi material pentru redactarea, după toate 
exigenţele, a unei teze de doctorat. Eu însumi nu aveam atunci o viziune amplă şi 
cuprinzătoare a vieţii şi operei lui Andrei Mureşanu, şi, cred, că propunerea a fost în 
primul rând emoţională, sentimentală. Născut în 1943, pentru mine, Deşteaptă-te, 
Române, cântecul care a însoţit istoria românilor de la Revoluţia paşoptistă, era cunoscut 
mai ales din auzite, din cele spuse cu o respectuoasă teamă de cei din generaţia mai 
veche. E drept că uneori, aceştia chiar în faţa unor elevi neştiutori reconstituiau scene 
memorabile. Neştiutori erau, e drept, sub raport informativ istoric şi istorico-literar, dar 
foarte impresionabili. Am mai povestit, astfel, că profesorul meu de limba şi literatura 
română din satul natal, Mintiu-Gherlii, un învăţător cu certe calităţi de regizor şi actor 
(a şi pus în scenă, cu succes, multe piese de teatru, cu elevii săi) ne-a evocat odată, 
puternic romanţat, scena în care Andrei Mureşanu a recitat impresionant, electrizant 
imnul său pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, în 3/15 Mai 1848. Scena evocată nici nu se 
confirmă documentar, dar se regăseşte în poemul Mureşanu din ciclul Bătrânii al lui Ion 
Pillat şi probabil de acolo o reţinuse profesorul nostru şi ne-o prezentase ca pe o pagină 
de istorie literară. Mai târziu am apreciat curajul dascălului de a vorbi despre o poezie 
interzisă (din 1948!). La liceul gherlean şi la facultatea de filologie clujeană pe care le-am 
urmat după şcoala generală, numele lui Andrei Mureşanu era „terra ignota”, şi poate că 
îl şi uitam, dacă, mai târziu, după terminarea facultăţii câteva împrejurări de viaţă nu mi-
ar fi stimulat interesul afectiv pentru poetul deşteptării naţionale. Am fost repartizat în 
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1965, ca profesor de limba şi literatura română la Şcolile Blajului, unde slujesc, iată, de 
peste patru decenii. În oraşul Şcolii Ardelene studiase, timp de 6 ani – Andrei 
Mureşanu, între 1836-1838, patru ani în Gimnaziul Superior Greco-Catolic şi doi ani la 
teologie. Un profesor din generaţia interbelică, preot aşa cum erau majoritatea 
dascălilor Blajului până la nefastul an 1948, mi-a împrumutat cărţile unui profesor şi 
istoric literar blăjean, autor al unor studii şi  monografii de informaţie documentară 
onestă: Ioan Raţiu. Între ele şi monografia despre Andrei Mureşanu, apărută la Blaj, în 
1900. Era teza prin care Ioan Raţiu obţinuse doctoratul în litere. Totuşi, numele lui, 
legat de „o poezie interzisă” nu era rostit decât în convorbiri particulare. Ţin minte 
însă, că odată, în primii ani de profesorat la Blaj, după o petrecere câmpenească la 
Crucea lui Iancu, cu vin bun de Târnave, mai mulţi prieteni am coborât pe Hulă, 
cântând cât ne ţinea gura… Deşteaptă-te, Române. A doua zi am trăit cu toţii un 
sentiment de teamă. Dar la puţină vreme după înfiinţarea judeţelor, în 1968, s-a anunţat 
vizita conducătorului ţării la Blaj, pe Câmpia Libertăţii, aniversându-se 120 de ani de la 
Revoluţia din 1848. S-a cântat atunci, după ani de interdicţie dogmatică imnul 
revoluţionarilor ardeleni paşoptişti, Deşteaptă-te, Române, cântecul care ne-a însoţit istoria, 
pentru care în vremuri de teroare totalitară, în 1956, de pildă, după Revoluţia din 
Ungaria, s-a făcut închisoare. Am fost atunci martorul ocular al unei scene 
emoţionante. La primele acorduri ale imnului, profesori din vechea generaţie a Blajului, 
s-au descoperit, iar unii dintre ei au lăcrimat. Am avut atunci, dintr-odată, revelaţia 
forţei extraordinare a cântecului asupra sentimentului naţional. Să mai adaug că viaţa 
m-a pus într-un fel „pe urmele lui Andrei Mureşanu”. Originar dintr-o comună de pe 
valea Someşului Mic, Mintiu-Gherlii vedeam, când mergeam marţea la târg la Dej, 
frumoasa statuie a lui Andrei Mureşanu, din faţa liceului ce-i poartă numele, operă a 
sculptorului Arthur Vetro. Am copilărit verile vacanţelor la Salva, sat din Ţara 
Năsăudului, ţinutul de obârşie al Mureşanului. Sunt, aşa cum am spus, profesor la Blaj, 
unde pe Câmpia Libertăţii se aud încă „paşii străbunilor” şi unde printre acei bărbaţi ai 
faptei şi datoriei patriotice, turnaţi în bronz, străjuieşte şi bustul lui Andrei Mureşanu, 
dăltuit de sculptorul Vladimir Predescu. Apoi, după căsătorie, în 1966, îmi petreceam 
concediile la Săcele, lângă Braşov, de unde este soţia mea, Braşovul anilor 1838-1850, 
marcând perioada cea mai rodnică din activitatea poetului. Aici am vizitat adeseori Casa 
Mureşenilor, am văzut casa în care a locuit Andrei Mureşanu, am privit impunătoarea 
statuie a poetului, din colţul Teatrului de Stat, realizată de Virgil Fulicea. Sunt desigur 
argumente afective, dar eu cred că ele au fost determinante în pasiunea cercetării vieţii 
şi operei lui Andrei Mureşanu. 

Profesorul Pervain a acceptat, m-am prezentat la admitere, am reuşit şi m-am 
apucat de lucru. De unul singur, nu cu îndrumarea care se pretinde azi conducătorului 
de doctorat, pentru că Iosif Pervain ne spusese, doctoranzilor săi, că devreme ce ne-am 
ales o temă noi o ştim şi trebuie s-o ştim mai bine; conducătorul de doctorat poate da 
numai sugestii în privinţa arhitecturii lucrării, a amplificării sau reducerii unor capitole 
etc. Şi munca de documentare era atunci mult mai anevoioasă. Căutai în biblioteci şi în 
fişiere, conspectai şi copiai de mână, cu stiloul, cu pixul sau cu creionul, zeci de pagini, 
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documente, studii, corespondenţă, poezii etc. Pe parcursul documentării mi se lămurea 
în minte şi planul lucrării, care, evident, a suferit modificări faţă de cel susţinut la 
admiterea la doctorat în 1978. Am susţinut examene parţiale, referate, am publicat în 
presa literară (în „Viaţa Românească”, „România literară”, „Steaua”, „Tribuna”, 
„Transilvania” ş.a.) fragmente şi capitole din viitoarea teză de doctorat Andrei Mureşanu, 
pe care, din păcate, nu am mai finalizat-o, aşa cum mi-aş fi dorit, cu profesorul cu care 
am început să lucrez şi care mă invitase la doctorat. Iosif Pervain se îmbolnăvise şi în 
mai 1982 a trecut la cele veşnice. Mi-am susţinut doctoratul în 1982, în iunie în faţa 
unei comisii, prezidată de profesorul Eugen Todoran de la Universitatea din Timişoara. 
Conducătorul tezei, aşa cum se menţionează, pe pagina de titlu a tezei este profesorul 
Gavril Scridon, un năsăudean cumsecade şi cercetătorul pasionat al vieţii şi operei lui 
George Coşbuc. Din comisie mai făceau parte Octavian Schiau, pe atunci decanul 
Facultăţii de Filologie din Cluj şi d-na Livia Grămadă, autoarea unei meritorii ediţii din 
publicistica lui Andrei Mureşanu. 

Tot profesorul Pervain îmi spusese că, în ultimă instanţă, doctoratul înseamnă 
publicarea unei cărţi temeinice, în care să aduci un punct de vedre original asupra temei 
abordate. M-am străduit aşadar să public teza de doctorat, oferind-o mai întâi editurii 
Dacia, unde a zăcut câţiva ani, apoi editurii Albatros, de la care am avut promisiuni 
ferme de publicare, dar n-a fost să fie, şi în cele din urmă la sugestia scriitorului Ion 
Brad, eminent absolvent al Şcolilor Blajului şi autorul atâtor pagini de evocare, în proză 
sau în versuri a Micii Rome, am trimis-o Editurii Eminescu din Bucureşti, al cărui 
director era criticul şi istoricul literar Valeriu Râpeanu. Am aşteptat şi un moment 
comemorativ – în 1988 se împlineau 125 de ani de la moartea lui Andrei Mureşanu. 
Numai că în noiembrie 1988 se întâmplase Revolta anticomunistă a muncitorilor de la 
Braşov, şi cântecul Deşteaptă-te, Române, devenise din nou, nu chiar interzis, dar 
indezirabil. Cartea a apărut totuşi în toamna anului 1988, cu o săptămână sau două 
înaintea revoltei muncitorilor braşoveni, eram la Bistriţa la un simpozion comemorativ 
Andrei Mureşanu, alături de Ioan Alexandru, actorul Dan Nasta, Mircea Gherman, 
muzeograful de la Casa Mureşenilor, şi descendent al Mureşenilor, la invitaţia 
profesorului şi cărturarului Ioan Ilieş. În timpul simpozionului, poetul Olimpiu 
Nuşfeleanu, care lucra atunci la Centrul Judeţean de librării mi-a adus câteva exemplare 
şi din monografia Andrei Mureşanu, apărută la Editura Eminescu, cu o copertă foarte 
frumoasă de Tudor Jebeleanu şi ediţia de Poezii. Articole, apărută la Editura Minerva, în 
seria „Arcade”, la care am alcătuit selecţia textelor, postfaţa şi bibliografia. 

Din 1988 şi până azi, deci de aproape două decenii am continuat să public 
articole, studii, ediţii şi cărţi despre Andrei Mureşanu, care a devenit un fel de obsesie 
istorico-literară a mea. Văd, pe coperta a IV-a a unei cărţi apărute în acest an aniversar, 
2006, - 190 de ani de la naşterea lui Andrei Mureşanu, că am publicat – în acest răstimp 
de 18 ani, 17 ediţii şi cărţi consacrate „poetului deşteptător” cum îl numea Ioan 
Alexandru. Cele mai multe în acest an aniversar, unele reluate şi amplificate, altele 
dezvoltând capitole din monografia de început. 
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Iată, în 1996 – am reluat capitolul dedicat imnului Deşteaptă-te, Române (Un 
răsunet), nemuritoarea sa poezie, i-am urmărit destinul în conştiinţa patriotică 
românească şi ecourile, influenţele, prin posibile filiaţii în lirica patriotică românească, 
printr-o serie de paralele literare (Alecsandri, Coşbuc, Şt. O. Iosif, Alexei Mateevici, 
Grigore Vieru), precum şi confluenţe cu alte imnuri naţionale (Marseilleza, Talpra 
magyar etc.), şi am publicat la Editura Didactică şi Pedagogică, în colecţia „Akademos” 
Andrei Mureşanu. Biografia Imnului naţional. 

În acest an am amplificat şi acest volum şi am publicat la solicitarea Primăriei 
municipiului Bistriţa, Andrei Mureşanu. Statuia unui imn. La împlinirea a 155 de ani de la 
Revoluţia din 1848 am amplificat comentariul poeziilor „mureşene” despre revoluţie şi 
am tipărit o culegere de studii şi articole – Andrei Mureşanu – Poetul Revoluţiei de la 1848, 
Editura Altip, Alba Iulia, 2003. Dar cel mai rodnic an s-a dovedit acest aniversar 2006 – 
190 de ani de la naşterea lui Andrei Mureşanu, când am publicat şase cărţi sau ediţii 
despre (şi din) opera poetului: Andrei Mureşanu – poetul deşteptării naţionale şi Alexei 
Mateevici – poetul limbii materne, Antologie şcolară. Editura Dacia, - seria „Didactica”, 
Pagini vechi şi noi despre Andrei Mureşanu (în colaborare cu Vasile Iuga de Sălişte, Editura 
„Dragoş-Vodă”, Cluj-Napoca), Andrei Mureşanu. Statuia unui Imn, Bistriţa, 2006; Andrei 
Mureşanu – Poetul tribun, omagii lirice. Poezii închinate lui Andrei Mureşanu, Editura 
Astra, Dej, 2006; Andrei Mureşanu, Publicistică, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2006, M. 
Eminescu, Andrei Mureşanu, Blaj, 2006. Câteva cuvinte despre fiecare: 

Prima, antologia şcolară, Andrei Mureşanu – Alexe Mateevici se bazează pe o 
paralelă literară: ambii poeţi sunt autori ai unei singure poezii: aşa cum Deşteaptă-te, 
Române (Un răsunet) a eclipsat restul operei lui Mureşanu, Limba noastră a eclipsat 
creaţia poetică a lui Alexei Mateevici; Poezia lui Andrei Mureşanu un summum al 
sentimentelor patriotice şi demnităţii naţionale, poezia lui Alexei Mateevici este cea mai 
frumoasă între odele, nu puţine, închinate limbii române; ambele au devenit după 1990 
– imnuri naţionale. Poate, cea mai dragă dintre aceste cărţi îmi este Pagini vechi şi noi 
despre Andrei Mureşanu, legată direct şi în sensul amintit la începutul acestor însemnări, 
de munca de documentare şi elaborare a tezei de doctorat. În dosarele mele s-au 
adunat de-a lungul anilor sute de pagini de istorie şi critică literară consacrate vieţii şi 
operei lui Andrei Mureşanu. M-am gândit că ele ar putea alcătui o carte de felul celor 
apărute cu mai mulţi ani în urmă la Editura Eminescu în seria „Interpretat de…”. Dar 
mai cuprinzător şi mai potrivit mi s-a părut titlul Pagini vechi şi noi despre Andrei Mureşanu, 
care ordonate pe capitole (Biografice, Portrete, studii, sinteze, Capodopera lui Andrei 
Mureşanu, Publicistica, În istoriile literare, În conştiinţa posterităţii) alcătuiesc o 
monografie sui generis Andrei Mureşanu. Se publică pagini inedite – prima teză de 
doctorat consacrată lui Andrei Mureşanu, datorată lui Valeriu Branişte şi susţinută la 
Budapesta, în 1891; cutremurătoarea mărturisire a lui Axente Sever despre cauzele 
morţii lui Andrei Mureşanu: se publică studii şi articole acoperite de uitare în paginile 
unor publicaţii greu accesibile cercetătorului, dar care sunt contribuţii de prima mână la 
exegeza vieţii şi opera lui Andrei Mureşanu, pagini semnate de G. Bariţ, Iacob 
Mureşianu, Aron Densuşianu, G. Coşbuc, Ion Pop Reteganul, Olimpiu Boitoş etc. 
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Capitolul despre Deşteaptă-te, Române nu omite controversele în legătură cu muzica 
imnului, aşa cum florilegiul critic de la sfârşit statuează locul lui Mureşanu în istoria 
literaturii noastre ca începător al liricii profetice ardelene. În întregul ei, masiva carte, de 
peste 500 de pagini, cu o iconografie bogată şi reverberantă, este un compendiu de 
istorie literară, cuprinzând principalele monografii, studii şi articole despre Andrei 
Mureşanu, conceput polifonic, după tehnica romanului modern, a „personajelor 
reflectori”, cu voci şi opinii diferite. 

Cât priveşte cartea apărută la Dej şi înmănunchind poezii închinate lui Andrei 
Mureşanu, ea este o reluare, adăugită a unei broşuri, intitulată Andrei Mureşanu. Preot 
deşteptării noastre semnelor vremii profet şi apărută în 1991, tot în oraşul de pe Someş. 
Profesorul Dan Mârza edita, după revoluţie câteva publicaţii („Libertatea”, „Gazeta 
someşană” etc.) la care mi-a cerut colaborarea, şi apoi înfiinţând o editură mi-a cerut o 
carte despre Andrei Mureşanu. I-am oferit o broşură cuprinzând în prima parte câteva 
din cele mai cunoscute ode închinate lui Andrei Mureşanu, iar în partea a doua, pe care 
am intitulat-o Andrei Mureşanu în bronz şi piatră am reprodus busturile şi statuile ce-l 
înfăţişează pe acest „preot al deşteptării noastre”, aflătoare în inima unor oraşe 
transilvane: Bistriţa natală, Blaj, Braşov, Sibiu, Dej. În acest an am adăugat multe alte 
poezii ce-l omagiază pe Andrei Mureşanu şi poezia sa, demonstrând că, după 
Eminescu, autorului imnului Deşteaptă-te, Române i s-au închinat cele mai multe ode în 
poezia românească. 

Din această carte am desprins 46 de pagini, cuprinzând poeziile lui Eminescu, 
poeme şi evocări dramatice al căror erou este Mureşanu, sau versuri inspirate din 
poezia sa şi am publicat la Blaj, o ediţie Eminescu, unică în felul său, pentru că reuneşte 
între copertele ei tot ce a scris autorul Luceafărului despre Andrei Mureşanu. Câteva 
versuri-autoportret le-am aşezat ca motto la prima parte a monografiei mele Andrei 
Mureşanu, Omul: „Prea bun pentru-a fi mare, prea mândru spre-a fi mic - / Viaţa-mi, 
cum o duce tot omul de nimic, / Supus doar ca nealţii la suferinţe grele, / Unind cu ele 
ştirea nimicniciei mele”. Am reprodus toate cele trei versuri succesive ale poemului 
dramatic Mureşanu (I, 1869, II, 1872, III, 1876), pentru că în înfruntarea cu Anul 1848, 
care prezice funest moartea poporului român, Andrei Mureşanu rosteşte răspicat 
încrederea sa în puterea de viaţă a naţiunii române. Aici, în aceste fragmente se 
conturează profetismul poeziei lui Mureşanu, personajul însuşi având în viziunea sa 
ceva din proorocii Vechiului Testament: „Strâmt este al tău spaţiu şi secolii sunt largi! / 
Nu văd eu cum în cercu-ţi, sărman nebun, te spargi? / Nu văd eu cum în cercu-ţi, 
nebun, te zvârcoleşti, / Ca o naţiune-ntreagă din zboru-ţi s-o răpeşti? / Trecut-au secoli 
negri, cu coasele de foc, / Cosit-au generaţii… Naţiunea stă pe loc! / Trecut-au Nordul 
rege, cu aripa-i de ger, / Românul stă în locu-i, cu muntele de fier! / Şi-n planu-
Eternităţii românii-s un popor / Cum e un soare numai prin mările de nor, / Cum e-
un principiu numai în firele adânci, / Cum sînt în fundul mării tari creştete de stânci.” 

Prin ediţia de Publicistică ( Editura Eikon, 2006) se încearcă o schimbare asupra 
imaginii lui Mureşanu, în istoria literară actuală. Adică, se propune şi o faţă mai puţin 
cunoscută – aceea a gazetarului, pentru a veni în sprijinul unei judecăţi critice formulate 
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de Şerban Cioculescu care la apariţia volumului Andrei Mureşanu Reflexii, ediţie 
îngrijită, prefaţă, note şi glosar de Livia Grămadă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1977, 
seria „Restituiri” scria că „a fost unul dintre publiciştii cei mai însemnaţi ai timpului 
său”, adevărat educator naţional. Ziaristica lui Andrei Mureşanu a rămas îngropată în 
coloanele „Gazetei de Transilvania”, ale „Foii pentru minte, inimă şi literatură” şi, mai 
ales, ale „Telegrafului Român”, aproape trei pătrare de veac şi se cuvenea o restituire a 
ei. Începutul l-a făcut istoricul Ioan Lupaş care a publicat în 1925 în colecţia 
„Memoriile Academiei Române” un studiu despre ziaristica lui Andrei Mureşanu, 
urmat de o antologie din articolele sale, preluate din publicaţiile amintite. În 1963, la 
centenarul morţii lui Andrei Mureşanu, D. Păcurariu şi Mihai Zamfir ne-au dat o ediţie 
de Poezii şi Articole, reproducând aceleaşi articole ca în selecţia lui Ioan Lupaş. Mai 
cuprinzătoare este ediţia din 1977 a profesoarei clujene Livia Grămadă, intitulată 
Reflexii. În 1988, la Editura Minerva am publicat, în seria „Arcade” o ediţie de Poezii. 
Articole, în care reproduceam pentru secţiunea de publicistică, ediţia Liviei Grămadă, cu 
unele mici modificări. Ediţia din acest an, pe care am publicat-o la Editura Eikon este 
mai bogată în sensul că ea cuprinde şi unele „pagini regăsite”, Andrei Mureşanu, 
conform unui obicei al epocii semnând cu iniţiale, sau nesemnând unele articole; apoi 
am reprodus pagini dintr-o frumoasă carte de pedagogie Icoana creşterii rele, o adaptare a 
unei scrieri pedagogice germane, pe tema educaţiei în familie, frumos povestită, într-un 
stil colocvial, cu mici istorioare morale, nişte parabole, pe care Mureşanu le şi 
comentează în final, subliniind greşelile făcute de părinţi. 

 Aş adăuga că în această toamnă, în luna noiembrie, nu am refuzat nici o 
invitaţie; am fost solicitat de „România liberă”, de gazetele bistriţene să consemnez prin 
articole aniversarea lui Andrei Mureşanu; am fost invitat la prezentarea cărţilor amintite 
la Cluj, Bistriţa şi Dej sau la simpozioane aniversare. 

 La un sfert de veac de cercetare a operei lui Andrei Mureşanu am satisfacţia 
unui bilanţ rodnic, concretizat în cărţi, articole, conferinţe, expuneri. În ce mă priveşte 
am spus cam tot ce aveam de spus despre poetul atât de drag ardelenilor de odinioară şi 
cam tot ce am ştiut. Ar mai fi de scris, din parte-mi o biografie documentară, sau dacă 
m-ar ajuta condeiul o viaţă romanţată a lui Andrei Mureşanu. 
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Constantin MĂLINAŞ :  
 

RACORDAREA LA BLAJ (VI) 
 
      Dar, ce se întâmplă cu preotul greco-catolic Ioan MUNTEANU după adunarea de 

la Sarcău din 12 iunie 1848!  Fire energică şi clară ideatic, el nu putea să rămână pasiv în 
contextul revoluţiei, de aceea se implică în alegerile de deputaţi pentru Dietă, din cercul 
electoral Marghita, în comitatul Bihor, care s-au ţinut duminică, 26 iunie, unde, cum 
mărturiseşte, „am fost unul din conducătorii de frunte ai poporului român”.  Acolo s-a lăsat cu bătaie 
mare şi cu sânge, ca în multe alte localităţi din Bihor, datorită conflictului iscat de autorităţi, care 
susţineau candidatul ungur Dobozy Mihaly, faţă de alegătorii români, care susţineau candidatul 
român, pe avocatul Carol Păşcuţiu. Cunoaştem evenimentele din trei surse diferite, din 
scrisorile lui Ioan MUNTEANU, din relatările lui George BARIŢIU, publicate în revista 
„Transilvania”, precum şi dintr-un manuscris al bănăţeanului Atanasie Şandor, produs în 
urma evenimentelor şi publicat mai târziu, abia în 1988. 

    Din relatarea epistolară a lui Ioan MUNTEANU rezultă că a condus acţiunea 
electorală a românilor de la Marghita, unde a izbucnit conflictul şi a fost scăpat de trei locuitori: 
„Deşi nu am bătut, nici omorât pe nimeni, ci pe baza fraternităţii aş fi dorit un 
deputat român pentru cetăţenii români”. După cum se ştie, un deputat pentru noua Dietă 
a Ungariei se alegea atunci cu 30.000 de voturi, deci devenea virtual posibilă în cercul electoral 
Marghita, ceea ce i-a mobilizat pe români la urnă. Dar iată relatarea lui George BARIŢIU, 
dată din Oradea, la 28 iunie: ”Alegerea din ţinutul acesta, făcută în oraşul Marghita, decurse într-o formă 
foarte crâncenă. Poporul român, deşi din unele pricini mai înainte de alegeri nu se conscrise nici jumătate,  se 
adunase totuşi, într-un număr, ce  întrecea pe maghiari, încât alegerea în partea lui era sigură, cu atâta mai 
vârtos, că maghiarii formaseră trei partide. Ci garda naţională, ce patrona pe uliţă, opri căruţele româneşti, le 
vizită de arme şi cea mai subţirică vărguţă li o luă. La locul de alegere stau 150 de maghiari armaţi cu furci de 
fier, cu cuvânt de a ţine liniştea publică. Românii se învoiră cu toţi a-şi alege deputat pe advocatul Carol 
PĂŞCUŢ, care rădicat fiind între vivate, ţinu o cuvântare plină de sâmbure cătră popor. 

    Maghiarii din stânga românilor, mai aproape de locul votizării, începură a se îmbulzi asupra 
românilor, strigând „eljen Dobozy”, însă românii cu atâta mai tare strigau „să trăiască Păşcuţ”. Apoi, ce să 
vezi! Acestora urmă un atac din partea ungurilor armaţi, asupra blânzilor români dezarmaţi, unde maghiarii 
măcelăreau cu cruzime barbară pe români. Pe preotul din Margine, anume Praja, după mai multe lovituri îl 
străpunseră cu furca de fer prin ceafă, încât străbătu prin ochiul drept. Alături fu ucis Vasile Cereşan judele din 
Popeşti, ai cărui creieri fuseseră vărsaţi prin piaţă. Tot aceeaşi soartă ajunsă şi pe un slovac, care când îşi dădea 
sufletul mai striga „Jivio Păşcuţ”. Mai mulţi preoţi şi tineri puţin de nu-şi aflară şi ei aici moartea”. 

    Iată şi relatarea din epocă a lui Atanasie ŞANDOR, care priveşte nu numai cazul 
de la Marghita, ci întreg  Bihorul şi Aradul: ”Maghiarii toate mijloacele întrebuinţau spre a alege unguri, 
batăr că erau şi mai puţini la număr, altora de alte naţiuni puneau cele mai grozave piedeci… În comitatul 
Bihariei, în oraşul Aleşd, fiind la alegeri români ca 30.000, iar maghiarii 4-5000, deşi românii înţeleşi şi 
hotărâţi a-şi alege ablegat român, fiind ungurii conducători, lăsară armele la ai săi în contra românilor. Pe care-i 
anima şi preotul din Hotar, Ioan Popescu, pe care ungurii l-au robit ½ de an, iar asupra altora începtându-şi 
armele, sparseră la mai mulţi capetele, rupseră mâinile, închiseră pe unul din satul Luncşoara, iar pe un preot din 
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Tinăud, Ştefan Morărescu, voiră să-l spânzure, luând notarul Fekete Pall şi fostul judele nobililor Miskolczi 
Istvan de la preotul din Hotar şi averea.   

    Nu altcum păşiră ungurii şi la Marghita, unde administratorul parohial din satul Voivozi, Vasile 
Pragea, pentru că românii n-au vrut să-l aleagă pe acela, pe care au vrut ungurii, îi sparseră capul, chinuindu-l tot 
timpul. Aşa bătură şi pe alţi săteni la moarte, pe Nicolae Bocuşian, Ştefan Lazăr din satul Margina, pe Ilie 
Ardelean din Satul Barbă, pe Ioan Negru din satul Săldăbagiu, pe Mihai Mag bătrânul, pe Ioan Bandi din 
satul Chiraleu, pe Giorgiu Pop. În Beiuş, încă  ungurii toată truda şi-au dat-o a împiedica alegerea de ablegat 
român. Unde văzând ei că totuşi va să fie ales un român, fiind alegătorii mai toţi români, mai mari comitatului 
au demandat a se ţine a doua alegere, trimiţându-se şi ostaşi…” 

    La toate acestea se pot adăuga firesc, ca fiind de acelaşi fel de persecuţii, răzbunările 
contra celor, ce căutau să  scape de  înrolarea forţată în armata operaţională maghiară, după 
data de 20 iunie 1848, când se introduce starea de necesitate şi se formează tribunalele 
statariale, în curând denumite „tribunalele de sânge”, celebre pentru rapiditatea lor statistică în 
pronunţarea de condamnări la moarte, cu execuţia sumară şi imediată. În consemnul acestora, 
nesupunerea la înrolare se lua ca atitudine ostilă insurgenţei maghiare şi se  pedepsea îndată cu 
închisoarea, sau chiar cu moartea. Execuţii cu această motivaţie au avut loc la Beiuş, Gurbediu, 
Vaşcău, Aleşd. Dar iată ce scrie la subiect istoricul memorialist Atanasie ŞANDOR:  „ Pe alţii, 
de altă naţiune, încă îi sileau. Aşa pre românii din comitatul Aradului, dar mai vârtos pre cei din comitatul 
Bihariei şi pentru că nu voiau a fi conscrişi, îi chinuiau şi-i închideau. Şi aşa, când comisiunea conscriitoare au 
ieşit la Petid, în luna lui iunie şi următoare 1848, prin Ioan Ambraş, român, pentru că au invitat unii pre alţii 
a nu se lăsa la conscriere, căci voia împăratului n-ar fi, au fost prinşi românii Teodor Broşteanu, Gligor Pantea, 
Teodor Popa, Lazăr Popa, Gregoriu Oprea, robind de la o lună, până la şapte luni, unii în aşa-numitele 
singuraticele (egyes) temniţe la Oradea, murind unul dintre ei.  

    Din Cărăsău: Paul Sferlea 6 săptămâni, Pavel Ianoş; 13 luni robind în egyes, Miron Tripa din 
Şeitin 2 luni în fier greu, plătind 25 florini valutali, din Josani Demetriu Sferdea iarăşi aşa închis pe una lună şi 
totodată plătind, din Cheşa Irimie Teodor 6 luni, David Bran 7 luni, Simeon Chiţan 5 săptămâni, Onuţiu 
Belacă iarăşi 5, însă răposat.  Din Cociuba: Teodor Pop 2 luni plătind şi 8 florini, Micula Birgea 6 luni, 
Mihai Trif 3 luni în fier plătind 14 florini valută, Teodor Hosea(Faur) tot aşa închis, plătind 15 florini valutali, 
au răposat ; Demetriu Hosea 2 luni în fier plătind 8 florini valutali, cei mai mulţi robindu-i în singuratecele 
prinsori. 

    Iar  când au venit în satul Burzuc supremul jude al nobililor, Ribiczey Karoly şi comitele Alexandru 
Haller, strigând Gavril Badea că bucuroşi se vor conscrie de polgari / gardişti/, dacă se vor învinge de 
mandaţiunea împăratului, prinzându-l aceia, l-au pus la închisoare în Oradea Mare pe 30 de zile. Din 
Ciuhoiu, deşi conscrişi, dar nevoind a pune jurământul ca polgari /gardişti/, până nu se vor învinge de 
mandaţiunea împărătească: Ioan Maghiar… au fost închis 6 luni, aşa Floarea Beltechi, Nicolae Balog, iar Ioan 
Galţiu au şezut de sub prezidiul lui Ioan Ambruş închis în egyes 1 an şi 3 săptămâni, până la venirea 
muscalilor. 

    Tânărul Mihai Coste 1 an fiind închis acolo au şi murit, Georgiu Fărcaş 6 luni, Demeter Balog 6 
săptămâni, Teodor Laurenţiu 6 luni până la venirea muscalilor, Ştefan Hanga 6 luni, toţi de sub prezidiul lui 
Ambruş. Iar pe George Dudaş, judele nobiliar Csanady Şandor l-a purtat în fier din sat în sat până la Santăul 
Mare. Tot din aceeaşi cauză, din satul Dărnişoara pe Petru Cionca şi Ioan Bran iarăşi purtându-i aşa cu sila i-
au luat maghiarii…” 
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    Acestea sunt sate din preajma Sarcăului şi contextul evenimentelor explică de ce a 
trebuit preotul Ioan MUNTEANU să stea mai mult ascuns după ciocnirile electorale din 26 
iunie 1848 de la Marghita. Între timp, au loc pregătiri, pentru Sinodul convocat de către 
Episcopul greco-catolic de Oradea, Vasile ERDELY, un sinod de alternativă la cererea 
de adunare naţională, pentru  data de  29 august, ca urmare a presiunii preoţilor şi a hotărârii lor 
de a face un sinod mare naţional pe data de 24 septembrie 1848, în care să discute 27 de 
puncte ale ordinii de zi. Acest sinod a fost cu totul special, deoarece în lucrările şi hotărârile sale 
s-a indus şi s-a reflectat spiritul epocii de schimbări, care a atins şi biserica.  Din fluxul lui ideatic 
de reţinut proiectul de a se tipări o foaie la Blaj, având misiunea ca „prin publicaţii politice şi 
bisericeşti naţionale să lăţească consolidarea naţională”. Reprezentanţii protopopiatului Sfărnaş au cerut 
unirea tuturor românilor într-o singură biserică românească, cerând abandonarea numirilor 
unit şi neunit, iar pentru discutarea acestei probleme propun convocarea  unei adunări 
populare, , chiar în continuarea sinodului, care însă nu a mai fost posibilă, deoarece episcopul, 
speriat de amploarea deliberărilor, a dizolvat sinodul. Preoţii au mai cerut înfiinţarea pentru 
români a Mitropoliei de Transilvania şi să fie scoşi românii de sub jurisdicţia unui mitropolit 
străin de neam şi de limbă. Au cerut limba română deplin în biserică, în şcoală, în guvernarea 
diecezei, în sinod şi în consistoriu. Au cerut ca în actele publice românii să nu mai fie numiţi 
valachi, ceea ce se percepea ca find peiorativ, ci să fie numiţi români. Cunoscut fiind rolul jucat 
de preoţime în luminarea poporului, nu ne surprinde cererea de înfiinţare a şcolilor 
„poporale” în fiecare comună. Reprezentanţii districtului Sfărnaş propun mai mult, ca 
episcopii  „să ceară Guvernului Ţării Româneşti să tipărească cărţile cu litere latine, pentru a putea fi 
întrebuinţate şi în biserica noastră”.  Din toate observăm că în sinod a dominat nu criteriul religios, 
bisericesc, ci criteriul naţional, într-un vestmânt nou, progresist, al democraţiei liberale, care 
ataca deschis sistemul piramidal autocratic din stat şi din eparhie, cerea măsuri radicale spre 
binele naţiunii şi al poporului. În acestea se recunoaşte spiritul activ al lui Ioan MUNTEANU, 
care a luat parte la sinod şi a fost acolo un lider de opinie. 

    Din lunile de după sinod nu am găsit date despre Ioan MUNTEANU, decât că în 
data de 12 decembrie 1848 primeşte un ordin din partea episcopului său ca: ”Fără nicio amânare 
şi întârziere să se prezinte la Oradea, având asupra sa cele necesare pentru îndeplinirea funcţiei de preot militar”. 
Urmărit de către autorităţi pentru evenimentele de la Marghita, Ioan MUNTEANU a fost dat 
în judecata Tribunalului de sânge din Oradea, care urma să aibă loc în aceeaşi zi de 12 
decembrie. Deoarece nu era greu de înţeles ce judecată va  urma, episcopul a fost prevăzător şi 
a intervenit, luând preotul de pe scările tribunalului şi trimiţându-l ca şi capelan castrens tocmai 
în tabăra generalului Bem. Una caldă, una rece.! Mai târziu, Ioan MUNTEANU declară: „Eu 
am fost obligat să merg în tabăra maghiară, salvându-mi astfel viaţa.”  Salvat într-adevăr, dar pentru 
moment, deoarece o soartă cumplită îl aştepta pe Ioan MUNTEANU pe câmpul de luptă 
împotriva românilor, unde va fi forţat sa stea cu intermitenţe circa opt luni, între 13 decembrie 
1848 – 6 august 1849. De la Oradea, el este adus noaptea la Sarcău, înconjurat de soldaţi călări, 
pus să-şi ia cele necesare, apoi predă biserica şi familia curatorului Ioan Iuhas şi cantorului Ioan 
Belteki, după care e dus în vântul adânc al nopţii, spre o destinaţie nemărturisită. Ajunge a 
doua zi la Bem, dar nu va fi singurul preot român de lângă acesta, cu care va avea îndelungate 
discuţii purtate în limba franceză, ci împreună cu el va fi şi Ioan CHRISTIAN, preot din 
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Leta Mare, acum în Ungaria. Din mărturii ulterioare, aflăm că cei doi preoţi militari români, a 
căror principală misiune pastorală era funerară, să spovedească pe numeroşii români prinşi şi 
executaţi de unguri, şi-au făcut un plan: „Încă de acasă ne-am vorbit să fugim de la maghiari, de vom 
putea, am şi fugit amândoiu.”/17/  Evadarea va surveni după un periplu lung prin Transilvania, 
unde cei doi preoţi au fost martori neputincioşi şi părţaşi involuntari la jafuri, incendii şi 
omoruri, comise de insurgenţii maghiari împotriva românilor şi a gospodăriilor acestora, într-
un stil, care azi se califică de terorism. De înţeles că preoţii Ioan MUNTEANU şi Ioan 
CHRISTIAN au urmat prin Transilvania drumul de foc şi pară al aventurierului general Bem, 
un fel de revoluţionar de profesie, trăind continua teroare morală, sechestraţi în mijlocul unei 
armate haotice, dezlănţuită împotriva românilor. În tabără ei trăiau în prejma lui Bem, fiind în 
serviciul direct al acestuia, pentru care la un moment dat îndeplineşte chiar  oficiul de 
parlamentar diplomatic pe lângă turci, la Orşova, când Bem îşi negocia fuga în Turcia. Ştirea 
am luat-o dintr-o scrisoare ulterioară a lui Ioan CHRISTIAN către T. CIPARIU, care 
vorbeşte despre: „Solia care o luase ca parlamentar trămis de Bem la Passa turcesc din Russava Turcica.”  

    Adevărul crunt al stării sale nu-i dădea pace şi Ioan MUNTEANU aştepta un prilej 
favorabil, ca să evadeze. Acesta se iveşte în data de 4 februarie 1849, când insurgenţii suferă o 
grea înfrângere din partea imperialilor la Ocna Sibiului. Se produce o învălmăşeală generală, toţi 
fug, ceea ce fac şi cei doi preoţi români. Dintr-o scrisoare din 18/30 decembrie 1849 aflăm că 
au fugit în noaptea de 5-6 februarie, din tabăra aşezată în pripă între Sebeş şi Orăştie. Cei doi se 
despart, Ioan MUNTEANU se îndreaptă spre Sebeş, cu gândul să se adăpostească la o 
cunoştinţă, dar lângă satul Vinerea se întâlneşte cu luptători români, care, după uniformă,  cred 
că au prins un duşman. Le demonstrează că este preot român din Bihor, fugit din tabăra 
maghiară. A doua zi, 7 februarie, escortat de o trupă din Regimentul Român „Parma” din 
Bucovina, va ajunge la Orăştie, de unde se îndreaptă către Sibiu, , unde reveniseră conducătorii 
românilor, şi spera ca aceştia să-l recunoască şi să-l salveze.  Ceea ce se şi produce: ” Prin 
martirul naţiunii române, D/omnul/ S.Bărnuţiu fusei pus pe picior liber”, mai mult, din satul Vinerea 
soseşte o delegaţie, ca să se încredinţeze despre starea lui, fapt, care-l entuziasmează pe Ioan 
MUNTEANU, care a fost întotdeauna un naiv, de fapt au venit ca să-l verifice până la capăt, 
să-l glorifice, sau să-l taie: „Nu se stâmpărară că căpătară epistolă de la mine, ci în timpurile acelea 
periculoase călătoriră nouă mile, numai ca în persoană să mă vadă şi prin aceste fapte îmi dădură ocasiunea de a 
cunoaşte… sub ţundre de rând inimile cele mai nobile şi caracterul creştinătăţii cel mai strălucit şi a admira o 
mărime de suflet eclatant către un necunoscut. Îmi mai însufleţiră speranţa de a crede, că un popor, în care un 
caracter aşa nobil lăcuieşte, trebuie să aibă un viitor strălucit.” 

    Membrii Comitetului Naţional Român din Sibiu, reveniţi de la Râmnicu Vâlcea, 
unde se refugiaseră din calea ungurilor încă din octombrie 1848, au organizat identificarea şi 
cazarea românilor, scăpaţi cu fuga din armata lui Bem, care practicase înrolările forţate în 
special în comitatele vestice. Intre aceştia, şi Ioan MUNTEANU a fost astfel identificat şi a 
scăpat. Pe când Bem se reorganiza şi se apropia din nou de Sibiu, Ioan MUNTEANU pleacă 
din calea lui, către Braşov, pentru a se întâlni cu George BARIŢIU şi a trece în Ţara 
Românească. Astfel, că la 11 martie 1849, când cade Sibiul în mâna teroriştilor, MUNTEANU 
e la Braşov, dar iarăşi e urmărit de jocul nefast al sorţii lui dramatice. Generalul rus 
ENGELHARDT , la care se prezintă, îl acuză de spionaj şi îl închide pentru cercetări. Când 
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Bem ocupă Braşovul, ruşii neglijenţi îl uită pe MUNTEANU în închisoare, încât cade în mâna 
vechilor cunoştinţe, care-l trag în judecată pentru evadare şi trădare. Despre acest moment 
crucial, Ioan MUNTEANU scrie analog de două ori, în scrisoarea de dezvinovăţire din septembrie 
1849 şi în scrisoarea către G.Bariţiu, deja amintită, astfel: ”De câte ori am blestemat rătăcirea, prin care 
generalul muscal Engentord m-a închis şi trăgându-se poterea împerială din Braşău, eu rămăsei închis şi căzui în 
mănile barbarilor, unde, manifeste ştiindu-se fuga mea de la dânşii, mă aştepta glonţul, dacă Bem, cu îndătinata 
lui judecată umană, nu mă mântuia. El zisă către căpitanii, care încela sângele meu: - Capelanul meu castrens 
este înfocat naţionalist, el nu mai putea privi neomeniile, pe care dvs., domnule, le-aţi comis faţă de naţiunea sa. L-
am suspendat din funcţie.” 

    Devenind liber, Ioan MUNTEANU umblă către Sibiu, unde stă un timp, apoi o ia 
spre Bihor. La 4 august 1849 i se elibera din Cluj un paşaport de trecere prin Huedin către 
Oradea, cu menţiunea că este preot militar şi merge cu căruţa acasă, la Sarcău în Bihor, pentru 
refacerea sănătăţii.  Din episodul Braşov, de reţinut că s-a întâlnit acolo cu Cesar BOLLIAC, 
care se ocupa să editeze, din porunca lui Bem, ziarul politic „ESPATRIATUL”, finanţat de 
unguri, la care era nevoie de ajutor redacţional. Prin pregătirea şi preocupările sale, Ioan 
MUNTEANU era bun pentru aşa ceva, de aceea Cesar BOLLIAC îi face oferta  de  
colaborare, despre care MUNTEANU face mărturie într-o notă, foarte interesantă, pe care o 
aşterne  pe cartea acestuia „Poesii nuoe”, tipărită de Eliade la Bucureşti în 1847, despre care 
se înţelege că autorul i-a dat-o cu ocazia întâlnirii şi discuţiei lor. Nota are valoare de istorie 
literară, de aceea o reproducem: 

     „Presentată de autorele în semnulu amiceştii preţuiri la despărţirea doreroasă în Braşovu, Martie 
849, în Revoluţiunea maghiară, după luarea Braşovului de oştile revoltanţilor, venind autorul la Generalul Bem 
mă află ca Generalu Stabs Feldkaplan şi după mai multe conferintie căpătă şi de la Bem 500 fl/orini/Vlt. 
pentru redigerea şi edarea Jurnalului „ESPATRIATUL”, la care fuseiu rogatu de coredactore, însă după 
Principiile maghiare  Cităţienii Ungariei numai ca  maghiari potându fi fericiţi,  nu luam parte în redigere, ci 
doream căderea acestor egoişti barbari, - totuşi de Boliacu ca de un Român eruditu cu dorere mă despărţii, - că 
deşi în Principii nu ne uneam, scopul totuşi unul ne era: Fericirea tuturor Românilor, - însă ellu Sacrifica 
Românii din Pământu Ungurescu Maghiarismului, numai ca să aibă vecini boni în eluptarea fericirii Românilor 
din Pământu Românu! Aicia ni se vede egoismul prea crudu!” 

  După aceste rânduri de importanţă excepţională, sub mai multe aspecte, urmează pe 
carte semnătura lui Ioan MUNTEANU. Informaţia din acest autograf pe carte poate schimba 
părerea prea uşor exprimată, privind gazeta „Espatriatul”, care a apărut la Braşov în mai 
multe numere, între 25 martie – 10 iunie 1849, sub conducerea lui Cesar Bolliac, dar colecţia 
nu s-a păstrat şi conţinutul concret al materialelor publicate nu este cunoscut. De aceea,  
aprecierea  din dicţionarele de presă, că „Espatriatul” a fost o publicaţie, care a militat pentru 
dreptate, frăţie şi înţelegere între revoluţia română şi cea maghiară, este potrivit să treacă şi prin 
asimilarea la obiect a notei lui Munteanu. Aceasta arată pentru prima dată, acum, care a fost de 
fapt  finanţarea, direcţia şi mesajul principal al acestei gazete efemere.  
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Teofil RĂCHIŢEANU 
 

Tot mai adînc 
 

Tot mai adînc, de-acum, în urmă, 
O, gînd al meu, te duci, te duci, 
Te pierzi, uitat prin cimitire 
Şi stai de vorbă cu năluci ... 
 
E Mama – chip mereu în lacrimi – 
Pe-o vatră veche adăstând 
Ca Maicii Sfinte,-n jurul frunţii 
Aură sfîntă adăstînd ...) 
 
E Tátul meu, demult ucisul 
De răi în munţi pustii (De sînge 
Cu lacrimi draga lui mioară, 
De foc, şi astăzi îl mai plînge ...) 
 
E-un frate-al meu, mort în pruncie, 
E, de din fragezi ani, o fată 
Ce bucurie sfîntă-mi fuse, 
A dragostei, întîia dată ... 
 
E-un şipot undeva departe 
Într-o pădure-n munţi bătrînă 
În care Mumele străbune 
Îşi dulce graiul lor îngînă ... 
 
E-o apă veşnic cîntătoare 
Ce lin prin Munţi-de-Apus tot cură, 
În care, depărtată foarte, 
Copilăria mea murmură ... 
 
O, cîte, încă, depărtate, 
Înlăcrimate, dragi năluci, 
Cu care-adînc, adînc în urmă, 
O, gînd al meu, te duci, te duci! ... 
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Constantin CUBLEŞAN 
 

SINGURĂTATEA SE SCUMPEŞTE 
(Ion Mărgineanu) 

 
 Am mai vorbit şi cu altă ocazie de un anume fenomen ce-şi face prezenţa tot 

mai insistent  în viaţa noastră literară actuală, anume acela al tendinţei de a se constitui 
două literaturi (sau chiar trei, poate mai multe) oarecum paralele, care nu se întâlnesc 
decât arareori şi nu în totdeauna în situaţii fericite. E vorba de o literatură scrisă de 
autori cu un statut de notorietate, datorat împrejurării că se află grupaţi în jurul unor 
reviste, nu neaparat din capitală, care au o pondere de greutate în mişcarea ideilor 
culturale în general, care publică volume în edituri de prestigiu, cunoscute şi 
recunoscute, care fac parte din jurii, din consilii, din comitete de iniţiativă pe plan 
naţional etc, cu alte cuvinte scriitori de suprafaţă. Pe lângă aceştia proliferează o întreagă 
pleiadă de autori cvasi anonimi, ce publică în reviste provinciale, cu o circulaţie 
restrânsă, uneori chiar cu tiraje confidenţiale, în funcţie de generozitatea unor sponsori 
sau a unor susţinători mai mult sau mai puţin entuziaşti ai fenomenului artistic, care îşi 
circulă între ei volume editate tot în provincie, sau în edituri de condiţie periferică, autori 
care se cunosc între ei şi care nu-i recunosc pe ceilalţi, din prima categorie (şi reciproca), 
şi care se mulţumesc (?!) cu un statut de autori locali, personalităţi ale vieţii publice din 
varii zone geografice ale ţării. Ei bine, mulţi dintre aceştia sunt scriitori veritabili (e 
drept, nu puţini sunt veleitari în cel mai pur înţeles al cuvântului, dar nu despre aceştia 
vreau să vorbesc), cu cărţi de tot interesul prin tematica abordată, prin ideatica tratată, 
prin scriitura de bună ţinută artistică şi răspunzând întru totul criteriilor estetice, dar 
care nu se bucură de atenţia criticilor de direcţie, nici de cronici în revistele de marcă, nici 
de notorietatea în ţară de care ar fi îndreptăţiţi să se bucure. Şi aceasta numai pentru că 
locuiesc în provincie, scriu în provincie, muncesc în provincie (dacă ne referim la 
provincie în raport cu capitala, care e, în fond, şi ea o mare provincie – calificativul 
acesta fiind cu totul relativ). Iată, Ion Mărgineanu e unul dintre aceştia. Locuind şi 
activând de o viaţă în Alba Iulia este în zonă o prezenţă de notorietate, de autoritate 
chiar, cunoscut şi în ţară, e drtept, dar tratat oarecum cu condescendenţă şi numai atât. 
El este însă un poet autentic (a publicat peste douăzeci de volume de versuri dintre care 
unele de tot interesul), este un culegător de folclor şi comentator al acestuia, de mare 
seriozitate, este autor de antologii dintre cele mai variate, pe teme ce se leagă de viaţa 
Munţilor Apuseni, de zona Mureşului etc, în fine, este un animator cultural respectat şi 
respectabil întru torul. Şi totuşi, despre el se vorbeşte foarte puţin, este citit puţin şi citat 
şi mai puţin. Mi se pare o nedreptate flagrantă. Iată, nu mai departe de acest recent 
volum al său, intitulat Singurătatea se plăteşte (Editura Semne, Alba Iulia - ?! -, 2007) 
intitulat semnificativ Jurnal risipitor. Poezii ale unei singure zile de tristeţe imaculată. Este o 
poezie polemică în subsidiar, o poezie de atitudine civică şi morală, având în 
perspectiva revelaţiei emnoţionale soarta satului natal, Lopadea Veche, dar în extensie 
soarta satului românesc, a ţăranului nostru de azi.  
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Alcătuit din o sută douăzeci de secvenţe, el apare ca o amplă rapsodie a locului 
natal, ca o întoarcere în timp, sub armonici de o gravitate profundă, la anii copilăriei, la 
trăirile acelui timp, imagini infantile puse oarecum în oglinda sonştiinţei sale mature 
dintr-un prezent ce frizează derizoriul (“Satul e atât de buimăcit/ Că şi pietrele-şi fac de 
cap,/ Se desprind din mit”). E o poezie de un real dramatism, susţinută de un verb 
adesea mânios, dar mereu cu nostalgice unduiri de melancolie pentru puritatea de 
odinioară a satului românesc:”Satul meu Lopadea veche/ Mi se-mpiedică de-un deal/ 
Crescut blând după ureche/ Când amonte când aval,/ Îl mai sâcâie o vale/ În călcâi 
strănut de spine,/ Şi tăcerile ovale/ Stoarse-n firul holdei line/ Risipiri de piatră rară/ Îl 
împing de pe coline/ Să-l scoată din matcă afară/ Doină, dor, val de suspine,/ Se 
opune via arsă/ Şi o şergură de-albeaţă/ În care strigoii-şi varsă/ Jucării, mâl şi 
mătreraţă,/ Şi îmbată-o cruciuliţă/ Lumânare-ntr-un pahar/ Pân’se face, Doamne 
criţă,/ Ca izvorul fântânar”). Actualul sat pare cuprins de un haos generalizat, în care 
sfintele tradiţii sunt nesocotite, lumea intrând într-o altă dimensiune, decăzută, în care 
doar conştijnţa poetului pare a-şi mai păstra luciditatea de martor:”Ingerii păzitori/ S-
au şmecherit, nu mai fac de pază,/ Pierd nopţile prin baruri, la oraş,/ Iau lecţii de sex 
pământean,/ Se întorc mimând dureri de cap -/ Al meu, îşi scrie memoriile...” Şi dacă 
Ion Mărgineanu pune adesea accente ironice, de satiră, asupra realităţilor satului (“Uliţa 
deteriorată întreabă; < Şi eu o să intru în UE >/ Satul dă din umeri”), tonalitatea 
poemului rămâne, în ansamblu, una gravă, mai ales în relaţie cu perenitatea fiinţei 
umane pe aceste pământuri, în relaţie firească cu un Dumnezeu despre care se ştie atât 
de puţin şi în care însăşi speranţa se clatină: “Doamne, Ziua de Apoi/N-are nici o 
transparenţă,/Nimeni nu s-antors să ne spună/Dacă e zi de post sau zi de dulce –/Nici 
câte ore are, dacă nu cumva/E cea mai lungă, cea mai scurtă.//Doamne,/ S-a născut 
cineva în această zi?/Un înger, un sfânt, un apostol?/Ce greu e s-ajungi faţă în faţă/Cu 
ea – / Fiica mai mare a lui Dumnezeu...” 

 Imaginile satului de azi sunt cel mai adesea groteşti, uneori chiar lugubre, totul 
pare căzut într-o atmosferă de tristeţe iremediabilă :”Din senin tristeţea – floare de 
baltă -/ mâl cleios, bătrâneţea  - Urât care-şi scaldă/ impoliteţea” Desigur, e aici şi o 
nuanţă de reţinută disperare pe care o resimte aflându-se în amurgul vieţii, dar dincolo 
de ea, verbul rămâne viguros şi mereu de o plasiticitate proaspătă, colorată în nuanţe 
violente, stridente chiar, adesea.  

 Cu acest volum, Ion Mărgineanu mi se pare a fi atins o cotă de altitudine 
artisticăce merită a fi luată în seamă de critica, de istoria literară subţire ce se constituie 
azi într-un criteriu de evaluare globală a fenomenului literar românesc. El se impune ca 
un poet de marcă în rândurile generaţiei sale şi nu numai. Şi cred că i se potrivesc în 
totul cuvintele din Postfaţă, ale lui Victor Crăciun, care vedea în autorul acestui volum 
pe unul dintre cei ce animă filoanele de neam, care “au contribuit la menţinerea unităţii 
spirituale, de limbă, de istorie şi de credinţă a românilor” din totdeauna, din această 
parte, frământată de istorii, a ţării, şi nu numai.  
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LACRIMI FISURATE 
(Maria D’Alba) 

 
 Poate prea devreme poeta Maria D’Alba s-a înclinat spre un sentiment al 

zădărniciei, retrăgându-se în tăceri semnificative, pe care le cântă, poeticeşte vorbind, cu 
un fior nostalgic, raportat la viaţa-i ce pare ajunsă, iată, la acel liman al înfrigurării fizice 
(“tăcerea mea/.../ cât frig ascunde-n ea!).  

Gingăşie, tandreţe, candoare decantează aceste versuri din volumul Lacrimi 
fisurate (Editura Altip, Alba Iulia, 2007), cuprinse de o melancolie a inexorabilului sau, 
mai degrabă, de un anume regret pentru câte s-ar fi putut întâmpla (“Mi-e dor, un dor 
nebun, nebun/ de câte-ar fi putut să fie”) în viaţa aceasta trăită, de altfel, prin cuvânt, 
acel cuvânt pe care îl resimte oarecum irosit în vreme (“Zădărnicie/ e-n orice cuvânt”), 
de unde şi nevoia de o “muzică a tăcerii”, în acordurile căreia să se abandoneze “cu vise 
întârziate”. Poeta cată, oricum, o ieşire din acest frison al tristeţilor autumnale (“Cum să 
mă vindec de pustiu?”), cu atât mai mult cu cât iubirea, ce îi pare şi ea de-acum trecută: 
”Frigul dinspre tine creşte!/ Prin a gândului fereastră/ caut soarele din sânge:/ s-a-
ntomnat iubirea noastră?”, este încă vie şi dătătoare de fiori autentici. Şi, ce ieşire mai 
luminoasă poate fi alta decât aceea de a poetiza tocmai sentimentul acesta al tristeţilor 
tăcute?!:”O negură se lasă/ peste tăcerea mea/ şi-aproape că nu-mi pasă/ cât frig 
ascunde-n ea!”.  

Maria D’Alba caligrafiază cu delicateţe contururi peisagistice cu care se confundă 
oarecum panteistic, dobândind astfel forţă şi vitalitate: “Striveşte-mi Toamnă 
amintirile!/Să-mi curgă-n vene multul lor/ Ce-s coapte precum strugurii din vii,/De 
inimă ciorchinii atârnaţi, mă dor!//Striveşte-mi Toamnă amintirile!/şi stoarce-le fără 
cruţare/până la cea din urm picătură,/să simt că venele-mi devin ne-/ncăpătoare...”  
(Romanţă) 

 E totuşi e aici o voluptate de a trăi, o trăire pasională ce mă îndeamnă să mă 
întreb dacă nu cumva excesul de nostalgii clamate nu sunt mai curând o metaforică a 
unui alint poetic ce nu-i stă, de altfel, rău deloc poetei? Această ludicitate a  cuvântului 
trădează în  fond acordurile grave, paradoxal, ale unei vibraţii emoţionale profunde, pe 
tema trăirilor pasionale:”Din tăcerea ta se mai aude/ doar ecoul furgerând prin sânge “, 
pentru ca alătdată să rostească tânguitor:”mi-e dor de dorul tău astral - / altoi 
seminţelor de vis!” şi appoi încă mai direct:”fără tine mi-e târziu”.  

 Ajunsă la o deplină  stăpânire de sine în verbul poetic, Maria D’Alba încântă 
prin discreţia unui lamentou moderat, privindu-şi viaţa trecută ca “vântul dat prin sită“, 
dar exultând tandră şi capabilă în continuare de o frumoasă dăruire candidă: ”cu ochi 
de brânduşe-ţi voi zâmbi”, “cum să ne ascundem după ploi?” E aici o poezie a marilor 
re-ntoarceri spre un trecut de care nu se poate despărţi chiar dacă, regizat parcă, o 
umbreşte în atitudinea sa, “viermele din lumânare”.  
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NICOLAE ROTARU 
 

Fănuş NEAGU: „Dropia magică 
 
Am trăit (mai mult ca El care abia a depăşit vârsta terestră a Mântuitorului!) să apuc 

crucificarea Sa de două ori. O dată când bolşevizarea naţională l-a chiuretat (dar nu l-a interzis, 
ci dimpotrivă l-a luat …aliat!), i-a extirpat „Doina” (căci depăşise graniţele trasate de noii 
învingători!), i-a interzis genialele articole ce-l califică şi cel mai mare ziarist al tuturor timpurilor 
(ce s-a exprimat în „Timpul”!), dar numele de Poetul Naţional al românilor şi opera sa 
fundamentală au rămas în conştiinţe şi în manuale şcolare. 

Acum (că trăim liber, fără sabia lui Damoclosov ori Damoclesin deasupra capului!) îl 
crucificăm din nou. Definitiv. L-am scos din cărţi (la liciataţie au învins „antinaţionaliştii 
internaţionalişti get-beget românii democrat-occidentalizaţi” Patapievici, Tismăneanu, 
Liiceanu, Pleşu, Dinescu şi-alţi Escu, inclusiv tele-Esca, să nu discriminăm femininele, soaţă de 
român verde şi iubitor de Eminescu!) şi-l ponegrim în public, îndemnând tinerii să se 
cărtărescienizeze levantin-obscen (fapt pentru care Cotroceniul l-a gratulat pe autore cu cea 
mai înaltă distincţie culturală!) ori sa se letopizdeze moldo-occidental, aşa zicând inspiraţi de 
titlul unei cărţi cu două volume, ambele…păsăricoase, cum ar eschiva Luca Piţu ori Şerban 
Foarţă, ca să evite ceea ce şi dicţionarele evită, chit se află pe buzele tineretului sexist 
masculino-feminin la tot pasul. 

Era să-l strig în ajutor pe G. Călinescu, titanul criticii dintotdeauna, care-l declara 
„nepereche” şi de neajuns, dar nici el, autorul monumentalei „Istorii…” (pe care are tupeul – 
el şi mâna lui de isonari! – Al ex-Stefănescu , pentru a-l imita pe Mircea Micu, alt imcomod 
exclus din noul cor monocord!, c-o continuă prin scandaloasa şi voluminoasa lui colecţie de 
recenzii şi tămâieri subiective, premiată de „gaşca-gâsca” tranziţiei culturale) nu (mai) este în 
bunele vederi ale neo-culturnicilor… vestali, asa-zicând celor care au schimbat ploconirea de la 
Răsărit, pe vasalitatea de Apus! 

Ş-atunci ce e de făcut? Aşteptăm (câteva decenii, câteva cincinale, câţiva luştri de viaţă, 
cum zicea acelaşi autor al „Bietului Ioanide”!) să moară cei ce vorbesc, gândesc şi trăiesc întru 
El, ca apoi să fie dat total uitării, că şi aşa numai rău ne-a făcut, cu versuri perene ca distihul: 
„Cum nu vii tu, Ţepeş Doamne, ca punând mâna pe ei, / Să-i împarţi în două cete: în smintiţi 
şi în mişei!” 

Se pare că temătorii au dreptate: împărţeala Eminescului se adevereşte cu asupra de 
măsură astăzi, căci fie  doar continuând înfricoşătorul final al „Scrisorii III” totul devine 
relevant: „Şi în două temniţi large cu de-a sila să-i aduni, / Să dai foc la puşcărie şi la casa de 
nebuni!” Drept care, eminescofobii preocupaţi de soarta ţării şi de aculturaţia ei, responsabilii 
iresponasabili (dar cândva răspunzători!) îşi iau măsuri (sugerat-recomandat-dictate, ca şi 
evenimentele din decembrie cel al schimbării de macaz?) operând, chiuretând, extirpând, 
înlocuind, compromiţând, occidentalizând, „antiromânizând” plenar şi eficace, cu 
obsecviozitate şi temenele vizibile şi rizibile, profanând astfel şi jumătăţile de lună începătoare 
cu iniţiala iubirii, din iarnă a sositului şi din vară, a eternizării, precum şi o întreaga stare de a fi, 
gândi şi vorbi a acestui neam eminescofil-eminescofon. 
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Daniel STUPARU 
 

Despre critici şi morminte  
 

Marcel Reich-Ranicki spunea cândva că 
un critic profesionist stă în faţa cărţilor precum 
un ginecolog care toată ziua are de a face cu 
femei, dar încearcă să nu îşi piardă în particular 
interesul faţă de ele. Acesta e poate şi unul din 
atuurile cronicilor semnate de Al. Cistelecan în 
volumul Diacritice (Curtea Veche, 2007), 
făcând lectura cărţii - spre a-l parafraza pe 
Horaţiu - nu doar utilă, ci şi plăcută. 

Această carte însă, în ciuda dimensiunilor 
sale reduse (sub 300 de pagini A5), poate duce 
lesne cititorul neavizat la indigestie: e o carte 
“grea”, în sensul clasic şi nobil al cuvântului. Or, 
poate că tocmai aceasta este miza unei 
scriituri/lecturi de calitate: decantarea textului 
până la acel minim ireductibil, după cum 
spunea Borges, elogiindu-l pe Kipling (sau 
Dürrenmatt, comentându-l pe Grass: “Individul 
mi se pare pur şi simplu prea puţin inteligent, de vreme 

ce scrie cărţi atât de groase.”) Înainte de toate, subiectul abordat de autor este clar delimitat 
(e vorba de o critică a... criticii din spaţiul autohton, mergând – cu tot cu paranteze – 
cel mult trei-patru decenii în urmă). Acesta este fără îndoială un punct forte al cărţii, 
făcând din lectura acesteia un veritabil tur de forţă: criticul îşi propune un deziderat clar, 
după care purcede metodic la realizarea obiectivului asumat (aceste cronici au fost 
publicate iniţial aleatoriu în reviste literare, dar senzaţia e că autorul avea de la bun 
început în vedere un volum). Deliciul lecturii constă, printre altele, în identificarea vocii 
autorului, disimulată printre vocile celor analizaţi, în acest labirintic discurs critic al 
criticii. E un soi de imagine gestaltiană, în care trebuie să pendulezi mereu între cele 
două figuri încapsulate în aceeaşi imagine, pentru a sesiza unde se întâlnesc, dar şi unde 
se despart textul analizat de vocea celui care îl ţine sub lupă. Nu ştiu câţi dintre cititorii 
acestei cărţi vor fi realizat importanţa acesteia în economia unei viitoare istorii a 
literaturii române. Privită din afară, ea nu e decât o cărămidă în edificiul ce va fi ridicat 
cândva - şi încă destul de modestă, faţă de "cărămida" lui Alex. Ştefănescu -, dar din 
interior, s-ar putea să fie tocmai acea "piatră pe care au aruncat-o zidarii”, şi care „a 
ajuns în capul unghiului" (1 Petru, 2, 7). În altă ordine de idei, “Diacritice” se dovedeşte 
interesantă şi sub aspect formal: le style, c'est l'homme opina cândva Buffon, şi parcă 
nicicând nu a fost mai adevărată această butadă în contextul criticii literare de la noi, 
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precum în cazul acerbului critic de la Târgu Mureş. (Personal, aş risca pariul de a 
recunoaşte un text ieşit de sub condeiul său, nesemnat sau publicat sub pseudonim.) 

E una din vocile cele mai personale ale criticii noastre actuale (disciplină ce 
presupune distanţarea, dar nici nu se poate sustrage cu naivitate subiectivismului, pe 
care Cistelecan şi-l asumă de altfel cu dezinvoltură). Din aceasta nu lipseşte însă 
tragismul, şi nici ironia (atunci când îi dă, la un mod pe cât de galant, pe atât de 
percutant, peste nas lui Adrian Marino bunăoară, cel care se văita că "nu avem edificii 
măreţe", că am fi "o ţară de poeţi şi publicişti", dar admite că "poezii şi romane nu a mai citit de 
30 de ani"). 

Un element care atârnă greu în balanţă (şi va atârna din ce în ce mai mult de aici 
înainte), îl constituie afirmaţiile pe care Al. Cistelecan le face la un moment dat despre 
Mircea Martin, aserţiuni ce i se potrivesc lui însuşi ca o mânuşă: "Cronicile lui sunt scrise 
sub specia definitivului, nu a conjuncturalului", “un bun critic e un profet al operei" ş.a.m.d. (Pentru 
că, la fel ca în proză, unde în personajele unui roman se reflectă tot atâtea alter-egouri 
ale autorului, la fel şi aici – în autorii comentaţi vom regăsi tot atâtea chipuri ale 
exegetului.) 

Alt aspect (de care aminteam deja mai sus), care mă amuză şi mă incită în egală 
măsură, este provocarea de a decela în text opinia autorului, lucru nu întotdeauna facil. 
Mereu şăgalnic, de o fină ironie socratică, Al. Cistelecan îşi exprimă clar opţiunile, însă 
doar pentru cei care au ochi să vadă şi urechi să audă. Ascunse printre rânduri, acestea 
se insinuează discret în atenţia cititorilor vigilenţi. 

E un element clar evidenţiat în capitolul despre Alex. Ştefănescu, bunăoară (dacă 
tot l-am amintit), pe care îl încheie într-o notă aparent optimistă, în fond tragică. (A 
spune despre o carte că e „prea folclorică pentru literaţi” şi „prea comodă pentru specialişti”, dar 
că e frumos editată, scrisă antrenant, fiind plăcută la lectură, şi că îşi atinge publicul ţintă 
– în ideea că oricum nu ţintea prea sus -, e ca şi cum ai spune că o revistă oarecare, fie 
ea şi în format glossy, nu e decât chimval răsunător sub aspectul conţinutului, dar pentru 
împachetat peşte sau brânză la piaţa Obor e numai bună, chiar indicată.) 

Acesta e probabil ingredientul secret al reţetei lui Cistelecan, cel care dă o savoare 
aparte discursului său. Dacă într-o primă fază rămâi oarecum stupefiat în faţa acestei 
cerneli critice difuze, emisă parcă de o proteică sepie, ce se sustrage cu abilitate oricărei 
încadrări, ulterior se naşte provocarea de a găsi structura interioară a acestui discurs 
evanescent şi sinuos, care atinge însă până la urmă punctul nevralgic al textului (în baza 
acelui mot d'esprit conform căruia drumul cel mai scurt către ţintă presupune mai 
întotdeauna un ocol). 
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Dan BRUDAŞCU 

 
O vară beată 

 
E o vară beată, 
toropită şi adesea violentă, 
furtunile din sufletul tău 
smulg nemilos şi ultima 
speranţă că soarele va mai 
lumina vreodată deşertul în care 
rătăcesc. 
Adun cioburile de sticlă 
colorată şi mă-ntristez 
că bucăţile, puse una lângă alta, 
dau naştere unor coşmaruri 
nicidecum fiinţelor angelice 
care speram că-ţi populează 
gândurile. 
Reiau operaţiunea încă şi încă o dată. 
Apoi, mirat, vreau să reconstitui 
clipa aceea a începutului. 
Dar, vai, pe dinainte-mi 
trec doar cohorte de demoni 
cu bice de foc. 
Pegaşii privesc speriaţi 
şi nu mai îndrăznesc să-mi 
îndrepte pana căzută. 
O fi de vină furtuna 
ce-a mai smuls un acoperiş 
şi a culcat la pământ 
plopii fără soţ 
sau poate ezitarea şi 
frica ce mă bântuie? 
Dau un regat pentru o clipă de linişte 
şi un strop de iubire! 
Dar oare ele mai există? 
Am eu cu adevărat un regat de dat sau 
e doar un citat pervers 
folosit ca paravan 
pentru a-mi ascunde 
neputinţele? 

 

Cohorte de umbre 
 
Aburii ce ies din asfalt 
după ploaia în rafale 
ce n-a contenit ore-n şir 
se unduie lin ca un trup de fecioară 
dansând în arşiţa serii. 
Stau la geam alături de-o 
cupă de absint 
şi mă-ntreb ce-ar fi simţit 
în clipa aceasta maestrul Baudelaire? 
L-ar fi deranjat oare 
zgomotul avionului ce 
se-ndreaptă obosit spre 
pista de aterizare? 
Pe mine doar lăsarea serii 
mă nelinişteşte. 
Căci, singur, nu mai ştiu 
cum să mă lupt cu acele 
cohorte de umbre ce-şi vor 
începe doar peste câteva clipe 
marşul spre direcţii 
de mine necunoscute. 
Sunt o clipă tentat să 
mă alătur lor. 
Dar, vai, nu ni se potrivesc deloc 
paşii. 
 

Rătăciri estivale 
 

N-am apucat încă să-ţi spun 
că nopţile mele sunt tot mai 
scurte. Liniştea de afară 
mi se refuză mereu. 
Privesc adesea absent filmele 
la televizor. Dar evit să le 
văd sfârşitul. Mi-e teamă de el 
ca şi cum aş fi eu însumi 
obligat să mi-l asum. 
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Uneori încerc să răsfoiesc 
o carte dorind ca foşnetul 
paginilor să-mi aducă  
bucuria şi speranţa după 
care tânjesc. 
Dar constat  că nu mă regăsesc  
în cuvintele scrise de alţii, 
că nu pot decât să le mimez 
trăirile. 
Ascult apoi freamătul de afară 
Sau poate din mine însumi. 
Umbre lungi se preling pe lângă ziduri. 
Şi-mi imaginez că, în fiecare, 
sunt eu însumi rătăcind în  
aşteptarea somnului. 

 

 
Trădare 

 
Tot mai aproape e cântatul cocoşilor. 
Îi simt cum se pregătesc 
să-şi zburlească creasta şi 
să spintece tăcerea de dinaintea 
răsăritului. 
Te-ai gândit vreodată că trilul acela 
fălos  
e semnul eliberării zilei 
din robia întunericului? 
Dar aici, între blocurile acestea cenuşii, 
toate la fel, 
cum să-ndrăznească, oare, 
să ne trezească 
spre a ne trimite să înfruntăm 
himerele Zilei Ce Va să Vină? 
Cocoşul a cîntat de trei ori, 
iar eu nu ştiu cine e trădătorul. 
Flacăra lumânării pâlpâie slab. 
A mai câştigat o bătălie 
încurajându-mă să cred 
că victoria nu poate 
fi smulsă luminii. 
 

Şi-ai plecat ... 
 

Şi-ai plecat, dulce minune 
Şi-a murit ...? 

Mi-e teamă de fiecare plecare 
pentru că ar putea fi 
recunoaşterea implicită a 
unei dorinţe de-a evada 
pentru a nu ne lăsa striviţi 
de monotonia clipei. 
Dar, oare, vom mai fi noi înşine 
aceiaşi când vom reveni? 
De obicei – cine e de vină? – 
rănile se-adâncesc, pătrund 
în epiderma gândului 
şi apasă constant strivind 
răbdarea celui ce-aşteaptă: 
Povestea Penelopei iubitoare şi supusă 
e o minciună pe care, din comoditate, 
am acceptat-o şi noi cândva 
făcându-ne că credem că timpul 
poate fi ţinut în loc de pânza 
pe care i-o ţesem. 
Adevărul e însă altul. 
Nici chiar Penelopa nu s-a putut 
abţine 
să nu reproşeze însingurarea şi 
renunţările la tentaţiile fiecărei clipe. 
Plecând, înţeleg că vântul 
e liber să izbească-n 
frunzele copacilor ce-au fost martorii 
muţi ai paşilor pierduţi în liniştea serii. 
Cine-ar îndrăzni să creadă 
că razele lunii pot fi strunite 
şi purtate pe aleile parcului pustiu 
la braţ cu piticii de piatră 
ce se hlizesc în somn? 
Megafonul sparge tăcerea 
anunţând ceea ce ne era teamă: 
- trenul pleacă de la linia trei. 
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Poetul 
lui H.D. 

 
L-am întâlnit azi pe Poet. 
Era cu totul schimbat. 
În vreme ce-i strângeam mâna 
şi-i adresam întrebările la care 
ştiam deja răspunsurile, simţeam 
doar mirosul acela acru 
de şosete murdare cu care, 
în studenţie, îi terorizase 
pe studenţii vietnamezi. 
Era deja cărunt şi cu un început de 
chelie 
pe care şi-l ascundea pedant. 
Pentru cei din jur era un om 
oarecare, căci îşi proteja  
de privirile lor himerele şi metaforele. 
Cine să bănuiască, privindu-l, 
că Pegas tocmai l-a lăsat o clipă 
să convingă birocraţia a tot 
stăpânitoare 
că chiar şi el, Poetul, are nevoie  
de aprobări şi adeverinţe. 
Încerc, privindu-l, să mi-l imaginez 
atunci, demult, în tinereţile noastre 
când un bătrân cerşetor 
ne-a spus ameninţător 
că Poezia înseamnă sărăcie 
şi vânare de vânt. 
Dar eram prea încrezători 
că lumea se va îngrămădi curând 
să ne dea onorul şi să ne-aşeze cununi 
de lauri pe frunţi. 
Tonul răstit al funcţionarului 
de la ghişeu e poate semnul 
prevestit în acea seară de vară 
de cerşetorul limbut şi sfătos. 
 
 
 
 

Iar când îl privesc mai atent pe Poet 
îi zăresc pe frunte cununa de spini – 
răsplată pentru-ncăpăţânarea sa 
de a crede în vise. 
şi muntelui de piatră. 

 

 
Trecător grăbit 

mamei mele 
 
Ne-aducem tot mai rar aminte de 
obârşii. 
Chiar dacă acolo ne mai aşteaptă, 
cu chipul uscat şi ochii împăienjeniţi 
de însingurare, 
Mama. 
Când venim acasă nu mai avem 
niciodată 
timp să depănăm amintiri.  
Ne-o fi teamă deja de ele? 
- Au mai murit Mihai şi Petre şi 
Nelu şi Veturia. 
Dacă te uiţi în josul uliţei 
te-ntristezi văzând casele rămase fără 
stăpân, 
cu iarba crescută năvalnic prin curţi 
şi cu ţiglele căzute ca nişte dinţi cariaţi. 
Doar apa aceea – aparent firavă – 
curge la fel ca atunci. 
Te priveşti în luciul ei şi nu înţelegi 
unde 
e acum copilul acela ce-alerga 
cât era ziua de lungă după un cerc de 
cauciuc. 
Şi-apoi te apucă un dor nefiresc 
după Mihai, Petre, Nelu şi Vasile. 
Glasul blând al mamei te-ndeamnă 
să mai stai, să nu pleci prea curând. 
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Şi-atunci te simţi deodată vinovat, 
ca un păcătos damnat. 
Şi tot ca el te grăbeşti 
să fugi cât mai departe 
de locurile acelea. 
Atunci, poate, uiţi că va veni 
o zi când şi în curtea casei voastre 
iarba va creşte în voie 
vrând să-ţi şteargă urmele. 
Iar cineva, vreun vecin, poate, 
te va anunţa cât de singur eşti  
de-acum pe pământ. 
 
Ne-aducem tot mai rar aminte de 
obârşii ... 
 

 

Memento 
 

 lui L.M. 
Vezi, tu, cum s-a-nclinat 
cornul casei şi cum au alunecat 
ţiglele lăsând în urma lor 
o rană adâncă şi urâtă. 
Credeai, poate, că e 
de ajuns să te amăgeşti 
cu venirile tale grăbite, 
de-o clipă, de două, 
sau cu câte o noapte 
în care vrei să redescoperi 
dacă stelele nu şi-au 
schimbat între timp locul 
pe bolta cerului. 
N-ai avut niciodată răgaz să observi 
cum iarba a invadat pur şi simplu 
cu firele ei totul în jur. 
Să fi pus ea stăpânire până 
şi pe amintiri? 
Lasă-ţi undiţa să se odihnească 
lângă peretele casei, 
opreşte-te din fuga-ţi fără rost 
şi observă cum păianjenii 

îşi ţes  pânza în colţul de lângă geam 
sperând că 
mâine, curând, prea curând, 
totul va intra definitiv 
sub domnia indiferentă a 
întunericului şi tăcerii. 
Ce vei mai face atunci? 
Crezi oare că în fotografiile 
galbene şi şterse ale celor plecaţi 
vei găsi răspunsul după care alergi? 
 
Vezi, tu, cum s-a-nclinat colţul casei 
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Ioan  GÂF-DEAC 
  

SIMETRII GENERALE (II) 
  

55..  VVeeşşnniiccaa  nneemmuullţţuummiirree  uummaannăă  
 
 Gloria cea luminoasă a veacului nostru este străluminarea netulburată a iubirii. 
 Penumbrele si contradicţiile necurmării sunt făurite în faptele cerului senin, în 

orizonturile ascunse în largi conştiinţe, în temeinica uitare a ştiinţei pentru îndrăgostirea 
simetrică. 

            Vederea contrară a raţiunii se cade a fi regăsită în loiala bunăvoinţă, în 
reciproca îngăduinţă, prin tranzacţia dintre sine şi marele sine al eului ceresc. 

 Îndărădnica erezie a pierderii de sine, izbitoarele scântei în izbăvitoarele 
întregiri conduc la mărginirea spiritului veşnic şi vrednic compătimit. 

 O ascultare oarbă a propriei pierderi se produce la marginea vieţii, în magica 
lume lăuntrică. 

 Credincios mesager,- poemul se închide în propria-i umbră, mai răbdătoare ca 
întunericul, mai lăuntric decât nefasta fire a recunoştinţei. 

 Arta împăcării se află doar în iubire, opoziţia străină este în ireconciliabila ură. 
 În împărăţia sa, poezia primeşte tragica eroare a progresului, răspândirea 

perseverentă a cuvintelor, umanizarea nearmonizării din oameni, himerica existenţă a 
simetriei. 

 Un ideal adeverit este un fericit eveniment al amăgirii. 
 Ora istorică a iubirii este în curata putere de a proclama antagonismul flăcării 

nelegiuite în faţa hotarelor de aer ale veşnicei nemulţumiri omeneşti. 
 Rătăcirile sunt devotate supravieţuirii, iar regăsirile sunt dedicate îndrăgostirii. 
 Nici o stare singură sigură nu este înlesnită.  
Nici un vers duşmănos nu se află în lanţurile raţiunii. 
 Înălţimea izolată a contemplaţei stârneşte destinul normelor unice din dogme. 
 Atotomenescul fanatism este în învrăjbirea din amestecul aerului cu stânca, 

din articularea osmotică a apei cu  focul din dor. 
Credinţa  este mijlocitoare între apariţie şi dispariţie, între răul trecut din fiecare  şi 

binele promis întru căderea balanţei spre salvare, prin statornica dorinţă de viaţă. 
Imposibila străduinţă de a iubi provine din lipsa regulilor de convingere, din 

sfioasa cădere în faţa alegerii, din nedreapta dreptate în care trăim. 
O ultimă consecvenţă este iubirea, o moarte multilaterală în polenul căzut  din 

sunete, un liber cuget din voinţa de a hotărî supunerea în eroismul steril al poeziei 
nescrise. 

Înconvoierea  adâncă a trestiei provine din lumina oarbă, din credinţa vătămată şi 
întotdeauna din libera şi dispreţuitoarea libertate de a înfăptui solitara patimă a 
independenţei. 
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Învălmăşirea egală, simetrică în sine, înflăcărează nepieritorul teritoriu al dragostei 
universale, al eternei religii denumită poezie; revine  din resemnare nemulţumirea aceea 
veşnică, neclintirea aceea de oţel înecat în rugină, neştiinţa aceea recunoscătoare de  
neînştiinţare, în privinţa singurătăţii absolute a fiecăruia, întru început si sfârşit, întru 
egală simetrie a dragostei cu iubirea. 

1 mai 2008    
 66..  FFoorrmmeellee  îînngguussttee  ddiinn  nneemmăărrggiinniirree  

 
 Fiecare trăieşte într-un fericit eveniment colectiv, într-o dimensiune de aur şi 

între hotare de pulberi materiale. 
 Prefacerile abia înţelese se reflectă în nedumeririle ierburilor, în ecoul măsurii, 

în capătul marii valori, în restrângerea spaţiului pe care poate dormi câmpia. 
 Înfiorate netăgăduiri devin tânguiri, veneraţia străveche risipă devine în poezia 

împărătească, iar purtarea este pusă în slujba rămânerii în starea de dragoste, ori pentru 
reîntoarcerea în trecutul tânăr, în cucernica supunere spre nesupunere, în porunca de 
fier a fiecărui timp. 

 Păsarea aceea simbol se odihnea la sânul patriei fără de graniţe, în aplecările 
umilite ale privirilor izvorâte din oglinzi, căzută fiind într-o victorioasă credinţă, 
revărsată la rândul ei în forme. 

 Adânc zdruncinată este neînţelegerea prefacerii. 
 Simetria nu moşteneşte ci împrumută iubirea. 
 Împrejurimile sunt taine, iar gloria tainică ardere este în dorul de revedere. 
 Dorinţa timpurie este înălţare, iar libera cugetare este plutire, adiere, zbor, 

pierdere în cădere. 
 Marea artă a poeziei este împovărarea, nedependenţa de linişte ori neclintire. 
 Neatârnarea este lege, ştiinţa mister, neştiinţa eliberare, iubirea oglindă, 

neiubirea simetrie. 
 Se risipesc izvoarele în fluvii, smereniile se reduc între lăuntrice linii din 

cercurile pădurii, iar grija atinge legile cele veşnice. 
 În favoarea celor puternici este puterea exterioară, în binele atotputernic se 

află atotputernica răutate. 
 Îndreptăţita artă înseamnă îndoctrinare unilaterală, recurgere la onoarea 

regnului mineral, întru creşterea înconjurării celor îndrăgostiţi. 
 Spiritele bune devin meşteşuguri, nelegitimitatea sălăşuieşte acum în filoane, - 

ascunsă întru uitare, - precum mărirea nu înseamnă întotdeauna preamărire firească a 
îngrijorării. 

 Nu-i limbă vie în poezie, ci doar o muzică în legătură cu o mie de oglinzi, cu o 
veşnică silnicie, pentru înfăţişarea adevărului nerostit pe vecie. 

 Turnul de argint se află pe o câmpie cu limpede libertate, cu dreaptă legătură, 
cu strânsă frângere a înfrângerii. 
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 Superioritatea suverană a dragostei poate surveni din întinderea infinită a 
oceanelor, din aerul nemărginit al luminatorului cuvânt, din transparenţa priceperii 
intuitive, şi mai ales din dialogul unghiurilor topite în simetrii. 

 Trebuie mai puţină străduinţă pentru a compune o nouă iubire, osteneala 
pierzându-se în iubirea generală. 

 Desăvârşirea este în formele înguste, cuprinsă în nemărginire. 
 Indiferenţa eretică aduce imagini învechite ale dorului nespus de mult. 
 Arta sporeşte în milioane de multiplicări ale bătăilor de aripi în zbor. 
 Oglinzile sunt gânduri nepieritore ale încremenirii în binele tragic, ale fiecărei 

tentative de viaţă din partea fiecărui trecător. 
        1 mai 2008 

77..  FFooccuull  aallbbaassttrruu  
  
Se scriu şi se rescriu aceleaşi cărţi, în care cuvintele migrează prin cercurile închise 

ale culorilor pure. 
Nevoia de linişte închide urcarea, iar teama de revedere în propriul chip 

ocazionează plutirea în neştiinţă. 
Mai bine pierdut în iubire decât urcat pe orizontul nemaiauzit al copilăriei, în 

egală măsură, pierdută în sine. 
Evlavia propriului portret este vizibilă în portretul altei persoane; onoarea este 

zărită în legitimitatea falsă. 
Strâmtorile suferă de mărginire, estuarele sunt unilaterale, iar aerul încins se află 

doar în jurul unui foc albastru. 
Primejdiile nu se întâlnesc în corpul iubirii, ci doar în preajma acesteia, în aura 

urii, în încleştarea amarnică dintre adierea pătrunzătoare a timpului în noi şi vremelnicia 
supunerii fiecăruia între chingile sale. 

Victorios este omul, întrucât axa sa, – osie a lumii topite, este veşnic ţintuită între 
marile universuri ale infinitelor iubiri ce compun dragostea generală.  

Prin pierdere câştigă înfrângerea. 
Prin risipire se repoziţionează culorile în petalele florilor. 
Depozitul de străluciri, bagajul de desăvârşiri şi nestânjenirile artei au nemăsuri şi 

ne-locuri pentru regăsiri. 
Recunoştinţa este egalabilă prin indiferenţă, bucuriile sunt simetriile concilierilor 

arzătoare, iar aplanările blânde sunt cedări întru triumf. 
Un fel neliniştit are năzuinţa în ritmurile poeziei, o pace universală este dragostea, 

o dogmă în mişcare este orbirea. 
Maestrul artei pieirii este, totuşi, focul albastru. 
 Îndărătnicia cea aspră este cedare de ultimă oră. 
Nimic nu este nou, ci totul este extragere din ceea ce este. 
În linişte sporeşte puterea, în izolare se-aprinde arderea, în merite se regăseşte 

pierderea cheltuită, staţionarea prea-fericită şi falsă. 
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Este interzisă răstălmăcirea tinereţii, consimţământul este independent, iar 
cealaltă lume se află în primele rânduri ale rezervei universale de fericire. 

Cuvântul din urmă este obişnuit, acoperitor în numele zidirii, a bunei credinţe în 
eres. 

Tumultul multiplelor vederi provine din geometria câmpiei. 
Închiderea singularei gândiri se naşte dintre arborii munţilor, din sfera albastră a 

focului rece, din excesiva grijă de a te îndrăgosti.  
De aceea, cârmuirea simetriei este o faptă generală, un mers dual, o multiplă trăire 

în unghiuri. 
Alunecările pe apele îngheţate semnifică topirile oglinzilor sub imperiul 

distanţelor albastre. Sunt sigure momentele de tristeţe ale fiecăruia. Nu mai există om 
fără tragicul regret al nepierderii.  

Orice secundă cuprinde în sine erupţia întoarcerii. Orice mileniu arată veşnicia 
secundelor ieşite din pulberea albastră a flăcărilor pierdute în aer. 

Pe vremea aceea, iubirea era legată cu funii de argint şi floare de aur de osia  
veşnică a timpului, sortită fixării, agoniei şi întristării între punctele sale fixe. 

 
      2 mai 2008 

88..  DDeessffeerreeccaarreeaa  mmaarriilloorr  oorriizzoonnttuurrii  
 
 Este necesară ridicarea întru înălţare atunci când este scrisă o poezie.  
Ridicarea întru adânc este de argint, pe când rejudecarea ecoului este de pulbere 

de aramă. 
 Se întorc inelele în linii, se strâng depărtările în orizonturi. Nu mai rămâne 

nimic decantat în cuvintele de aur; în vorbele de departe se află metalul comun al 
fiinţei. 

 Înlănţuirile străbat reaşezările, mulţumirea în sine devine mare eliberare. 
 Cei ce redeschid poemele le ucid, le rostogolesc în lumină. 
 Cei ce închid iubirile le îmbracă în veşnicie, într-o sfântă densitate, neştiută 

decât de oglinzile de aur. 
 Privirea mea este născută în depărtare, ori în izbirea fuioarelor de ploaie de 

marile oglinzi neargintate. 
 Ecoul privirii se află în sinele spre bine, spre sunetul închis între linii. 
 Răsunetul poeziei păstrează această legătură cu tine, - parte de pământ pe care 

se află ideea construită de mine. 
 De n-ar exista poezia, o lege sfântă  a fizicii ar muri, o religie  ar fi fără 

finalitate, iubirile ar aluneca în unghiurile dosite ale lumii dezlănţuite în corpuri 
geometrice virtuale. 

 De aceea, elogiul fiecărei secunde este posibil în mersul spre finalul de orizont, 
în calda îmbrăţişare a distanţei cu nemişcarea. 

 Acest amestec al legilor dimineţii rămâne în arealul iubirii. 
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 Acest sublim răspuns al sunetului se-aşează în ritmurile neauzite, dar bănuite, 
ale bătăliilor între anotimpuri. 

 Să nu mai fim puternici şi dornici de desferecare a marilor orizonturi. Acestea 
sunt cantonate în forţa mişcării. 

 Să fim mai slabi pentru a recădea în orizonturile de dincolo de timpul scurt, 
din spatele umbrei, din întoarcerea pierdută în împreunare. 

 Mergem spre înainte, purtând neumbrele din marile apropieri trecute. 
 Ne regăsim în penumbre, adăugăm greutăţi în esenţe, risipim aura de metal în 

talgere de platină vie, retragem întru păstrare marile trăiri din segmente. 
 Se-aşează în linie planetele la întrunirea cu poezia, desferecând orizonturile, 

eliberând tainele, redescoperind după-amiezele în care iubirea devenea vie, atot-
stăpânitoare peste oraşe şi ţări. 

 
        3 mai 2008 

99..  PPeessttee  ggeeoommeettrriiaa  nneeîînnddrrăăggoossttiirriiii 
  

Sunt sigur că nu există explicaţie 
pentru sunetul mişcării păsărilor, pentru 
cântecul lor universal şi pentru 
apropierea albinelor de florile de aer. 

Un chin ancestral se află în fiecare 
libertate, în felul de a fi liber,  aferent 
distanţelor neînchise. 

Ceea ce este omenesc se decretează 
a fi suprem în marea structură a iubirii. 

Ceea ce aparîine fiecăruia se 
reconsideră a fi împotrivirea puterii faţă 
de povară. 

Deplina putere este legată de aspra 
căderea a focului în apă, într-o alchimie 
aproape nevăzută, atunci când păsările 
arcuiesc cerescul înalt, - sublima pierdere 
între nesimetrii. 

Speranţa se află în cealaltă parte a 
nesimetriilor.  

În anotimpurile neprelungite, în plutirile neantagonice şi în marile tristeţi 
omeneşti se cantonează minima speranţă. 

Întoarcerea este zborul egalului, revenirea este fixarea inegalului, aşezarea este 
creştere a veşniciei. 

Fiecare trece nefalnic prin largi întristări, prin strângeri de inimi în sunete ale 
mişcării. 

Neputinţa şi mila fac parte din dreptatea simetrică şi nu din triumful general. 
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Noi nu vom fi de o parte, într-o parte sau în altă parte, ci mai degrabă deasupra 
geometriei neîndrăgostirii. 

În mijlocul sunetului este puterea, acolo se află primejdia supremă, în cercurile 
nemişcării zidite. Construcţii din sunete devin, în sine, doar mişcările. Vederile 
primejdioase, devin resentimente doar în zboruri. 

Tăinuitele slăbiciuni ne depărtează de poezie, de închidere. În taină sunt 
suferinţele mai mici şi întrezăririle mai mari. 

Nimic din rândul dimensiunii nu pare a participa la mişcare. O stare de temeinicie 
este oprirea, încremenirea în marele peisaj dublu. 

O stare de netemeinicie este construcţia, orânduială uneltită întru mers prea sigur 
spre topire. 

O bucurie măreaţă este contopirea, precum o iraţionalitate este vederea capetelor 
de osii. 

Vorbele morale sunt motive de propovăduire, iar judecata de înainte este 
nimicitoarea judecăţii de apoi. 

În fiecare secundă ne este dor de însetare, de nemişcare a uscatului fără oceane, 
fapt ce ar putea să ne readucă în unghiurile simetrice ale străzilor arse de soare. 

După amiezile ar redeveni dimineţi, nopţile  zile din centrul oricărei ţări, iar gările 
pot fi pentru întâlniri spre a pleca spre oriunde. 

Scriem mereu într-o anume religie a poeziei, ascultăm continuu nevorbirea, 
tăcerea; ne deplasăm în noi înşine fără mişcare. 

Acestea toate, devin independente, iar intrarea în poezie apare înflăcărată de 
nesperanţă. 

Nu există explicaţie pentru mişcarea tăcută a iubirii printre oameni, ori pentru 
unghiul acela sfânt, care în după amiezile arse de o nestrămutată dorinţă de înălţare se 
înfiinţa la întâlnirile mele cu tine speranţa de peste nesfârşite oceane. 

        3 mai 2008 
1100..  SSttrraajjaa  eesseennţţeelloorr  

  
Nu ştiu ce s-a mai scris în lume, nu înţeleg ce nu s-a scris, nu mai presimt ce se va 

scrie. 
Eliberarea  libertăţii nu depinde de puterea întrezăririi, ori de căderea sturzilor 

cenuşii în unduirile adânci, spre a nu se topi în linişti suspecte. 
 Încercările motivează reînfloririle de toamnă, amăgirile magiei albe din iernile 

– posibil ecuatoriale, – iar linia dreaptă justifică limita apropierii de cel neapropiat. 
 Un fel de secret este simetria între început şi sfărşit, între o afirmare şi 

reafirmare; o taină înseamnă cedarea întru eliberare. 
 Umilinţa este suprema resemnare, neangajamentul este înaltul ţel al omului 

pierdut. 
 Toate decurg dintr-o invizibilă geometrie, dintr-o reală alchimie, din straja 

esenţelor cantonate în nelimitări.  
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 Tumultul  învăţării se află în cuvintele ordinare, în literele frunzelor, în aerul 
compus al depărtărilor. 

 Ştiinţa în sine este interior simetric, neştiinţa lipsită de sine este aspiraţie 
nesimetrică. 

 Iubirea în noi este închidere, tăcere neştiută, neiubirea în jur este profanitate 
aurită. 

 Înalta măiestrie este o revărsare a iubirii din noi în dragostea minerală a 
arcurilor din zboruri, în restrânsul unghi al nespaţiului, în eterul pietrificat al gloriei 
oarbe. 

 Numai eu ştiu unghiul demnităţii atunci când depărtez netopirea, nestingerea 
veşnică, atunci când întind estuare peste marile ape şi, mai ales atunci când readuc în 
inelele cărărilor aşteptarea pentru formarea marilor întretăieri în intersecţii de altădată. 

 Numai tu, îndepărtare ştii sensul depărtării celei mai apropiate, menţinerea în 
fiinţa neînfiinţată, în nefiinţa neimaginată. 

 Esenţele se toarnă doar în neant, nemişcările rămân doar acolo între orele de 
aşteptare, semnele se încrustează doar în inima secantelor secătuite de propriile lor 
oglinzi, întru vederea revederii celei nevazute. 

 Nici nu ştii ce însemnare ai pentru mine neînsemnare, nevorbire şi nevedere. 
 Esenţele rămân în veşnica înapoi copilărie, în salturile prelungi ale căilor 

văzduhului din câmpiile moarte în asfinţit, obosite de străluminări. 
 Viaţa revine în părţile pământului, în neîncleştarea simulată. 
 Am devenit idee – cu ajutorul tău -, am redevenit realitate cu împotrivirea ta. 
 Suprema esenţă nu există în rezistenţă; în marea revoltă a apelor, în spiritul 

înfăşurător al poeziei se află nemăsurata dragoste faţă de tine idee, - care, mărturisind 
deschis, nici nu ştiu anume când te-am construit. 

 Eşti încă departe înflorire, este încă aproape închiderea în floare, eşti încă 
nesperanţă întru reîntâlnire, frumoasa idee. 

 Peste noi, esenţele străjuiesc poemele latente, aerul peste lume, podurile peste 
orizonturi, culorile peste invizibil, sunetele peste tăcere, mişcarea peste încremenirea 
epuizată de aşteptare. 

         
 3 mai 2008 
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tudor negoescu 
 

moartea e, acum, mama mea 
am hotărît să scriu despre moarte  
numai după ce, elev silitor, o s-o învăţ 
pe de rost. 
durerea mea e mai parşivă decît igrasia  
din pereţii casei tale, mamă. 
în crăpăturile lor de beton,  
iarba munceşte la negru 
doar pentru noi... 
 

de cînd am lăsat-o pe mama  
singură în cimitirul roboaica, 
mă simt legat de moarte  
printr-un cordon ombilical. 
moartea e, acum,  
mama mea. 
 

aşteptînd să se facă lumină 
aş putea evada la cinci dimineaţa,  
cînd trece primul tramvai dinspre termo 
şi voi încă dormiţi.  
dar, fricos, mă chircesc în cotloanele  
cărnii mele  
ca-ntr-un buncăr de nisip, 
aşteptînd să se facă  
lumină. 
 

asemenea lui dumnezeu 
de tînăr, în loc de prieteni, 
m-am înconjurat de oglinzi, 
mimînd curajul celor aleşi. 
pentru că simt nevoia unei schimbări, 
le sparg în fiecare noapte 
şi scormonesc prin memoria lor de argint, 
căutîndu-te. 
 

de tînăr, mi-am investit economiile  
de-o viaţă 
în industria însingurării.  
 

sînt un miner care lucrează la domiciliu 
fără tîrnăcop şi lopată. 

coborît în subsolul blocului, 
printre conducte ruginite, 
am descoperit că întunericul 
este un bogat zăcămînt aurifer, 
din care se poate face avere. 
 

la lumina lămpaşului 
trăiesc vieţile 
altora. 
 

asemenea lui dumnezeu, 
privesc fără să fiu 
privit. 
 

departe de stridenţele zilei 
de cîte ori rămîn singur, 
încerc să mă sinucid 
visîndu-te. 
 

visul e opiul meu cel mai ieftin, 
iarba pe care o fumez 
în fiecare noapte, 
departe de tine. 
 

el mă înghite precum şarpele 
care îşi răpune prada. 
mă suge în pîntecu-i misterios, 
mai lacom decît nisipurile mişcătoare, 
ca, mai apoi, să mă scoată sleit de puteri 
în margine, 
departe de stridenţele zilei... 
 

în numele luminii 
am luat numele domnului  
cu mine în deşert 
şi l-am uitat 
acolo. 
 

sînt un orb fericit 
pentru că n-am cunoscut 
ororile săvîrşite 
în numele 
luminii. 
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Ion CRISTOFOR 
 

Un roman epistolar de Victor Rusu  
 
Născut în 1922, la Botoşani, Victor Rusu, rămâne, în ciuda vârstei  înaintate, unul 

din numele care ilustrează cu strălucire ziaristica de expresie românească. Strămutat în 
Ţara Sfântă, ziaristul continuă să scrie şi să editeze cărţi care constituie, în felul lor, 
adevărate evenimente editoriale, chiar dacă presa de la noi nu se grăbeşte să anunţe, cu 
surle şi trâmbiţe, cărţile sale. I se întâmplă venerabilului publicist de la Bat-Yam ceea ce 
se întâmplă multor autori de cărţi strălucite, care trec ignorate de masa cititorilor grăbiţi 
sau de o critică superficială, ce preferă să comenteze mediocre traduceri din literatura 
occidentală sau de aiurea. Pentru cei mai tineri, numele lui Victor Rusu nu spune, 
desigur, prea multe deşi publicistul a lucrat o lungă perioadă în presa centrală din 
Bucureşti. Între 1964-1978, ziaristul de la Scânteia va redacta Revista cultului mozaic. Din 
1978 se stabileşte în Israel, colaborând la publicaţiile de limbã românã din Tel-Aviv. Va 
reveni în actualitatea culturalã de la noi cu volumele Iţic şi lumea lui (2000), Jurnal israelian 
(2001), Vedere din Bat-Yam (2001), Elefantul şi evreii (2003), Ultimii evrei (2004), Zile şi nopţi 
în Israel (2005). Alãturi de Al. Mirodan, de nonagenarul Marius Mircu, de regretatul I. 
Schechter, Victor Rusu reprezintã unul cei mai străluciţi reprezentanţi ai presei de limbã 
românã din Ţara Sfântã, practicând o publicistică scrisă într-o limbã românã curatã, 
neinfestatã de sinistrele barbarisme de la noi, de ticurile lingvistice ale snobilor ce se 
plimbă pe ecranul televizoarelor. Paradoxal sau nu, cea mai curată limbă românească, 
cea mai fluentă şi cea mai atentă la regulile gramaticale se practică la Bat-Yam, la Tel-
Aviv şi Ierusalim, unde trăiesc aceşti evrei originari din România. 

 În răspăr cu o actualitate isterizată de politică şi de incultură, Victor Rusu revine 
în librării cu o carte intitulată Scrisori către şi de la prieteni, apărută la Editura Clusium din 
Cluj-Napoca (2007). Într-o epocă în care telefonul celular şi e-mail-urile tind să 
înlocuiască bunul, “bătrânescul” gen epistolar, Victor Rusu publică un volum ce 
cuprinde corespondenţa trimisă de el însuşi sau primită de la prieteni. Pentru cei ce 
consideră genul epistolar ca pe o specie desuetă, ne grăbim să spunem că volumul se 
citeşte ca un veritabil roman epistolar, ca sursă de nebănuite delicii şi descoperiri. 

Aflat la vârsta amintirilor, Victor Rusu îşi interoghează trecutul prin intermediul 
acestor scrisori adresate vechilor prieteni. Sunt, cu câteva excepţii, colegi din zona 
gazetăriei pe care a practicat-o o viaţă întreagă. Printre capitolele cele mai consistente a 
epistolarului se numără şi cel purtat cu Valeriu Negru, fost coleg de redacţie la 
“Scânteia”, cu care împărtăşeşte  numeroase idei comune referitoare la fosta publicaţie 
comunistă. Atmosfera din redacţie, în general apăsătoare, dar nu lipsită şi de momente 
mai luminoase,  este surprinsă în scurte, percutante flashuri într-o epistolă a lui Victor 
Rusu însuşi. O solidaritate a scânteiştilor nu lipseşte, Victor Rusu constatând că 
“valurile mării furtunoase din jur“ i-a legat sufleteşte, astfel că memoria sa îi poartă, ca 
într-o arcă, “pe cei vii şi pe cei morţi”, de-a valma. Sunt personaje surprinse printr-o 
trăsătură caricaturală sau printr-un amănunt mai colorat. Îi revin în memorie mai ales 
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personaje din nucleul iniţial al redactorilor “Scânteii”, constituit prin 1946-1947. Printre 
aceştia un H.H.Obedeanu, “cel mai năstruşnic şi fantast dintre noi (ambiţia lui 
mărturisită era s-o reguleze pe Ana Pauker)”, un Apostol ce se întrerupe “intempestiv 
din scris spre a da o fugă la Crucea de Piatră, îmboldit de o nevoie foarte accelerată”, 
un Nămolaru “cam ipohondru”, un Mitea “cu umorul lui său blajin şi trist”. Peste toţi 
şi peste toate domneşte “Sorin Toma, zeul, Jupiterul nostru, al tuturor, cel cu fulgere şi 
trăsnete”. E vorba de autorul celebrului pamflet Poezia putrefacţiei şi putrefacţia poeziei, 
despre care Valeriu Negru crede într-o epistolă de răspuns că nu a fost îndreptat 
“împotiva micimilor de caracter ale lui Arghezi, ci împotriva uriaşei valori a creaţiei lui”, 
fiind “o acţiune comandată, absolut mizerabilă”. Printre  corespondenţi găsim nume de 
marcă ale scrisului, care au practicat ei înşişi gazetăria. Dintre aceştia ne reţine atenţia 
mai ales Sergiu Fărcăşan, un scriitor nu lipsit de succes în perioada dicaturii comuniste, 
dar care a ales soluţia exilului, perioadă în care va cunoaşte şi o necontenită 
“preumblare prin slujbe ca funcţionar, contabil, arhivist, biograf, voiajor comercial”. 
Scriitorul strămutat în Canada îşi păstrează pe deplin umorul, în ciuda vârstei şi a 
dificultăţilor intregrării în noua sa patrie. Scrisorile lui Sergiu Fărcăşan, ca şi cele ale lui 
Victor Rusu, conţin numeroase observaţii referitoare la situaţia celui ce-a ales, de 
bunăvoie sau silit de anumite circumstanţe istorice, să-şi schimbe domiciliul şi să aleagă 
soluţia  emigrării. Scrisorile lui Victor Rusu adresate unuia din cei mai străluciţi scrritori 
de limbă română, lui Norman Manea, conţin câteva observaţii de mare profunzime, 
din care ne restrângem să cităm doar câteva fragmente: “Practica a confirmat ceea ce 
ştiam aprioric, că emigraţia este un lucru teribil, mai ales la o anumită vârstă, că nu 
numai condiţia individului se schimbă în mod radical ci, aproape inevitabil, însăşi 
structura sa interioară, intimă, moleculele fiinţei sale sunt supuse unei formidabile 
presiuni”.   

 Neaşteptat e dialogul cu Dumitru Popescu, unul din ideologii de marcă ai 
regimului comunist, care constată, ajuns la înţelepciunea vârstei, că generaţia sa “n-a 
greşit propriu-zis prin entuziasm, atunci când l-am avut, ci prin unilaterlatitate şi 
insuficientă toleranţă”, “prin lipsa simţului proporţiilor”. Scriitorul are sentimentul de a 
aparţine “la a doua generaţie românească eşuată, în acest secol”. În faţa priveliştei 
“scrumului rămas din idealism şi entuziasm”, a eşecului proiectului său exitenţial, 
epistolierul are sentimentul acut al necesităţii întoarcerii “spre buna tradiţie a 
Eclezistului”, postură neaştepată pentru un om care a crezut, poate sincer, în 
învăţăturile lui Marx.  

Există printre prietenii lui Victor Rusu şi oameni ce preferă să trăiască cu toate 
antenele îndreptate spre catastrofele democraţiei originale ce se dezvoltă sub ochii lor. 
E vorba de ziaristul Ilie Purcaru, un corespondent mai puţin nostalgic, preocupat de 
perioada actuală, în care face “mercenariat” la un săptămânal al lui Adrian Păunescu, 
“potcovit cu o mie şi una de pretenţii” ale patronului ajuns capitalist. Bătrânul, 
experimentatul  gazetar e silit să-şi facă profesia în tovărăşia unor tineri “aiuriţi, bâlbâiţi 
la scris, certaţi cu logica şi gramatica, veşnic bosumflaţi, nemâncaţi şi dezabuzaţi”. În 
noua sa postură, gazetarul e silit să facă “un veşnic slalom printre bombe incendiare”, 
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spre a nu călca “pe bătătură vreun partizan al patronului” ajuns. În câteva fraze 
meşteşugite, colegul de dialog al lui Victor Rusu schiţează condiţia mizeră, urât 
mirositoare a presei actuale, în care independenţa de opinie e uneori mai rară decât în 
vremea funestei dictaturi comuniste, iar limbajul de lemn a fost schimbat cu cel de 
tinichea.  

Deşi întregul volum de epistole realizat de Victor Rusu e un elogiu indirect adus 
prieteniei, nu de puţine ori aceste epistole înregistrează şi scene în care prietenia şi 
solidaritatea între oamenii condeiului sunt puse la grea încercare. O scrisoare din 26 
decembrie 2004 a lui Norman Manea consemnează o asemenea situaţie:”Am şi triste 
împrejurări de înregistrat de la foştii prieteni, pe care le suport greu (cândva, spuneai că 
am <<o sensibilitate de mimoză>>…). Dacă este adevărat, cum spunea Camus, că 
scrisul e o profesiune a vanităţii, scriiitorii vor trebui să evite prietenia cu scriitorii".  

Fără să putem sintetiza întregul evantai al problematicii, atât de diverse, redat în 
cele mai variate nuanţe stilistice (aici stilul e, cu adevărat, omul), ne-au reţinut paginile 
de corepondenţă cu Nicolae Steinhardt, cu mărturii paradoxale despre anii petrecuţi în 
închisoare: “i-am făcut ca <<naţionalist>>român şi într-un loc denumit al 
intelectualilor mistico-legionari”, ani care “i-au întărit dragostea şi apropierea de 
români”. Nu sunt desigur singurele pagini citabile sau care merită citite cu atenţie. 
Corespondenţa cu Ilie Zaharia, Gheorghe Cristea, Magdalena Focşa, Nestor Rateş, 
Gheorge Brătescu  conţin numeroase fragmente ce îndeamnă la meditaţie şi recitire. 
Antologic rămâne şi textul poetului Zoltan Terner, intitulat Interogaţii, un veritabil eseu, 
neconvenţional, plin de observaţii inteligente, ca tot ce scrie de altfel acest autor ce ne 
apare ca o veritabilă revelaţie a scrisului de limbă română din Israel. 

La cei peste 80 de ani ai sãi, Victor Rusu, ajutat de nepreţuita Doamnă Ruth, soţia 
şi fidela secretară a scriitorului,  a alcătuit o carte unică în felul ei, scrisorile dezvăluindu-
ne caractere, destine şi întâmplări ieşite din comun. Încă o dată, gazetarul retras la Bat-
Yam ne cucereşte prin naturaleţe, prin spiritul său  lucid, lipsit de iluzii. Hotărât lucru, 
gazetarul nu se îmbată cu apă rece, privind lumea şi trecutul în faţă, fără ipocrizie sau 
false remuşcări. Deceniile trăite de Victor Rusu, dar şi de prietenii săi,  sunt surprinse 
fără mistificări sau amnezii vinovate. Ca toate cărţile lui lui Victor Rusu şi aceste Scrisori 
către şi de la prieteni merită citite cu cea mai mare atenţie. Volumul, deşi colectiv, aparţine 
unui autor  “care merită toată încrederea, angajarea, admiraţia”, după cum observa şi 
binecunoscutul Norman Manea. 
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Liviu COMŞIA 
 

Între efemer şi durabil 
 
Cum se vede, un titlu destul de abstract încât să fie trecut de cititor în dreptul 

lipsei de inspiraţie. Dacă titlul era o sinteză şi acum a devenit o expresie a 
spectaculosului, încifrarea lui creează nedumeriri. Sincer vorbind, nici eu nu le-am 
conştientizat decât după ce am mai răsfoit odată volumul Danei Gliga „Aspectele artei. 
Pe simeze/în colocvii” (Ed. Dealul Melcilor, Braşov, 2008). De ce acest amalgam de 
certitudini şi incertitudini ? 

Pentru că o prejudecată care ne urmează în tot locul, vorba poetului, a făcut din 
arta jurnalistică una a efemerului. Elitiştii privesc cu suficienţă truda ziaristului, 
socotindu-l, cu îngăduinţă, cel mult ruda sa săracă dacă nu, după cum zicea Caragiale, 
un „scriitor ratat”. Adevărul e că dacă la mijloc se aşază talentul şi truda pentru izbânda 
lui orice lucrare a spiritului capătă calităţi nobiliare. Cum în artă sunt destui veleitari şi-n 
jurnalism te împiedici de mimetismul mânuitorilor de vorbe goale. 

Dacă urmezi această carte doar răsfoindu-i paginile ca să te opreşti asupra 
numelor mari ale artei româneşti contemporane, poţi fi păcălit de tehnica jurnalistică a 
autoarei. Dana Gliga nu-şi permite decât să fie un receptacul  al fenomenului artistic, 
înţelege să-şi exercite meseria corect, fără sclipiri inutile, fiindcă interlocutorii sunt ei 
înşişi spectaculoşi prin ceea ce spun. Dana Gliga înregistrează atent, limpede şi onest 
ceea ce i se spune, măsoară prin întrebări ulterioare dimensiunea participării artistului la 
zestrea românească, transformând cuvântul acestora în mărturii şi confesiune 
exemplificatoare pentru direcţiile evoluţiei creaţiei personale şi, în general, pentru artele 
plastice româneşti. Ca o obsesie, revine mereu în retorica textului întrebarea 
neliniştitoare: Ce se petrece cu tânărul care şi-a ales şi asumat viaţa artei? 

Dana Gliga are diplomaţia de-a evita comentariul răspunsurilor. Prefăcut naivă, 
întreabă: „Cum era apreciată arta în perioada de odinioară, adică înainte de 1989” 
Întrebarea este adresată prof. univ. dr. Mihai Mănescu, decanul Facultăţii de Arte 
Plastice, Universitatea de Arte Bucureşti. O întrebare, deci, banală al cărui răspuns e 
bănuit a fi provocator. Şi Dana Gliga nu se înşeală, fiindcă urmează, într-adevăr, un 
răspuns consistent: „Între Hitler şi Stalin nu au fost diferenţe în ceea ce priveşte 
manevrarea prin artă, cu ajutorul artiştilor, a mulţimilor, către anumite idei impuse de 
tirania lor ideologică. În România, artele plastice, muzica, versul, cinematografia au 
reprezentat pârghii de forţă în propagandă”. Sau întrebarea adresată rectorului Mircea 
Spătaru: „Care credeţi că este rolul profesorului în relaţia profesor-student, pe linia 
formării artistului de mai târziu? Răspuns: „Gândesc liber, nu mă consider un 
conservator ori reacţionar faţă de fenomenul artistic. Constat că se va forma o direcţie 
solidă în care vor intra tineri. N-aş vrea să asistăm la exceptări de regulă. Dintr-o 
grămadă mare să apară un Brâncuşi, măcar la o mie de ani. Grămada mare ar trebui să 
depăşească limita medie de la educaţie la formarea artistică”. Sau, în sfârşit, uzitând 
tehnica întrebărilor perlate, de la strictă biografie, la altele substanţiale privind arta, 
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esenţa ei, direcţii etc.. Nu mai departe de interviul cu Ştefan Câlţia sau la fel de bine 
vizibile în discuţia cu porf. univ. dr. Raoul Şorban. Ceea ce e de remarcat apăsat e 
faptul că interlocutorii se conformează regulilor propuse de tânăra jurnalistă, cu plăcere, 
devin chiar sfătoşi, conştienţi că mărturisirea lor de-acum  e un documentul de mâine. 
Aceeaşi impresie ne-o împărtăşeşte şi conduita jurnalistică a Danei Gliga care are mare 
grijă să treacă în planul al doilea în aşa fel încât statuia interlocutorului ei de-o clipă să 
poată fi admirată din toate unghiurile. Şi-ar mai fi ceva: Dana Gliga nu se fâstâceşte şi 
nici nu se extaziază în faţa personalităţilor  cu care stă de vorbă. Nu exclamă, nu caută 
motive pentru ţinuta proprie, nu face  paradă de ştiinţă, nici de sensibilitatea artistică. 
Ne lasă să credem că e cât se poate de imparţială, uneori chiar ai senzaţia că nici nu 
participă la dialog. Îl lasă pe interlocutor să preia conducerea, ştiind că astfel 
mărturisirea capătă valoare reală, poate fi înţeleasă în termeni reali. Evită terminologia 
savantă, strict specifică genului, fiindcă poate deveni redundantă, iar mesajul ei ar pierde 
în conţinut şi-ar creşte doar în formă. 

Asta nu înseamnă că Dana Gliga rămâne în anonimatul discuţiei. Se simte bine 
orgoliul ei de-a fi cea care consemnează zicerea acestor personalităţi, e conştientă că 
participă la o clipă a istoriei artei prin notarea mărturiilor care, cum spuneam câteva 
rânduri mai sus, devin documente excepţionale din capitolul de istorie a artelor plastice 
contemporane. Or, Dana Gliga e conştientă de rostul ei în acest dialog. De aceea, 
fiecare interviu este însoţit de o fişă biografică în care strecoară propriile ei percepţii: 
„Ineditul lucrărilor de pictură ale lui Ştefan Câlţia constă în asimilarea şi perceperea într-
un mod personal al realităţii şi totodată în asumarea unui soi de vizionarism încadrabil 
în parametrii misticului atemporal”. 

Cum de altfel ne convinge Dana Gliga şi atunci când este martorul (cronicarul) 
unei expoziţii. Cronicile sale plastice chiar dacă pe alocuri sunt tributare metodicii 
şcolare, încearcă să limpezească mai întâi senzaţiile sale, să-şi răspundă sieşi, să-şi 
lămurească acele concepte asimilate din lecturi. De mare valoare i se pare faptul de-a 
nota reacţiile sale pe care le urmăreşte îndeaproape, mirându-se apoi ca şi cum s-ar afla 
în faţa unui eveniment. Strecoară între aceste date subiective acele noţiuni care ne oferă 
prilejul să stabilim dacă între ceea ce a simţit cu ceea ce se află pe simeze se află în 
armonie. Ne lasă pe noi să aflăm, nu ne dă nici un răspuns, deşi am convingerea că, la 
fel, este conştientă că impresia ei poate influenţa percepţia generală. Dar o face din 
iubire şi aceste „aspecte ale artei” adună laolaltă mai multe informaţii despre artă şi 
artişti decât orice eseu savant. Aici trăiesc artiştii aşa cum sunt ei, aici suntem invitaţi de 
Dana Gliga la marele colocviu durabil al spiritului în suprema sa manifestare! 

 
           



 44 

 Radu VIDA 
 

 
Vinovat 

 
Când mi-am propus să fiu înger 
Dracul s-a coborât în trup, 
Omorând toate intenţiile din cer 
 
Când m-am învăţat să zbor 
Deasupra lumii tale, fluturi 
Au constatat că sigur mor    n                  
 
Când prima zi de primăvară 
A vrut să fie doar cu noi doi, 
S-a rupt arcuşul de vioară 
 
Când flacără am vrut să fiu 
S-aduc lumină în poiată 
Am ars din tine tot ce ştiu 

 
 

Insula 
 

Într-o zi de albastru total 
Pe lichide imensitzăţi 
Bărbatul priveşte o depărtare 
Numai a lui şi a mării. 
Acolo, foarte de tot 
În depărtările lăuntrice 
Barcelona şi Palma 
(Previzibilă corespondenţă) 
Sufletul a ridicat punţi 
Şi s-a trezit silueta albă 
Minunându-se de Casa El Capric 
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Eugen EVU 
 

Sigismund DUMA: Resursele crustale mondiale1 
 

Moto: Iar ca sentiment un cristal… 
 
Impetuos şi laborios, prof. univ. Sigismund Duma, decanul Facultăţii de Ecologie din 

Deva - Hunedoara, continuă  cu acest  masiv tratat opera unui cercetător şi a unui filosof 
practician, cum l-am denumit într-o altă consemnare. Amintind două anterioare opere, „ Geo-
ecologie”( ed. Dacia, 2000, 520 pagini) şi „ Resursele şi mediul”( Ed. Universitară Bucuresti, 
2006, 550 pagini) - Sigismund Duma etalează o inepuizabilă, crescândă, uluitoare, vastă şi 
vizionară Panoramă a Tezaurului mondial de resurse crustale. Uneori, lectura  ne induce  parcă 
o vrajă  a „ magiei cunoaşterii”  modern - sacerdotale, dacă vreţi alchimistice, în mod sigur  
revelatorii şi în dimensiunea cunoaşterii esoterice, dar şi metafizice  aduse în spectrul cartezian. 
Ca operă ştiinţifică, lucrarea se împlineşte implicit epopeic – poematic- rod al unui geniu  de 
plurisemiotician.  

Ca şi în precedentele tomuri, primite şi elogiate în mediile universitare din  ţară şi din 
lume, acest prodigios om de ştiinţă ne dăruie o extraordinară comoară de cunoaştere  a 
zonelor tulburătoare şi sub imperativul superior al  problemelor vitale pentru umanitatea 
actuală: salvarea resurselor  energetice  terestre, inestimabile însă şi acestea cândva  epuizabile, 
în sensul cunoaşterii lor estimative şi a  valorificării în folosul omenirii . Consideraţiile ştiinţifice 
ale autorului, paralele celor strict tehnico-economice sunt de virtuozitate şi relevă o mare 
conştiinţă ecologică românească - corelată splendid şi  interconectată generos- clarvizionar, la 
cea mondială. Domeniul resurselor crustale energetice, al celor minerale, precum şi rocilor 
utile, pietrelor preţioase este impecabil actualizat, glossat şi comentat din perspectiva unui hiper 
–lucid om de ştiinţă –dar şi rar comparabil simţitor al vastei problematici abordate sistematic şi 
coerent. Departe de o atitudine panicard- alarmistă, prof Sigismund Duma este în ascendenţă  
port-drapelul unei idei  generice-directoare de înaltă nobleţe şi responsabilitate empatică: cea  a 
Condiţiei Umane vis-à-vis de natură, de ambient, de paradeigma terestră  actuală şi imediat 
viitoare in genere . Întregul travaliu elaborativ al lui Sigismund Duma este focalizat inclusiv 
filosofic, cu o specială propensiune spre patosul avocatului culturii şi civilizaţiei într-un cosmos 
vizionat şi resimţit ca entitate omniprezentă în misterul providenţei, a Inteligenţei ubicue în 
ecuaţia eco- interconectiunii Viului activ. Cumva profesorul îşi etalează viziunea globală aidoma unui 
gigantic Cristal cu infinite faţete şi oglindiri mirifice: este clarviziunea minţii incorporate ca principiu ordonator 
subtil de profunzime – dar şi reflectat în cerul Cunoaşterii şi Existenţei în Acord armonic – simfonic cu regnurile 
: prin ceea că Omul însuşi este zidit liber şi paradoxal captiv  în CRIST-a- LOGOSUL LUMII prin 
lumina soarelui, dar şi a cugetului : unul deopotrivă sinergetic şi dramatic …energofagic! 

                                                 
1 Sigismund Duma, Resursele crustale mondiale, Editura Presa Universitară 
Clujeană, 2008. 
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Problema – axiologic  redefinind- este – conchidem – Mensura : vechiul deziderat 
/Sentinţă de la Delfi-Meden Agan, nimic fără măsură. In extenso. Evident, translaţia depăşeşte 
limita esoterică şi face re-ligio ( legătura  rezonantă) cu echilibrul universal.    

Tratatul este precedat de scurte sumare în engleză şi franceză, evident el fiind destinat 
bibliotecilor universitare cu predilecţie utilitară. Ireproşabil ilustrată, conţinând hărţi ale 
zăcămintelor şi arealelor de pe tot globul ale uriaşelor resurse crustale, cartea întregeşte o operă 
ultra- necesară generaţiilor nou- venite, întru conştientizarea şi implicarea activă, performantă, 
în domeniul acesta vast, care priveşte în fond însăşi supravieţuirea umană şi conştientizarea 
lumii asupra marilor teme pe care le confruntă în istorie şi în devenirea  spirituală a Umanului. 
Oricare dintre marile depozite culturale din lume merită a se instrumenta cu o atare 
contribuţie. Îmi permit să exclam- suspinând - la această carte versul lui Odysseas Elytis : „ Iar 
ca sentiment – un cristal”.  
 

Maria Diana POPESCU: Cai crucificaţi la simpozioane 
 
A noua carte a Mariei Diana Popescu –şi a şaptea de poezie – pare să fixeze o 

autoconstrucţie impetuoasă, exaltând de o manieră cvasi-colocvială- pe registru autoreferenţial 
– semn al unei personalităţi puternic- emoţionale –condiţia morală: în dragoste( sic, n) , în 
societate, în artă. 

     Tonalitatea şi enunţul direct, sunt exprimate dintr-un aproape al unei magnetice 
atracţii de contopire, de confluenţă  cu „ celălalt „ . Mesajul ars-poetica este al rămânerii 
efectului poesiei- ca ecou şi influenţă posibilă după retragerea celui ce a rostit, a scris. Aşadar 
filolaia impregnează filosofia şi ea se îmbie în crezetul-graalul sentinţei „ oraculare „. 

„ Desăvârşirea este a ta !/ Eu pot să mor şi să trec/ aşa cum îmi curg peste umăr/ 
braţele tale/aflate oriunde, aici, nicăieri” …Ubicuitatea cuprinderii –chemării ca îmbrăţişare 
androginică a fiinţei – coincidentia oppositorum- este de un feminism natural, actuantul fiind 
însuşi principiul ordonator . Fraza devine filozofie pură: „ Cea ( desăvîrşirea, adică devenirea, 
iluminarea ,n) singură aşterne pentru nimeni/ zmeiele  omului de zăpadă/ care notează totul 
despre femeile/ care-i cad la cărţi…Femeie şi eu/ mă pândeşte cel singur/ pe nenumăratele 
urme de copite/ când um,blu între două cetăţi/…tânără cum sunt( bătrână cum sunt/…caut 
un sfânt să am cu cine vorbi…Undevva m-am oprti/ şi te aştept într-un ceas mărit la 
microscop” ( Cea singură)..Maria Diana Popescu scrie dilatând paroxistic la limita 
suportabilului singurătatea , fără a lamento – tânguire – ci contracarând ironic sarcastic condiţia 
post- ruptură, separarea . Apelul la bestiarul cabalin – simbolul libertăţii ce nu suportă 
„îmblânzirea” , nici lassoul- este inspirat în construcţia cărţii- extrapolând semantic un sine 
regăsit tocmai prin vocaţia  spiritului  pentru  un spaţiu campestru, elizeic : „ Am visat toată 
copilăria să fiu pictor de cai/  nu meşter de fluturi” …” Pe nimeni n-a ( la ) durut în cot de 
viitorul meu” – este o expresie care anulează brusc avântul liric al antecedentului vers, Maria 
Diana Popescu rupând „ vraja rostirii” şi persiflând prozaic „ murmurul monadei „… 

Ceva ne spune că femeia –poetessa care „ se scrie”, se confesează cu aplomb aproape 
mistic – se teme de sinea ei vulnerabilă şi ca atare se ceartă pe sine, ori îşi reproşează tocmai 
ceea ce este  : o sentimentală . 
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Respingerea acestei valori considerată fiind anacronică şi riscantă…,apelează la un 
discurs de pamflet –diatribă iar lexicul polemic – aspru îi devine ostentativ ori involuntar unul 
dur, metalizat ,ca al unui Magnus Enzezberger- medicul : 

„ Cu tălpile murdare de bulgări placentari/ copiii mei nenăscuţi dorm ca beţivii/ 
răzimaţi de gardul dintre viaţă/ şi viaţa scurtă cât o vacanţă/ pe tărâmul cailor sălbatici/ care 
mă rivesc …”  Scăderea efectului emoţional ca impuls este prin astfel de desfăşurare – disipare 
a acestuia o stingere a inflamaţiei iniţiale, o cădere în proză şi riscat verbiaj . ( Copii şi cai). 

      Aglomerările semnificate constrâng artificios sau „ din fuga frazei” toată tensiunea 
iniţială la o derutantă devianţă ce suspendă sensul : „ Noe cu arca/ mielul şi lupul paznic/ la 
cimitirul cu şoimi/ şi Dumnezeu cu barba  în vânt” dând şi oprind startul simpozioanelor pe 
pământ”…Năucitor şi candid ! Ceva se întâmplă aşadar nu în voia „ transei” ci tocmai prin 
reprimarea ei prudentă, în respingerea exultanţei , care duhuie imaginarul şi se sperie ca pasărea 
de „ ciuhele” din lanul-textul propriu ! Insist pe astfel de carenţe – desigur – neobsedante – 
după ce observasem tocmai intuiţia da cappo a Inefabilului – vezi „Lumea dintre 
gânduri”…Maria Diana Popescu conceptualiza de la debut  în mod fericit spaţiul „dintre „ 
gânduri şi tatona relaţia temporală cu acesta – inerenţe ale unui homo poeticus – cogitans – 
metafizic : trecutul din clipă ( monada duratei umane,n ) . 

Angelicul spre care tinde prin  „ atingere” şi revelarea deităţii în uman, îi sunt adevăratele 
borne luminoase ale poetei acesteia cu ardere multicoloră, spectaculară, care adoră jocurile de 
artificii – peiorativ zicând.    

Substanţa din care se ramifică scrierea ei lirică – uneori şi comentariul ultra- empatic şi 
din nou exaltant ca atare –la cutare autor afin – este una a exuberanţei irepresibile şi a unei 
imperioasei nevoi de dăruire. Cu toate acestea, Maria Diana Popescu alungă cumva tocmai 
ţinta care o atrage- iar poeziile ei reţin uluitor frecvenţe oscilante ale stărilor de mare ardere:  

Poezia ei devine una ce aleaargă după Ceva, dar tot la dragoste ajunge – fără a o cuceri – 
ci doar interoga – teoretiza: „ Mă întreb dacă oamenii care iubesc târziu/ fac asta ca şi cei de 
timpuriu/ sau cad în groapa deprins urşi/ l inişti tulburi…şi totul e vânt aruncând pietre…nu 
ştii cine (te) azvârle pe cine”…etc Fuga afluenţa aceasta pe orizontala divergenţelor simbolice 
şi destructurarea lentă a discursului este a unei prea mari presiuni ce se eliberează cu iuţeala unei 
căderi de apă pe o suprafaţă lisă şi dură. 

Frecvenţa unor imagini –şoc este a  incidenţei spontanului cu autocontrolul textual  
temperamental pripit, ca riposte uşoare la ceva prea grav şi care te ameininţă: „ Viaţa cu răşina 
ei ca o cămaşă de duminică/ dezbrăcată de pământ/ goi să plecăm/ în lumea unde totul se 
petrece/ între piatră şi om” … Acest procedeu stilistic este cel ce nuanţează cel puţin colajul.  
Un simţi compoziţional ce se susţine paradoxal haotic. 

Contrapunctic desigur, suficient spre a reconsidera seriozitatea – autenticitatea acestei 
simţiri poetice certe – vom găsi în cartea ei semnele acelei apetenţe auto-sacrificiale – mistice- 
ce agită o matriceală şi chiar expansivă ( eroică!) foame de sacralizare a profanului prin cuvântul 
– „ copil născut „ (  nu nenăscut, vezi citatul de mai sus ). Feminitatea este într-atât de auto-
controlată încă devine un infern deşi se vrea purgatoriu de transcendere a Condiţiei:” 
Rostogolită între îngeri şi vânt ( superb!,  vebul feminităţii  condiţionat  între suflul cabalin al 
eterului şi  zeitatea   adoraţiei  mistice – Zburătorul ,etc n) 
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 Muzică de fond/ aceeaşi sonată pentru pietre/ împleteşte poem”( Penelopa!,n) …” să 
arunce arcul ascuns în cuvinte ( Diana vânătorii ,n) ascuns în cuvinte ( sky traps, n) …pentru 
ca apoi  să „ arunce gândul care ascute sabia” ( iarăşi frumos! .. iată poeta  care gândeşte – arde 
poetic  dar nu unitar, nu egal, nu  complinitor „ între izvoare şi fructe” …n) - …” în geamătul 
lui Cain” …) Aceeaşi muzică)…Supefiant şi nu neapărat, dar din nou aglomerarea de motive 
– cheie, legătură de chei încurcate febril când să deschizi uşa semiozei . „ Cum s-a întâmplat/ 
că mama m-a născut / ca pe un dicţionar cu plante de leac” …Frumos şi straniu fel de a 
poetiza. E ca o a doua natură, dacă nu un modus vivendi pentru un talent ce este neliniştit şi 
fertil dar sieşi primejdios – pe extremele şi acutele unei voci asuprite de …esenţe. 

Stănescu – Poetul ca şi soldatul- pare să-i fie conviv şi poetessa consimte în felul ei, 
condiţiei de „ soldat” al unui război care mereu nu ne aparţine : „  Şi rănită, şi medaliată/ în loc 
de trup/ cu o spurapunere de răni cusute/ în loc de privire/ o lacrimă agăţată/ strălucind de 
medalii şi epoleţi/ ca o piele de rezervă peste cea inutilă/ descusută la crăpături ( deja diluare 
textuală, n) 

Locuiesc încă în uniformă/ după tot războiul/ în magazia din care/ omizile urcă la cer 
să facă poeme (  crisalidizarea, voila ! n)…”.Iată metamorfoza ! (aluzie livrescă  la Kafka, nota 
bene ) 

Poemul „ Eu, soldat” ,pag 65) continuă şi se susţine ca întreg printre cele mai rezsitente 
dintre multele în care Maria Diana Popescu în fond schiţează incendiar autoportete- 
alegorismul modern impregnat de aluzii ori’onice –sceptice…În totul poeziei pledante în 
apărarea „ cailor sacrificaţi la …simpozioane” ( sfânta libertate a spiritului poetic ajunsă în 
derizoriu în dezmăţul declamante – ipocrite – profanate ) – un CE aleatoriu  resimţit  în mod 
unic şi – repet- eroic – viscoleşte fierbinte o fugă, un vertij ce se iscă din nimic şi se stinge 
brusc- aidoma vântului care îngenunchează  suspendat în nefiinţa –i proprie. 

 Probabil  prin aceea – ori pretextat prin aceasta că : „  „Am simţit cum pe dinainte îmi 
trece/ ca o pală de vânt, pajura”…prin ochiul de licurii al norocului/ tocmai pe malul celălalt/ 
…un amărât de pescar/ridicase din greşeală puntea” … 

Da, existenţa poetică redevine vital una a norocului şi invers. Cap Pajură. Poate. Sau 
parafrazând bipolar : şi caii se crucifică, nu-i aşa ? Iar în zodii Inorogul şi Peştele sunt departe 
cu un abis. Nici măcar Visul care întrevede …zeitatea, nu compatibilizează.   

Urmând capriccio şi intuind prin asta fertile descoperiri, un itinerar  labirintic însă cu 
ambele capete ale firului ariadnic  între degete …, ludic şi  uneori greşitor dar astfel având şansa 
ieşiri sugerată icaric ( în sus !)   Maria Diana Popescu îţi scrie reportajele între substanţă şi 
inefabil şi „ detectivismul „ ei în autocunoaşterea dincolo de mreaja realului, îi este propriu şi 
original 

  Dacă va şti la timp să evite auto-manierismul , cum nu a ştiut bunăoară cel mai „ 
singur printre poeţi” Sorescu. Ca dealtfel şi cel mai iubit de epigoni, Nichita. Dar cred că 
fiecare se câştigă numai din ceea ce pierde el însuşi. Vorba lui Roland Barthes : prin 
asompţiune.( a triumfa în plină pierdere) . Şi încă ceva : o astfel de poezie o înţeleg deşi iubesc 
altfel. Mea culpa.  
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Victoria MILESCU 

CEALALTĂ VREME 
 
Încep cuvântul 
pe care-l termină vântul 
viaţa pleacă 
lăsând în urmă vidul 
slujind artifexul 
viaţa pleacă 
luând cu ea înspăimântarea morţii 
neînvăţată încă să se desprindă 
să-şi poarte de grijă 
spre cerul ca un ochi de ciclop 
arunc piatra cuvântului… 
 

PUTEREA TĂCERII 
 
Trecutul arde  
ca o rană adâncă 
ce nu mai necesită îngrijiri 
din orice poţi muri 
din orice 
spune viermele harnic 
merită să încerci 
să fii o zi vierme 
tu, care zbori 
protejat împotriva fericirii 
răstignită 
între virtute şi necredinţă. 
 

DESPRE TEAMĂ, CU DRAGOSTE 
 
Oriunde ar merge este tot el 
rădăcina cărnii oftează: 
cărei zăpezi l-ai promis 
cărei furtuni 
neîngăduit de barbară 
 
pasărea îşi caută un înger 
privind spre pământul unde 
florile îi oferă parfumul gratis 
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soarele nu costă nimic 
şi totuşi cineva mereu plăteşte 
 
oriunde ar pune zăbrele 
libertatea şi moartea pătrund 
 
deopotrivă tandre şi nemiloase 
în lumea învăţând 
despre teamă cu dragoste 
de la un înger rănit 
 
ce ştie vântul 
aducându-i la picioare 
o monedă de argint 
să-şi pilească încet cătuşele… 
 

ALCĂTUIRII CE SUNT 
 
A muri este tot 
un fel de a scrie poeme 
a muri este un fel de-a hoinări 
printre cuvinte 
având curajul de a cădea în genunchi 
a muri este tot un fel de 
a scrie poeme 
sub stelele căzătoare 
împrăştiind pulberi de haşiş 
printre îngeri 
ei vor avea grijă 
să nu scrii prea mult… 
 

EXIL DE BUNĂVOIE 
 
Spăl apa  
de moleculele singurătăţii 
prin odaie trece râul 
cu resturi de echipaj stelar 
dincolo de marginea patului –  
prăpastia viului 
vaierul cristalin aşteaptă 
tu, eu sau moartea 
cu mâinile ude îşi desface haina 



 51 

încinsă de focul de oase 
a greşit mult 
să înveţe mult 
mă cufund în apa care spală râul 
el se cufundă în mine 
sorbind strigătul 
pedepsei 
să-şi ducă viaţa până la capăt.  
 

ACELAŞI CER 
 
Acelaşi soare, acelaşi aer 
şi pentru mine şi pentru el 
aceleaşi spaime circulând 
între ţările noastre unde 
suntem pe rând şi sclav şi stăpân 
câte lucruri de făcut sau de zdrobit 
se zbat între noi 
fiecare luându-ne puţin cer, puţin aer 
puţină lumină din steaua norocului 
rămânând doar imaginea  
ştearsă de ploi 
a inimilor rostogolindu-se 
prin lumile răvăşite… 

 
FORFECÂND SPAIMA 

 
Nimic nu este al meu 
văzându-vă, văzul 
este al vostru 
poemul despre lăcuste 
devine lăcustă 
mâna mea mângâindu-te 
devine mâna poemului 
sfârtecat de fraţii mei, lupii 
din pădurile albe 
spaima lor e a mea 
şi iarăşi a lor 
în cădere, îngerul aerului 
scutură sângele 
dintr-un pom înflorit… 
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Valeria MANTA TĂICUŢU 
 
 

Amintirea poetului 
 
Micromonografie „dublată şi susţinută de o antologie poetică şi de un aparat 

critic”, lucrarea lui Mircea Dinutz despre Florin Muscalu (Editura Pallas, 2007) încearcă 
să-l prezinte pe poetul vrâncean nu într-o pioasă şi favorabilă lumină post mortem 
(ştiut fiind că „despre morţi, numai de bine”), ci în complexitatea sa umană şi creativă. 
Omul Florin Muscalu era vulcanic, incomod, avea o gură la fel de mare ca şi 
contemporanul / concitadinul său, Dumitru Pricop (trecut şi el, între timp, la cele 
veşnice), ştia să-şi facă duşmani perseverenţi şi serioşi, dar era, ca poet, înzestrat cu 
sensibilitate, bun-gust şi energie creatoare. În afară de volumele de poezie, au rămas de 
la Florin Muscalu numeroase recenzii, cronici, încercări de critică literară, pamflete, care 
demonstrează capacitate de sinteză şi simţ artistic. Cum, de altfel, constată, cu 
obiectivitate, şi Mircea Dinutz: „Am mai reţinut, pentru această carte dedicată celui care 
a scris Lupoaica albă şi Arta ceaiului, cîteva excelente articole de critică literară ce 
dovedesc că nu-i lipseau aptitudinile şi, mai ales, abilităţile de acest gen, cu condiţia să 
se fi luat foarte în serios şi să-şi tempereze subiectivismul devorant, născut din multele 
sale simpatii şi antipatii literare, într-un mod contraproductiv (cum se spune astăzi). 
Hotărât lucru, avea gust, priză la ideea poetică şi mână sigură. Îi lipseau doar 
cumpătarea, răceala de a pune în cumpănă texte, cărţi şi autori pentru a ajunge la o 
dreaptă judecată” (p.6). 

În prima parte a studiului introductiv („Începuturi. Căutări. Primele împliniri”), 
Mircea Dinutz, deloc impresionat de faptul că, după ce se duc la Domnul, majoritatea 
poeţilor trec drept genii în provinciile care i-au scos la lumină, judecă obiectiv lirismul 
iniţial al unui poet care-ar fi putut cu adevărat să aibă un cuvânt de spus în literatura 
română. Debutul lui Florin Muscalu s-a pierdut cumva prin anii 70, când alţii nu 
neapărat mai talentaţi, dar sigur mai norocoşi (Mircea Dinescu, Dan Verona, Mircea 
Florin Şandru ş.a), au beneficiat de acea „critică holografică” de care pomeneşte Virgil 
Diaconu, în măsură să creeze poeţi peste noapte. Poeta faber, adică muncitor, răbdător 
şi la zi cu lecturile din poezia română contemporană şi nu numai, Florin Muscalu 
depăşeşte foarte greu elegia livrescă, rămânând, până la apusul carierei sale artistice, 
tributar clişeelor cărturăreşti, de unde impresia de poezie artificială, prelucrată până 
când în ea n-a mai rămas nici urmă de sentiment. Mircea Dinutz nu-i iartă 
concitadinului său aceste scăpări: „Cu alte cuvinte, în faţa noastră se aşază o lume a 
semnelor şi reperelor cărturăreşti, sub semnul difuz al melancoliei. Şi totuşi... un poet 
de cea mai pură fibră romantică, dublat de un cerebral cu gesturi reţinute, nu îndestul 
de matur, odată ce stângăciile sale se află la vedere: ceştile s-au spart de nemurire; 
poarta urlă-n cosmos străvezie; cearcănul pantofului cu toc subţire pe care – 
sunt sigur – nu şi le-ar fi îngăduit la a treia sau a patra carte” (p. 10). 



 53 

Abia volumul din 1982, „În hainele scumpe ale mierlei”, crede Mircea Dinutz, 
„tranşează” lucrurile în favoarea poetului, poate şi pentru că melancolia încetează să 
mai fie o „poză”, ci, adâncă şi emoţionantă, pare consecinţa  „realităţii provocate de 
moarte”. Cu alte cuvinte, Florin Muscalu renunţă la temele livreşti şi se ocupă de eul 
său foarte liric, textul transcriind cu sinceritate experienţa personală: moartea nu mai 
apare „ca recviem, ci ca o explozie de chihlimbare” (p. 11). Simbolul chihlimbarului 
este semnalat de Mircea Dinutz cu un uşor subiectivism: „Dacă acesta, chihlimbarul, 
semnifică aspiraţia spre puritate spirituală, privighetoarea, cel de-al doilea motiv liric 
fundamental (în volumul discutat), ar semnifica materializarea acestei aspiraţii prin 
cântec şi poezie” (p. 12). Criticul nu pomeneşte nimic despre o posibilă influenţă a 
volumului „Tânguirea mierlei” de Georg Trakl, apărut la Editura Facla, în traducerea 
lui Petre Stoica şi în anul 1981, adică exact cu un an înainte ca Florin Muscalu să 
publice „În hainele scumpe ale mierlei”. 

În rest, Mircea Dinutz sancţionează pe bună dreptate amestecul de „poze” şi 
atitudini contradictorii, precum şi influenţele livreşti care continuă să roadă textul pe 
dinăuntru: „Poetul se îngrijeşte atent (cât se poate de atent) de ţinută, are o eleganţă 
studiată, ceea ce a condus mai adesea pe comentatori la ideea unui ton impersonal. Aşa 
s-ar explica eticheta de parnasianism sau neoparnasianism aplicată cu generozitate, dar 
nu şi cu dreptate, întrucât nu se poate referi la întregul poeziei sale şi nu poate explica 
formula sa lirică ceva mai complexă: un romantism (structural) uşor de identificat, 
simbolism în măsura în care autorul are cultul artificialităţii, construieşte o retorică 
bazată pe tehnica simbolului şi a sugestiilor sonore, expresionism, pentru că poezia 
acestuia, în ce are ea mai bun, devine experienţă a exprimării de sine, concretizate în 
imagini mai intense” (p. 13). 

Fiecare volum semnat de Florin Muscalu este înfăţişat, sintetic, în ceea ce are mai 
bun, fără a se neglija scăderile – inerente în cazul unui poet care a preferat să 
împrumute trăiri şi imagini, în loc să-şi exprime, aşa cum s-ar fi cuvenit, simţirea 
decantată, purificată de balastul lecturilor mai degrabă eclectice. Microantologia care 
urmează acestei prezentări sintetice cuprinde cele mai reuşite poeme ale lui Florin 
Muscalu, care, de acolo de sus, are de ce-i mulţumi criticului atent şi parcimonios care a 
făcut selecţia. Iată, spre exemplu, un poem din volumul „Sfîntul Aer şi Prietenii săi” 
(1996): „Cei ce i-au scris morţii n-au primit / răspuns... / Au semănat, s-au îngropat în 
ea / mereu, / Şi-au aşteptat, plângând, să li se-arate / Acelora mai buni, chiar 
Dumnezeu... // Şi n-au primit răspuns. Doar / câte-un măr / Cădea în toamnă din 
privirea lor, / Şi literele fumegând ploios / se aşezau pe gura gre 
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Aurel POP 
 
repetiţie 
 
stai şi priveşte şarpele  
târându-se pe burtă de la facerea lumii 
consecinţa blestemului 
sau lăcomia femeii 
jucându-se de-ascunselea goală 
cu frică de dumnezeu 
şi ruşine de semenii 
repetând mereu 
“cu durere” voi naşte poemul 
blestemat să fie cuvântul din cauza mea 
aduţi amninte când mai scrii 
de poetul care a pus titlul poemului 
nu uita să-l reciţi o dată pe zi  
fă-i publicitate pe net 
bate-l în cuie de lemnul crucii 
în piaţa mare a oraşului 
chiar dacă dâra de sânge 
v-a curge de sub coasta poetului 
 
 
în fiecare noapte 
 
undeva în oraş s-a organizat 
deşi nu a fost avizat 
licitaţia spaţului destinat 
amplasării soclului poetului x 
supăraţi că n-a început la fix 
din lipsă de participanţi 
evenimentul n-a mai avut loc 
cineva a pus la cale un troc 
cu toate acestea azinoapte 
se vorbea mereu doar în şoapte 
doar poetul scriind la calculator 
poemul vieţii 
din vremea când era fecior 
 
 
 



 55 

 
 
alt anotimp 
 
când pleacă berzele 
ceva se desprinde din noi 
cerul îl simţim mai aproape  
semn că vine alt anotimp 
stăm încuiaţi în casă 
dăm la zaruri 
doi doi 
şase şase 
facem porţi-n casă 
de fiecare dată intră cineva 
după care aşteptăm cuminţi 
jurnalul de ştiri 
 
 
 
geneză cu superstiţii 
 
 
când ne trece  
pisica neagră prin faţă 
punem totul în cârca Creatorului 
ne ferim să aratăm  
pe cineva cu degetul 
îi rostim doar codul numeric 
personal n-ai cu nimeni nimic 
totuşi îi aduci un braţ de blesteme 
şi-a fost seară  
şi-am bârfit 
şi-a fost dimineaţă 
şi-am deschis fereastra 
prin care a intrat altă lume 
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Marian BARBU 
 

Titu Popescu - De la disidenţă, la eficienţă culturală 
 
 Aserţiunea că doar imboldul existenţei operei literare determină mişcarea 

criticii, în variile sale forme, a devenit demult depăşită chiar de actul criticii în sine.  
Îndată ce ea a trecut de stadiul impresionismului sau al celui de întâmpinare, 

ajungând creatoare ori de direcţie. În ultimă instanţă, de idei. Aici, contaminarea cu 
filosofia şi cu estetica devine iminentă, de la sine înţeleasă. 

 Aceste etape, şi altele derivate, încă nenominalizate aici, îi sunt tare cunoscute 
lui Titu Popescu din Germania. Căci, atâta timp cât s-a aflat în România (n. 1 mai 
1942), până în 1987, el este autorul unor lucrări de referinţă pentru Mihail 
Dragomirescu (1972), Mihai Ralea (1973), Specificul naţional în doctrinele estetice româneşti 
(1977), Necesitatea esteticii (1979), Concepte şi atitudini estetice (1983), D. Caracostea – un critic 
modern (1987). Acestora li se adaugă altele, cu trimiteri mai puţin voalate la implicarea 
artelor în formarea orizontului de cultură al fiinţei actuale. 

 Nici periplul editorial, cu bătaie sincronă din Germania nu este mai puţin 
impresionant. Toate aceste forme de manifestare intelectuală ale lui Titu Popescu 
confirmă efortul de activitate scripturală al cărturarului de stirpe nobilă, a cărui 
concepţie de lucru bine gândit şi făcut are continuitate şi evidenţă. 

 Aşa că, prin perspectiva realizărilor de până acum, cartea Colonia 
compatrioţilor (Criterion Publishing, Bucureşti – 2006, 96 pagini) ne apare ca o 
respiraţie epică, în care jubilează cultura, expusă eseistic, cu impresiile reporterului 
cultivat într-ale cărţilor. 

 Mi-aduc aminte de notele de călătorie sau de jurnal ale profesorului meu de 
literatură universală, acad. Tudor Vianu, care, călătorind în Germania, Italia, Grecia, 
India etc., pe când le citeai, trăiai momentele unei lecturi desprinse parcă din alte cărţi, 
din baza de date personale ale sale. Se afla acolo, ca şi la Titu Popescu, o transluciditate 
reală, nu mimată, care încarcă luminos biografia autorului. 

 Cu un titlu kafkian, cartea lui Titu Popescu se revendică doar o singură dată 
din sursa cehului neamţ, în textul omonim acestuia (Colonia penitenciară – 1919). Autorul 
român descrie o secvenţă din adunarea unor emigranţi români, care-şi luaseră obiceiul 
(junimist?) de a se întâlni în fiecare vineri seara la un Centru Cultural şi de a pune 
„lumea la cale”, mai ales pe cea din spaţiul Europei de Est, care-i adăpostise un timp şi 
pe care, din cauza acerbei politici roşii, îi împinsese spre… occident. 

 După multe exerciţii de convieţuire în astfel de formulă, se stabilizaseră 
anumite relaţii, momente de etapizare, neglijându-se orgolii şi oprobrii, ajungându-se 
cumva la o nobilă destindere de grup. Numai că sosirea unui invitat, anunţat, şi nu 
venit intempestiv, tulbură atmosfera. Titu Popescu, ştiutor de carte, îşi justifică mottoul 
angajant, din Verdictul lui Franz Kafka: „Din câte povestea, n-avea nici un fel de legături propriu-
zise cu colonia compatrioţilor săi de acolo, dar, totodată, aproape că nu era în relaţii de societate nici cu 
familiile autohtone”.  



 57 

Numaidecât, fără altă motivare, Titu Popescu îşi ia musafirul –cauza cauzelor! – şi 
se hotărăşte să nu mai invite pe nimeni la Stammtish (cafenea), „care ar putea să 
pericliteze privilegiul instaurat – cel al minciunii vitale” (subl. aut.). Pe loc, îşi întăreşte, 
atitudinea (fals) neutră cu un gând de istoric literar: „mare dreptate avusese Ibsen, cu vital-
necesara lui raţă sălbatică…(titlul piesei din 1884). 

 Pe linia aceleiaşi observaţii, de predominanţă a informaţiei de cultură, asupra 
impresiilor imediate, se află şi Notele din Australia. Dar nu numai ele! (Vezi Ploaie cu 
peşti). 

 Cel care a survolat prin lecturi dense estetica din toate timpurile (europene, în 
primul rând) îşi drapează impresiile cu un determinant din domeniu, fără să-i producă 
vreo translaţie în perifrază sau parabolă. Iau două exemple. Primul. Zborul papagalilor 
trasează „o dungă estetică de o clipă! Pătrunderea soarelui într-o dimineaţă australiană 
marchează „o simbioză estetică a locului”. 

 În genere, notele de călătorie ale lui Titu Popescu, altele decât cele de acum, 
sunt drapate şi traversate de cultura istoricului literar care domină gazetarul, fără însă a-l 
izola. Cartea debutează cu un text despre Normandia franceză, care, zice autorul, 
„atrage printr-o paradoxală îmbinare între mister şi francheţe”. Şi se încheie astfel: „Întreg peisajul 
se arată a fi terifiant prin sfidarea logicii: se vede că grecii vechi au elaborat-o fără să fi văzut 
incredibilul spectacol al rocii din Australia, altfel ar fi ridicat şi dubiul la rang de concluzie a 
silogismelor”. 

 Desprind doar neologismele din cele două fragmente-citat: paradoxal, mistere, 
francheţe, terifiant, incredibil, dubiu, silogisme. Nu sunt ele suficiente, ca argumente 
peremptorii, pentru observaţia mea de mai sus privind predominanţa culturii, în actul 
receptării imediate? 

 A nu se înţelege de aici că direcţiile comunicării duc spre auster, spre rigid. 
Dimpotrivă, fraza lui Titu Popescu are supraveghere şi închegare fluidă. Plasarea 
elementelor lirice se conjugă adesea cu beneficiile frumosului de ţinută. Chiar alternanţa 
acestora cu micile vexaţiuni de călătorie (din Canada în America, sau cu cele din 
Australia, din Grecia, Italia, Spania) se punctează anecdotic sau hazliu. Deh, români 
suntem pe oriunde mergem! 

 Extrag câteva formule stilistice, aparţinând… poetului, care nu este 
întotdeauna izgonit din pantheonul exprimării: „păstosul ei bandaj de  nisip”, „plaja are 
consistenţa untoasă a celei de la…”, „Michelangelo fixase acolo alesul lui mesaj paradisiac”, 
„frumuseţile din jur veneau spre mine aduse de îngeri, cu o infinită graţie muzicală”, „de pe puntea 
vaporului venea mai ales un gust acru de mahmureală”. Ş.a.m.d.  

 Dintre foarte multele armonii, iată şi o simbioză de texte lirice cu cele culte. 
Un „vapor cultural” se deplasează pe Dunăre. Ingrata lui alunecare pe suprafaţa fluviului, 
zice Titu Popescu că „era de-a dreptul poetică: prin ea, se rafina diversiunea şi i se adiţiona 
absurdul. Apetitul lor evazionist îl legănase cu sârg muzica Dunării şi întregul apetit de la bord, din el 
mai rămăsese acum doar atât cât să anime jucăriile mecanice dezafectate ce coborau pasarela, adică o 
serie de clişee livide, corectate cu vizibil efort încrâncenat”. 
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 Un traseu, mai mult ideatic, dar şi tematic (vezi excelentul eseu Ochii care nu te 
uită) vizează mijloacele diabolice ale securităţii „de ieri” care slujeau variat şi îndestulat 
cauza partidului unic. Vârful de lance îl atinge comentariul la cartea lui Milan Kundera, 
intitulată Insuportabila uşurătate a fiinţei. 

 Nu este o dezbatere pro causa, ci o relatare (nu atât ficţională) despre o 
delegaţie de medici care, „ajunsă la graniţa dintre Thailanda şi Cambodgia”, trebuia să 
îngrijească trupuri umane, nu poate înainta din cauza unor… ochi specializaţi! Prilejul îl 
obligă pe Kundera să deschidă un comentariu despre „fiziologia ochilor în comunism”, iar 
pe Titu Popescu să se expună pe sine şi împrejurările care l-au determinat să părăsească 
România. 

 Numaidecât, omul cult, concret, istoricul literar Titu Popescu, realizează un 
racursi şi în „bestiarul de Arguşi moderni şi naţionali”. Între aceştia, îl situează întâi pe I.L. 
Caragiale, apoi pe Delavrancea etc. Pledoaria autorului este de a nu uita nimic din 
dramele care ne-au sufocat valorile. 

 În continuarea acestui deziderat, la urma urmei de permanenţă pentru toate 
generaţiile, se află nu ca o anexă, addendă ceva, ci ca un apendix-probi eseul Straniul 
repetabil. Se ştie că straniul poate fi o categorie estetică în condiţiile când înregistrează 
anumiţi parametri de realizare. El i s-a livrat ca atare lui Titu Popescu în prezenţa 
figurilor de ceară din Milano şi Hamburg. Raportarea la România devine explicită. 

 Suita textelor de revendicare a demnităţii omului de ieri, se cuvine să aibă 
nominalizată şi materia din Caracterele (1688) lui La Bruyere, reprezentate aici prin 
Domnul Silvan. Ieri dovedit om al regimului comunist, astăzi, trecut în barca 
„dreptacilor”, cu tunete şi fulgere. Astăzi, linguşeşte şi aclamă, iar când este deconspirat 
public, domnul Silvan nu mai dă „nici un semn că ar mai dori să mă câştige de partea lui”, zice 
Titu Popescu. 

 Găsesc elegante şi atente textele din Grecia mirabilă şi poezia fără pereche din 
proza Pe Muntele Saint-Michel. Dar nu pot accepta, prin nici o formă de explicaţie, abuzul 
folosirii cuvântului lucru (la singular ori la plural), ca pe un tic impardonabil, extins 
tiranic la români. Nu de ieri, de azi. 

 După cum găsesc fericite identificări de scriitori ca Eminescu, Nichita 
Stănescu, Ion Caraion şi ceilalţi. Cu atât mai mult, cu cât în jocurile exprimării lui Titu 
Popescu ei se alătură altor „mari” din literatura lumii. 

 Socotesc cartea de faţă a lui Titu Popescu o reconfirmare a omului care a citit, 
a scris şi a călătorit cu sentimentul omului modern că mişcarea - reală sau imaginară – are 
nevoie de idei, de atitudine şi de exprimare coerentă. 
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Daniel LĂCĂTUŞ 
 

Poezia 
 
  Toată ziua stă ascunsă 
  între coperţi, 
  pare de multe ori ruşinoasă, 
  rar când îşi scoate capul în lume. 
  Nu se plânge că i-ar fi foame, 
  nu se vaită când o doare ceva, 
  tace şi înghite totul  
 
 
 

în piaţa agroalimentară 
 
M-am săturat de melancolie, 
stări maladive.... 
prea mult negru au văzut ochii mei. 
Astăzi, 
în piaţa agroalimentară 
din oraşul Călan 
o ţărancă m-a întrebat: 
"nu cumperi fericire?" 
N-am stat prea mult pe gânduri, 
m-a costat doar zece lei 

 
Sărmana mea Dacie 
 
Sărmana mea Dacie 
şi-a dat ultima suflare 
pe autostrada soarelui 
în seara zilei de treisprezece Martie, 
o zi înnorată de marţi. 
Am internat-o în spital, 
dar în zadar, 
medicii nu i-au mai dat nicio şansă. 
Am insistat să fie operată. 
sufletul îi decedase în scurt timp.... 
A murit sărmana Dacie. 
Surioara ei 
grav bolnavă, 
în urmă unui transplant de rinichi şi plămâni 
de la sora ei 
plecată printre sfinţi 
a fost readusa la viaţă 
 
In piaţa cu vechituri, 
 
In piaţa cu vechituri, 
metamorfozat 
in compot de oase- 
un schelet de poet 
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Nemurirea 
 
Am întâlnire 
cu nemurirea 
în cer şi 
pe pământ- 
se preface 
într-un cântec 
 
Privighetoarea 
 
  Inima-mi plânge  
  în tăcere. 
  Pe-o cracă 
  privighetoarea-  
  îşi dă 
  ultima suflare 
 
Ultima noapte de dragoste 
 
Era ultima noapte de dragoste 
n-am mai stat să mă îmbrac 
am mers în grabă pe front 
total dezbrăcat de 
sentimente 
 
Mă caut de păcate 
 
Toate păsările 
ard în bătaia soarelui- 
….în urma lor cenuşă 
 
Mă caut de păcate 
Şi-mi curăţ rănile 
Nevindecate. 
 
Toate au murit în mine, 
doar inima-mi mai cântă 
din strunele durerii 
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Petre FLUERAŞU 
 

Daniel Lăcătuş, construindu-şi templul 
 
 Abordând poezia cu efervescenţa specifică tinereţii, Daniel Lăcătuş transmite 

stări, staze şi reuşeşte să-şi convingă în fiecare moment cititorii. Mizând pe un filon 
autentic, poetul vorbeşte despre iubire, despre pasiune, despre viaţa sa. Ne regăsim în 
aceste versuri, descoperim alte şi alte momente rafinate, momente de magie. 
Construind un templu al cuvintelor, Daniel Lăcătuş le oferă cititorilor  

Daniel Lăcătuş scrie cu verva căutătorului, a celui care încă nu se încrede orbeşte 
în niciuna dintre momentele pe care le-a trăit sau pe care se pregăteşte să le trăiască. El 
identifică tipare, izolează modele, însă nu încearcă să impună nimic. Poeziile sunt 
întrebări, prezintă posibilităţi, deschid orizonturi noi, fără a atenta însă la integritatea 
celor vechi. Poetul izolează un nou set de paradigme, îşi stabileşte modelele propriului 
sistem de referinţă. Acesta din urmă capătă astfel vigoare, pentru că este produsul 
rafinat al unui efort individual, toate regulile sale definitorii sunt armonizate într-un tot 
unitar coerent. Cartea se deschide în faţa cititorului oferindu-i acestuia prilejul unei 
călătorii mistice prin lumea ei fantastică. Simbolurile sunt transpuse în această realitate, 
înzestrate cu noi semnificaţii, adesea totemificate. Fiecare dintre noi are o Golgotă, iar 
pentru a o depăşi avem nevoie doar de încredere: ”M-ai lovit cu atâta sânge rece / tu soartă 
blestemată / ai făcut din mine / o bestie / un nenorocit copil / al nimănui. / M-ai lovit ca un mişel / 
destin crud, netrebnic, / învineţit mi-e sufletul / ce plânge necontenit. / M-ai maltratat barbar / o 
viaţă / tu soartă blestemată! / Nu mă plâng ca un laş / şi-mi duc cu demnitate crucea. / Singur 
domn cu mine / e Iisus / ce mă aşteaptă la / Golgota.” 

Poemele au numeroase nuclee, pentru că ideea este reluată, se insistă asupra 
diferitelor ipostazieri, se scoate în evidenţă posibilitatea infinită de nuanţe în care poate 
fi redată o anumită întâmplare. Stilul este descriptiv. Poetul se izolează de lume, însă 
recunoaşte într-un final că face parte totuşi din ea, şi participă la momentele cheie care 
o definesc. Chiar dacă multe dintre procesele descrise au loc în propriul corp, chiar 
dacă în multe dintre imagini este punct central, eul liric este distant, obiectiv, redă cu un 
aer aparte al sincerităţii transformările prin care trece. Nu este sesizabilă nici măcar în 
cele mai teribile momente ezitarea, pentru că aceasta pur şi simplu nu există. Chiar dacă 
vorbeşte despre moarte şi iubire, chiar dacă pe alocuri creionează universul în culori 
apocaliptice, poezia îşi păstrează luciditatea, coerenţa, fără să alunece în mizerabilism. 
Imaginile se succed rapid, sunt de foarte multe ori surprinzătoare, insistă adesea pe 
aspectul brutal inerent existenţei. Daniel Lăcătuş îşi pune întrebări şi încearcă să 
răspundă, nu se teme de nesiguranţă. Certitudinile nu mai există de mult. 

 Stilul este rafinat. Se insistă mult pe aspectul filosofic al fiinţării, pe problemele 
de conştiinţă şi pe dialectica specifică analizelor. Cuvintele simple se îmbină armonios 
cu trimiteri spre diferite texte clasice, de multe ori de factură religioasă, iar conceptele 
pendulează între extreme, atingând armonia adesea şi impresionând cititorul prin acest 
joc ce pare etern. Eul liric îţi este ghid prin această lume, îşi face simţită prezenţa 
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demiurgică adesea, însă subtil, fără să răpească din naturaleţea discursului poetic. 
Pendularea între persoana a III-a şi discursul direct de tip jurnal oferă savoarea 
volumului, adresându-se unui public larg. Nimic nu este forţat, arbitrar, fiecare vers 
pare o concluzie firească a celui dinaintea sa, fiecare cuvânt pare să completeze încă un 
spaţiu în acest imens mozaic. Daniel Lăcătuş creează o adevărată feerie a cuvintelor, 
reuşind să convingă prin fiecare cuvânt, reuşind să le ofere cititorilor săi momente 
autentice, în care fiecare se poate regăsi. 

 Versificaţia albă, împletirea dintre versurile lungi şi cele scurte, subliniază ideile 
centrale ale fiecărui poem. Prin apăsarea pe anumite cuvinte, creatorul scoate în 
evidenţă senzaţii, imagini, simboluri. Construcţia esenţială a visului se bazează pe 
simbolurile ascunse în fiecare arcuire a sa. Prin intermediul metaforelor meticulos 
realizate, Daniel Lăcătuş creează un decor feeric, specific visării. 

 Laitmotivul acestui volum de debut este iubirea, puterea individului de a se 
reinventa. În fiecare noapte iubim, iar gândurile pot zbura libere, pot crea frumuseţi 
nebănuite. Sub lumina lunii, o lume întreagă se deschide în faţa creatorului de frumos, 
care, în mijlocul unei noi obsesii nocturne, visează. Doar la sfârşit ne dăm seama că 
totul s-ar putea să fi fost doar o iluzie. Atunci însă, suntem destul de maturi pentru a 
înţelege că asta de fapt nu contează: “Iubesc! / n-am idee pe cine, / dar simt asta. / Poate pe 
vecina / deşi nu prea cred / sau poate vreo colegă / dacă nu cumva o profesoară, / cert e că iubesc! / 
M-am gândit că ar putea fi vorba / despre o altfel de iubire, / iubirea de carte posibil să fie, deşi… / 
mă îndoiesc / sunt de mic certat cu şcoala, / sau poate iubirea de aproape/ …n-aş crede! / Iubesc ceva 
probabil, / dar ce? / mâncarea facută de mama / sau sucul de struguri de bunica preparat, / sau 
mămăliga bunicii… / nu ştiu sigur / cert e că iubesc, / pe cineva, ceva… /  prea convins nu sunt / 
Iubesc nopţile cu lună plină, / iubesc să număr stelele, / iubesc probabil fetele / cu ochii căprui şi părul 
de foc / M-am gândit puţin / şi am tresărit uşor / la gândul că poate nu iubesc, / să fie doar o iluzie 
a mea? / Nu prea cred… / inima-mi bate cu sete / ca un dangăt chinuit al dragostei, / dacă nu-i 
cumva melancolia ce arde în mine. / Iubesc... sau nu!” 

 Poezia lui Daniel Lăcătuş convinge, iar autorul reuşeşte să-şi fascineze cititorii. 
Păseşti într-o lume a iubirii, o lume în care esenţele se amestecă, oferind de fiecare dată 
alte configuraţii, mai strălucitoare, mai luminoase. Descoperi fantezia fiinţei, descoperi 
cum poţi exprima iubirea prin intermediul cuvintelor dibăcite. Daniel Lăcătuş ne învaţă 
cântecul iubirii. S-ar putea să descoperim până la urmă că acesta este singurul idol care 
merită slava noastră.... 

 
 

Bibliografie: Daniel Lăcătuş – La templul poeziei – Lumen – 2008  
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Constantin  STANCU 

RUGURI 
 

Adrian Botez scrie o carte 
densă şi tumultuoasă, o carte despre 
România şi despre români, despre ce 
se petrece în istorie sub ochii noştri 
interesaţi de o altă viaţă, mai bună, 
mai deschisă valorilor puse de 
Dumnezeu în fiecare.  

Atent la tot ce se întâmplă şi 
implicat în evenimente ca parte a lor, 
dar şi ca martor de lux al istorie 
prezente, suferind şi, totodată, 
optimist pentru români în cartea sa  
RUGURI / România sub asediu, 
carte apărută la Editura „Carpathia 
Press” – 2008, Adrian Botez strigă, e 
datoria sa de a avertiza, de spune 
despre lucruri care ard. 

Cartea e o colecţie de eseuri, de 
scrieri cu vârful inimii şi cu vârful 
cuţitului în acelaşi timp, atingând 
papirusul timpului cu energia celui 
care vede şi vrea să ne spună ceea ce 
vede, ca sub apăsarea unei pedepse 

care îl aşteaptă dacă nu scrie. Îşi asumă rolul marilor văzători ai istoriei, a celui aflat pe 
zidul cetăţii, când cetatea doarme … 

Cartea atinge problemele sensibile şi care dor, problemele - problemă pentru presă, 
pentru politicieni, pentru intelectuali: religia, patria, cultura, învăţământul, legătura cu neamurile din 
aceeaşi tulpină, trecutul, viitorul, soluţiile la îndemână, aspectele spirituale naţionale şi internaţionale, 
tot ceea ce pare a interesa fiinţa neamului românesc la trecerea dintre veacuri, la 
trecerea dintre sisteme sociale, la trecerea dintre imperii, la trecerea dintre generaţii, la 
trecerea dintre credinţă şi neant. 

Autorul nu are teama de a aborda orice temă, pune la bătaie cultura, credinţa sa, 
tradiţiile, sinceritatea şi dincolo de cuvinte, sănătatea sa, scrie cu trupul până la limita 
disperării, poate inspirat de Cioran şi de scrierile intelectualilor dintre cele două 
războaie mondiale. Scrie până la os, până la codul genetic, până la limita în care 
cuvintele pot deveni carne, carnea ideii. 

Pentru unele teme autorul este în miezul problemelor, este profesor, ştie, simte, îl 
doare, atinge esenţa învăţământului românesc cu mult curaj, se miră, ameninţă la modul 
elegant, tinerii par a fi privaţi de viitorul lor, se renunţă prea uşor la tradiţiile clasice 
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româneşti, la cultura cu greutate a românilor, începând cu Eminescu, se renunţă la 
credinţă ca mijloc de a forma oamenii, la marile simboluri ale neamului, la posibilitatea 
de a trăi curat într-o ţară curată. Mesajul profesorului e acela că tinerii nu înţeleg ce li se 
întâmplă, deşi au potenţial, ministerul e rupt de dascăli şi elevi, sistemele nu prind, 
energia adolescenţilor zboară spre direcţii inutile. 

Adrian Botez ştie ce înseamnă sistemul manualelor alternative, îl sperie sistemul 
ca sistem, îl refuză, dar nu poate face nimic, doar ţipă, îşi asumă responsabilitatea celui 
care e împotriva curentului ivit de sus, de la centru, specific societăţii româneşti. 
Dascălul se bate pentru seriozitate şi rigoare în învăţământul românesc, dar pare a fi 
târziu, jocurile, mai ales cele de interese şi financiare sunt făcute, suferă tinerii … 

Deşi trăieşte la Adjud, departe de forfota capitalei, sau de interesul unui mare 
oraş, Adrian Botez îşi asumă rolul de formator de idee şi de intelectual implicat în 
fenomenul românesc actual, după ce România a devenit stat membru al Uniunii 
Europene, are curajul să spună nu acolo unde corul intelectualilor de serviciu spune da, 
cântă da ca o notă reală în solfegiu. Critică sistemul birocratic al Comunităţii, atacă 
ideea care afectează independenţa naţională, dar în parte are dreptate, politrucul român 
nu a catadicsit să organizeze un referendum pe tema aderării, ca eveniment important 
la care poporul să poată avea o opinie referitor la problema aderării la  „ Europa” - i-a 
fost luat acest drept şi din păcate istoria confirmă susţinerile lui Adrian Botez, iată, 
Irlanda nu votează Actul Comunitar, în iunie 2008, mai sunt oameni care par interesaţi 
de ceea ce se întâmplă pe continent. Din păcate, românii au rezolvat problema altfel, 
majoritatea au ales un alt mod de viaţă, altundeva în Europa, părăsind în masă ţara … 

După publicarea cărţii chiar şi instanţa supremă dă dreptate autorului în privinţa 
prezenţei icoanelor în şcolile din România, aspect care nu este tratat ca discriminare, 
prezenţă care a pus pe jar intelectualitatea din România, bună bucată de vreme … 

Marile idei abordate de autor în carte sunt văzute nu numai prin ochiul 
scriitorului, al dascălului, al intelectualului, a cărturarului, sunt văzute şi prin ochiul 
creştinului, Adrian Botez abordează lumea din unghiul de vedere al valorilor creştine, 
valori abandonate de  … Europa, parţial, care vede lucrurile prin ochiul drepturilor 
omului …din păcate a omului rupt de Dumnezeu … 

Aici Adrian Botez se plasează pe poziţia ortodoxismului fundamentalist, duce 
scrierea până la marginea frazei, până la vibraţia ideii sub focul tradiţiei, cartea e şi o 
carte doctrinară, bazată pe o viziune specifică mişcărilor sociale între cele două războaie 
mondiale care au dat foc continentului … De fapt, refuză compromisul, apelând la 
Neamul Metafizic, într-un spaţiu sacralizat, prin jertfa individului şi prin sângele lui de 
individ-cărămidă într-un neam cu mult mai mare …În carte autorul face trimitere la 
biserica de spirit, nu de ziduri, conştient că e ceva cu mult mai adânc dincolo de 
ritualuri şi eveniment …  

Surprinde totuşi intransigenţa sa faţă de ceilalţi creştini, din alte dominaţiuni, sau 
faţă de evrei, cu toate că, în Evanghelie, Apostolul Pavel explică relaţia evreilor cu 
neamurile ( Romani cap. 9 ) sau relaţia dintre creştini ( Români, cap. 14 ), când se referă 
la îngăduinţa creştină. Cred că asupra acestor aspecte autorul ar trebui să reflecteze mai 
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atent, creştinismul are, spre deosebire de alte doctrine, ieşirea prin cer …Până la 
problema naţiunii, e problema individului, cuvântul lui Dumnezeu în inima şi în mintea 
creştinului, ca esenţă a noului legământ, individ sfinţit prin adevărul divin, apoi e familia 
curată, apoi naţiunea, ori o naţiune fără indivizi care au o viziune clară asupra 
adevărului lui Dumnezeu, e greu de abordat. A se vedea aici şi soluţia decretată de 
Dumnezeu, când l-a trimis pe Iisus în lume ca al doilea Adam şi experienţele naţiunii 
Israel care, parte la refuzat pe Iisus, pentru a deschide poarta pentru neamuri, 
experienţe din care avem de învăţat, acesta fiind, de fapt,  rostul celor scrise în Biblie. 
Mai mult, evreii au o poziţie importantă în istoria umanităţii prin alegere şi prin faptul 
că Dumnezeu le-a încredinţat cuvintele Sale ( Romani 3: 2; 11: 28 ).  

Iar apostolul Pavel afirmă, adresându-se creştinului atins de har: „ Nu te 
îngâmfa, dar, ci teme- te”.  Apoi deschiderea spre un alt popor ales de Dumnezeu, 
nu creat doctrinar … 

Trecând peste unele aspecte doctrinare ale cărţii, care oricum vor rămâne ca bază 
de discuţie în lumea teologilor şi a intelectualilor permanent, cartea e una care prin titlul 
frust dezvăluie tema: mai există speranţa pentru România, e rugul aprins, sunt 
ruguri aprinse în ţară, idee esenţială pentru creştin, ca stabilitate a deschiderii spre 
Dumnezeu, ca rezistenţă. Apoi ideea asediului, ca balans al Imperiilor peste neam, dar 
poate ar fi de reflectat şi asupra faptului că adevăratul asediu este cel al păcatului care a 
pus stăpânire pe individ, un individ marcat de dreptul său de om, dar rupt de cer, până 
la urmă drepturi instabile, mai mult de natură economică, decât de natură spirituală, 
pentru că rupt de modelul Iisus, individul devine rob al păcatului său … 

Scrisul lui Adrian Botez e unul frontal, ideea ţi se aruncă în faţă, leoaică tânără : 
dispreţul zeilor, masonii aleg patriarhul, ecumenism new – age , creştinii musulmani, dezintegrarea 
cultural – spirituală, capitalism – proprietate - crimă, ţigănirea de bună voie, mercenar NATO, anii 
trădării, barbaria cea bună, reper moral – social stabil, comunismul liberal, etc … 

Adrian Botez începe scrierea sa tumultoasă printr-un argument unic: „ Am 
intitulat această carte RUGURI – pentru că Rugul şi luminează, dar şi consumă pe luminător  …” 

Argumentul a un fel de cheie pentru eseurile scrise, o cheie a speranţei în stil 
propriu metafizic şi atins de patriotism jertfitor -  cel ce se apropie de lumină, trebuie să 
accepte că aripile îi vor fi arse.         

Activitatea publicistică e bogată la autor, a scris şi scrie proză, poezie,  critică / 
hermeneutică, implicat în proiecte culturale, tradus şi comentat în cultura română, 
editor de reviste şi colaborator la reviste importante din ţară şi nu numai, premiat şi 
probabil hulit, în buna tradiţie românească …  

Pe ultima copertă a cărţii e prezentat autorul, descoperi un om, o idee 
luminătoare, teme care au atins fiinţa sa în această existenţă imperfectă pe un pământ 
numit România  … Şi parcă ne spune : „ Nu mai ridicaţi din umeri!” -  pentru a 
folosi cuvintele sale, preluate din titlul unui volum de poezie  … 
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Ionel NECULA 
 

ADRIAN BOTEZ – UN CĂRTURAR CU PUPILA 
DESCHISĂ SPRE IZBĂVIRE 

 
Rar mi s-a întâmplat să întâlnesc un spirit mai prolific, mai neobosit şi cu mai 

multă propensie pentru optimizarea aptitudinilor sale cărturăreşti, decât Adrian Botez – 
care scrie mult şi fără concesii, în ce priveşte probitatea, calitatea, valoarea. 

Lucrările sale, fie poetice, fie eseistice sau publicistice – intrigă şi complexează pe 
mulţi intelectuali, cu pretenţii scriitoriceşti. 

Prolificitatea sa calofilă se decontează dintr-un fond plenitudinar de achiziţii, dar 
şi dintr-un zbucium interior, de om responsabil, care asistă la toate derapajele acestei 
lumi şi-ncearcă să dea seama de vraiştile care-l tot împresoară, din toate direcţiile. 

Adrian Botez ştie că nu stă în puterea unui om să schimbe lumea, dar măcar 
încearcă s-o facă mai bună, s-o repună într-o devenire normală, luând ca repere natura 
cu legile ei veşnice şi Predica de pe Munte. 

Cum să nu-l iubesc şi să nu mă simt bine în preajma lui? Rar am întâlnit un om 
care să folosească timpul mai cu folos decât el. M-a fascinat mai ales râvna sa în creaţie, 
lejeritatea cu care se distribuie pe mai multe planuri şi încearcă mai multe oportunităţi 
labirintice, pentru a-şi revărsa focul interior, care-l arde în adânc şi-l obligă să rămână 
„în priză” şi în permanentă dispoziţie epistemică. 

Recunosc că lucrarea sa mai recentă, Ruguri – România sub asediu (Ed. 
Carpathia Press, Bucureşti, 2008) m-a pus în încurcătură, pentru că îl ştiam bine 
ancorat în universul eminescian şi-aşteptam de la el şi alte exegeze, sporitoare de 
învăţătură românească. Adrian Botez a scris, printre altele, două volume masive despre 
Eminescu – şi izbânzile sale îl situează, deja, printre eminescologii de frunte ai acestei 
răspântii de veacuri şi de dezmăţ ostensibil, când ne găsim tot mai greu cadenţa şi 
reperele optimale. Recursul la Eminescu este şi o invitaţie la statornicii şi la fundamente 
îndelung verificate, cele care ne-au nervurizat trecerea noastră prin istorie şi prin lume 
şi a conferit identitate spiritului românesc. Nu spun că poziţionările sale mă găsesc 
totdeauna într-o poziţie partizanală, dar explorările sale eminesciene, acribia şi sistemul 
argumentaţiei, logica gândului, pusă într-o excelentă partitură eseistică – trebuie 
apreciate fără rezerve. 

De ceva vreme, Grupul Şcolar „Gheorghe Balş”, din Adjud, unde autorul 
funcţionează ca profesor, editează publicaţia Contraatac (revistă de educaţie, 
cultură, literatură, literatură şi atitudine – pentru elevi şi profesori – îndreptată 
împotriva prostului-gust, imposturii şi agresiunii  imoral-antiartistice) – în 
colaborare cu revistele ARP/Artur Silvestri) publicaţie în care autorul îşi exersează 
calităţile de publicist nevrotic şi laborios, luând atitudine faţă de toate insanităţile vieţii 
de zi cu zi şi acoperind o mare parte din spaţiul revistei cu reacţiile sale nevralgice. 
Verbul său, totdeauna spumos, fastuos şi cu funcţii sanitare – răsfrânge un evantai larg 
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de atitudini salubrizante şi chiar lasă impresia „omului de pază” la problemele 
democraţiei şi la toate dezabuzările care macină etnia românească. 

Cartea despre care mi-am propus să vorbesc în aceste rânduri adună o parte din 
publicistica sa risipită în revista Contraatac (probabil şi în alte publicaţii, în principal la 
revistele ARP/Artur Silvestri) –  o  ordonează în 7 diviziuni tematice şi o pune la 
dispoziţia cititorilor, pentru a se consterna şi ei de toate tribulaţiile care ne pândesc. 

Prima dintre ele este consacrată religiei şi Bisericii noastre Ortodoxe, care s-a 
împovărat cu probleme aşa de grave, încât reclamă o atitudine fermă, clară şi 
decomplexată, din partea tuturor celor ce pretind că fac de veghe la problemele naţiei. 
Este Adrian Botez împotriva reparării schismei, petrecute la 1054? Dac-am înţeles bine, 
autorul doreşte refacerea unităţii creştine originare/iniţiale, dar cu eforturi conjugate şi, 
bineînţeles, cu concesii din partea ambelor direcţii – şi nu doar din partea Bisericii 
Ortodoxe. Or, dac-ar fi să luăm recentul conclav de la Ravenna, se pare că toate 
discuţiile conciliatoare încep de la recunoaşterea autorităţii şi infailibilităţii papale, ceea 
ce înseamnă, deja, o serioasă concesie, din partea Bisericii Ortodoxe. Sigur că lucrurile 
sunt discutabile. Are Biserica Ortodoxă o autoritate care să concureze cu cea a 
Suveranului Pontif? 

Ce probleme mai dezvoltă Adrian Botez? Că noul Patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române a fost ales de către masonii infiltraţi în cadrul Colegiului Electoral Bisericesc; 
probabil că autorul creditează lista lui Cosmin Guşă, care cuprinde numele a 13 
masoni, infiltraţi în Adunarea Naţională Electorală Bisericească – dar problema este 
delicată. Nu am o idiosincrazie anume faţă de masonerie, ba cred că în lume este loc 
pentru orice fel de organizaţie, dacă respectă legile şi reglementările în vigoare. Dar cred 
că e bine, folosind o paradigmă a bătrânului cronicar Miron Coston, ca în partea 
duhovniciei noastre, peste credinţele noastre bătrâne – să nu se întindă. Din acest 
punct de vedere, admit şi eu că hotărârea Sfântului Sinod, din 1937, trebuie respectată 
în litera şi spiritul ei, ba chiar c-ar trebui întărită şi cu alte sancţiuni, împotriva celor ce 
ne-au înşelat buna-credinţă şi ne-au făcut să-i credităm ca membri în AN.E.B.  De fapt, 
toţi masonii – clerici şi mireni – strecuraţi în componenţa autorităţii ecleziastice, au 
încălcat hotărârile Sf. Sinod din 1937 – şi trebuie să suporte consecinţele 
ANATHEMEI, aşa cum a fost formulată în hotărârea sinodală amintită. 

Opinii interesante şi bovarice dispecerează Adrian Botez şi în legătură cu 
organizaţia Opus Dei – o „adevărată armată creştină, care nu poartă uniformă, ci costume şi 
cravată” (p. 16) şi care cuprinde în componenţa ei politicieni, miniştri, cărturari, avocaşi 
şi ziarişti de notorietate, care-şi propun, chipurile, să aducă  „fericirea, prosperitatea şi pacea 
pe pământ” (p. 16). Este ceea ce Florian Bichir denumea, într-un articol din 
Evenimentul zilei – „Mafia lui Dumnezeu”. Prezenţa fostului prim-ministru al 
României, Radu Vasile, în interiorul acestor structuri, alături de alşţi intelectuali şi 
prelaţi, este un indiciu că a penetrat spornic şi în mediul spiritual românesc. Faptul că, 
într-o vreme, această organizaţie a finanţat mişcarea sindicală a Solidarităţii, condusă de 
Lech Walesa, nu justifică continuitatea ei şi după căderea comunismului. Caracterul ei 
tainic, ascuns, secret – o aduce în apropierea masoneriei şi degajă o anumită suspiciune. 
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Oricum, această primă diviziune a lucrării lui Adrian Botez răsfrânge toate problemele 
care tulbură, în prezent, Biserica noastră Ortodoxă. 

Capitolul care ar trebui să confere fundamentul teoretic al întregii sale abordări 
problematice este cel intitulat Patrie şi Neam Metafizic – o viziune apropiată de 
cercetările lui Constantin Amăriuţei, din Letopiseţul metafizic al Ţării Româneşti. 
Îmi place să cred că autorul va dezvolta această partitură, până la identificarea 
elementelor ce conferă specificitate modului românesc de fiinţare. 

Prin toate depoziţiile sale, Adrian Botez „face de cap limpede”, la problemele 
României – care nu sunt nici puţine şi nici neimportante. Multe lucruri merg prost în 
această ţară şi autorul simte nevoia să se poziţioneze civic, responsabil – şi cu conştiinţa 
datoriei nefisurată de zgomotoasele declaraţii şi promisiuni politice. Cu frisoane de 
fiinţă agresată în cadrul etniei sale, ar dori, fireşte, o vectorizare a devenirii româneşti, în 
sensul destinului său, aşa cum s-a irizat din vechime. Pentru asta, însă, ar trebui gândită 
o rezolvare a problemei ţiganilor, ar trebui să ne securizăm mai bine fondul nostru 
autohton de principii sănătoase, pentru a nu fi agresate de tăvălugul globalizării, ar 
trebui să ne vindecăm de cancerul comunismului nivelator şi să completăm  Raportul 
Tismăneanu, cu numele celor MINIM 101 ziarişti străini de etnia românească, care au 
făcut propagandă comunistă, să instituim o „toleranţă ZERO”, faţă de toate atacurile 
antispirituale şi antiidentitare, să recuperăm comunităţile româneşti înstrăinate, cum ar 
fi cea a aromânilor, care a dat atâtea personalităţi de prestigiu spiritului românesc. 

Într-o ţară ca a noastră, aflată în bătaia tuturor şmecheriilor, în care legea nu este 
lege, moralitatea o himeră, iar politica un pretext pentru „mânării” şi îmbogăţiri 
imediate – ar trebui, conchide autorul – să ne repliem în cadrul reperelor vechi, cele ce-
au călăuzit neamul dintotdeauna şi ne-au ajutat să trecem peste toate vămile istoriei, ne-
au călăuzit în toate momentele grele şi ne-au întărit în dârzenia de a ne păstra nealterată 
fiinţa naţională. Trebuie, mai spune Adrian Botez, „să găsim un punct de sprijin înlăuntrul 
nostru, pentru a ne încumeta la reformarea mentalului, în vederea exprimării lui într-o lume 
ameliorată, atât material, cât, mai ales, moral-spiritual” (p. 188). Îmi place această precizare 
finală – pentru că, în ansamblul ei, cartea induce ideea că toată devălmăşia noastră de 
azi se decontează din prioritatea „acordată material-economicului, în raport cu spiritul” 
– şi înstrăinării de morala creştină. Cum spusese şi Dostoievski, numai acolo unde a 
fost ostracizat divinul, totul este posibil. Mi se pare c-a venit vremea „recontaminării” 
noastre cu Duhul Divin, iar preoţimea, ea în primul rând, ar trebui să înţeleagă acest 
moment de derută şi să ne păstorească după credinţele vechi, strămoşeşti, de care-am 
uitat sau pe care le-am stricat, cu urmările ce se văd. Nici deruta, nici izbăvirea nu au 
cauze etranjere şi nu provin exclusiv din partea ţărilor care ne boicotează normalitatea 
devenirii. Ele, cauzele, trebuie căutate în noi, în filistinismul nostru, conservat din 
vremea comunismului grosier, când trebuia să facem curse cu obstacole, pentru a 
supravieţui.  
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Luciana MEDVE  

 
Ioan Negru şi "zăpada cu lupi" 

 
 Poezia lui Ioan Negru, specificăm de la început, nu are nimic expres evidenţiat 

semantic; totul este fărâmiţat cu eleganţă senină, dar cu icnet de pălmaş până la îndestulare. 
În plus, cartea lui are un titlu de luat lumea în cap şi puşca pe umăr (dacă le ai !). Adevărul nu 
râde. El este precum s-ar aşterne zăpada şi ar veni lupii. 

 Volumul e aproape "neînchegat", structurat  într-o "ordine haotică", pe un palier 
al scării lui Iacob (sau pur şi simplu o scară oarecare) unde cuvintele par a fi izolate, dar sunt 
meticulos gândite şi/sau concomitent trăite până la evanescenţă. Numai ideea urcă şi/sau 
coboară întrutotul ca îngerii. Dar "la ce bun îngerii/ când oamenii sunt plini de cer", se 
întrebă poetul. Filonul ideatic  continuă de la un poem la altul sau la mai multe poeme,  este 
preluat de la un poem de alt poem, sau de mai multe într-un ritm de “ecou scheletizat”, 
reverberat în cele mai de jos ale pământului cât şi-n nesfârşitele oglinzi ale cerului: “Acolo nu 
e nimeni / nicicând / niciodată / nici tu / nici cuvintele tale / nici moartea ta”. 

 Poezia lui Ioan Negru pare a fi o uriaşă Negaţie izvorâtă din volatizarea treptată a 
toposului care conferă identitate cu toate că “muritorul cel viu / şi cu mireasmă de cetină” 
se personalizează, înconjurându-se cu o întreagă “recuzită nominativă” (lupi, cerbi, şura de 
paie, nuc, gutui…). Însă  se şi propulsează, retoric: “în cealaltă viaţă / care dintre noi va trăi 
/ un glonţ de aur vom duce în pumn”. E un  glonte valoric, ca atare benefic, ipostasul 
glontelui ultim, adică izbăvitor. Ca  urmare “şi noi pălmaşi la moartea noastră” ne construim 
nu numai mântuirea nemântuită (nemântuiţi păgânii / nemântuiţi creştinii), ci şi moartea, 
adevărat că într-o “iluzie temporară”. 

 “Azi nu e nimeni trist / nimeni trist / Nimeni / către Nimeni”, adică un 
“vacuum” de tristeţe paradoxal absolutizată de neantizarea expresă. Aici acurateţea versului 
indică filonul mitic de subteran avansând şi transparenţa unui superb poem de iubire, 
adevărat că sublimat: “şi s-au dus bărbaţii / să-şi mângâie coasele şi iarba / roua le acoperea 
pletele / vântul le ascundea răsuflarea / luna le purta paşii” determinaţi precis, dar cu 
destinaţia deviată sau deviantă: “palate de aur / în palate  pustii”. 

 Se descoperă, comun ideatic, în poezia aceasta un “triptic” debusolant: cel al 
pierderii, pierzării şi pieririi în care cel durat parcă de-a dreptul din cutumă emană, paradoxal, 
o potenţialitate afectivă robustă şi supradimensionată: “inima cea lungă, cea lungă / cea 
lungă” trecând prin cele şaisprezece stări ale căii (crucii) sale (de cuvinte). 

 “Pădurea îşi răsădea căile şi calea” ca într-un pământ al morţii şi este poate un pic 
prea multă moarte în poezia aceasta, chiar şi atunci când e “în ajun / sărbătoare 
înspăimântată / vin şi colaci împletiţi din sânge / de prunc cu ombilic de aur”, izbutind (o 
probabilă) translaţie în plan fizic. Altfel, abordarea tematicii morţii se face pieptiş şi 
eminamente masculin: “moartea e doar o vorbă / fără de gura mea”, “o muşc, o rodesc”, 
dându-i astfel un sens sau dorind cu disperare profundă ca ea să aibă un sens. “Cuvintele 
corbi golesc corbii de carne” vizualizând parte din “matricea” genezei ori poate parte din 
finalitatea parusică; “e-o boltă acolo care ne cheamă / adâncă adâncă / până la răsărit şi 
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până la apus deodată / un ochi imens albastru auriu / e acolo nu ocean de apă şi unul de 
foc / de împreună rotitori / şi-apoi glob şi uter şi sferă / e acolo un chip de om fără om”, 
“numai acolo nu vei fi singur”, adică în încă ne-făcutul (făcut desăvârşit). 

 De acolo “Unguitul de vifor al sângelui/ în răsadniţa lui nimeni către nimeni” 
accentuează o stare de depersonalizare, de diluţie, de alunecare sau îndepărtare voită ca spre 
un vid cosmic, neputând fi nicicând “semn către semn”. 

 Croit parcă dintr-o altă lumină, poetul Ioan Negru (ne) dă un “rest netrăit” (de 
viaţă), croind parcă o altă lumină (restul vieţii este eternitatea) încropind adicătelea şi “o 
grămăjoară de apocalipsă” pentru muritorii de rând, dar trudind cuvintele (repetabile) 
repetat până la autoconvingere, traversând “eseurile cărnii” cu o picanterie boemă care nu 
determină însă gustul de ansamblu, ritualizând domestic şi primordial cosmosul: “atâta cer 
cât poţi cuprinde cu braţele / cât să-l poţi lipi dinăuntru / cu lut şi cu var”. 

 Echivalat cu redobândirea identităţii (“vin lupii în noi / să-şi caute pădurea”),  
păşind pe “focul întunecat al ierbii” spre dobândirea unui izvor de viaţă (total neobişnuit) 
dintr-un “tandem sanguin” (“pruncuţ să dea seamă” “viaţa dăruindu-le / scriu / viaţă 
dăruindu-le”), poetul Ioan Negru rămâne înconjurat de singularitate sau tendinţa de 
singularitate, refren fragmentat, vegheat în sinteză de rugăciunea cerbilor. Reverberat de 
citadin şi prozaic “confuz” biblic sau poate că numai laic împătimit (dumnezeu gol, 
dumnezei, zei) el este şi rămâne eminamente un “lut liric” unde într-un “labirint de aer” este 
“liturghia pleoapelor” (coborâte). 

 Nimeni, dar nimeni n-a reuşit vreodată să se ascundă în cuvinte, chiar dacă acestea 
sunt intenţional “uzate” de lună şi/sau supervizate atât înnoitor cât şi baladesc şi mitic de 
Luna cea mare. 

 O poezie “apofatică” am putea spune cu ritm interior straniu, aproape ca un vaier 
de dinainte de iluminare, unde Nomen est omen. (Numele care ţi se dă şi nu cel pe care ţi-l 
iei singur “Ioane Deşertăciune”). 

 Oricâtă zăpadă şi oricât de mulţi lupi, oricât de multă moarte, şi-oricât de puţină 
viaţă, ca peste toate acestea, ca fără de toate acestea “ramul de apă” şi soarele “ca un boboc 
de raţă”, “smerenia întrebătoare” “şi tropăitul lor asurzitor / la capătul cerului”. 

 Şi oricât de “puţin” s-ar vrea în (cât) (şi) mai puţine cuvinte, Ioan Negru împlineşte 
ne-deplinul ca o floare-de-colţ pe un versant montan, unde luceşte şi “oul amnezic” al 
poeziei sale în care putem fie să ne amintim, fie să uităm de noi. 

 Şi nu vom părăsi poezia aceasta fără o îngenunchere (subiectivă) la poemul-iconic: 
“şi şura acoperită cu paie / şi caii albi / şi în fân mere pădureţe degerate / coapte de frig / şi 
ei / bătrânii / care nu mai aveau loc pe lume / şi şi-au făcut cer / şi movilă / de cer” şi (în 
cerbi şi din movila de cer) “veneau la tine să-i mângâi/ cum ar veni o rugăciune mută”. 

 Aşadar, “Zăpadă cu lupi”,  cu viaţă deci, cu moarte, cu Înviere. 
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Ion Radu ZĂGREANU 
 

Neostoitul ,,şef de gară” Aurel Podaru 
 

 ,,În gara Beclean pe Someş au început rezistenţele şi marile prietenii.  
Prietenii ce n-au fost demolate de intemperii şi de trecerea anilor”.(Mihail I. Vlad) 
  
Neostoitul scriitor Aurel Podaru este un perfecţionist. Nu îşi abandonează ideile până 

când ele nu capătă concretizări rotunde, împlinite, finalizări care îl mulţumesc. Vechea lui 
obsesie, da a-i ,,stârni pe unii pe alţii”( Mircea Petean), ca să scrie  ceva despre gara Beclean 
pe Someş, realizată în prima variantă în volumele ,,La Beclean pe Someş, cândva...”, Editura 
Clubul Saeculum, Beclean, 2004 şi ,, Gara Beclean pe Someş. Date istorice”, aceeaşi editură 
(2006), este reluată în volumul ,,Gara Beclean pe Someş. Istorie şi cultură”, Editura Limes, Cluj-
Napoca, 2008. 

Două cărţi au fost contopite într-un singur volum. S-au eliminat cele opt poeme din 
prima ediţie (mie îmi pare rău după ele), exceptând poezia lui Teohar Mihadaş, 
,,Reminiscenţă”. S-au introdus alte şapte texte în proză, ,,numărul total al autorilor rămânând 
acelaşi: 60” ( Notă asupra ediţiei).  

O recentă călătorie  la Timişoara, mi-a oferit răgazul de a reciti această nouă carte. Ea 
este una a amintirilor provocate, a melancoliilor, a sentimentalismelor. Cred că mai 
important este faptul cum se raportează la gara Beclean pe Someş cei care scriu despre ea. 
Relatează ei din interiorul unor amintiri sincere, care i-au marcat sufleteşte, sau îndeplinesc 
convenţional rugămintea unui prieten care a avut ideea de a nemuri o gară, ca oricare alta 
din România. 

Cele mai multe texte sunt relatări ale unor experienţe imprimate sentimental în viaţa 
spirituală a autorilor. Gara Beclean pe Someş este locul unde au debarcat, ca înr-un fel ,,de 
descălecat”(Zorin Diaconescu)  ,,ceata gălăgioasă a lui Radu Săplăcan”(Daniel Drăgan), 
cenacliştii saeculişti, alungaţi de la Dej de amuşinările securiste. Se aruncau deliberat în apele 
limpezi ale conştiinţei lor într-o încercare de a rămâne demni sau chiar în opoziţie cu un 
regim căruia îi era frică de libertatea exprimării. Pe peronul ei au răsunat paşii părintelui 
Nicolae Steinhardt (Ion Cristofor chiar aşa îşi şi intitulează textul: Gara Nicolae Steindhardt), a 
lui Teohar Mihadaş şi Radu  Săplăcan, ca să-i amintesc pe cei mai cunoscuţi corifei ai 
cenaclului ,,Saeculum”. 

Încă din anii cenaclului ,,Saeculum”, gara Becleanului a început să devină ,,un nod 
cultural” (Ioan Groşan) fiincă  Becleanul  ,,a fost la începutul anilor '80, unul din puternicele 
puncte de rezistenţă culturală a generaţiei mele”(Ioan Groşan). Spiritualizarea spaţiului 
beclenar persistă şi astăzi prin forţele scriitoriceşti ale urbei de pe Someş. Aş aminti în acest 
sens triumviratul Cornel Cotuţiu, Andrei Moldovan şi Aurel Podaru. O menţiune specială 
se cuvine acordată prozatorului Aurel Podaru, provocatorul unor evenimente culturale în 
oraşul Beclean. Nu întâmplător pentru poetul Vasile Muste, gara din Beclean este sinonimă 
cu Aurel Podaru. După 1990, Aurel Podaru a invitat cel mai des ,,şleahta” prietenilor literaţi 
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de pretutindeni, ,,inşpectorul de mori e acolo la datorie” (Adrian Dinu Rachieru), la 
manifestările culturale ale Clubului  Saeculum,  la Colocviile de la Beclean sau Bunavestire Art etc. 

În amintirile şi evocările multor autori din această antologie stăruie imaginea spiritelor 
tutelare: Nicolae Steinhardt, Teohar Mihadaş, Radu Săplăcan. Gara Becleanului a devenit 
simbolul prieteniei. Regretatul poet târgoviştean Mihail I. Vlad dorea să ridice ,,imaginar” în 
gara Beclean o statuie a prieteniei. 

Gara Beclean pe Someş este asociată străzii care pleacă spre inima oraşului (Ioan 
Pintea, Olimpiu Nuşfelean, Livia (Buzura) Călian etc). ,,Gloria” celebrelor ,,intâlniri” 
scriitoriceşti  de pe peronul acestei gări (Icu Crăciun, Sever Ursa) este păstrată încă vie,  fiind 
binecuvântată de spiritul rebrenian, mama romancierului văzând ,,întâi lumina zilei” la 
Beclean, iar sora prozatorului, Maria, ,,şi-a  găsit aici după dorinţă, viitorul ei soţ, pe primul 
ofiţer român care a coborât din tren pe peron într-o zi, după primul măcel mondial” (Sever 
Ursa). Din gara Becleanului unii autori din această antologie au intrat în cuplul conjugal ( 
Elena M. Cîmpan, Sorin Gârjan). Aici trenurile mai aşteaptau până când scritorimea mai 
golea câte o halbă de bere lângă tejgheaua bufetului din gară (Valentin Falub). 

Poezia lui Teohar Mihadaş ,,Reminiscenţă” s-a ,,revărsat” benefic peste textul lui Echim 
Vancea : ,,O gară târzie” sau s-a dilatat oniric în proza lui Aurel Podaru:  ,,Se făcea că faimosul 
nod de cale ferată sunt eu...”. Dându-i şi conotaţii erotice pasajul lui  Aurel Podaru despre gara 
din Beclean pare desprins din volumul lui de proze ,,Proasta de Claudia”. 

Unele proze din acest volum sunt excelente poeme (Ioan Cioba, Nicolae Corlat, 
Melania Cuc). Gara sau preajma ei sunt locuri preferate pentru a admira melancolic vechile 
locomotive cu aburi (Livia (Buzura) Călian) sau ,,atmosfera miraculoasă” (Andrei 
Moldovan) a acestui spaţiu. 

Pentru alţi evocatori, gara Becleanului a fost un punct de tranzit spre oraşele 
studenţiei (Gavril Istrate, Gavril Moldovan, Adrian-Aurel Podaru, Ovidiu Podaru, Teodor 
Tanco). Gara Becleanului este un fel de mică Românie pentru poeta Adriana Barna . Ea 
oferă călătorului un spectacol uman interesant, demn de contemplat (Constantin Cubleşan, 
Victor Ştir) sau de parodiat în  manieră folclorică (Alexandru Jurcan), poate fi scenă pentru 
repetiţii teatrale (Camelia Toma). 

La graniţa dintre amintiri şi literatură, gara Beclean pe Someş este evocată sadovenian 
(Traian Parva Săsărman) sau suprarealist (Ion Filipciuc), este privită prin ,,ocheanul întors” 
al aducerilor-aminte din anii de liceu (Olimpiu Nuşfelean, Ion Radu Zăgreanu). 

Gara lui Aurel Podaru, în care ,,se întâlneau trenurile mai multor generaţii” (Niculae 
Gheran), are semnalul verde pentru a intra în nemurire. Mefistofelicul provocator Aurel 
Podaru poate fi mulţumit. Mai are o restanţă pentru o ,,tomnatică zi” (Teohar Mihadaş), de 
a afişa, săpat  în marmura lui Muri Mureşan textul poeziei  lui Teohar Mihadaş 
,,Reminiscenţă”. Poetul Ioan Pintea îi aduce aminte că ,,saeculiştii au hotătât să o afişeze 
(poezia lui Teohar Mihadaş n.n.) pur şi simplu pe un perete, la vedere, în incinta gării”. Nu 
m-aş mira dacă peste vreo două-trei săptămâni Aurel Podaru ne va chema să vedem faptul 
împlinit. Îl cred în stare. 
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Maria-Daniela PĂNĂZAN 
 

Pavel Dan, Literatură populară. Caiete2  
 

 O lucrare deosebit de importantă pentru o înţelegere completă şi profundă a operei 
ilustrului prozator ardelean Pavel Dan este culegerea de folclor tipărită recent la Editura Clubul 
Saeculum din Beclean, sub atenta îngrijire a scriitorului Aurel Podaru. Fără nici o îndoială, 
preocuparea lui Pavel Dan pentru lumea satului şi literatura populară are reverberaţii profunde 
în opera lui literară.  

 Ca şi alţi mari creatori, precum Mihai Eminescu sau Lucian Blaga (care la rându-le, 
aveau acelaşi „laborator” de creaţie şi de inspiraţie din literatura populară, din limbajul viu şi 
autentic al satului românesc de odinioară), şi Pavel Dan a înţeles valoarea inestimabilă pe care o 
are limba poporului ca şi înţeleptele ei vorbe de duh, strigături, bocete, cântece, colinde, 
obiceiuri de sărbători etc.  

 Lucrarea de faţă, atent elaborată, dovedeşte frecvenţa apariţiei elementului folcloric 
în proza lui Pavel Dan şi atenţia deosebită pe care scriitorul o acorda „laboratorului” său de 
creaţie. Este demn de remarcat faptul că autorul şi editorul acestei inedite capodopere păstrate 
în Arhiva de Folclor a Academiei Române propune o prezentare a textelor populare aşa cum 
le-a cules Pavel Dan, respecând strict forma grafică. Nu e uşor a o reda dar este o dovadă a 
profesionalismului editorului. Mai mult de atât, aşa cum remarcă Andrei Moldovan în Prefaţă, 
„volumul de faţă reprezintă un act de istorie literară, interesând mai întâi pentru că este al lui Pavel Dan, al 
unui prozator important, şi abia pe urmă din stricta perspectivă a culturii populare. Aşa stând lucrurile, este pe 
deplin justificată respectarea strictă a formei gândite de autor. Criticii care, în viitor, vor aborda aspecte ale poieticii 
lui Pavel Dan, pentru că va veni şi asta, nu vor putea ignora volumul de faţă.” 

 Structura volumului, concepută în 11 capitole la care se adaugă câteva Anexe şi un 
Glosar, evidenţiază preocuparea constantă pentru anumite practici magice specifice lumii 
satului ardelean, mai ales din Tritenii de Jos, locul naşterii prozatorului Pavel Dan, dar şi pentru 
obiceiuri sau tradiţii moştenite din care răzbat marile probleme ale existenţei umane: viaţa, 
dragostea, moartea, raportarea la Dumnezeu, percepţia sacrului în existenţa de zi cu zi a 
ţăranului român, înţelepciunea acestuia sau chiar ironia lui fină. Astfel, am putea spune că 
descoperim frumuseţea neasemuită a vorbei ardelene din zona Turzii, sau, parafrazându-l pe 
Tudor Arghezi, vedem graiul încântător al  celor „cu-ndemnuri pentru vite” din care numai 
poeţii/ scriitorii ştiu să culeagă „cuvinte potrivite”. 

 Lectura textelor culese de Pavel Dan devine plăcută şi invită la meditaţie. Volumul 
începe cu Obiceiuri de sărbători (de Crăciun, de Anul Nou, de Bobotează sau de Paşti), continuă 
cu Obiceiuri la moarte (iată aceeaşi preocupare ca şi în scrierile literare în proză), cu Fiinţe mitice 
(strigoi, zmei, cruce şi bardă vântoasă) sau Practici magice (legate de anumite alimente precum 
laptele sau ouăle). Urmează apoi câteva „sfaturi” de Medicină populară legate de superstiţii şi 

                                                 
2 Pavel Dan, Literatură populară. Caiete, Ediţie îngrijită şi postfaţă de Aurel 
Podaru; Prefaţă de Andrei Moldovan, Editura Clubul Saeculum, Beclean, 2007 
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credinţe străvechi despre cum ar trece frigurile. În partea a doua a volumului găsim câteva 
dintre cele mai frumoase istorioare culese din lumea satului ardelean. Poveşti, legende, snoave, bocete 
sau descântece, doine şi strigături umplu un spaţiu popular unic şi revelează o viziune sacralizată 
asupra spaţiului rustic din Ardealul interbelic, în care predomină grija pentru celălalt, dorinţa de 
a trăi în comuniune, preocuparea de a realiza o căsătorie cu badea cel drag, etc. Desigur, nu 
lipseşte nota umoristică a strigăturilor sau nota tragică a descântecelor şi a bocetelor. Iată câteva 
exemple: la moartea unui tânăr necăsătorit, bocetul e tânguitor şi tragic: „Vai, Alexă, dragu 
mneu,/ Tu dragă t'e-ai crenghinţat/ Dumnezo nu t'e-o lăsat,/ Popa nu t'o cununat./ Dumnezo aşa o 
n'nvoit:/ Altă nireas-ai găsît./ Da pe fata craiului/ Chiar ghin frunt'ea raiului./ Şi pe fata vântului/ Ghin 
fundu pământului.” Tot tânguitor dar având speranţă este bocetul legat de dorinţa celor rămaşi în 
viaţă ca sufletul cel care-a părăsit lumea aceasta să ajungă în rai: „O Marie, draga me,/ Roagă t'e ghe 
mumă-ta/ Să se roage ghe popa/ Să-ţi cet'ească on paraclis/ Să găsăşt'i raiu gheschis.”  

 Frumoase foarte sunt doinele şi strigăturile. Tonul comic sau ironia fină nu exclud 
însă adevăruri general-valabile şi astăzi. Iată cum strigă flăcăul care-a plătit un preţ mare pentru 
fată: „Niresuţă cu cunună/ Să cunoaşt'e că eşt'i bună./ Nici maică-ta n-o fo(st) re:/ T'e-o făcut cu păru creţ,/ 
T'e-o vândut cu mare preţ”. Sau cum se tânguişte adulterinul care este prins de bărbatul însurat: 
„Tot am zîs şî m-am giurat/ Că n'oi mere sara 'n sat./ Da joi sară m'am scăpat/ La nevastă cu bărbat./ 
Când era gura mai dulce/ Pe bărbat dracu-l aduce./ Io-l întreb ghe'i sănătos,/ El cată lemnu ghe gros./ Io-l 
întreb ghe sănătate,/ El mă'ncingă peste spat'e./ Io-l întreb că pentru ce,/ El s'apucă şî mai dă./ Io pusăi 
mâna pe uşă,/ El îmi mai dă c'o ţăpuşă.” 

 Anexele cuprind trei studii despre folclor ale lui Pavel Dan şi anume: [Balade haiduceşti]. 
Ciclul lui Pintea Viteazul, Balade haiduceşti. Ciclul Novăştenilor şi Motivul „Lenore” în poezia populară 
ardeleanească. Aceste studii cuprind informaţii preţioase despre cunoscutele balade româneşti 
precum şi comentarii pertinente asupra valorii şi importanţei lor în cadrul literaturii populare 
româneşti.  

 Volumul se încheie cu un interesant şi valoros studiu al editorului şi scriitorului Aurel 
Podaru despre Elementul folcloric în opera lui Pavel Dan. Analizând aspecte folclorice din 
capodoperele nuvelisticii lui Pavel Dan, Copil schimbat, Zborul de la cuib şi Urcan Bătrânul, Domnul 
Aurel Podaru subliniază importanţa elementului folcloric mai ales în realizarea ceremonialului 
povestirii, astfel încât acesta are natureleţe, farmec şi frumuseţe aparte, marcând intuitiv 
spectacolul tragic-grotesc pe care-l dezvăluie cititorului Lumea din opera lui Pavel Dan.  

 Acest volum de literatură populară a apărut la mai bine de 75 de ani de la scrierea lui, 
dar a fost tipărit şi în semn de omagiu şi preţuire la împlinirea a 100 de ani de la naşterea lui 
Pavel Dan. El va deveni, în scurtă vreme, un instrument de lucru deosebit de preţios pentru 
critica şi istoria literară ce are datoria de-a fixa definitiv merituoasa apreciere de Prozator al 
Câmpiei Transilvane (aşa cum a fost supranumit Pavel Dan). 

 Îi invit pe cititori să devină co-părţaşi la o inspirată, remarcabilă şi valoroasă 
capodoperă a literaturii lui Pavel Dan. Pentru că marele merit al cărţii este acela de a aduce la 
lumină bogaţia, frumuseţea şi sursele inepuizabile pe care o Operă le poate face să strălucească 
în atenţia celor care suntem chemaţi să dezvăluim tuturor puterea Cuvântului şi a artei 
Literaturii.  
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Patricia VASU 
                                 

SUB DEAL, MOARA DE VÂNT  îNVÂRTEA 
 

Negrul invada albul, noroiul murdărea chipul 
fetei căzute în baltă, în goana ei sălbatică spre 
refugiul acelei nopţi, moara de vânt părăsită, de la 
poalele muntelui. Fusese atrasă şi speriată de o 
lumină care o urmarea de după copaci. Îşi ridică faţa 
din baltă şi se uită împrejur. Lumina felinarului de 
pe cealaltă parte a râului se oprise şi ea. Începură să 
o treacă fiorii pe la spate, simţi că inima ei se 
spulberă  iar vântul işi facea bine treaba şuierând 
puternic şi mişcâand frunzele veştejite de pe jos şi 
din copaci nucile cădeau… 

   În baltă se oglindea acum chipul acela 
palid şi rotund. Nu era luna, aşa că îşi mută privirea 
spre luminiţa felinarului de peste râu, de dupî 
copacii desfrunziţi şi ruinaţi care se aplecau într-o 

singură direcţie, spre refugiul de sub deal, cu toţii având acelaşi ritm ursuz şi acelaşi rol 
ireal de a-l ascunde. 

   O mână tare o apăsă  pe umăr şi o altă creangă se rupse cu un trosnet mut. 
Apa din baltă se undui, iar chipul palid prinse acum forme şerpuitoare. Lumina 
necunoscutului o înfricoşa fiindcă ştia că cineva îi urmărea fiecare mişcare şi aştepta să 
se ridice. Ea se stinse deodată şi teroarea se abătu asupra fetei, iar ochii sclipitori ai 
strigoiului se reflectau acum mai clar ca niciodată în întunericul nopţii reci de iunie. Avu 
un impuls de a se ridica şi de a fugi ştergându-şi ploaia de pe frunte şi norii din ochi, dar 
căzu răpusă, sub acest refugiu care e realitatea. Cu ultima zvâcnire se gândi că este 
imposibil foşnetul frunzelor şi trosnetul crengilor în luna copiilor. Dar imaginaţia nu 
are reguli, nici limite, iar ea era captivă. 

   Negrul invada albul pas cu pas, puls cu puls, consoană cu vocală, cuvânt cu 
înţeles, albul paginii murdărit deja de visele negre ale mâinii drepte, acel hotar dintre 
gândurile mute din jur, şi redarea lor în eternul neuitării, pagina albă dar murdară de 
sânge, fiindcă eu mă lupt cu fiinţa palidă şi rotundă din spate care se oglindeşte înaintea 
mea, mă fură, mă schimbă, mă ucide inconştient, şi apoi, dându-mi drumul, mă roagă 
să nu mai spun la nimeni;  eu vă spun, dar nu vă daţi seama, nu întelegeţi; nici eu nu 
înţeleg, nu mai gândesc raţional, nu-mi dau seama ce scriu, dar scriu pentru voi, pentru 
că ştiu că vă iubeam, că v-adoram pentru ceea ce sunteţi, pentru firea voastră, dar vă 
urăsc pentru că nu v-aţi prins, că aţi trecut nepăsători pe lângă mine, măcinaţi de moara 
voastră, de strigoiul vostru, care poate nu e atât de crud şi de ascuns, atât de reflectat în 
voi… 
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Florentina Loredana DĂNILĂ 

 
Salonul de reanimare 

 
Duminică însorită 

de iarnă nefirească. Unii 
văd soarele, alţii norii care, 
deşi nu se-arată, de bună 
seamă se vor ivi curând pe 
cer. Unii simt lumina 
blândă a astrului ce 
străluceşte la fel pentru 
toţi, alţii gerul ce va să 
vină. 

Unii mulţumesc lui 
Dumnezeu pentru încă o 
zi cu soare, alţii se-ntreabă 
la ce bun să mai răsară, 
dacă tot va apune cândva.  

Şi timpul se scurge, 
cu bune, cu rele, indiferent 

la dramele mai mult sau mai puţin mărunte atât ale unora cât şi ale celorlalţi. 
Mă aflu în salonul de reanimare, în vizită la o bătrână de şaptezeci şi şase de ani, 

care vrea să trăiască. În patul de-alături, o tânără de optsprezece, care vrea să moară. 
Aş vrea măcar să pot înţelege... 
Orica, bătrâna mea, are cancer, iar peste două zile va fi operată. „Nu că boala n-ar 

mai evolua...” spusese doctorul. 
Îmi vorbeşte de planurile ei de viitor: 
– După ce ies de-aici, mă duc la Lenuţa, nu mai stau acasă. Îi dau ei toată pensia, 

să aibă grijă de mine. Ce dacă am cinci? Numai pe ea am făcut-o. Barem Nicuşor a 
murit, da ăilalţi? Nu interesează pe niciunu’. Beţivanu’ ăla de Ticuţă, n-are decât să 
vândă tot pe băutură. Ăla zici că-i făcut numa’ de tac’su. Nu credeam io s-ajung la 
spital. Ce sănătoasă şi în putere eram, cât mai munceam pe la toţi... Da’ las’ că mă fac 
eu bine! O iau de la capăt. Tăticu’, la optzeci şi trei de ani, săpa-n grădină. A murit de 
repezit ce-a fost, că s-a-mpiedicat şi-a dat cu capu-n ceva. Altfel, mai trăia mult şi bine. 
Io cu el semăn. 

Da, mi-l amintesc şi eu pe tata-mare, străbunicul dinspre mamă, zilnic parcurgea, 
în pas vioi, zece kilometri între două localităţi. Îl văzusem trecând prin poarta bunicilor, 
în drumul său, chiar şi în ziua în care-a murit. 

Apoi, cu glas mai scăzut: 
– Pe fata asta au adus-o acum două ore. Nu ştiu ce-o fi având. 
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O simt frământată de curiozitatea omului simplu de la ţară, obişnuit să ştie tot ce 
mişcă, nu doar în curtea lui, ci şi în cea a vecinului. Dar bunul simţ, de asemenea 
specific aceluiaşi om simplu, o-mpiedică să-ntrebe. 

Trag cu ochiul, discret, spre patul de-alături. Zăresc o frumuseţe de fată, păr 
blond-roşcat, ochi verzi, ten alb şi luminos. Mă-ntreb cum o fi arătând în stare normală, 
dacă aşa, bolnavă, cu una din nări deformată de ceea ce-mi pare a fi un tub de drenaj, 
pare coborâtă din poveşti. Îmi imaginez c-a fost victima unui accident de circulaţie. 

Curând, apare o infirmieră care-i reglează debitul unei perfuzii. Fata o-ntreabă 
nerăbdătoare: 

– Mie când îmi scoateţi chestia asta din nas? 
– Când o zice domnu’ doctor. Auzi la ea! N-ai venit decât de două ore, şi pui 

întrebări. Ai răbdare să goleşti stomacul de ce-ai înghiţit! Trebuia să te gândeşti la asta 
când ai băgat chestiile-alea-n tine. Crezi că poţi scăpa aşa uşor de viaţă? se răsteşte sora. 

Asta era, deci. Rămân ca paralizată, încercând să par că n-am auzit. 
– Dă-i dracului! continuă sora. Uită-te la mine, am slăbit zece kile pentr-un 

dobitoc. Crezi că merită? Nu merită nici unu’, nişte idioţi cu toţii! 
Halal încurajare! Să tot vrei să mori. Eu aş fi găsit de cuviinţă, mai degrabă, să-i 

spun că doar a avut ghinion, că există şi bărbaţi minunaţi în lumea asta, pe care, când îi 
întâlneşti, regreţi numai că nu ai şapte vieţi de trăit. 

Rămân iar singură cu cele două bolnave. Jumătate din mine ascultă planurile 
Oricăi, cealaltă jumătate e concentrată pe patul de-alături. 

O aud foindu-se şi trăgându-şi nasul. Îi surprind privirea aţintită spre mine, 
cerând parcă ajutor. 

– Ce este? 
Nu-mi răspunde, doar două broboane de lacrimi ţâşnesc din ochii verzi. Îmi 

cobor privirea, urmărindu-le alunecarea, şi înţeleg care-i problema. 
– A! Curge nasul? 
Dă din cap în semn că da. 
– Îl rezolvăm acum. 
În timp ce mă scotoceam după batiste, realizez că are mâinile legate. Îi şterg nasul 

cum pot şi îi zâmbesc, încercând să-i transmit ceea ce nu pot să rostesc. I-aş spune că 
viaţa e atât de frumoasă uneori. Trebuie doar să ai răbdare şi să crezi. 

La ce bun? Oare m-ar crede? Şi dacă da, oricum nimeni n-a învăţat nimic de la 
alţii, iar propriile experienţe se cer trăite. 

Orica oftează şi o aud adresându-i-se, fără s-o privească: 
– Nu se face, mamă, asta! Păcat de tinereţea ta! Dacă ţi-aş spune eu prin câte-am 

trecut...trebuia să fiu moartă de o mie de ori... 
Copilei îi dau lacrimile, aş vrea să ştiu de ce plânge. 
Unde sunt toţi? Părinţi, prieteni, psihologi... 
Mă ridic să-i şterg nasul a doua oară, apoi mă-ntorc la poveştile Oricăi. Ştiam, în 

mare, ce viaţă dusese, alături de Vlad, bărbatu-său, care s-a dat bolnav toată viaţa, bând 
toţi banii pe care ea îi câştiga cu greu, slugărind unora şi altora, împrăştiindu-şi copiii 
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care-ncotro, pe la fraţii mai înstăriţi, ca să poată supravieţui. Şi râde-acum, amintindu-şi 
de bătăi: 

– Râdeam, fata mamii, cu cât dădea el, cu-atât râdeam io mai tare, ştiam că asta-l 
enervează. „Ai să mă omori, ei şi ce? da’ n-ai s-apuci tu ziua în care n-am să mai râd!” 
aşa-i ziceam. Până la urmă, mă lăsa-n pace. Uite, şi-acu’, cu nenorocita asta de boală. 
Tot cu râsu-am s-o dovedesc. Ce crede ea, că-i mai tare ca mine? 

Din patul de-alături aud foieli puternice. Arunc o privire pe furiş şi constat că 
tânăra tocmai reuşise să-şi elibereze o mână, cu care încerca, stângaci, să-şi smulgă 
furtunul din nară. Mă uit la ea şi mă prefac că n-am priceput. 

– Ce, iar nasul? Las’ că-l dovedim noi acum! 
Îşi ascunde, ruşinată, mâna, în timp ce eu mă prefac a nu-i fi priceput intenţia. 

Oare ar fi mai bine s-anunţ sora? Nu, nu cred că-i o soluţie. S-ar alege, eventual, cu încă 
o muştruluială. Asta i-ar lipsi. Îi şoptesc doar Oricăi la ureche: 

– Ai grijă de fata asta! Stai cu ochii pe ea, şi doar dacă vezi că şi-a smuls alea strigi 
să vină sora. 

Îmi face semn din ochi c-a priceput. 
Nu mai pot să rămân. Oricum, n-aş şti ce să fac. Cine sunt eu să hotărăsc dacă un 

om trebuie sau nu să trăiască? 
Îmi iau la revedere de la Orica, o-ncurajez cum pot şi-o mai aud strigându-mi în 

urmă, ca şi când ar striga la viaţă: 
– La vară să nu mai uiţi să vii la mine! Ori dacă nu, te trezeşti cu mine la Slobozia. 

Călare pă cal am să viu... 
Râd şi mă minunez totodată de forţa cu care se agaţă de viaţă. Adică de ce m-aş 

mira? Doar e sora bunicei mele, care nici ea nu s-a lăsat doborâtă de necazurile ce s-au 
ţinut lanţ. 

Din uşă, mai arunc o privire ochilor verzi, care acum s-au închis, lăsând un şuvoi 
de lacrimi să curgă sub genele lungi. 

Câte ţi-aş spune, copilă! Mă-ntreb, însă, la ce-ar ajuta. 
Dumnezeule, unde sunteţi toţi? Acolo, un om are nevoie să fie iubit. 
Mă-ntorc cu gând s-o sărut pe frunte, dar nu-ndrăznesc, de teamă c-aş putea-o 

răni. Pare atât de fragilă...Mă prefac a-mi fi uitat ceva, caut, nu găsesc, plec iar...dau să 
mă-ntorc. 

La ce bun? 
Afară mă-ntâmpină acelaşi soare orbitor. Îi zâmbesc, trag aer în piept şi-i 

mulţumesc lui Dumnezeu pentru viaţă.  
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Aurel PODARU 

Între figurativ şi abstract 
 

Galeria de Artă "Frezia" din Dej a găzduit, recent, expoziţia de pictură a bistriţenului 
Cristian Târnovan. Născut la 20 februarie 1974, în comuna Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, 
Cristian Târnovan a absolvit, în 1998, Academia de Arte Plastice "Ion Andreescu"  Cluj-
Napoca, secţia Pictură. Din 2001 este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România şi 
membru al grupului " Nord+", din 2004.  

Anul 1998 marchează începutul activitatăţii sale expoziţionale. De atunci şi  până în 
prezent, artistul a relizat peste zece "personale", în ţară şi străinătate, şi a participat la peste 30 
de la expoziţii de grup. A fost prezent, de asemena, la simpozioane naţionale şi tabere de 
pictură de la Colibiţa, Sângeorgiu de Mureş, Târgu Mureş, Eforie-Nord, Izvorul Muntelui - 
Neamţ, Briare-le Canal Franţa etc.  La Galeriile « Frezia » Dej, Cristian Târnovan a expus 38 de 
lucrări în ulei pe pânză, de mari dimensiuni şi de dimensiuni medii, iar despre artist şi picturile 
sale au vorbit prof. Ioan Mureşan, custodele galeriei, şi criticul de artă Virgil Duda. Ataşat fără 
complexe unui tip de exprimare figurativă, Cristian Târnovan a abordat, la începutul carierei 
sale, genurile tradiţionale şi tehnicile clasice ale picturii de şevalet, cu o anumită individualitate în 
portretistică şi peisaj. Pictorul şi-a asumat acest tip de „modernitate temperată” cu o prestigioasă 
tradiţie în spaţiul culturii moderne româneşti şi l-a cultivat cu obstinaţie în cariera sa artistică, 
menţinând însă o anumită rezervă faţă de experimentalismul neoavangardist. El nu face ceea 
ce se numeşte „pictură descriptivă”. Pretextul real se conservă subiacent, în datele lui generale 
şi sintetic sublimate, într-un discurs plastic concentrat şi esenţializat, aparent abstract, undeva 
între figurativ şi abstract, care permite expresiei cromatice să triumfe în compoziţii picturale 
măiestrit conduse. Aici mi se pare a fi latura forte a concepţiei plastice a artistului. Virtuozitatea 
compoziţională, dezinvoltă şi sigură, în care formele se topesc, difuze şi recognoscibile, într-o 
mişcare ritmată şi armonioasă de fragmente ale pretextului real, dau libertate şi consistenţă 
expresivă retoricii sale coloristice. În creaţia sa de ultimă oră se constată o diversificare a gamei 
preocupărilor estetice şi o nuanţare a viziunii asupra lumii. Apare, astfel, un alt fel de 
profunzime, o nelinşte exprimată plastic prin gama cromatică, în care stratul de pigment poate 
fi dens sau fluid, elementele cele mai banale fiind încărcate cu o forţă neaşteptată. Variaţii de 
tonuri de roşu şi griuri de mare rafinament, galben şi brunuri, albastrurile-violet se adaugă 
neliniştii gestului pictural. Este şi o dorinţă de pătrundere a resorturilor intime ale materiei, ale 
universului, artistul reiterând, asumându-şi-le, modalităţi de expresie plastică diverse. 
Elementelor expresioniste li se adaugă o nostalgie simbolistă, un gest romantic, topite într-o 
viziune personală profundă.  

Cromatismul artei sale se distinge şi prin profunzimea trăirii şi scrutării sensibile a 
realului, prin forţa gestuală cu care îşi construieşte modernul edificiu pictural. Se poate vorbi în 
cazul de faţă şi de o îmbinare rafinată între perceperea analitică a realului, oglindirea/tălmăcirea 
lui mentală şi restituirea virtuală a acestuia printr-un filtru poetic în care senzorii nativităţii lui 
artistice intră în simbioză cu cei ai zestrei sale culturale şi, desigur, ai imaginaţiei sale sensibile. 
Iată ecuaţia acestei metafizici rafinate, ce operează în laboratorul plastic al artistului. 
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Încărcată de sensuri adânci şi cu incitante inovaţii plastice, expoziţia lui Cristian 
Târnovan probează, fără drept de tăgadă, autoritatea profesională a unui artist aflat în plină 
forţă creatoare. 

 
 
Marin MOSCU 

 
ZBICITA PAINE 
 
Zbicita pâine pentru turme, 
Ne lasă gândurile cu urme, 
Si macii cum prind vâlvătăi 
Sunt anii buni?... Sunt anii răi?... 
 
Cu paşii fermi, oricum, deodată 
Mai încercăm o nouă roată: 
Haide, voinicule, mai sus 
Să-mpărţim pâinea cu Isus. 
 
Credinţa-n suflet lasă urme: 
Zbicita pâine pentru turme! 
 
 
PASAREA DE CERNEALA 
 
Pământul vinde la marginea zării 
O pasăre de cerneală. 
Cumpărătorii îi dau 
Cu pietre în cap. 
Cerneala acoperă crăpăturile 
Cu soare şi copaci. 
 
Tu stai ascuns după zare 
Delimitând marginea! 
 
AUTOGRAF 
 
La masa mea regală  
Primesc evenimente 
Pe coajă de pâine. 
 

 
Supuşii 
Işi inchipuie  
Ca le - nsemnez 
Cu numele lor 
După...  
   

 FIOR 
 
Materia miroase 
A grătar. 
Poetul suspendă 
Deasupra pieptului 
Realităţii 
O pasăre... 
 
Fiorul zborului 
Seamănă, 
Intr-adevăr, 
Cu nările 
Unei haite 
De lupi. 
 
URME 
 
Inima rămâne ogorul 
Crescut pe marginea cerului. 
Dimineaţa  
E o-ntâmplare. 
Codrul de ani 
Trece invizibil 
Ca pasărea visului 
Cum prin 
Răşinile brazilor 
Trece-nsemnând 
Zăpada 
Urme de cerb. 
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Daniela GÎFU 

 
Gheorghe Dinică - un Om, o Instituţie, un Destin  

 
„În momentul în care te-ai dăruit scenei nu-i mai simţi dificultatea. (…)  

Este tot ce mi-am dorit.” (Gheorghe Dinică) 
 

Şi totuşi, românii din 
diaspora nu-şi uită plaiurile natale 
... Printre aceştia se numără şi 
doamna Mia Pădurean3. Anul 
acesta s-a oprit asupra unuia 
dintre cei mai îndrăgiţi actori 
români, inconfundabilul şi 
inegalabilul Gheorghe Dinică.  S-
au scris sute de pagini despre 
această personalitate 
extraordinară, care a reprezentat 
şi slujit cu succes două instituţii, 
teatrul şi cinematografia. Nu ai 

cum să nu te simţi vrăjit, fascinat de rolurile pe care le interpretează, de disponibilităţile 
creatoare inimaginabile de care dă dovadă, şi să nu te pleci cu admiraţie şi respect în faţa 
acestui magnific actor. Mia Pădurean îndrăzneşte să pătrundă în profunzimea fiinţei 
artistului, provocându-l să se lase biografiat. Regăsim aici evocarea unui portret plin de 
culoare, aventură şi nerv, autoarea descoperind personalitatea extrem de complexă a acestui 
veritabil magician al scenei şi ecranului. 

Şansa de a-l cunoaşte personal pe marele actor a apărut o dată cu lansarea acestei cărţi 
biografice, Un actor pentru eternitate. Gheorghe Dinică4.  

Am parcurs cu emoţie – neştiind prea multe despre viaţa actorului Gheorghe Dinică, 
dincolo de ecran - filele cărţii scriitoarei Mia Pădurean şi am înţeles de unde această vie 
dorinţă de a se autodepăşi perpetuu. Graţie dânsei, acest genial actor, în care pulsează o 
inimă generoasă şi o cunoaştere spirituală aparte, reuşeşte să confere scenei româneşti un 
statut distinct în rândul instituţiilor cultural-artistice naţionale şi mondiale. Cu o vitalitate 
irezistibilă, acceptă permanent provocarea – aşa l-am putut admira interpretând rolul de 

                                                 
3 Mia Pădurean este stabilită de mai mulţi ani în Canada. Amintim câteva din 
romanele sale: Florile nu mor niciodată, Amar şi nădejde, De ce am fugit de 
acasă?, Spini şi aureolă, Dunărea – poarta spre libertate, Valurile destinului. Este 
cunoscută publicului român şi prin piesele de teatru pentru copii şi adolescenţi: 
Misterul lacului Sf. Ana, Călin, Trei Crai, Iisus, Lumina Lumii. 
4 Mia Pădurean - Un actor pentru eternitate. Gheorghe Dinică, ed. Limes, Cluj-
Napoca, 2008 

 
      Gheorghe Dinică şi Mia Pădurean 
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Bulibaşă în telenovela Inimă de ţigan - ca un fel de întrecere cu sine însuşi, implicându-se şi 
interpretând necontenit roluri memorabile alături de cei din generaţia sa (aici amintim 
incredibila prietenie, legată încă din timpul studenţiei, cu un alt gigant al scenei, Marin 
Moraru, cunoscut prin temperamentul său vesel), dar şi cu cei tineri: Poate nu au studii de 
specialitate, dar sunt pregătiţi. Sunt foarte buni, au talent şi sunt la vârsta când pot învăţa foarte mult. Eu 
cred că tinerii care joacă în “Inimă de ţigan” au fost aleşi foarte bine, indiferent de studii, spune încurajator 
Dinică. 

  Din perspectivă artistică, actorul Gheorghe Dinică este într-adevăr un actor pentru 
eternitate, dotat cu inepuizabile resurse artistice, dar şi energetice. Alături de remarcabilul 
actor, ai sentimentul că te afli în faţa unui dar ceresc, fiindcă aşa şi este. Apare pe lume chiar în 
data de 25 decembrie 1933, dar - fiind băiat - părinţii se decid să-l înregistreze după Anul 
Nou, pe motiv de amânare cu un an a stagiului militar. Provine din cartierul bucureştean 
Giuleşti. Familia: mama, Jana, casnică, tatăl, Petre, funcţionar la Poştă şi o soră mai mică, 
Maria. Copilăria o asociază cu parfumul străzii, fiindcă – deşi făcea parte dintr-o familie fericită 
– din cauza divorţului neaşteptat al părinţilor, când era abia un copil, a aflat ce înseamnă să 
te adaptezi regulilor ei. Momentul de a face cunoştinţă cu cinematograful a fost 
concomitent cu cel când este atras în această nouă familie, familia străzii. Dinică afirmă cu 
nostalgie: Strada pentru mine a fost lucrul cel mai important. Strada m-a învăţat foarte multe. De mic 
învaţă arta disimulării, reuşind să-şi ascundă ruşinea faţă de noua lui situaţie. Unul dintre 
personajele din viaţa lui, mătuşa unui prieten din copilărie, Florica, sesizează personalitatea 
puternică a copilului Dinică: Cu demnitatea pe care o ai de la vârsta asta, sigur vei reuşi în viaţă… 

Că profeţia s-a împlinit, stau mărturie remarcabilele sale isbânzi artistice, dintre care 
merită amintite măcar câteva: "Maiorul şi moartea" (1967), "Atunci i-am condamnat pe toţi 
la moarte", "Felix şi Otilia" (1971), "Cu mâinile curate" (1972), "Acţiunea Autobuzul" 
(1977), "Bietul Ioanide" (1979), "De ce trag clopotele, Mitică?" (1982), "Secretul lui Bachus" 
(1983), "Cel mai iubit dintre pământeni", "Patul conjugal", "Priveşte înainte cu mânie" 
(1992), "Această lehamite", "Crucea de piatră" (1993), "Craii de Curtea Veche", "Terente - 
regele bălţilor" (1995), "Faimosul Paparazzo" (1994), "Taxi contra limuzină" (1999), "După-
amiaza unui torţionar", "Manipularea" (2000), "Turnul din Pisa", "Război în bucătărie", 
"Filantropica", "Patul lui Procust" (2001), "Dulcea saună a morţii" (2003).  

Aproape nu există român care să nu-l fi văzut interpretând un rol pe marele actor. 
Dependent de actul interpretativ, îl afli permanent înconjurat de ziarişti şi iubitori ai actului 
artistic autentic la diverse evenimente cultural-artistice. Cine nu a remarcat de-a lungul 
vremii stilul uşor ironic, umorul fin, chipul de gheaţă, profesionalismul extrem, tenacitatea 
incredibilă şi multe alte calităţi ale actorului Gheorghe Dinică?  

La 4 aprilie 1944 are loc devastatorul bombardament anglo-american asupra 
Bucureştiului. Atunci începe să afle ce înseamnă suferinţa: îşi pierde un prieten, pe mătuşa 
Florica şi se rătăceşte de bunici, singurii care se ocupau de el. Dezastrul războiului se vedea 
peste tot: mizerie, foamete, teroarea hoţilor şi, în curând, schimbarea de regim. Fiecare 
încerca să-şi definească un traseu existenţial. Dinică afirmă contemplativ: Perioada era tulbure şi 
căutam fiecare să răzbatem. După război, printr-un context favorabil, îşi regăseşte tatăl şi o 
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pornesc spre comuna Cochineşti, judeţul Argeş, unde îşi află familia reunită. Îmi plăcea viaţa la 
ţară. (…) Era ceva sărbătoresc, mirific, spune azi marele artist. 

Pornit de unul singur în viaţă, pe 
când avea doar 9 ani, este atent şi 
receptiv la tot ce îi oferă viaţa, 
respingând alegerea unei direcţii 
ruinătoare. 

A avut - fără doar şi poate - un 
destin hărăzit. La vârsta de 15 ani, prin 
vizionarea filmelor de la 
cinematografele de cartier de pe Calea 
Griviţei, îşi descoperă hrana spirituală. 
Nu pierdea nici o peliculă, de la filmele 
americane, western, muzicale, până la 
filmele de dragoste, toate le viziona de 
mai multe ori. De atunci se simte 

apropiat de stiluri actoriceşti impregnate în memoria colectivă: John Waine, James Stuart, 
Humphrey Bogart, Cary Grant.  

Primul contact cu scena a fost cu o trupă de amatori de la Poştă (unde lucra tatăl său), 
în piesa Titanic Vals de Tudor Muşatescu, în care a interpretat rolul locotenentului 
Stamatescu. Naturaleţea şi dezinvoltura interpretării nu au rămas fără ecou. Începură să 
crească solicitările. Aşa a apucat să joace în piese de teatru de prestigiu – Molière, 
Shakespeare, dramaturgie românească. 

Marea lui şansă vine în toamna anului 1956, când actriţa Dina Cocea remarcă jocul 
scenic şi mimica tânărului de 21 de ani, distribuit în rolul vârstnicului Bogoiu din piesa Jocul 
de-a vacanţa de Mihail Sebastian. Gheorghe Dinică a primit pentru acest rol Marele Premiu la 
un Concurs Naţional al  teatrelor de amatori. Vorbele Dinei Cocea şi acum îi răsună 
stimulator: M-a impresionat talentul dumitale, ar fi bine să dai examen la teatru. Sigur vei reuşi. Te voi lua 
la clasa mea. Ceea ce va şi face în anul 1957, când, la vârsta de 23 de ani, intră la I.A.T.C. cu 
bursă republicană.  

În 1961 pregăteşte pentru examenul de absolvire a Institutului de Artă Teatrală şi 
Cinematografică Bucureşti, rolul inspectorului Gool din piesa Inspectorul de Poliţie de J. B. 
Priestley, la clasa maestrei Dina Cocea. Şi astfel, în 1962 păşeşte, ca actor profesionist, pe 
scena Teatrului Mic în piesa Pigulete plus cinci fete de Constanţa Bratu, angajându-se ulterior la 
Teatrul de Comedie, sub conducerea unui alt inepuizabil spirit artistic, Radu Beligan. Era ca 
şi când aş fi dat mâna cu Humphrey Bogart., zâmbeşte contemplativ Dinică. Pentru tânărul 
Gheorghe Dinică scena era sacră, îşi aminteşte monumentalul septuagenar. 

Povestea de viaţă nu se sfârşeşte însă aici. La 60 de ani Gheorghe Dinică a cunoscut-
o, din pură întâmplare, pe viitoarea sa soţie. Azi mărturiseşte: Până la acea vârstă am cunoscut tot 
ce se poate cunoaşte. (…) Din viaţa mea boemă, am simţit nevoia să mă aşez. Gabriela Georgeta 
Dinică îşi aminteşte cum a cerut-o în căsătorie: Într-o dimineaţă, pe la începutul lui ianuarie 1996, a 
apărut într-o publicaţie, în VIP, o fotografie a lui Gheorghe Dinică dintr-un film şi un titlu mare: «Gheorghe 

 Gheorghe Dinică dând autografe 
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Dinică s-a însurat». Atunci, Gheorghe   mi-a zis: «Hai să ne căsătorim, dacă tot au scris. Să nu-i facem de 
râs». Asta a fost cererea în căsătorie a lui Gheorghe, pe care eu am acceptat-o. De atunci cuplul Dinică se 
bucură de tot ce le oferă viaţa.  

Aceia care îl cunosc mai îndeaproape pe actorul Gheorghe Dinică sunt, desigur, mai 
bogaţi în referinţe de amănunt asupra uriaşei sale activităţi artistice, întinsă pe aproape şase 
decenii. Ceea ce merită cu adevărat subliniat este calitatea exponenţială a modelului, pe care 
o descoperă generaţii întregi, în căutarea unui sens existenţial. Aşa se explică numeroasele 
premii şi distincţii primite de grandiosul artist: Titlul de Doctor Honoris Causa oferit de 
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică, 2008; Premiul pentru întreaga 
activitate la Festivalul T.I.F.F., 2006; Premiul Special UCIN, pentru rolul Prinţ - 
„Filantropica", 2002; Actorul anului 2002 - Revista V.I.P.; Premiul de excelenţă - UNITER, 
1999; Premiul UCIN; Premiul Troia (Portugalia) pentru „Patul conjugal", 1992; Premiul 
ACIN pentru „Ilustrate cu flori de câmp", 1975; Premiul ACIN pentru „Explozia", „Felix 
şi Otilia", „Bariera", „Atunci i-am condamnat pe toţi la moarte", 1972 şi multe altele. 

 Într-un timp al libertăţii democratice „de tranziţie”, cu nuanţe anarhice şi clivaje 
sociale profunde, încă sărac în modele artistice autentice, cu toţii recunoaştem că avem o 
reală nevoie de o călăuză, măcar simbolică, care să ne dea acel plus de forţă pentru a merge 
înainte… 

Este binevenită evidenţierea rolului marelui actor Gheorghe Dinică, nu numai printr-
un bilanţ al tuturor rolurilor interpretate exemplar de acest spirit artistic devotat, dar şi 
reliefarea puternicelor rezonanţe artistice şi afective în conştiinţa celor care au avut şansa de 
a-l vedea jucând. Cu verva sa inimitabilă, a dat viaţă la numeroase personaje -  unele, astăzi, 
poate uitate -, dar care, în acele vremuri, au reprezentat tot atâtea oaze de bucurie şi frumos, 
refugii memorabile ale sufletelor pustiite de agonia regimului politic trecut. 

Protagonistul cărţii Miei Pădurean reprezintă emblema unei munci stăruitoare, plină 
de tenacitate, mereu în relansare, care - înainte de ’89 - reprezenta adesea o problemă de 
siguranţă naţională5. E cunoscut deja faptul că majoritatea actorilor erau monitorizaţi de 
Securitate, însă monştrii sacri se bucurau de o “atenţie” deosebită.  

Prin întreaga sa activitate, actorul Gheorghe Dinică este întruchiparea vie a unor trăiri 
de mare rezonanţă în conştiinţele fanilor săi, a reuşitei unei munci continue şi neobosite, a 
unei autodisciplinări permanente. Personalitate polivalentă a vieţii artistice româneşti, a 
descoperit, se pare, sensul ascuns al acelei tinereţi nemuritoare, care face posibilă împlinirea 
fiinţei umane.  

Acesta este Gheorghe Dinică, una dintre figurile emblematice ale României artistice, 
care  şi-a dedicat, aproape în exclusivitat 

 

                                                 
5 In piesa „Ploşniţa” de Maiakovski, jucată în primăvara anului 1982. Dezamăgit de 
sistem, Maiakovski s-a şi sinucis în 1930, la doi ani după ce a scris această piesă de 
teatru.   
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   ,,În general fac filme aşa cum le gândesc şi le scriu”. 

 

De vorbă cu regizorul  Ioan CĂRMĂZAN 
 
Regizorul  Ioan  CĂRMĂZAN s-a născut la 27 iulie 1948 în  Sătchînez, din judeţul 

Timiş. A absolvit liceul la Bocşa, judeţul Caraş-Severîn. Licenţiat în matematică la  
Univerşitatea din  Timişoara (1971), iar în 1978 işi ia diploma în regie de film, IATC I.L. 
Caragiale – Bucureşti. Din1995 devine profesor de regie film la Universitatea “Titu 
Maiorescu”. Din 1999 este lector la Facultatea de Arte a Universităţii “Hyperion” şi la 
Academia de arte “Luceafărul”. Ca unul dintre cei mai controversaţi regizori români, Ioan 
Cărmăzan a debutat în 1982 cu filmul ,,Ţapinarii”, pentru care a scris şi scenariul, urmat 
imediat de filmul ,,Lisca” (1983).  
Înainte de Revoluţia din 1989 a mai regizat ,,Sania albastră” (1987), însă filmele care au 
stârnit cele mai mari controverse au fost ,,Lotus” şi ,,Raport despre starea naţiunii”, ambele 
lansate în 2004. ,,Casă din vis” (2003), în care au jucat Maia Morgenstern, Horaţiu Mălăele, 
Gheorghe Dinică, Coca Blos, a fost selecţionat la secţiunea Quinzaine des Realisateurs în cadrul 
Festivalului de Film de la Cannes.  

Amândoi am făcut liceul la Bocşa,în ani diferiţi, iar asta ne-a făcut să ne aducem aminte 
de acea perioadă.Poate şi din această cauză discuţia cu maestrul Cărmăzan a fost una mai 
colegială şi mi-a acordat mai mult timp pentru interviul care urmează. 

 
- Aţi terminat matematica, pentru ca apoi să faceţi regie 

…De ce  aţi făcut această alegere ? 
- Am făcut facultatea de matematică pentru că 

în timpul liceului rezolvam probleme din ,,Gazeta 
matematică”.La Bocşa, ca de altfel peste tot, erau 
nişte orgolii, părinţii mei fiind profesori, trebuia să 
intru la facultate şi aşa m-am dus acolo unde eu eram 
sigur că o să reuşesc. 

După ce am terminat, mama mea care era o 
ambiţioasă, era sârboaică, venită din Iugoslavia şi a 
fost crescută la orfelinat, dorea să facă ceva din mine. 
Ea m-a obligat să termin matematica, deşi nu pot să 
spun că această materie nu mi-a plăcut, însă în ultimii 

ani de facultate am început să mă gândesc la tot felul de scenarii de film, am vorbit 
cu sora mea care locuia la Bucureşti. Vera Lungu, sora mea, a publicat mai multe 
cărţi şi încă pe vremea lui Ceauşescu. Tot în acea perioadă a emigrat în Franţa, s-a 
stabilit la Paris. Acolo a pictat, a avut şi expoziţii apoi s-a apucat de modă, acum 
este la pensie. 

Ea mi-a spus să vin în Bucureşti şi să dau la institut şi să mă fac regizor. 



 86 

La admitere au fost patru locuri şi au fost 484 de candidaţi şi am amintit acest 
lucru că nu eu am ales şi că am fost ales. Atunci mi-am spus că am avut noroc. 

În timpul facultatii de matematică eram în căutare, nu ştiam ce doresc, însă 
înteresant e că mai târziu această disciplină mi-a folosit tare mult. Până la urmă un 
scenariu de film nu este altceva decât o schemă logică, sigur care trece prin filtrul 
inimii, a sufletului, dar tot o schemă logică rămâne, iar matematica, cum o văd 

acum, e un lucru mult mai simplu decât o 
credeam cândva. 

E sigur că abstractizarea matematicii 
îndepărtează oamenii, dar vorbind de partea 
frumoasă am putea ...filosofa. 

 - Care este diferenţa sau asemănarea dintre un 
regizor de teatru şi cel de film ? 

- Una de perspectivă. Regizorul de teatru 
are tot timpul aceeaşi încadratură pe un plan 
general, fiecare spectator din sală se uită la un 
plan general. Marile lui probleme sunt că 
uneori, cu ajutorul luminii, poate să diferenţieze 
anumite scene. La film eu mă pot apropia şi pot 
merge până la sufletul omului. 

În general modalitatea teatrală presupune 
ideea că lucrurile se întâmplă în afara scenei şi 
în scenă se dezbat, pe când în film trebuie să le 

vezi că se pot dezbate. 
De exemplu, în teatru se spune: ,,A murit Dumitru !” şi toată lumea plânge în 

scenă,dar moartea lui Dumitru este în afara scenei, pe când la film vezi prima dată 
cum a murit Dumitru şi eventual dezbaţi... 

Marea problemă a raportului dintre omul care gândeşte la film şi cel teatral 
este cum să-şi aşeze ,,pionii pe tablă”. 

După părerea mea sunt două profesii complet diferite. Dacă mă gândesc la 
esenţa lucrului cu actorii, la nevoia de a scoate din actori lucruri sensibile, care să 
emoţioneze, poate că acolo lucrurile se întâlnesc, dar în ceea ce priveşte raporturile 
cu apropierea de spectator, lucrurile sunt complet diferite.  

- De ce credeţi că în filmele românesti apar frecvent secvenţe cu înjurături ? 
- Probabil din nevoia de a căuta autenticul,de a căuta imediatul şi de a încerca, 

într-un fel sau altul, să vorbeşti cum se vorbeşte pe stradă. Şi uneori se imită strada 
şi se cade în partea cealaltă, o imiţi  atât de bine  încât o forţezi. 

Mărturisesc că şi eu  scriu din când în când chiar scenariile la unele din 
filmele mele,dar în momentul în care o înjurătură se justifică, se justifică.În clipa în 
care sunt doar ostentative, atunci devin puţin agresive, puţin retorice, şi cred că 
deranjează. Practic şi de drept o înjurătură spusă direct în cuvinte care nu-şi găsesc 
locul, nu-şi atinge întotdeauna efectul. După părerea mea, îl îndepărtează pe 
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spectator. Am sentimentul că uneori încercăm să înjurăm cu perdea şi jignim mai 
tare. Cred că omul când îl înjuri cu perdea sau încerci să-i dai o metaforă mai 
ciudată poate se simte mai jignit decât dacă îl înjuri direct şi spui cuvântul direct 
pentru că până la urmă asta a auzit mereu …Dar probabil că ne vom reveni, 
important este că cei care fac filme işi iubesc profesia şi asta e mare lucru. 

- Care este condiţia ca un film să fie bun ? Ţine cont de partea artistică sau mai degrabă 
de partea tehnică? 

- Trebuie să îndeplinească toate condiţiile, ele sunt necesare şi suficente ca în 
matematică. 

Nu e neapărat necesar să ai scenariu bun şi actori buni dacă nu ai partea 
cealaltă. Din punctul meu de vedere el trebuie să fie perfect, un tot unitar. 

Deci într-un fel sau altul trebuie urmărite amândouă şi în general filmele care 
iau premii şi care sunt bune, îndeplinesc aceste condiţii, pentru că ele sunt judecate 
de oameni din afară. Şi oamenii din afară judecă întotdeauna la rece, nu ştiu cine 
sunt actorii, cine este regizorul, n-au nici un plan de subiectivitate, este un plan 
obiectiv. Dar, normal, trebuie să ai succes la tine acasă prima dată, aşa  cred eu. 

- Care ar fi motivele pentru care se fac atât de puţine filme românesti ? 
- Începînd din anul 1992 a venit la putere o altă grupare, din care fac parte şi 

eu. Noi am încercat să promovăm o lege. Acum se fac în jur de 20 de filme pe an. 
Sunt două concursuri anuale şi cred că suntem pe drumul cel bun, iar 
cinematografia nu mai stă la mila guvernului. Am votat o lege prin care adunăm 
bani de la diferite persoane care difuzează şi publică film, care fac reclame ş. a.m.d. 
şi banii pe care îi obţinem sunt suficienţi pentru a ţine cele două concursuri pe an. 
În concluzie, cinematografia românească este pe drumul cel bun. 

Din păcate sunt şi persoane care ,,bagă beţe-n roate” sau chiar vreau să 
distrugă cinematografia românească. 

- Să înţeleg că lucrurile vor intra pe făgaşul normal ? 
- Da, din punctul meu de vedere aşa este. Debutează mulţi tineri şi mai cred 

într-o poveste. La un moment dat s-a spus că e un scandal între generaţii. Poate am 
fost destul de diplomaţi ca acest scandal să-l transformăm în ce ne-am propus. Un 
proverb chinez spune: ,,Nu eşti destul de deştept dacă uneori nu poţi să pari 
prost“. 

Noi am părut nişte proşti care ne certam, ne înjuram însă cu toate acestea am 
obţinut ce ne-am dorit şi de fapt ce ne trebuia,sper să putem şi să păstrăm. 

- La ce lucraţi acum ? 
-Fac un film dupa cartea ,,Circul nostru vă prezintă” al scriitorului ieşean 

Lucian Dan Teodorovici. Cartea a câştigat mai multe premii. Eu am schimbat titlul 
în  ,,O secundă de viaţă”, am mai restructurat scenariul pe ici, pe colo ca ,,O 
secundă de viata” vine de acolo când corpul uman care este încinerat la 36,8 grade 
Celsius mai are o secundă de viaţă. Şi în general oamenii nu ştiu să-şi gestioneze 
propia viaţă dar ce să facă şi cu secunda aia cand de fapt nu mai este nimic de 
făcut. 
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Este povestea unor tineri care nu ştiu să-şi  ordoneze bine viaţa şi care nu vor 
nici secunda aia măcar. 

Este o poveste puţin tristă, dar ea vine în întâmpinarea unei generaţii care se 
caută şi care nu întotdeauna găseşte calea şi modelele nu sunt cele mai favorabile. 
Filmul deşi vorbeşte despre nişte sinucigaşi, îşi propune să vorbească despre 
viaţă,despre acea secundă în plus. 

Filmul se termină cu ideea că trăim în medie 70 de ani. Acest timp înmulţit cu 
365 de zile, apoi cu ore şi la urmă cu secunde dă o sumă de peste două miliarde de 
secunde şi noi trebuie să ştim să le gestionăm pe toate. Ultima secundă este 
paşaportul nostru spre eternitate. 

- De ce credeţi că sunteţi un regizor controversat ? 
- Pentru că în general fac filme aşa cum le gândesc şi le scriu. În general nu 

sunt comod, nu am imbrătişăt pe nimeni şi sunt oameni care mă iubesc şi care mă 
urăsc. Dacă toţi ar spune că sunt foarte bun  ar trebui să ma sinucid. Aşa că cei 
care mă înjură nu fac decăt să mă înnobileze,pentru că la noi, sârbii, este o vorbă 
:,,Eşti tare dacă duşmanii tăi sunt tari şi mulţi” 

- Ştiu că şi scrieţi,aţi scris şi despre Bocşa. Mai aveţi timp şi de scris ? 
- Da, am publicat câteva cărţi şi acum lucrez la teza mea de doctorat: ,,Cum 

să devii regizor de film...” 
- Ştiu că sunteţi columbofil. Mai aveţi şi alte pasiuni ? 
- Pasiunea mea e filmul şi în timpul liber îngrijesc porumbei. Între cele două 

mai e familia. Columbofilia vine de la tata, de la Bocşa. Şi în acest domeniu am 
rezultate notabile. Am ocupat locul patru la un campionat mondial. Sunt de câteva 
ori campion naţional. Este marea mea bucurie, seara după o zi de muncă să stau 
între porumbei sau dimineaţa să le dau drumul. Porumbeii îmi asigură 
liniştea,echilibrul şi mă ţin viu,mereu în competiţie. Este un sport pe care pot să-l 
fac până la adânci bătrâneţi. 

 
- Maestre Cărmăzan, vă mulţumesc pentru acest interviu şi vă doresc să mai faceţi multe 

filme şi tot ce v-aţi propus. 
 

Interviu realizat de  Adalbert  GYURIS 
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Fabian Laszlo 

Un scriitor ungur din Germania 
 
Haiku 
 
dragostea mă inspiră 
traversarea semnului 
virtutea divină  
 
 
(Par) 
 
că totul se mişcă 
la forma universală: 
culoarea însăşi. 
 
 
(Infern, Pur) 
 
îmi scriu drumul 
în haine purpurii 
primăvara 
 
 
 
L-am cunoscut pe eminentul filosof, eseist, romancier şi poet Fabian Laszlo într-

un sejour al său în aşa –numitul Satul artiştilor din Ungaria, unde numeroşi scriitori 
originari unguri revin sezonier din lume, spre a se întâlni şi a crea. Am avut onoarea 
unor dialoguri culturale în câteva localităţi şi la muzee, dar mai ales la reşedinţa sa, unde 
am avut surpriza plăcută să aflu printre cărţile sale – operă impresionantă tradusă în 
multe limbi – eseuri – exegeze pertinente excelente despre marii noştri Emil Cioran şi 
Mircea Eliade. Un unic eveniment l-am petrecut prin prezentarea reciprocă secondată 
de doamna  prof. Sarolta Kapiller, la numitul Stejar de o mie de ani- monument al 
naturii istoric, unde mitologia şi poezia au interferat magnific. Fabian Laszlo a fost 
amfitrionul meu şi al lui Ion Urda în itinerariul nostru şi al revistei Provincia Corvina – 
într-o vară de neuitat. O prezentare a sa şi a operei sale a urmat în suplimentul special  
al revistei. 

             
  Traducere şi prezentare de  

Eugen Evu   
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Ştefan PETRA 
 

AŞTEPTÂNDU-L PE GODOT (II) 
 

Teatrul. O lume aparte, un univers fascinant şi surprinzător totodată. S-a vorbit mult 
despre tristeţea comediantului. Dar nu despre aste lucruri vreu să scriu. Ci despre teatrul ca atare,  
despre sala de spectacole. V-aţi gândit vreodată la ea ? La clădire, la sală, la scaune, la scenă ? 
Drept să spun, mă cam îndoiesc. 

De obicei, omul se duce la un spectacol, stă puţin, apoi pleacă şi dacă se gândeşte la ceva, 
acel ceva este mai degrabă piesa, actorii, regizorul, sau chiar lumea mondenă – „vezi, tu, dragă 
….” Dar sala ? Ea nu intră de obicei în discuţie. Ea rămâne pe dinafară. Şi totuşi, are şi ea sufletul 
ei. Da, sigur. Să nu râdeţi. Aţi nimerit vreodată cu mult  înainte de începutul spectacolului ? Aţi 
stat vreodată în uşa sălii, după ce toţi au plecat şi teatrul  s-a închis ? Dacă nu, ar merita să încercaţi. 
Vin oamenii în sală. Câte doi, câte trei, câteodată, din ce în ce mai des, doar unul singur. Diferiţi. 
De toate vârstele, dar în special tineri, de toate categoriile, dar în special studenţi. Uite  şi un moş, 
care pesemne n-a mai fost de mult timp pe la teatru, ori nişte tineri mai aşa, care or fi venit poate  
pentru prima oară. Şi alţii, mulţi. Fiecare cu gândurile lui, cu sentimentele  lui, cu cultura sa proprie 
– bună ori mai puţin bună, dar cine suntem noi să putem hotărâ asta  ? În definitiv, cu ce e mai 
bună cultura clasică, cea cu texte latine şi greceşti, dar la care s-a renunţat demult totuşi; poate că şi  
la matematică şi literatură se va renunţa în curând … Dar începe spectacolul. Magia se 
înfăptuieşte. Toţi aceşti oameni diferiţi se contopesc într-un fel. Spiritual. Reacţionează la unison, 
fără voia lor. Toţi sunt oameni, în definitiv egali. Murmură, râd, plâng, aprobă, dezaprobă. 
Teatrul, arta, îi uneşte. Sala. Faptul că sunt împreună cu toţii, într-un spaţiu intim, al gândurilor, al 
sentimentelor. Nişte tineri râd care mai de care, pe note ascuţite, miraţi de câte se întâmplă în 
lumea asta. Şi domnul de acolo, bine îmbrăcat, la costum şi cravată – mai rar – se prăpădeşte de 
râs, bătându-se pe burtă. E seara destinderii doar ! O fată, cu nişte cizme roşii ca para focului în 
prag de vară, de piele întoarsă, abia zâmbeşte  strâmb. S-o fi recunoscut oare în una dintre 
personajele piesei ? Tot ce se poate. Chiar dacă piesa  e scrisă de secole, personajele sunt vii, reale, 
„characters” cum zic americanii, tipuri umane, simplificate, poate un pic prea mult, dar uşor de 
recunoscut. 

Spectacolul are şi un sfârşit până la urmă. Poate prea curând. Rând pe rând, toţi pleacă. 
Actorii de pe scenă primii, apoi spectatorii unul câte unul, aşa cum au venit, se duc care-n cotro, la 
treburile lor. Tehnicienii se pregătesc şi ei de plecare. Iar scena, sala care prinsese viaţă la un 
moment dat, cea care şi-a avut momentul ei propriu de glorie efemeră îşi pierde suflul. Rămâne 
pustie, abandonată, cu recuzita vraişte, cu sunetul vocilor care parcă mai se mai aude încă. Poate 
pentru totdeauna ne va rămâne în minte şi în inimă ceva remarcat doar cu această ocazie, ceva 
surprinzător poate, la care nu ne-am mai gândit.  Privesc minute în şir sala goală şi parcă nu mă 
mai pot desprinde. Sala aceea teribil de goală, singură. Şi Godot nu mai vine, a dispărut, parcă nici 
n-a fost vreodată. Totu-i o iluzie, o fata morgana, în care nu merită să crezi pentru că raţional ea 
nu există. Sau poate că n-ar fi aşa ? Aşa cum teatrul e o iluzie, veridică, aproape reală, poate că şi 
Godot va apare vreodată, iar sala se va umple iarăşi de viaţă, îşi va trăi din nou şi din nou 
momentele sale, după pustiul de mai înainte … doar toată lumea ştie că Godot nu vine … 

N-am să mă mai duc niciodată la Goldoni. Pentru mine nu mai există.  
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Régis JAUFFRET 

Guy Debord 
 

 Nu l-am întâlnit 
niciodată pe Guy Debord, 
fără îndoială că m-aş fi 
înţeles foarte bine cu el. 
Am o bună relaţie cu 
alcoolicii, indiferent dacă îi 
întâlnesc pe stradă sau la 
edituri. Alcoolismul este 
întrucâtva figura de galion 
a Panegiricului său, parcă 
prin această mărturisire el 
încearcă să ascundă tot 
restul vieţii sale, despre 
care nu se ştie nimic. Ni-l 
imaginăm destul de greu 
în pielea unui preot 
misionar adunând 

impresiile minerilor după o explozie de grizu. El însuşi ne spune că a citit mult, 
că a ieşit cu o grămadă de femei şi că a scris atât de puţin, încât scrisul lui i se 
pare o minune. Aş fi tentat să cred asta, chiar dacă un scris care nu se dezvoltă 
într-un roman nu îşi asumă toate riscurile şi rămâne o „operă de femeie”.  

 Guy Debord a trăit într-o stare de ebrietate care datora aproape totul 
cărţii lui Societatea spectacolului, a cărei străfulgerare l-a lovit într-o seară de tinereţe 
şi l-a lăsat ca şi mort pe drum. Această idee l-a transcens, iar el i-a rămas sclav 
pentru tot restul vieţii lui. A încercat să o împărtăşească şi celorlalţi, să o 
dezvolte, să o exploateze în toate sensurile, dar ea îl copleşea din ce în ce mai 
mult şi a făcut din el un fel de vizionar, un om sonat. În aşa măsură, încât a 
crezut o mare parte din viaţa lui într-o revoluţie populară, presupun chiar că îşi 
imagina că aceasta ar fi benefică umanităţii.  

 Dacă vreţi părerea mea profundă, vă voi spune că acest om trebuie să fi 
visat dimineţi stacojii, o societate în care filmul de groază nu ar mai fi un 
spectacol, ci o reprezentare privată făcută pentru familii, în care fiecare ar 
întruchipa o fiinţă agonizantă care îşi mănâncă testiculele şi care înghite degetele 
unul după altul în timp ce un camarad îi desface burta cu dinţii.  

 Îmi place Guy Debord datorită suficienţei lui, vanităţii lui de soldat de 
plumb, datorită acestui gen de simplitate care face ca propria lui inteligenţă să îl 
uimească. Lectura cărţilor sale este o rară plăcere; el are fraze domoale care se 
leagă unele de altele ca vagoanele unui trenuleţ electric, şi care alcătuiesc o 
melodie cu două sau trei note ce te leagănă ca un resac.  
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 Dacă gândirea lui ni se pare ridicolă, este din cauză că în vremea noastră 
orice discurs revoluţionar este obligatoriu pângărit de un anumit grotesc. În 
societăţile civilizate, simpla idee a unei revoluţii nu mai poate să fie judecată cu 
seriozitate, nici chiar de către gânditorul cel mai refractar la mediul din vremea 
lui.  

 Îmi plac oamenii ca Guy Debord, care 
îşi ratează viaţa, nu îşi întemeiază o familie, nu 
scriu nimic notabil, se sinucid, sunt morţi şi nu 
mai pot să dea nici o replică celor care îi 
ponegresc. De altfel, prietenii lui l-au lăsat să 
moară ca un câine în acel locaş în care îşi vărsa 
în fiecare noapte amarul lăuntric şi greu ca 
mercurul. Nu mai avea nici o veste de la 
scriitorii maoişti care mai demult îi recitau 
convingerile până şi în propriile lor polemici, şi 
în plus nu mai credea nici măcar în analiza 
marxistă a tribulaţiilor mărfii. Atunci, într-o 
seară şi-a spus că un singur om merita 
moartea.  

 Societatea spectacolului nu are decât 
gradul de existenţă pe care i-l conferă materia 
cuvintelor din care este alcătuită. Nu există 

oameni în josul scării pe cale să contemple spectacolul care li se oferă. Mulţimile 
de oameni de pe autostrăzi, din gări, cohortele din supermarketuri, aglomeraţiile 
de oameni cufundaţi în fiecare seară în canapeaua lor sau împietriţi în faţa unui 
cotlet de carne tranşată, în faţa televizorului care împroaşcă bruma zilnică de 
ştiri, filmele vechi zbârcite de vreme şi dramele de la meteo. Aceşti oameni au o 
viaţă sensibilă, au sentimente, au avut o copilărie la fel de încântătoare ca a 
voastră, o adolescenţă cu tristeţi minunate, iar apoi au petrecut o jumătate de 
secol în acelaşi apartament cu toată această familie, cu toate aceste ţipete, şi cu 
impresia caldă ca un trup de copil că pe parcursul vieţii lor au fost aproape să 
cunoască fericirea de atât de multe ori, încât se poate spune că chiar au cunoscut-
o.  

 Iar Debord nu există.  
 

(articol extras din volumul Une bibliothèque d’écrivains,  
Paris, Éditions du Rocher, 1999)  

 
 

Traducere din franceză de Camelia-Meda MIJEA  
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H. A. GUERBER (Marea Britanie) 
 

Mitologiile greceşti şi nordice 
 
În ultima jumătate de secol savanţi din mai multe ţări au investigat atât de 

profund filologia şi mitologia comparată încât au stabilit dincolo de orice îndoială că 
„engleza, împreună cu toate dialectele teutonice ale continentului, aparţin acelei mari familii de limbi 
care, pe lângă teutonică, latină, greacă, slavonă şi celtă, cuprind şi limbile orientale ale Indiei şi Persiei”. 
„S-a mai dovedit şi că diverse triburi care au pornit din centru pentru a descoperi Europa la nord, iar 
India la sud, au dus cu ele, nu doar o limbă comună, ci şi o credinţă comună şi o mitologie comună. 
Acestea sunt fapte ce pot fi ignorate dar nu pot fi contestate, iar cele două ştiinţe ale gramaticii 
comparate şi mitologiei comparate, deşi nu de dată recentă, se bazează pe un fundament la fel de solid şi 
sigur ca oricare dintre celelalte ştiinţe inductive”. „Timp de mai bine de o mie de ani locuitorii 
scandinavi ai Norvegiei au fost separaţi ca limbă de fraţii lor teutonici de pe continent, însă cu toţii nu 
numai că au păstrat acelaşi fond de poveşti populare, dar ei le spun, în numeroase cazuri, cu aproape 
aceleaşi cuvinte”. 

Această asemănare, atât de mare în literatura de început a popoarelor ce locuiesc 
ţări ce prezintă aproape acelaşi aspect fizic şi au aproape aceeaşi climă, nu este atât de 
pronunţată atunci când comparăm miturile nordice cu cele ale genialului sud. Totuşi, 
indiferent de contrastul dintre Europa de nord şi cea de sud, unde aceste mituri au 
apărut şi au ajuns treptat la maturitate, există o analogie între cele două mitologii care 
arată că seminţele din care au apărut amândouă au fost la origine aceleaşi. 

Ne vom preocupa să subliniem asemănarea mitologiei nordice cu cea a altor 
naţiuni ariene, comparând-o cu cea grecească, cu care, totuşi, nu seamănă aşa de mult 
ca şi cu cea orientală. 

Este, desigur, imposibil într-olucrare cu acest caracter să facem mai mult decât să 
menţionăm principalele puncte de asemănare în poveştile ce alcătuiesc baza acestor 
religii; dar va fi suficient să demonstrăm, până şi celor mai sceptici, că ele trebuie să fi 
fost identice într-o perioadă mult mai îndepărtată pentru a indica acum o anumită 
certitudine. 

Începutul lucrurilor 
Popoarele nordice,  ca şi grecii, şi-au imaginat că lumea a pornit din haos; şi în 

vreme ce ultimii au descris-o ca pe o masă vaporoasă, fără forme, primii, influenţaţi de 
împrejurimile lor imediate, au 
descris-o ca pe un haos al focului şi 
gheţii – o combinaţie ce este mai 
mult decât evidentă oricui a vizitat 
Islanda şi a văzut contrastul sălbatic, 
deosebit dintre solul său vulcanic, 
gaizerele ţâşnitoare şi marile 
iceberguri ce-l înconjoară în timpul 
îndelungului anotimp al iernii. 
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Din aceste elemente opuse, foc şi gheaţă, s-au născut primele divinităţi, care, la fel 
ca primii zei ai grecilor, erau uriaşi ca statură şi bizar ca aspect. Ymir, uriaşul de gheaţă, 
şi urmaşii lui, sunt comparabili cu titanii, care au fost tot forţe ale elementelor Naturii, 
personificări ale focului subpământean; şi ambii, având nevoie de mult timp, au fost 
obligaţi să lupte pentru perfecţiune. După o luptă nemiloasă pentru supremaţie, s-au 
trezit cu toţii învinşi şi alungaţi în respectivele regiuni îndepărtate ale Tartarului şi 
Jötun-heim. 

Triada Odin, Vili şi Ve, a mitului nordic este exact echivalentul lui Jupiter, 
Neptun şi Pluto, care, superiori forţelor titanilor, domnesc suprem peste lume, la 
rândul lor. În mitologia greacă, zeii, care sunt cu toţii înrudiţi între ei, se duc în Olimp, 
unde îşi construiesc palate de aur pentru nevoile lor; şi în mitologia nordică cuceritorii 
divini revin la Asgard şi acolo îşi construiesc locuinţe asemănătoare. 

Cosmogonia 
Cosmogonia nordică nu a fost diferită de a grecilor, căci oamenii şi-au imaginat 

că pământul, Mana-heim, era în întregime înconjurat de mare, pe fundul căreia stătea 
încolăcit uriaşul şarpe Midgard, muşcându-şi propria coadă; şi era cu totul firesc ca, 
văzând valurile învolburate pe care fiara le năpustea asupra ţărmurilor, ei să-şi 
imagineze că acestea erau cauzate de răsucirile lui convulsive. Grecii, care şi ei şi-au 
imaginat că pământul era rotund înconjurat de un râu uriaş numit Oceanus, l-au descris 
curgând cu „un curent constant, stabil”, căci de obicei ei priveau mările calme şi 
luminate de soare. Nifl-heim, regiunea nordică a frigului şi ceţii perpetue, avea 
corespondentul său exact în ţinutul de la nordul Hiperboreenilor, unde penele (zăpada) 
plutea continuu în aer şi unde Hercules a alungat cerbul cerinean într-o furtună de 
zăpadă unde l-a putut prinde şi lega strâns. 

Fenomenele Cerului 
Ca şi grecii, rasele nordice au crezut că pământul a fost creat întâi şi că cerurile de 

deasupra au fost făcute ulterior ca să umbrească totul. Ei şi-au imaginat de asemenea că 
soarele şi luna erau purtate zilnic de-a curmezişul cerului în caleşti trase de armăsari 
focoşi. Sol, feciara soare, corespundea deci lui helios, Hiperion, Phoebus sau Apolo, în 
timp ce Mani, luna (datorită unei particularităţi a gramaticii nordice, care face soarele să 
fie la feminin, iar luna la masculin), era exact corespondentul lui Phoebe, Diana sau 
Cynthia. 

Poeţii nordici (scalds), care credeau că descriu formele făloase ale armăsarilor cu 
coame albe din norii zburători, şi strălucirea suliţelor în lumina strălucitoare a aurorei 
boreale, au spus că Valkyriile, sau fecioarele războinice, galopau de-a curmezişul 
cerului, în vreme ce grecii au văzut în aceleaşi fenomene naturale turmele albe ale lui 
Apollo păzite de Phaetusa şi Lampetia. 

În timp ce roua cădea din nori, poeţii nordici au declarat că ea cădea din coamele 
armăsarilor Valkyriilor, în timp ce grecii, care au observat că ea strălucea mai îndelung 
în desişuri, au identificat-o cu Dafne şi Procris, ale căror nume derivă din cuvântul 
sanskrit care înseamnă „a stropi”, şi care sunt ucise de iubiţii lor, Apollo şi Cefalus, 
personificări ale soarelui. 
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Cerul a fost considerat în nord ca şi în sud o divinitate feminină, mama tuturor 
lucrurilor; şi doar datorită diferenţelor climatice mitologia nordului, unde oamenii erau 
obligaţi să-şi câştige zilnic dreptul de a trăi printr-o luptă corp la corp cu Natura, să o 
reprezinte tare şi îngheţată ca pe Rinda, în timp ce grecii au întruchipat-o în geniala 
zeiţă Ceres. Grecii au crezut că vânturile reci ale iernii porneau din nord, iar neamurile 
nordice, în plus, au adăugat că ele erau produse de şuieratul aripilor uriaşului vultur 
Hræ-svelgr. 

Piticii, sau elfii întunecaţi, care se hrăneau cu carnea lui Ymir, erau ca servitorii lui 
Pluto în sensul că ei nu-şi părăseau niciodată ţinutul de sub pământ, unde şi ei căutau 
metale preţioase, pe care le turnau în ornamente delicate ca şi cele pe care Vulcan le 
dăruia zeilor şi în arme pe care nimeni nu le putea dint or mar. În ce priveşte elfii 
luminoşi, ce trăiau pe pământ şi aveau grijă de plante, copaci şi pâraie, ei erau în mod 
evident echivalentul nordic al nimfelor, driadelor, oreadelor şi hamadriadelor ce 
populau pădurile, văile şi fântânile Greciei antice. 

Jupiter şi Odin 
Jupiter, ca şi Odin, a fost tatăl zeilor, zeul 

victoriei şi personificarea universului. Hlids-
kialf, înaltul tron al Tatălui tuturor, nu era mai 
puţin slăvit ca Olimpul sau Ida, unde Stăpânul 
tunetului nu putea observa toate câte se 
petreceau; iar suliţa invincibilă Guangnir a lui 
Odin are la fel de înspăiântătoare ca şi fulgerele 
brandished de prototipul ei grecesc. Zeităţile 
nordice se hrăneau continuu cu mied şi carne 
de mistreţ, băutura şi mâncarea cele mai 
adecvate pentru locuitorii unei clime nordice, 
în timp ce zeii Olimpului preferau nectarul şi 
ambrozia care formau singura lor hrană. 

Doisprezece Æsiri stăteau în sala de 
consiliu a lui Odin să delibereze asupra celor mai înţelepte măsuri pentru guvernarea 
lumii şi a oamenilor, iar un număr egal de zei erau adunaţi pe vârful noros al Muntelui 
Olimp pentru un scop similar. Epoca de Aur din Grecia a fost o perioadă a fericirii 
idilice, prin luminişuri veşnic înfloritoare şi sub ceruri de balsam, în timp ce epoca 
nordică a bliss a fost şi ea o vreme când pacea şi inocenţa au înflorit pe pământ şi când 
răul era complet necunoscut. 

Crearea omului 
Folosind materialele la îndemână, grecii şi-au modelat primele imagini din lut; de 

aici, firesc, şi-au imaginat că Prometeu a făcut omul din acest material când i s-a cerut 
să creeze o creatură inferioară doar zeilor. Deoarece statuile nordice au fost cioplite din 
lemn, popoarele nordice au considerat, ca o chestiune normală, că Odin, Vili şi Ve 
(care aici corespund lui Prometeu, Epimeteu şi Minervei, cei trei creatori greci ai 
omului) au făcut primul cuplu uman, pe Ask şi Embla, din bucăţi de lemn. 



 96 

Capra Heidrun, care asigura cerescul mead, e ca Amalthea, prima doică a lui 
jupiter, iar ocupatul, povestitorul Ratatosk este echivalentul ciorii albe din povestea lui 
Coronis, care a devenit neagră ca o pedeapsă pentru trăncănitul său. Vulturul lui Jupiter 
are echivalent în corbii Hugin şi Munin sau în lupii Geri şi Freki, care se târăsc veşnic la 
picioarele lui Odin. 

Norms şi Destine 
Strânsa apropiere dintre nordicul Orlog şi grecescul Destin, zeiţele ale căror 

porunci trebuiau să le respecte chiar şi zeii, şi la fel de puternicele Norms şi Mœræ, e 
prea evidentă ca să mai necesită a fi subliniată, în timp ce Vanas sunt echivalentul lui 
Neptun şi al celorlalte divinităţi oceanice. Marea ceartă dintre Vanas şi Æsir este doar o 
altă versiune a disputei dintre Jupiter şi Neptun pentru supremaţia asupra lumii. Aşa 
cum Jupiter îşi forţează fraţii să se supună autorităţii lui, la fel Æsir rămân stăpânii 
tuturor, dar nu refuză să continue să-şi împartă puterea cu duşmanii lor învinşi, care 
astfel le devin aliaţi şi prieteni. 

La fel ca Jupiter, Odin e întodeauna descris ca maiestuos şi de vârstă mijlocie, iar 
amândoi zeii sunt consideraţi progenitorii divini ai raselor regale, căci în timp în timp ce 
Heraclidæ îl reclamă pe Jupiter ca tatăl lor, Inglings, Skioldings etc. au susţinut că Odin 
era fondatorul familiilor lor. Jurămintele cele mai solemne erau făcute pe suliţa lui Odin 
şi pe scaunul lui Jupiter, iar ambii zei se bucurau de o mulţime de alte nume, toate 
descriind diverse etape ale naturii şi divinităţii lor. 

Odin, ca şi Jupiter, a vizitat frecvent pământul deghizat, să judece intenţiile de 
ospitalitate ale omenirii, ca în povestea lui Geirrod şi Agnar, care seamănă cu Philemon 
şi Baucis. Scopul era să încurajeze ospitalitatea; deci, în ambele povestiri, cei care se 
arătau a fi omenoşi erau abundent răsplătiţi, iar în mitul nordic lecţia este impusă prin 
pedeapsa aplicată lui Geirrod, întrucât poeţii (scalds) credeau în dreptatea poetică şi 
vedeau ca ea să fie atent meted out. 

Concursul de înţelepciune dintre Odin şi Vafthrudnir îşi are paralela în rivalitatea 
muzicală a lui Apollo şi Marsyas, sau în proba de pricepere dintre Minerva şi Arachne. 
Odin mai seamănă lui Apollo prin aceea că şi el a fost un zeu al elocinţei şi poeziei şi 
putea cuceri toate inimile cu ajutorul glasului său divin; el era ca şi Mercur în sensul că i-
a învăţat pe muritori să folosească runele, în timp ce zeul grec le-a inventat alfabetul. 

Miturile anotimpurilor 
Dispariţia lui Odin, soarele verii, şi dezolarea lui Frigga, pământul, este doar o 

versiune diferită a miturilor Proserpinei şi a lui Adonis. Când Proserpina şi Adonis au 
plecat, pământul (Ceres sau Venus) deplâng cu amărăciune absenţa lor şi refuză orice 
consolare. Doar atunci când ei se întorc din exilul lor, el îşi aruncă veştmintele de doliu 
şi tristeţe şi îşi pune iar toate bijuteriile lui. La fel jelesc Frigga şi Freya absenţa soţilor 
lor Odin şi Odur şi rămân tari şi reci până la revenirea lor. Soţia lui Odin, Saga, zeiţa 
istoriei, care a zăbovit pe lângă Sokvabek, „râul timpului şi al evenimentelor”, notându-
şi tot ce a văzut, este ca şi Clio, muza istoriei, pe care Apollo a căutat-o prin fântâna 
inspiratoare a lui Helicon. 
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Aşa cum, potrivit lui Euthemerus, a existat un Zeus istoric, înmormântat în 
Creta, unde mormântul lui poate fi încă văzut, tot la fel a existat un Odin istoric, al 
cărui mormânt se înalţă lângă Upsala, unde s-a aflat cel mai mare templu nordic şi unde 
a existat un stejar uriaş care rivaliza cu uriaşul copac al Dodonei. 

Frigga şi Juno 
Frigga, ca şi Juno, a fost personificarea atmosferei, patroana căsătoriei şi a iubirii 

materne connubial, şi zeiţa naşterii copiilor. Şi ea e reprezentată ca o femeie frumoasă, 
arătoasă, bucurându-se de gătelile ei; iar servitoarea ei specială, Gna, rivalizează cu Iris 
în rapiditatea cu care execută poruncile stăpânei ei. Juno are control total asupra 
norilor, pe care îi poate alunga doar cu o mişcare a mâinii sale, iar Frigga se presupune 
că îi toarce în firul pe care l-a tors cu furca ei împodobită cu giuvaere. 

În mitologia greacă găsim multe exemple ale 
felului în care Juno a încercat să-l păcălească pe Jupiter. 
Povestiri similare nu lipsesc din miturile nordice. Juno 
pune stăpânire  pe Io, în ciuda refuzului soţului ei de a se 
despărţi de ea, iar Frigga îşi asigură cu abilitate victoria în 
privinţa lui Winilers în saga longobardă. Mânia lui Odin 
faţă de furtul de către Frigga a aurului din statuia lui este 
echivalentul supărării maritale a lui Jupiter faţă de gelozia 
şi amestecul lui Juno în timpul războiului Troiei. În 
povestea lui Gefjon şi a modului inteligent în care el a 
făcut rost de pământ de la Gylfi ca să-şi întemeieze 
regatul său din Seeland, avem o reproducere a povestirii 
lui Dido, care a obţinut prin stratageme pământul pe 
care şi-a întemeiat oraşul Cartagina. În ambele povestiri 
intervin în joc boii, căci în mitul nordic aceste animale 

robuste trag o bucată de pământ departe pe mare, în celălalt o piele de bou, tăiată fâşii, 
serveşte la învelirea darului reginei. 

Miturile muzicale 
Pied Piper din Hamelin, care a putut atrage pe toţi vieţuitorii cu muzica lui, este 

ca Orfeu sau Amphion, ale căror lire au avut aceeaşi putere; iar Odin, ca şi comandant 
al morţilor, este echivalentul lui Mercur Psychopompus, amândoi fiind personificarea 
vântului, pe ale căror aripi sufletele fără de trup se credeau că au fost dusdin această 
zonă a morţii. 

Credinciosul Eckhardt, care ar fi fost dispus să-l salveze pe Tannhäuser şi va 
preveni întoarcerea lui pentru a se expune înlănţuirilor vrăjitoarei, în Hörselberg, este ca 
Mentorul grec, care nu numai că l-a însoţit pe Telemac, dar i-a dat şi sfaturi bune şi 
instrucţiuni înţelepte şi l-ar fi salvat pe Ulise din mâinile lui Calypso. 

Thor şi zeii greci 
Thor, zeul grec al tunetului, are şi el multe puncte de asemănare cu Jupiter. El 

poartă ciocanul Miölnir, emblema nordică a trăsnetului mort, şi, la fel ca Jupiter, îl 
foloseşte cu uşurinţă când luptă împotriva giganţilor: în creşterea lui rapidă Thor 
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seamănă cu Mercur, căci în timp ce primul răstoarnă în joacă câteva grămezi de piei de 
bou la câteva ore după naşterea sa, cel de-al doilea fură boii lui Apollo înainte de a fi 

împlinit o zi. În putere fizică Thor îi seamănă lui 
Hercule, care a dat şi el dovezi timpurii de 
vigoare neobişnuită strangulând şerpii trimişi să-
l ucidă în leagăn, şi care s-a delectat, mai târziu, 
atacând şi învingând giganţii şi monştrii. Hercule 
a devenit femeie şi s-a pucat de tors ca să-i facă 
plăcere Omphalei, regina lydiană, iar Thor a 
îmbrăcat haine femeieşti ca să o viziteze pe 
Thrym şi să-şi recupereze ciocanul, care fusese 
îngropat la nouă raşti sub pământ. Ciocanul, 
principalul său atribut, a fost folosit în multe 
scopuri sacre. El a consacrat rugul funerar şi 
ritul căsătoriei, iar bornele de hotar bătute cu 
ciocanul erau considerate drept sacre printre 
popoarele nordice ca şi Harmæ şi statuile lui 
Mercur, a căror îndepărtare era pedepsită cu 
moartea. 

Soţia lui Thor, Sif, cu luxuriantul ei păr de 
aur, este o emblemă a pământului iar părul ei al vegetaţiei bogate. Furtul de către Loki a 
acestor cosiţe echivalează cu violul lui Pluto asupra Proserpinei. Pentru a recupera 
şuviţele aurii, Loki trebuie să viziteze piticii (slujitorii lui Pluto), târându-se prin 
subteranele lumii supământene; la fel Mercur trebuie s-o caute pe Proserpina în Hades. 

Tăunul care-l împiedica pe Jupiter să recupereze posesiunea asupra lui Io, după 
ce Mercur l-a înjunghiat pe Argus, reapare în mitul nordic să-l înţepe Brock şi să 
încerce să prevină fabricarea inelului magic Draupnir, care este un simplu echivalent al 
cosiţelor lui Sif, după cum reprezintă şi roadele pământului. Tăunul continuă să chinuie 
piticul în timpul fabricării mistreţului cu colţi de aur al lui Frey, prototip al caleştii 
soarelui aurit a lui Apollo, şi evită formarea corectă a mânerului ciocanului lui Thor. 

Corabia magică Skidbladnir, şi ea construită de pitici, este ca rapidul Argo, care 
era personificarea norilor ce plutesc pe deasupra; şi la fel ca prima despre care s-a spus 
că era destul de mare ca să încapă toţi zeii, cea de-a doua a dus toţi eroii greci spre 
îndepărtatul ţinut al Colhidei. 

Germanii, dorind să dea zilelor săptămânii numele zeilor, aşa cum făcuseră 
romanii, au dat numele lui Thor zilei lui Jove şi astfel au făcut din ea joia (Thursday) de 
azi. 

Lupta lui Thor împotriva lui Hrungnir este o paralelă la lupta dintre Hercule şi 
Cacus sau Antræus; în timp ce Groa este evident Ceres, căci şi ea îşi jeleşte copilul său 
absent Orvandil (Proserpina), dar izbucneşte într-un cântec de bucurie atunci când 
aude că el se va întoarce. 
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Magni, fiul lui Thor, care la vârsta de doar trei ore îşi etalează minunata-i putere 
ridicând piciorul lui Hrungnir de pe tatăl său culcat, ne aminteşte şi el de copilul 
Hercule; iar pofta vorace a lui Thor de la nunta lui Thrym îşi are paralela în prima masă 
a lui Mercur, ce a constat din doi boi întregi. 

Traversarea valurilor învolburate ale Veimer de către Thor ne reaminteşte despre 
isprava lui Jason atunci când el a trecut peste torent în drumul său pentru a-l vizita pe 
tiranul Pelias şi a recupera tronul tatălui său. 

Minunatul lănţişor purtat de Frigga şi Freya pentru a-şi înfăptui farmecele este ca 
şi centura lui Venus, pe care Juno a împrumutat-o ca să-şi subjuge stăpânul şi este, ca şi 
tresses ale lui Sif şi inelul Draupnir, emblemă a vegetaţiei luxuriante sau ale unui tip de 
stele care strălucesc pe firmament. 

Zeul nordic al sabiei Tyr este, desigur, zeul grec al 
războiului Ares, căruia îi seamănă aşa de mult încât numele 
lui a fost atribuit zilei săptămânii considerată sacră pentru 
Ares, care e cunoscută şi în prezent drept marţi (Tuesday) 
sau ziua lui Tiu. Ca şi Ares, Tyr era zgomotos şi curajos; el 
era încântat de vuietul luptei şi era neînfricat tot timpul. El 
a încercat de unul singur să înfrunte lupul Fenris; iar 
proverbul sudic cu privire la Scylla şi Charybda îşi are 
echivalentul în adagiul nordic: „a scăpa din Læding şi a fugi 
din Droma”. Lupul Fenris, şi el o personificare a focului 
subpământean, este legat, ca prototipurile lui titanii, în 
Tartarus. 

Asemănarea dintre blândul Bragi, iubitorul de muzică, cu harpa sa, şi Apollo sau 
Orfeu, este foarte mare; la fel este asemănarea dintre the magic draught Od-hroerir şi 
apele Heliconului, amândouă trebuind să servească drept inspiraţie poeţilor muritori şi 
nemuritori. Odin îmbracă pende de vultur să ducă departe acest preţios mead, iar 
Jupiter recurge la deghizare similară pentru a-l prinde pe purtătorul de cupă Ganymede. 

Idun, ca Adonis şi Proserpina, sau chiar mai mult ca şi Eurydice, este o 
personificare a primăverii. Ea e dusă departe de crudul gigant al gheţii Thiassi, care 
reprezintă mistreţul ce l-a ucis pe Adonis, răpitorul Proserpinei, sau otrăvitorul şarpe 
care a muşcat-o pe Eurydice. Idun este ţinută mult timp în Jötun-heim (Hades), unde 
îşi uită toată viaţa veselă şi jucăuşă şi devine tristă şi palidă. Ea nu se poate întoarce 
singură la Asgard şi doar  atunci când Loki (acum emblemă a vântului sudic) vine s-o 
ducă departe sub forma unei alune sau a unei rândunici, ea poate evada cu adevărat. Ea 
ne reaminteşte de Proserpina şi Adonis aduşi înapoi pe pământ de Mercur (zeul 
vântului), sau de Eurydice scoasă din Hades de sunetele dulci ale harfei lui Orfeu, care 
simbolizau de asemenea freamăt al vânturilor. 

În româneşte de 
Dan BRUDAŞCU 
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Miscellanea 
Scriitorul, azi 

 

Au trecut aproape două decenii de libertate a cuvântului, dar fapte memorabile în 
literatura română încă nu s-au petrecut. Aceeaşi dezordine, aceeaşi lăcomie de bani şi 
onoruri şi-n societate şi-n scris. O imagine profund adevărată a literaturii contemporane 
privim, cu un apăsat sentiment de disperare, cum se desprinde din comentariile scriitorului 
Theodor Codreanu în dialog cu poetul Virgil Diaconu publicat în Revista „Cafeneaua 
literară” din iunie 2008. Citim: „Or, societatea românească, în ansamblul ei, este departe de a 
fi intrat pe făgaşul normalităţii, cu atât mai puţin breasla scriitorilor, deşi, fiind vorba de 
„intelighenţia” naţională, prin excelenţă, scriitorimea ar fi fost îndrituită să fie în avangarda 
respectării regulilor democratice. Nici vorbă de aşa ceva, căci viaţa literară a moştenit ceea ce 
a fost mai maladiv în perioada socialismului multilateral dezvoltat: narcisismul de grup, ca să 
mă exprim eufemistic”. 

 

Despre demnitate 
 

Temă propiată (ceea ce înseamnă că se trezesc conştiinţele) abordează şi Revista 
„Cuvântul” nr. 6/208 într-o minianchetă de opinie despre demnitatea văzută din zece 
perspective, de zece interlocutori cu preocupări diferite. Sunt zece definiţii posibile ale 
demnităţii, dar o singură concluzie: demnitatea nu prea mai există în zilele noastre. 
Dedublarea românească, însă, funcţionează netulburată, deci existăm! Iată un scurt fragment 
din cuvântul scriitoarei Ara Şeptilici: „Demnitatea este un concept pe care făcătorii de opinie 
din ţara asta îl trâmbiţează oricui le dă bani. Adică, ei se dau de dreapta, le curg lacrimi de 
sânge pentru ăia care au murit în puşcăriile politice, pentru cei deposedaţi de comunişti etc; 
asta fac în aceeaşi zi în care scriu un articol pentru un ziar finanţat de unul care a supt de la 
ţâţa lui Ceauşescu…”. 

 

Festivalul Naţional de Literatură „Agatha Grigorescu Bacovia” (ediţia a II-a) 
 

Primăria oraşului Mizil şi Asociaţia Culturală „Agatha Grigorescu Bacovia” 
organizează ediţia a doua a Festivalului Naţional de Literatură de la Mizil, care se va 
desfăşura la începutul lunii octombrie 2008. 

Participanţii vor trimite, până la 15 septembrie a.c., cel mult 20 de pagini de proză, 
respectiv 15 poezii, semnate cu moto. Acelaşi moto trebuie să se regăsească pe un plic 
sigilat, aflat în plicul cu manuscrisele, în care vor fi menţionate: numele, adresa, nr. De 
telefon şi un  scurt C.V. al autorului (nerespectarea acestei condiţii atrage după sine 
excluderea din concurs). 

Juriul (format din  membri ai Uniunii Scriitorilor) va acorda Marele Premiu „Agatha 
Grigorescu Bacovia” (pentru ambele secţiuni), trei premii pentru poezie, trei premii pentru 
proză şi mai multe premii speciale. Informaţii suplimentare la telefon 0728989264. 

 

Preşedintele Asociaţiei Culturale „Agatha Grigorescu Bacovia” 
Emil Proşcan 
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