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Iosif-Cristian PAŞCALĂU 
 

DACIA EDENICĂ – O CUMINECARE ÎN  

SINEITATEA ETHNOSULUI 
 
Studiul d-lui Miron Scorobete (apărut în condiţii grafice impecabile, la 

Editura Renaşterea, Cluj-Napoca 2006) are meritul de a repune în dezbatere, de pe 
solide fundamente teoretice, problema (trans)identităţii naţionale şi a implicaţiilor 
ignorării unor adevăruri covârşitoare pentru destinul României actuale. O greşită 
evaluare a trecutului, o nevolnică tentativă de îngropare a certelor dovezi ale 
existenţei unei supercivilizaţii pe acest teritoriu în timpuri îndepărtate, care a 
dăinuit şi a lăsat impresionante moşteniri materiale şi spirituale, nu înseamnă 
altceva decât negarea esenţei noastre identitare, alterarea plasmei spirituale care ne 
ţine în fiinţă pe acest tărâm de basm al mult încercatei noastre patrii. 

A intra într-o polemică pe marginea preeminenţei filonului dacic în 
această vatră a Europei, care a făcut să se dezvolte o civilizaţie superioară celei 
înflorite mai târziu sub auspiciile Imperiului Roman, comportă din capul locului 
anumite riscuri, asumabile în virtutea unei încercări de reconstituire a dinamicii 
interne a mişcărilor protoistorice şi de redare a adevărului în legătură cu matricea 
noastră de spirit şi destin. Aceste riscuri, deopotrivă epistemice şi procedurale, ţin 
însă mai degrabă de prejudecăţile comune ale cercetătorilor cu state vechi de plată, 
decât de reale argumente negatoare ale studiului întreprins de autor. Stereotipurile 
culturale contestă, în genere, contribuţia dacică la făurirea poporului român, 
contrabalansând etnogeneza noastră drept rezultantă a romanizării, cu tot cortegiul 
de implicaţii care derivă din aceste considerări. Civilizaţiei dacice i se atribuie un rol 
cu totul marginal, infim în raport cu aportul romanilor la constituirea premiselor de 
românism. 

D-l Scorobete nici nu intră, de fapt, într-o atare polemică, deoarece nu 
consideră necesar. Rosturile fireşti ale cărţii de faţă ambiţionează la redarea 
demnităţii ontologice şi gnoseologice a civilizaţiei dacice, iar acest demers asumă ca 
implicită reevaluarea critic moderată a părerii încetăţenite asupra supremaţiei 
filonului romanic. Fără a se contesta, desigur, rolul romanilor pe scena istoriei 
plămădirii noastre, dar cu mereu atenta observaţie a faptului că studiul e centrat şi 
pe investigarea unor aspecte de civilizaţie anterioare momentului de conflict daco-
roman, aspecte virtualizabile până la izvoarele timpului însuşi. 

Teza fundamentală a studiului ţinteşte identificarea Dunării cu fluviul 
Fison, fluviul pomenit în Biblie ca fiind primul dintre fluviile Edenului. Implicit, 
ţara în care vieţuiau dacii este identificată cu Havillah, mitica patrie a Edenului, 
care găzduia însemnate rezerve de aur, şi al cărui aur „era bun”. Examenul 
hermeneutic al autorului nu se rezumă la conectarea şi ordonarea logică a unor 
informaţii şi date provenind din surse diverse, uneori disparate, ci presupune şi o 
evaluare calitativă a izvoarelor utilizate, în spiritul (trans)disciplinar umanist. 
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Relaţionările aparent nefireşti între Biblie şi Mioriţa, spre exemplu, sunt efectuate 
din aproape în aproape, cu atenţia îndreptată permanent spre unghiul identificărilor 
de esenţe. Autorului nu i se poate imputa nicidecum superficialitate sau, mai grav, 
rea-credinţă în mânuirea izvoarelor, aceste potenţialităţi cu conţinut radioactiv, 
metaforic vorbind, pentru simplul motiv că minuţiozitatea şi grija pentru 
respectarea adevărului istoric respiră în fiecare pagină a cărţii. Dacă autorul a greşit 
în evaluarea trecutului nostru istoric, atunci greşeala nu e în nici un caz a lui, ci a 
autorilor antici! Lucru însă foarte greu de crezut, dacă nu imposibil, ştiută fiind 
scrupulozitatea anticilor pentru redarea cât mai fidelă a evenimentelor şi a 
proceselor ce guvernează sensul Istoriei. Oricât de neverosimile ar putea părea 
unora apropierile făcute în sprijinul tezei, simţul comun ne învaţă, a priori, cel 
puţin trei lucruri fundamentale: existenţa unei civilizaţii străvechi pe aceste 
meleaguri, dovedită prin peremptorii argumente lingvistice şi arheologice; 
uimitoarea forţă de convergenţă a izvoarelor, dintre cele mai eterogene (ele îşi 
potenţează şi îşi adună sensurile într-un uriaş „bazin” de atractori textuali); 
selectivitatea informaţiilor recurente cu impact în cotidian. 

Autorul rosteşte argumentele cu precizie, într-un stil armonios, dându-le o 
greutate specifică adevărurilor eterne. Temeinicia abordării se vădeşte cu prisosinţă, 
în perspectiva cadrului pluridisciplinar în care este înscrisă investigaţia. După cum 
mărturiseşte autorul însuşi, în cuvântul de încheiere, istoria, teologia, geografia, 
geologia, paleontologia, mitologia, folcloristica, etnografia, lingvistica îşi aliniază 
domeniile şi instrumentele de lucru, în scopul revelării adevărului „pe care, 
referitor la subiectul în discuţie, fiecare dintre aceste discipline l-a afirmat, 
fatalmente fragmentar, neapelând una la celelalte. Mai devreme sau mai târziu (şi 
avem optimismul să prevedem că mai devreme), acestea, nu numai că se vor ralia la 
teza susţinută de noi, dar o vor consolida cu noi argumente.” Ideea 
transdisciplinarităţii dobândeşte prerogativele unui cadru conceptual adecvat 
pentru investigaţia propusă. 

Dintre argumentele cu forţă imbatabilă ale studiului, cele arheologice, 
etnoistorice şi lingvistice excelează. Perspectiva multicriterială din care este privit 
fenomenul antropogenezei atestă mobilitatea şi puterea de sinteză a demonstraţiei. 
Faţeta epistemică cristalizează o bază de referinţă bogată, cu nume importante de 
oameni de ştiinţă (Marija Gimbutas, Robert Ballard, William Barclay, Wilhelm 
Nyssen, Sebastian Brock, Linda Elis, Paul MacKendrick, Mircea Eliade, Vasile 
Pârvan ş.a.). Izvoarele mai vechi, mai adânci pe firul timpului, reunesc nume 
sonore: Platon, Herodot, Polibiu, Pliniu cel Tânăr Hesiod, Origen, Strabon, 
Ptolemeu, Procopius din Cezareea, Clement Alexandrinul, Efrem Sirul, Dionisie 
Exiguul,  Priscus Panites. Poeţii Homer, Pindar, Horaţiu, Ovidius întregesc galeria 
personalităţilor ilustre care vin să garanteze fapte de arme sau întemeieri de 
neamuri. Poezia, pictura, sculptura, muzica – arta, în general, ilustrează conversia 
limbajului edenic (limbajul poetic) în cotidianitate. Un poet precum Mihai 
Eminescu traduce limba zeilor în formule sentenţioase, de oracol, dar, în acelaşi 
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timp, instituie viziuni despre începuturile Universului şi ale omului. Amintirile 
cosmologice şi antropologice din mituri, basme, colinde, ghicitori, sculpturi, 
picturi, desene rupestre suferă permanente prefaceri, simbolistica lor acoperind o 
gamă infinit diversă de conceptualizări. Dar pentru oamenii care le-au creat, ele 
aveau un statut biunivoc, care nu lăsa loc de interpretări. Ireductibilitatea sensului 
lor era prezervată cu sfinţenie şi această precizie însemna puterea vizionară care 
constituia liantul unei civilizaţii. 

Câteva aspecte relaţionate cu specificul studiului de faţă merită a fi 
relevate. Mai întâi, ne oprim la hermeneutica basmului. Considerăm basmul ca 
extensie aplicativă a ghicitorii, atât prin prisma materialului lingvistic utilizat, cât şi 
prin faptul suprapunerii unor mecanisme de încifrare metaforică. Mecanismul 
enigmistic explică înlănţuirea de imagini, fapte, evenimente (colajul oniric), precum 
şi substratul tehnic (faptul că basmele ar ascunde unele realităţi ştiinţifice, la fel ca 
miezul mitului). Termenul de extensie aplicative nu înlătură pe acela de desfăşurare 
metaforică, ci vizează doar acele aspecte poezice relaţionate cu magicul, vrând să 
delimiteze aceste paliere de procesul creator în sine, bazat indubitabil pe metaforie. 
Problema limbajului în basm, ca mesaj epic al străbunilor destinat urmaşilor, are un 
dublu aspect. Pe de o parte, utilizarea conceptelor totale, specifice graiului 
românesc, apte a reconstitui o întreagă viziune etno-istorică. Aceste concepte sunt 
intraductibile, atât timp cât sintetizează geniul întregului mod de existenţă al 
pământeanului nostru; întreaga lui fiinţă era răscolită de puterea unor atare expresii, 
într-o fracţiune de secundă, în sufletul lui intrau în rezonanţă toate nuanţele, tot 
câmpul de sensuri şi semnificaţii pe care cuvintele respective le au în viziunea 
românească, în mintea lui fiind proaspătă întreaga experienţă de cunoaştere a celor 
ce au trăit înaintea lui din cele mai vechi timpuri şi care se transmitea prin viu grai 
din generaţie în generaţie. Chiar strict lingvistic, concepte precum dor, plai, cuc etc., 
utilizate în basm, sintetizează şi cuprind o paletă largă de semnificaţii, proprii 
viziunii româneşti folclorice, etno-istorice de fapt, religioase, magice, ştiinţifice 
asupra lumii, a creării ei şi a problemelor ei fundamentale. Pe de altă parte, o 
interpretare enigmistică reevaluează expresii tip precum formulele introductive (ce 
vor să introducă un paradox, un adevăr fals, sau un fals adevărat, ilustrând de fapt 
antimateria limbajului, latenţele contrare ce coexistă subiacent prin mister, şi care 
vor concura, în procesul de creaţie, la disocierea antinomiilor, a plinurilor şi 
golurilor semantice). În ultimă instanţă, toate aceste interpretări deschid uşi către 
asociaţii infinite, păstrând în acelaşi timp ambiguitatea acestor „taine în taine” care 
sunt basmele, construite prin extensia nucleară a metaforelor ingenioase ale unor  
lumi arhaice.  

Cadrul mai larg în care se înscrie investigaţia d-lui Scorobete este cel oferit 
de antropologia culturală, disciplină care nu e limitată la studiul antropoizilor, ci 
tinde spre recuperarea sacrului (care a lăsat urme în conştiinţa umană), spre 
evidenţierea spiritului ca fascicul de energii creatoare ale fiinţei umane. Acest nod 
sinergetic înmănunchează perspectiva larg umanistă a demersului interpretativ. 
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Meritul studiului este în principal configurabil în evidenţierea continuităţilor şi a 
discontinuităţilor simbolic-mitice ale memoriei colective, care păstrează legături cu 
realitatea transcendentă, în ciuda amneziei moştenite pe parcursul veacurilor de 
speţa umană. Structura psiho-mentală a omului nu e capabilă să recupereze, printr-
un simplu act de concentrare, tot ceea ce au gândit şi produs oamenii de 
pretutindeni şi din toate timpurile, acea enciclopedie maximală de care pomeneşte 
Umberto Eco. Mesajele ascunse în realitatea imediată, epifaniile nu sunt înţelese de 
lumea modernă. 

În cadrul acestor complexe sisteme, sau sfere, de contact între lumea 
fenomenală (dincoace) şi cea supramundană, paralelă (dincolo), mitologia şi 
folclorul deţin, ca tărâmuri de graniţă între ştiinţă şi artă, o poziţie privilegiată. 
Miturile şi motivele populare din basme reprezintă nuclee germinative provenind 
din sfărâmăturile vechilor civilizaţii, vehiculând informaţie de natură primordială, 
izvorâtă din însăşi conştiinţa cosmică. Preluate de autori culţi, ele se comportă în 
organismul operelor culte precum genele recesive, purtând în ele un cod 
informaţional vast, în relaţie cu un câmp al conştiinţei universale, a cărei completă 
relevare nu poate avea loc în condiţiile unei abordări strict ştiinţifice sau religioase. 
Misterul se închide precum un miez de aur în adâncul proceselor ce guvernează 
viaţa. Zeii civilizatori ne-au lăsat destule „mesaje încifrate (începând chiar cu 
miturile!) menite a fi înţelese la un anumit nivel de dezvoltare”, miturile şi basmele 
fiind „cea mai sigură metodă de păstrare a unui mesaj (încifrat) timp de milenii” 
(Eugen Delcea). Mărturiile împietrite (îndeosebi megaliţii), precum şi basmele / 
miturile, transmise prin viu grai din generaţie în generaţie, constituie supreme 
dovezi de ereditate a unor precursori imemorabili, urcându-se la un trecut atât de 
îndepărtat, că ar fi imposibil de determinat. 

Se poate face aici o examinare a episodului cu pădurea din Tinereţe fără 
bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, ce înconjoară tărâmul atemporal, în care se găsesc 
animale năprasnice, precum într-un soi de rezervaţie naturală: ajungând eroul, 
împreună cu calul său năzdrăvan, după ce pornise spre răsărit (fapt semnificativ, 
căci Edenul biblic e sădit spre răsărit, cum aflăm în Geneza II, 4 - 25; fiind un loc 
cu o climă temperată, cald dar cu vânturi răcoroase, loc cu sol bun, propice 
pomiculturii), „la un câmp numai de flori şi unde era numai primăvară; fiecare 
floare era cu deosebire de mândră şi cu un miros dulce de te îmbăta; trăgea un 
vântişor care abia adia” (a se reţine importanţa parfumului în grădină, de mireasma 
fiecărei flori legându-se câte un simbol specific), ei vor vedea „o pădure deasă şi 
înaltă, unde stau toate fiarele cele mai sălbatice din lume; ziua şi noaptea păzesc cu 
neadormire şi sunt multe foarte”. Palatul din mijlocul pădurii e de aur, la fel ca 
vasele din care vor mânca eroii. Aspect semnificativ, toate marile civilizaţii ale 
omenirii au apărut în zone cu deltă sau în regiuni bogate în aur, metalul zeilor, vital 
pentru numeroase componente ale instrumentelor şi vehiculelor spaţiale din zilele 
noastre. Animalele acestea, monstruozităţi ale firii, sunt hrănite de zânele 
nemuritoare, ele asemuindu-se cu Cerber, cu heruvimii biblici puşi să păzească 
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grădina Raiului după izgonirea oamenilor primordiali. Figura mitică a vânătorului 
prinde viaţă în ipostaza lui Făt - Frumos, care însă va fi pierdut de iepure, un 
intercesor între lumea fenomenală din care plecase şi realitatea transcendentă în 
care se găsea acum. 

Basmul cules de Ispirescu are o coloratură tragică, încă din secvenţa 
incipitului. Naşterea fiului de împărat are loc sub jurământul tatălui de a-i hărăzi 
Tinereţea fără bătrâneţe şi viaţa fără de moarte. La insistenţele fiului, împăratul rămâne 
neputincios, căci asemenea făgăduială nu stă în puterile omeneşti. Basmul schiţează 
conflictul între lumea terestră şi tărâmul fermecat care îl cheamă pe fecior. Acesta, 
după o serie de peripeţii tipice basmului (întâlnirea cu gheonoaia şi cu scorpia), 
ajunge la pădurea anistorică, populată cu jivinele tuturor timpurilor, ce separă 
lumea fenomenală de lumea esenţelor pure. Imposibilitatea reconcilierii celor două 
tărâmuri apare evidentă, însă tânărul încearcă să ignore incompatibilitatea 
structurală şi ontologică dintre ele, trăind un surogat de fericire atemporală, cu 
pericolul anulării sale ca individ, ca esenţă umană. Traiul în paradisul veşniciei şi al 
imobilităţii sufleteşti va fi tulburat de intrarea în Valea Plângerii, spaţiu straniu, care 
inversează polaritatea simţămintelor eroului. Dorul de părinţi şi de casă îl mistuie 
neîncetat. Iepurele este un simbol al amintirii, care declanşează a doua criză de 
identitate a feciorului de împărat. Neţinând cont de riscurile călătoriei, eroul 
hotărăşte să se întoarcă la ai săi, însă pe drumul îndărăt au loc nişte transformări 
care vor culmina cu moartea eroului: îmbătrânirea rapidă, neliniştea calului, care se 
întoarce degrabă în tărâmul transcendent, dispariţia moşiilor gheonoaiei şi 
zgripţuroaicei, transformarea în oraşe a împărăţiei tatălui său. Eroul ajunge într-o 
lume care nu mai e a lui, care îl refuză implacabil. Moartea eroului rezolvă 
anomaliile temporale create de nesăbuinţa fiului de împărat şi repune pe tapet 
incompatibilitatea dintre cele două lumi. 

Un alt aspect relevant care trebuie amintit este acela al cântecului popular 
şi al dansului popular ca moduri complementare de creaţie şi interpretare a lumii 
experienţei / lumilor poetice (imaginate). Un scurt reportaj despre valoarea 
terapeutică a doinei, prezentat nu demult la Observatorul Antenei 1, evidenţia 
faptul că printre puţinele cuvinte rămase de la daci, doina ipostaziază singurul bun 
spiritual care a traversat istoria, singurul produs autohton / folcloric care nu a 
suferit alterări sau influenţe ale culturii moderne, păstrându-se nealterat de-a lungul 
eonilor în „tenebrele gândului şi ale timpului”. Valoarea ei terapeutică se aseamănă 
cu aceea a cântecelor unor triburi africane. Inflexiunile doinei sunt o contopire a 
plânsului uman cu strigătul de tristeţe al lupului, şi, paradoxal, ascultarea lor are 
efecte benefice. Doina, ascultată la volum mic, într-o cameră bine aerisită, 
acţionează asupra unor centri nervoşi relaţionaţi cu telepatia şi cu hipnoza, putând 
trata insomnia, stresul etc. Dar aceste aspecte ţin de palierul pragmatic, al utilizării 
derivate a doinei. Rădăcinile creaţiei în sine provin din alt sol, cel al spiritualităţii 
profunde a daco-geţilor. Simbolistica doinei, a dansurilor populare (hora, căluşarul, 
manifestările ce însoţeau colindatul etc.) ţine de o transformare pe plan mental a 
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temporalităţii, precum şi de o plenară articulare a destinului creator (instituirea prin 
limbaj, dar depăşind limbajul, a lumilor poetice, sau, în termeni blagieni, a 
„cosmoidelor”). Ecoul plânsetului primordial, al neantului născând lumi, se 
ipostaziază în doină, poate cea mai veche formă de creaţie a acestui pământ. 
Motivul plânsului cosmic se regăseşte la toţi marii poeţi, atestând puternica legătură 
intrinsecă de spiritualitate şi viziune. Acest plâns, de dincoace şi de dincolo de 
timp, reverberează absolutul în cadre antropologice, fie că e redat prin bucium, nai 
sau alăută. 

În strânsă legătură cu literatura populară şi cu muzica izvorâtă din 
străvechime, artele plastice dezvoltă aceleaşi nuclee primare ce stau la baza creaţiei. 
Autorii moderni (Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Mircea Eliade, Nicolae 
Grigorescu, George Enescu, Gheorghe Zamfir, Constantin Brâncuşi) potenţează 
forţa creatoare a acestor nuclee, proiectând o spaţio-temporalitate cosmic-
antropologică la proporţii monumentale de limbă şi stil. Aceste genii incontestabile 
încearcă o reinstaurare a Edenului originar, prin frânturi de creaţie ce tinde spre 
perfecţiune, încearcă o între-situare a omului la deschiderea dintre cele două lumi: 
cea a epifenomenelor, a cauzalităţii locale şi a experienţei curente, şi cea a 
esenţelor, a cauzalităţii globale, a libertăţii şi a finalităţii pur creatoare. Acelaşi efort 
l-au încercat spiritele enciclopedice (Dimitrie Cantemir, Bogdan Petriceicu Hasdeu, 
Ovid şi Nicolae Densusianu, Vasile Bogrea, Sextil Puşcariu) sau oamenii de ştiinţă 
sau inventatorii mânaţi de o curiozitate intelectuală fără seamăn. Faptul că avem 
genii în informatică, matematică, fizică cuantică etc. atestă puternicele concentraţii 
de energii creatoare existente pe teritoriul vechii Dacii. 

Utilizând un bogat corpus de documente istorice, de material folcloristic, 
de date ştiinţifice aduse la zi, cartea d-lui Scorobete pune în evidenţă aceeaşi 
„sângerare spirituală” şi aceeaşi zbatere intelectuală în configurarea unor vectori de 
explorare în noianul trecutului nostru (trans)istoric. Însăşi aducerea în discuţie a 
legăturii funciare între „evenimentele” din balada Mioriţa şi episodul biblic al 
uciderii lui Abel este semnul puterii asociative a autorului, care nu găseşte analogii 
forţate, ci versiuni complementare ale uneia şi aceleiaşi (re)prezentări simbolic-
mitice. Astfel de relaţionări, mai de detaliu şi mai subtile, există pe tot parcursul 
lucrării. Foarte importantă în acest context este însă şi originala interpretare a uneia 
din faimoasele tăbliţe de la Tărtăria, primele dovezi materiale ale originii scrisului, 
vestigii miniaturale nu foarte atent studiate până acum. De altfel, nu doar în 
România au fost descoperite astfel de dovezi, ci şi în Bulgaria (localităţile 
Karanovo, Gradeşniţa, Sitovo), Serbia (Lepenski Vir, Vincea) sau în situri din 
Macedonia. Unii cercetători susţin că alfabetul tracic a existat înaintea civilizaţiilor 
egipteană şi sumeriană. Tăbliţe asemănătoare celor de la Tărtăria au fost 
descoperite în Karanovo (un sigiliu de lut, rotund, cu diametrul de 6 cm, împărţit 
în patru sectoare şi având gravate pictograme) şi la Gracianiţa (două platouri mici, 
pe fundul unuia dintre ele fiind descoperită o reprezentare schematică 
antropomorfă, iar cel de-al doilea prezentând o formă de scriere apropiată de 
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sigiliul de la Karanovo şi de una din tăbliţele de la Tărtăria). Argumente clare 
pentru ipotezele avansate de cercetători italieni şi britanici (Marco Merlini sau 
Colin Reinfrew), care susţin că scrierea a apărut în sud-estul Europei, nu în 
Mesopotamia, cum se credea până acum. În România, unul dintre istoricii care 
încearcă sensibilizarea autorităţilor în vederea construirii unui muzeu al scrierii la 
Tărtăria, iniţiativă absolut necesară şi justificată, este Adrian Bucurescu. În legătură 
cu probleme de ordin lingvistic ale civilizaţiuei traco-dace amintim şi lucrarea d-lui 
Mihai Vinereanu, Originea traco-dacă a limbii române, apărută la Editura Pontos, 
Chişinău, 2002. Autorul demonstrează convingător importantul rol pe care l-a avut 
substratul în formarea limbii române, aducând date esenţiale de ordin lingvistic în 
sprijinul acestei teze. Lucrări interesante în acest context au apărut şi la Editura 
Obiectiv, din Craiova, într-un constant efort de recuperare a valorilor trecutului şi 
a demnităţii acestui popor. 

Între toate, lucrarea d-lui Scorobete încearcă, dincolo de forţa sintezei, 
trasarea unor linii de cercetare, atât prin vastul corpus şi cuprinzătorul spaţiu de 
explorat, cât şi prin referinţele la autori antici sau la cercetători preocupaţi de 
misterele istoriei. Ne referim aici la investigarea osmozei dacilor cu lupul şi cu 
şarpele (care nu reprezintă simple animale totemice, ci articulează o faţetă de 
viziune în supapa mentală a dacilor, dovadă steagul mereu invocat de istorici), apoi 
cu cerbul, zimbrul, albinele. Ne referim şi la miturile despre Orfeu, Dionysos, 
Apollo, Diana. Ne referim la analizele unor vocabule definitorii pentru 
spiritualitatea noastră (vlah, io). Nu în ultimul rând, amintim admirabila 
interpretare a picturii voroneţiene ce tratează tema păcatului biblic. Acea privire 
dinăuntru este urmată îndeaproape de liniile cercetării d-lui Scorobete, fapt care 
impune încadrarea demersului domniei-sale în perspectiva coagulării nucleelor de 
viziune asupra trecutului şi a destinului nostru istoric. Tocmai în acest demers 
recuperator de sacru rezidă cuminecarea de care pomeneam în titlu. Căci 
investigaţia d-lui Scorobete nu se limitează la o parcurgere orizontală a domeniului 
explorat, la o arbitrară şi mecanică ordonare şi conectare de informaţii, ci încearcă 
o corelare a dovezilor materiale cu verticala transcendentului. Sacrul este 
omniprezent în cercetarea de faţă, ca un mod fundamental de structurare şi de 
esenţializare a lumii. Sineitatea fiinţei naţionale nu se poate rostui, nu poate emerge 
în afara sacrului, fapt ignorat în cercetarea modernă de tip pozitivist. Saltul 
ontologic al omului reclamă o modificare gnoseologică pe măsură. Aducerea în 
discuţie a nostalgiei Edenului şi a obârşiilor, ca stare deopotrivă afectivă şi 
transsemnificaţională, înseamnă aşadar o cuminecare efectivă în sineitatea 
ethnosului. 
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Teofil RĂCHIŢEANU 
 

Totul doare 
 

 

Totu-n lumea asta mare, 
De-o vreme,-n mine doare: 
Doare norul, doare steaua, 
Dimineaţa, pe flori, roua, 
Doare lumina din soare, 
Doare veacul care moare, 
Doare cerul sfînt de-April, 
Doare plînsul de copil, 
Limpezimea din izvoare, 
Trilul de privighetoare, 
Dimineaţa, cînd, în zori, 
Se face rouă pe flori, 
Lacrima lui Dumnezeu,  
Cînd, căzîndă prin genuni, 
Aprinde şi stinge lumi, 
Doare dorul, amintirea, 
Frumuseţea şi iubirea, 
Doare golul din cuvinte,  
Ochii dor ai Maicii Sfinte 
Şi durerea însăşi doare, 
Că doar ea-i nemuritoare 
 
Că doar ea-i nemuritoare! ... 
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Constantin CUBLEŞAN  
 

RITUALUL BESTIEI 
(Cornel Nistea) 

 
 Dacă în ultimii ani dezvăluirile dramelor umane sau, şi mai mult, a dramei 
unei întregi naţiuni, din perioada de imediat după cel de al doilea război mondial, la noi, 
au stat în centrul preocupărilor istoricilor, politicienilor şi sociologilor, pentru scriitori 
ele au stârnit un interes oarecum lateral, cei mai mulţi dintre ei ocupându-se de 
factologia rezistenţei din munţi (şi nu doar) a acelor temerari opozanţi ai regimului care, 
în naiva lor credulitate, îi aşteptau pe americani pentru a tranşa definitiv situaţia acestei 
zone geografice în care se află şi România. Subiecte senzaţionale, biografii eroice, 
execuţii criminale ş.a., au făcut obiectul unor scrieri de real interes, mai cu seamă pentru 
generaţiile tinere. Dar, drama diurnă, a celor care au rămas pe la casle lor şi care, 
văzându-şi de munca lor simplă, de viaţa privată, au fost supuşi unor continue presiuni, 
să zicem strategice, terifiante din multe puncte de vedere, pentru a fi dresaţi în vederea 
acceptării noilor condiţii existenţiale, acesta a rămas oarecum la periferia orizontului de 
interes epic, nefiind spectaculoasă, în sensul epatanţei factologice, aproape cu nimic. 
Acestei desfăşurări rutiniere a traiectului existenţial al oamenilor simpli din acei ani de 
tranziţie, îi consacră Cornel Nistea un roman, Ritualul bestiei (Editura Teognost, Cluj-
Napoca, 2008), plin de dramatism, de un dramatism mocnit, epuizant în plan moral, 
psihologic, dar şi fizic, la drept vorbind, intitulat metaforic, însă acoperind foarte exact 
sensul desfăşurării vieţii cotidiene în acei ani. Desigur, bestia e tocmai sistemul politic şi 
social ce acţiona, programatic, în toate domeniile  vieţii, după un ritual al sacrificărilor 
existenţiale urmărit cu perfidie diabolică, impecabil orchestrat, în acea perioadă istorică. 
Romanul lui Cornel Nistea este romanul biografic al unui om oarecare, la urma 
urmelor, a unui cercetător ştiinţific – Pompiliu Dascălu – de la un institut universitar 
(“... am treizeci şi trei de ani, sunt lector universitar şi cercetător principal la Institutul 
de biologie celulară“, declară el pentru a fi consemnate datele în procesul verbal al 
anchetei la care este supus în instrumantaţia organelor de securitate), care caută să 
treacă anonim prin viaţa politizată excesiv dar căreia nu i se poate sustrage, urmărit pas 
cu pas, atât în viaţa privată cât şi în cea profesionlă, interceptându-i-se convorbirile şi 
corespondenţa, suspectat  a fi iniţiatorul unei “celule rebele” în institut (“ – Uite care-i 
problema, măi banditule, rămâi peste noapte aici la noi, te gândeşti bine şi revii la 
declaraţie cu menţiunea specială: cine face parte din celula asta rebelă, câţi membri are, 
cu numele şi adresa lor, unde vă întâlneaţi, ce puneaţi la cale şi ce rol are profesorul 
Axinte Cotescu în organizarea acestei celule subversive. În scrisoarea de la profesor, pe 
care tocmai ai citit-o, scrie clar:Ce-ţi mai face celula rebelă, stimate coleg?... Să ne dai 
relaţii despre această celulă reacţionară criminală. 

 - Dar este vorba de o celulă a mormolocului de broască, pe care o cercetez 
de câţiva ani în condiţiile de nocivitate, una la un milion, rezistentă la agenţii de mediu, 
la viruşi şi la microbi, se regenerează în defavoarea celulelor surate mai puţin rezistente. 
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Am atins un anumit nivel de cercetare, sunt foarte aproape de a realiza un sistem 
imunitar benefic pentru omenire. 

 Ofiţerul a făcut spume la gură. 
 - Mormolocii mamii voastre de ticăloşi! Imperialismul american ameninţă 

lumea cu un război nuclear şi vouă vă arde de acţiuni subversive criminale. 
 Jap-jap! Alte două palme, urmate de un punm în frunte” Etc). 
Desigur, prozatorul mizează aici pe funcţia echivocă, labilă, a înţelesului 

duplicitar  al cuvintelor, pe subtextualitatea tor, celula mormolocului având şi valoarea  
insinuat simbolic de organism lipsit de şira spinării, a societăţii româneşti la acea oră, 
romanul fiind nu doar unul ilustrativ ci şi unul cu valoare polemică, satirică uneori, de 
un umor grotesc, la adresa tiparelor şablonarde de viaţă în care oamenii erau obligaţi a 
se manifesta, exprima (nu doar verbal ci şi atitudinal), în acest sens excelente fiind 
scenele în care cei doi papagali ai unchiului eroului central, închişi în colivie, însă 
martori şi rezoneri ai întâmplărilor din jur, divulgă, cu inconştienţa lor amorfă, tocmai 
calapoadele becisnice impuse, în care viaţa oamenilor este rânduită obligatoriu: 

“Flavia zâmbi interesată. Era un bun prilej de-a afla ceva mai multe despre 
unchiul fugar, de la aceste păsări proaste.  

- Bună, dragilor! le-a zis ea. Ce faceţi aici? 
Păsările din colivie moţăiau indiferente pe suporturile lor. M-a privit 
nedumirită. 

 Nu s-a dat bătută, a ciocănit cu degetul în micul grilaj de metal în încercarea de a-i 
provoca, de a obţine infornaţii de la papagali.  

- Nu e  politicos din partea voastră să nu-mi răspundeţi la salut, zău aşa. Vă 
ptopun să facem cunoştinţă. Eu sunt Flavia, secretara comitetului tineretului 
revoluţionar de la fabrica de confecţii Noua Haină a României, numită şi Zâna 
Proletară, voi cine sunteţi? 

Papagalii şi-au zburlit penele. Nu puteai şti la ce să te aştepţi din partea lor. 
- Hei, crailor, spuneţi ceva! 
- Fandosita! Fandosita! au exclamat papagalii într-un glas, supăraţi că 

fuseseră 
deranjaţi din moţăiala lor. Flavia a făcut ochii mari, ofensată de apelativul cu care 
papagalii o înfruntaseră... Cum se putea una ca asta. În fabrică era respectată de toată 
lumea, chiar şi vârstnicii  recunoscându-i meritele (...)   

- Ziceţi mai departe, nemernicilor! Ai, ai, ce condamnare aţi merita...  
- Delict de opinie! Delict de opinie! Articolul 209! S-au alarmat papagalii.  
Flavia s-a uitat nedumirită spre mine, de parcă eu aş fi avut vreo vină. 
- E aici o adevărată clică antirevoluţionară!... 
- Flavia dragă, papagalii nu raţionează. Îmi cer scuze pentru vorbăria lor 

neghioabă. Vezi, de aceea eu nu-mi pun vreodată mintea cu ei. Aş provoca un scandal 
permanent în casă. 
 Stalin şi poporul rus 
 Libertate ne-au adus! 
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 Uraaa! Bravo!... 
- Asta ce mai e? a întrebat ceva mai degajată Flavia. 
- Trebuie să fi reţinut lozinca din timpul mitingului revoluţionarilor ce s-a 

desfăşurt de curând pe bulevard. Îşi manifetă şi ei adeziunea.  
- Mă ironizezi, nu-i aşa? Ironizezi sensul marilor manifestări... Inciţi 

papagalii 
la ură... 

- Eu nu-i incit nici la iubire, nici la ură. Ce-s vinovat eu că i-ai provocat, iar 
ei  

şi-au dat drumul. 
 Moarte lor, moarte lor, 
 Moarte trădătorilor! 
 Unde sunt americanii? 
 S-au ascuns ca şobolanii! Au continuat papagalii.  
 - Îţi mărturisesc că-i aud spunând toate astea pentru prima dată, i-am zis. Îţi 
propun să-i ignorăm.   
 Dictatura! Dictatura!... 
 Rupeţi bandiţilor gura... 

- Isuse Critoase! Aristotel, te rog spune-le să tacă. Vorbele astea se pot 
interpreta, putem avea neplăceri.” 

Romanul Ritualul bestiei, al lui Cornel Nistea, este o amplă panoramare a 
epocii, 

cu multe momente referenţiale, punând în mişcare  personaje cu... cheie, apelând la 
situaţii şi personalităţi reale din acea vreme, totul într-un ceremanial existenţial condus 
cu dibăcie şi măsură, într-un comentariu de fidelitate şi autenticitate, autorul fiind 
mereu implicat în desluşirea stărilor sufleteşti şi al trăirilor emoţionale dintr-un parcurs 
istoric dirijat cu opresiune. El are meritul de a nu fi supralicitat tezist comentariul epic, 
povestind întâmplări înfiorătoare prin ele însele, niciodată însă cantonat doar într-o 
oglindire strict realistă a conflictualităţii eroilor cu sistemul, ci deschizând cu abilitate 
unghiuri de perspectivă generalizatoare prin metaforă şi simbol, într-o ordine 
subiacentă intrigii. E un roman ce se reţine prin simplitatea construcţiei şi prin 
autenticitatea relatării. Un roman al adevărurilor esenţiale despre un timp crucial din 
istoria zbuciumată a unei părţi a omenirii, a ţării noastre supusă unui destin mistificat, şi 
tocmai de aceea revoltător. E un roman de o sinceritate totală, a unui scriitor ce ştie să 
se implice în biografiile eroilor săi (în care îşi topeşte parte din propria biografie) fără 
nici o contrafacere pătimaşă, în ciuda faptului că este în totul un roman de  atitudine 
tranşantă faţă de un timp revolut, de care nimeni nu poate, nu trebuie să facă abstracţie 
azi, pentru a se putea astfel defini mai bine, real, pe sine însuşi.  
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Maria  PAL - 60 
 
Dreptul de-a respira 
 
doar noaptea se poate vedea singură 
fără nici un strop de lumină 
întunericul din ea furnică greierii 
dezlănţuindu-le cântul 
 
atunci 
revelaţiile trec prin acrobaţii pe sârmă 
prin scânteierile din diamant 
prin seminţele ce-au germinat 
prin poemele crucificate pe ape 
 
aici 
regatul tău are alte margini 
piramidele-s devastate 
mormintele prăbuşite-n interior 
iar dreptul de-a respira 
zace mucegăit în palma unui neştiutor 
 
Mâna ta de spumă 
 
balanţa a obosit 
să mai ţină tristeţea-n cumpănă 
te-a lăsat să pluteşti nestingherit 
pe mările fără ţărmuri 
s-asculţi cum trosneşte-ntunericul 
 
tot mai ostenit porţi în spate 
greutatea ce se naşte în vis 
 
gheţarii plâng peste gânduri 
 
mâna ta de spumă 
e-nghiţită de mare 
şi nimeni nu mai spală vântul 
de praful stârnit de confuzii tăi paşi 
 
 
 

Simţi 
 
când săgetează nopţile-n ape 
adormindu-le abisul 
cu umbre uşoare de cânt 
simţi sarea vie 
din ochii tăi 
în scoici cristalizând 
 
Înmărmureşte 
 
trupul ţi-e plin de fluturi 
ce se izbesc de nevăzutele temple 
înmărmureşte copilul din gând 
cu plasa atârnându-i în mâini 
 
drumurile obosite se sfârşesc doar în 
vise 
stivuind raze de lună 
 
cuvintele-ţi înmuguresc pe buze 
în cea mai adâncă tăcere 
 
Deschide umbra 
 
privirea-ţi scoate clinchete-n păduri 
laţul priveşte răbdător dintre frunze 
întunericul culege mierea din inima ta 
lăsând ghimpi pentru ore şi vise 
 
cerul s-a umplut de tufişuri 
în care-nfloresc straniu tăcerile 
şi cad întruna cu tăişul 
peste gâturile întinse de lumini 
 
cu ochii închişi 
apuci la nimereală o clanţă 
 
ea deschide umbra 
ce-ţi încolăcea picioarele strâns 
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Dincolo de nisipuri 
 
pisicile torc liniştite 
orele bătute cu zgomot 
de neobositele orologii 
 
firele sunt umede roşii 
ghemele spongioase pulsează  
ca pâinile ce cresc ne-ncetat 
îmbiind 
 
luaţi şi mâncaţi 
moartea tot vi se cuibăreşte în piept 
privind lumea cu ochi orbi de ciclop 
 
dincolo de nisipuri 
cine va scrie cu sângele tău auriu 
 
acum 
poemul începe şi se sfârşeşte 
oriunde 
 
Nu mai tresar 
 
îngerii îţi încearcă foşnitoare coroane 
un zvâcnet de aripi scânteiază purpuriu 
în văzduh 
 
spaimele nu mai tresar 
când cenuşa ţi se mişcă haotic în orbite 
în tremurătoarele palme 
 
Doar noaptea 
 
zgomotul nu mai bate din aripi 
fluturii închipuie frânghii 
pentru cuvintele ce cad din văzduh 
 

în jurul tău 
mişună cariile cu duiumul 
înţelepciunea s-a mutat din sfânta 
cruce 
 
doar noaptea-ţi mai creşte-ntre buze 
 
ca nişte inele de apă 
ţi se ferecă tăcerile-n inimă  
 
Se aud 
 
pe-un ţărm de cer 
planează lin bâtlanii 
coasele-obosite adorm târziu 
în scâncetul tremurător de iarbă 
 
crispate mori de vânt 
pe tivul zării plâng 
luminile ademenind să le îndoaie 
 
tot mai aproape se aud 
funebre clopote ce torc prin tine 
fuioare de zăpadă 
 
Oare cine 
 
în copacul nopţii 
păsările-şi strâng aripile 
cântul odihneşte-n cuvintele 
ce-adorm adevăruri 
 
gândurile te sug ca o mlaştină 
chipul tău împietrit 
înfruntă deşertul din ceasurile de nisip 
 
oare cine va-nălţa nopţile 
deasupra coroanei de spini 
când oarbe privirile-njunghie cerul 
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Ion PACHIA TATOMIRESCU 
 

Primul volum dintr-o istorie a plagiatologiei... 
 

„Plagiatul“ se pare că este un fenomen care s-a născut de-a dreptul „matur“, o 
dată cu înfăşurarea semantic-sincretică a unui semnificant pe un semnificat, o dată cu 
apariţia primelor „mitograme“, a primelor „pictograme“ / „ideograme“, o dată cu apariţia 
scrisului în Europa Rupestră dintre orizonturile anilor 30.000 şi 8.175 î. H., mai precis, în 
Euro-Pelasgia, şi care, în „epoca internetizării“, nu dă nicidecum vreun semn „de 
oboseală“, nu lasă a se înregistra deloc vreun semnal că poate fi stopat „prin lege“, ci, 
dimpotrivă, astfel de „cancer“, desemnând „furtul de creier / suflet“, se extinde fără 
precedent, „fără frontiere“, atât în orizontul cunoaşterii ştiinţifice cât şi orizontul 
cunoaşterii metaforice, dovedind imperios Uniunii Mondiale a Logosului / Cuvântului 
că, „democratic“ şi în numele „elementarelor drepturi ale Omului“ vorbind, trebuie 
realizate mai întâi monografiile naţional-plagiatologice (siglă: MNPl) cu încorolarea 
tuturor acestora, mai apoi, în Carta Universal-Plagiatologică (siglă: CUnPl). Şi pentru 
că ideea ne aparţine, este absolut original-valahă, se impune – sine ira et studio (Tacitus) 
– respectarea semnificant-semnificaţilor de mai sus, înclusiv „nedeformarea“ siglelor.  

Primul volum, datorat muncii absolut-voluntar-sisifice a d-lui prof. univ. dr. 
Alexandru Dobrescu, evident, din istoria plagiatului / plagiatologiei din România, este 
deja „omologat“ la noi şi în U. E., sunt convins, purtând un titlu admirabil (ce se doreşte 
a nu fi plagiat în vreun prezent-viitor): Corsarii minţii. Istoria ilustrată a plagiatului la 

români, I (Iaşi, Editura Emolis, 2007; pagini: 182 Η 257 / B-5-JIS: 376).  
Prin „ghilimelarea“ primului cuvânt, plagiat, urmat de sintagma părelniciei 

fenomenului, din textul de faţă, am vrut să atrag atenţia asupra a două chestiuni legate de 
istoria plagiatologiei, pe mirabilele văi ale imaginarului.  

(1) Termenul plagiat este la origini produs de un autor, e drept, „anonim“ pentru 
noi; desigur, ivit pe filieră cultă, cu oarecari eforturi documentare, s-ar putea afla autorul / 
creatorul termenului plagiat, autor ce m-ar putea acuza de faptul că i-am copiat creaţia. 
Între termenii creaţi şi lansaţi de mine, ca poet / eseist, se află şi dienoc, spre a desemna 
„ciclul noapte-zi“ („24 de ore)“, inexistent în limba noastră valahă / dacoromână. L-am 
utilizat pentru prima dată, în urmă cu nişte decenii, într-o comentariu la drama de 
întemeiere a paradoxismului, din anul 1968, Iona, de Marin Sorescu; dacă-l voi reîntâlni, 
nu în contexte obişnuite ale comunicării, ci – să zicem – pe coperta unui volum de 
versuri, Dienoc, de Dochiana Dunăreanu, eu nu o acuz de plagiat, deşi pot s-o fac, 
pentru că rostul cuvântului / conceptului este de a circula, bucuria mea de „creator de 
cuvânt“ fiind aceea de a-l reîntâlni pe buzele tuturor utilizatorilor cuvântului. Şi totuşi, ca 
să fie cinstită cu ea însăşi, Dochiana Dunăreanu extrage fraza cu termenul dienoc şi o 
pune drept motto la un poem. Fireşte, bucuria mea de „părinte“ al conceptului dienoc ar 
fi şi mai mare. Dar aceasta este o realitate ideal-valabilă, deontologic vorbind, numai pe 
ultimul segment temporal, al modernei circulaţii a informaţiei, în jur de un secol şi ceva, 
cam de pe când s-a diminuat straşnic analfabetismul prin punerea bazei unui învăţământ 
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modern în mai toate statele, ori, mai exact spus, cam de pe când lumea a introdus şi legea 
anti-plagiat în codurile civile / penale.  

Revenim la problema cuvântului / conceptului diecnoc. Deşi cuvântul dienoc 
(< die-, din dies, „zi“ + -noc, prima silabă din nocte, „noaptea“ – ablativul lui nox cu 
sens adverbial) aparţine unei sfere, unei dimensiuni fundamentale, sacre, a existenţei, 
timpul, nu se bucură de statutul „Cuvântului Dintâi“, nu mai are „cantitatea“ / 
„capacitatea“ de sacru, în spiritul frazei din Evanghelia după Ioan: «La început era 
Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul» (1,1).  

(2) Pentru o anumită vârstă a omenirii, pe 
unitatea culturală a Europelasgiei, de la Asturia la 
Don, mai bine de 21 de milenii, cu începere din 
orizontul anului 30.000, copierea unei imagini (din 
realismul rupestru-animalier, ori, treptat-treptat, mai 
târziu, cu simplificările fireşti, de la santuarul-peşteră 
la „sanctuar-la-purtător, ajungându-se la „ideogramă“ 
/ „semn sacru“ – infra) avea o funcţie vitală. După 
21 de milenii ale Europelasgiei, sacrul registru al 
„plagiatului“ înregistrează în arta parietală înfăşurarea 
semantic-sincretică a pictogramei, a semnului, a 
ideogramei, „scrierea“, „primele mitotexte“.   

 
Evoluţia de la „cap de iapă“ la „semnul“ Iepei 

Sacre. 
 

Peste epoca antică şi evmezică, pe lângă abaţii 
/ mânăstiri, au funcţionat şcolile de copişti de texte 
sacre; esenţial nu era autorul, „dreptul de autor“, ca în 
vremurile noastre, ci tezaurul de cunoaştere, de 
învăţături „vitale“, transmis următoarelor generaţii; 
până pe la iluminism, plagiatul unei învăţături / icoane 
aparţinea sferei sacrului. Clasicii şi romanticii, cu 
apoteozarea expresioniştilor din epoca interbelică, au 
impus „Auctoriala Sacralitate“.  

(3) Pentru crearea literaturilor naţionale, chiar 
pentru temelia acestora, romanticii şi spiritul paşoptist 
al veacului lor admit imitarea / prelucrarea, ori 

„plagierea“ în lamură a folclorului, trans-punerea acestuia în text cult, mai ales, în 
eminescianul sens de a turna vechea, înţeleapta limbă a poporului valah „în formă 
nouă“. Precizăm că prin „plagierea“ în lamură a folclorului înţelegem o lucrare genială, 
ca a lui Eminescu, trecând esenţa basmelor valahe, Domniţa din Grădina de Aur şi Zâna 
fără corp – după ce le versifică în Fata-n Grădina de Aur şi Miron şi frumoasa fără 
corp –, în lamura poemului Luceafărul (prin versificarea basmelor valahe, Eminescu şi-a 
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apropiat „viersuirea“ anonimului rapsod muntean, ascultat în orizontul anului 1860, de 
fraţii-ingineri, licenţiaţi în mecanică la Universitatea din Berlin, călăuze ale lui Richard 
Kunisch prin România; bineînţeles, cele două oralo-texte fost-au tâlmăcite „pe loc“, din 
valahă în germană, de cei doi ingineri-călăuze lui Kunisch, astfel cele două basme trecând 
între însemnările „diplomatului“ berlinez, călător prin România şi Imperiul Otoman – cf. 
ELuc, 55 – 168).  

După un inconfundabil, indiscutabil şi incontestabil Avertisment (pp. VII – 
XXIV), volumul lui Al. Dobrescu, Corsarii minţii, îşi relevă în macrostructurarea materiei 
secţiunile: Cronicarii / Cronicile se fac din cronici (pp. 3 – 64), Savanţii / Ştiinţa de 
contrabandă (pp. 65 – 132), Dascălii / Parada dascălilor (pp. 133 – 172), Predicatori şi 
oratori / Verba volant (pp. 173 – 212), Tâlmăcitorii / Arta de a traduce (pp. 213 – 
240), Juriştii / Lupul moralist (pp. 241 – 254) şi Anexe (pp. 255 – 358). Mai semnalăm 
un binevenit rezumat, The Corsairs of the Mind (pp. 359 – 361) şi valoroasa „exactitate“ 
a unui Indice de autori (pp. 363 – 371).  

Fireşte, noi, cei de la „radiografieri“, ne angajăm să respectăm „codul“ întrutotul, 
„până-n evanghelica lui literă“, de vreme ce, în primele două rânduri ale Avertismentului, 
autorul ne spune foarte clar: «Această carte nu este o vânătoare de vrăjitoare. O expediţie 
cinegetică de asemenea amploare ar presupune, îndărătul ei, o doctrină...» (p. VII). În esenţă, 
„doctrina“ – din temeiul „inventarului de cameleon-creiere“, constituindu-se în „dosarul 
penal“, Corsarii minţii – se rezumă la definiţia foarte exactă a fraudei plagiatului din 
finalul „avertismentului“: «însuşirea nemărturisită şi ad litteram a unui text cu întindere de la 
nivelul propoziţiei simple până la acela al cărţii întregi» (p. XXIV).  

Fenomenul plagiat-cancerului cunoaşte o nemaiîntâlnită amploare planetară, 
datorată nu numai „inflaţiei mass-media“, ori „biblos-inflaţiei“ / „autorlâcitei“, ci şi unor 
internetizate servicii „specializate“ de tip Wikipedia, Metapedia etc., care nu permit 
semnarea de către autori a articolelor / studiilor puse în „marele circuit“ (cu scopul „pa-
luxării“ legii dreptului de autor şi a dirijării „fondurilor“ astfel obţinute, ori a „donaţiilor“ / 
„sponsorizărilor“, numai către anumite „persoane-patroni“ dinspre vârful piramidei), 
cultivând şi astfel confuzia, absenţa răspunderii, atât în faţa instanţelor judecătoreşti cât şi 
a generaţiilor prezent-viitorului preluatoare de falsuri etc., de la lucrările de diplomă / licenţă 
ale absolvenţilor de licee pedagogice, ori ale studenţilor, ale masteranzilor şi ale 
doctoranzilor, până la lucrări semnate de impostori „universitari“, „academicieni“, 
„miniştri“ ş. a. / etc. Autorul este conştient că lucrarea sa, fâlfâitoare de stindard al Înaltului 
Spirit Justiţiar (cu chipul Vlad-Ţepeş-ului înmătăsat), la o margine a impresionantului 
continent Plagiatlanda, poate atrage „glonţul morţii“ dintr-o direcţie neaşteptată, în astfel 
de circumstanţe atenuante, fireşte, impunându-şi întâmpinarea „clasic-bidecenală“ din 
România, analoagă celei a marilor instituţii de profil din democraţie, fie ea şi de junglă, de la 
Poliţie, Judecătorie, Parchet (General), la Departamentul Naţional Anticorupţie, Înalta Curte 
de Casaţie etc.: «Pe de altă parte, nici subiectul nu-mi îngăduie să mă arăt neînduplecat. 
Ocupaţia despre care vă propun să ne întreţinem în paginile următoare e veche de când 
lumea şi ar fi o probă de imensă naivitate să  ne închipuim că suntem îndestul de puternici, 
nu pentru a-i arunca sfidător mănuşa, căci asta poate face orice iresponsabil, nici pentru a o 
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şterge de pe faţa pământului, năzuinţă de cea mai pură speţă donquijotescă, ci măcar pentru 
a o îndupleca să ne ia cât de cât în seamă şi, eventual, să consimtă pe cale amiabilă a se 
retrage cu un pas.» (p. VII sq.). Aceasta nu înseamnă că nu există pe planetă şi state în care 
se aplică legea împotriva plagiatorilor, e drept, din când în când, „de ochii lumii“, cum s-
ar spune: a) în Statele Unite ale Americii, după cum se ştie, un profesor universitar plagiator 
a fost sancţionat cu suspendarea din post şi cu o usturătoare amendă; b) în România 
socialistă – unde, se spune, că un plagiator dovedit putea fi întemniţat de la o lună până la 
şase luni –, este arhicunoscut „cazul Eugen Barbu“; autorul celebrului roman, Groapa, 
după cum a dovedit Fănuş Neagu în câteva numere din revista România literară, a plagiat 
nenumărate pagini „din diferiţi prozatori clasici ruşi“, îndeosebi, în volumul al III-lea din 
romanul Incognito; se zice că ar fi fost victima unui „complot“ şi a unei metode de lucru, 
acoperită „postmodernist“ prin „utilizarea colajului“; procesul „s-a clasat“ după ce Eugen 
Barbu s-ar fi dus la Nicolae Ceauşescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, spre a-şi da demisia din P.C.R. şi spre a preda carnetul de membru, în 
caz că nu intervine ca să anihileze „campania defăimătoare“ de la România literară, dusă 
de „duşmanul său de moarte“, Fănuş Neagu. Evident, o lumină veridică în acest caz ar 
putea încă veni şi dinspre marele prozator contemporan, Fănuş Neagu.  

Dar să ne reîntoarcem la volumul prim al cărţii lui Al. Dobrescu, «Corsarii minţii».        
Secţiunea primă a cărţii, Cronicile se fac din cronici (pp. 3 – 64), evidenţiază 

plagiatele cronicarilor. Din «Letopiseţul anonim», graţie textelor puse faţă în faţă de Al. 
Dobrescu, observăm cum frazele migrează, mot-à-mot, în «Letopiseţul de la Putna» (p. 3 
sq.). «Primul cronicar cu identitate neîndoielnică, Macarie, egumen al Mănăstirii Neamţului, 
ajuns episcop de Roman» (p. 6 sqq.), îl plagiază pe Constantin Manasse (Konstantinos 
Manasses) ce, la rându-i, a copiat din Dionysios din Halicarnas. Autorul Cronicii 
universale, Mihail Moxa, are meritul de a-şi recunoaşte sursele: «până aciea s-au scos dentr-
alte cărţi sloveneşti pre limba noastră vieţile şi petrecerile împărăteşti» (p. 14). Ajuns aici, Al. 
Dobrescu subliniază «plasticitatea echivalenţelor» româneşti „de factură Moxalie“, reţinând 
pe cele ce «au făcut carieră» (p.18), în perimetrul descrierilor „bătăliei de la Rovine“, 
focalizate de descoperitori (Emil Turdeanu, G. Mihăilă, Margareta Ştefănescu) în tabloul 
respectivei bătălii din Scrisoarea III, de Mihai Eminescu, desigur, cu ascunsa bucurie de a 
arăta că şi „soarele are pete“: (1) «Prima, semnalată de Emil Turdeanu, se găseşte  în 
capitolul 97, Împărăţia lui Manoil Paleolog, anume în paragraful consacrat bătăliei de la 
Rovine, luat din Cronica anilor 1296 – 1413: „De-acii se rădică Baiazit cu turcii spre 
rumâni, deci se loviră cu Mircea voevod. Şi fu războiu mare, câtu se întuneca de nu se 
vedea văzduhul de mulţimea săgetelor, şi mai pierdu Baiazit oastea lui cu totul...“» (p. 18 
sq.). (2) «Cea de-a doua, identificată de G. Mihăilă, se află câteva rânduri mai jos, în acelaşi 
capitol, şi provine din aceeaşi sursă. Ea prezintă armata coaliţiei antiotomane conduse de 
Sigismund de Luxemburg: „6905 ă1396î Jicmon ă...î adună toată tăria despre apus: domnii, 
voievozii, boiarii, nemţii şi frâncii, şi pre uscat, şi pre Dunăre, cât nu se vedea apa de 
mulţimea corabiilor, Mircea voevod cu rumânii; şi de la Manoil Paleolog veniră corăbii 
multe...“» (p. 19). (3) «În fine, a treia, pusă în evidenţă de Margareta Ştefănescu şi reluată de 
Emil Turdeanu, apare în capitolul 75 (Împărăţia lui Alexandru, fratele lui Leu, şi al lui 
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Constantin, feciorul lui Leu) şi reprezintă soluţia aleasă de Moxa pentru a traduce din 
Manasses comparaţia mulţimii oştilor adunate de Foca Lev cu nisipurile mării („adunând 
polcuri cât nisipul mării“): „Deci adună oşti mari de pretutindenea, den Licaon, den Frighiia, 
den Iveri, den Pamfilia, den Misiia, den Siriia, den Chilichiia, de era mulţi, câtă frunză şi 
iarbă.“» (ibid.). Nu comentez nici eu – după cum n-a făcut-o nici Al. Dobrescu – că astfel 
de «plasticizante echivalenţe» aparţin imaginarului comun, cronicăresc, unde s-au ivit din 
imaginarul oralităţii / folclorului (şi unde le mai auzi şi azi prin satele olteneşti, munteneşti, 
ardelene, bucovinene etc.: „se-ntunecă ... de nori / grindină“ etc.; „mulţi... ca năsâpul mării“ 
/ „mulţi... ca frunza şi iarba“ etc., ceea ce vrea să se tâlmăcească nu în faptul că Moxa nu 
avea imaginaţie – în cazul letopiseţului său, cu „ecritură istorică“, nefiind necesară –, ci proba 
că respectivul cronicar cunoştea bine grădina limbii valahe), spre a trece mai departe şi mai 
iute, reţinând „arcul şi săgeata“ dobresciană din „închiderea“ subcapitolului dedicat lui 
Mihail Moxa: «Două sute cincizeci de ani mai târziu, un poet iubitor de manuscrise vechi şi 
care avusese sub ochi o copie (incompletă) a cronicii lui Moxa, va evoca, într-o satiră 
reprodusă până de curând în toate manualele de şcoală, bătălia din 1395, dintre Mircea cel 
Bătrân şi Baiazid Ilderim. Cunoscută drept Scrisoarea III, satira în cauză păstrează, în 
prima ei parte, urme ale lecturilor din Cronica universală: „Se'mbrăcară-n zale lucii 
cavalerii de la Malta; / ă...î / Pentru-a crucii biruinţă se mişcară râuri-râuri, / Ori din codri 
răscolite ori stârnite din pustiuri, / Zguduind din pace-adâncă, ale lumii începuturi, / 
Înnegrind tot orizonul cu-a lor zeci de mii de scuturi, / ă...î / Când văzui a lor mulţime 
câtă frunză, câtă iarbă, / Cu o ură ne'mpăcată mi-am şoptit atunci în barbă; / ă...î / Pe 
copite iau în fugă faţa negrului pământ, / Lănci scânteie lungi în soare, arcuri se întind în 
vânt; / Şi ca nouri de aramă şi ca ropotul de grindeni, / Orizonu'ntunecându-l, vin 
săgeţi de pretutindeni / Vâjâind ca vijelia şi ca plesnetul de ploae...“» (p. 20).  

Înţeleg că Al. Dobrescu se abţine să (s)pună în (con)textul de mai sus numele lui 
Eminescu, adică numele geniului ce întruchipează / sintetizează priveliştea fiinţei Valahimii 
/ Dacoromânităţii, spre a nu da apa la moara imbecilităţii droaiei de detractori / 
„demolatori“ din ultimul deceniu, puşi în solda unor imperii oculte şi „convinşi“ că vor 
reînvia cenuşa istoricelor imperii după magico-mitica „formulă-Phoenix“. Cel mai recent 
„demolator“ aflu că este Cristian Preda, un consilier prezidenţial-băsescian, totodată, şi 
cadru universitar bucureştean (FSPA – Universitatea Bucureşti), care scrie că «Eminescu 
trebuie contestat şi demitizat, dar nu pentru rudimentele sale de gândire politică; din acest 
punct de vedere el este nul» (http://viata-literara.com/2008/03/15/cel-mai-recent-
anti-eminescian), evident, fără a aduce vreun argument, vreun citat din opera eminesciană 
de gazetar (de regulă, „demolatorii plătiţi prezidenţial / guvernamental“ se prefac a nu şti să 
citeze, a nu aduce „citatul-martor“, pentru simplul motiv că şi-au „angajat neostalinist-
paukerist“ tot creierul lor de larve încartofate de gândaci de Colorado, în asemenea lucrări 
profund anti-naţionale din România contemporană; asemenea „mercenari ai întunecimii“ 
nu pot înţelege vreodată că, indiferent de neam / rasă, cu cât eşti mai profund-naţional – 
ca Eminescu, de pildă –, cu atât eşti mai universal (după cum ne încredinţa, într-o prefaţă 
la un volum de poeme de Eminescu, şi Arghezi – cel mai profund poet naţional de la 
începutul epocii proletcultiste şi cel mai „bombardat“ / „demolat“, în numele doctrinei 
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stalinsit-paukeriste internaţionaliste). Dar nu înţeleg de ce Al. Dobrescu, un reprezentant 
înrăzărit al refluxgeneraţiei (the generation of deep clearness), lasă a se deduce că îi este 
frică de „neo-proletcultişti“, de „neostalinişti-paukerişti“, şi nu spune răspicat că, în cazul de 
faţă (al „tabloului istoric“ din Scrisoarea III), ca şi în altele, Eminescu operează / 
transfigurează genial, transpune în zonele inefabile ale Logosului Valah o realitate istorică 
din vremea lui Mircea cel Bătrân / Mare, o realitate „plagiat-folcloric-cronicărească“ (astfel, 
refuzând a aduce vreun elogiu contemporanei dinastii a Hohenzollernilor şi „ratării“ re-
Unirii Valahilor din Dacia Nord-Dunăreană şi Dacia Sud-Dunăreană prin Războiul de 
Independenţă din 1877 – 1878), nesupărându-mă şi, dimpotrivă, bucurându-mă şi cu 
vreun citat (nicidecum cu vreun „plagiat“), fie din studiul din 1968, al subsemnatului, 
Eminescu la Floreşti, fie din cel „augmentat“ şi republicat în 1981, într-o revistă 
„academică“ a Societăţii de Ştiinţe Filologice din Bucureşti (vol. II), sau din cel mai recent, 
din 2007, Eminescu în Oltenia – momentul „Câmpul Cerbului“, publicat în „revista 
europeană de cultură şi educaţie naţională“, Lamura (cf. TEF, 2; TEmCa, 278 – 282; 
TEOlt, 7), unde am demonstrat că la genialul bucovinean nu este vorba cumva de „plagiat“, 
ci de un program estetic-romantic de sublimare a folcloricelor balade, basme, legende, 
inclusiv istorice (de tip neculcian) etc., un program estetic-romantic al transpunerilor. 
Pentru lămurirea „tabloului bătăliei de la Rovine“ şi a problemei transpunerilor din geneza 
Scrisorii III, de Mihai Eminescu, făcute în 1878, în momentul „Câmpul Cerbului“, reluăm 
mai jos câteva alineate din studiul subsemnatului, despre care s-a făcut vorbire mai sus, nu 
cu intenţia de a da vreo lecţie distinsului profesor universitar ieşean, ori distinşilor cercetători 
/ eminescologi, ci din dorinţa, din setea de adevăr / cunoaştere, de „radiografiere de mare 
fidelitate“ a genezei poemului romantic.   

La Floreşti, Mihai Eminescu ă...î a tradus din limba germană „tomul I“ de 
Fragmente din Istoria Românilor de Eudoxiu Hurmuzaki, lucrare ce i-a fost încredinţată 
de Academia Română, în urma insistenţelor lui Theodor Rosetti; Eminescu nu a semnat 
traducerea volumului I al Fragmentelor..., care a ieşit de sub tipar prin ianuarie 1879; 
paternitatea eminesciană a traducerii a fost stabilită de Ion Creţu, în 1961, iar «autenticitatea 
formelor de limbă folosite» (COtr, 605), ne dă certitudinea că poetul a supravegheat 
nemijlocit tipărirea „tomului I“, celelalte două fiind traduse mai târziu (în 1900) de Ioan 
Slavici. 

Fiind secretarul comisiei pentru traducerea «documentelor Hurmuzaki», Ioan Slavici 
l-a vizitat pe Eminescu la Floreşti, prilej cu care notează în Amintiri: «... l-am găsit acolo 
sănătos tun şi în voie bună. Era numai el la conacul moşiei, singur, adecă în foarte bună 
societate. În timpul pe care l-am petrecut la Floreşti, boarfele lui se aflau la T. Maiorescu, 
care rezervase pentru dânsul un iatac luminos, în care toate erau puse în cea mai bună 
rânduială» (SAm, 116). 

În traducerea Fragmentelor…, întâlnim sintagme cu forţă expresivă, sinestezică, 
unele comune subdialecelor („graiurilor“) oltean şi bucovinean, altele specifice floreştenilor 
/ oltenilor, introduse pentru capacitatea lor dinamizatoare de «scene istorice», pentru relief 
«revitalizator»: o croiră la fugă de mâncau pământul (HF, I, 35), aruncă oştirea lor claie 
peste grămadă (ibid, 102), apucară la goană după Cumani cu dârlogii slobozi (ibid, 
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73), dar sfatul cuminte era de-a surda (ibid., 285), Musa dete dos să scape (ibid., 292) 
etc.  

În paralel cu traducerea Fragmentelor..., la Floreşti, Mihai Eminescu a elaborat 
prima variantă a amplului poem, Scrisoarea III, cu ambele planuri, în antiteză romantic-
justiţiară, cu arhicunoscuta succesiune a tablourilor (I : a. „idila oniro-cosmică dintre Sultan 
şi Lună“ şi „falnicul“ arbore, axis-mundi, crescând din inima Sultanului, simbol al 
expansiunii imperial-otomanice la Dunăre; b. trezirea Sultanului, tâlmăcindu-şi simbolurile 
din visul „trimis de profet“; c. „vultureasca“ expansiune a Imperiului Otoman la Dunăre; d. 
trecerea armiei lui Baiazid peste Dunăre şi înaintarea-i „în mlaştinile de la Rovine“; e. 
întâlnirea dintre Mircea cel Mare şi Baiazid; f. scena confruntării armiilor la Rovine şi biruinţa 
Valahilor în faţa puhoiului otoman;  g. odihna oştirii valahe sub clar de lună, în vreme ce 
războinicul fiu al lui Mircea cel Bătrân scrie „pe genunchi“ o carte Doamnei iubite; II : h. 
„campania“ eroului liric dusă cu „armele“ satirei / pamfletului împotriva „saltimbancilor şi 
irozilor“ din contemporaneitate, împotriva epigonilor: „glorii“ stradale, ori de cafenea, 
„canalii de uliţi“, „panglicari în ale ţării“ şi vânzători de Patrie, împotriva „vulpilor evlavioase 
din Sfatul Ţării“, a „fonfilor“, „flecarilor“, „găgăuţilor şi guşaţilor, bâlbâiţi cu gura strâmbă“ 
ca „stăpâni ai naţiei“, stricători de limbă, de obiceiuri etc., încheind prin invocarea înaltului 
spirit justiţiar carpato-dunărean, întruchipat de Vlad Ţepeş), aflată între manuscrisele 
poetului de la Academica Bibliotecă Română din Bucureşti, sub indicativul A-2276 (pp. 103 
– 107). 

Deosebit de interesante sunt transpunerile ca modalitate de a turna în formă nouă 
«limba veche şi-nţeleaptă», făcute în vreme ce «...cetia pe Hammer, pentru a se documenta 
asupra înaintării turcilor în Europa» (COp, III, 225), adică Geschichte des Osmanischen 
Reiches, după cum ne înştiinţează G. Călinescu, fără a fi cunoscut la acea dată paternitatea 
eminesciană a traducerii Fragmentelor...; Eminescu ajunsese la Hammer prin intermediul 
lui Hurmuzaki. 

Elementele lexicale particulare întâlnite atât în traducerea Fragmentelor... cât şi în 
Scrisoarea III, datorită elaborării sincrone, ilustrează şi teritoriul transpunerilor: 

a) «...îndrăzneţul Sultan, simţindu-se mare în puterea sa, se fălea că de pe pristolul 
bisericii Sf. Petru din Roma îşi va pune sirepul să mănânce ovăz» (HF, I, 270);  

Am jurat ca peste dânşii să trec falnic, fără păs, 
Din pristolul de la Roma să dau calului ovăs... 

b) «...căci începuseră a roi numeroase cete ce călăreţi româno-cumani împrejurul 
mândrei rezidenţe a împăraţilor...» (HF, I, 81); «...o campanie de răzbunare pustiitoare şi 
asemenea revărsării de nouri asupra craiului sârbesc Ştefan...» (ibid., 288); «ei revărsară o 
ploaie de săgeţi asupra năvălitorilor, le omorâră caii...» (ibid., 137); «...o adevărată ploaie 
de pietre se revarsă asupra năvălitorilor...» (ibid., 116); 

Călăreţii împlu câmpul şi roiesc după un semn 
şi în caii lor sălbatici bat cu scările de lemn 
ă..................................................................î 
şi ca nouri de aramă şi ca ropotul de grindeni, 
Orizonu-ntunecându-l, vin săgeţi de pretutindeni, 
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Vâjâind ca vijelia şi ca plesnetul de ploaie...; 
c) şi mai aproape de sursă, din Hammer: «Il voyait ensuite surgir de ses reins un 

arbre qui, toujours croissant et devenant plus vert et plus beau, couvrait de l’ombre de ses 
rameaux les terres et les mers jusqu’à l’extremité de l’orizon des trois parties du monde. 
Au-dessous de cet arbre s’élevaient le Caucas, l’Atlas, le Taurus et l’Hémus, qui 
semblaient être les quatre colonnes de cet immense tente de feuillage. Des racines de l’arbre 
sortient le Tigre, l’Euphrate, le Nil et le Danube, couverts des vaisseaux comme la 
mer» (HamH, 66); 

Iar din inima lui simte un copac cum că răsare, 
Care creşte într-o clipă ca în veacuri, mereu creşte, 
Cu-a lui ramuri peste lume, peste mare se lăţeşte; 
Umbra lui cea uriaşă orizonul îl cuprinde 
Şi sub dânsul universul într-o umbră se întinde, 
Iar în patru părţi a lumii vede şiruri munţii mari, 
Atlasul, Caucazul, Taurul şi Balcanii seculari; 
Vede Eufratul, Tigris, Nilul, Dunărea bătrână – 
Umbra arborelui falnic peste toate e stăpână! 

Ori ca în varianta A-2276:  
Înrădăcinat în pieptu-i tot mai mare şi mai mare 
A lui ramuri lungi întinde peste ţări şi peste mare... 

Tot în perioada petrecută la Floreşti-Filiaşi / Oltenia, sunt concepute şi poeziile: 
Iambul (un sonet, „ars poetica“, elogiu iambului, măsurii în plinătatea de fagure de-albine, 
toamna: «De mult mă lupt cătând în vers măsura, / Ce plină e ca toamna mierea-n faguri, / 
Ca s-o aştern frumos în lungi şiraguri, / Ce fără piedici trec sunând cezura.»), Vre o zgâtie 
de fată (patru catrene pe tema tipologiei feminine în trecerea / petrecerea vârstelor), 
Revedere (meditaţie asupra raportului efemer–peren / etern, unde se pro-jetează codrul 
ca simbol al veşnicirii, al statorniciei Valahimii / Dacoromânimii la Carpaţi / Dunăre, în 
ciuda istoriilor vitrege), Fiind băiet păduri cutreieram – despre care notele lui Perpessicius 
relatează în acest sens: că ar fi compuneri «din 1878, cam de pe vremea când traducea (...) 
fragmentele lui Hurmuzaki» (EPpos, 647) – etc.  

Numind Câmpul Cerbului momentul biobibliografic floreştean-oltean, observăm 
că în planul creaţiei eminesciene îi corespunde o etapă superioară, marcată de 
redescoperirea tematicii Erosului / Naturii cu faţa în oglinda vârstelor pure, 
copilăria şi adolescenţa, de compartimentul transpunerilor ca modalitate de 
„perspectivare epopeică“, de cercetătorul neobosit, permanent, la izvoarele mitosofiei, ale 
folclorului, ale limbii, înfăţişându-se şi ca traducător cu înalte virtuţi, în cultivarea graiului viu, 
dinamizator de tablouri istorice, întru subtila ornamentică a textului.  

După Mihail Moxa, Al. Dobrescu abordează «cronicarii moldoveni de limbă 
românească» (p. 20 – deşi aş fi preferat formula „anti-cioroistă“ / „anti-voronină“: 
cronicarii de limbă valahă / dacoromână din statul medieval al Moldovei ivit între 
hotarele vechii Dacii – spre a nu se mai face vreo dirijată confuzie cu vreo „limbă rrom.“, 
ori cu alte vetre unde mai sunt încă fierbinţi cenuşile imperiilor): Grigore Ureche, Miron şi 
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Nicolae Costin. Cum e şi firesc, „metoda oglinzii“ (adică a textelor „faţă-n faţă“ / „paralele“, 
„al celui plagiat“ şi „al plagiatorului“) dă roadele cele mai convingătoare şi în capitolul 
dedicat lui Grigore Ureche (la recurs, „faţă-n faţă“ cu cronicarul, stau Sebastian Münster, 
Joachim Bielski şi Azarie; între marii absenţi: Cassius Dio), cum, de altfel, şi în celelate ale 
cărţii. Al. Dobrescu – şi aici, ca mai peste tot – dă dovada unei impresionante documentări 
şi a unei veritabile, benefice acribii filologice, chiar dacă o întreprindere de talia Corsarilor 
minţii rareori stă în viaţa unui singur om, nesolicitând puterea specializată a mai multor 
institute (ceea ce intră în bogata sferă a „paradoxurilor“ României de azi şi dintotdeauna). În 
urmă cu vreo două decenii, cercetând istoriile referitoare la epoca lui Decebal (rodul 
văzându-se în studiul Decebal – cel mai mare strateg al antichităţii dintre anii 87 şi 
106 – regele erou al Daciei; v. TDec, 65 – 76; www.agero-stuttgart.de), am constatat că 
portretul lui Decebal, făcut de Dio Cassius, în Istoria Romană, a servit drept model 
cronicarului Grigore Ureche pentru a realiza portretul domnitorului Ştefan cel Mare. 
Negăsind „faţă-n faţă“ portretul lui Decebal, făcut de Dio Cassius, şi portretul lui Ştefan cel 
Mare, realizat de Grigore Ureche, cred că nu se iscă vreo supărare în „pădurea de texte“, 
dacă rugăm pe Al. Dobrescu ca, la ediţia a II-a, „revăzută şi augmentată“, să cuprindă şi cele 
ce urmează (citându-mă, ca filologii autentici, ori nu, aidoma majorităţii istoricilor ce m-au 
plagiat şi pe mine, până în prezent, deoarece ei nu prea ştiu rostul ghilimelelor – şi amintesc 
aici, în primul rând, pe distinşii Napoleon Săvescu, G. D. Iscru ş. a.):  

Dio Cassius: «ăDecebal se dovediî foarte priceput în urzirea războaielor şi dibaci în 
desfăşurarea şi-n finalizarea lor, ştiind când să năvălească şi când să se retragă („înţelegând 
când trebuie să lovească şi când să îndărăpteze“), meşter în a întinde curse, viteaz / ager în 
luptă („meşter în aşternerea curselor şi iute la faptă“), maestru şi în a se folosi de izbândă cât 
şi în îndreptarea vreunei înfrângeri suferite („administrând deopotrivă biruinţa şi ieşirea cu 
bine dintr-o înfrângere“) – pentru care îndelungă vreme fu un adversar periculos Poporului 
/ Imperiului Roman» (textul în limba greacă se găseşte şi în Fontes, I, p. 682; în paranteze, 
textul nostru cuprinde variantele de traducere faţă de textul din Fontes I, 683; Dio Cassius, 
Istoria Romană, LXVII, 6; cf. CDIR, II; XIRD, I, 123 sq.; StrPR, 281; MIMS, 52; DDB, 
279 sq.; TDec, 65).  

Grigore Ureche: «Fost-au acestu Ştefan vodă om nu mare de statu, mânios şi de 
grabu vărsătoriu de sânge nevinovat; de multe ori la ospeţe omorâea fără judeţu. Amintrilea 
era om întreg la fire, neleneşu, şi lucrul său îl ştiia a-l acoperi şi unde nu gândiiai, acolo îl aflai. 
La lucruri de războaie meşter, unde era nevoie însuşi să vârâia, ca văzându-l ai săi să nu să 
îndărăpteaze şi pentru aceia, raru războiu de nu biruia. Şi unde-l biruia alţii, nu pierdea 
nădejdea, că ştiindu-să căzut ă…î, să rădica deasupra biruitorilor.» (CILR, 17).  

Cu letopiseţele lui Miron Costin şi Nicolae Costin, sursele «sunt ceva mai precise» 
(p. 27), baza plagiatului la primul cronicar fiind Samuel Twardowsky şi la secundul – Maciej 
Stryjkowski, Martin Cromer, Antonio Bonfini, Nicolaus Isthvanfius ş. a.  

Secunda secţiune, Savanţii / Ştiinţa de contrabandă (pp. 65 – 132), radiografiază 
interesante plagiate: Nicolae Milescu „valorifică“ din abundenţă pe Martino Martini; 
Dimitrie Cantemir „se regăseşte“ în Andreas Wissowatius; fraze nenumărate de la Florian 
Aaron trec în Românii supt Mihai Voievod Viteazul de Nicolae Bălcescu; propoziţiile 
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Fraţilor Bacheville sunt subtilizate în textele Călătoriilor lui Alecu Russo; Bolintineanu şi 
Bălcescu scriu texte gemene; Titu Maiorescu parafrazează pe Fr. Th. Vischer până în 
vecinătatea plagiatului, «ca un învăţăcel conştiincios» (p. 103 sq.); ş. a. / etc.     

Secţiunea a treia, Dascălii / Parada dascălilor (pp. 133 – 172), surprinde 
fenomenul de plagiat / plagiatologie în manualele şcolare, de la Amfilohie, episcopul 
Hotinului, «care tipăreşte la Iaşi, în anul 1875, câteva manuale, pare-se că destinate şcolarilor 
Academiei Domneşti» (p. 135), până la manualele lui Victor Duruy, plagiate de P. I. 
Cernătescu, ori până la cursurile universitarului ieşean Nicolae Quintescu (1841 – 1913), 
plagiate din «clasicistul german Gottfried Bernhardy, Grundriss der Römischen 
Litteratur (Halle, 1850)» (p. 143), sau până la chirurgul, profesorul universitar şi, după 1890, 
academicianul din Bucureşti, Gh. Râmniceanu (1845 – 1915), plagiatorul lui Joseph-
Auguste Fort, George Bercaru ş. a. Legea presei promulgată de Al. I. Cuza, în 1862, «nu a 
avut puterea de a descuraja pornirile mai mult ori mai puţin frauduloase» (p. 136) în 
domeniul manualelor şcolare.   

Secţiunea a patra, Predicatori şi oratori / Verba volant (pp. 173 – 212), urmăreşte 
cancerul plagiatului în predici, în conferinţe, discursuri etc.: Coresi copiază din Omiliile 
patriarhului Ioan Caleca; Antim Ivireanu îşi extrage frumoasele fraze ale Didahiilor din 
Arta retoricii de Francisc Scufos (Veneţia, 1681); în 1798, Ioan Piuariu-Molnar, tâlmăceşte 
lucrarea lui Scufos şi o publică sub titlul Retorica; «un pasaj din manualul lui Scufos intră şi 
în alcătuirea predicii Învăţătură la noiembrie 8, în zioa săborului sfinţilor îngeri; atâta 
doar că Antim este aici selectiv, simplificând ceea ce Retorica de la 1798 traduce integral» 
(p. 181); Petru Maior îşi însuşeşte fraudulos o predică de la Paolo Segneri; Eufrosin Poteca 
trece în proprietatea sa un text de-al lui Jean-Baptiste Massilion, bineînţeles, într-o «traducere 
servilă» (p. 193); mai sunt analizate plagiatele: George Schina din Paul Gide, Ion 
Crăciunescu din J. M. Guardia, Anghel Demetriescu din Hippolyte Taine.    

Secţiunea a cincea, Tâlmăcitorii / Arta de a traduce (pp. 213 – 240), se ocupă de 
furtul de traduceri: Iordache Slătineanu / Vasile Aaron, Dositei Obradovici / Dimitrie 
Ţichindeal ş. a.  

Secţiunea a şasea, Juriştii / Lupul moralist (pp. 241 – 254), se ocupă şi de 
«lucrările de licenţă în drept de la facultatea bucureşteană (care) sunt, în majoritate, 
„traduceri textuale, plagieri mai mult sau mai puţin deghizate ă...î după tezele de drept 
franceze“, aprobate şi elogiate de îndrumători fără a fi citite; însă această practică este cu atât 
mai de condamnat cu cât „oamenii ăştia formează astăzi o parte importantă din justiţia ţării, 
sunt poate procurori, preşedinţi de tribunale, judecători ai dreptăţii“; mai mult, tocmai 
„oamenii ăştia cu titlu condamnă, admonestează sau vor admonesta în termeni severi pe 
un hoţ literar, adus la baza justiţiei de păgubaşul în chestie“» (p. 246).  

În Anexe (pp. 255 – 358) se află piesele de bază ale plagiatologiei româneşti: Gr. G. 
Tocilescu, D. Petru Cernătescu şi istoria universală (pp. 257 – 267), extras din 
Columna lui Traian, an IV, nr. 14, decembrie 1873; L-am prins ! – articol semnat 
Redacţiunea, ce se constituie într-un «Supliment la Revista Contimporană, an IV, nr. 5, 
mai 1876» (p. 275), prin care se dovedeşte plagiatul lui Dr. Brănză din E. Planchon; Dr. 
Zotu, Tit Maiorescu: Logica. Partea I: Logica elementară..., unde se relevă faptul că T. 
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Maiorescu a copiat din filosoful englez John Stuart Mill (articol extras din Columna lui 
Traian, anul VIII, noua serie, tom II, Bucureşti, 1877, pp. 293 – 298); M. Eminescu, 
Observaţii critice (extras din Curierul de Iaşi, an X, nr. 87, 12 august 1877, p. 2), unde 
marele poet ia apărarea lui Titu Maiorescu, acuzat de dr. Zotu de plagiat, precizând că 
sursele autorului Logicii au fost citate: «Iar adevărul este: la pagina 104 şi 105 sunt citate 
manualele întrebuinţate la compunerea Logicei, fiecare însoţit de-o scurtă notiţă critică sau 
de-un aviz pedagogic» (p. 286), urmate de citate. Etc.      

Prin „spinoşenia“ admirabilei lucrări, o superbă „instituţie-cactus“ a Înaltului Spirit 
Justiţiar, Corsarii minţii. Istoria ilustrată a plagiatului la români (2007), Alexandru 
Dobrescu, eclipsează „parţial“ / „total“ instituţii similare din celelalte compartimente / 
domenii ale societăţii româneşti de azi – Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii (CNSAS), Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), Consiliul Superior al 
Magistraturii, Curtea Constituţională a României, Tribunalul Suprem etc. –, dovedind prin 
aleasă făptuire că „legea deconspirării cancerului numit plagiat“ funcţionează şi va funcţiona 
benefic, pentru o veritabilă, sănătoasă cultură / civilizaţie valahă. 
 

 SIGLE: 
 
� CDIR = Cassius Dio, Istoria Romană, I (traducere de A. Piatkovski), Bucureşti, 

Editura Ştiinţifică, 1973.    
� CILR = George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în 

prezent (ediţia a II-a, revăzută şi adăugită – îngrijită şi cu prefaţă de Al. Piru), 
Bucureşti, Editura Minerva, 1982.  

� COp, III = G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, vol. III, Bucureşti, 
Fundaţia pentru Literatră şi Artă „Regele Carol II“, 1935. 

� COtr = I. Creţu, O traducere a lui Eminescu nevalorificată încă, în Limba 
română – revistă editată de Academia Română din Bucureşti –, X, nr. 6, 1961. 

� ELuc = Mihai Eminescu, Luceafărul (ediţie, note, studiu introductiv, tabel 
cronologic, de prof. dr. Ion Pachia Tatomirescu), Timişoara, Editura Aethicus, 2004. 

� EPpos, II = M. Eminescu, Poezii postume, vol. II, Bucureşti, Editura pentru 
Literatură, 1964. 

� HamH = J. de Hammer, Histoire de l’Empire Ottoman depuis son origine 
jusqu’à nos jours, livre II, Paris, MDCCCXXXV (traduit de l’Allemand par J. J. 
Hellert). 

� HF = Eudoxiu Hurmuzaki, Fragmente din Istoria Românilor, tomul I, 
Bucureşti, Editura Ministerului Cultelor şi al Învăţăturilor Publice, 1879. 

� LÎns = Barbu Lăzăreanu, Însemnări istoriografice, în revista Adam, nr. 114 (anul 
X), 14 ianuarie 1938. 

� SAm = I. Slavici, Amintiri, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1967. 
� TCS, I = I. E. Torouţiu, Gh. Cardaş, Studii şi documente literare, vol. I, 

Bucureşti, 1931. 



 26 

� TDec = Ion Pachia Tatomirescu, Decebal – cel mai mare strateg al antichităţii 
dintre anii 87 şi 106 – regele erou al Daciei, în revistele: Dacia magazin (New 
York – Deva – Orăştioara de Sus), nr. 35 / 2006, pp. 65 – 76; Magazin («cultural-
istoric şi de informaţie – revistă a Românilor de pretutindeni» – Timişoara), anul XII, 
nr. 12 / decembrie 2006, p. 2 sqq.; şi în web-revistele: Agero (revista pe internet a 
Asociaţiei Germano-Române), Stuttgart (Germania), 26 iunie – 2 iulie 2006 
(www.agero-stuttgart.de); Noi, Nu ! (Cluj-Napoca, «revistă de cultură şi 
atitudine») – www.revistanoinu.com / decembrie 2007. 

� TEF = Ion Pachia Tatomirescu, Eminescu la Floreşti, în ziarul Înainte (Craiova), 
anul XXV, nr. 7310, duminică, 1 septembrie 1968, p. 2. 

� TEmCa = Ion Pachia Tatomirescu, Eminescu în «Câmpul Cerbului», în Limbă 
şi literatură (trimestrial editat de Societatea de Ştiinţe Filologice din România), 
volumul al II-lea, Bucureşti, 1981, pp. 278 – 282. Cu „mărunte modificări“, studiul a 
fost republicat de revistele Caietele Dacoromâniei (Timişoara), anul II, nr. 3, 22 
martie –  21 iunie 1997, pp. 3 – 7, şi de Lumina (Novi Sad / Serbia), nr.4-5-6 / 
1998. 

� TEOlt = Ion Pachia Tatomirescu, Eminescu în Oltenia – momentul „Câmpul 
Cerbului“, în revista Lamura (Craiova), anul VII (serie nouă), nr. 10–11–12 (72–
73–74), octombrie – noiembrie – decembrie, 2007, p. 7. 

� TS, III, IV = I. E. Torouţiu, Studii şi documente literare, Bucureşti – vol. III, 
1932 (vol. IV, 1933). 
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Ştefan CIOBANU 

 

eu, unul câte unul  

 
de ceva zile 
mă visez strâmb de parcă aş sta 
într-o oglindă de la bâlci 
 
când mi se face corpul 
ca o clepsidră 
când capul devine 
cât un bob de mazăre 
 
vreau să plec 
dar pe fiecare uşă 
scrie 
vin imediat 
 
din piept  
ceva vrea să iasă afară 
odată cu iepurele din pălărie 
 
pe masă sunt doar lucruri mici 
gămălii 
respiraţia mea 
noaptea 
 
de pe acoperiş 
se aruncă în trupul meu 
toţi sinucigaşii din mine 
 
atunci 
se face dimineaţă 
mai întâi pe degetele mele  
 

mă asculţi?  
 

cu noi merge un mim 
 
îmi vine să îl smulg ca pe o buruiană 
cu tot cu ghearele înfipte în gleznele 
noastre  

 
toate sunt asfixiate acum 
cuvintele gândurile gesturile 
 
 

privirile 
 
 
ştii 
în ultimul timp parcă sunt mutat de o 
macara 
dintr-o zi în alta 
nu ţi-am spus că 
vânătăile mele mari cât nişte insule îşi 
modifică formele 
odată cu norii 
 
sunt obişnuit să se strige la mine 
doar tu îmi şopteşti 
 

spaţiile goale urmează să fie 
completate  

 
inima mea este o cameră 
în care tu 
poţi trăi fericită 
atât de fericită încât să uiţi de mine 
 
cum mă simt 
 
din când în când îmi trec libărci prin 
suflet 
cu viteza sângelui 
 
ăsta e refluxul  
atunci între noi se face loc gol cât 
pentru un deşert 
 
cum mă mai simt 
 
parcă aş fi cearşaful care îţi acoperă 
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trupul 
în serile de vară 
 
ăsta e fluxul  
atunci ne unim  
devenim unul şi acelaşi lucru 
 
a te ţine de mână 
înseamnă să mă urc din mers în pulsul 
tău 
ca într-un tren 
 
dar asta îmi doresc atât de mult 
încât am ajuns să arunc în lacuri  
toate monedele sufletului meu  
 
ştii 
atunci când mă uit prin binoclu 
vreau 
să mă văd pe mine făcând semne de 
fericire 
 
şi tu să fii cumva în ochii mei  
 

poemul lui ştefan  
 

ştefan 
a luat cârpa de praf  
a stors-o până au ieşit raze de soare  
 
şi-a deschis inima la primul nasture 
a aşezat-o lângă el pe bancă în parc  
să nu îi mai joace darabana în piept 
 
s-a pus pe aşteptat 
 
de atunci nu l-a mai văzut nimeni 
oamenii au început chiar să sape gropi 
multe multe 
ca broboanele de transpiraţie 
 
şi  

inima îi creştea fără drojdie 
nebăgată în seamă  
 

e prea devreme să fie azi  
 

la un an depărtare de fereastra mea 
doi cai îşi rumegă propria umbră din 
iarbă 
liniştiţi şi albi 
o rumegă încet ca moartea unui peşte 
 
dimineaţa mă trezesc 
picurând din tavan în aşternuturile 
mele de nisip 
după care deschid fereastra fac nişte 
genuflexiuni 
cu armura pe mine etc până seara 
 
trec prin cimitir deseori precum  
sorin(aşa îi zic eu la soare) pe cer 
corectez poziţia unor morţi 
aici 
nu depinde de culoarea vineţie a 
cuielor din coşciug 
pur şi simplu îi privesc şi simt că asta 
vor şi ei 
cum simt? 
simt aşa ca şi când îmi cresc cactuşi la 
încheieturi  
 
omenii cu ceasuri la mâini ca nişte 
gâlme 
învaţă să clipească umed spre binele 
lor 
eu îi numesc vecini  
vâslim împreună  
şi încercăm 
în nopţile de vară să aflăm dacă 
stelele scot sunete de greieri 
sau invers  
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Tudor NEGOESCU 

 

O nobilă pasiune - exegeza eminesciană 
 

Chiar dacă diverşi autori postdecembrişti se 
străduiesc să spulbere strălucirea, aura genialităţii marelui poet 
naţional, să-i conteste actualitatea, ajungând să afirme că 
“Eminescu este cadavrul nostru din debara, de care trebuie să 
ne debarasăm dacă vrem să intrăm în Uniunea Europeană”, 
mai există cercetători care îşi propun să demonstreze că 
procesul de receptare a operei eminesciene nu s-a încheiat, ba 
mai mult, rămâne şi azi, la început de secol XXI, un fenomen 
de actualitate în cultura română. Viaţa şi opera “Luceafărului 
poeziei române” suscită şi acum interesul criticilor şi 
istoricilor literari, făcând obiectul multor sinteze, studii şi 
cercetări de specialitate. 

Unul dintre cercetătorii mai sus-menţionaţi este 
profesorul Constantin Cubleşan (n. 1939, Cluj), autorul unei 
serii de studii consacrate exegezei eminesciene a ultimelor 

două decenii, un adevărat corpus al receptării critice.  
Începând cu anul 1994 (v. volumul Eminescu în conştiinţa critică), 

remarcabilul critic şi istoric literar clujean contabilizează cu acribia profesionistului şi, mai 
mult, comentează cu o pasiune nedisimulată noile contribuţii la exegeza eminescină apărute 
în ultimii ani.  

Probând o certă vocaţie de documentarist, de lector avizat, domnia-sa îşi continuă  
laboriosul demers exegetic prin publicarea celui de-al optulea volum din respectiva serie, 
intitulat Eminescu în comentarii critice (Cluj, Ed. Grinta, 2008).  În paginile cărţii sunt 
inventariate şi comentate (succint sau mai amplu) contribuţiile critice ale unui număr de 52 
de autori. Gruparea lucrării pe capitole tematice păstrează, într-o mare măsură, structura din 
volumele anterioare, adică: Biografia. Contribuţii documentare; Opera. Coordonate ideatice; În volume 
colective; În context universal; Rememorări;  Stilul şi limba; Bibliografie. Ediţii; Interpretări didactice; 
Caleidoscop; Indice al autorilor comentaţi. 

Călin L. Cernăianu, Gheorghe Ungureanu, Dumitru Ivănescu, Constantin 
Popovici, Nicolae Georgescu sunt atuori care aduc în faţa cititorilor noi detalii din biografia 
poetului. Astfel, Călin L. Cernăianu, făcând “un fel de anchetă în rândul depozanţilor în dosarul 
Eminescu”, reiterează ideea unei conjuraţii împotriva lui Eminescu şi îşi focalizează 
discursul pe fatidica zi în care poetul a fost declarat nebun. Gheorghe Ungureanu şi 
Dumitru Ivănescu, arhivari conştiincioşi, analizează unele documente privind situaţia 
proprietăţilor familiilor Eminovici şi Iuraşcu, precum şi “dedesubturile”  procesului intentat 
de către D. Petrino bibliotecarului M. Eminescu, prin care poetul este acuzat de furtul unor 
bunuri din inventarul instituţiei. Studiul monografic al moldoveanului Constantin Popovici 
este cosiderat, la momentul apariţiei sale, drept “cea mai completă privire critică asupra 



 30 

marelui scriitor român, în spaţiul de dincolo de Prut”, dar Constantin Cubleşan nu se sfieşte 
să-i semnaleze “limitele ideologice”. Nicolae Georgescu încearcă să facă lumină în 
“chestiunea antimonarhismului eminescian’’ sau în câteva aspecte ale relaţiei dintre poet şi 
Veronica Micle. Constantin Cubleşan are curajul ierarhizării valorilor în cazul autorilor care 
s-au remarcat în ultima perioadă în domeniul eminescologiei. În opinia criticului, Nicolae 
Georgescu este “poate cel mai profund  şi mai bine informat, dintre eminescologii de azi, 
asupra vieţii şi operei lui Eminescu”.  

În aceeaşi manieră exegetică, fără să polemizeze într-un mod excesiv cu autorii 
antologaţi, Constantin Cubleşan îi “scoate la rampă’’ pe Theodor Codreanu, Petre Mihai 
Gorcea, Alexandru Dobrescu, Tudor Nedelcea, Cassian Maria Spiridon, Mihai Cimpoi, 
Cornel Ungureanu, Zigu Ornea, Dumitru Micu, George Popa, George Lateş, Ion Buzaşi, 
Ion Filipciuc, Diana Câmpan, care, prin studiile lor, diversifică aria interpretativă a operi 
eminesciene.   

În capitolul dedicat intervenţiilor critice aparţinând unor colective de colaboratori, 
îi prezintă pe Eugeniu Nistor, Iulian Boldea, Dumitru Irimia, autorii unor eseuri ce vizează 
şi ele creaţia eminesciană. 

În secţiunea rezervată deschiderii spre universalitate a operei eminesciene, sunt 
aduşi în faţa cititorilor Fulvio Del Fabbro, Joachim-Peter Storfa, Matei Albastru, cu lucrări 
privind receptarea poetului şi gazetarului în alte culturi (italiană şi germană) sau influenţele 
romantismului german asupra poeziei eminesciene. 

Rememorările lui Nicolae Scurtu, Gheorghe Tomozei, Leca Morariu, Pamfil  
Şeicaru, Ion Petrovici, sunt în esenţă omagii aduse poetului în reviste literare, biografii 
romanţate, note de monografie. 

În capitolul despre stilul şi limba poetică eminesciană, Constantin Cubleşan ia în 
discuţie  studiile lui Ştefan Badea, Simona Antofi, Iria Airinei, Adrian Voica.  

Dintre autorii de scrieri având caracter bio-bibliografic, criticul clujean îi prezintă 
pe Jean Dumitraşcu, Aurelia Rusu, I. Oprişan, Teodor Vârgolici. 

Interpretări “didactice” ale operei eminesciene, ce au darul să teoretizeze, dar şi să 
apropie tinerele generaţii de studiul operei eminesciene, au avut, în opinia lui Constantin 
Cubleşan, Fănuş  Băileşteanu, Const. Miu, Teodor Capotă, Călin Manilici, Constanţa 
Bărboi, Silvestru Boatcă. 

Opera eminesciană a suportat, de-a lungul vremii, abordări venite din varii 
domenii de activitate. În capitolul intitulat Caleidoscop, sunt semnalate câteva dintre ele: 
muzical, ştiinţific, istoric, economic.  

În finalul cărţii, sunt trecute în revistă numele autorilor comentaţi de către 
Constantin Cubleşan în cele opt volume dedicate exegezei eminesciane, publicate din 1994 
până în 2008.    

O lucrare precum Eminescu în comentarii critice are darul de a menţine vie în 
conştiinţa culturală a contemporanilor viaţa şi opera unuia dintre cei mai înzestraţi cu har 
scriitori din întreaga literatură romînă (şi nu numai!), perceput, nu de puţine ori, drept  
“miracolul eminescian’’.    
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Mihai TÂRNĂVEANU 
 

Actualizarea periodizării 
 
Senin cuprinşi 
de multă linişte, uităm! 
Amnezică, frumoasă pare că-i viaţa 
şi plutesc golite de lest 
cele ce-mi par, fără a fi. 
 
Urc... Iute, răcoroasă, mă face să tresar. 
Vuieşte Valea Mănăstirii 
clarvăzândă în auz, 
nervos muntoasă cum se cade 
în restul sfânt tronând peste confuz. 
 
La apă doar slobod ascet 
în rugi sub al chiliei coperiş 
ciocănind din piatră chei 
transcende a tăriei tablă 
a porţii tinerilor zmei. 
 
Afară din linişte, vino Doamne! 
Te-opreşte, Doamne în răbdare-ţi stând, 
pe roşu pluş al sufletului greu 
să-mi spui prin ce rodesc valorile, 
căci am uitat, îmi uit mereu. 
 
Voi ţine minte! Cel ales, Cel uns 
măsurându-le în marele lor, 
erele se disting lămurit prin epopei 

raportându-se, cu înainte şi apoi, 
după etajul hristic aşezat al liniştei. 
 

Mănăstirea Râmeţ, 
28/29 Iunie 2007. 

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. 
 
 
Anteprimenire 
 
Nu blestem 
rodnica odihnă 
a umbrei mărului 
fără de rod 
legat-am prietenie 
într-o spirituală tihnă 
în multe stări de decantare 
pe zăpod. 
 
Prea multe, poate, 
mi s-au limpezit de greu 
nerodul tău, 
necurăţia mult-a mea 
necurăţia rămuroasă a ta, 
pustiitor Irodul meu, 
la ceas de răsărit  
a stelei singurea. 
 
Coşlariu, 28 Iulie 2007. 
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Iulian BITOLEANU 

 

Opiniile gazetarului Eminescu despre cultură 
 

Temă esenţială în publicistica eminesciană, cultura asigură materia primă 
pentru un mare număr de articole:  

- unele cu caracter general: "Despre civilizaţie", "Despre cultură", "Cultură şi 
naţionalitat”; 

- altele, mai specifice, prin arondarea educaţiei, literaturii, limbii, presei, 
lecturii, istoriei, artei, în macrodomeniul culturii:"Educaţiune şi cultură", "Rolul 
literaturii naţionale în spiritul public", "Despre presă", "Pentru o istorie natională", "Artele din 
punct de vedere economic", "Pentru o istorie naţională "; 

- un al treilea grup de articole "impure", prin raportarea aparent insolită, a 
politicii, studenţiei si studenţimii, precum şi a forumului academic la cultură. Nu o 
dată, punctul de plecare incisiv îl reprezintă un pretext sau o ipoteză frapantă. 
Pornind de la un caz izolat- din ediţia  "Lexiconului" lui Alexandru Cihac, doar 
două-trei exemplare au fost achiziţionate de români, restul de francezi, englezi, 
germani-gazetarul constată dezolant  că poporul care nu citeşte, nu se instruieşte şi 
cantonează într-o "semibarbarie"1 de tristă amintire, argument al "mizeriei 
intelectuale"2. 
           Articolul "Despre civilizaţie" se apropie de noţiunea de eseu prin problematica 
stufoasă, stilul aerisit, înlănţuirea logică şi lejeră a ideilor. Una dintre acestea se 
referă la actul lecturii. Că publicul larg n-are aderenţă la lingvistică s-ar mai trece 
cu vederea, dar că nu-şi cunoaşte şi cinsteşte valorile prezentului este un lucru 
ruşinos.  

Dacă ei, corifeii paşoptişti şi postpaşoptişti-Alecsandri, Hasdeu, Odobescu3, -
sunt insuficienţi de cunoscuţi, echivalează cu o impietate, apoi orice dezbatere 
eficientă pe tema respectivă cade din start. 
          Discernământul eminescian nu se prelungeşte şi în aria sociologiei literare, 
între explorarea profundă a cauzelor acestui nefericit fenomen social. Eminescu, 
"avocatul" coservatorilor  “pasează” vina pe pătura superpusă de extracţie exotică 
("Pentru pătura superpusă de civilizatie greco-bulgară de la noi nu există nici limbă, 
nici ştiinţă, nici literatură românească"4), adepta trucării ierarhiilor şi generoasă în 
epitete şi aprecieri cu mediocrităţile aliniate politic, aşa că "realitatea este completa 
ignoranţă si corupţie sus, neagră ignoranţă şi adâncă mizerie jos".5 

                                                 
1 M. Eminescu, Despre cultură şi artă, p. 15:  ”o stare de semibarbarie e de o sută de ani mai rea 
decât barbaria adevărată” 
2 idem, p. 13 ”Când am întreba ce şi cât se citeşte în România, am rămâne încremeniţi de mizeria 
intelectuală” 
3 ibidem 
4 ibidem 
5 idem,  p. 14 
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          În acest fel au fost botezaţi drept publicişti "alde Carada, Fundescu, 
Basarabescu", "învăţaţi (ca) Cenătescu, Crăciunescu s.a, generali ca Cernat, directori 
de bancă naţională ca Costinescu, directori de minister ca S.Mihălescu, miniştri ca 
Giani,  vice prezidenţi de adunare ca Sihleanu".6 
 Nuanţa sociologică şi politică sporeşte, se îngroaşă până la tuşă: clasa 
de venetici a expediat - judecă sentimental Eminescu-naţia în semibarbarie, în 
pseudocultură şi pseudocivilizaţie şi tot ea „ne-a escamotat lucrul cel mai scump 
pe care un popor îl are: ”simţul său istoric”7. 
 Din obscuritatea adâncă se făcuse un pas înainte, graţie conservatorilor- 
tonul acid se mai domoleşte-, insuficient pentru a se cristaliza civilizaţia 
românească, pe când, iată, în Europa se vorbea despre mult clamatele civilizaţii, 
franceză, engleză, germană şi italiană 8. 
 Pilda cu ghinda şi stejarul n-are aplicabilitate aici, căci „ semibarbaria e 
altceva, e o boală produsă prin mediu străin”9 ,decretează ferm autorul. 
 Severul analist cultural îşi reglează conturile şi cu publicaţia fanion a 
liberalilor, „Pseudo-Românul”, acuzată de mediatizarea stării culturale deplorabile, 
încât i-ar şoca şi pe Matei Basarab şi pe Cantemir: ”ăPoporulî nu mai e de 
recunoscut. Nici Basarab, nici D. Cantemir al său nu l-ar mai recunoaşte, dacă s-ar 
ridica din morminte”10. 
 Gazetarul antiliberal oferă şi soluţia. Remediul s-ar numi plasarea 
oamenilor culţi, luminaţi în posturi cheie, se afirmă în „Despre cultură”11. 
 Dacă dezideratul ar căpăta concreteţe imediată, atunci „cercul de oameni 
într-adevăr mulţi care conduc societatea 12 ar fi capabili „să-şi aproprieze suma de 
cunoştinţe grămădite de părinţi”13, îndepărtând „mulţimea oarbă”, malefică de la 
oraş. Antitezei cultură-incultură i se alătură o alta: sat-oraş. 
 Ca de obicei, oraşul perverteşte caracterul, perpetuează incultura (este de 
înţeles subiectivismul gazetarului, orientarea pro tradiţionalism), existând 
pericolul de a cufunda societatea românească din nou în „barbarie”, în contrast cu 
satul14, protector al tradiţiilor, datinilor ştiut fiind că ţăranul dispune de o „minte 
clară şi sănătoasă”15, ceea ce lipseşte semidocţilor responsabili cu reculul economic 
şi cultural. 

                                                 
6 idem,  p. 13 
7 idem,  p. 14 
8 idem,  p. 15 
9 idem,  p. 16 
10 idem,  p. 14 
11 idem,  p. 16-17 
12 Gazetarul anticipează teoria noocraţiei a lui Camil Petrescu 
13 M. Eminescu, Despre cultură şi artă, p. 17 
14 Mult mai târziu, în perioada interbelică, poetul şi filozoful L. Blaga va consacra/redacta tomuri  
întregi civilizaţiei rurale , după adagiul “Veşnicia s-a născut la sat”. Un volum capital :”Spaţiul 
mioritic”. 
15 M. Eminescu, Despre cultură şi artă, p. 17 
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 După definţia corectă a culturii („grămădirea unui capitol intelectual şi 
moral”16, publicistul se declară partizanul culturii rurale, motivând că omul format 
în spiritul datinilor, obiceiurilor, va fi robust fizic, comparativ cu citadinii „crescuţi 
închirciţi fiziceşte şi intelectual”17. 
 Mai radical, cronicarul cultural oferă în „Civilizaţie şi naţionalitate”18 o altă 
variantă spre depăşirea impasului: poporul însuşi, nu străinii să-şi fixeze drepturile, 
legile (sistemul juridic). Cu cât codul de norme s-ar perfecţiona şi stabiliza, cu atât 
„poporul” respectiv „e mai civilizat”19. 
 Urmează20 un surprinzător viraj spre teoria limbii anticipând o teză viabilă şi 
astăzi: „Măsurariul civilizaţiunei unui popor în ziua de azi e : o limbă sonoră şi 
aptă de a exprima prin sunete noţiuni, prin şir şi accent logic cugete, prin accent etic 
sentimente”. 
 Poate să mai spună cineva că Eminescu n-a avut şi revelaţii lingvistice?! 
 O componentă a culturii este învăţământul. 
 A educa înseamnă a (-ţi) stăpâni pornirile, a (-ţi) înfrâna anumite pofte, pe 
când a avea cultură corespunde educării minţii, folosirii ei în scopuri nobile  : 
”Educaţiunea e cultura caracterului , cultura e educaţiunea minţii”21 (se apelează 
din nou la un trop aparte: chiasmul, atât de cunoscut din stihul „Femeie între stele, 
stea între femei”). 
 În „Civilizaţie şi naţionalitate” jocul de cuvinte persistă dincolo de 
zona cenuşie a adevărului: „Educaţiunea are a cultiva inima şi moravurile, 
cultura are a educa mintea”22. 
 O schimbare de atitudine se înregistreză în privinţa străinilor, absolviţi aici 
de o serie de tare, poziţie tolerantă, onorantă  la un ziarist flexibil, nu dogmatic, 
rigid: ”Cultura streină nu poate strica pe om”23. 
 Se eluda momentan teza formelor fără fond. 
 Publicistul de la „Federaţiunea” (prin „Civilizaţie şi naţionalitate”), „Timpul” 
(prin „Despre cultură” şi „Despre civilizaţie”), „Curierul de Iaşi” (prin „Clubul 
studenţilor”) intuieşte în viitor un posibil declin al artelor , dependente tot mai 
vădit de gustul mulţimii , de latura financiară: „În privinţa economică putem spune 
că artele cu vremea devin o trebuinţă pentru popor. Însă această trebuinţă trebuie 
plătită - şi ea se plăteşte cu bani….”24 

                                                 
16 idem,  p. 16 
17 idem,  p. 17 
18 idem,  p.  17-19 
19 idem,  p. 19 
20 Ibidem 
21 idem,  p. 19 
22 Ibidem 
23 Ibidem 
24 idem,  p.  21 
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 Deducem că arta în turnul de fildeş nu este agreată, cronicarul gândeşte în 
termeni25/categorii romantice validând arta naţională: „Va să zică numai arta 
naţională are raţiunea de a fi , numai ea naşte în inimile indivizilor întărirea şi 
intensivitatea acelui simţământ subiectiv, care-i face ca toţi să se numere de 
membri aceluiaşi corp”26. 
 Cu „Rolul literaturii naţionale în spiritul public”27 se reiterează  însemnătatea 
limbii în actul de cultură:”… expunerea vorbită sau scrisă e un element esenţial, ba 
chiar un criteriu al culturii”28. 
 Intercondiţionarea cultură-limbă şi literatură face ca maturitatea limbii să 
se sincronizeze cu cea a literaturii, iar de aici va decurge şi emanciparea culturii. 
Finalul se situează peste nivelul incipit-ului: „Fiecare literatură naţională formează 
focarul spiritului naţional, unde converg toate razele din toate direcţiunile vieţii 
spirituale.” 
 Foarte inventiv, gazetarul recurge la un pretext în „Caracterul naţional”: o 
discuţie în parlament, între fiul lui Mihai Sturdza şi un proprietar din Moldova, care 
îşi avertiza superiorul de rolul nefast al străinilor în mersul istoriei29. O speranţă tot 
mai există: în parlament, limba oficială rămâne română, nu rostirea împestriţată, 
total nemuzicală. 
 În studiile adecvate, s-a văzut că limba, literatura, istoria, presa 
secvenţionau cultura. 
 Excluzând cultul eroilor, patriotismul, românismul, istoria se conecta la ethos, 
la specificul naţional, la trăirile poporului: „ istoria trebuie să ţie cont de mişcările 
sufleteşti a (le) unei naţiuni ”30, crede ziaristul în „Pentru o istorie naţională”. 
 Presa este rea, însă Eminescu abandonează pista, în favoarea taxonomiei 
jurnalelor, gest temerar prin unele critici, şi prilej de sinteză, se pare, prima la acea 
dată: 

a) jurnale neinteligente, dar de bună-credinţă: „Telegraful”; 
b) inteligente, dar de rea credinţă (fără exemple –n.n.); 
c) neinteligente, dar rea credinţă: „Trompeta”, „Poporul”; 
d) inteligente şi de bună credinţă: Jurnalele din Austria: „Albina”, 
”Federaţiunea”.  
 „Despre presă”31 marchează prima abordare sistemică a fenomenului revuistic din a 

II-a jumătate a secolului burghez. 
 Grupajul celor 6 studii social –politice „Icoane vechi şi icoane nouă” satirizase, 
printre altele, impostura, formă fără fond, neprofesionalismul universitarilor, academicienilor. 

                                                 
25 Principiu al parnasianismului 
26 idem,  p. 21 
27 idem,  p.  22-23 
28 idem,  p.  22 
29 idem,  p. 23-25 
30 idem,  p.  25 
31 idem,  p.  26-27 
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 Sub aceleaşi auspicii se înscrie şi articolul „Cu ocazia premiului”, unde dând 
crezare zvonisticii, marele premiu în valoare de 4000 de franci va fi adjudecat de un 
academician (probabil , „Pseudo-Ureche”, îşi dă cu părerea Eminescu”), ceea ce îl 
angoasează de două ori pe gazetar: o dată, pentru că nu respectivul universitar 
merita distincţia, apoi, decernarea premiului în circuit închis, adică doar în elită, nu 
i se pare corect. 
 Ingeniosul ziarist pune în balanţă supoziţia inexistenţei în vreun an a unei 
lucrări de referinţă. În acel caz, premiul nu s-ar acorda, avantajul fiind 
economisirea sumei fabuloase ori dirijarea ei înspre ţeluri la fel de nobile. Dând 
impresia că ştie totul, că deţine toate pârghiile argumentaţiei, publicistul lasă 
deschisă cutia Pandorei pentru previzibilii/ ”abonaţii” la premii  
(nemeritate), aducând încă un probatio din interior (recomandă jurizarea pe criterii 
mai laxe, strict valorice şi nu părtinitoare, subiective- doar pentru membrii 
Academiei) şi un argumentatio de tip european32 (în ţările civilizate aceasta era 
procedura). 

Cultura se realizează cu oameni tineri , exuberanţi , adeseori studenţi. Nu 
toţi studenţii îi seamănă celui ce frecventase universităţile vieneză şi berlineză şi 
care îşi găsea timp liber pentru acţiuni patriotice la Putna ori folclorice (la 
„Orientul „ lui Bolintineanu). 

Atât că se cunoştea epicureismul „nestudioşilor” aflaţi la reciclări 
intelectuale peste hotare, veleităţile politice şi dezinteresul pentru ce înseamnă 
specificul naţional. 

Sterilitatea activităţii studenţilor bucureşteni nu era posibil a nu fi 
sancţionată de agerul publicist. Întrucât prelegerile i se păreau neinteresante33, el 
recomandă travaliul ordonat, responsabilizat: îi sfătuieşte, de exemplu, pe filologi să 
strângă proverbe şi zicători, pe jurişti, să cerceteze istoria dreptului românesc, pe 
latinişti şi lingvişti, să stabilească nomenclatura ştinţifică.34 

Categoric, gazetarul avea vocaţie de vizionar. Mai puţin conta dacă ea, 
cultura, era examinată global ori pe „felii” /falii. 

Starea de spirit a jurnalistului n-a fost mereu aceeaşi, constantă. Câteodată, 
optimismul îl proiectează în spaţiul platonician, în „cetatea ideală, utopică35 , 
năzuind că va sosi ceasul ca demnitarii să fie oameni erudiţi , iar - în alt articol - 
poporul cel energic să dispună de capacităţi creatoare, de făurire  a unei legislaţii 
drepte, în rest, pesimismul şi realismul îi acuizează perceperea „mizeriei intelectuale”, a 
„mizeriei celor de jos”, a infiltrării elementului  alogen în structura rămânismului , fără 
a mai socoti/trece în revistă teoria păturii suprapuse, „semibarbaria”, ingerinţa 
politicului în presă, literatură, artă… 

                                                 
32 idem,  p. 27-28 
33 Ou sont les neiges d’antan? (Unde sunt zăpezile/vremurile de altădată?) 
La distanţe kilometrice se aflau „ prelecţiunile” junimiste, de după 1863 
34 idem,  p. 28-33 
35 Sistemul politic preconizat de Tamasso Campanello în  „Cetatea soarelui” 
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Ioan GÂF-DEAC 

 

AMURG 

 
Adâncul  se-ascunde-n 
 ochiul  privighetorii; 
 lucrurile pe care nu le am 
 le dezmierd 
 ca pe două pietre 
 pe fundul apei. 
 Plouă peste nevinovăţia 
 fiecărui joc, 
 ca o ultimă scuturare 
 a pomilor. 
 Şi, fără  să ştim, 
 devenim arbori, 
 întorcându-ne cu vârfurile 
 spre pământ, 
 să auzim  cum  cresc visele, 
 cum  se rotunjesc 
 şi se pun hotar 
 între lumină şi întuneric. 
 

CĂDERE DIN BALANŢĂ 
 
Acestea fiind zise,  
mai stărui în lupta cu frigul  
şi lumina înaintea puterii o pun. 
Balanţa pământie mai unelteşte   
greutăţi pustii  
şi tulbură unduirea seminţelor din vii. 
Rămân împrăştiat în frică;  
trădată, ţinta se clatină  
în şovăială. 
Totu-i precar şi-abia născut  
dintr-un fior al legilor de vamă,  
chiar dacă dincolo-i şi nebunescul dans  
al celor care se destramă.  
 

decembrie 1970 
 

 

DE  DRAGOSTE 
 

Muzicala tulpină se-ndoaie,  
iarba sortită-i ciclului ei,  
iar noi visam prin ea  
la câmpuri întinse  
cu curcubee ciuruite-ncet de ploaie. 
E-atât de-nalt iubitul tău,  
semeaţa cascadă,  
şi-i ca străfulgerul în lanul  
crud pornit cu creşterea spre lume. 
El e născut în Nord,  
e-un ochi mai pur  
decât rotirile înalte. 
El e căderea voastră,  
unealtă desprinsă din unda de vis. 
Fii sigură, ne creşte vederea,  
                ne creşte vederea  
spre dincolo de noi. 

                       aprilie 1971 
 

DORINŢĂ 
 

Spre volbura-nrourată 
de va cânta lira  
cântece despre Maria Curată,  
lacrima ca un ocean spre seară va fi,  
când obosită substanţa  
în talgere de lut se întristează. 
Să nu ziceţi: aceia cu trup  
au lacrima,  
ori trestia e numai unduire;  
aceia cu aripi au vise. 
Dacă din fruct ar fi să revin,  
mie tristeţea   
pe-un ochi al nevederii mi-o puneţi. 
 
Căci, falsă ori dreaptă,  
mai suferim săvârşind poezie,  
mai suferim săvârşind poezie… 
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Adrian BOTEZ 

 

LUCEAFĂRUL EXEMPLAR ŞI  
PROLIFERAREA HYPERIONICĂ 

 
Traseul hyperionic  (“Porni luceafărul …”) este, de fapt, simularea traseului 

Spiritului, amprentator al haosului, întru expresia-Logos: depăşeşte vălurile Māyei 
(ciclicitatea) şi ajunge la punctul initium, când şi unde Ormuzd şi Ahriman (alternanţe-
conflicte ale logicii sinelui prin Fiinţă) erau gemeni (şi consubstanţiali). Confruntarea 
dintre ei este o apocatastază mascată, dar şi o împăcare în esenţă. 

După modul cum şi locul unde îl numeşte Eminescu, în poemul său - dar şi 
după funcţia îndeplinită, Luceafărul (sinonimul Spiritului) are diverse ranguri de 
activitate sacră (sinonime cu transpunerea / vs/ refuzul transpunerii Spiritului în 
Logos): 

I. este Hyperion, ca deitate (Gottheit), identic cu Divinitatea Ademiurgică, 
Spirit Pur şi Impasibil (Neimplicat) - penultima parte, I-134: “Noi nu avem nici timp, nici 

loc / Şi nu cunoaştem moarte…”. Dincolo de sugestia sintezei contrariilor (coincidentia 

oppositorum), pluralul “noi” devine, în această ipostază mistică-sintetică (unde “E un 
adânc asemene / Uitării celei oarbe), pluralul majestăţii divine. “Iar tu, Hyperion*, 
rămâi / Oriunde ai apune” - adică esenţa ta, ca arhetip mistic al tuturor lumilor 
posibile (dar blocate în stadiul anterior Proiectului-de-Fiinţă), rămâne în afara 
frământării posibilităţilor de activare, în fenomenalitate, a lumilor. 

Spiritul Suprem şi Impasibil încă nu a propus nimic din Trinitatea Ideală a 
Logos-ului, ci o conţine în sine (ca puritate incoruptă şi incoruptibilă): Adevăr-
Dreptate-Fire (Demonism, I-228 şi Andrei Mureşanu, I-206); 

II. este Hyperion-Luceafărul, din ultima parte poemului; ieşit din Gottheit 
(impasibilitate) şi tocmai devenind Gott (Proiectantul-Demiurg)**: El este Spiritul 
activ, dar supraveghind-dominând Proiectul, din “loja luciferică”: nemuritor şi rece. 
El, Spiritul Proiectant, tocmai a creat Edenul (căci ce este Edenul decât Proiectul, 
neazvârlit încă, în conflictualitatea-fiinţare?), tocmai a definit sferele edenice (re-
contopite, gregar, în Sfera Edenică: rude mari împărăteşti devine sinonim cu doi 
copii cu plete lungi, bălaie şi cu impasibilitatea rece a Sferei Lucifer), şi, deci, s-a 
autodefinit: a) există un cerc strâmt, cel al sferei Eden-prin-Eros, şi b) există cercul 
fără margini, care tocmai s-a delimitat, la modul cel mai subtil-ideal, de cercul strâmt-
proiectul proiectat: cercul fără margini mai păstrează, încă, pe Cel Neimplicat decât ca 
Arhitect Proiectant, Spirit cu atribute ideale: Amprente Arhetipale-Logos, trăsături ale 

                                                 
* Cf. textul eminescian (cu punctuaţia aferentă) din ediţiile P. Creţia şi Perpessicius. 
** Gott şi Gottheit (divinitate şi deitate) sunt termeni împrumutaţi de la misticul şi filozoful 
german medieval Meister Eckhart. 



 39 

Planului Divin, încă suspendat ca expresie. Această stare este de Lucifer-Demiurgos, 
stare de Logos Proiectat, Ideal, ca Trinitate: Adevăr-Dreptate-Fire; 

III - Luceafărul ca Gott neliniştit, implicat nu doar în creaţie cât, implicit 
creaţiei, în problematizarea naturii creaţiei, a moralei creaţiei, a logicii absurde a 
creaţiei; este Luceafărul din primele trei părţi (atât ca Luceafăr prins între propriile-i 
ipostaze contradictorii, cât şi ca Luceafăr descoperitor al resorturilor spiralei-eros, prin 
care se reface, ermetic, deci în afara contradictorialităţii, Sfera: cătaţii-căutaţii, Cătălin-
Cătălina, îmbrăţişaţi-sărutaţi-uitaţi (cu urmele şi numele pierdute, cuminţiţi-fixaţi în 
nunta alchimică a esenţei, deposedaţi de dor şi vis, tocmai prin intrarea pe porţile 
deschise ale visului, voioşi şi teferi fiind doar zeii, Soarele-Luna fixaţi). Acest Luceafăr 
este un proteic şi capricios zeu-stea, neliniştit şi necunoscător al esenţei sale. În această 
ipostază, Luceafărul este Spiritul corupt în Logos activ, corupt tocmai prin misiunea sa 
de exprimare-amprentare concretă asuprea haosului; a fost Spirit Pur (ca niciodată 
înseamnă statutul de deitate), prin greagaritatea (rude mari împărăteşti) 
atotînglobatoare, dar perfect impasibilă faţă de voinţa de demiurgie; apoi s-a rupt, din el 
însuşi, haosul cu labilitatea-versatilitatea Mercurului în el (haosul pentru hermeneutică, 
haosul comentat în forme): Ea nu este decât reflexul Lui, El aflat în plină criză de 
identificare (identitate) a esenţei: Ea este simbolul neliniştii celui care nu se poate 
identifica, nefixat alchimic în esenţa pură. El pendulează, mereu, între Re-Ordonator 
(re-legiutor) şi Răzvrătit, între Ormund şi Ahriman, între Cel-care-Este şi Cel-care-
Hotărăşte (nefiind, pentru că nu s-a transmutat în Arhitect Activ). Ce este altceva 
Logos-ul, decât război36 împotriva Dumnezeului-Spirit? Războiul neclarităţilor 
expresiei, care voiesc a se clarifica: atât de clară să devină expresia-Logos încât să 
devină, de fapt, inutilă şi inutilizabilă; să nu mai simtă nevoia de sine-expresie, ci, pur şi 
simplu, să însemne iluminare-tăcere. Războiul Logos-ului-lume de a dispărea în 
Revelaţia-Spirit Impasibil. 

Stadiul sacral este de nenuntire-nefixare alchimică. Stadiul de Logos în 
dezvoltare - spre epuizarea-război, care duce la reconsiderarea-recuperarea, circulară, a 
Logos-ului ca Spirit. 

Sinele său (al Luceafărului) oscilează între faţa oglinzii şi adâncul 
(subconştient al) oglinzii redublatoare: “Şi din oglindă luminiş / Pe trupu-i se revarsă / Pe 
ochii mari, bătând închişi / Pe faţa ei întoarsă” (faţa întoarsă este cealaltă faţă a acestui 
Ianus bifrons, care este Luceafărul: faţa-haos, pe care lumina-luminiş urmează s-o 
fixeze, “De suflet să se prindă” - sufletul fiind osia fiinţei, punctul de întâlnire şi pacificare 
a vârtejurilor-vehemenţe ale cosmosului de forme); între cer şi mare, între soare şi 
noapte (subtil, oscilaţiile sunt tot mai reduse, căci Logos-ul dezvoltat se epuizează spre 
fixare: Luceafărul este identic cu Soarele Negru, deci soare şi noapte reprezintă nu 
părinţi adoptivi, ci Sinele Mistic al frământatului Luceafăr, limanul întoarcerii în Sinele-

                                                 
36 Cu sensul de vehemenţă-hybris, cu finalitate (auto)demiurgică şi apocatastatică. G. 
Călinescu - în Opera lui Mihai Eminescu (III, P. 38-40, Minerva, Buc., 1985) discută 
problema războiului, în concepţia lui Eminescu, doar ca ipostază profană-istorică.  
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Esenţă); între voievod solar şi demon lunar - mereu între, deocamdată incapabil de 
voinţa demiurgică a sintezei, mereu capabil de a se război cu contrariile (şi totuşi, 
voievodul şi demonul sunt stăpâni asupra zonei de dedesubtul giulgiului, vânăt sau 
negru: mişcarea de auto-căutare sub giulgiul-văl-Māyā se întrerupe la nivelul demon 
cu ochii “ca două patimi fără saţ / Şi pline de-ntuneric” - şi se dezlănţuie energia 
potenţială, iniţiatică, a căutării, în ipostaza fulger: “Părea un fulger ne-ntrerupt / Rătăcitor 
prin ele” - fulgerul este ipostaza Revelării Sinelui, iar rătăcirea, încă, printre lumile-stele, 
este acel rest ademenitor al lumilor, îngânarea din Dintre sute de catarge, care 
sugerează inutilitatea Logos-ului, sau “suspinare-aeriană” a “arfei” lui Orfeu, în 
pierderea-regăsire de sine în “văi de chaos”). 

Aventura lui între nu se rezumă la atât. 
De aici, şi întrebările, din Demonism, asupra moralităţii celor două ipostaze 

divine (Ormuzd şi Ahriman), despre moralitatea creaţiei în sine (nu cumva Demonul-
Satana-Ahriman, răzvrătit, îl corectează pe Dumnezeul-Ormuzd, revoltător de 
mulţumit de sine, egoist, egotist, cinic etc., despre necesitatea supunerii sau răzvrătirii 
(supunerea fiind intuită, în cele din urmă, drept singură cale iniţiatică-soteriologică 
valabilă: vehemenţa paroxistică a suferinţei, pentru epuizarea, de tip Cain, a formelor, 
deci pentru întoarcerea în Nirvana-Spirit Impasibil, din Rugăciunea unui dac, sau 
supunerea ascetică şi mistică a Călugărului faţă de Mag, în Povestea magului…), 
despre supremaţia-prioritatea întrebării sau răspunsului (finalul la Memento mori: 
însuşi drumul întrebărilor, drumul iniţiatic-Logos, este Răspunsul-Revelaţie, ieşire în 
afara Logos-ului: (I-285) “Tu nedând dezlegare, duci l-a dezlegărei uşi” - sau finalul poemului 
Dintre sute de catarge: “Nenţeles rămâne gândul / Ce-ţi străbate cânturile / Zboară vecinic, 
îngânându-l, / Valurile, vânturile” - gândul, ca Spirit explicitat în proiectarea-amprentarea-
Logos, nu se mai înţelege pe sine, preocupat să împace contradicţiile pe care le naşte 
simpla clipă a naşterii-fiinţării: a fi-a nu fi intră în luptă semantică şi ontică: apare 
întrebarea dacă e drept să fii, eliminând pe a nu fi; dacă într-adevăr eşti, şi dacă nu 
cumva tocmai ce nu este, este cu adevărat; dacă se poate să fii şi să nu fii, în acelaşi 
timp etc. Încrederea salvării nu este străbaterea-Logos în Cânturi (“Ce-ţi străbate 
cânturile”) şi Cântul însuşi, ca stare de sinteză orfică, supremă, îngânând: de fapt, 
propunând alt Logos, cel Ne-Logos; promiţând, de fapt, după paroxismul vehemenţei, 
epuizant, a Logos-ului Manifestat - valurile-vânturile - tăcerea Sublimă. Încetarea 
războiului-Logos contra lui Dumnezeu, încetarea ispitirii epuizante - prin instituirea 
Logos-ului ca Dumnezeu Spirit. 

Îngânarea este atât sublinierea (prin neîncrederea în articularea clară, nouă, 
interesantă) derizoriului oricărui Logos, cât şi soluţia de depăşire a Logos-ului, prin 
negarea esenţialităţii sale ca Logos: nu înţelegi ce îngână, crezi că repetă ce spui tu (sau 
ce se spunea, oricând), de fapt, îţi resoarbe (sunt resorbite) incongruenţele-şiruri ale 
Logos-ului-lume, formă îngânată după formă îngânată - până se ajunge la dez-îngânare, 
le des-cântec: desfacerea Cântecului Logos în Simpla şi Suprema Tăcere: Logos 
reîntors în Spirit. Nirvana Sacră, după războiul necredinţei-Logos. 
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Spargerea catargelor Logos-ului răzvrătit, pentru revărsarea, dinăuntrul lor, a 
potopului-elixir al mântuirii. Înecarea-contopire a zborurilor-păsări (care trec-străpung-
străbat iniţiatic vălul pământului) cu Trinitatea Ideală a Spiritului: Fire-Dreptate-
Adevăr. 

* 
*  * 

Întregul demers al Logos-ului Luceafărului este unul de tip orfico-
pitagoreic - ceea ce ne îndreptăţeşte credinţa că poemul Luceafărul a fost scris ca 
Mister, ca Ritual de recuperare a Spiritului (dintre feţele versatile ale Logos-ului), ca în-
cântec şi des-cântec (retragere a Spiritului din starea de război, de vehemenţă-Logos, în 
starea hieratică: “nemuritor şi rece” - stare echivalentă cu deitatea, conceptul lui 
Meister Eckhart). Să încercăm să descifrăm, deocamdată, ceva din misterul pitagoreic, 
lăsând să se întrevadă, astfel, implicit, şi gestica Ritualui de renunţare şi întâlnire 
(renunţare la Fiinţă şi întâlnire a opoziţiilor, înapoi, în Creaţia-Mythos, Creaţia-Proiect 
Ideal): 

a) sub semnul mitic (a fost odată… ca niciodată) se află un personaj-
divinitate (prea frumoasa fată), provenit dintr-o formaţiune luminoasă unică, de tip 
gregar-divin: “rude mari împărăteşti”. Prea frumoasa (deci, provenită dintr-o zonă 
exclusă normalităţii terestre) este echivalentă calitativ (dar, probabil, şi funcţional) cu 
Luna şi Sfânta Fecioară (intermediar al naşterii germenului divin; unică, pe de o parte; 
dar, prin singularizare, se creează premizele ieşirii din gregaritatea originară şi zămislirea 
involuntară, incidentală, a zonei divinului-esenţă pură); 

b) prin singularizare-separare (bolţi), prea frumoasa fată, provenită din 
rude mari împărăteşti, determină dublarea imaginii (apare Luceafărul în colţ - deci, 
într-o zonă de convergenţă-divergenţă, ca o jumătate vizibilă a crucii, făcând presiuni 
semantice pentru recuperarea celeilalte jumătăţi) - dublare şi a sensurilor spaţial-
ontologice: sus-jos, alunecare-pas; 

c) de ce apare Luceafărul (Soarele Negru, în folclorul românesc37) pentru a 
dubla imaginea, singularizată dintru început, a prea frumoasei fete, provenit din rude 
mari împărăteşti (zona luminii originare)? Evident, din moment ce prea frumoasa 
fată-luna (între stele) şi-a părăsit originea, deci s-a autodegradat (din esenţialitate, 
devenind fenomenalitate) în zona lui azi-mâni (temporalitate istorică), în zona pas 
(spaţialitate frântă istoric) - e clar că funcţia Luceafărului este de recuperare a fetei-
Lună (pentru că esenţialitatea ei originară nu poate fi pierdută, aşa cum nici o esenţă nu 
se poate pierde: singularizarea-separare nu este decât un accident, care trebuie repus 
sub semnul eternei Armonii orfice); Iubirea celor doi este, de fapt sentimentul 
solidarităţii oculte, originare, întru Armonie: aici este jocul Spiritului care porneşte 
drama cosmică (este forţa care ăseî expulzează din zona impasibilităţii-gregarităţii, 
provocând “divorţul” iniţial), apoi ia seama şi se autolansează în recuperarea Lumii-

                                                 
37 Mihai Coman, Sora Soarelui, Ed. Albatros, Buc., 1983. 



 42 

Logos, pe care şi-a dorit-o, dar nu şi-o mai doreşte, decât ca fenomen narcisiac 
(reîntoarcere în Sinele Impasibil, Inexprimabil-Gottheit); 

d) sub semnul roţii-rotire, angelic-demonic, Luceafărul tentează (tutelat-
renăscut de entităţi cosmico-divine, patru la număr, grupate în perechi yin-yang: cer-
mare, soare-noapte) zadarnic recuperarea; o zădărnicie relativă, căci 

e) din două personaje, apar patru, prin redublare reciprocă, iar numele celor 
patru nu mai este ascuns. Avem de a face cu nume-funcţiuni: Luceafărul devine 
Hyperion (hiper = peste, deasupra, în exces, iar eon = spirit emanat dintr-o inteligenţă 
divină; eion-eternitate) şi determină relevanţa Logos Pur (Spirit Pur) = Demiurgos 
(plăsmuitorul, gânditorul şi făuritorul de lumi-proiecte) - iar Cătălin determină 
onomastica-ecou a prea frumoasei fete: Cătălina (de la a căta): sunt căutătorii de sine, 
pentru fixarea alchimică. Cei doi reînvie mitul platonician despre fiinţele sferice, 
androgine-secţionate, împrăştiate şi pierdute de o divinitate irascibilă şi capricioasă - şi, 
apoi, prin miracolul fundamental (Eros), regăsindu-se şi refăcând sfera-sinele divin. 
Cătălin “împle cupele cu vin / Mesenilor la masă” şi provoacă râsul (“să râzi mai bine”), 
făureşte dublul laţ al amorului (îmbrăţişare-sărut) şi produce uitarea şi re-armonizarea 
(“Vom fi voioşi şi teferi / Vei pierde dorul de părinţi / Şi visul de luceferi”). Este Cătălin-
Hephaistos, cel care toarnă zeilor olimpieni certăreţi, în cupe, apa Lethei (uitării), re-
creând Armonia divină. Cătălin-Cătălina sunt cuplul edenic-divin: ei regresează 
temporal, dinspre anonimitatea doi tineri singuri, spre anonimitatea originară, 
absolută, doi copii cu plete lungi, bălaie (sunt Gemenii Solari, feţi cu stea în frunte, 
androginii-esenţă); 

f) în cuplul doi tineri singuri (Adam şi Eva) se face evidentă contaminarea 
Ei cu funcţia hyperionică: Logosul-expresie(Ea trăieşte criza de identitate şi de 
reconversiune la esenţa originară: Eden, rude mari împărăteşti etc.) - Spirit. Funcţia 
hyperionică este aceea de a re-uni ocult în nunta astrologico-alchimică, faţa impasibilă 
(Spirit) cu faţa expresivă (Logos): “O, lasă-mi capul meu pe sân ăn.n.: coasta re-devine 
emi-sferăî / Iubito, să se culce ăn.n.: cap culcat pe sân înseamnă, simbolic, unire-nuntă a 
emis-sferelor, a culca marcând transcendereaî, / Sub raza ochiului senin / Şi negrăit de 
dulce ăn.n.: Logos-ul, prin regăsirea plenarităţii esenţiale, devine ne-grai, lăsând 
prioritate razei-Spirit-Revelaţie şi ochiului-sferăî… / căci eşti iubirea mea dentâi / Şi 
visul meu din urmă”: erosul celor doi are caracteristici divine: alfa şi omega, situare sub 
semnul demoniacului fascinant şi veşnic, nocturn şi hipnotic-transcens (resurecţional: 
prin moartea iniţiatică-culcare); 

g) Hyperion şi-a regăsit esenţa pură neînjosită: ca Spirit activ, a recuperat 
sferele: edenică (a celor două emisfere căutătoare, prin regăsirea cărora Pământul re-
transcende în Eden) şi demoniacă (Sfera ante-proiectului Eden: e cuplul de forţe, 
latente la modul absolut: nemuritor-rece). De fapt, şi-a recuperat Sinele Impasibil, căci 
cele două tipuri de sfere, Sfera Proiect şi Sfera Ante-Proiect, sunt concentrice - şi astfel, 
“reîncep-eterna pace” (I-102, Scrisoarea I); 
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h) mai mult, în ultima parte, reapare Luna (“Răsare luna liniştit / Şi tremurând 
din apă”), care o înlocuieşte, la modul transcens-divin, pe prea frumoasa fată (de fapt 
1 - o repetă pe prea frumoasa fată, în alt plan, 2 - desparte cercurile coaxiale ale 
spiralei, în două ranguri suprapuse şi coaxiale, reciproc generatoare: rangul expresiv-
Logos-Eden şi rangul non-expresiv-spiritualizat-uranic). În felul acesta, traseul spiritual-
hyperionic trebuie să fie reluat la nesfârşit, pe căile iniţiatice ale Logos-ului-Mythos 
(după finalul poemului, cuplul Luceafărul (Soarele Negru)-Luna va declanşa, din nou, 
Logos-ul pentru Mythos: “A fost odată ca-n poveşti, / A fost ca niciodată…”). 

Problema pitagoreică38 devine a tetraktis-ului, Spirit declanşator de Logos, 
respectiv-Logos trăind războiul neliniştii autorecuperării întru Spirit - şi totul, desfăşurat 
pe cele patru paliere ale divinităţii celor cinci numere 

| 
| | 

| | | 
| | | | 

 
a) Unu-monada este originea, la care se revine şi de la care porneşte expresia 

(Logos)-lume: nediferenţierea-nondividerea rude mari împărăteşti (sinonimă cu 
nemuritor şi rece, căci rude nu indică decât nondiferenţierea, solidaritatea cu 
Nimicul-Impasibilitate Originară). Rude mari împărăteşti cuprinde, potenţial şi 
cinetic, diada (Luceafăr ăSoare Negruî-Luna) - este punctul stabil al creaţiei: în finalul 
poemului, se revine la uranicul luminos, Luceafăr(Soare Negru)-Lună, dar nu în regim 
de căutare-cale, ci de fixare alchimică: nu mai există nici o tensiune pe axa ce uneşte 
steaua neagră (Soare Negru) cu crângul-Eden (cerul-eternă pace, în care “toate 
stelele-au pierit”). Refuzul căderii “din tot înaltul” (“Dar nu mai cade ca-n trecut / În 
mări din tot înaltul”) este firesc: nu mai are unde să cadă, pentru că, în esenţă nu mai 
Există “mări” şi “înalt” - ci tot înalt (şi opusul, izotopic semantic, întru divin: 
prăpastie-genune-noian întins de ape): mare în mare, înalt în înalt - Spirit în Sine, 
Impasibil (Rece) şi Atotcuprinzător-înglobator (Nemuritor).  

A fi stabil (to menein) este, de fapt, calitatea zonei uranice de a re-deveni 
sinonimă cu Mythosul (Logosul-Tăcere); 

                                                 
38 Cf. E. Schuré, Marii iniţiaţi, Universitaria, Buc., 1991, p.15: “Teozofia antică profesată în 
India, în Egipt şi în Grecia constituie o enciclopedie veritabilă, împărţită în general în patru 
categorii: 

1- Teogonia sau ştiinţa principiilor absolute, identică cu ştiinţa Numerelor aplicată la univers 
sau matematicile sacre; 

2- Cosmogonia, realizarea principiilor eterne în spaţiu şi timp sau involuţia spiritului în 
materie; perioadele omenirii; 

3- Psihologia; constituţia umană; evoluţia sufletului de-a lungul lanţurilor de existenţă; 
4- Fizica, ştiinţa regnurilor naturii terestre şi a proprietăţilor lor”. 
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b) doi-diada (dias) - numită astfel de la faptul de a trece dincolo (to diienei) 
este formată: 1 - prin desprinderea Sinelui de Sine, desprinderea din Monada-Spirit 
(rude mari împărăteşti) a nucleului de gâlceavă-Logos, prea frumoasa fată, care 
amprentează haosul (căci haosul e Sinele desprins de Sine, deci haosul e starea de 
voinţă, de la începutul lumii) cu forme-despărţiri-limitări: bolţi, fereastră, colţ, corăbii-
castel, cer-mare etc. (adică separare, convergenţă-divergenţă, înafară-înăuntru, mobil-
stabil, sus-jos etc.); 2 - prin formarea cuplului doi tineri singuri (prin care se revine la 
starea de Proiect-Eden) s-a resacralizat-resfericizat ceea ce căzuse, ca disoluţie, prin 
multiplicare infinită a formelor-Logos exprimat; 3- se trece dincolo, adică se 
prefigurează zona Noii Creaţii (cuplul hyperionizat doi copii cu plete lungi, bălaie,39 
şi cuplul uranic, arhetipal, Soare-Lună, comunică pe axa sacră, ce uneşte rangurile - 
cercuri ale spiralei demiurgice: cele două ranguri-cercuri se potenţează reciproc, cuplul 
adamic-Logos exprimat, respectiv cuplul Soare-Lună, Spirit recuperat, genuin, dar se 
păstrează mereu, legătura cu starea de Monadă-Temelie; 

c) triada (tria), numită aşa prin analogie cu faptul de a fi de neînvins şi de 
neepuizat până la capăt (para to atreirés tis einai kai akatapónetos): Demiurgos-Spiritul 
Proiectant (monada rude mari împărăteşti) rămâne neatins, supraveghind şi ocrotind, 
în proiectul divin, diada; de fapt, Demiurgos şi Hyperion de confundă funcţional şi 
esenţial, căci (şi) Hyperion creează premisele cuplului re-edenizant (lipsa de cer este 
tăcerea care naşte Logos-diadă; de neînvins este triada 2+1, Cătălin-Cătălina, susţinuţi-
hiperionizaţi, în mod ocult, de Luceafărul-Tăcere-Spirit regăsit); de neînvins este 
Logos-ul-diada proiectată, căci ea se alimentează, mereu, din nevăzut şi tăcere (starea 
“Căci unde-ajunge nu-i hotar / Nici ochi spre a cunoaşte…;), din veghea Spiritului 
(eterna nelinişte a Liniştii Eterne, eterna proiectare în Logos a Celui Retras din Proiect); 

d) adeverirea lui 2 (diada) de către trei (triada) se face prin intermediul 
stabilităţii nevăzute: cuplul nu poate fi co-axial, deci resacralizat, cu Hyperion, dacă 
Hyperion nu ar fi El Însuşi, înafară de Sinele activ şi înăuntrul Sinelui Absolut: Marele 
şi Ocultul Proiectant-Arhitect, Demiurgos. În mod subtil, s-a ajuns la tetradă (două 
cupluri, unul vizibil şi unul ocult, coaxiale): tetras-aşezarea (hefrás), adică ceva stabil şi 
persistent (hedraís kai mónimos); patrulaterul sacru, spirala ca patrulater sacru; 
dinamica spiralei sacre, în care diadele (se)nasc reciproc: stabilitatea se obţine, 
paradoxal, prin veşnica revenire asupra Genezei; 

e) devine, acum, clară intenţia de a se ajunge la faptul de a fi cinci (pentas), 
care se spune de la unu (hén) şi tot (pas) - deci, din unitate şi tetradă: cele două diade 
(El-Ea, din cuplul doi copii cu plete lungi, bălaie + Soare Negru-Lună) sunt 
susţinute, dar şi energetizate, dintr-un suflu dinafară, nemanifestat - este sufletul 

                                                 
39 Nu putem fi de acord cu afirmaţia Rosei del Conte, op. cit., p.85 “copila în braţele 
vicleanului băieţandru: pereche destinată să se perpetueze în timp, într-un joc iluzoriu”. Cei 
doi tineri singuri se retrag din succesiunea logicii umane, din temporalitatea istorică, prin 
ipostaza mitică “doi copii cu plete lungi bălaie”. Jocul nu este “iluzoriu”, ci are efect 
soteriologic. 
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unităţii, este pneuma divină: Monada-Demiurgos, sinele Suprem, care asigură 
coaxialitatea cosmogonică (şi apocaliptică) a diadelor, a celor două cicluri (sfere). 

Eminescu clădeşte o spirală a veşniciei, în care Spiritul şi Logos-ul, 
indiferenţa şi demiurgia, proiectul şi realizarea, se neagă şi se susţin reciproc. Există o 
permanentă reluare a ciclului sacralizant, care uneşte Poezia-Logos cu Ritualul-Spirit: 
Luna apare la fiecare început şi final de ciclu-sferă refăcută. Cele două componente 
depind una de cealaltă: Luceafărul este consubstanţial cu fata de împărat ca şi cu 
Demiurgos - iar unul fără celălalt nu pot fi concepuţi (în sens literal: nu pot apărea 
conceptual). Iar fără ei, ca diferenţe şi identităţi (simultan), sunt de neconceput 
puritatea, purificarea, apocatastaza, apocalipsul şi refacerea Armoniei. Aceasta este 
starea de coaxialitate şi energetizare reciprocă a Logos-ului (fenomenale) şi Spiritului 
(esenţial), în spirala veşnicie. O hierofanie (Soare Negru-Lună) şi o hierogamie amânată 
pe spirala veşniciei. 

* 
*           * 

Alchimie, pitagoreism  - dar Eminescu este, totuşi, un creştin esoteric. 
Formula alchimică”Christus verrus luci ferrus/ Luciferus” intrigă, şi ea. Nicolae 
Grigorescu îl pictează pe Christos, într-o  mânăstire(Zamfira)  -  de două ori, astfel: pe 
un perete, tot anul chipul lui Crist este întunecat  -  iar pe peretele dimpotrivă, tot anul, 
chipul lui Christos este luminat. Oricine citeşte finalul poemului eminescian 
Luceafărul, se va întreba, în urma celor afirmate, mai sus, de noi: “Bine, bine  -  o fi 
cum zici  -  dar, dacă Luceafărul este divinitate împlinită, de ce nu-şi dă seama şi nu 
recunoaşte divinitatea androginică a celor două sfere re-unificate  - şi vorbeşte, de parcă 
el însuşi îi socoteşte pe cei doi  -  nişte netrebnici, cum chiar au fost, cum şi sunt toate 
jumătăţile ne-aflate, nerevelate întru Eros-ul Divin Unificator  -  <<chipuri de lut>>, 
în care n-a intrat Duhul Divin, Adevărul, Ştiinţa Sacră a Identităţii/Identificării ?”  
Da…Şi finalul, cu afirmaţia clară a demoniei: “Nemuritor şi rece…” 

Totdeauna va rămâne câte o taină a Luceafărului eminescian, oricâte 
hermeneutici se vor aplica şi oricâţi hermeneuţi se vor apleca asupra textului. Noi voim 
doar a atrage atenţia, pe linia hermeneutică, pe care am propus-o dintru început, asupra 
laturii profund creştine a Spiritului eminescian. În acest sens, să ne întoarcem la 
penultima parte, în care replica (în dialog ori monolog  -  puţin interesează, acum) a lui 
Demiurgos este extrem de interesantă. Practic, ce-i propune Demiurgos, lui Hyperion, 
ca echivalente cosmico-divine ale Eros-ului? El spune: 

a - “Cere-mi cuvântul meu dentâi -/Să-ţi dau înţelepciune?” Eros-ul divin este, deci, 
echivalentul sophiei, sau a Eunoniei/Gândirii gnozei valentiniene  -  care, la rândul 
lor, este echivalentul Logos-ului întemeietor-demiurgic  -  Logos-ul ioanic; “Sagesse”, 
din dreapta Arborelui Sephirothic al Cabaliştilor; 

b - apoi, Demiurgos continuă: “Vrei să dau glas acelei guri,/ Ca dup-a ei cântare/Să 
se ia munţii cu păduri/Şi insulele-n mare?” Deci, un al doilea echivalent cosmico-divin al 
Eros-ului divin este Forţa Orfică  -  la rândul ei, echivalentă, şi ea, cu Rânduiala-
Ordonarea-Armonizarea Cosmică, numită, de Ioan Evanghelistul  -  Logos; deja, 



 46 

însă, se strecoară, insidios, semnificaţii paralele sau/şi complementare: Cântecul-
Călăuză Cosmică a cui?  -  a munţilor şi a insulelor: dublă direcţionare  -  spre uranicul 
de sus şi spre neptunicul de jos; nu era vorba, în primele apariţii ale Luceafărului, 
despre părinţi “de sus”, respectiv “de jos”(ad superos/ ad inferos)? Deci, dacă-i 
Dumnezeu, are ambele chipuri/orientări de esenţă şi acţiune…Demonul este creaţia lui 
Dumnezeu  -  este cealaltă faţă a lui Dumnezeu: depinde de unde-l priveşti pe 
Demiurgos(şi, deci, şi pe Hyperion); ne aşteptăm, în continuare, la dezvoltări ciudate 
(ale semanticii divine), în raport cu îngustimea minţii noastre; 

c- zice Demiurgos, unind două entităţi noetice, în aceeaşi strofă: “Vrei  poate-n 
faptă să arăţi/Dreptate şi tărie?/ Ţi-aş da pământul în bucăţi/Să-l faci împărăţie.” Pe aripa 
stângă a Arborelui Sephirothic, figurează Rigueur/Justice, Faţa Justiţiară a lui 
Dumnezeu  -  echilibrată, pe aripa dreaptă, de Miséricordie/Mila/Îndurarea Divină  
-  Chipul Christos-ului-Dumnezeu. “Pământul în bucăţi”…De ce “în bucăţi?” 
Reordonarea, de tip orfic, a unui “puzzle” cosmic? Poate  -  căci “bucăţile ar trebui re-
instituite ca împărăţie  -   adică, probabil, Noua Împărăţie, cea vestită de Ioan-al-
Apocalipsei…Noul Ierusalim. Oricum, se pare că este anunţată o transfigurare 
fundamentală; 

d-“Îţi dau catarg lângă catarg, / Oştiri spre a străbate/ Pământu-n lung şi marea-n larg,/ 
Dar moartea nu se poate…” Însuşi Eminescu pune-n text puncte de suspensie. Deci, 
Atenţie!!!Este ceva esenţial, prin care sensul morţii este, ca şi în Paradis, neutralizat  -  
readus la futilitate/absurditate. Şi se anunţă serenissim-ul. Iată că “bucăţile” pământului 
sunt, într-adevăr, re-organizate, adică re-semantizate cosmico-divin: pe de o parte, 
verticale adiţionabile, “catarg lângă catarg”  -  pe de altă parte, “pământu-n lung şi marea-n 
larg”(pământul devine doar o componentă a unui întreg/corporalitate superior-divină: 
LUNGUL, respectiv LARGUL, alcătuiesc, prin reordonare de tip creştin, CRUCEA 
MÂNTUIRII. Dar, deocamdată, cea CULCATĂ  -  ORIZONTALIZATĂ. Şi atunci, 
trebuie re-activate, într-o sinteză deplină, catargele mării/largului(desfacerea braţelor 
divin-mântuitoare!): catargele vor deveni, prin reorientarea spaţial-cosmică, 
VERTICALA STRĂPUNGERII ÎNAPOI ÎN PARADIS. Elementul de unire şi re-
organizare semantică a : I-orizontalei teluric-neptunice şi II-verticalei cu originea în 
HALELE SUBACVATICE(rădăcinile ascunse ale lumii, lumea în chipul ei esoteric!)  -  
sunt “oştirile”. Ce oştiri poate da Dumnezeu? Evident, oştirile Sale specifice  -  
oştirile/forţe luminoase(re-sacralizatoare) ale celor nouă trepte/ierarhii cereşti : 
Serafimii-Spiritele Luminii, Heruvimii-Spiritele Ordinii, Tronurile-Spiritele Voinţei, 
Domniile-Spiritele Înţelepciunii, Puterile-Spiritele Mişcării, Stăpânirile-Spiritele Formei, 
Începuturile-Spiritele Personalităţii, Arhanghelii-Spiritele Fiilor Focului şi Îngerii-
Spiritele Fiilor Amurgului40. CRUCEA COSMICĂ, deci, este vădită şi sprijinită de 
întreaga splendoare divină  -  întru biruinţa Eros-ului, cu care TOTUL DIVIN este 

                                                 
40 -A se vedea ierarhiile cereşti atât la Dionisie Pseudo-Areopagitul, cât şi la antroposoful 
Rudolf  Steiner. 
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echivalent. Dar – cine se CRUCIFICĂ, se aşează, efectiv, în mijlocul CRUCII, pentru 
martiriul mântuitor de lume/om? 

Ar fi trebuit ca poemul, din punct de vedere filosofic, să se termine aici, căci, 
teoretic, Moartea a fost negată/învinsă. Dar Ortodoxia, întru care şi-a crescut Spiritul  - 
Poetul Românilor  -  nu acceptă doar teoria  -  ci trăirea efectivă. Deci, CRUCEA-
SACRIFICIULUI trebuia transfigurată în trăire efectivă  -  chiar cu riscul (sau, mai ales, 
pentru cel mai edificator dintre riscurile divinităţii) asemănării cu CHIPUL UMAN  - 
acel tragic şi suprem omenesc, dezvăluitor al posteriorităţii divine: “Eli, Eli, lama 
sabachtani?”). Deci, tăcere! Pe CRUCEA AUTOSACRIFICIALĂ se aşază, de 
bunăvoie - El! 

Deci, pentru a acţiona corect şi integral soteriologic, Lucifer trebuie să fie, 
alchimic şi creştineşte  -  Christos!!! Adică, sacrificându-se TOTAL pe sine, să elibereze 
Lumea întru re-sfinţire  -  întru Chipul Eros-ului Paradisiac  -  ANDROGINUL. În 
părţile incipiente ale procesului dezvăluirii eului luciferico-hyperionic, sacrificiul era, şi 
el, formă schiţată, incipientă: aruncarea în cercul-rotire  -  ca primă jertfă pentru 
Eros-agapé  -  temelia fiinţei cristice atemporale; căci se caută, prin aruncare, 
CENTRUL CERCULUI, spre Resurecţia pe Axa-ARBORE COSMIC. 

Deci, ce se va întâmpla, NECESAR, în final? Se aruncă, efectiv, pe sine  -  în 
Moartea-ca-Orbire: viziunea CHIPULUI-DE-LUT şi a aberantului “cerc strâmt”(doar 
oricare cerc are, teoretic, 360 de grade  -  da, dar cercul lumii-lume e altceva, ÎN 
TRĂIRE EFECTIVĂ, decât CERCUL LUMII DIVINE…), pentru a oferi, spre 
Resurecţie, ANDROGINUL SFÂNT . Adică, ipostaza imediat ulterioară celei numite 
“doi copii cu plete lungi, bălaie”). Pe CRUCEA celor patru personaje cosmice, din poemul 
Luceafărul, pentru a salva TREIMEA LUMINII(Demiurgos-Dumnezeul Dezvăluirii 
Creaţiei, El şi Ea, cele două emisfere androginice  -  componenţii Androginului)  -  
Hyperion se oferă Întunericului-Răcelii(de fapt, LUMINA MISTICĂ/SOARELE 
NEGRU, al mitului şi al alchimiştilor), devenind MEDIU ONTOLOGIC 
CONTRASTIV(fond întunecat, pe care se poate vedea clar LUMINA VICTORIEI 
TREIMII SFINTE)  - pentru evidenţierea ontologică şi funcţională efectivă  -  a 
SFINTEI TREIMI A LUMINII  -  FOC ALB: Demiurgos+ cele două Emisfere 
Androginice(foştii Cătaţi-Căutaţi, întru reciprocitate, Cătălin-Cătălina  -  acum: “doi 
tineri singuri”, regresaţi sacral la “doi copii cu plete lungi, bălaie”…  -  spre a se împlini 
desăvârşit în Paradisul Androginic.) 
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Victoria MILESCU 

 
DIN CARTEA SPLENDORII 

 
I 

Spăl insomniile 
frec insistent o pată 
care nu vrea să dispară 
o pată roşie 
frec din greu până distrug 
ţesătura fină, delicată 
a sângelui meu albastru. 
 

II 
 
Mi-e dor să mor 
dar nu sunt vrednică încă 
ceaţă şi nor 
gânduri scăpate din plasă 
trec prin osuarul cuvintelor… 
să ne mai naştem 
nu ar avea rost 
restabilind echilibrul 
iubire târzie 
şi totuşi iubire 
oh, briza morţii e-n orice sărut 
dulce ca moartea e viaţa! 
 

AUR POTABIL 
 
Nu sunt  
decât ceea ce sunt 
într-o limbă 
nerostită din teama 
de a nu-şi sparge cuvintele 
în aerul dens 
dintre fiinţă şi nefiinţă 
sunt asemenea florilor  
carnivore – 
frumoasă şi crudă şi singură 
locuind în poemul 
imposibil de scris… 

MAREA CANTABRICĂ 
 
Mâna care a ucis 
scrie versuri 
 
cât v-am iubit, imprudenţe 
nicio moarte nu e definitivă 
neputincios e numai cuvântul 
adorat, blestemat 
singur printre ai săi 
 
cânt Trilul diavolului 
pe insula paradisiacă  
a trupului tău 
 
cât v-am iubit, imprudenţe 
căci nicio moarte nu ne ia totul 
poemul zboară 
ca un suflet eliberat 
însetat de înalturi 
dar nu ştiu de ce se reîntoarce 
pe covertă, la catarg 
lângă mâna care, odată, în furtună 
a ucis… 
 
NOAPTEA CEFALOPODELOR 
 
Lumea este imperfectă 
ca să renască 
dezmembrând străzile 
în dansul frenetic al acuplării 
 
brute cu bastoane la şold 
patrulează contrariate 
sunt a tuturor, a tuturor 
prăbuşirilor 
fiecare deţine câte o bucată 
din ce voi fi 
la sfârşitul sfârşitului 
spre a-şi reconstitui întregul.  
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LEGEA CATASTROFELOR 

 
Unde este vulturul meu albastru 
cu aripile cât cerul 
de dinaintea naşterii cerurilor 
vulturul meu, cu inima mea în gheare 
ce puternică, ce nebună iubirea-i 
în largi sfâşieri 
pe pajiştea sticloasă a munţilor 
unde este vulturul meu albastru 
care s-a luptat cu moartea 
şi a biruit… 
 
 
CÂNTECUL DE DRAGOSTE AL 

CUCUVELEI 
 
Ştiu atâtea leacuri miraculoase 
pentru a păstra tinereţea, vigoarea 

cunosc o mulţime de trucuri, de 
subterfugii 
pentru ademenirea sufletelor 
în capcane de mătase, în zori 
am aflat ce cuvânt să-i spun morţii 
drept în faţă, înfricoşând-o 
cât de multe lucruri am învăţat, 
aşteptându-te! 
 
 

REZEMAT DE PĂMÂNT 
 
Mi-e dor de acele elitre solare 
trecând peste nesomnul minţii mele 
mi-e dor de raza 
privirilor tale, de-o respirare 
mi-e dor să mă stingi 
citind la-ntâmplare 
eu, cel mai hulit dintre poemele tale… 
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Acad. Mihai CIMPOI 

 

„MARELE SINGUR”, POETUL 
 

Purtând un nume de împărat roman, Traianus (Traian 
Vasilcău) îşi propune să fie un poet al vechimii zeieşti, 
invocând mitica vreme ca pe un vis albastru. 

Vremile se adună în el ca într-o cutie de rezonanţă; 
trecute prin sufletul lui fraged ele apar cu ecouri prelungite, 
stinse sau vii, având un nobil răsunet. Îmbrăcat cu o pelerină 
romantică, poleită cu pulbere lunară, el este un „vagabond”, 
un zeu tânăr sau bătrân, un călător în stele şi în ere străvechi. 
Discursul îi este neoromantic şi neosimbolist cu inflexiuni de 
lirică galantă medievală, îmbinate cu tonalităţi de colind, 
romanţă, cântec, de poem „bolnav” sau senin. Se erijează 

uşor, cu aceste mijloace, în postură de Marele Singur, într-un risipitor de tristeţe, de 
rege necunoscut de lume şi, bineînţeles, de veşnic cavaler îndrăgostit, trubadur şi 
colindător modern. 

Bun creator de atmosferă, Traianus scrie de fapt un singur poet constituit dintr-un 
continuum rapsodic cu variaţiuni, cu reluări şi butăşiri de motive şi cu dispuneri de 
momente şi stări afective în contrapunct. Firul poetic se toarce dintr-un caier, ca în 
continuare să se resfire el însuşi în alte fire. 

Cel ce prezidează o astfel de poezie de stări de târziu autumnal sau hibernal este, 
bineînţeles, Bacovia, invocat de mai multe ori şi prezent subtextual cu motivele sale 
nevrotice: „Vino cu Bacovia, dulce lumină / Spune-i că este şi nu a murit”. 

Discursul poetic curge torenţial, ca pâraiele umflate de primăvară, cu viitură cu tot, 
şi această năboire de momente sentimentale impune la un moment dat o reţetă 
contraplinului: „Doctore, sufăr de foarte mult timp / Ca rezultat sunt bolnav de poezie 
/ Într-adevăr, dacă-mi voieşti binele / Prescrie-mi în iarnă zăpezi pe streşini / Cu floare 
de măr”. 

Autocaracterizarea este exactă: Traianus e un bolnav de poezie, care produce 
continuu stări bolnave cu o mare degajare şi prospeţime, au courant de la plume, adică din 
zborul condeiului... 

În torentul spumos de imagini, momente sentimentale şi mărturisiri sincere 
(Sinceritatea ca sentinţă, zice poetul) străfulgeră poezii dens-sugestive: „Bate în porţi 
lumina fulgerând / Biserica îmi dă cu mir pe gând / Şi plânge-nchis în ea un zeu 
flămân”; „Floare de colţ, şi rară, şi sihastră / Pe munţi amari creşte iubirea noastră”; 
„Iubirea cântă-n ochii tăi, / Domneşte peste tot şi toate, / Din visul ei la toţi împarte 
// Tu nu-ţi mai aparţii de-un veac, / Eşti trandafirul plâns din văi - / Şi de-al tău dor 
îngerii zac”. 
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Traian VASILCĂU (Republica Moldova) 
                                                                   

* * * 

 
La revedere, dragostea mea veche, 
O nedreptate mă vînează iar, 
Viaţa plînge-n prag să-i dau în dar 
Singurătatea-mi fără de pereche.  
 
Orb, vîntul prohodeşte-n drum tăcerea 
Şi fuge-apoi în casa lui din stea. 
Nu-i cîntec mai frumos precum 
durerea, 
Ce se îmbracă-n amintirea mea. 
 
Poem smuls din Acum 

 
În ochii mei e-un cimitir ce creşte, 
Atîta lume se îngroapă-n el, 
Paznici sunt florile de muşeţel, 
Ca o grădină liniştea-nfloreşte,  
 
Culeg de jos lumina pe făraş, 
Şoapte-mi fac din tăceri de heruvim, 
Gropari bătrîni — copacii n-au sălaş.  
 
Se pot ascunde în privirea mea, 
Casă-şi pot face-n amintiri de stea, 
Cît noi statui iubirii devenim. 
 
Ultimul stingher (II) 

 
Casă de pămînt avea-voi 
Într-un cimitir din cer, 
Nimeni să-mi deschidă poarta, 
Fi-voi ultimul stingher.  
 
Cel mai trist! Laudă vouă  
Că o să ajung aşa. 
Numa-n mănăstiri de rouă  
Un copil va lăcrima 
 

Şi-n cel ceas sub stele-salbe 
Ninge-va cu linişti albe. 
 

* * * 
 

Pe apa mării scriu poemul lunii, 
Îl scriu la nesfîrşit şi-l vor citi 
Aleşii universului, — nebunii 
Din zi în noapte şi din noapte-n zi.  
 
Tot săruta-ţi-aş numele, Iubire, 
Că doar de dorul tău încerc să scriu 
Din noapte-n zi şi din zi în tîrziu, 
Încît aduc a iad şi-a nemurire.  
 
Numele morţii nu-mi mai este drag, 
Dar o visez şi-odată, surîzînd, 
Am pus visul la zid şi cînd să trag 
L-am auzit pe Dumnezeu plîngînd. 
 

* * * 
 

Cînd te aveam pe tine umblam ca un 
nebun, 
Ce copt era cuvîntul, ce sunător şi bun, 
Durerea-mi da procură, în numele-i să 
cînt, 
Preot mi-era tăcerea, spunîndu-mi: «Fii 
cuvînt».  
 

Mă tot soma tristeţea, mă obliga un 
dor 
Să fiu în orice clipă visarea tuturor, 
De-o viaţă-apus şi încă fiu nenăscut al 
sorţii, 
Citea în ochi-mi noaptea metaforele 
morţii,  
 

Şi întreba aiurea instanţe de resort 
Cînd va veni poştaşul îmbătrînit de tot. 
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 Ştefan PETRA  
 

ROMANUL ISTORIC ŞI DEMOCRAŢIA41 
 

 Mie, personal, îmi place istoria, dar nu sunt totuşi istoric; viaţa a vrut altfel. 
Am citit, desigur, o mulţime de cărţi de istorie, dar, inevitabil, acestea au un stil mai 
sobru, mai auster, mai sec chiar. Nu rareori te pierzi în amănunte aparent 
nesemnificative, cum ar fi tehnicile de producţie – diferite !- prin care se făcea de ex. 
ceramica în comuna primitivă. Anost la prima vedere, dar extrem de semnificativ când 
vine vorba de datarea unei locuinţe, a unor obiecte  după … compoziţia şi forma 
oalelor de lut. 
 În comparaţie cu lucrările de istorie, categoric mai ştiinţifice, romanele istorice 
sunt infinit mai atractive, mai vii. Aici apar personaje care se mişcă, acţionează, trăiesc, 
intră în relaţii unele cu altele, chiar dacă mare parte dintre ele sunt fictive, inventate, 
alături  de dialoguri, de către autor. Romanul, fie el şi istoric, e totuşi o ficţiune şi ar fi 
prea mult să-i ceri exactitate, fidelitate faţă de adevărul istoric obiectiv. Şi aşa, în istorie 
lucrurile  sunt interpretabile, uneori se dă prioritate unor cauze ori unor interpretări, 
alteori altora. Cu atât mai mult se întâmplă acest lucru în cazul romanului istoric, în care 
subiectivitatea autorului-creator e dominantă. Pe de o parte pentru că el îşi are propria 
sa părere asupra unui anumit eveniment istoric, iar pe de altă parte pentru că el însuşi 
alege ţara, epoca, evenimentul despre care urmează să scrie. El alege însă, de regulă, un 
eveniment istoric semnificativ, minor câteodată, necunoscut manualelor, în jurul căruia 
îşi brodează opera sa, subiectul devenind astfel cu atât mai interesant pentru publicul 
larg. Desigur că autorul de romane istorice nu e un istoric. Dar el nu poate să nu 
studieze îndeaproape istoria, măcar epoca în discuţie, asupra căreia şi despre care va da 
o imagine veridică, verosimilă cititorului. Din cartea de istorie nu prea afli amănunte 
privind obiectele casnice, îmbrăcămintea, stilul de viaţă, obiceiurile oamenilor de 
demult. Dar, cu atât mai reale par acestea în romanele istorice. 
 Mulţi, prea mulţi confundă însă istoria adevărată cu cea fictivă, aşa cum apare 
ea redată în romanele istorice. Şi eu m-am ars odată încercând să verific în lucrările de 
istorie date dintr-un roman. Nu prea convergeau. De atunci, plăcerii lecturii unui 
asemenea roman îi urmează consultarea surselor istorice şi coroborarea lor. E prea 
frumos romanul ca să-ţi strici plăcerea. Dar dacă vrei cu adevărat totuşi să ştii realmente 
ceva despre evenimentul descris, sursele istorice sunt de neocolit. Doar nu o să spui, 
după ce ai citit un roman istoric „Ştiu !” … asta rezultă doar din cartea de istorie. „Mi-a 
plăcut, m-a interesat” – asta e altceva. 
 Acest lucru se întâmplă, evident, şi în cazul de faţă. Aici avem de-a face cu un 
vast roman în trei volume, cu cca.1500 pagini, legat de istoria veche a Chinei. Mirajul 

                                                 
41 Jose Freches, Discul de jad, 3 vol. (Caii cereşti, Peşte de Aur, Insulele nemuririi), Ed. 
Alfa, Bucureşti, 2007. 
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Chinei e imens pentru multă lume. E ceva aparte, plin de mister, de un parfum 
inegalabil de exotism pe care doar Extremul Orient ţi-l poate da, cu dragonii săi cei 
buni şi jucăuşi, cu munţii înecaţi în nori, cu muzica şi culorile ei diafane ale mătăsii „în 
cinci culori”. În plus, China posedă cea mai persistentă civilizaţie umană, ea continuând 
neîntrerupt de vreo 5000 de ani, de la primii împăraţi mitologici, începând cu acel prim 
Împărat Galben, căruia i se atribuie crearea tuturor bunurilor esenţiale civilizaţiei – 
agricultura, calendarul, mătasea, olăritul, tirul cu arcul chiar el le-a dat oamenilor. Şi asta 
prin anul 3000 î.e.n. E incredibil câte se pot face  în atâta amar de timp. Închipuiţi-vă, o 
clipă numai, cum ar arăta lumea noastră azi dacă … Imperiul roman ar mai exista şi azi 
…  
 În sec.IV-III î.e.n., dezvoltarea economică, socială şi politică a Chinei nu mai 
era demult la începuturi. Existau oraşe, uneltele de bronz sunt înlocuite treptat cu cele 
de fier, dar săbiile, vasele sunt încă de bronz, atât de caracteristice Chinei. Din statele 
multe care au existat - 170 la un moment dat – au mai rămas doar şapte, care se 
războiesc şi ele pentru supremaţie, ori poate doar pentru supravieţuire, dând şi 
denumirea epocii – a Statelor Combatante. În anul 221 î.e.n., doar unul va învinge: 
Quin/ Qin/ Tijin. ăTranscrierea  caracterelor chinezeşti  a fost dintotdeauna o mare 
problemă. Variantele sunt destul de multe, ceea ce face dificilă deseori simpla 
recunoaştere a numelor amintite în diverse surse. Mai nou, varianta engleză are o mai 
mare răspândire, existând şi o transcriere relativ standardizată, un consens relativî. Iar 
regele acestui regat Qin, este Zheng/Quinwang (246-210 î.e.n). ăÎn China o persoană 
are mai multe nume, date succesiv; asemenea şi regii au un nume iniţial, apoi un nume 
de rege, ales deliberat, apoi un altul, după moarte. De asemenea, ni se pare cu totul 
deplasat să folosim terminologia creştină a datării – înainte şi după Hristos … în China 
!!î. După unificarea ţării el îşi ia numele de Shi Huang Di /Shihuangdi (Primul Împărat), 
nume sub care va domni între 221-210 î.e.n.  
 Aceasta este perioada pe care o alege autorul pentru romanul său. O epocă de 
mari prefaceri militare, dar şi economice şi culturale, o epocă de cumpănă, care va trasa, 
în linii generale, viitorul aspect al societăţii chineze pe următorii 2000 de ani. Acest 
împărat, în mod sigur puternic, carismatic şi ambiţios, a unificat a pentru prima dată 
China şi i-a dat o organizare aproape perfectă şi eficientă. Din punct de vedere 
administrativ, a împărţit ţara în districte militare, conduse de câte un guvernator, având 
însă grijă să subordoneze puterea militară celei civile, o constantă în întreaga istorie a 
acestei ţări. De asemenea, el a  unificat ţara prin unificarea sistemului de măsuri, greutăţi 
şi monede – spre uşurarea strângerii impozitelor de către stat, a dimensiunii osiilor 
carelor, dar şi prin unificarea limbii şi a scrierii, pe care a simplificat-o, creând o nouă 
formă, în vigoare mult timp după aceea. Fragmentele existente de ziduri de apărare din 
nordul ţării construite împotriva nomazilor au fost de asemenea unite, formând în 
numai cinci ani Marele Zid chinezesc din pământ, atât de cunoscut azi. Tot el, marele 
împărat, şi-a construit un grandios loc de veci, cunoscut lumii întregi datorită armatei 
de teracotă de cca.7000 de soldaţi, găsiţi acolo, desfiinţând prin aceasta obiceiul vechi 
de secole de a îngropa de vii, alături de împăratul decedat, sclavi, concubine şi soldaţi. A 
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instaurat un sistem de organizare politică prin care nobilii au fost tot mai mult 
îndepărtaţi de la conducerea statului, deposedaţi de putere, în favoarea unei 
funcţionărimi de stat subordonată împăratului, neereditară, a cărei calificare şi 
promovare se făcea pe bază de cunoştinţe clasice şi merite dobândite pe parcurs. 
 Într-un clasament, la modă azi, Primul Împărat/Shihuangdi  se situează pe un 
onorabil loc 17 al personalităţilor istorice ce au influenţat mai mult dezvoltarea 
societăţii. Nu e de mirare deci că personalitatea acestuia, epoca sa, alături de cea a 
principalilor săi colaboratori constituie obiectul a numeroase cărţi (printre care şi 
J.L.Borges, Zidul şi cărţile, 1952), filme, seriale TV, ba chiar şi jocuri pe calculator în 
ultimii ani. 
 Autorul cărţii prezentate este un francez, Jose Freches, un excelent 
cunoscător al istoriei antice chineze, a diverselor cronici ale epocii respective, şi nu mai 
puţin a celebrei cărţi a lui Sima Qian „Memoriile istoriei”, primul text de istorie sistematică 
în China, moment de referinţă pentru orice istoric al acestei perioade de început. Iar 
romanul istoric prezentat este destul de aproape de adevărul istoric. Dincolo de o serie 
întreagă de personaje de ficţiune, cu nume poetice ori metaforice – Uneori Aşa, Alege 
Simplitatea, Verigă Esenţială, Tigru de Bronz, Elevaţie Spirituală, Blând Eufemism, 
Vale Adâncă, Roză Primăvăratică şi multe altele, principalele personaje sunt reale, au o 
certă existenţă istorică. 

Astefel sunt Lubuwei/Lü Buwei (296-235 î.e.n.), mare negustor ce devine 
prim ministru pentru o lungă perioadă de timp, cărturar şi filosof legist; Lisi/Li Si (280-
208 î.e.n.) prim ministru al dinastiei Qin, este un autentic cărturar, caligraf şi om politic 
legist, de fapt „eminenţa cenuşie” a imperiului, cel ce iniţiază şi duce la îndeplinire 
reformele noului stat; Zhaogao/Zhao Gao (?-207 î.e.n.) şeful eunucilor, apare în roman 
ca „Generalul cu Bicepşi de Bronz”, şef de stat major. Ori împăratul Qin 
Shihuangdi/Qin Shi Hunangdi/Quinwang (247-210 î.e.n.), iniţial regele al statului Qin, 
existent încă din sec. X î.e.n., cel care a unificat pentru prima oară China în anul 220 
î.e.n. Şi nu în ultimul rând trebuie să-l amintim pe filosoful Hanfeizi/Han Fei (cca.280-
233 î.e.n.), ce porneşte iniţial de la Confucius şi Lao-tzâ, edificându-şi apoi treptat 
propriul sistem, cel al legismului/legalismul. Chiar şi regina Huayang, soţia fostului rege  
Anguo are o existenţă reală. 

Doar că, chiar dacă cele mai multe dintre principalele  întâmplări sunt reale, 
caracterul şi acţiunile concrete ale personajelor istorice sunt supuse creativităţii 
scriitorului, subiectivităţii, simpatiei ori antipatiei acestuia. De ex., Lisi e descris ca un 
linguşitor slugarnic, avid de putere, care şi-a ucis soţia chiar, dar îşi iubeşte nespus fiica, 
cu care totuşi nu se înţelege, neavând nici o altă rudă. Lubuwei e descris însă în tonuri 
calde, simpatetice, ca un om luminat, deschis, ce doreşte propăşirea statului, profund 
nedreptăţit. Zhaogao apare mai degrabă ca un om complexat, homosexual, cu o 
inteligenţă limitată, supus fidel împăratului. Iar acesta, Primul Împărat, cu numele 
Zheng în tinereţe, pare a fi un om al întunericului, egocentric şi rupt de realitate, ce îşi 
exilează propriul tată, pe Lubuwei – legendă răspândită în epocă, dar neverosimilă, 
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acesta fiind un om din alt stat, deci fără a putea avea, el sau urmaşii lui, pretenţii la 
domnie.  

De fapt, în funcţie de orientările politice ale momentului, aceste personaje 
istorice, şi mai ales Primul Împărat, suferă de interpretări diverse, adesea contradictorii. 
Împăratul, pe timpul căruia (223 î.e.n.) au fost arse cărţile confucianiştilor, în afară de 
cele ce tratau teme practice, precum medicina ori agricultura, şi a executat un mare 
număr dintre învăţaţii confucianişti, ce protestau  faţă de reformele şi politica de mână 
forte a împăratului, act condamnabil fără îndoială,  a fost prezentat, pe toată perioada 
următoare de către aceştia ca un conducător cu calităţi modeste, ca un tiran brutal, cu 
un caracter rău, ascuns, imagine ce a persistat vreme de două milenii şi de care nici 
autorul acestui roman istoric nu se poate distanţa. Figura lui a fost reconsiderată abia 
după căderea ultimului împărat (1912) şi instaurarea republicii, ca unificator de ţară şi 
vizionar al unei Chine puternice şi moderne. Mai apoi imaginea acestuia a suferit o 
nouă reconsiderare după instaurarea Republicii Populare în 1949, atunci când se 
subliniază mai mult meritele lui de reformator, dar în favoarea clasei dominante şi nu a 
ţărănimii, reprimarea opoziţiei conservatoare şi a tendinţelor de disoluţie a statului 
centralizat nou format.  

Istoria, evenimentele istorice, chiar şi cele de prim ordin, sunt întotdeauna  
supuse interpretării, în conformitate cu interesele  politice şi ideologice ale momentului. 

În cazul de faţă, importanţa interpretărilor şi reinterpretărilor are o miză 
deosebită. Primul Împărat, alături de miniştri săi de marcă, Lubuwei, apoi Lisi, sub 
influenţa directă a lui Hanfeizi, instaurează un sistem de conducere a statului cu totul 
deosebit – legismul. Acesta se distanţează puternic de confucianism, prin instaurarea  
unor legi draconice, aplicate indiferent de consecinţe, brutal chiar, impuse centralizat 
asupra întregii populaţii, menite să asigure puterea absolută, autocratică a împăratului şi 
primordialitatea absolută a interesului statului faţă de supuşi, „sistem bazat pe delaţiune, 
neîncredere şi teamă” (II, p.143), dar cu uriaşe realizări. „Trebuie să continuăm Fuguo, 
îmbogăţirea statului, ca şi Qianbing, întărirea armatelor. Atunci Qin va fi  în perfect acord cu armonia 
universală … Lu, codurile penale ăunificateî, sunt etalonul binelui şi al răului, al recompenselor şi 
pedepselor”(II, p.365); „…veţi acorda imperiul la marile virtuţi ale Regulii. Atunci se va putea spune 
că şcoala Faja ălegismulî îşi va fi găsit expresia ei politică” (II, p.427). Ori ”Împăratul hotărâse să 
înlocuiască Bunătatea cu Legea, ca principiu cardinal al unei mai bune guvernări” (II, p.443). 

Un asemenea mod de organizare, ultracentralizat şi birocratic, cu legi aspre, 
bazat pe funcţionari aleşi, în slujba statului, ce înlătură vechea aristocraţie şi exclude 
pluralismul politic şi doctrinar, nu putea fi pe placul confucianiştilor, adepţi ai unei 
societăţi rigide, ierarhizate, conformiste, a unei puteri bazate pe suportul poporului şi 
pe virtuţile  morale ale conducătorilor. Nici confucianiştii nu sunt adepţii funcţiilor 
ereditare, ci a funcţionarilor selectaţi pe bază de examene. Ei însă nu vor  o putere 
centralizată foarte puternică şi nici nu acceptă domnia autoritară  şi atotstăpânitoare a 
legii. 

Dincolo de rigoarea draconică a aplicării legilor, de puterea absolută a 
monarhului, China Primului Împărat este, în organizare şi principii de bază, similar unui 
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stat modern, demn de sec. XXI ! „Democraţia” capitalistă contemporană se bazează 
exact pe aplicarea legii indiferent de poziţia cetăţeanului, pe o birocraţie calificată de 
stat, ca şi pe o administrare centralizată a unui stat unitar în majoritatea cazurilor.  

Dictatura legii Primului Împărat e cât se poate de modernă şi de actuală în 
zilele noastre, probabil însă în neconcordanţă cu moravurile de atunci ale epocii. Dar 
acest sistem legist antic se baza pe exploatarea nemiloasă a poporului, constrâns la 
impozite şi dări uriaşe – se spune că ţăranii trebuiau să dea statului 2/3 din recoltă, ca şi 
la un an de serviciu militar obligatoriu în vederea menţinerii politicii de cuceriri 
teritoriale. El promovează fără nici o limită  interesul statului, în mod abstract şi 
grandoman, prin construcţii monumentale – Marele Zid, Mausoleul împăratului, un 
adevărat oraş, un sistem de drumuri şi canale în toată ţara, construcţii în care se folosea 
pe scară largă munca forţată a milioane de oameni, din care o bună parte au murit de 
oboseală extremă şi foame. La doar trei ani după moartea Primului Împărat, imense 
mişcări sociale ale ţăranilor, soldaţilor şi fostei aristocraţii duc la abolirea legismului şi 
căderea dinastiei Qin, înlocuită cu dinastia Han. 

Noul împărat al dinastiei Han, Liu Bang şi urmaşii săi, înlătură aplicarea 
draconică a legilor, reduce impozitele şi munca forţată a ţăranilor, dar păstrează în 
esenţă reformele de bază ale legismului din timpul lui Shi Huangdi şi Lisi, îmbinând 
într-o formă optimă şi originală s-ar putea spune, teoria legistă şi cea confucianistă 
pentru următoarele patru secole. Pentru început. Pentru că un asemenea melanj, în 
proporţii diferite, cu predominanţa confucianismului îndeosebi, stă în picioare de-a 
lungul întregii istorii a Chinei, până la proclamarea republicii burgheze. Astfel, se poate 
spune că dinastia Han e cea care consacră în practică legismul, un legism mai puţin dur 
şi mai puţin pur, pe termen lung. Uneori se afirmă că însuşi Mao şi gândirea politică 
contemporană chineză se inspiră din doctrina Han, de îmbinare a legismului cu 
confucianismul, într-o variantă modernă, actuală. 

Sistemul legist are astfel, în esenţă, o valoare perenă, cu impact profund  nu 
doar asupra organizării de bază a statului şi societăţii chineze din sec. al III-lea î.e.n. 
până astăzi, dar şi asupra întregii lumi, redescoperit ori poate reinventat în Occidentul 
capitalist modern şi contemporan. 

Autorul îşi publică cartea în anul 2002, adică mult după căderea sistemului 
ţărilor socialiste din 1989, fapt ce are  o puternică influenţă asupra modului  lui de a 
gândi şi a concepe istoria. El tinde, în repetate rânduri, să identifice legalismul antic 
chinez cu sistemul totalitarist şi, în special,  cu sistemul socialist, pe care îl condamnă în 
deplină linişte. „Societatea Qin-ului nu era decât o ţesătură de orori şi delicte …” (II, p.490); „un 
reprezentant al autorităţii statului îşi exercita tirania oarbă asupra unui inocent, transformându-l 
progresiv în suspectul ideal” (I, p.277); „Puterea crescândă a statului îi năpăstuia şi pe 
cetăţenii de rând, care găseau în starea de bine personal şi armonia intimă promisă de 
daoism o cale de a se opune tiraniei şi omniprezenţei acestuia” (I, p.421).  „Principala 
sarcină a acestui serviciu constă în a supraveghea permanent fidelitatea şi discreţia înalţilor funcţionari 
publici .. Era un fel de poliţie politică” (I, p.455). Ori despre Lisi: „…duritatea şi aroganţa 
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legistului din el…” (I, p.515), „…punerea în aplicare a celui mai obscur totalitarism …” (III, 
p.239). 

Din păcate, soluţiile politice propuse de autor plutesc în sfera idealului, a 
intenţiilor lăudabile, dar cu totul nerealiste, abstracte: „drumul spre fericire, bucurie şi iubire” 
(I, p.519). 

Peşte de Aur, un personaj cu totul fictiv, fostul tovarăş de joacă al împăratului 
în copilărie, e găsit ca o contrapondere morală şi politică la personalitatea – descrisă în 
culori negative – a Primului Împărat. El e cel bun, iubitor, generos, cu inima deschisă, 
sprijinit de popor, care se împotriveşte  tiraniei cu o armată de … 50 de soldaţi, 
împotriva aceleia de sute de mii a împăratului şi care, în final se retrage pe un munte şi 
se dedică iluminării poporului ăanalfabetî prin răspândirea cărţilor clasice 
ăconfucianisteî.  

După autor, soluţia politică ideală ar consta în următoarele: „Totalitarismul 
imperial ar fi fost pus cu botul pe labe şi ar fi fost instalată o putere mai echitabilă, sub egida literaţilor 
şi a învăţaţilor. Dar aceasta era, vai, un vis inaccesibil” (III, p.287). „ăCărţile salvate de la 
distrugereî vor fi tot atâtea seminţe pentru libertatea gândirii care, atunci nu va întârzia să germineze 
din nou. Apoi, ţara va înflori şi va putea în sfârşit să culeagă ceea ce va fi fost semănat de cei care vor 
îndrăzni să se opună sistemului legist” (III, p.358). Care-va-să-zică, intelectualii disidenţi vor 
obţine, prin cărţi, libertatea de gândire, iar aceasta va duce automat la bunăstarea 
poporului şi înflorirea ţării … Şi copiii ştiu mai multe, el însă e convins de ceea ce 
scrie… 

Dincolo de interpretările subiective şi de soluţiile, la modă, propuse, conform 
transformărilor politice şi ideologice ale momentului, cartea de faţă se dovedeşte o 
valoroasă dezbatere asupra puterii legii şi aplicării ei. A rolului statului şi drepturilor 
poporului, a rolului şi sensului legismului ca teorie şi practică politică şi ideologică, o 
frescă a Chinei antice pe timpul Primului Împărat, a societăţii chineze şi a unor 
moment de maximă însemnătate pentru istoria ei. 

Înainte de a încheia, încă un cuvânt despre traducere, dar care ar necesita o 
altă discuţie – despre valoarea şi modernitatea prezentării textului istoric. Evident că 
omul contemporan cere, în literatură, un limbaj contemporan. Dar cât de contemporan 
să fie acesta ? Arhaizarea excesivă îl fac greu inteligibil şi plictisitor. Modernizarea 
excesivă îl face în schimb neveridic. Între aceste două extreme, autorul găseşte în 
general o cale justă, plăcută lecturii. Modernizările excesive (director, ministru, poliţie, 
superbogaţi, survolare, medium şi prea multe altele) ni se par disonante cu modul în 
care e scris romanul şi cu spiritul antichităţii, şi, probabil,  vin din traducerea în limba 
română a acestuia. La care se mai adaugă liota de greşeli de dactilografie, de redactare 
grăbită. 

 
 

  



 58 

Ana LUDUŞAN 
 

Sunt îndrăgostită, nu şi idioată 
 

“Trebuia să observi că sânt doar îndrăgostită nu şi idioată”, spunea Zinzin, 
vorbind cu iubitul ei la telefon. Pentru a suporta mizeria de viaţă prin care călătorea, şi 
spera ca această călătorie să fie doar accidentală, Zinzin îşi crease o ficţiune bună la 
toate. Când era disperată ficţiunea avea rol de sac de box, când voia să călătorească 
aceasta se transforma în avion, întodeauna în avion, deşi avea rău de înălţime visa să 
călătorească doar cu avionul, de aceea îşi crease unul pentru propria ei folosinţă. Avea 
nevoie de ficţiuni pentru a umple golul care o chinuise toată viaţa deşi viaţa ei era 
demnă de invidiat, mulţi chiar o invidiau, era sănătoasă, talentată, cânta la vioară ca 
nimeni alta, dar viaţa ei se stricase în mare măsură din această pricină. Până când 
zdrăngănise cuminte la vioară, interpretând fidel din clasici avea prieteni cu duiumul, o 
şi copleşeau cu laudele lor, nu era zi să nu audă cât este “de bellă, de florelinte”, dar 
cum a început să se lase în voia arcuşului ascultând acea voce interioară care se 
zbuciuma în ea ca pruncul în pântecele mamei, se făcuse gol în jurul ei de parcă o 
aruncase dumnezeu în hăurile iadului. Se opintise din răsputeri şi ieşi din această 
încurcătură, se cuminţise, îşi legase degetele, urechile şi lumina ochilor ca să nu mai 
vadă, să nu mai audă acea voce interioară care o izgonea din lume, o îndepărta de  
prieteni şi de familie, chiar soţul ei se purta cu duşmănie de când o auzise la un concert 
cum a umput sala de sunete incandescente, tremurau oamenii şi animalele aflate la o 
mie de metri depărtare, aerul s-a transformat într-un abur lăptos, spectatorii în obiecte 
imponderabile, pluteau prin văzduh ca vedeniile, Zinzin s-a înfipt cu picioarele în 
podea şi a cântat ca o apucată, soarele alb se ridica pe cer ca o lună palidă, verdele se 
amesteca în roşu, din înaltul cerului curgeau picuri de lumină, sunetele pluteau în 
albastru, dincolo de simţuri cineva povestea învierea, femeia, vioara, un singur trup, 
durerea contorsionată, cineva murea în univers, e greu pe pământ, e greu şi în ceruri, 
nimeni nu scapă de singurătate, ne amăgim, ne amăgim, visăm să iubim cu disperare şi 
ne trezim în clişee, visăm să facem dragoste şi totul e doar o ameţeală sexuală, visăm să-
l respirăm pe celălalt şi ne trezim cu un loc gol lângă noi, visăm să ne iubim copiii dar ei 
au plecat la discotecă sau prin cartier, nu se va alege nimic de capul lor, ei spun, bătrânii 
trebuie să moară ca noi să putem crea o altă lume, doar discoteci şi marihuana, tâmpiţii 
nu ştiu decât să muncească şi iarăşi să muncească, s-au transformat în picamere, nimeni 
nu-i poate opri, ei spun că ăsta-i sensul vieţii, o fi dar al nostru e altul, e sex şi manele, 
vioara ţipă în tăcerea groasă din sală, din stigmatele de la mâini şi de la picioare se prelig 
picuri de sânge. 

Pentru că nu a reuşit în cariera de violonistă, de mamă şi de soţie Zinzin şi-a 
creat un iubit, desigur în imaginaţie, la vârsta ei nu şi-ar fi putut permite un altfel de 
iubit, şi desigur acesta din imaginaţie era exact pe gustul ei, îl făcuse diplomat de carieră, 
deci mereu plecat, foarte civilizat aşa cum nu mai găseşti în lumea de azi, un fel de om 
de ştiinţă, unul cu har, de la care se molipsiseră marile curente filosofice ale lumii, 
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deschizător de drumuri şi neapărat frumos, frumos cum nimeni nu a mai văzut. De 
aceea Zinzin nu avea nici un fel de conflict cu cei din jur, pleca la întâlnire doar când 
toţi ceilalţi din familie s-au culcat sau când făcea curăţenie în bucătărie. Pentru că era 
nespus de fericită îşi permitea pe ascuns să cânte şi la vioară, întodeauna când cei din 
casă se uitau la televizor, erau atât de fascinaţi de telenovele şi de raliuri încât putea să 
umple casa întreagă cu sunetele ei, nimeni n-ar fi auzit-o. Viaţa Zinzinei intrase într-o 
eră nou, în cea norocoasă, se împlinea pe zi ce trece, la minte şi la trup. Deşi trecuse 
bine de cinzeci de ani începuse să semene cu o adolescentă, se subţiase, organele 
înterne îi întineriseră, cu câteva luni în urmă avusese chiar o spaimă, i se părea că a 
rămas gravidă, dar cum nu se întâlnise demult cu iubitul ei, la ultima întâlnire din 
imaginaţia ei îi spusese că este foarte ocupat, o spusese atât de frumos: “tu nu vezi că 
nu-mi aparţin”?, o dojenise blând pentru insistenţele e. Cum nu se întâlnise demult cu 
iubitul ei nu avea cum să rămână gravidă, iar ea nu ar fi avut insolenţa să se creadă 
personaj biblic, până la urmă simtomele ei de gravidă se dovediră o cumplită criză de 
rinichi. Acest incident îi zrduncinase încrederea în iubitul ei ficţiune. Ceva nu era în 
regulă. Ea îl crease după toate regulile ficţiunii, nu-i ceruse s-o ia de nevastă, nici măcar 
să o danseze, îi ceruse doar două întâlniri pe an şi acelea în mare clandestinitate, în aşa 
fel ca nimeni să nu afle despre întâlnirile lor, nici măcar cei de la ambasadă, deşi aceştia 
probabil nu se sinchiseau de poveşti de felul acesta, făceau urât doar la cele care 
ameninţau graniţele ţării sau securitatea naţională, ori ea nu-i cerea iubitului ei ficţiune 
decât s-o lase să-şi aşeze capul pe umărul lui, să-şi lase lacrimile în voie, să plângă până 
se satură, îi era atât de dor de el, avea nevoie să-l audă, să-l vadă, să-l atingă, să respire 
aerul din jurul lui.... dar... “el nu-şi aparţinea”. Îşi imaginase chiar o vacanţă cu el, la 
mare, o fascina marea în aceiaşi măsură în care o fascinau ficţiunile, dar el fusese mereu 
ocupat aşa că ea amânase, tot amânase, până când a reuşit să urască marea. Pentru că 
nu au putut merge la mare, vorbeau la telefon, în nici un caz pe mobil fiindcă ura acest 
mod de a lăsă lumea să-ţi cotropească intimitatea, erai ca în piaţa publică, văzuse într-un 
film, poate singurul la care se uitase în ultimii zece ani, cum un bărbat făcea dragoste cu 
“femeia vieţii lui” în timp ce perfecta o afacere prin telefonul mobil. O zguduise în aşa 
măsură scena aceea încât a jurat că ea nu va vorbi în viaţa ei decât la telefoanele fixe, iar 
cu iubitul ei ficţiune vorbea doar la telefonul de la birou. Acolo nu ar avea de ce să se 
teamă că îl va surprinde în situaţii intime, dar trebuie să ştiţi că Zinzin se hotărâse să 
respecte intimitatea iubitului ei, accepta, desigur cu strângere de inimă, ca el să aibă şi 
alte iubite, era chiar normal din moment ce ei se întâlneau atât de rar, deşi el protesta 
vehement când ea aducea vorba despre astfel de lucruri, se uita cumva cu reproş la ea 
spunându-i: “Cu o astfel de agendă”?, dar nu era deloc convingător, un al şaptelea simţ 
îi spunea că această agendă era un pretext, iubitul ei ficţiune fusese fascinat, e adevărat, 
de apariţia ei neaşteptată, de prospeţimea cuvintelor, de felul graţios în care îl desenase, 
de pasiunea ei, neobişnuită la femeile din contemporaneitate, dar mai ales de felul ei 
generos în care îi descrisese relaţia lor, nici o obligaţie pentru el, toate obligaţiile pentru 
ea, primise bucuros această ofertă, ar fi fost prost să zică ba, dar până la urmă tot 
observase că ea este prea bătrână, că venise din fundul lumii, nimeni nu o cunoştea, nu 
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scria despre ea în ziare, nu era deputată în parlamentul ţării, nici vedetă de cinema, nici 
măcar ministră de justiţie.  

Ca să scape de Zinzin iubitul ei ficţiune şi-a construit o stategie. Promitea că 
vine la întâlnire şi nu mai venea. Mereu interveneau probleme de-ale ambasadei. Putea 
ea să lupte cu o ambasadă şi mai ales cu una din centrul universului? Promitea că o s-o 
sune la telefon dar uita să sune. Promitea că-i va scrie dar ea nici nu aştepta asemenea 
minuni, deşi se uita clipă de clipă în poştă, de începuseră cei din familie să facă semne 
în urma ei. Era din ce în ce mai tristă, se subţia văzând cu ochii, rămăsese cât o pasare, 
dintr-o femeie zdravănă de-ţi era mai mare dragul să te uţi la ea, îi intrase în cap că 
iubitul ei ficţiune o place doar dacă are greutate standard. Acest lucru l-a dedus din 
faptul că ea l-a înzestrat cu însuşiri speciale. Iubitul ei ficţiune trebuia să fie cel mai 
interesant bărbat din univers altfel de ce şi-ar pierde vremea cu el. Nu mai era o 
adolescentă să viseze toată ziua la cai verzi pe pereţi, fusese întodeauna o femeie 
raţională, poate chiar prea raţională, chiar seacă pentru gustul bărbaţilor. Chiar iubitul ei 
ficţiune îi reproşase într-o zi că: “ai un aer prea sever”, se uitase la el nedumerită, nu 
înţelegea la ce se referă, ea era numai lumină în prezenţa lui, cine ştie poate el 
pătrunsese în viaţa ei reală, acolo, da, era mereu severă, cum ar fi putut altfel să 
hrănească atâtea guri, să pună la punct o casă, să conducă o filarmonică unde fiecare se 
crede un geniu. Dar ce o stânjenise cel mai tare fusese gestul lui, acel gest de mângâiere, 
de căutare a ridurilor, a puţinelor depuneri, a împuţinării “masei musculare”. Încercase 
să se ţină cu firea dar îşi jurase în sinea ei că nu va mai veni la nici o întâlnire de acum 
încolo, poate dacă el va insista, se va ruga din răsputeri, dacă îl va simţi disperat, atunci 
da, se va îndupleca. Doar atunci, probabil, vor face dragoste aşa cum doar în imaginaţie 
este posibil, atunci va şti să o facă să se simtă tânără, frumoasă şi deşteaptă, altfel cum 
să se simtă în largul ei, de cele mai multe ori graba cu care făceau dragoste, din cauza 
agendei lui, o transforma în păpuşă gonflabilă, în acele momente simţea cum se rupe 
ceva în ea, ceva îngrozitor de profund, simţea greşeala de aşi fi creat un astfel de iubit 
ficţiune, dar nu mai era drum de întoarcere, iubitul ei ficţiune îi intrase în toate fibrele, îi 
devasta zilele, îi pârjolea nopţile, devenise umbra ei. Ca să scape cumva de el se aşezase 
lângă telefon, aştepta să o sune ca să-i poată spune una de la obraz. Nimeni nu o putea 
desprinde de acolo, cei din casă îi improvizaseră un pat dintr-un fotoliu, de mâncat nu 
mai mânca demult, din când în când îi umezeau buzele arse de febră cu un tifon 
îmbibat în apă, aştepta telefonul de la iubitul ei ficţiune, telefon care nu mai venea, deşi 
ea îşi pregătise cel mai bun răspuns formulat de-a lungul vieţii. Obosită de aşteptare, la 
scuzele lui lamentabile, o să-i spună verde în faţă: “Trebuia să observi că sânt doar 
îndrăgostită, nu şi idioată”.    
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Valeriu CUŞNER 
 

Maşinuţa din plastic 
 

         În anul 1987 mă întorceam din Florida cu celebrul Boeing 747, pe acelaşi traseu, în 
sensul invers, către New York. 
 Zborul decurgea normal, urmând să străbatem, pe deasupra norilor, coastele 
dinspre Atlantic ale aceloraşi state americane, ca în final să aterizăm pe aeroportul de 
unde plecasem, şi anume La Guardia, din New York.Aveam bilet tot la clasa turist, 
dotată cu trei rânduri de fotolii, fiecare înzestrat cu câte patru locuri, rânduri ce erau 
separate de două culoare lungi pentru circulaţia pasagerilor. 
 Locul meu era tot în mijloc, încadrat spre stânga de o fetişcană dolofană, iar la 
dreapta de un bătrân care se născuse în coliba unchiului Tom şi care moţăia. 
 Vocea calmă a comandantului a repetat aceleaşi cuvinte, în timp ce stewardesele 
forfoteau pe cele două coridoare, având tăvi încărcate cu de-ale gurii şi cu băuturi 
răcoritoare.Pe acelaşi ecran, destul de mare, situat deasupra capetelor noastre, în poziţie 
centrală, rula un film de desene animate, pe care îl urmăream lejer, stând cu capul sprijinit 
pe o pernuţă din spatele fotoliului. 
 Aproape adormisem, urmând bunul exemplu al vecinului meu din dreapta, 
când  vocea din megafon ne anunţă că suntem în dreptul oraşului Jacksonville şi că în 
curând ne vom despărţi de coastele Floridei. ( Mai există un port Jacksonville  în Carolina 
de Nord ). 
 Odată trezit, din tentativa mea de a dormi, am privit ecranul din faţă, unde un 
tânăr elegant şi sobru încerca să ne aducă la cunoştinţă uluitoarea experienţă efectuată de 
câţiva studenţi americani. 
 ,,Iată”, spunea tânărul, ,,aceasta este o maşinuţă-jucărie din plastic, prevăzută cu 
patru roţi mici, alimentată cu două baterii de curent continuu, care îi asigură o autonomie 
de mişcare pe o durată mai mare de patru ore.” Pe ecran se afla, în prim-plan, o 
ladă construită din lemn, de formă pătrată, cu dimensiunile de circa 1x1 metri, fără capac, 
fiecare perete lateral având circa 0,4 metri înălţime.Cei patru pereţi laterali erau marcaţi 
fiecare cu câte o literă, A, B, C şi D, fiind prevăzuţi spre exterior cu senzori de contact, 
legaţi prin intermediul unor cabluri de semnalizare la un computer ce monitoriza  toate 
mişcările micuţei maşinării. 
 Odată introdusă pe podeaua lăzii din lemn, maşinuţa  porni la întâmplare, 
ricoşând, dintr-un perete în altul, ca la biliard. De remarcat că, lada, la interior, avea 
colţurile rotunjite pentru a împiedica blocarea micii jucării în vreunul dintre ele. 
 După câtva timp, tânărul prezentator, de pe ecran, ne arătă că în computer se 
înregistrase un anumit număr de ciocniri ale maşinuţei de fiecare perete lateral, fără a se 
putea trage vreo concluzie, dacă un perete a fost mai mult sau mai puţin preferat de 
micuţa protagonistă. 
 ,,Iată”,  continuă  tânărul  ,,vom   introduce  într-un  colţ,  al  lăzii această colivie  
din  lemn,  în   care se află un şoricel,  şi vom urmări, împreună, ce se întâmplă.” 
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 Dacă în prima parte a experienţei vrednica maşinuţă avusese ciocniri aleatorii cu 
fiecare din cei patru pereţi, spre marea noastră uimire, în această nouă situaţie, cursele ei 
se îndreptau mereu către colţul unde era închis şoricelul. În acelaşi timp, computerul a 
înregistrat un număr mai mare de ciocniri, ale micii jucării, cu pereţii din colţul micuţului 
prizonier. 
 ,,Să continuăm experienţa”, spunea simpaticul prezentator de pe ecran ,,şi să 
introducem în locul şoricelului o mică pasăre cântătoare.” ( Mie mi s-a părut că semăna 
cu un sticlete de pe meleagurile noastre.) 
 Întreaga sală a fost cuprinsă de rumoare, când micuţa vietate a început să cânte 
întruna şi, mai ales, când maşinuţa şi-a mărit procentajul de impact cu colţul respectiv, 
ajungând să însumeze pentru pereţii B, C, care formau colţul cu pricina, un procentaj de 
aproximativ 75 %, faţă de numai 25 % cât a revenit, din însumarea ciocnirilor cu ceilalţi 
doi pereţi.                                     
 ,,Concluzia”, a susţinut prezentatorul filmului, ,,este că materia neînsufleţită este 
mereu atrasă de viaţă şi ceea ce ne uimeşte profund este că, atunci când viaţa este însoţită 
şi de cântec, această atracţie este mult mai puternică”, asigurându-ne că experimentul a 
fost repetat de mai multe ori cu aceleaşi rezultate. Şi, ca un făcut, filmul a continuat prin 
apariţia în jurul cutiei de lemn a unor păpuşi asemănătoare cu cele din filmele cu Muppets, 
care cântau şi-i îndemnau pe spectatorii din sala avionului să cânte cam aşa: 

   ,,Dacă o maşinuţă de plastic  
       Se-ndreaptă spre viaţă mereu, 
       Atunci, hai şi noi să o facem! 

                                        Şi el, şi tu, şi eu!” 
        Aproape întreaga  asistenţă a  reacţionat la această minunată provocare, începând să 
aplaude şi apoi să cânte; bătrânul şi fetiţa de lângă mine s-au ridicat şi împreună cu alţi 
pasageri au invadat cele două culoare, încercând un dans asemănător cu samba.  
        A fost nevoie de intervenţia vocii energice a comandantului, filmul a fost întrerupt, 
iar stewardesele au apărut, îndemnându-ne să ne fixăm centurile de siguranţă „pentru 
orice eventualitate.” 
        Şi această ,,eventualitate” s-a produs după aproximativ zece minute, când avionul 
nostru a început să se clatine ca după cutremur, să zbârnâie şi să trosnească din 
încheieturi, răsucindu-ne pe fotoliile noastre, săltându-ne şi apoi trântindu-ne unii peste 
alţii, într-o hărmălaie de urlete, gemete şi înjurături însoţite cu ţipete de spaimă şi groază. 
 Iar când disperarea noastră ajunsese la capăt şi nu mai aveam nici o speranţă de 
redresare, se aşternu deodată o linişte de moarte, încât ne auzeam numai gâfâielile şi 
respiraţiile întretăiate şi şuierătoare. 
 Mulţi dintre noi începusem a ne face semnul crucii când s-au auzit câteva 
bubuituri şi motorul din dreapta avionului a început să tuşească rar, apoi din ce în ce mai 
des, unindu-se cu încercările celuilalt motor din stânga, care, la rândul său, începu să 
strănute  puternic, apoi să tragă precum o mitralieră, de vibrau hublourile,  
                                                              



 63 

sincronizându-se în final  între ele şi unindu-şi vocile într-un murmur de îngeri, ce mi s-a 
părut pentru multă vreme, ca fiind cea mai frumoasă melodie pe care o auzisem vreodată. 
 Ne-am cules fiecare de pe jos cum am putut, ajutaţi de alţi pasageri mai 
norocoşi, şi, în timp ce ne căutam lucrurile căzute, de prin buzunare, au început să apară 
şi stewardesele cu sacoşe  pline de pansamente, soluţii, alifii, iar pe ecranul sălii, ca un 
făcut, a început să ruleze acelaşi film, continuând de unde se întrerupsese, cu aceleaşi 
minunate păpuşi ce acum ne îndemnau, de parcă ar fi participat şi ele la aventura noastră, 
să cântăm un cântec care era  asemănător cu primul,  dar cu un alt mesaj: 
                                ,,Dacă o maşinuţă din plastic 

    Nu se teme de moarte mereu, 
    Atunci nici noi nu ne temem, 

                                  Nici voi, nici tu, nici eu!” 
 De data aceasta., călătorii au aplaudat mai puţin; unii dintre ei primeau asistenţa 
medicală necesară, iar alţii au început să mormăie a cântec, încât mi s-a părut că aceştia, 
din urmă, făceau parte din scenariul acestui zbor, scenariu parcă exersat după multe 
accidente asemănătoare, pentru că erau probabil familiarizaţi cu golurile de aer de pe 
amintita rută. 
 M-am pipăit şi am încercat să mă îndrept spre toaletă, mai mult spre a mă 
convinge că exist, că pot merge pe picioare, că cei de lângă mine sunt într-adevăr în viaţă, 
că nu am intrat într-o altă lume, cea a umbrelor, pe care eu o ştiam ca fiind o trecere 
peste un râu între două maluri, şi îmi pipăiam buzunarele să simt dacă mai aveam bănuţii 
ce-i datoram luntraşului Caron pentru ultimul  drum.  
      M-a trezit la realitate o ,,pretty woman”, care nu era Euridice, ci o stewardesă ce mi-a 
oferit braţul spre a mă conduce la toaleta, ce se afla cu totul în altă parte decât în direcţia 
spre care pornisem.                                                                                         
 Şi deodată am simţit că mă născusem din nou, că am devenit  un  altfel de om, 
căruia nu-i mai este teamă de moarte, şi am început să îngân cuvintele ,,muppets”-ilor, 
unindu-mi vocea, care pornea din  alte  adâncuri,  cu  acel  cor dumnezeiesc  al  
tovarăşilor  mei de  
călătorie, care tocmai ieşiseră învingători dintr-o mare luptă. Poate dintr-o luptă cu 
moartea. 
       Am meditat mult asupra acestei întâmplări. Pitagora, înţeleptul din Siracuza, a studiat 
relaţiile bazate pe sunet dintre structurile macrocosmului,cosmosului şi microcosmului. 
Sistemul nostru solar,  neînsufleţit la începuturile sale, poseda o vibraţie, un sunet 
propriu, armonizându-se cu aşa zisa „armonie a sferelor” din întregul Univers. De sigur 
că la începutul său şi Terra dispunea de o frecvenţă foarte ridicată,aproximativ de 442 
hertzi (cicli pe secundă). Miliardele de ani de rotaţie în jurul soarelui şi în jurul axei sale, au 
dus însă la scăderea acestei frecvenţe ( destul de ridicată în comparaţie cu cea de azi ); o 
rotaţie a pământului în jurul propriei axe dura câteva ore, încât anul solar era comparabil 
cu circa o lună sau maximum  două  din  zilele noastre. Numai aşa ne putem explica  
 ( după apariţia vieţii pe pământ ), vârstele matusalemice ale primilor oameni despre care 
se vorbeşte în Vechiul Testament. În concluzie,  la frecvenţa scăzută de astăzi, dacă 
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cineva trăieşte acum o sută de ani, ar fi egalat atunci cu 100 x 8 = 800 de ani. Mai apoi, 
timp de mii de ani,  pulsul  vibraţional al Terrei trecând prin cele trei dimensiuni ( azi 
suntem la sfârşitul dimensiunii a treia ), a scăzut până la frecvenţa de 7,83 hertzi). Numai 
că după 1980 a început iar să crească  încet, încât astăzi a ajuns la 12 hertzi, pregătind 
ecosistemul nostru să intre în cea de a patra sa dimensiune, care va începe la sfârşitul 
anulai 2012.  Sunetul, prin vibraţiile sale, s-a implementat asupra întregului ecosistem, atât 
în cel material cât şi în cel însufleţit. Astfel  se explică atracţia lumii materiale neînsufleţite 
( a maşinuţii din plastic), către materia însufleţită, care îşi dezvoltă mai rapid frecvenţa 
vibraţională pe zi ce trece. Muzica, prin infinitele sale vibraţii armonice alternative, se 
constituie astfel într-o „sugativă” care accelerează atracţia celor două materii, după 
principiul hermetic pitagoreic „precum sus, la fel şi jos”. Cu alte cuvinte partea cea mai 
evoluată a materiei ( care este cea însufleţită ), având mereu o frecvenţă vibraţională în 
creştere, va exercita în mod continuu o atracţie asupra celor mai puţin evoluate, spre a 
realiza acel necesar echilibru cosmic. 
                Dacă  şi materia  neînsufleţită  poate vibra, în  felul ei,  la  simpla manifestare a 
vieţii, chiar mai  puternic atunci când viaţa este însoţită de cântec, e lesne de înţeles de ce 
influenţa muzicii are pretutindeni efecte binefăcătoare, de fapt are un efect catalizator 
asupra tuturor activităţilor, augmentându-le, împlinindu-le, înlesnind finalizarea lor. Cu 
atât mai mult asupra activităţilor umane, de natură creativă.  
          Şi dacă-mi amintesc mereu de nefericitul Orfeu care-şi însoţea versurile cu muzica 
lirei sale, încât şi pietrele din drum îl însoţeau în dramatica căutare a lui Euridice, cred că 
se datorează şi faptului că odată, într-un avion, o maşinuţă  din  plastic,  zbătându-se  
între patru  scânduri, mi-a administrat o uluitoare lecţie prin inexplicabila ei sete de viaţă, 
prin atracţia ei inconfundabilă pentru cântec, confirmând încă odată, că muzica şi ritmul 
vor constitui întotdeauna elementele necesare  pentru  însufleţirea cuvintelor.  
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Anca ELISEI 
 

Lumina 
 
Norul vine mereu când dibui drumul  
şi mi se aşează peste suflet. 
E un nor greu ca de plumb,  
mă obişnuisem să-l plâng  
până la capăt. 
 
Dar am descoperit, într-o zi, 
că dacă întind mâinile mai sus puţin 
dau de lumină. 
 
 
Andreea APRODU 
 

Rugă 
 
învaţă-mă să ignor fenomenul reflexiei, 
care îmi aruncă mereu înapoi,  
din oglinda în care te caut, 
ochii... în proprii mei ochi! 
 
învaţă-mă să îmi iubesc la fel  
aripile şi tălpile 
cine ştie, în lumea asta ciudată 
care din ele vor zbura mai întâi. 
 
 
Ruxandra DOBRE 
 

Lumea din oglindă 
 
 „Mi-am pierdut simţurile, mi le împrumuţi pe ale tale?... măcar văzul ca să pot 
să mă ridic şi să merg…"  
 „Concentrează-te, Ruxandra, concentrează-te, doar nu eşti un animal, ce 
dracu'! Acum  trebuie să ieşi din camera asta fără să intri în perete! Uşa, Ruxandra, uşa 
nu peretele! Ce îţi ziceam? Vezi că nu eşti în stare? Fă un efort, focalizează uşa, pune un 
pas în faţă şi nu te repezi ca berbecul… aşa… uşor. Fă nişte paşi, ca un bebeluş, hai că 
te ajut… ai făcut deja trei. Ce naiba cauţi pe podea?! Deschide ochii şi pregăteşte-te - că 
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apusul o să vină repede - hai, Ruxandra, trebuie să ieşim afară, îmbracă-te! Mă întorc 
într-un minut… Să nu fugi!"  
 „Hei, ascultă, citeşte-mi ochii, atinge-mi părul, cântă-mi... Ştiu că  apusul ăsta e 
al meu, ai să vezi; deschid fereastra şi zbor … Ştiu că pot să zbor! Aaaau! pereţii ăştia 
trebuie să vorbească pentru că numai Dumnezeu ştie că îi aud cântând" 
 „Te-ai ţicnit, Ruxandra, de ce dracu' stai pe covor şi râzi?!“ 
 
 
Carmen ZAFIU 
 

Hora 
  
 - Mămică, auzi, bre?! mă laşi matale şi pe mine pân' s-o sfinţi Sfântul Soare la 
horă, că-i adunat mai tot satul, numa eu nu-s şi cu Aurica, a din margine, că a zis 
taică'su ca nu carecumva să plece de acasă cu rochia aia cârpită a ei... 
 - Las'că aşa-i trebuie! Când a cerut-o de nevastă Marin a lu' Oprea, a zis că ea 
a făcut şcoală şi nu ia un orişicare şi uite-o acum; nu mai are timp nici să mai vadă ceru' 
cum s-aprinde dimineaţa. A, şi tu moţato, să nu-ţi prinz picior pe la horă, până n-o 
mărităm pe soră-ta, doar n-o fi foc, s-o vedem colea la casa ei, şi apoi o veni şi rândul 
tău. Voi, ăştia tinerii, numai distracţii fără rost aveţi în capetele alea seci.  Vino, maică, 
cu mintea la cap şi apucă-te de treabă!  Să vadă lumea că eşti harnică, poate cine ştie, 
mâine-poimâine… Şi nedusa de sor-ta, ce face dacă se duce la horă? În loc să pună 
ochii pe un băiat, nu joacă deloc, stă de mămăligă pă margine.  
 - D'apoi eu, mamă dragă, ţi-am mai spus că sor-mea, nu ţine deloc la Sandu 
lu' Gheorghiţă, şi mi-a zis mie că nu-i place nici lada de zestre pe care i-ai pregătit-o. 
 - Adică  io cu tac'tu i-am aranjat să fie colea la o casă de cărămidă, nu din 
chirpici, să stea cu socrii, oameni avuţi, că de, ăştia au doar un singur copil iar ea face şi 
nazuri? Ce-o fi vrând, să se ducă după amărâtu' ăla de Simion, care n-are nici după ce 
bea apă, nici pământ, de niciunele?  
 Tatăl fetei, care ascultase totul din uşă,  îngâne aşa ca pentru el: „Ei, aşa-i cu 
tinerii, visează o îndrăgosteală fără griji, ei nu ştiu ce-i mai bine pentru ei… De parcă io 
am ales-o pe maică-sa! Era mai înstărită decât altele, aşa a fost să fie, m-am obişnuit cu 
ea şi n-am ce-i reproşa, necazurile prin care am trecut ne-au unit, acum nu ne mai 
trebuie nimic, doar să ne vedem la casele lor şi cu copii“. 
 Un timp, peste curte a coborât liniştea, până când „a mică“, plecată cine ştie 
pe unde, a intrat valvârtej pe poartă strigând: 
 - Tată, haide repede că vine a lu' Gheorghiţă s-o ceară pe Magdalena; cică au 
pus şi nunta. Şi poate acu', până vorbiţi voi, mă lăsaţi şi pe mine să mă duc o fugă până 
la horă… 
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Alexandra Comşa 
 

Încercare 
 
- Dar copacul încă mai e înfipt în pământ!  
îmi zice îngerul necăzut încă. 
- Da, i-am răspuns, încă mai are mirajul  
sevelor întunecate şi-al statorniciei. 
Acum îngerul a plecat la treburile lui nelumeşti 
şi m-a lăsat pe mine să dezrădăcinez copacul 
pentru-al planta cu rădăcinile în cer. 
- Şi dacă n-ai să reuşeşti? mă-ntreabă 
un alt înger venit în pribegie pe pământ. 
- Atunci, îi spun, voi plânge ploi  
şi-n locul albilor copaci vor înflori nori albi. 
 
 
Adriana Bogdan 
 

Târziu 
 
Aşează-mă pe pragul cerului 
şi plânge-mă rotund 
să mă cuprinzi! 
Deschide-ţi ochii! 
Nu e bezna… 
Sunt stelele mai negre 
decât crezi. 
 
 
Răzvan Costin Ionescu 
 

Viaţa palindrom 
 
 Ce s-ar întâmpla dacă fiinţele ar muri, ar întineri şi apoi s-ar naşte? Pentru că, 
firescul curs al existenţei nu are darul să ne încânte: o alergătură nebună, cu zări 
intangibile, cu speranţe şi, mai ales, decepţii, la sfârşitul căreia ne aşteaptă ceva numit 
moarte, adică o stare despre care nu ştie nimeni nimic. 
 Hai să ne imaginăm un ciclu inversat al vieţii şi să vedem cum ar decurge 
lucrurile cu tine, cititorule: Ar trebui întâi să mori, să scapi de datorii, de impozite şi să 
te dai la o parte din calea celor care au un viitor „luminos” în spate. 
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 Apoi să mergi să locuieşti într-un azil de bătrâni, în care copiii şi rudele se te 
viziteze din ce în ce mai des. După un timp eşti dat afară de acolo, pe motiv că eşti prea 
sănătos. Te duci, îţi ei pensia şi primeşti un ceas de aur în prima zi de lucru. Divorţezi, 
îţi întemeiezi o familie şi-ţi vezi, cu bucurie, copiii descrescând. Munceşti patruzeci de 
ani până când devii suficient de tânăr ca să te poţi bucura de propriul tău salariu. Te-
apuci de băut, mergi la agăţat şi faci o mulţime de lucruri stupide, dar pline de farmec, 
împreună cu colegii de facultate. Pe urmă îţi dai bacalaureatul şi intri în liceu. Mergi în 
continuare la gimnaziu şi la şcoala primară, până devii copil. Nu mai ai nici o grijă: te 
joci, n-ai responsabilităţi, nici probleme de conştiinţă. În sfârşit, ultimele nouă luni ţi le 
petreci beneficiind de miracolele unui univers amniotic, după care se termină totul, într-
o „oră de iubire”. Parcă sună ceva mai bine varianta asta! 
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Valeria MANTA TĂICUŢU 

 

Ochiul încrustat cu lumină 
 
La Editura Fundaţiei Culturale Libra a apărut anul trecut un nou volum 

semnat de Florin Dochia: „33 piatră, pasăre, duh”, cu ilustraţii de Lidia Nicolae şi 
într-o prezentare grafică de invidiat. Lectura celor 33 de poeme este din start 
dirijată spre receptarea în cheie religioasă, poetul rescriind practic mitul christic şi 
ajustându-l pe lungimea de undă a propriei vibraţii. Nucleul ideatic îl constituie 
substituirea divinităţii, creaţia, continuarea planului divin iniţial şi resemantizarea 
lumii prin actul scrierii.  

Cartea pare a-şi păstra autonomia faţă de creatorul ei, cel care a scris-o se 
regăseşte în pagini şi, printr-o lectură atentă, se recunoaşte, se reconstituie „ca o 
perlă în scoică” sau „ca o pradă în fălcile leului”. Întrebările şi răspunsurile ascunse „ca un 
sâmbure în carnea fructului” pot substitui realitatea, o pot face inutilă, atâta vreme cât 
ele condensează ceea ce este fundamental. Ieşirea din carte înseamnă neputinţă, 
trădare şi moarte,  condamnare la ridicol şi, în cele din urmă, la uitare: „am intrat 
între coperţile desfăcute / de file şi, de voi ieşi, ca pielea boului / întinsă pe gard va rămâne, 
haină / uitată la marginea drumului, pe care / vântul o ocoleşte şi praful se odihneşte / ca 
amintirea unui sărut al trădării / pe carnea neputincioasă” (1). 

În ceea ce pare a fi rescrierea Noului Testament, Florin Dochia topeşte 
mituri mai vechi (cel al cuceritorului / al eroului civilizator), dar şi elemente din 
filosofia antică, subordonate, în text, noului legământ instituit de Iisus: cel al iubirii 
fără limite şi fără de condiţii: „şi eu vreau să cuceresc lumea / dar pe aceea de dincolo de 
aceasta / nu vreau ţărână şi păsări şi copaci / şi pietre şi peşti şi cărbuni şi unelte / nu lumea 
de apă / nu lumea de foc / nu lumea de metal / nu lumea de aer / vreau lumea dragoste s-o 
înstăpânesc / cu sângele fierbinte al morţii mele” (2). Al treilea poem al volumului 
ilustrează, în maniera pictorilor de biserici, crucificarea, şi este interesant amestecul 
elementelor de pastel cu tonalitatea psalmică, uşor livrescă: „a obosit şi crucea pe trupul 
meu nătâng / lumina se prefiră între spini / s-au strâns femeile în piaţă şi mă plâng / şopârle 
verzi privesc cu ochi senini / şi reci cum plânge lemnul picături de mir / la orizont nori negri se 
înşir”. Legătura empatică dintre cel care rescrie / retrăieşte calvarul şi Christ 
permite substituţia şi asumarea stigmatelor. Florin Dochia nu desacralizează, nu-l 
coboară pe Iisus în mundan, ci se ridică la el şi, printr-un act penitenţial, cere 
împărţirea suferinţei.  

Arheul poetic imaginat pare a cuprinde, cum ghinda cuprinde în ea o 
întreagă pădure, trecutul şi viitorul, universul condensat sub formă de informaţie 
pură, istoria şi religia, astfel încât arderea bibliotecii este înţeleasă ca pedeapsă 
supremă, ca sacrificiu mai mare decât crucificarea. Distrugerea cărţilor semnifică 
intrarea în uitare, lipsa de speranţă, vidul. În avatarurile poetului se regăsesc 
deopotrivă Iisus şi Alexandru Macedon, Constantin cel Mare, îngerul şi soldatul, 
poeţii începuturilor, faraonii sau, mai aproape de noi, Nichita Stănescu, a cărui 
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umbră de „prinţ auriu” încă vâsleşte „ca o respirare”: „aici a fost o pădure – încă se mai văd / 
umbrele copacilor // pe această cărare a trecut poetul / cu mersul lui greoi de vâslaş - / încă i se 
mai vede umbra precum / pe feţele firului de nisip / umbra muntelui. // ochiul tău orbul 
păstrează / umbrele culorilor / umbrele stelelor // am plecat din cuvânt şi / numai umbra mea 
a rămas / ca o pasăre / ca o respirare / a pământului” (17). 

Condamnat „la privire şi nu la vedere”, poetul încearcă să se desprindă de 
ipostazele succesive pe care le parcurge imaginar şi obsesiv, pentru a-şi descoperi o 
identitate certă, dincolo de umbre şi oglindiri: „condamnat la privire şi nu la vedere / 
parcurg de la un capăt la altul / un sec labirint şi ascult cuvintele îngerului: eu sunt oglinda 
ta, în mine stau / minciuna şi adevărul îmbrăţişaţi / şi de glasul său se sparg 
vocalele / una câte una / foşnetul lor umple noaptea / atât de adâncă aşa / cum n-a fost 
niciodată” (19). Motivul umbrei este dublat de cel al tăcerii, a cărei conotaţie 
suplimentară este moartea şi nu meditaţia, închiderea în sine, singurătatea, 
dispariţia. Poetul se simte înlănţuit în cuvânt, în sensurile lui prea convenţionale, 
astfel că încearcă să-şi dobândească autonomia, să supună sensurile şi 
semnificaţiile, să le îmblânzeascâ şi să le transforme în altceva, într-un discurs 
despre limitele umbrei şi despre pendularea tragică între întuneric şi lumină: „se face 
lumină şi mi se deschid / orbitele ca o pace a nopţii aceleia / de totdeauna – stilet înţepenit în 
nisipul umed // închis în cuvânt – înlănţuit / cu lumina întoarsă în lăuntru / o apă care mă 
înghite / flămândă şi oarbă şi vie – tăcerea // să nu ştiu când // noaptea întoarce greierii sub 
lună” (20). 

Florin Dochia dă consistenţă stratului ideatic pe care-l construieşte, ceea ce i 
s-ar putea reproşa aflându-se, poate, la nivelul expresiei. Există în cele 33 de poeme 
care alcătuiesc volumul un uşor manierism, detectabil în prezenţa elementelor de 
prozodie şi a figurilor de stil. Predomină comparaţia de tip parnasian (care 
aminteşte, mai ales, de poemele lui Philippide), în care termenii, selectaţi cu grijă, 
transmit informaţii despre cultura poetului, despre modelele lui estetice şi despre 
gustul său artistic, dând mesajului o notă de livresc. Sinceritatea discursului nu 
poate fi totuşi contestată, pentru că Florin Dochia, trăind printre cărţi, le simte ca 
făcând parte din ţesătura sa intimă, ca sângele, carnea şi nervii. De remarcat 
absenţa retorismului, a revoltei, a gestului definitiv, a manifestării colerice, în 
favoarea tonului elegiac / psalmic / meditativ. Poetul de la Câmpina scrie cu 
gravitate despre un univers care exclude lumea pe care o cunoaştem noi sau lumea 
pe care o cunosc generaţiile foarte tinere de poeţi: „fereastra spartă a întunericului / se-
nchide peste inima grăbită / ca o pagină albă ce ascunde o altă pagină albă / (întotdeauna o 
pagină albă ascunde o altă pagină albă! / de ce graba inimii n-ar ascunde răbdarea minţii?) // 
inima mea e de pildă o pagină / o pildă pe pagină // inima mea aurie te scoate din rutină / 
rămâne pe retină-n ruină / inima mea sub pleoape suspină / e ochiul încrustat cu lumină” (28). 
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Liviu COMŞIA 

(Re)inventarea genurilor poetice 
(Lumea îngerilor de sare) 

 
Pentru cititorul consecvent de poezie nu mai este de neînţeles direcţia în 

care a pornit lirica românească contemporană. După experimentul postmodernist, 
după zgomotosul (şi, uneori, spectaculosul) experiment fracturist, se vede de 
departe cum poeţii adevăraţi în sensul ancestral al cuvântului (re)inventează sau 
(re)ciclează genurile lirice consacrate, investindu-le, în formă şi conţinut, cu 
gândirea şi simţirea celui trăitor acum, la începutul mileniului trei. Dacă ar fi să 
aducem dovezi, nu cred că trebuie să ne îndepărtăm prea mult de Braşov unde 
acest proces este vizibil chiar şi-n (re)întoarcerea tematică spre loc şi fiinţă, spre 
„casă” şi „acasă”, cum i-ar plăcea să spună filosofului A. I. Brumaru. De pildă, 
sonetul, iată, poetul Adrian Munteanu a pornit mai întâi cu (re)inventarea poeziei 
cu formă fixă, i-a îmbunătăţit structurile lirice, i-a împrospătat tematica, ca să 
revină tematic în ultimul volum („Ferestre în cetate”, Ed. Arania, Braşov, 2008) 
spre locul în care este încadrată fiinţa. 

Acelaşi proces de (re)formulare, (re)inventare şi (reivestire) tematică îl 
parcurge un alt poet braşovean, de astă dată oprindu-se asupra pastelului. Este 
vorba, desigur, de Nicolae Stoie cu volumul „Pastelurile de la Ocna Sibiului” (Ed. 
Pastel, Braşov, 2008), premiat de Filiala Braşov a Uniunii Scriitorilor. 
Mărturisesc că nu a fost o surpriză acest volum. Era de aşteptat ca drumul liric al 
poetului Nicolae Stoie să treacă pe aici, dacă luăm aminte la compotamentul său 
liric de până acum. Nicolae Stoie e un poet care întotdeauna s-a grăbit... încet. 
Distanţa apreciabilă între volumele sale („Consemnele necesare”, 1969; „Drumul 
spre solstiţiu”, 1970; „O ramură deasupra ierbii”, 1975; „Zăpada din anul o mie”, 
2981; „Veacul de aur”, 1984; „Cerul senin al limbii române”, 1985; „Harpha nopţii, 
1997”), ei bine, acest răstimp dintre două volume i-a permis reconsiderări necesare, 
care i-au (re)împrospătat mereu tehnica lirică, tematica, într-un cuvânt expresia 
poetică. Rutina, autopastişa, narcisismul, manierismul, toate acestea au fost 
înlăturate printr-o (re)considerare continuă a forţei de expresie lirică. 

În al doilea rând, nu pot să nu încerc o secretă încântare când văd cum 
omul Nicolae Stoie nu scapă nici un prilej de a-l ironiza pe poetul Nicolae Stoie 
ceea ce înseamnă că spiritul critic funcţioneză nestingherit cu foloase notabile: „şi 
stau în crâşmă şi visez s-o am pe/ frumoasa pentru care beau cocârţuri/ de mă 
trezesc în zori de zi cu crampe/ şi îţi recit în loc de versuri pârţuri”. Sau, ironic, 
fără seriozitatea gravă a lui Macedonski: „copiii îşi pun la umeri aripi de fluturi/ şi se 
joacă de-a îngerii -, pe dealul unde/ e cimitirul şi crucea de piatră jumătate-n/ pământ jumătate 
afară înconjurată de ierburi/ de flori de saschiu de flori de nalbă şi muşeţel/ de gura leului de 
păpădie – crucea de piatră/ pe care scrie: nicolae stoe decedat în anul o mie/ optsute şi....”. 

Acestea fiind scrise, să ne reîntoarcem la volumul în discuţie cu câteva 
înţelesuri deja parcurse. E adevărat, Nicolae Stoie scrie o carte de pasteluri, toate 
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concentrate în jurul aceluiaşi esenţial acasă, într-o abundenţă plastică zgomotoasă. 
Numai că această opulenţă a peisajului este cu totul şi cu totul diferită de cea a 
maestrului său Vasile Alecsandri pe care-l evocă insistent, ca un elogiu cuvenit: 
„culoarea smaraldului a fost/ un sclipăt de-o clipă, cât i-a trebuit/ (sute de ani mai târziu) 
şopârlei/ de smaralad pe malul siretului/ să săgeteze cu raza privirii inima/ lui vasile alecsandri 
înainte/ de a-i lăsa poetului în loc de coadă/ versul final al pastelului...”. Sau: „ o, tablou 
măreţ, fantastic!/ ar exclama vasile alecsandri/ de-ar fi mezul iernii”. Şi încă: „la ocna sibiului 
pastelurile lui alecsandri/ năpârlesc ca guşterii ce-şi lasă zălog/ solzişorii lor verzulii printre 
straturile/ de ceapă şi pătrunjel...”. 

Nicolae Stoie este un contemplativ doar în aparenţă. Din pastelurile sale 
lipseşte acea linişte interioară pe care natura o întregeşte, o reabsoarbe, dând la 
iveală gândul iubitor de descoperiri filosofice. Măestria lui Nicolae Stoie se 
manifestă în (re)încărcarea cu semnificaţii noi, inedite, actualizate de condiţia 
poetului din secolul al XXI-lea: „fantoma tinereţii mele ratate/ din chipul meu de-acum îşi 
face mască/ fotografii face lângă zidul vechi de cetate/ tolănită-n zăpada moale de iască// de mă 
uit în oglinda apei cum narcis/ chiorâş se zgâieşte la mine fantoma:/ niciodată n-ai fost şi n-ai 
scris/ ca virgil mazilescu ori paul goma”. Deşi, mă grăbesc să adaug, cuvintele 
mucegăite, oarecum fugite din lirica lui Baudelaire nu fac altceva decât să întărească 
noile înţelesuri ale lumii moderne, ca un imens şi neostenit spectacol: „dizgraţioasă 
privelişte – vomicolul/ animalul hăcuit cu burta întoarsă/ pe dos şi varul luminii şterge/ mirosul 
de intestine în putrefacţie/ gura spartă a poetului gata să scuipe/ printre dinţi un pumn de 
metafore”. 

În acest cadru, biografia poetică se desfăşoară convulsiv: „iluzia concretului 
ca durată eternă/când cu braţul de aer venus din millo/îşi aşează pe frunte şuviţa rebelă”. În 
acest fluid fierbinte, memoria pare să joace rolul principal. Sunt, într-adevăr, 
evocate fapte şi oameni care au fost sau sunt încadraţi acestui nemuritor acasă: „e-n 
floare liliacul şi crengile putere-şi/ fac ploaia de miresme să vînture în lume,/ când de pe deal din 
vârf cripta lui vereş/ înalţă peste zare infatuării postume”. Sunt evocaţi împăraţi de demult 
pe care istoria încă-i încape: „începe să cânte şi vasele de incineraţie/şi monedele de aur şi de 
aramă coclită/ cu efigiile lui antoninus pius,/ gordian al III-lea şi ale împărătesei faustina”. Sau 
personaje care, prin ele însele, au trecut în universalitate, călătoresc în timp pe care 
poetul le demitizează cu cruzime, strecurându-le în pieisajul românesc desenat prin 
apăsări coloristice: „- ascunde-o pe dulcineea din toboso,/ vin honvezii şi vin spahiii şi o s-
o.../ -prefă-o în nuia de salcie ori de alun,/ transform-o-n substativ comun!” Şi încă sunt 
evocate momente din istoria Transilvaniei care întregesc acest „acasă” prin fiinţa 
excepţională: „la ocna sibiului trei izvoare/ trag pe ţurţuri de gheaţă iarna/ numele lor” 
(Horia, Cloşca şi Crişan).  Sau: „pe când trecea prin ocna sibiului/ mihai viteazul pe strada 
mihai viteazul/ în o mie cincisute nouăzeci şi nouă”. Sau: „umbra lui petofi la ocna sibiului/ nu 
mi s-a arătat niciodată/ cum lui grigore alexandrescu/ umbra lui mircea la cozia”. 

Astfel, poetul coboară din timpul mitic pe scena memoriei, până la noi. 
Pastelul său, sub ochii noştri, vine spre noi, evitând elegant de-a fi contemplativ. 
Nicolae Stoie coboară pastelul din sfera meditativă, a liniştii depline, în mişcarea 
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cotidiană, păstoasă, pitorească, uneori învolburată, de Turn Babel, alteori delicată 
ca zbaterea unei aripi de fluture. Sunt cuprinse, cu pedantă acribie, amănuntele 
cotidianului; sunt înfăţişate cu siguranţa celui care le vede şi le simte în 
dimensiunea lor reală, pe care apoi, pe furiş, la strecoară în structura lirică, 
ficţională a pastelului  drept argument şi demonstraţie: „mergem spre marginea 
târgului/ umbre răsfrânte în norii de vată/ de zahăr şi în oglinzile turtelor dulci/ şi în ochii 
vitelor din târgul de vite/ cu regularitate de ceasornic ţinut/ de câteva secole pe trei august...”.  

Totul ar fi, până acum, limpede şi pastelurile scrise de Nicolae Stoie ne-ar 
mângâia orgoliul de pământeni pentru care acasă reface legătura primordinală cu 
fiinţa. Numai că din nou omul Stoie, de astă dată cu cinism, atacă poetul. Această 
lume contemporană, aşezată în cuvintele oneste ale omului de la sfârşit de secol, cu 
intenţiile sale de-a participa nestingherit la spectacolul universal ca parte 
componentă, această lume este extrem de fragilă, mereu schimbătoare, oricând 
putând să dispară la prima adiere de vânt sau la primul şuvoi de apă.  Fiindcă 
această omenire şi acest „acasă” este aşezat pe... sare. Suntem în lumea de basm în 
care sarea ia chipuri felurite, cu uşurinţă poate fi prefăcută în altceva; o nelinişte 
fără ecouri se insinuează sub albul ei pur, strălucitor sub puterea luminii. Sarea se 
află sub lucruri, sub oameni: „pe crengi aşează chiciura glazuri de sare/ petale albe cerne pe 
pământ zăpada/ şi ca într-un miracol mi se pare/ că-n miezul iernii a-nflorit livada”. 

Până şi îngerii sunt din sare, încet-încet totul se transformă în albul sării. 
Dar încă odată toată această lume fabuloasă a sării, luminoasă, pură în albul ei este 
de-o fragilitate bletemată, blestemul biblic al celui care nu respectă legea şi cuvântul 
Domnului. Iată acum, înşiruite, câteva dovezi din cele pe care Nicolae Stoie le 
combină în pastelurile sale: „reflexe irizate-n văzduh de flori de mac/ petalele lor roşii 
sărută buza humii/ şi totul se-nfioară în jur de parcă-un lac/ de sare-n vis de sare dă chip de 
sare lumii”. Sau: „un lac de sare se scufundă/ în lacul de sare de dedesupt/ la ocna sibiului”. Şi 
încă: „ciocanele de bronz bubuie în ocnă/ -(ocneri de alătădată taie sare)- / e miezul iernei 
lumea-i îngheţată bocnă ( ţurţuri de sare-atârnă de pe cer pe zare”. Ca, în final, această lume 
să fie sortită unui muzeu în care însuşi timpul, devenit memorie, are trăinicia sării: 
„în muzeul figurilor de sare/ de la ocna sibiului chipurile/ tăietorilor de sare se văd/ cum se văd 
figurile de ceară”. 

În această lume, serenetitatea pastelurilor lui Vasile Alecsandri, desigur, ar 
părea nepotrivită. Scrie poetul: „poetul ce visam să ajung umbra/ se roteşte încet pe linia 
orizontului roşu/ în sens invers acelor de ceasornic/ cu iluzia că timpul poate fi dat înapoi...”. 
Călcând pe sare, rămânem doar cu iluzia că timpul poate fi dat înapoi. Este tocmai 
ceea ce omul Nicolae Stoie pare să-i spună poetului, care îi răspunde prin 
pastelurile sale că omul este fragil ca bulgărele de sare, iar el, poetul, etern ca 
poemul său. 
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O biografie lirică (Sonetele Cetăţii) 
 

La apariţia volumului al treilea de 
„Sonete”, semnat de Adrian Munteanu, 
mi-am permis să fac unele observaţii, care 
porneau din lecturile de fiecare zi. În 
primul rând, era evident că poetul 
braşovean încerca să (re)inventeze un gen 
liric extrem de pretenţios, care adunase în 
istoria sa nume celebre ale poeziei 
universale. Adrian Munteanu, deloc 
intimidat de iluştrii săi înaintaşi, pornise 
pe o cale istovitoare, izbutind, în final, să 
ajungă la un produs poetic demn de luare 
aminte. Cu multă insistenţă şi istovire, 
poetul refăcuse structura şi tehnica 
sonetului prin acumularea catrenelor şi 
terţinelor în forma baladei. Pe de-o parte. 
Pe de alta, reconsiderase modalitatea de 
expresie, aducându-ne-o până la 

înţelegerea omului modern, cu toate angoasele lui, cu toate suferinţele şi 
bucurile lui integrate unei lumi a spectacolului. Ba mai mult, în acest al treilea 
volum experimentul a mers mai departe, zic eu, până la uiltima sa consecinţă, 
ironia, satira fiind aşezate sub semnul mâniei, a scârbei, a respingerii vieţii 
moderne. Poate au fost mult prea supralicitate aceste infuzii, creându-se o stare 
febrilă de inadaptare. Or, în  relaţie cu genul consacrat de clasici, mi s-a părut 
sonetele oarecum neîncăpătoare, mai mult chiar, respingând tematica. 

Reîntoarcerea spre esenţa genului şi frumuseţii lui provocate de forma 
fixă  s-a produs odată cu cel de-al patrulea volum, „Ferestre în cetate” (Ed. 
Arania, Braşov,  2008) când sonetistul Adrian Munteanu se alătură direcţiei noi 
din lirica românească prin care tematica se concentrează asupra locului în care 
este integrată fiinţa. (Vorbeam în alt loc despre aceeaşi direcţie pe care lucrează 
poetul Nicolae Stoie, dar având sub peniţă (re)inventarea pastelului sau, în altă 
gamă, tot o istorie lirică a locului scrisă de Şt. A. Banaru despre Şcheii 
Braşovului). 

Ei bine, în acest volum Adrian Munteanu, temerar, ambiţios, ne oferă 
o biografie lirică a Braşovului. Da, oraşul din inima ţării, aşezat la poalele 
Tâmpei, a devenit, prin mijlocirea sonetului, locul încărcat de semnificaţii 
profunde în care vieţuieşte fiinţa. Între cele două entităţi se produce o 
fascinantă metamorfoză: locul se înnobilează prin gândul şi simţirea fiinţei, 
fiinţa se înnobilează prin armonia naturală căreia îi aparţine. Această relaţie se 
manifestă pe întreaga gamă a sentimentelor omeneşti pe care poetul le 
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urmăreşte îndeaproape, cu acribia cronicarului conştient că mărturia sa 
contează în memoria istorică. Sunt evocate pe îndelete  toate acele locuri cu 
rezonanţă în memoria colectivă şi individuală, străduindu-se să le dezvăluie 
specificul. Fie că este vorba despre Biserica Neagră, Tâmpa, Stada Sforii, Şchei, 
Biserica Sfântul Nicolae, fie că sunt evocate obiceiurile junilor sau reflecţia 
locului în conştiinţa fiinţei, sonetul devine, implicit, un imn prin care se 
glorifică percepţia contemporană care apoi este aşezată în memoria cuvântului. 
După cuvinţă, să ilustrăm impresiile noastre de lectură. În primul rând, o 
panoramă a oraşului: „Vom sta mereu pe bănci în toamna bândă,/Cu truda-n sânge, 
depănând poveşti./ Pe Tâmpa duhuri se aştern la pândă// Să ducă-n taina cerurilor 
veşti./Ce simplu spun: mi-eşti drag! Ne-am pus osândă/ Să traversăm vecia în caleşti”. 
Sau: „Din Poartă-n sus, acolo e savoarea/ Braşovului. Nici nu mai e un altul/ Să poată 
face din vecie saltul/ Spre seva frunzei ce-a păstrat răcoarea”. Apoi obligatoria oprire 
asupra simbolului pe care Cetatea îl poartă cu sine oriunde şi oricând, Tâmpa. 
„Cu ochii închişi voi nimeri cărarea./ Străjeri trufaşi de arbori scriu conturul/ Înaltului ce-
a despicat azurul/ Şi mi-a-nvelit în straie verzi visarea”. Şi Biaserica Neagră: „Mereu e 
rece aerul. Îngheaţă/ Răsuflul scurs pe cenuşii coloane./ Retraşi, stau îngeri sobri în 
balcoane/ Veghind răstimpul ceasului din Piaţă”. Biserica Sf. Nicolae: „Turnuri străpung 
cu stol de canaturi/ Văzduhul spart în bocet de cumetre/ Ce-n ţintirim, sub cruci cu Ion şi 
Petre,/ Se tânguie subţire printre straturi”. Prima Şcolală Românească: „Cu Anton 
Pann m-am aşezat în strană/ Să buchisesc Psaltirea pe-ndelete./ Aş fi rămas să-l văd cu 
nea în plete,/ Cu ochii-n zări şi-n mâini c-o simplă pană”. Şcheii: „Suind pe Lacea îmi 
zâmbesc olane./ Ferestre adormite dau bineţe./ Întrebătoare şi smerite feţe/ Au linii dulci 
de-ntemeiat icoane”. Junii: „Picioarele au rădăcini în clisă/ Privirea stă să biruie eterul./ 
În palmă strânge cu tărie fierul/ Ce-avea să-nfrunte clipa interzisă”. Şi aşa mai departe, 
loc după loc, pentru fiecare un sonet, care să-i fixeze locul în acest profund 
„acasă” în care fiinţa se cuibăreşte în toată splendoarea ei universală. 

Şi totuşi răzbate o nedumerire: Oare pentru străini de loc impresiile 
sunt aceleaşi ca şi pentru braşovean? Fără îndoială, intensitatea trăirii locului nu 
poate fi acelaşi „Acasă” este unic pentru fiecare. Dar, în măiestria sa, poetul 
Adrian Munteanu împărtăşeşte şi celorlalţi aceeaşi emoţie cu care un braşovean 
trece pe Strada Sforii sau prin Şchei. Fiindcă sonetele, ca nişte ferestre în 
Cetate, lasă să cadă lumina pe locul acesta, scriind dimpreună o cronică 
sentimentală a aunei străvechi urbe ce înseamnă la fel pentru toţi locuitorii 
limbii române. 
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Gheorghe ŞEITAN 
 

„DACII SUNT ASCUNŞI ÎNTR’O TAINĂ CA TOT CE 
ŢINE DE ESENŢIAL” 

De vorbă cu scriitorul Miron SCOROBETE 
 

Admit împreună  
cu dv că Dacia 
există. Dar 
Edenul dacic? 
Mai este? Unde 
se află situat şi 
cum am putea 
ajunge acolo? 
Trebuie mai întâi 
să murim ori se 
poate ajunge la el 
încă din viaţă? 

Aşa cum 
aţi putut 
constata, în 
Dacia edenică eu 
văd Dacia nu 
ca un stat antic, 
care a durat de 
atunci până 
atunci, ci ca o 

permanenţă a acestor locuri şi a oamenilor care le-au locuit de la începutul 
lumii până azi. Şi aici trebuie să deschidem o paranteză. Se vorbeşte azi 
frecvent despre fenomenul globalizării. Şi nu numai se vorbeşte, fenomenul se 
desfăşoară concret, sub ochii noştri, şi tot mai accelerat, precum Ciuleandra, 
până la ameţire. Dar el e văzut numai orizontal, geografic. Abordarea aceasta 
însă nu numai că ignoră cealaltă coordonată, cea verticală, istorică, ci o resimte 
pe aceasta ca stingheritoare şi vrea să se debaraseze de ea, ca şi cum verticala ar 
împiedica orizontala să se împlinească, de parcă tradiţia, particularităţile etnice, 
specificitatea diferitelor comunităţi umane ar frâna marşul galopant al 
globalizării. Este o eroare catastrofală şi sunt sigur că pe parcurs omenirea îşi 
va da seama de ea şi se va corecta, din păcate, cu mari pierderi suferite între 
timp. Globalizarea numai pe orizontală este o monstruozitate care amputează 
firea neamului omenesc. Globalizarea nu poate fi ceva armonios şi benefic 
decât dacă ţine seama şi de cealaltă latură a existenţei, de devenirea acesteia, de 
înaintarea ei în timp, mă refer la timpul trecut (şi la viitorul spre care toţi 
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aleargă dar care fatalmente va deveni tot trecut). Prezentul nu trebuie să 
năzuiască doar ca mâine-poimâine să nu mai poţi deosebi pe locuitorii cutărei 
insule polineziene de cei ce se plimbă pe Broadway ori Champs-Elysees ci şi să 
poţi cu aceeaşi familiaritate să comunici cu înaintaşii tăi de la Rovine (în cazul 
nostru), cu cei de la Sarmisegetuza sau de la Cucuteni. Eu, dumneavoastră şi, 
din fericire, încă mulţi alţii, reuşim acest lucru. În felul acesta, în ciuda terorilor 
şi invaziilor care au despuiat lumea istorică (Mircea Eliade), noi avem fericirea 
de a încă vedea şi atinge Edenul dacic. El nu se află situat într’un anume loc. 
„Terorile şi invaziile” l-au pulverizat şi l-au îngropat în ceea ce minerii numesc 
„steril”. Ceea ce nu înseamnă că firele de aur au dispărut. Ele trebuie doar 
căutate şi găsite de fiecare, fiecare descoperitor al lor îmbogăţindu-se cu ele 
nemăsurat. Când noi purtăm această convorbire nu ne aflăm în Cluj sau la 
Tulcea ci în chiar Edenul dacic.  

În preambulul cărţii Dacia edenică amintiţi de nepreţuitele odoare de sub albia 
Sargetiei pe care aţi avut privilegiul de a le întrezări. Aş vrea să vorbim despre ocultarea 
zalmoxiană-pitagoreică şi taina ascunsă cu grijă. 

Chiar în locul la care vă referiţi, în  preambulul cărţii Dacia edenică, eu 
spun că apa râului Sargetia e de fapt văzduhul Daciei. Aşadar, tezaurul ascuns 
se află peste tot sub apele acestui văzduh. Dar, pentru lămurirea lucrurilor, 
trebuie să stăruim puţin asupra episodului cu ascunderea tezaurului. Vă dau 
dreptate în interpretarea din Steaua Dobrogei atunci când discutaţi acest subiect. 
Nu are importanţă dacă faptul în sine a fost unul real sau e doar o legendă 
(personal, cred că s’a chiar întâmplat pentru că e consemnat nu numai de Dio 
Cassius, până la care s’ar fi putut folcloriza, ci face aluzie la el şi Pliniu cel 
Tânăr, prietenul şi corespondentul lui Traian, contemporan deci şi foarte la 
curent cu evenimentele la care se referă). Din perspectiva noastră însă, acţiunea 
propriu-zisă a îngropării tezaurului nu e decât nivelul ultim la care mitul a ajuns 
degradându-se, cel al concretului, esenţa rămânând pe un alt palier, în alt grad 
al decantării. Şi vă reamintesc ce spun în carte (vă rog să-mi iertaţi aceste dese 
referiri la propria lucrare dar n’o fac deloc din vanitate ci forţat de nevoia 
demonstraţiei, multe din răspunsurile la întrebările pe care mi le puneţi 
aflându-se în carte, dovadă că eu însumi mi-am pus în prealabil aceleaşi 
întrebări):  „În Argumentul acestei cărţi s’a spus că, mai afund chiar decât 
tezaurul dacic din metale preţioase şi nestemate, a fost îngropat cel spiritual. 
Formularea a fost luată, nu ne îndoim, drept o metaforăă…îÎn ce priveşte 
metafora însă, lucrurile s’ar putea să stea exact invers. Este posibil ca dacii să-şi 
fi ascuns întradevăr, în spatele aparenţelor, toată comoara lor spirituală, iar 
pentru exprimarea inteligibilă, plastică adică, a acestei acţiuni să se fi creat 
metafora devierii cursului apei şi îngropării obiectelor de aur sub albia ei.” 
Dacă vom percepe corect, în toată profunzimea ei, semnificaţia „ascunderii 
odoarelor”, a ocultării propriei fiinţe, ne vom explica şi absenţa izvoarelor 
documentare despre daci, care nu se datorează unui decret, cum se vehiculează, 
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decret pe care nu l-a văzut nimeni pentru că nu a existat. Dacii vieţuiesc 
ascunşi în aceeaşi taină în care ei au fost înainte de cucerirea romană, care nu 
s’a destrămat deloc în perioada administraţiei  romane şi care s’a îndesat şi mai 
mult după retragerea aureliană. Dacii sunt de negăsit de către cei care-i caută la 
rece, neutri, cum i-ar căuta pe asiro-babilonieni sau pe azteci, iar aceia care, 
descoperind ruine de cetăţi, kosoni, brăţări de aur, cred că au dat de ei sunt 
pradă unei mari iluzii. Toate acelea nu sunt decât urme ale dacilor. Dacii înşişi 
nu se revelează decât celor cu care pot comunica fără cuvinte, printr’o vibraţie 
sufletească aparte. Dacii sunt ascunşi într’o taină aşa cum ascuns într’o taină e 
tot ce ţine de divinitate, de lăuntrul cel mai profund al lucrurilor, de esenţial. 
S’ar putea ca modelul Monarhului ascuns demonstrat magistral de Vasile 
Lovinescu să se extindă la un popor întreg, dacii supravieţuind milenii fără să 
fie percepuţi ca atare şi intervenind cu vigoare doar în momente cruciale, când 
neamul lor e în pericol de moarte.  

Personal, consider cântecul bătrânesc ca fiind o parte din tezaurul îngropat al 
dacilor. Mioriţa, căreia îi dedicaţi un capitol aparte în Dacia edenică, Toma Alimoş, 
Meşterul Manole şi celelalte circa 60 de cântece bătrâneşti sunt comorile zalmoxismului 
getic. De unde ar trebui să înceapă cercetarea şi cine să o facă? Vă întreb pentru că şi azi 
după 150 de ani de la publicarea Mioriţei aceste cântece continuă să rămână o enigmă 
nedezlegată. Comoara ar trebui făcută public, ori să rămână secretă, aşa cum a fost 
dintotdeauna? 

V-am citit atent şi cu interes substanţialul studiu dedicat lui Toma 
Alimoş. Sunt şi eu absolut convins că autenticele cântece cu adevărat 
„bătrâneşti”, arhaice, cu o vechime, aşa cum demonstrez în carte, de multe 
milenii, sunt piese de o valoare inestimabilă din tezaurul dacilor. Sigur, ideal ar 
fi ca ele să fie „dezlegate”. Dar decât să cadă pe mâna unor nepricepuţi care să 
le „decodifice” cu chei false, preferabil e să rămână secrete, aşa cum au rezistat 
mii de ani. 

Capitolul „Havila, cea cu aur bun” din Dacia edenică arată că numele de 
Valahia este biblic. Vă dau dreptate, mai mult, eu pot veni cu argumente în plus în ceea ce 
priveşte vechimea protodacică a Valahiei. Basarabă este, de asemenea, protogetic. Şi totuşi, 
cărţi care fac din voievozii valahi nişte cumani (v. N. Djuvara) veniţi aici din fuga calului 
se scriu, sunt mediatizate şi premiate. Cum vă explicaţi această situaţie paradoxală? 

E acţiunea nesăbuită de dinamitare a trecutului, acţiune care 
debutează cu denigrarea – aceasta e „pregătirea de artilerie” – şi continuă cu 
ştergerea din memorie a trecutului istoric, cu aducerea colectivităţii în stare de 
amnezie, de victimă a unui Alzheimer colectiv.  

Dar există în prezent tot felul de agresiuni care au ca ţintă valorile culturale 
româneşti: Eminescu ar fi un cadavru de care trebuie să ne debarasăm, Blaga nu mai este 
bun pentru export (vd. scandalul de la Institutul Cultural Român), Basarabii ar fi nişte 
cumani migratori, apar texte intitulate Anti-Mioriţa etc. Care este explicaţia acestor teorii 
străine de neam şi cum ar trebui privite? Să le ignorăm? Să replicăm şi în ce mod? 
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E năpustirea „orizontalei” de care vorbeam adineauri asupra 
„verticalei”, a geografiei politice asupra istoriei, a spaţiului asupra timpului, care 
spaţiu se amăgeşte că fără timp ar duce-o mai bine, dar care fără timp n’o va 
mai duce nicicum. Sigur că trebuie să reacţionăm. De ce dacă o persoană este 
jignită are dreptul să riposteze dar un întreg popor nu? Dacă cineva ştirbeşte 
imaginea unui ins e pedepsit de lege, dar dacă împroaşcă cu noroi imaginea 
unui întreg popor e premiat, trimis în străinătate, pus în funcţii înalte să 
diriguiască acel popor pe care l-a împroşcat cu noroi, de care-i e lehamite, pe 
care-l dispreţuieşte, ba chiar îl urăşte. Anomalii!... Să reacţionăm, dar fără să ne 
precipităm. Anomaliile pot câştiga bătălii. Războiul e câştigat de noimă.  

Să discutăm despre Dacia lui Scorobete, alături de Dacia lui Eminescu; 
creştinul Scorobete, budhistul Eminescu; asemănări, deosebiri… 

Voi răspunde (sau poate că nu) acestei provocări prin evocarea unui 
fapt de istorie literară. Mă aflam cu Nichita Stănescu la o masă în holul 
hotelului Napoca din Cluj. Cu Nichita am fost nu doar colegi de generaţie, 
generaţia care-i poartă pe bună dreptate numele, ci şi din acelaşi contingent 
fiind născuţi în acelaşi an. În nişte vremuri normale, anul acesta ar fi fost 
proclamat „Anul Nichita Stănescu” pentru că se împlinesc 25 de ani de la 
moartea lui şi 75 de la naştere. N’am văzut să se facă vâlvă în jurul acestor 
adevărate repere ale spiritualităţii româneşti. Se vede că vremurile normale la 
noi se mai lasă aşteptate. I-am spus atunci: Te rog să le dai un autograf copiilor 
mei. Eu nu am ce să le las drept moştenire, le pot însă lăsa nişte mesaje de la 
personalităţi care mi-au fost apropiate. Dă-mi ceva pe ce să scriu, a zis el. Nu 
aveam nici o filă de hârtie şi atunci i-am oferit cartea de vizită a lui Eminescu 
pe care o am permanent asupra mea. Scrie aici, pe dosul ei, i-am zis. Iată, de 
nevoie, s’a nimerit să iasă un lucru inspirat: să am două feţe ale Poeziei – de o 
parte pe Mihai Eminescu şi de cealaltă pe Nichita Stănescu… Nu pot, a spus 
marele poet. Nu pot scrie pe cartea de vizită a lui Eminescu… I-am dat atunci 
cartea mea de vizită şi a scris pe ea: „Lui Mihai şi Luminiţei, inima lui Nichita”. O 
port de atunci şi pe aceasta permanent la mine, lângă cartea de vizită a lui 
Eminescu şi alături de o monedă cu chipul lui Constantin cel Mare pe care mi-a 
dăruit-o tot Nichita – era un numismat împătimit. După cele rememorate, 
reacţia mea la ceea ce-mi cereţi o intuiţi fără să o mai pronunţ. 

În occident există o confuzie supărătoare, mai ales pentru românii din diaspora, 
între rrom şi român şi de aici România ca ţară a rromilor. Nu ar fi mai corect să ne numim 
daci, iar ţara să se numească Dacia? 

E o temă de meditaţie. Dacă asupra adoptării steagului, stemei, 
imnului unei ţări se chibzuiesc lucrurile cu toată grija, cu atât mai mult e nevoie 
de multă cumpănire când e vorba de denumirea ei. Personal, mă voi mai gândi. 
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Adalbert  GYURIS 
 

Interviu cu Ilinca  GOIA 
                                                                              

               Este o actriţă tânără,născută în 6 martie 
1969 la Bucureşti. E frumoasă, cu ochi căprui şi e o 
adevărată profesionistă,fiind angajată la Teatrul 
Naţional din Bucureşti. A studiat ,,Teatrul 
Studenţesc-Podul” între 1987-1990; ,,Academia de 
Teatru şi Film” între 1988-1992; a făcut specializări 
în Statele Unite ale Americii între 1992-1996 
urmând Academia Americană de Muzic-Hall şi Artă 
Dramatică. Are o bogată activitate profesională,în 
teatru a interpretat peste 40 de roluri,începând din anul 
1987 pe vremea când era încă studentă. A jucat în 
peste 15 filme şi tot atâtea roluri în apariţiile de la 
televiziune, a participat la multe festivaluri şi  a primit 
numeroase premii şi distincţii. Vorbeşte,scrie şi citeşte 

pe lângă limba română ,franceza şi engleza.În faţa doamnei Ilinca  GOIA mă înclin cu mare 
respect şi admiraţie. 
 
 

,,Actoria...îmi dăruieşte o supleţe în exprimarea sufletului omenesc” 
 

Adalbert  GYURIS.: - Cum aţi descoperit pasiunea pentru acestă 
frumoasă meserie ? 

Ilinca  GOIA.: - În copilărie îmi amintesc că-mi alesesem ca model pe 
mătuşa mea, Cornelia Hancu, actriţă pe atunci la Teatrul National din Iaşi. Ştia 
să inventeze jocuri imaginative, fermecătoare, avea o libertate interioară pe care 
încă de atunci am atribuit-o acestei magice profesii. După ce am crescut, părinţii 
mei m-au încurajat în această alegere timpurie, prin educarea şi cizelarea gustului 
teatral şi artistic în general. M-au dus la spectacole, la concerte, la expoziţii, mi-au 
pus cartea în mână la timp. Am fost călăuzită, cu dragoste şi atenţie, pe calea 
potrivită firii şi aspiraţiilor mele. În acele vremuri urâte, libertatea de gândire şi de 
expresie erau imposibil de trăit deplin şi demn. Unul dintre spaţiile de găsire a 
acestor libertăţi vitale era cel teatral. 

AG.: - E grea meseria de actor ? Familia joacă un rol ? 
I.G.: - Este o meserie care consumă individul, fiecare rol pe care îl joc am 

senzaţia că-mi răpeşte ani din viaţă, însa deopotrivă îmi dăruieşte o supleţe în 
exprimarea sufletului omenesc, la care n-aş fi avut acces altminteri. Pentru mine, 
actoria rămâne singura posibilitate de "călatorie în timp şi spaţiu" şi de cunoaştere a 
ceea ce este peren şi măiestuos în Om -indiferent de meridiane sau istorie.  
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Noi actorii trăim de aceea o viaţă atipica. Suntem mai ageri, mai impulsivi, 
mai atenţi la fenomene de orice fel - psihologice sau fizice -, mai inconfortabili ca 
parteneri (fie şi numai prin programul de muncă mereu "în asalt"), suntem 
"personalităţi paranormale", dacă vreţi - ca şi poeţii - şi în consecinţă avem nevoie 
de o mai solidă stabilitate în căminul propriu. Mă mândresc cu această "oază" pe 
care mi-am    creat-o acasă, cu familia unită de care mă bucur. Toţi ai mei mă ajută, 
mă întâmpină, mă înţeleg şi mă motivează în munca mea.  

A.G.: - Sunteţi o femeie frumoasă,credeţi că pentru un actor în general şi 
o actriţă în special şi frumuseţea joacă un rol ? 

I.G.: - Frumuseţea şi bogăţia interioară sunt noţiuni interdependente 
pentru mine. Ele sunt adevăratele "unelte" ale actorului, fără de care munca sa este 
lipsită de concludenţă. Trebuie să vă spun că practic această meserie cu o profundă 
răspundere, fiindcă am păşit acum 18 de ani pe platoul de filmare cu idealuri 
frumoase şi mentori de mare talent, ei m-au învăţat să mă respect pe mine însămi şi 
în aceeaşi măsură publicul căruia mă adresez. Subliminal fiecarui rol pe care-l 
abordez, am grija de cum arată acesta, ceea ce înseamnă că am mare grijă de 
înfăţişarea mea întotdeauna. 

A.G.:-Vă bucură popularitatea ?  
I.G.: - Nu o resimt prea des, dar fireşte mă bucură.  
A.G.: - Aveţi un actor model ? 
I.G.: - Este greu de numit unul singur, şi înca mai greu de găsit acel 

anume actor care să-şi fi creat impecabil toate rolurile, fără să-şi rateze pe alocuri 
propriile căutări în viaţa personală. De aceea mă voi gândi astăzi la Elena Solovei în 
"Sclava iubirii", la Emily Watson in "Breaking the waves", la Oleg Menshikov în 
"Bărbierul din Siberia", la Al Pacino in "Scent of a woman", la Anthony Quinn in 
"Zorba", la Vivien Leigh în "A streetcar named Desire", la Bjork în "Dancing in the 
dark", la Toma Caragiu în "Actorii şi sălbaticii", la Audrey Hepburn în "My fair lady", 
la Merryl Streep în "Sophie's choice", la Innokenti Smoktunovski în "Hamlet", la 
Adrien Brody in "Pianistul", şi la Charlie Chaplin în aproape toate filmele mute 
regizate şi interpretate... Credeţi-mă ! Nu mi-este deloc uşor să mă opresc aici, dar 
ar cam fi cazul... 

A.G.: - Aţi avut un rol care să vă reprezinte în totalitate ? 
I.G.: - Nu, chiar ar fi fost grav ! Din fericire, aceasta profesie presupune să 

descoperi, să detaliezi "cinetica psihologică" a unor persoane ce nu sunt (cel puţin nu 
în totalitate) tu însuţi. N-aş fi găsit toate personajele în mine însămi, altminteri n-aş 
fi putut să joc atâtea ! A mă confunda cu personajul interpretat mi-ar fi declanşat 
un semnal de alarmă şi probabil aş fi renunţat la meseria aceasta, în fond ea nu este 
decât o meserie ca oricare altele - e adevarat, una prin care poţi induce criterii în 
rândul publicului tău - dar scopul ei nobil este în final acela de act eminamente 
cultural, nu personal. 

Există însă în sufletul meu "locul aparte" pentru un anume rol, deoarece 
el mi-a deschis porţile meseriei şi ale vieţii personale deopotrivă: Eliza Doolittle din 
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"Misterele Londrei", musical românesc adaptat după "Pygmalion" de G.B.Shaw în 
regia lui Dominic Dembinski, într-o companie de mare talent şi inspiraţie, pe care 
l-am jucat 3 ani cu mare succes pe scena Teatrului Nottara (1995-1998) alături de 
Ion Dichiseanu, Valentin Teodosiu, Anda Caropol, Ruxandra Şireteanu şi alţii. 
Iată: după atâţia ani sunt soţia lui Dominic, stabilită în România  (fiindcă am înteles 
la timp că aici îmi este scris să rămân), actriţă de musical (şi nu numai) în această 
ţară, şi -nu în ultimul rând ci dimpotrivă - mama fiului nostru, Nikita Andrei, elev 
în clasa a IV-a la Liceul de Muzică G. Enescu. 

A.G.: - Este răsplătită acestă nobilă meserie în România ? 
I.G.: - Ca actor de teatru, nu este răsplătită financiar pe măsură. Nici ca 

actor de film. În televiziune însă, lucrurile stau mai aproape de normalitate. 
A.G.: - Unde aveţi satisfacţia mai mare : în teatru sau în film ? 
I.G.: - Pe scenă, munca actorului înseamnă o voluptate a descoperirii 

continue, în timpul repetiţiilor dar şi al reprezentării seară de seară în faţa 
publicului : mereu altul, mereu ager, receptiv, inteligent, pretenţios. Ca definiţie a 
crearii/celebrării clipei efemere şi a trecerii ei în atemporal, voi alege 
teatrul înaintea filmului (unde comunicarea actorului cu spectatorul nu este la fel de 
directă şi de vie).  

A.G.: - Care credeţi că este apogeul unei actriţe ? 
I.G.: - Aş spune momentul intens şi cinstit când se poate numi ea însăşi 

cu sinceritate "Actriţă".   
Aş mai spune "momentul marilor întâlniri" : cu un text, cu un partener, cu 

un rol, cu un regizor, cu o concepţie de creaţie, care să destelenească din făptura ei 
adevăruri transcendente, expresive şi puternice. 

Aş mai spune sacrul moment al maternităţii, dar acesta nu este "un 
moment" ci o sumedenie de vârste şi o adevărată vocaţie de sine stătătoare de fapt. 

Şi aş mai cita pe Lee Strasberg, care spunea că un actor adevărat nu se 
poate recunoaşte decât după 20 de ani de carieră, de experienţă chinuitoare, lucidă, 
perfecţionată. Aşa încât eu încă îmi aştept "apogeul profesional", nu mă pot lăuda 
că l-am cunoscut deja. Şi nu-l aştept ca Cenuşăreasa papucul prinţului, ci cu 
hotărâre, cu ambiţie, cu demnitate şi emoţie. Sper să fiu la fel de onestă când el va 
veni, ca atunci când doar visam la această profesie -în curtea bunicilor mei, pe 
strada Parfumului- unde mă jucam cu florile şi le numeam "prinţese" ori "ţigănci", şi 
ca atunci când descopeream lumea, în Upper West Side of Manhattan, unde m-am 
specializat în actoria de musical. 

A.G.: - Stimată doamnă Goia, vă mulţumesc pentru interviu şi vă doresc 
să aveţi roluri care să vă aducă doar bucurii şi multe satisfacţii. 
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George VIGDOR (Ungaria) 
 

GEOGRAFIA  SPERANŢEI 
- fragment - 

 
1. CÎTEVA  UMILE  REŢETE  ISTORICE  DE  CONCILIERE 

 
Disputa istorică româno-maghiară, cu excesele ei războinice regretabile, 

cu tensiunile remanente din mentalul colectiv, cu propaganda xenofobă cotidiană 
bilaterală m-a întristat şi exasperat dintotdeauna. Această metastază istorică 
întreţinută abil şi concertat de elitele politice de la Budapesta şi Bucureşti de-a 
lungul timpurilor, reprezintă în fond o ofensă jignitoare la adresa bunului simţ, 
convieţuirii şi toleranţei reciproce multiseculare  a milioanelor de ardeleni, fie ei 
români sau unguri. Paradis terestru pentru ambele state – Ungaria si România, 
Ardealul a simbolizat întotdeauna, EL-DORADO-ul, ţinta finală a întregirii 
naţional - statale. Cred că acceptarea reciprocă a cîtorva evidenţe istorice, ar putea 
fi pasul decisiv al unei reconcilieri definitive dintre cele două naţiuni: 

- inviolabilitatea frontierelor de după al doilea război mondial, realitate 
ce va trebui acceptată integral şi de societate în profunzimea ei, nu numai de 
guvernele celor două state, fapt ce va împiedica în faşă orice fel de revanşism, 
revizionism, iredentism sau instigare xenofobă. 

- recunoaşterea faptului istoric al asupririi naţionale şi sociale a 
românilor în timpul Regatului Ungariei şi Imperiului Habsburgic, respectiv al 
dreptului demografic al acestora asupra Transilvaniei. 

- recunoaşterea drepturilor colective şi individuale ale minorităţii 
maghiare, conform normelor europene ale secolului 21, inclusiv a unei 
autodeterminări culturale şi administrative a regiunilor secuieşti, după modelul 
catalan din Spania sau tirolez din Italia. Opinia publică românească trebuie sa 
ajungă la o conştiinţă europeană, de la cea vetust - naţionalistă a permanentei 
ameninţări a statului naţional – unitar. La rîndul ei, opinia publică maghiară trebuie 
să accepte realist, nu neapărat ca pe o tragedie naţională, apartenenţa de drept, 
consfinţită de tratatele internaţionale a Transilvaniei la România. 

- încetarea disputei cu privire la primatul cronologic sau dreptul istoric al 
uneia sau alteia dintre părţi. Nici românii, nici ungurii nu vor reuşi să convingă 
eventualul partener de dialog, în aceasta spinoasă chestiune, indiferent de cîte 
argumente istorice şi dovezi ştiinţifice ar putea demonstra. O stradă înfundată, des 
frecventată de nostalgici, şovini şi istorici mercenari, pe care circulaţia trebuie 
oprită pentru totdeauna cu acordul ambelor părţi. Un drum costisitor, generator de 
ură şi resentimente care nu duce nicăieri. 

- oprirea competiţiei protocroniste, moştenire a regimurilor totalitare 
hortistă şi ceauşistă, cu corolarul strereotip al păstorilor primitivi, mîncători de 
mămăligă şi al barbarilor călare, mîncători de carne crudă. Suspendarea desfiderii şi 
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ironizării sistematice a civilizaţiei şi culturii celeilalte părţi. Ardelenii pot fi mîndri 
de specificul cultural transilvan, un mozaic multicultural pitoresc, unic, în care 
fiecare pietricică etnică îşi are originalitatea şi strălucirea ei intrinsecă. 

- tensiunile culturale, din sistemul de învăţămînt şi din administraţia 
locală să fie dezamorsate şi rezolvate exclusiv la nivel local de către ardeleni înşişi, 
fără demagogie sau imixtiune politică de la Budapesta sau Bucureşti, în spiritul 
constructiv al regionalismului şi tradiţiei de armonie interetnică. 

- nici un guvern român să nu încerce o politică de asimilare forţată, de 
limitare a drepturilor minorităţii maghiare, de provocare a emigrării de masă, de 
îngrădire a învăţămîntului în limba maternă, de schimbare prin forţă a raporturilor 
demografice locale. Asemenea măsuri drastice sau extremiste n-au dus în trecut 
decît la acumularea de resentimente, tensiuni şi chiar conflicte, total 
contraproductive pentru noua Românie democrată. De altfel, se cuvine 
menţionată, ca o realizare europeană notabilă, prezenţa UDMR, în postura celui 
de-al treilea partid ca pondere în Parlamentul României, ba mai mult participarea la 
guvernare a acestui partid etnic al minorităţii maghiare din Transilvania.   

- nici un guvern ungar să nu încerce transferul diferendelor politice din 
Ungaria în rîndul populaţiei maghiare din Transilvania, să nu transforme această 
parte a naţiunii maghiare în sursă de capital politic sau muniţie electorală. Acest 
export de marfă politică perisabilă budapestană se poate întoarce ca un bumerang, 
aşa cum s-a întîmplat cu ocazia referendumului forţat din 5 dec.2004, referitor la 
acordarea dublei cetăţenii, care n-a facut decît să adîncească o ruptură mental - 
sufletească de profunzime între maghiarii din Ungaria şi cei din Transilvania. Mai 
recent, opoziţia politică din Ungaria, sub bagheta liderului Fidész, Orbán Viktor, a 
realizat contrapeformanţa istorică de a scinda minoritatea ungară din Ardeal în 
două formaţiuni politice rivale. 

- după 85 de ani de la Trianon, maghiarii din Transilvania să realizeze 
transformarea i-reversibilă din statutul de naţiune dominantă în cea de cetăţeni cu 
drepturi egale ai unei Românii democratice şi europene, în care-şi pot prezerva şi 
dezvolta tradiţiile, specificul naţional, cultural, limba strămoşească şi legăturile 
preferenţiale cu Ungaria. 

- după 85 de ani de stat naţional - unitar român, în ciuda interludiului 
tragic de patru ani al Dictatului de la Viena, societatea românească să arunce odată 
pentru totdeauna la groapa de gunoi a istoriei, fantoma duşmanului milenar, al 
iredentismului perpetuu unguresc, a spaimei colective de pierdere al Ardealului. 
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2.  ÎN FINE, ÎMPREUNĂ , PE POTECA SINUOASĂ  A  
ÎNŢELEPCIUNII 

 
Scuzaţi generalitatea didactic - gazetărească a platitudinilor de mai sus, 

dar ele-mi apar axiomatice în noul context european, după secole de conflict 
mocnit sau experienţe istorice tragice. Transilvania are toate datele şi şansele 
economico – social - culturale ca în secolul 21 să devină un motor de dezvoltare al 
întregii regiuni central – est - europene, un model european de convieţuire 
interetnică, asemenea Elveţiei. Poate sunt niţel optimist, dar dacă luăm în 
considerare drumul parcurs de la ciocnirile interetnice din Tg.Mureş din martie 
1990, la stadiul actual al investiţiilor financiare, industriale şi tehnologice făcute de 
importante state occidentale, SUA şi Ungaria în Transilvania, într-un climat de 
stabilitate politică şi atractivitate al mediului de afaceri, mai ales după aderarea 
Romaniei la UE în 2007, avem motive să fim încrezători pe termen mediu. De la 
ciomăgeala tribală reciprocă şi atmosfera de pogrom specifică evului mediu, 
instigată de elemente xenofobe ale fostei Securităţi şi de extremişti maghiari, s-a 
ajuns la inscripţii bilingve, la Universitatea Babeş-Bolyai, model de 
multiculturalitate şi europenism, la Universitatea maghiară Sapientia, la miniştrii şi 
vicepremier unguri în guvernul României, la Parcul Reconcilierii din Arad, la două 
consulate ungare, la ziare, reviste bilingve şi la trecerea absolut liberă a frontierei 
comune. Nu mai vorbesc de zecile de institute culturale străine, unităţi de 
producţie şi reprezentanţe comerciale ale unor firme de renume mondial, precum 
Nokia, Emerson, GE, Ranbaxy. Miile de burse, masterate şi doctorate ale tinerilor 
la prestigioase universităţi străine, internetizarea tineretului şi accesul liber la 
informaţie şi educaţie în limba maternă, mă fac să cred că Clujul natal, dar şi alte 
oraşe transilvane, în primul rînd cele universitare, vor avea parte de un viitor mai 
bun, după decenii de totalitarism, proletcultism şi stagnare provincială, în care 
totuşi au reuşit în chip meritoriu să-şi păstreze un nivel aproximativ european. Cu 
atît mai mult regret şi mă revoltă daunele pe termen lung pe care le-a produs 
primul deceniu de tranziţie originală românească, în care fostele structuri 
nomenclaturist - securiste, drapate în tricolor sau stindard occidental n-au căutat 
decît să-ţi prezerve dominaţia fanariot - mafiotă asupra societăţii româneşti şi 
situaţia privilegiată. 

 
3.  OLTEANUL  PITIC  CU  STATURĂ  MONDIALĂ. 

CĂDEREA  MĂŞTII. 
 
Din perspectiva tranziţiei interminabile şi păguboase de la socialism 

înapoi la capitalism, revin la realizările istorice ale lui Ceauşescu. Ca unul care l-am 
urît cu aplombul radicalist al unui opozant urban - intelectual, trebuie să recunosc 
că acest provincial primitiv, aproape analfabet a avut  inteligentă nativă, simţ 
istoric, magnetism popular şi fler politic deosebit. Momentul de apogeu 1968, cînd 
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a înfierat invazia Cehoslovaciei de către trupele Tratatului de la Varşovia şi a 
subliniat dreptul fiecărui stat socialist de a-şi păstra suveranitatea, i-a adus o 
susţinere internă şi internaţională, neegalată de vreun conducător al statului român. 
Pe plan intern, după amnistia generală a deţinuţilor politici din 1964 ( meritul lui 
Gh.Gheorghiu Dej ), Ceauşescu a avut inspiraţia de a liberaliza şi slăbi 
constrîngerile structurale ale dictaturii comuniste, realizînd o reconciliere naţională 
unică, care a cuprins  majoritatea adversarilor declaraţi ai regimului, mare parte a 
intelectualităţii, ba chiar un segment larg al reprezentanţilor marcanţi ai fostei 
aristocraţii, burghezii şi chiaburimi împinse cu forţa represiunii la periferia 
societăţii. Pe plan internaţional, opoziţia făţişă faţă de Moscova, a adus ţării un 
capital politic şi de sprijin considerabil din partea Occidentului, a lumii a treia şi a 
statelor nealiniate, nemaîntilnit în istoria contemporană a României. În sprijinul 
acestei afirmaţii merită rememorate cîteva momente de vîrf: vizitele istorice ale 
preşedinţilor Franţei şi SUA la Bucureşti, Charles de Gaulle şi Richard Nixon, 
vizita istorică la Londra şi plimbarea cu caleaşca regală la Palatul Buckingham în 
compania reginei Elisabeta, medierile diplomatice secrete de la Snagov şi Neptun 
dintre premierul israelian Yitzhak Shamir şi preşedintele palestinian Yasser Arafat, 
vizita grandioasă a premierului chinez Ciu En Lai la Bucureşti, recepţiile de lux 
oferite de regii Suediei, Spaniei şi Olandei, respectiv summit-urile pompoase ale 
statelor nealiniate,  în curs de dezvoltare sau ale unităţii africane, unde „ geniul 
Carpaţilor” era printre invitaţii de onoare. Din nefericire, începind cu tezele din 
iulie 1971, formulate după cel mai rigid model comunist nord - corean, tot 
cîrmaciul oltean a distrus treptat începutul de anvergură al unei cariere politice, 
care a sfîrşit într-un naţionalism - stalinist bizantin, aducînd României prejudicii 
inestimabile pe termen lung. Cu un singur amendament: la momentul sfîrşitului în 
1989, România nu mai avea datorie externă, cu preţul inerent al privaţiunilor 
poporului român. Dintr-un stat stimat pe arena internaţională, acceptat de Tratatul 
de la Varşovia şi CAER ca excepţia de la regulă, curtat de Occident pentru 
atitudinea marcat antisovietică, pentru medierile eficiente din Orientul Mijlociu, 
pentru strădaniile construcţiei unui socialism suveran şi original, pentru relaţiile 
speciale cu SUA, ţara noastră s-a autoizolat, s-a automutilat şi s-a autocondamnat 
la subdezvoltare şi oprobiul comunităţii naţiunilor. Spoiala internaţională 
strălucitor - artificială a dictatorului, întreţinută abil printr-un imens aparat de 
propagandă pe spinarea sărmanului popor român, obidit şi înlănţuit în interior s-a 
topit în a doua jumătate a anilor 70 şi în anii 80, în mod definitiv şi ireversibil. 

 
4.  REALITATEA  SUMBRĂ  A  ANILOR  80.  FALSUL  SCHIMBĂRII. 

 
Fac parte din generaţia „salamului cu soia”, a „adidaşilor”, a „stavrizilor 

în sos tomat”, a „creveţilor vietnamezi” şi a „cafelei cu năut”. Produse - surogat 
pentru o lume săracă, subdezvoltată, aservită în totalitate statului paternalist, 
cumetriei de tejghea, libidoului vînzătoarelor şi în cel mai bun caz vreunei rude sau 
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cunoştinte potentate cu pile la gospodăria de partid, la magazinele din reţeaua 
închisă a Ministerului de Interne sau la mult invidiatele „shop”-uri pentru străini. 
Fericirea pe cartelă, dimineaţa la ora patru, la cozile interminabil - triumfale ale 
celor zece ouă, a kilogramului de copite sau a pachetului de margarină. Cazematele 
de beton ale noilor cartiere, fără încălzire centrală, fără apă caldă, cu interminabile 
pene de curent. Emisiunile de două ore ale Televiziunii Nationale, de un absurd 
perfect, care proslăveau în exclusivitate perechea genială a Ceauşeştilor şi grotescul 
total de un prost gust desăvîrşit al Festivalului Cîntarea României, abominabile 
festinuri ale cultului personalităţii a conducătorului. Trofeele de inestimabilă 
valoare destinate „omului nou”, de cea mai dreaptă şi înaintată orînduire - 
societatea socialistă multilateral dezvoltată. Cea mai însemnata atrocitate comisă de 
„ bradul de la Scorniceşti” împotriva poporului român o reprezintă instituirea unui 
regim de stare de asediu în timp de pace, prin care puterea aproape absolută a clicii 
lui Ceauşescu a încercat să reducă cetăţenii români la starea de sclavi moderni, total 
dependenţi de bunăvoinţa conducătorului. În ciuda mizeriei generalizate, a 
militarizării societăţii, a consumului şi divertismentului de război, Ceauşescu a 
reuşit o premieră absolută între ţările fostului lagăr socialist în fatidicul an 1989: 
achitarea completă a datoriei externe, ba mai mult realizarea unui excedent al 
balanţei de plăţi de cîteva sute de milioane de dolari. Această situaţie de excepţie, 
deosebit de avantajoasă şi preferentială pentru noua Românie ce s-a prefigurat din 
1990, a fost compromisă şi distrusă de incompetenţa, jaful şi iresponsabilitatea noii 
- vechii clase politice conducătoare de la Bucureşti. Partea reformistă a Securităţii 
care l-a debarcat de pe tronul puterii absolute în stat, urcînd dibaci pe valul 
nemulţumirii populare din decembrie 1989 a pus mîna aparent legitim pe cîrma 
puterii politice provizorii şi pe monopolul economico – financiar al fostei camarile 
ceauşiste. Ştiu că pare frapant tocmai din pana mea să ţîşnească o anumită 
recunoaştere a meritelor fostului regim. Această obiectivare plină de tristeţe 
provine tocmai din frustrarea şi deznădejdea provocată de pierderea anilor 90, pe 
drumul unei dezvoltări şi prosperităţi reale. Momentul istoric sublim din decembrie 
1989, cînd naţiunea română s-a solidarizat miraculos şi eroic întru demararea unui 
viitor promiţător, fără „geniul Carpaţilor” şi comunism a fost în mare parte irosit. 
Extraordinarul capital de admiraţie şi simpatie internaţională de care s-a bucurat 
România a fost compromis. Mai mult, multe din cancelariile statelor importante 
din lume şi o parte covîrşitoare a opiniei publice mondiale s-au simţit înşelate, trase 
pe sfoară de „punerea în scenă” televizată, confiscarea şi restauraţia originală ce-a 
urmat revoltei populare din 1989. 
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Romeo NIRAM 

 

Artist plastic evreu de origine română.Talent excepţional în pictură, recunoscut 
în România, Turcia, Germania, Spania şi Portugalia. Promotor de mare valoare 
al geniului românesc.   

 

Născut la Bucureşti în 4 noiembrie 1974. În timpul liceului frecventează 
atelierul de pictură al maestrului Corneliu Baba. Îşi începe studiile la Academia 
de Arte Frumoase (secţia pictură) din Bucureşti în anul 1992. În timpul 
studenţiei participă la pictura murală a unei biserici din apropierea Bucureştiului 
(Urlaţi). Între anii 1997-1999 locuieşte în Turcia şi expune în Galerii de Artă din 
Istanbul şi Ankara, după care se stabileşte pentru o perioadă de doi ani în 
Germania unde realizează mai multe picturi murale în reşedinţe particulare. 
Specializându-se în pictură murală lucrează din 2001 şi în Spania şi Portugalia. 
De asemenea continuă sa lucreze pictură de şevalet, fiind foarte apreciat de 
criticii de artă şi de iubitorii de pictură din Peninsula Iberică. Demn de 
menţionat este faptul că prestigioasa grupare artistică „Movimento Arte 
Contemporanea” (Mişcarea de Artă Contemporană din Portugalia - MAC), la 
decernarea premiilor anuale 2007, a acordat revistei „NIRAM ART” trofeul 
„MAC Presa” pentru cea mai bună publicaţie de artă din Portugalia.  In 2004 a 
fondat prima publicaţie culturală bilingvă din Portugalia: “Diaspora Româna şi 
Moldavă”. În 2005 a fondat publicaţia “La Ortodoxia latina” precum şi revista de 
artă “NIRAM ART” (în 4 limbi). 
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MERIDIANE LIRICE  
 

POEŢI ALGERIENI CONTEMPORANI 
 
 
Jean AMROUCHE 
 

Schiţa unui cântec de război 
 

Lui Mohamed Larbi Ben M'Hidi 
 

Ah! pentru un cuvânt din limba mea 
Pentru unica graţie a unui cuvânt 
De şist sau de argilă 
(aşa poartă vântul pasărea viselor) 
pentru această săgeată împănată a trăsnetului 
pentru tumultul Libertăţii 
Pentru acest cuvânt al nimănui 
cules de pe buzele Strămoşului 
Picătura de sânge de pe trandafirul copilăriei 
scânteind în roata soarelui 
Pentru acest cuvânt al muzicii aprige 
şi al timbrului sălbatic 
Ţipăt orfan al măruntaielor imemoriale. 
 
Pentru acest cuvânt sumbru şi fix ca 
O privire de văduvă legănându-şi copilul 
Asasinat 
Pentru acest cuvânt de tandreţe ovală 
Format din exilul ce sfâşâie exilul 
Pentru această picătură de lapte albastru 
Pentru ochiul peste umbra fără pleoapă 
Şi apa din Zem-Zem cu buzele moarte 
Ale pelerinul despuiat în deşert 
Pentru acest cuvânt rotund pentru un zero 
Sigiliu sacru transmis din veac în veac 
Din doliu în doliu 
Din mormânt în iarbă 
Pentru zăpada abia întrevăzută 
între două palme ale nopţii 
Pentru această chemare de nu se ştie unde 
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Pentru acest suspin din adâncul inimii 
Pentru un trandafir al tenebrelor 
în adâncul sufletului 
Pentru tinereţea agitată 
Şi primăvara irezistibilă 
Pentru mielul alb 
Pentru milelul negru 
Pentru unghiul pur al acestei priviri 
Şi acest gât promis cuţitului 
Pentru o singură zi 
în ultima seară 
Glorie şi graţie 
Amin Aman 
Cunoaştere 
Zori de sânge, zori de-azur 
în zi liberă 
Un cuvânt de apă vie 
În mâna 
Inimii lumii... 
 
 
Remden AT-MANSUR  
 
 

Numele tău 
 
Numele tău fără rădăcini 
A dispărut în ceaţă 
În ciuda vechimii tale 
Ca o floare de primăvară 
Ce se-ofileşte vara  
Căci e prea târziu să strigi 
Te rog, omule al cuvântului 
Spune această poveste 
Scrie cu cerneală adevărul  
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Nassira AZZOUR 
 

Marea certitudine 
 
Ştiam că un revărsat de zori scuipat 
De măruntaie răsucite 
Va avea dreptate, 
Faţă de această noapte lungă 
A absenţei. 
 
Ştiam că într-o zi, 
Sau în alta, 
Această indiferenţă va ţâşni 
Ca o furtună violentă 
Eliberând sufletele adormite, 
Spălând chipurile stâlcite-n bătaie. 
 
Ştiam că o dimineaţă 
Va ieşi victorioasă 
Din tenebrele unei singurătăţi 
Imense 
Şi că iertarea va ţâşni 
Ca lava unui vulcan 
Distrugând ura, dispreţul 
Şi neînţelegerea. 
 
Ştiam că într-o zi 
Sau în alta 
Furia va păli pe buzele mele 
Şi că acest cuvânt CERTITUDINEA 
Va avea raţiunea îndoielilor 
Ce-mi asediază inima. 
 

 
Dac-ar şti... 

 
Datorită picăturilor lacrimilor tale 
copilăria înfloreşte şi aleargă pe pieptul meu; 
totuşi 
am vrut să rămân copil 
sub subţiorile tale, 
mi-era ruşine de tristeţile tale 
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Dacă-ntro zi n-aş mai fi fost. 
 
Căci ştiai 
Că-ntr-o zi nu voi mai fi 
Cuvântul libertate va avea alt gust 
pe buzele mele. 
 
Şi tu ştii 
că dulceaţa ochilor tăi blânzi 
căutând o mângâiere 
urmele nopţilor mele de insomnii 
îmi vor lipsi 
 
Dacă ei ar şti 
că tu eşti 
apa care irigă 
cerul care adăposteşte. 
nu fi trist 
dacă ei ştiu 
că a muri pentru tine 
înseamnă a învinge 
înseamnă a trăi. 
 Ei nu vor mai visa 
  ei vor lupta. 
 
 

Surâsul 
 
În înfăţişarea timpurilor 
cu colţii ascuţiţi 
un surâs se strecoară 
din înaltul buzelor 
întredeschise 
de copii ce visează 
în miez de noapte. 
Surâsul sugrumat, 
 asfixiat, 
 torturat, 
 aruncat, 
în indiferenţa 
zilelor bolnave. 
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Un surâs pe buze moarte 
ale unei guri 
cu inima umflată de suspine. 
 
O femeie 
ţinută captivă 
între gene 
lumea neînţeleasă 
a unei copilării potolite. 
 
Surâsul, 
ca o pictură bună 
atârnată pe un perete 
unde se ucid 
visele inocente 
 
Un surâs adâncit 
de suspine sfâşietoare 
ale unui chip 
al femeii fidele 
în nenorocirea ei cotidiană 
şi care poartă-n geanta ei 
zbuciumurile 
bărbatului care o închide 
între zidurile 
nopţilor infinite în culorile 
plăcerii nupţiale 
 
 

Răul de a trăi 
 
Visele au dezbrăcat-o 
de piele 
iar liniştea se agaţă 
de burta ei 
frământată de privirile ei 
juvenile 
de ochii ei excesivi 
 
În roua ochilor ei 
se scaldă fătul 
speranţei 
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conceput în ciuda 
lacrimilor avortate. 
 
Nopţile inundate 
de spectre rătăcitoare 
pe unde curg ca şacalii 
flămânzi 
visele absurde 
care-l afundă zi de zi 
în mlaştinile cotidianului 
 
Se află în pupilele sale 
fierbinţi 
Singurătatea imensă 
care spionează în fiecare 
uliţă, 
la umbra umbrelor 
misterioase, zborul trupurilor 
împietrite 
de răul de a trăi. 
 
Rătăcită în aşteptarea 
decojită de vremuri 
ea-şi cerne speranţele 
printr-o sită spartă 
 
Sub geamul ei 
n-a mai revenit 
acel mare brun 
care-i vărsa 
orele tihnite. 
 
Dar nici el 
nu va mai reveni 
în cetatea 
cu resturi de alimente 
cu coşuri de gunoi răsturnate 
pe uliţele sumbre 
 
Îşi va uza 
corzile vocale 
cântând vechile 
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refrene chaâbi 
 
Şi el va intra 
în uitarea 
fetei cu 
păr de înger 
 
Degetele se prind 
de corzile calde 
ale instrumentului său 
ca să nu-i pipăie buzunarele 
goale. 
 
 

Nostalgia vieţii 
 
Am avut nevoie de timp 
Să-nţeleg tot 
Această lume insignifiantă 
sau râsul de copil 
devin strigăt de angoasă. 
 
Îmi văd viitorul 
în alţi ochi 
care caută ca şi mine 
un colţ liniştit 
pentru a-nsămânţa trandafirul 
cu petale albastre. 
 
Şi fiecare din paşii noştri 
ne e dictat; 
la ce bun să ne urlăm neliniştile? 
prejudecăţile rămân 
 
Cine ne-mpinge 
spre ignoranţă 
şi incertitudine 
cine ne antrenează 
pe cărări de piatră 
 
Pletele-n dezordine 
ochiul hoinarului 
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pe drumurile mari 
în căutarea unei priviri 
de care să se apropie 
O tinereţe, tinereţe bolnavă 
la cei 20 de ani ai ei. 
 
tu stărui pe bună dreptate 
spre a gusta la umbră 
în pântecele răvăşit de plăcere 
 
O nostalgie, nostalgie 
îmi chinuieşti trupul absurd. 
 
 
Selim BAGHLI 
 

Tânărul poet 
 
 
Prieten cu suflet emoţionat, tânăr de 20 de ani, 
Vara asupra ta face să pălească chipul său 
frumos de o sută de lacrimi, 
Iar zorii se prelungesc în dimineaţa plină de 
farmec. 
Dar câte din cuvintele tale subtile şi captivante 
Ai scos zadarnic din raţiunea-ţi tremurătoare 
Ca să trăiască-n veci, prin pasiunea ta arzătoare 
Frumuseţea iubiţilor însuraţi cu timpul? 
De câte ori mai vrei să păstrezi 
Urâţenia rece şi anii ce mor 
Candoarea celor ce se văd angajaţi? 
Între timp sarcina ta de visător timid 
Vrea să unească eternitatea clipei cu efemerul 
Deasupra inimii tale-ndurerate n-a zăbovit nimic. 
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Explozia 1989 
Ruşinea 

 
Suliţele străpung inocenţa supremă, 
Nici soldatul, nici noi nu vom şti să explicăm, 
Iar copiii vor pierde ca pe o frumoasă diademă 
Frumuseţea sufletului lor atât de mult chinuit 
 
Trofeul s-a pătat, o frumoasa mea emblemă 
Din sângele sângelui nostru nicicând alterat 
O, Doamne, nu e o mai înspăimântătoare blasfemie 
Ca a ucide rodul pântecelor trecutului? 
 
Iar arcaşii îşi vor azvârli insulta mulţimii, 
Atâtea pântece deschise, o plângeţi ţărani 
O, cetăţeni nedemni, plângeţi, plângeţi, e... 
 
Tobele trecutului, ritmând actul fără minte 
Sunetele sunt mii de inimi şi de mâini arestate 
Mişcându-se, sângerând pe jos, pe chipurile înarmate! 
 
Mohammed  DIB 
 

Muzica 
 
Noapte a iubirii profunde 
Şi a blândeţii funebre 
Şi care revine pe muntele amar 
în paşii sumbri ai războinicilor, 
Tu cobori, durere neagră, 
De dincolo de neant, goală 
într-un parfum al lacrimilor 
armura de aur şi a crimei plănuite 
Obscură şi aşteptând cu răceală aurora iubită 
Reaminteşte ochilor mei 
Inima îndepărtată a morţilor 
Străpunsă de dureri nebune 
Timpurile s-au schimbat 
E timpul să-nţelegem 
Oamenii îmi luminează viaţa 
Ei mă-nvaţă să trăiesc 
Ei mă-nvaţă să-nţeleg. 
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Ismael Ait DJAFFER 
Plânsul 

 
Deoarece oamenii şi această ghilotină 
îşi asumă răspunderea pentru toate 
Iar responsabilitatea ta 
Şi iresponsabilitatea ta 
Şi absurditatea ta faţă de toţi 
Cu sângele fiicei tale 
Pe care l-ai cumpărat. 
Ai cumpărat pentru viaţă 
Supa acuzaţilor 
Şi pâinea condamnaţilor 
 
 
Tahar DJAOUT 

Speranţă 
 

mecanica norilor 
poeţi 
şi templul luminii 
construit din coastele tale –  
mereită să-l căutăm? 
îţi ascult murmurele-ndepărtate 
ridicându-se din râu 
şi huruind în miezul 
încăpăţânatelor tale oasae  
refuzul de a înălţa 
steagul tăcerii  
 
 

Juriul 
 

întreaga lume-şi va recunoaşte vina 
prietenul meu 
poetul-pachiderm 
comite o crimă oribilă: 
îi place marea ţicnită  
şi ştrengarii în pijama 
a pictat, pe pereţii primăriei 
cadre împodobite cu ghirlande, 
un circ al soarelui 



 99 

(a desenat 
pe cerul fără urmă de nori 
mulţimi de păsări 
ce nu pot devia vântul) 
însă magnatul are ochi 
doar pentru liniştea oraşului 
şi a venit porunca imperială: 
întemniţaţi-l 
pe-acest mare consumator 
de vise  
 
 
Laadi FLICI 
 

Poem 
 

Lumină, soare, culori, ameţeli  
Ţipete, mişcări, dansuri, sfidări  
Focuri de armă, urlete, vaiere  
Lumină, soare, inscripţii, isterii  
Baricade, flăcări 
Preţul unic şi magazinele din Belcourt  
Sunt arse şi devastate 
 
 
   Soleiman Adel GUÉMAR   
 

Interogatoriu 
 
spatele la perete 
îmi privesc viaţa defilând 
iar ochii mei sunt 
nişte găuri negre prin care  
dispărea lumina 
 
depăşesc această duhoare inumană 
ce-mi contaminează torţionarii 
şi întreaga lume 
de fiecare dată când cad 
cu capul înainte 
din vârful scării metalice 
cristeii mei tac 
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trupul meu inert 
îşi aminteşte parfumul florilor 
şi al zorilor plini de voluptate 
 
vreu să mor aşa 
lovindu-i peste mâini 
ultimă evadare 
afectând moralul trupelor 
să fiu îngropat sub X 
sau într-o groapă comună 
ca să pot visa în sfârşit 
în linişte 
 

 
Si Mohand ou-Mhand n At HMADOUCH  
 
 

Poem 
Acesta este poemul meu;  
Dă, Doamne, să fie frumos  
Şi răspândit pretutindeni.  
Cine-l va auzi îl va scrie,  
Nu va cădea din nou  
Iar înţelepţii mă vor lăuda:  
Domnul să le inspire milă;  
Doar el ne poate păstra:  
Dacă ne uită femeile, nu mai avem nimic!  
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