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Constantin CUBLEŞAN  
 

FILOSOFIA CULTURII 
(Geta Deleanu) 

 
 Publicistica lui Mihai 
Eminescu revine mereu în actualitate, 
diferiţi cercetători, din varii generaţii, 
apropiindu-se de ea şi căutând a 
puncta contribuţiile de originalitate 
pe care semnatarul atâtor articole 
risipite în paginile Curierului de Iaşi 
dar mai cu seamă în cele ale 
Timpului, din Bucureşti, le-a adus în 
gândirea politică a vremii. Geta 
Deleanu – un nume  mai puţin 
cunoscut în eminescologie – vine, la 
rândul său, cu propunerea unei 
sistematizări în privinţa contribuţiilor 
poetului la gândirea filosofică 
românească a timpului, într-un studiu 
ce se fixează, în speţă, pe Filosofia 
culturii1 acestuia.  

 
Pentru a ajunge la 

înţelegerea exactă, justă, a concepţiei despre cultură şi civilizaţie a lui Eminescu, pe care îl 
consideră a nu depăşi, cel puţin în acest domeniu, “limitele romantismului” 
(romantismul ca “dimensiune caracteristică a spiritului său poetic”), cercetătoarea e 
de părere că trebuiesc făcute mai întâi câteva precizări în ceea ce priveşte “teoria 
despre societate” a acestuia, în critica pe care el o aduce “relaţiilor social-politice” 
din România sfârşitului de secol al XIX-lea şi, nu mai puţin, în privinţa teoriei 
“despre stat şi naţiune”, aşa cum rezultă din scrierile social-politice ale aceluiaşi. De 
altfel, o primă precizare asupra operei politice a lui Eminescu, este revelatoare în ceea 
ce priveşte unghiul abordării. Geta Deleanu vede această operă elaborată “în 
contextul general al epocii”, când “la cârma statului român alternau partidul liberal 
şi partidul conservator”, “politicianismul devenind profesia de credinţă a păturii 
conducătoare în stat”. Aşadar, “privită în lumina acestor condiţii istorice”, opera 
eminesciană poate fi “corect înţeleasă“.  

                                                 
1 Geta Deleanu, Probleme de filosofie socială şi de filosofia culturii în scrierile sociale 
şi politice ale lui Eminescu. Editura Metafora, Constanţa (?), 2008. 
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 Punctând, în acest temei, teoria despre societate şi critica realităţilor social-politice 
din articolele lui Eminescu, autoarea sintetizează totul pe direcţia a două “premise 
fundamentale”, folosindu-se chiar de cuvintele gazetarului. Cea dintâi rezultă din 
afirmaţia lui Eminescu, “precum că viaţa consistă în mişcare, aşa şi adevărul social, 
oglinda realităţii, este de-a pururea în mişcare”. Cea de a doua este dedusă din 
formularea eminesciană asupra fenomenului social ca “un rezultat neaparat 
neînlăturabil al unei cauze anterioare, asemenea cum din calculul cert a două cifre 
iese un rezultat neaparat, ce nu se poate schimba fără amestecarea unui element 
arbitrariu sau neraţional”. Important rămâne însă faptul că Eminescu vede în 
muncă, temeiul oricărei societăţi.” Întemeierea societăţii pe munca productivă a 
claselor sociale - specifică  Geta Deleanu – reprezintă punctul central al explicaţiei 
filosofice eminesciene”.  

 
Sub semnul acestui deziderat, autoarea se opreşte asupra susţinerii de către 

gazetarul de la Timpul a sistemului de măsuri protecţioniste pe care îl cerea pentru 
industria autohtonă, criticând faptul că lipseşte, de fapt, o industrie naţională 
proprie şi că “ţăranul munceşte pentru toţi”, prima cauză a disfuncţionalităţilor 
româneşti constând în “introducerea instituţiilor şi legilor străine în contradicţie cu 
economia şi problemele sociale ale ţării”. Demersul analitic intreprins de 
cercetătoare, în cele ce urmează, conduce la concluzia că gândirea filosofică a lui 
Eminescu este “bazată pe cunoşterea profundă a realităţilor sociale româneşti”.  

 
Într-un al doilea capitol, Geta Deleanu îşi propune să puncteze teoria despre 

stat şi naţiune a lui Eminescu, aşa cum rezultă din scrierile sociale şi politice ale 
acestuia. Domnia sa îşi structurează demersul analitic (mult prea succint, de altfel), 
pe constatarea că: “convingerea lui Mihai Eminescu despre societate şi stat este [...] 
tributară naturalismului, evoluţionismului şi pozitivismului, în plină afirmare în 
epocă“. În consecinţă, distinge domnia sa în discursul lui Eminescu, trei funcţii ale 
statului: morală, de armonizare a intereselor claselor sociale şi de echilibru a 
statului, oprindu-se asupra ideii de “luptă între stat şi individualism”. Se referă apoi 
la “scopul statului”, aşa cum îl vede Eminescu, la ideea “absolutismului poporului, 
nu al domnitorului”, dezvoltând problematica factorilor interni ai păstrării naţionalităţii, 
anume prin cristalizarea, obligatorie, a limbii naţionale. El opune - precizează 
exegeta - “patriotismul înţeles prin dragoste pentru popor şi respect pentru 
tradiţiile şi cultura sa”, cosmopolitismului, care nu este decât “o simulaţiune şi 
nimic alta”.  

 
Având lămurite – desigur, foarte schematic şi mult prea pe scurt -  aceste 

probleme, domnia sa trece la subiectul propriu-zis al investigaţiei sale, anume la 
problemele filosofiei culturii în scrierile social-politice ale lui Eminescu. Ei bine, aici – 
ne încredinţează domnia sa – “Eminescu depăşeşte limitele romantismului”, 
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afirmând o “filosofie a culturii bazată pe activitatea şi participarea general-umnă la 
construcţia lumii, prin încrederea că munca special-practică poate pune bazele unei 
adevărate culturii şi civilizaţii naţionale. Se opreşte, în continuare, asupra 
conceptului de civilizaţie (“definită prin elemente de natură materială în care se 
circumscriu sfera economicului, incluzând industria şi comerţul, pe de altă parte, 
civilizaţia cuprinde şi ansamblul ştiinţelor, artelor, literatura şi legislaţia”. Noţiunea 
de cultură cuprinde, în înţelegerea lui Mihai Eminescu, “limba unui popor care 
rezultă şi concretizează literatura sa naţională“. Interferenţele între civilizaţie şi 
cultură se fac, obligatoriu, prin elementele de muncă. Sunt trecute în revistă 
condiţiile pe care scriitorul le vede ca obligatorii în “civilizaţiune”. Acestea sunt, 
schematizează Geta Deleanu, civilizaţia economică, dezvoltarea ştiinţelor, artelor şi 
literaturii naţionale, precum şi legislaţia naţională. Pe de altă parte - atrage atenţia 
autoarea - Eminescu operează o distincţie între cultură şi educaţie, aceasta din urmă 
fiind “parte integrantă a oricărui proces de culturalizare a unui popor”. 
Demonstraţia – atâta câtă este – arată că Eminescu, în gândirea sa filosofică asupra 
culturii, se bazează pe principii sociale, înţelegând aici principiul instrucţiunii, care nu 
este altceva decât nevoia de a păstra tradiţiile poporului în realizarea unei “civilizaţii 
cu adevărat româneşti”.  

 
În concluzie, Geta Deleanu constată că “ansamblul concepţiei lui M. 

Eminescu despre cultură şi civilizaţie are implicaţii moderne şi actuale”, iar prin 
“realismul şi clarviziunea” pe care o probează, această concepţie poate constitui “o 
bază teoretică viabilă pentru întemeierea unei teorii moderne a culturii”, fiind “un 
element necesar al unei filosofii a culturii”.  

 
Studiul, datorat doamnei Geta Deleanu, didactic şi schematic, nu aduce 

nimic nou în dezbaterea acestei chestiuni, a culturii şi civilizaţiei în conştiinţa 
filosofică eminesciană, dar este o decentă punctare tematică în dezbaterea unei 
problematici mereu actuale în cercetarea operei marelui poet, utilă celor care se 
apropie acum poentru prima dată de ideile filosofice eminesciene (sau, mai ales 
acestora), adăugând într-o tratare  rezumativă, o pagină de evaluare pozitivă a 
publicistului de la Timpul, pe care nu puţini  cititori o desconsideră încă, fără a o 
cunoaşte în profunzimea ei.  
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Teofil RĂCHIŢEANU 
 

Ca o curgere de ape ... 
 
De-oi muri, lîng-un izvor 
Mă-ngropaţi, de munţi aproape, 
Să îmi pară veşnicia 
Ca o curgere de ape ... 
 
Din adînc s-aud cum suie 
Glasul Mumelor Bătrîne, 
Să nu ştiu de-i iarnă, vară, 
De e azi ori de e mîine ... 
 
De din Munţii-de-Apus să-mi vie 
Glasul codrului cel sfînt, 
Să îmi pară că e zvonul 
Unor mări ce nu mai sînt ... 
 
Peste toate, peste toate, 
Mamă bună, glasul tău, 
Să îmi fie dulce somnul 
Ca în sîn de Dumnezeu ... 
 
Într-un burg transilvan stă 

ea plînsă ... 
 
Tinereţea mea nu mai e! 
Sau e undeva doar o zare 
Dinspre care în vis, doar în vis, 
Luminoasă, mai vine ninsoare ... 
 
Tinereţea mea nu mai e! 
Într-un burg transilvan stă ea plînsă, 
Lucind-nălucind ca o stea 
Cu lumină pururi nestînsă ... 
 
Tinereţea mea nu mai e! 
E doar basmulcu-„a fost, fost odată, 

A înflorit, pătimit şi-a murit 
Şi niciodată nu va mai fi. Niciodată” ... 
 

Împărat Singurătăţii 
 
Gol e satul meu din munţi. 
Tinerii se risipiră 
Şi-s prin alte zări streini 
Şi bătrînii, trişti, muriră ... 
 
 
La Morminţi, sub cruci de lemn, 
Odihnesc ai mei cu toţii 
Şi-am rămas pe-aici doar eu – 
Împărat Singurătăţii ... 
 
Duce-m-oi curînd la ei 
Că ştiu bine că şi eu 
Doar o frunză-s căzătoare 
Din pomul lui Dumnezeu ... 
 

Cîntec moţesc 
 
Sus în Dealu Răşinaru 
A murit un om aseară, 
În pămînt îl aşternură 
Necazu-i rămase-afară 
 
Să îl poarte altu, altu, 
Ostenit, pe drum de ţară, 
El cu calul lui, sărmanul, 
Cu doniţi şi cu ciubară, 
 
Mai departe, mai departe, 
Precum ieri, aşa şi mîine 
Pînă isprovi-s-or anii 
Şi-a dor cîntecul rămîne. 

 



 

6 

Iulian BITOLEANU 
 
 

OPINII NOICIENE DESPRE  
GAZETĂRIA EMINESCIANĂ 

 
 

“Fenomenul Eminescu” 
esenţializat la un singur volum de 
versuri şi, cel mult, două, de proză, 
ar însemna o împietate, o colosală 
injustiţie făcută “omului deplin al 
culturii româneşti”, de aceea 
cărturarul Constantin Noica2 s-a 
aplecat cu infinita răbdare, înţelegere 
şi curiozitate de “cufărul” cu 
însemnări eminesciene predate de 
Maiorescu, Academiei Române. 
Creator de versuri “răscolitoare”şi 
de proză, totuşi, “neîmplinită”3, 
Eminescu îşi complineşte imaginea 
doar acordând credit axiologic şi 
publicisticii, “operei de sertar”, 
caietelor intime, totalizând 7000-

8000 de pagini, care – estimează C-tin Noica – nu constituie “nici a zecea 
parte din ce a lăsat scris Eminescu”. Formularea lui Iorga “un nou Eminescu 
apăru” persistă şi astăzi, iar constatare maioresciană de “rege al cugetării 
omeneşti”, câştigă tot mai mulţi aderenţi, în ciuda prudenţei călinesciene, că 
Eminescu nu ştia engleză, că nu-şi croise o filosofie originală. 

Cu toate acestea, filosoful ostracizat de comunişti, care şi-a făcut un 
cult din Eminescu, acceptă şi unele idei călinesciene, ataşate la cele venite 

                                                 
2 Constantin Noica - “Eminescu sau gânduri despre omul  deplin al culturii româneşti”, Ed. 
Eminescu, 1975 
3 Idem, op. cit., p. 5. 
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dinspre Iorga4, concluzionând în aceeaşi manieră cu a teoreticianului de la 
“Semănătorul”: “un miracol al culturii româneşti”5 s-a produs. 

Se reprosează cercetătorilor români de a nu fi surprins viaţa 
manuscriselor, trecând lejer peste adnotările lui Eminescu, peste ceea ce a scris 
el pe lateral, comparativ cu  acribia francezilor aflaţi într-o circumstanţă 
similară: să facă – şi au făcut!- ordine în manuscrisul lui P Valery. De fapt, ţelul 
lui Noica este acela de a raporta opera eminesciană la fabulosul artist francez, 
a cărui înreaga operă a fost cunoscută mai târziu, postum. 

Artizanul lui “Monsieur Teste”a lăsat în urma sa, Academiei franceze 
29 de tomuri reci, din domeniile artei şi ştiinţei, examinat meticulos de filologii 
din ţară cu atâtea iniţiative şi priorităţi în artă. 

La inofensiva întrebare noiciană “Ce cuprind caietele lui Eminescu?”6, 
răspunsul sună cât se poate de clar: lucruri de calitate, inedite, cu condiţia 
debarasării de “zgura  care e în ele”. 
 Iată un fragment eminescian bombardat cu figuri de stil, cu epitete, 
comparaţii, personificări, respirând parcă un aer platonician: “Oamenii 
învăţaţi, dar fără talent propriu, adică purtătorii ştiinţei moarte, mi-i 
închipuiam ca o sală întunecată, cu o uşă de intrare şi una de ieşire. Ideile 
străine intră printr-o uşă, trec prin întunericul sălii şi ies prin cealaltă, 
indiferente, sigure, reci... 
 Capul unui om de talent e ca o sală iluminată, cu pereţi şi oglinzi. De 
afară vin ideile într-adevăr, reci şi indiferente- dar ce societate, ce petrecere 
găsesc!”7 
 Tot mergând direct la matcă, C. Noica ne vesteşte despre 
“apicultorul” interesat de “naşterea albinei”, despre biologul şi chimistul, 
filologul pasionat greacă de scribul ce a transcris un tratat de fizică pe 117 file. 
 Capitolul “Un nou Eminescu apăru” aliniază cele două puncte de vedere 
contrastante – apartinând lui Ibraileanu şi Iorga – despre manuscrisele 
eminesciene, unele deja date publicităţii pe la 1911-1912. 
 Capitolul “Caietele lui Eminescu şi caietul lui Valery”induce un paralelism 
inegal între destinele celor două genii. 
 Caietele lui P. Valery au văzut lumina tiparului în 1957, abia la un 
deceniu şi ceva după moartea poetului, ele însumând 29 de volume.”Ceea ce 

                                                 
4 În viziunea istoricului N. Iorga, Eminescu ar fi înfăptuit “cea mai vastă sinteză făcută de 
vreun suflet de român” 
5 C. Noica, op.cit., p.20. 
6 Titlul unui capitol, derulat de la p. 30 la p. 54 
7 M. Eminescu, Manuscrisul 2289, fila 15, apud C. Noica, op. cit., p.30. 
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uimeşte în cele peste 25.000 de pagini este biruinţa gândului”8, încercarea 
creatorului de a uniforma cu fondul, de a se regăsi pe sine. Şocant sau nu, dar 
acolo tu, cititorul serios, “nu vei găsi nici măcar poezie (… ) nu vei întâlni 
situaţii de viaţă, nici măcar autobiografice cum am sugerat, că este al lui M. 
Teste”9. Ideea desprinsă este aceea a detaşării artistului de operă şi transferarea 
gândurilor, frământărilor personale către eroul său, dl. Teste. 
 Trei pagini mai târziu, aflăm: “cu totul altul este sunetul caietelor lui 
Eminescu” şi anume “ Iar peste tot în filele acestor caiete simt urmele vieţii 
cum nu erau în caietele lui Valery.”10 

Pulsul vieţii, cotidianul cenuşiu l-a determinat pe reflexivul poet să-şi 
noteze până şi datoriile(la fila 88)11. 
 Din structura cărţii am mai menţiona capitolul “Un uomo universale”, 
pledoarie pentru universalitatea lui Eminescu, comparabil cu umaniştii 
europeni, aidoma lui Pico della Mirandola.12 
 De altfel arată C.Noica -  puţini intelectuali îi stăteau în faţă în materie 
de filosofie, istorie, economie şi lingvistică:”Eminescu în realitate, este 
omul care ar fi putut avea o întâietate în cel puţin patru specializări..”13 
 În fine, se analizează cauzele neîmbrăţisării de către Eminescu a 
carierei universitare la Iaşi, post ocupat mai târziu de mai modestul C. 
Leonardescu. 
 Pe lângă avalanşa de informaţii noi şi de hermeneutica reală, concretă, 
vom evidenţia suculenţa ideaticii şi scriitura agreabilă, nu de puţine ori 
strălucitoare a imbatabilului eseist şi filosof de la Păltinş. 

 
 

                                                 
8 C. Noica, op.cit, p. 82. 
9 Idem 
10 Idem, p 92. 
11 Apud C. Noica, op. cit, p.92. 
12 Ovidiu, Ghidirmic, “Moştenirea prozei eminesciene”, Ed. Scrisul Românesc, 1996, p.6. 
13 C. Noica, op.cit, p. 129. 
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Dorin POPA 
 

plimbare în Copou 
pe 15 ianuarie 1999 

 

cumplit de greu  
mi-a fost 
greu, greu, greu 
să-mi asum 
cea mai mică fisură 
a sufletului meu 
 

greu, tare greu îmi este 
să-mi pot apropia 
neasemănarea cu lumea 
asemănarea cu lumea 
şi inima mea 
 

astăzi pentru mine Copoul 
e centrul Universului, 
păşesc sfios şi cu încredere 
ca în Rai 
sunt în întregime chiar 
în mine însumi 
cum, odinioară şi tu erai 
 

astăzi este ziua  
lui Mihai Eminescu 
– el n-a mai împlinit 
patruzeci de ani – 
în ultima vreme îl simt  
din ce în ce mai aproape 
parcă-l pricep bine 
şi parcă nu-l mai pricep 
 

greu, tare greu îmi este 
să-mi pot apropia 
neasemănarea cu lumea 
asemănarea cu lumea 
şi inima mea 
 

păşesc prin Copoul proaspăt 

adânc şi curat 
sunt chiar în întregime 
în mine însumi 
şi am mai mult decât vreodată 
mi s-a dat 
 

cumplit de greu mi-a fost 
greu, greu, greu 
să-mi asum cu smerenie 
plânsul mocnit, întregul plâns 
al sufletului meu 
 
scap, în sfârşit, de tinereţea mea 

 

o, Doamne, cu câtă bucurie 
am privit 
cum se scurg anii tinereţii mele! 
 

nu ştiam ce să mai fac 
spre a goni repede 
anii tinereţii la vale, 
nimic nu-mi părea mai bun 
nimic nu-mi era mai plăcut 
decât să văd 
cum trece iute 
viaţa mea 
 

orice îmi era de folos 
dacă-mi putea ajuta 
să scap 
repede – repede – repede,  
într-o clipită, 
de tinereţea mea 
 

plămânii mă împiedicau în mers 
inima era ca un zid în faţa mea 
ochii mei, mereu insuportabili, 
mă orbeau dureros 
o, Doamne, cu câtă bucurie am privit 
cum se scurg anii tinereţii mele! 
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Adrian BOTEZ 
 

ARHETIPALITATE/ALCHIMIE COSMOGONICĂ,  
ÎN SCRISOAREA III, de MIHAI EMINESCU 

 
În legătură cu Scrisoarea III este 

necesară remarca: chiar dacă în articolele de ziar 
din Timpul apar sintagme care vor avea o 
transpunere aproape identică în versul poetic - în 
niciun caz valoarea şi funcţia spirituală ale 
sintagmelor nu vor rămâne aceleaşi - cele din 
poezie cu cele din ziar. Transgresarea 
semnificaţiei sintagmelor în contextul poetic 
suspendă în mod absolut realitatea structurată 
discursiv în rândul de ziar - şi lectura de 
profunzime a poemului trebuie să fie înscriere, 
fără condiţionare, în ritualul Logos-ului Sacru, cu 
consecinţa imediată: structurarea unor linii 
simbolice de profunzime arhetipală. Nu vor 
interesa, deci, opinia politică şi gradul sau modul 
de absorbţie a realităţii de către Eminescu, ci care 
este peisajul mitic daco-român (hyperboreean, 
consecinţa intersectării axelor spirituale terestre în 
zona Dacia fiind strămutarea polului spiritual 
terestru), pe care Eminescu ni-l propune ca 
model de integrare dinamică în arhetipul naţional 
românesc. 

1. Arhetipul spaţial-mitic al Daco-
Hyperboreei este redat prin sintagma “De la munte 
pân’la mare şi la Dunărea albastră” (axa spirituală-
munte, având ca zone de atracţie-respingere, ca 
hotare spre / dinspre zona de-spiritualizată, 
decăzută: mare-Dunăre. Dunărea este Styxul şi 
apa Lethei-Uitare, unde orice încercare de 
agresiune a maleficului este stopată - trimiţând formele dezenergetizate ale maleficului 
spre retopire şi recoformare în creuzetul Graalului: potop-mare “Dunărea să-nece 
spumegând (n.n.: izotopie semantică: “spumege pocalul” - Ce-ţi doresc eu ţie, dulce 

Românei) a tale oşti”; “ca potop ce prăpădeşte, ca o mare turburată (…) înspre Dunăre o mână” - 
potopul este funcţia sângelui din Potirul Graal, prin care se introduce Spiritul în 
vârtejul de reconvertire la valorile Absolutului). 
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2. Furtuna malefică (fără temelie în stâncă, apă, foc) a lui Baiazid este 
stopată, pentru recovertire în vijelia-potop (“Mircea însuşi mână-n luptă vijelia (…) ca potop 
ce prăpădeşte, ca o mare turburată”). La Dunăre: “Pân-în Dunăre ajunge furtunosul Baiazid”. E-
o furtună a nisipului-sterilitate, ajunsă la hotarul spre fertilitatea divină. Mai exact, este 
marcată limita neputinţei formelor desemantizate, prinse în vârtejul haosului, limită de 
la care, circular, se va conforma cosmosul, urmând re-iniţierea prin axa sacră, 
odonatoare: codrul de stejari (Stejarul este copac sacru al geto-dacilor, “sună codrul de 
stejari“marchează orfismul ordonator al axei-stejar, iar legenda despre răstignirea cristică 
a lui Zalmoxis pe stejar sugerează că stejarul conţine, în imaginea sa, arhetipul ciclicităţii 
cosmice). 

3. De observat, în Scrisoarea III, împărţirea arhetipurilor în a) forţe lunar-

nocturne, aparent pasive, de fapt latente, temelii cosmice: Luna, ca întemeiere, prin 
resorbirea în copacul-axis mundi (“ea se-ntunecă…dispare; / Iar din inima lui simte un copac 
cum că răsare”), sau Basarabii sau Muşatinii din umbră (“Rămâneţi în umbră sfântă, Basarabi 
şi voi Muşatini”) - dar din umbra sfântă ei continuă să se exercite mitic, ca întemeietori, 
structuratori, orientatori (“Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini”), căci corelativele lor 
semantice, plugul şi spada, muntele-Dunărea-Marea, sunt corelative cu acţiune în 
eternitate. Indiferente faţă de invaziile periodice ale maleficului, plugul stimulează 
creaţia, spada rămâne axa spiritualizatoare şi exorcizatoare (a se vedea şi spada 
fumegândă din Ce-ţi doresc…), iar muntele-Dunăre-Mare sunt hotare arhetipale, 
nepercepute, în esenţa lor funcţională, decât în planul mitic (deci, indiferente la 
fluctuaţiile spaţial-politice ale istoriei: Dunărea îneacă oştile negre, pentru transmutarea 
alchimică în oştile albe-solare); b) forţe solar-diurne, agresive: Mircea, ca transfigurare 
a nocturnului codru (stejar) cu constelaţii - în vijelie solară (“zid înalt de suliţi”) şi 
acvatică (ca potop…, ca mare…); Fiul mioritic şi manolic (înscris în nunta-hierogamie 
cu draga din codrul cu constelaţii, dragă care est pod magic între maleficul părţii a 
doua a poemului şi sublimul părţii întâi-final: draga de al Argeş mai departe este 
zidită în codru sacru, pentru a împăca contrariile, pentru a uni în Templu Cosmic, 
munţii cu fulger-nimb de biruinţă(Baiazid-Fulgerul, trecut în semn heraldic)14 cu 
mlaştina infernală (canalia de uliţi-labirintul, stâlp de cafenele-talpa Iadului corupţie 
Logos-ului, dizarmonizarea formală şi falsificarea esenţei: monştrii batracieni-saurieni 
(bulbucaţii ochi de broască), cocoşaţi, “cu privirea-mpăroşată” etc. - fiind expresii al e 
Logos-ului falsificat esenţial; “având în ei monedă calpă” - soare de-solarizat, deviat 
spre saturn; nebunia este înjosire a Logos-ului, în bâlbâială şi sclavie (iloţii)-sclavie faţă 
de mlaştina infernală. Soarele-Apollo pendulează între simulacrul de ascundere (de fapt, 
ascunderea Basarabilor-Muşatinilor este tulburarea periodică a ordinii cosmice) şi 
prezumarea unei agresiuni exorcizatoare, invocate şi însriindu-se în logica ciclicităţii 
secţiunii mitice: Ţepeş, focul care să retopească aberaţiile formale în temniţele-cuptoare 

                                                 
14 -Cf. N.Georgescu, Cercul strâmt, Ed. Floarea albastră, 1995, p. 116. 
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alchimice. De ce sunt două “temniţi large”? Înainte de nunta alchimică Soare-Lună, este 
necesar un preludiu alchimic, o pregătire separată a celor două forţe complementare. 
Categoriile de smintiţi, respectiv mişei - nu sunt categorii morale, în primul rând, ci 
categorii mitice: smintitul este cel deplasat de la ordinea şi direcţia firească - deci, 
trecut din zona solară, în cea lunară, sau invers; Mişelul este sărăcitul, ticăloşitul, căruia 
trebuie să i se facă o transfuzie esenţială, sau, mai curând, să i se aplice reconversiunea: 
din sărăcit de bine, să devină sărăcit de rău, din sărăcit de Dumnezeu, să devină 
sărăcit de Diavol, din sărăcit de duh-spirit, să devină sărăcit de materie. Oricum, 
în final va fi un singur creuzet, o singură nuntă alchimică: şi creuzetul reconversiunii 
(puşcăria), şi creuzetul reorientării (casa de nebuni) se contopesc în dimensiunea FOC 
(să dai foc). 

În concluzie, Scrisoarea III reaminteşte că Dacia-Hyperboreea este, de 
fapt, spaţiul nunţii mioritice-alchimice dintre Soare-Lună. 

4. La o analiză mai atentă, sunt amănunte care se dovedesc esenţiale,. 
Funcţia spirituală a Daciei-Hyperboreei: toată Scrisoarea III este în fapt, descrierea 
cuptorului alchimic: 

a) totul este supus reconversiei: tot ce este vecin cu eternitatea este 
eternitate, deci repetiţia tot-toţi (“Tot ce-n ţările vecine…/ Tot ce-i însemnat… / Tot ce e 
perfid… / Tot Fanarul, toţi iloţii, / Toţi se scurseră…”) marchează suprema sinteză cosmică 
negativă. Să nu uităm că, în cuptorul alchimic, se produce starea de putrefacţie umedă 
generalizată, pentru a marca haosul originar, punct din care se produce reconversia-
regenerarea. De aceea, smintit, stârpitură, pata putrejunii, perfid, lacom, Fanar, 
iloţi, flecari, găgăuţi, guşaţi, bâlbâiţi, famen (în alchimie se lucrează cu embrioni 
“avortaţi”-întorşi, pentru a obţine împlinirea-încoronarea solară), lupanare 
(Prostituata-Hermes) etc. - sunt elemente absolut necesare (prin paroxismul putridului, 
degradării umede-corupte, la care au ajuns) în procesul alchimic. Nimic nu poate 
deveni aur-piatră filozofală, dacă nu a trecut prin infernul-mlaştină, prin faza ultimă de 
decadenţă. 

Iată, deci, suprema speranţă-mai mult, suprema credinţă, ascunsă sub 
suprema deznădejde. Neamul nostru este salvat a priori, tocmai pentru că a atins 
ultima şi cea mai dureroasă, mai degenerativă treaptă a Logos-ului. Iniţierea completă 
este posibilă doar aplicată Spiritului care s-a supus cu desăvârşire la cele mai teribile 
probe. Neamul nostru a trecut această fază - deci are dreptul nu la o fericire trecătoare - 
ci, aşa cum spune Eminescu în Andrei Mureşanu (I-206), are dreptul la măreţie (nu 
fericită-mare!), adică la gloria divină, la sacralitate. Este neamul sacru, către car vin, spre 
reconvertire solară, toate neamurile-umbre putride, labirintice etc. ale etapei de evoluţie 
spirituală în suprasensibil-Pământ. 

5. Acţiune de a roi. Copiii de suflet ai lui Allah şi spahii (oamenii-cai, 
centaurii lunari, cu funcţie psihopompă) se răspândesc în roiuri la Rovine în câmpii” 
(rovine-mlaştina putridă). 
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Apoi, “Călăreţii împlu câmpul şi roiesc după un semn” - aceasta în faza 
apocatastatică- “Şi în caii lor sălbatici bat cu scările de lemn” (lemnul-Stejar Zalmoxian, 
ACŢIUNEA ESTE APOTROPAICĂ!). Albina este insecta sacră (solară, la fel ca 
scarabeul la egipteni). Roitul este o constantă, atât în faza lunară (ienicerii şi spahiii vin 
de-ntunecă pământul), cât şi în faza solară (lănci scânteie lungi în soare, arcuri 
[cercuri solare] se întind în vânt) a operaţiei alchimice, în care furtunosul (Baiazid 
dezagregat în furtuna de nisip-haos nocturn) se transmută în Leu (semn al soarelui), şi 
apoi în Mircea-vijelie-cu-grindină-oţelită (piatra filizofală-cristal) prin care este 
învins Styxul (grindina oţelită, mânată înspre Dunăre, reinstaurează şirurile cosmice: 
armia română - arhanghelii revin, ca paznici ai Edenului: oastea se aşază, 
substituind, “soarele care apune”. 

6. Ca o consecinţă a celor remarcate mai sus, trebuie subliniată valoarea 
ocultă a Daciei Hypeboreene, valoare de Kara-Iflak (centru ocult, “negru”), dar şi 
valoare ocultă solară (centru cult, “alb” - de iradiere a lumini spirituale). “vin de-
ntunecă pământul la Rovine în câmpii”: cei care vin, provoacă revelaţia spaţiului-centru 
ocult, negru. Deci, acţiunea lui Baiazid este revelatorie, asupra valorii de centru  negru 
(lah-vlah, etiopian-faţă arsă), a spaţiului mitic Dacia-Hyperboreea. Tot datorită 
acţiunii lui Baiazid (cu funcţia Spânului-Piatra de care se încearcă şi se căleşte rezistenţa 
spirituală a celui-care-se-iniţiază, Harap-Alb), se revelează simplitatea-Logos Sacru a 
spaţiului-om: Mircea - “atât de simplu, după vorbă, după port” (Logos şi Acţiune-în-
înfăţişare sunt simultane, în zona miticului); se revelează Monarhul Ascuns-Hristos, 
care este Mircea, ca funcţie mitică. “De nu, schimb a ta coroană într-o ramură de spini” - 
înseamnă că cercul solar chiar are valoarea de ramură cristică, creangă de aur şi 
creangă de spini (concomitent): suferinţă-înjosire pentru înălţare a lumii în lumina 
mântuirii; se revelează Moşneagul-ciot şi Moşneagul-toiag (atribute ale Magului 
Âthman-Rădăcină şi Pisc a toate, dar şi atribute ale virilităţii Demiurgului, a Focului din 
Lemnul Prometeic, sau din Stejarul Zalmoxian). 

Deci, Baiazid va stimula şi explozia-iradiere, ca centru spiritual alb, a Daciei-
Hyperboreea: “codrul clocoti de zgomot şi de arme şi de bucium”(zgomot-arme-bucium: se 
figurează, arhetipal, calea de la contradictorialitatea luciferică-Logos/ZGOMOT, spre 
Puntea Orfică de Re-întoarcere în Paradis-BUCIUM!, prin efortul spiritual al în-
ARMĂRII…) - după care urmează revelaţia spaţiului constelaţiilor (capete pletoase, 
coifuri lucitoare) şi al solarităţii biruitoare (de la lănci, săgeţi - până la fulgerul ca 
nimb de biruinţă al Munţilor - Munţi din care, ca şi în Memento mori, izvorăsc luna şi 
stelele, izvorăşte cosmosul-Eden). 

7. Deşi hermeneutica textului Scrisorii III ar putea lucra la infinit, trebuie să 
ne limităm. Vom discuta, tot ca pe o consecinţă a punctelor anterioare, problema unui 
alt fel de dinamism al geografiei sacre: Geografie sacră şi geografie dinamică. Este 
vorba de rezumatul procesului dinamic de sacralizare a Daciei Hyperboreea - rezumat 
conţinut în partea mediană a părţii I.  
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Baiazid vorbeşte de un alt tot (tot ce stă…) decât cel putrid, din parte a II-a 
a Scrisorii III: este vorba de un ciclu alchimic epuizat, de o anamneză a alchimiei 
centrului sacru Dacia Hyperboreea: “Toată floarea cea vestită a întregului Apus, / Tot ce stă în 
umbra crucii, împăraţi şi regi s-adună / Să dea piept cu uraganul ridicat de semilună. /S-a-mbrăcat 
în zale lucii cavalerii de la Malta, / Papa cu-a lui trei coroane, puse una peste alta, / Fulgerele 
adunat-au contra fulgerului care / În turbarea-i mânioasă a cuprins pământ şi mare. / N-au avut 
decât cu ochiul ori cu mâna de a face, / Şi Apusul îşi împinse toate neamurile-ncoace… / Zguduind 
din pace-adâncă ale lumii începuturi / Înnegrind tot orizontul cu-a lor zeci de mii de scuturi, / Se 
mişcau îngrozitoare ca păduri de lănci şi săbii, / Tremura înspăimântată zarea de-ale lor corăbii.” 

Acest pasaj trebuie pus faţă în faţă cu cel care conţine în Logos-ul-Mircea 
(alt ciclu alchimic pentru alcătuirea sacralităţii Daciei Hyperboreea): “După vremuri mulţi 
veniră, începând cu acel oaste / Ce din vechi de pomeneşte cu Dariu [n.n.: negru � dinspre 
Răsărit] a lui Istaspe; / Mulţi durară, după vremuri, peste Dunăre vrun pod, / De-au trecut cu 
spaima lumii şi mulţime de norod; / Împăraţi pe care lumea nu putea să-i mai încapă / Au 
venit şi-n ţara noastră de-au cerut pământ şi apă - Şi nu voi ca să mă laud [imperial], nici că voi 
să te-nspăimânt [infernal], / Cum veniră, se făcură toţi o apă şi-un pământ. / Fenomenal făleşti 
că înainte-ţi răsturnat-ai valvârtej / Oştile leite-n zale de-mpăraţi şi de viteji? Tu te lauzi că Apusul 
înainte ţi s-a pus? / Ce-i mâna pe ei în luptă, ce-au voit acel Apus? / Laurii voiau să-i smulgă de pe 
fruntea ta de fier. / A credinţei biruinţă căta orice cavaler.” 

Baiazid şi Mircea sunt ipostaze paradigmatice ale aceluiaşi spaţiu sacru de 
intersectare a axelor spirituale Vest-Est, Nord-Sud (cu accent, aici, pe axa Vest-Est, 
Apus-Răsărit, Negru-Alb). Lumea nu poate fi deschisă, decât ca ipostază mistică, 
după coacerea în athanor. Atunci când Baiazid spune: “Când lumea mi-e deschisă”, 
mărturiseşte că el este paznicul îmbătrânit-epuizat (nu bătrân-înţelept) al templului 
Daciei-Hyperboreea: el, Baiazid, a lăsat deschisă poarta către malefic, a suspendat 
funcţia arhanghelilor (a suspendat funcţia ciotului-toiag, spadă fumegândă, fulger 
împrejmuitor al Edenului). Ceea ce spune el nu este, în fapt, o laudă, ci povestea 
(mitul) tragediei cosmice a unui ciclu epuizat, a unui ciclu imperial, în care lumina a 
atins paroxismul şi, apoi, din care au fost extrase creanga de aur (axis mundi) şi Râul 
Demiurg - deci, s-a produs desacralizarea.  

Este absolut impresionantă şi unică în literatura esoterică românească 
această viziune panoramică asupra dinamicii de împlinire şi decădere a sacralităţii unui 
spaţiu central, “buric al Pământului”. Vom încerca (dar deloc convinşi de forţa elocinţei 
noastre) să tălmăcim acest tablou sublim şi tragic, evocat (şi revelat) prin versul 
eminescian (Logos-vers prin care, în simultaneitate mitică, intrăm în raport anamnezic 
cu o existenţă trecută şi viitoare a Spiritului nostru). 

La început, a fost continuitatea fulgerului: prepoziţia contra înglobează în 
ea toată lupta care s-a dat pentru ca Adunarea energiei pe axa Răsărit-Apus (India sau 
Tibet, acolo unde sălbateci negri cu topoare-fulgere (Memento mori, p. 248) cu 
măşti-feţe zeieşti (lup-daci, urs) - până la zona Hesperidelor cu mere de aur, sau zona 
Atlantida, unde, spune Rudolf Steiner, oamenii focului, deci ai fulgerului, întruchipau 
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existenţa hristică) să însemne continuitatea, suprimând devierile corupătoare, 
vlăguitoare de solaritate. Traseul descris este dinspre Apus-alb către Răsărit-Negru. 
Apusul Soarelui şi Semi-Luna s-au întâlnit: crucea figurează intersecţia axelor magice 
ale geografiei sacre, intersecţie în Dacia-Hyperboreea, centrul energetic sacral al 
universului: semi-luna aşteaptă completarea cu semi-soare, adică, mai exact, luna şi 
soarele care se aşteptau, presupunându-se reciproc, s-au întâlnit în nunta alchimică. 
Athanorul era Dacia-Hyperboreea. Turbarea furtunoasă a pământului şi apei (pământ-
mare) reprezintă spirala cosmică, turbillonul demiurgic. Este marcat şi haosul originar 
a) prin starea de spaimă b) prin pacea adâncă a începutului (în Scrisoarea I: 
eterna pace, care reîncepe, mereu, ca “prăpastie, genune” etc., a spaimelor, a nelinişti 
dinainte de acel “fiat lux”, reprezentat prin punctul de mişcare). Aici, în Scrisoarea 
III, păduri de lănci şi săbii reprezintă fuziunea lunarului-păduri cu solarul-lănci 
de săbii, în funcţia punctului de mişcare: creaţia, zguduirea păcii adânci şi 
conversiunea în războiul alchimic al creaţiei. Înnegrirea (orizontului) înseamnă 
marcarea centrului ocult, a athanorului în care se adună şi se luptă, întru nuntire, Luna 
şi soarele - codrii cu pustiurile, împăraţii şi regii (solari), sintetizăţi în coroana triplă 
(spiritualitate-temporalitate-ordine) a papei şi în lucirea-fulger a Maltei cavalerilor 
Templului - cu uraganul lunar (“uraganul ridicat de semilună”. Toate neamurile au fost 
împinse încoace, adică la intersecţia axelor, la limita de continuitate a fulgerului sacru. 
pe atunci râuri-râuri (râul Demiurg) şi codrii (creanga de aur asigurau sacralitatea 
spaţiului. 

Ce s-a întâmplat? Ceva simplu, despre care Frazer vorbeşte în Creanga de 
aur ; preotul templului a îmbătrânit, Baiazid, din preot hiperbolic al lumii 
începuturilor şi al codrilor, devine, la modul litotizant, preot al taberelor strânse 
(fără brâul-fulger), preot al frunzelor şi ierbii (trunchiul stejarului sacru a dispărut, şi, 
odată cu el, creanga de aur). Ura lui este, în fapt, recunoaşterea neputinţei, iar 
evidenţierea de către Baiazid, a lui Mircea-ciot, Mircea-toiag - este recunoaşterea 
implicită a pierderii, de către Baiazid, a acestor atribute viril-demiurgice. Calul care paşte 
ovăz din altar (desacralizarea în domestic) înseamnă castrarea Pegas-ului-fulger - se 
pierde semantica calului-fulger, calului-stea, calului-râu, şi se decade spre stricta funcţie 
psihopompă: calul morţii, care îl scoate din scena mitică pe decapitatul paznic, pentru 
a-l lăsa pe tânărul paznic (tânăr cu axă vie, moşneag - ca grad de iniţiere), paznicul 
Mircea. 

Dacă Baiazid-paznicul ciclului epuizat al Daciei-Hyperboreei era purtat de 
biruinţă (în loc să stăpânească el însuşi biruinţa), adică era dezrădăcinat, devenind o 
furtună fără spaţiu pentru efect al furtunii - în schimb, Mircea este domnul /sarab-ul 
(cf. V. Lovinescu, Creangă şi creanga de aur, p. 132: sarab = Soare, Principe, Şef, 
iar ba = tată, Şef, deci tot Soare)). El are Dunărea ca Styx-cerc care păzeşte, asemenea 
fulgerului-piatră filozofală-grindină oţelită; Edenul, templul-Dacia re-edenizează. Ce 
spune Mircea, deci ce face Mircea? El recită acelaşi mit, aceeaşi liturghie - care intră în 
raport de sinergie cu acţiunea de exorcizare a templului, prin bătălia (cu forme 
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apocatastatice) din mlaştină, spre nimbul muntelui. Traseul descris de mitul spus-
activat de Mircea (deci: mitul Mircea) este orientat invers, dinspre negru spre alb, 
dinspre Răsăritul Negru (ocult) - Darius, către Apusul-Alb (oştile leite-n zale de-
mpăraţi şi de viteji, oşti reînviate, ca fulger al Crengii de aur, înlocuind oştile frunza 
şi iarba; capetele pletoase şi coifurile sunt substituite semantice ale Stejarului şi ale 
Soarelui-Lunii-Constelaţiilor). Venirea spre centru, Dacia-Hyperboreea se face, în 
mod iniţiatic, prin durerea podului-scară de foc (deci, refacerea Fulgerului). Dariu al 
lui Istaspe este Negru Împărat (Mircea devenind Alb sau Vedre Împărat, căci este 
domul Râului şi al Ramului), este originea mistică a actului demiurgic. Ca şi în mitul 
spus-activat de Baiazid, la temelia templului sacru stă spaima lumii. “Împăraţi pe care 
lumea nu putea să-i mai încapă”- sunt craii mistici, iniţiaţii care au durat Podul-Scară de 
Foc, deci şi-au depăşit limita-lume profană, s-au simţit atraşi (ireversibil, până la 
depersonalizare şi reconvertire în sacralitate) spre templul-spaţiul sacru al Daciei-
Hyperboreei (ei nemaiîncăpând în lumea fenomenală). Şi aici, nu putem fi de acord cu 
interpretarea erudită, dar simplificatoare15, a lui P. Caraman, la studiul Pământ şi apă 
(contribuţie etnologică la studiul simbolicei eminesciene - studiu în care se caută 
semnificaţii doar în istoria profană; a cere pământ şi apă, pe de-o parte înseamnă a 
cere să fie primiţi ca stăpâni într-o lume şi asupra unei lumi; a se face toţi o apă şi-un 
pământ (de observat inversarea termenilor ecuaţiei simbolice) înseamnă că s-au lăsat 
retopiţi ca personalităţi profane, restructuraţi fundamental, spiritual, iniţiatic, dinspre 
apa-limită iniţiatică, spre Pământul-Munte, finalitate a iniţierii. Şi totul se face, în această 
etapă a restructurării spirituale spre sacralitate - în afara spaimei originare şi a laudei 
imperiale (deci, de paroxism şi epuizare a luminii): se face “la mijloc de rău şi bine”, în 
Insula Fericiţilor, în stadiul de Dacia Felix (Dacia Albă, centru de iradiere spirituală, 
centru în care cosmosul întreg este replămădit, sub semnul divin al Râului Demiurg şi 
al Ramului-Creangă de aur), care este Zidul-munte al iubirii de moşie, premiză şi 
corelativ al păcii edenice, evocată şi în Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie: “Îngerul 
iubirii, îngerul de pace …”. 
                                                                             
 

                                                 
15 P. Caraman, Pământ şi apă (contribuţie etnologică la studiul simbolicei 
eminesciene), Iaşi, 1984. 
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Nicolae BĂCIUŢ 
 

 
 

FEMEI  PERFECTE 
 
Toată copilăria  am visat 
să ajung bărbat 
să am o femeie - nu mamă, nu 
soră, 
nu soţie; 
am visat o Femeie - 
una care să-mi facă o droaie de 
copii, 
tocmai pentru că mama mea 
a murit pentru că nu mai vroia 
copii. 
Nu m-am jucat de-a mama şi tatat 
toată copilăria am visat 
doar o femeie. 
cu sânii mari, cu ochii mari, 
o femeie perfectă, 
puteai să fii şi tu şi tu si tu, 
mă uit in jur, 
numai femei perfecte 

în care şi copiii se văd crescând, 
dar nici unul nu e al meu, 
nici unul nu mă strigă tată, 
ei cresc şi visează ca şi mine 
femei perfecte, 
dar ei sunt deja bărbaţi, 
pentru că ei poartă în spate 
femei perfecte. 
 

ARHEOLOGIE 
 
 
Ultimii arheologi au mai găsit  
două căni de lut,  
prinse toartă în toartă – 
erau înclinate faţă-n faţă,  
ca şi cum una pe alta 
se iartă. 
 
Gurile lor erau arse  
de buzele ce le-au atins.  
Din ele au curs  
lapte şi miere,  
din ele cândva a nins  
cu şoapte. 
 
Cele două căni  
au fost îngropate de vii – 
mai au şi acum răni  
şi cioburi lângă ele,  
ca nişte copii. 
Ultimii arheologi continuă să sape- 
Dar cănile din nou vor să le-n 
groape 
pân' la sfârşitul lumii, 
aproape-departe.  
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SEMN DE CARTE 
 
 
Tu rămâi un semn de carte, 
Între noapte şi zi, 
Între pagini nescrise, 
 între viaţă şi moarte,  
între iu şi bi, 
între floare şi fruct, 
între ţărm şi mare; 
 
între mine şi umbră 
rămâi o sală de aşteptare; 
 
tu rămâi un semn de carte 
între argint şi oglindă, 
între iarnă şi cuvinte, 
între secundă şi minut, 
 între future şi lampă, 
între sfârşit şi început 
   
Tu, semnul meu de carte 
care nimic nu desparte. 
 
 
PUŢINĂ RĂBDARE 
 
Aveţi puţină răbdare, 
aveţi puţină noapte, 
până la dimineaţă mai e mult, 
până din ceţuri ghindele-s stejari, 
până la tine sunt tumult; 
aveţi puţină umbră, 
până când nu sunt trup, 
puţină ploaie, 
până nu sunt nor, 

puţină rădăcină 
până voi fi copac. 
poate c-aveţi cuvinte, 
până învăţ să tac; 
poate puţină moarte 
până încep să-nviu, 
poate e cer în stele 
 
până când nu-s târziu. 
 
SPOVEDANIE 
 
Doar ţie îţi vorbesc, 
cu gura mea din piept, 
şi te privesc 
cu ochiul meu din ceafă, 
cu degetele te ating 
ca nişte buze 
din copilărie, 
dar nu m-asculţi 
şi nu mă vezi, 
nu simţi 
cum anotimpul trece 
din braţul stâng 
în braţul drept 
cu care jur 
mai strâmb decât 
la judecata de apoi, 
că nu mai sunt, 
că trupul meu 
e fiinţa unui miel sacrificat. 
 
Iertare-ţi cer, 
pentru iubire 
şi păcat. 
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Dan BRUDAŞCU 
 

RELAŢIIILE DINTRE  
OCTAVIAN GOGA ŞI LUCIAN BLAGA 

CÂTEVA PRECIZĂRI 
 

Raporturile literar-estetice dintre 
operele celor doi poeţi remarcabili ai literaturii 
române au fost subliniate de numeroşi critici 
literari, aşa cum am arătat în lucrarea noastră 
„Goga şi criticii săi”.16 Nu insistăm, deci, aici 
şi acum, asupra acestui aspect, dar considerăm 
util să atragem atenţia cititorului de început de 
secol al XXI-lea că Goga, ca om şi poet, a 
exercitat o benefică influenţă asupra lui Lucian 
Blaga.17 

Nu am putut determina cu precizie 
momentul şi locul în care cei doi poeţi s-au 
întâlnit personal. Nici nu credem că un 
asemenea amănunt ar fi esenţial pentru 
înţelegerea raporturilor lor ulterioare. 

După cum se ştie, Lucian Blaga a fost 
văr de al doilea al Veturiei Mureşanu, cea de a 
doua soţie a lui Octavian Goga. Istoricii literari au subliniat relaţiile extrem de cordiale 
dintre Lulu – cum i se spunea poetului de către familie şi prietenii săi intimi – şi 
Veturia.18 Poetul a fost impresionat şi mândru de fulminanta carieră artistică şi 

                                                 
16 Dan Brudaşcu, Goga şi criticii săi, Cluj-Napoca, Editura Sedan, 2008. 
17 Ion Bălu, în monografia sa Viaţa lui Lucian Blaga, Bucureşti, Editura Libra, 1995, vol. 
I, p. 102,  ne atrage atenţia asupra faptului că: Lucian Blaga imită un model poetic celebru în epocă, 
îl reproduce desăvârşit şi perfect conştient, după cuum îi va mărturisi lui mircea eliade: cele dintâi poezii 
erau „influenţate întrutotul de Octavian goga, poetul cel mai de seamă şi mai la modă de atunci”. 
18 Ion Bălu oferă câteva elocvente detalii în acest sens: „În acele săptămâni de toamnă, Lucian 
Blaga se apropie mai mult de verişoara sa, Veturia [...]  Acum în amintirea proiectului de înfiere 
nerealizat, hotărâse să ia pe tânărul seminarist în grija sa. Îi impusese, cu un surâs, să servească în fiecare 
după-amiază ceaiul împreună” (op. cit., p. 116-117); „Veturia îl sărută şi îi recomandă poemele de 
dragoste ale lui Ady Endre [...] În zilele următoare, verişoara îi va aduce versurile lui Rilke, Stefan 
George şi o monografie despre Rodin (p. 147) etc. Bunele relaţii dintre cei doi au fost extrem de 
puternice, până în ultimele clipe de viaţă ale lui Blaga. După excluderea lui din Academia 
Română, ca şi din Universitate, singura care a intervenit ca o leoaică în apărarea lui Blaga a 
fost Veturia Goga. În momentul reţinerii lui de Securitatea din Cluj, Veturia Goga a făcut 
eforturi greu de înţeles azi pentru a-şi salva ruda, nu numai de la detenţia de câteva ore 
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muzicală a Veturiei19. La începutul secolului XX, graţie unei frumuseţi aparte, dar şi 
unei voci deosebit de înzestrate, Veturia Triteanu20 se afirmă vertiginos pe scenele 
muzicale ardelene şi din Vechiul Regat21 şi reuşeşte, fapt destul de singular în epocă, să 
obţină invitaţia de a cânta în cadrul ediţiei din anul 1914 a deja celebrului Festival 
Wagner de la Bayreuth.22 

În acea perioadă, ca şi pe tot timpul vieţii lor, Lucian şi Veturia s-au aflat în 
contact permanent, relaţiile dintre ei fiind deosebit de apropiate şi de calde. Mai mult 
chiar, în opinia noastră, Veturia a jucat un rol extrem de important în cariera 
diplomatică a vărului ei. 

Din diverse motive, s-a afirmat (fără a se şi demonstra acest lucru) că, de fapt, 
poetul şi-ar datora cariera diplomatică intervenţiilor personale ale unor rude ale soţiei 
sale Cornelia Brediceanu, ştiut fiind faptul că unul dintre aceştia, Caius Brediceanu23, a 
lucrat în diplomaţie.  

                                                                                                                  
(între 36 şi 48 de ore), ci mai ales de la trimiterea lui în gulagul care a mutilat sau distrus atât 
de multe destine de intelectuali români. 
19 Denumită, în epocă, „privighetoarea Ardealului”. 
20 Potrivit mărturisilor ce le-a făcut adesea, inclusiv subsemnatului, urmare a unor necazuri 
de ordin administrativ avute de protopopul Zevedei Mureşanu, tatăl Veturiei, aceasta ar fi 
fost nevoită să accepte insistenţele tatălui său de a se căsători cu Lazăr Triteanu, asesor la 
Mitropolia din Sibiu însărcinat cu coordonarea şcolilor confesionale de pe tot întinsul 
Ardealului. Căsătoria lor nu a durat mult, ea înaintând divorţ spre a se recăsători, în 1920, 
cu Octavian Goga. 
(În anii 20-30 ai secolului trecut, între răutăţile proferate la dresa lui Goga, circula şi una 
referitoare la primul soţ al Veturiei. Se afirma, aşadar, că, după ce a devenit ministru al 
Cultelor şi Artelor, poetul i-ar fi oferit lui Triteanu un post de episcop. Cârcotaşii susţineau 
c-ar fi fost vorba de: „Mitră pentru mitră!”) 
21 Lelia Rugescu, nepoata lui Lucian Blaga, în volumul ei de amintiri despre poet, după ce 
clarifică raporturile de rudenie dintre Veturia şi unchiul ei (p. 182-183), afirmă: „Pe Veturia o 
cunoşteam bine de pe cînd locuia încă în Bucureşti. O admirasem în tinereţea mea pentru talentul ei de a 
apare în public cu o prestanţă care ai fi jurat că e înăscută şi prin care reuşea întotdeauna să se facă 
remarcată şi să se impună” (p. 184). 
22 Veturia Goga a susţinut în mai multe rânduri că invitaţia i-a fost trimisă personal de 
Siegfried Wagner, fiul compozitorului, care a asistat la unul din concertele susţinute de ea în 
Bucureşti.  
Datorită izbucnirii, în vara lui 1914, a primului război mondial, Veturia, tot conform 
mărturisilor ei de mai târziu, a reuşit să apară abia în 2 sau 3 spectacole. Dar a păstrat zeci 
de ani legături cu membri ai familiei Wagner: cu Cosima Liszt, văduva compozitorului 
german, dar şi cu Winifred Wagner, soţia lui Siegfried. Aceasta din urmă, în iunie 1968, dă, 
de altfel, curs invitaţiei trimise de Veturia şi, însoţită de contele Gilşberto Gravina, nepotul 
lui Wagner, efectuează o vizită de aproape trei săptămâni în România. 
23 Caius Brediceanu a participat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, unde a fost 
desemnat notar al istoricei şedinţe din Sala Unirii. A fost ales membru în Marele Sfat 
Naţional Român. În 1919 a fost numit subsecretar de stat în cadrul Ministerului de Externe 
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În monografia ce o consacră poetului24, Ion Bălu oferă unele detalii 
concludente privind „sprijinul” dat poetului, în cursul anului 1920, de Tiberiu 
Brediceanu, pentru soluţionarea unei solicitări într-o chestiune de familie.25 La fel au 
decurs lucrurile şi ulterior, respectiv în anul 1921, deşi cumnatul său, Caius Brediceanu, 
era deja „ministru de stat pentru Ardeal, Banat şi părţile ungurene”. Lucian Blaga a 
cerut colegului de guvern al acestuia, adică ministrului de externe Gh. Derussi, „să 
binevoiţi a mă primi în corpul consular numindu-mă cancelar la Legaţiunea din Paris”.26 

Chiar dacă, vreme de patru luni, poetul s-a familiarizat cu problemele specifice 
serviciului în cadrul centralei Ministerului de externe, iar plecarea lui la Paris era 
programată să aibă loc la 1 mai 1922, proiectul nu se mai materializează. Birocraţia din 
cadrul ministerului de resort nu s-a lăsat impresionată, se pare, nici chiar de intervenţiile 
directe ale unor influenţi oameni politici ai momentului, ca Vaida Voevod27, nici de 
titlul ştiinţific de doctor deţinut de poet, şi nici de cele două premii acordate de 
Academia Română pentru volumele sale Poemele luminii şi Pietre pentru templul meu. 

Anii ce vor urma, în pofida unor satisfacţii ce i le aduc premiile literare sau 
intensa activitate publicistică, nu-i dau satisfacţia aşteptată.28 

Greutăţile materiale şi eşecul lui Lucian Blaga în privinţa accederii sale în 
corpul diplomatic n-au scăpat atenţiei Veturiei. Din 1920, ea a devenit a doua soţie a lui 
Octavian Goga, una din figurile cele mai marcante ale vieţii politice româneşti din anii 
20 şi 30 ai secolului trecut. 

După câteva efemere demnităţi ministeriale în guvernele ce s-au succedat la 
conducerea României Mari în perioada 1919-1922, în urma asocierii sale cu generalul 
Alexandru Averescu şi formaţiunea politică a acestuia, în 1926 Octavian Goga ajunge 
ministru de Interne, poziţie deosebit de influentă şi importantă în cadrul cabinetului 
condus de renumitul oştean. 

                                                                                                                  
şi a fost ales delegat al României la Conferinţa de Pace de la Paris, reprezentând interesele 
Banatului. 
În 1921 a intrat în guvernul lui Take Ionescu, devenind primul ministru bănăţean din 
România Mare, cu funcţia de Ministru de Stat pentru Ardeal şi Banat. De aici Brediceanu a 
intrat mai departe în corpul diplomatic, fiind numit „ministru plenipotenţiar” (ambasador) 
la Rio de Janeiro, în relaţia cu Argentina, Brazilia şi Chile. În 1927 a fost numit ambasador 
la Vatican Între 1930-1931 a fost ministru plenipotenţiar în Austria. În ţară, a fost ales 
deputat în 1919 şi între 1926 - 1927.  
24 Ion Bălu, Viaţa lui Lucian Blaga, Bucureşti, Editura Libra, 1995. 
25 Op. cit., vol. I, p. 265. 
26 Op. cit., p. 294. 
27 Op. cit., p. 294. 
28 Credem că această insatisfacţie este legată şi de eşecul suferit de poet în planul carierei 
sale universitare, în pofida susţinerii mai mult decât generoase a lui Sextil Puşcariu şi a altor 
membri ai corpului academic şi universitar clujean. 
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Dezamăgit de eşecurile sale pe linie universitară, dar nu numai, Lucian Blaga 
era decis, cum afirma personal: „să-mi caut rostul în altă parte”29, adică în alt domeniu 
sau departe de Clujul mai puţin ospitalier pentru el. 

După instalarea, la 30 martie 1926, a guvernului Averescu, Veturia Goga, 
arhicunoscută pentru abilitatea – definită de unii drept diabolică – cu care intervenea în 
probleme ce o interesau sau de ordin strict personal, la toate nivelele, inclusiv printre 
membrii guvernului sau la şeful statului. Fiind la curent cu dorinţa poetului, ea a 
început să tatoneze terenul pentru a face posibilă aspiraţia lui Blaga de a fi admis în 
corpul diplomatic. La sugestia ei, la 4 august 1926, Lucian Blaga îi cere ministrului de 
externe Ion M. Mitilineu numirea ca ataşat de presă în Germania.  

În urma cererii respective, dar mai ales în urma audienţei avute la ministrul 
Octavian Goga, poetului i s-a propus de către ministerul de resort numirea într-un 
asemenea post, urmând ca el să aleagă între New York şi Varşovia, singurele vacante în 
acel moment. 

Prin intermediul Veturiei, Blaga i-a trimis lui Goga, la 1 septembrie 1926, o 
scrisoare în care preciza că a optat pentru Varşovia din dorinţa de a fi mai aproape de 
ţară şi de a cunoaşte mai bine „sufletul slav”.30 

În pofida intervenţiilor miniştrilor de externe şi interne, abia la 15 octombrie 
1926 s-a emis decizia nr. 59330, a ministrului Afacerilor Străine, pentru numirea lui 
Lucian Blaga ca ataşat de presă la Legaţia României din Varşovia, cu începere de la 1 
noiembrie 1926.31 

Sprijinul Veturiei Goga şi, indirect, al lui Octavian Goga nu va înceta odată cu 
intrarea lui Blaga în corpul diplomatic al României. Trebuie spus, de altfel, că el nu a 
vizat exclusiv cariera diplomatică a lui Blaga, poetul beneficiind de el atât la primirea în 
Academia Română32, cât şi la acceptarea sa ca profesor la Universitatea din Cluj. 

                                                 
29 Op. cit., p. 356. 
30 După cum se vede, avem confirmarea faptului că Lucian Blaga a fost primit în diplomaţie 
ca urmare a intervenţiei poetului ministru Octavian Goga. Acestuia, deşi ministru de 
Interne, nu lui Mitilineu, îi comunică petentul opţiunea sa, ştiind că soluţionarea cererii lui 
depindea direct de sprijinul ce urma a-i fi acordat.  
Avem aici şi dovada elocventă a neimplicării membrilor familiei Brediceanu în admiterea 
poetului în corpul diplomatic al României. 
31 Op. cit., p. 358-359. 
32 Au existat unele referiri, lipsite, însă, de suport documentar, că între cei care s-au opus 
iniţial admiterii lui Blaga în Academia Română s-ar fi numărat şi Octavian Goga. În 
perioada documentării mele în vederea redactării unui studiu consacrat activităţii lui Goga 
sub cupola Academiei, inclus ulterior în volumul “Goga şi Francmasoneria”, Cluj-
Napoca, Editura Sedan, 2007, am parcurs numeroase lucrări şi documente, inclusiv 
procesele verbale ale şedinţelor de dezbateri ale înaltului for. Nicăieri nu am găsit însă 
consemnat clar că Octavian Goga ar fi avut o astfel de poziţie de respingere a propunerii de 
primire a lui Lucian Blaga ca membru titular al Academiei. 
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Cuplul Veturia şi Octavian Goga efectua frecvent, de câteva ori pe an, 
deplasări în străinătate, fie pentru a-şi îngriji sănătatea (mai ales la renumita staţiune 
Karlsbad – Karlovy Vary), în interes politic (îndeosebi după alunecarea sa spre extrema 
dreaptă, pentru întâlniri şi discuţii cu înalţi reprezentanţi ai regimurilor fascist şi 
hitlerist), fie în scop pur turistic.  

Corespondenţa lor sau jurnalele rămase consemnează dese întâlniri, fie în 
Elveţia, fie în Austria, între membrii celor două familii, legate prin relaţii extrem de 
calde şi apropiate. Veturia singură sau împreună cu soţul ei a(u) făcut vizite lui Lucian şi 
Corneliei Blaga, a(u) primit sau a(u) făcut invitaţii la masă, la diverse concerte, 
spectacole, vernisaje ale unor expoziţii de artă, a(u) participat la dineuri sau recepţii 
oficiale, unele oferite demnitarului şi politicianului Octavian Goga chiar de 
reprezentanţa diplomatică la care lucra Blaga.   

Ca dovadă a sentimentelor pe care le nutrea faţă de Octavian Goga, Lucian 
Blaga, pe atunci ataşat de presă la Legaţia României din Viena, a însoţit-o pe Veturia la 
Bratislava pentru a participa la premiera versiunii în limba cehă a piesei „Meşterul 
Manole” a lui Goga. 

Este ştiut faptul că ascensiunea pe linie profesională, în diplomaţie, a lui 
Lucian Blaga a fost destul de greoaie şi anevoioasă, în pofida rigorii şi competenţei sale 
incontestabile în onorarea obligaţiilor ce i-au revenit.Lucrurile au stat la fel şi în privinţa 
salariului primit. Nu deţinem, în acest moment, dovezi sau documente legate de acest 
aspect, dar experienţa personală ne determină să credem că acest lucru s-a datorat pe de 
o parte relaţiei sale personale cu Octavian goga, importantă personalitate politică, dar, 
în perioada 197-1937, aflată în relaţii conflictuale deschise cu cei aflaţi la Putere, iar pe 
de alta prestigiului personal imens de care Blaga se bucura ca poet, dramaturg şi filozof.  

Întâmplătoare sau nu, 
promovarea lui Lucian Blaga într-un post 
pe măsura calităţilor şi capacităţii sale va 
avea loc abia la 30 decembrie 1937. Este 
vorba despre numirea sa ca membru al 
Cabinetului prezidat de Octavian Goga, în 
calitate de subsecretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Străine. 

Pe marginea acestei numiri au 
apărut, în timp, o serie de speculaţii menite 
a induce ideea existenţei, chiar şi în formă 
latentă, a unor situaţii conflictuale între 
Blaga şi Goga. A fost în mod exagerat 
interpretată o afirmaţie a lui Blaga privind 
starea tensionată pe care el ar fi avut-o pe 
când îşi îndeplinea misiunea încredinţată, 
ca şi satisfacţia pe care poetul ar fi avut-o la 
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căderea guvernului Goga. 
Există, totodată, unele speculaţii şi în legătură cu includerea lui Lucian Blaga 

printre membrii Cabinetului Goga. Potrivit unor autori, numirea poetului în această 
demnitate ministerială s-ar fi datorat exclusiv intervenţiei personale a regelui Carol al II-
lea, care, aşa cum a făcut-o şi în cazul altor miniştri, a dorit să-şi impună oamenii săi 
pentru a-şi extinde controlul asupra cât mai multor ministere din noul guvern şi a 
exercita presiuni asupra noului premier, împiedicându-l să-şi pună în operă programul 
de guvernare. 

Carol al II-lea a nutrit, într-adevăr, sentimente speciale faţă de poet şi filozof. 
După cum se ştie, regele a asistat şi la primirea lui Blaga în Academia Română şi i-a 
apreciat întreaga creaţie literară şi filozofică. 

A susţine însă că numirea lui Lucian Blaga ca Subsecretar de stat reprezintă 
doar o manevră a regelui, o încercare a acestuia de a-şi asigura o pârghie suplimentară 
de intervenţie şi control asupra activităţii noului cabinet este nu doar inexact, ci şi 
jignitor la adresa poetului, incluzându-l printre cei care, din motive de parvenitism sau 
rapidă îmbogăţire, au susţinut jocurile murdare ale regelui, dar mai ales aspiraţiile 
acestuia de a-şi materializa dictatura personală. În plus, la conducerea ministerului 
fusese numit Istrate Micescu, un apropiat al regelui. Acesta nu făcea parte din Partidul 
Naţional Creştin al lui Goga. Aşadar, el a fost impus noului premier, la fel ca Armand 
Călinescu (în fruntea Ministerului de Interne) şi alţi miniştri şi subsecretari de stat33. 
Ori, de vreme ce însuşi ministrul titular era un favorit al regelui şi un obedient slujitor al 
acestuia, ce raţiune ar mai fi avut impunerea şi a adjunctului acestuia? Dacă, totuşi, prin 
absurd, am admite ca adevărate astfel de speculaţii, ar însemna să aducem un afront 
omului Blaga şi a admite că acest intelectual excepţional, de elevată şi rafinată cultură, ar 
fi acceptat, ca orice politician mediocru, ahtiat după ranguri şi deminităţi sau preocupat 
de îmbogăţire, să se lase manipulat şi folosit de rege împotriva primului ministru, de 
care îl legau sentimente vechi de amiciţie şi de reciprocă preţuire. 

În opinia noastră, Carol al II-lea a avut un rol în această chestiune: el a 
aprobat propunerea lui Octavian Goga de a-l include pe Blaga pe lista membrilor 
cabinetului său. După aproape un deceniu de colaborare, Goga avea certitudinea că 
Lucian Blaga avea calităţile necesare pentru a face faţă unei astfel de demnităţi. Bănuim 
că poetul a dat astfel curs şi „sugestiilor” făcute de Veturia, care cunoştea atât frustrările 
trăite de Blaga, ca urmare a ascensiunii sale anevoioase, cât şi aspiraţiile lui fireşti de a i 
se recunoaşte calităţile profesionale şi meritele în activitatea diplomatică desfăşurată 
până atunci. 

                                                 
33 Este vorba, între alţii, cf. lucrării Enciclopedia de Istorie a României, Bucureşti, 
Editura Meronia, 2002, p. 139, în afară de Armand Călinescu, ministrul de Interne, şi de 
Vasile Potârcă, ad-interim la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, V. Rădulescu-Mehedinţi, 
ministrul Justiţiei, Dinu Simian, subsecretar de stat la Ministerul de Interne, toţi foşti 
membri ai P.N.Ţ., deveniţi simple marionete ale intereselor diversioniste şi destabilizatoare 
ale regelui Carol al II-lea. 
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Deşi surprins de chemarea sa urgentă, în 27 decembrie 193734, în Capitală, 
Lucian Blaga a acceptat, fără discuţii, propunerea ce i s-a făcut. Ion Bălu observă, pe 
bună dreptate, că poetul „era îndatorat faţă de Veturia şi „nenea” Tavi.”35 

Activitatea lui Lucian Blaga ca subsecretar de stat, deşi extrem de scurtă – 
doar 42 de zile -, a fost deosebit de intensă şi de solicitantă. Pe umerii poetului au 
revenit, într-una din cele mai grele şi dramatice perioade din istoria României Mari, 
sarcini numeroase, complexe, dificile şi, în acelaşi timp, delicate. De aceea, după cum 
precizează şi Ion Bălu: „Programul de lucru al noului subsecretar de stat era foarte strâns, iar 
obligaţiile de serviciu numeroase”.36 Între altele, el se deplasa, zilnic, pe strada Puţul sde 
Piatră, acasă la primul ministru Octavian Goga, pe care-l informa personal asupra 
problemelor curente din domeniul diplomatic şi al relaţiilor externe. 

Programul deosebit de încărcat de la minister, multitudinea şi complexitatea 
problemelor etc. nu numai că îi solicitau întreaga energie, dar ele nu-i lăsau absolut nici 
o clipă liberă pe care, eventual, s-o poată rezerva creaţiei literare proprii.  Această 
situaţie stresantă a semnalat-o lui Pan M. Vizirescu, căruia i-a spus: „Sarcinile pe care le am 
acum mă tem să nu mă împiedice în opera căreia îi sunt devotat şi pe care o urmăresc cu toată pasiunea 
vieţii mele”.37 

Efortul intens şi permanent, dar şi faptul că, având încredere şi nevoie de el, 
primul ministru i-a stabilit atribuţii de serviciu foarte largi, care nu-i permiteau nici un 
fel de răgaz, au avut un deosebit impact asupra moralului lui Blaga. De aceea, căderea, 
la 10 februarie 1938, a Cabinetului Goga este primită de poet ca o uşurare. Afirmaţia sa: 
„Uf, am scăpat!”38 a fost, însă, interpretată de curând de pe poziţii neodogmatice. Ea a 
fost considerată ca un fel de dezicere a lui Lucian Blaga de guvernul prezidat de 
Octavian Goga şi de şeful acestuia. Mai exact de doctrina şi programul lui politic. O 
asemenea interpretare este nu doar inexactă, ci şi tendenţioasă.39 

                                                 
34 Numirea lui Lucian Blaga în funcţia de subsecretar de stat şi membru al noului guvern nu 
a fost întâmplătoare sau conjuncturală. Ea a fost avută în vedere de primul ministru 
Octavian Goga încă înainte de emiterea propriu-zisă a Decretului regal nr. 4321 din 28 
decembrie 1937, prin care, la 29 decembrie, se instala acest cabinet în fruntea României. 
35 Op. cit, vol. II, p. 165. 
36 Op. cit., p. 173. 
37 Op. cit., p. 174. 
38 Op. cit., p. 178. 
39 Pe durata funcţionării sale ca subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Străine, Lucian 
Blaga nu a devenit automat membru al Partidului Naţional-Creştin al lui Octavian Goga. El 
a rămas, ca şi până atunci, neînregimentat politic. Poetul a activat în guvern exclusiv în 
calitatea sa de specialist în domeniul diplomatic şi al relaţiilor externe. Nici Octavian Goga, 
nici un alt lider al partidului condus de acesta nu a exercitat presiuni asupra lui Blaga pentru 
a-l obliga să se înregimenteze politic şi a deveni membru al Partidului Naţional-Creştin. Prin 
urmare, indiferent de şi mai presus de doctrina politică a guvernului din care făcea parte, 
Lucian Blaga s-a dedicat exclusiv activităţilor de politică externă ale statului român, 
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„Uf, am scăpat!” este exprimarea unui sentiment de eliberare dintr-o situaţie de 
ordin administrativ, care-i irosea tot timpul pe care ar fi dorit şi ar fi putut să-l consacre 
propriei creaţii literare. 

Dac-am accepta insinuarea că poetul s-ar fi delimitat de politica guvernului, 
nu înţelegem de ce el nu ar fi decurs la demisie. Ar fi fost un gest onorabil, întâlnit 
frecvent în viaţa politică din România interbelică. 

Dar nu era vorba nicidecum de aşa ceva. Nu excludem, totuşi, existenţa unor 
posibile diferenţe de optică între opţiunile de politică externă ale guvernului şi cele 
personale. Trebuie să reamintim, însă, un lucru: principalii actori în structurarea politicii 
externe româneşti în acel moment au fost regele Carol al II-lea şi ministrul de externe 
Istrate Micescu, favoritul regelui. Au existat, desigur, cum era şi firesc, contacte ale 
premierului cu diplomaţii străini sau unele declaraţii şi interviuri ale acestuia preluate de 
presa străină. Nu acestea au avut, însă, impactul decisiv pe plan extern şi n-au fost prin 
nimic mai grave sau mai nocive pentru interesele naţionale faţă de declaraţiile şi 
acţiunile regelui şi ale ministrului său de externe. 

Chiar dacă unele din măsurile improvizate, pripite şi lipsite de fundament ale 
noului premier au avut partea lor de vină, starea dramatică a societăţii româneşti era 
rezultatul politicii iresponsabile a lui Carol al II-lea după momentul Restauraţiei din 
1930. În cele 42 de zile de guvernare, evenimentele, prin multitudinea, gravitatea şi 
complexitatea lor, l-au copleşit pur şi simplu pe poetul prim ministru, care, în opinia 
noastră, nici nu a apucat să înţeleagă, cum s-ar fi cuvenit, ceea ce ar fi trebuit să facă, ce 
soluţii ar fi trebuit să cuprindă programul său guvernamental. 

Revenind, mai atragem atenţia că numirea lui Lucian Blaga în această 
demnitate guvernamentalănu s-a făcut cu nesocotirea voinţei sale personale. În acest 
sens, Ion Bălu susţine că: „ nu este exclus ca funcţia însăşi, prin ineditul ei, să fi exercitat o 
temporară, dar seducătoare, fascinaţie asupra lui Lucian Blaga, avivând obscure visuri trăite odinioară 
de tânărul de douăzeci de ani şi pe care le destăinuia [...] logodnicei sale: „Goga e ministru de Culte în 
guvernul din Bucureşti. Era să ajungă Agârbiceanu. E deci nădejde să ajungi şi tu odată 
ministresă”.40 

Nepotul şi colaboratorul poetului – Corneliu Blaga – este de părere chiar că: 
„Lucian Blaga a avut, prin numirea în această funcţie din stat, şi o satisfacţie personală”.41 Nu era  
vorba doar de ideea de a impune respect numeroşilor şi mărunţilor săi adversari de la 

                                                                                                                  
încercând, în contextul internaţional făţiş ostil, să promoveze şi să apere interesele 
naţionale. 
Aşadar, el nu trebuia să se dezică de o doctrină sau program politic ale unui partid cu care 
nu avea absolut nici o legătură. De altfel, pe toată durata funcţionării sale ca subsecretar de 
stat, Lucian Blaga nu a avut nici un fel de contacte cu liderii partidului, în afara lui Octavian 
Goga, şeful său ierarhic la nivel de guvern. 
40 Op. cit., vol. II, p. 165. 
41 Op. cit., p. 166. 
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Universitatatea din Cluj, cât de satisfacţia trăită de poet care se ridica astfel la nivelul lui 
Caius Brediceanu, cumnatul său, fost ministru şi diplomat de carieră. 

Aşadar, la numirea în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor 
Străine, Lucian blaga a trăit cu adevărat un „sentiment plenar de mândrie”. La acel moment, 
poetul era un om matur, cu o impresionantă cultură şi o considerabilă experienţă 
diplomatică. El era un atent şi fin cunoscător al vieţii politice din ţară şi de peste hotare, 
dar şi al carierei şi orientărilor programatice şi politice ale noului prim ministru. Oricât 
ar fi fost de obedient faţă de rege – deşi lipsesc orice fel de dovezi, cel puţin din această 
perioadă, în sensul respectiv – nu îl putea obliga nimeni să accepte o asemenea numire 
dacă el ar fi apreciat că existau deosebiri fundamentale, ireconciliabile la nivel doctrinar 
şi ideologic, dintre el şi noul premier român.42 

Este adevărat, însă, că, după demiterea guvernului Goga, spre deosebire de 
majoritatea miniştrilor acestuia, poetul a răspuns imediat noilor solicitări ale regelui, a 
acceptat postul de ministru extraordinar şi plenipotenţiar al României în Portugalia, 
funcţie pe care a deţinut-o până la 1 aprilie 1939, ca şi, ulterior, pe cel de senator numit 
al regimului de dictatură regală instalat după 10 februarie 1938. 

Lucian Blaga va rămâne, însă, legat sufleteşte de Octavian Goga mult după 
neaşteptata moarte a acestuia, prin otrăvire, din ordinul lui Carol al II-lea, la 7 mai 1938. 
Astfel, peste un an, alături de Sextil Puşcariu, I. Petrovici, D.D. Roşca şi alţi universitari 
şi academicieni clujeni, el va asista, la Ciucea, la parastasul de un an de la moartea 
poetului tribun. 

La 25 noiembrie 1942. s-a decis atribuirea numelui lui Octavian Goga 
Cercului literar studenţesc din Sibiu43, precum şi alegerea lui Lucian Blaga în calitate de 
preşedinte al acestuia.44 

Până la moartea, neaşteptată, a lui Lucian Blaga, el a fost adeseori oaspete al 
Castelului de la Ciucea şi s-a aflat într-un contact neîntrerupt cu Veturia Goga, 
păstrătoarea hotărâtă a memoriei poetului pe aceste meleaguri străbune. 

 

                                                 
42 Lucian Blaga a dat, dimpotrivă, din primul moment, curs atât invitaţiei de a veni urgent la 
Bucureşti, cât şi numirii, prin voinţă regală – după cum a ţinut să sublinieze Octavian Goga, 
în noua demnitate ministerială şi diplomatică. 
43 Universitatea clujeană se afla în refugiu, la Sibiu, după ocuparea părţii de nord-vest a 
Ardealului de către trupele horthyste, ca urmare a deciziei Dictatului de la Viena. 
44 Ni se par nepotrivite şi de rea credinţă „precizările” lui Radu Stanca, potrivit căruia 
„denumirea „Octavian Goga” [...]  este o simplă mistificaţie”. Credem, dimpotrivă, că Lucian 
Blaga a avut o contribuţie însemnată în atribuirea numelui lui Goga Centrului literar 
studenţesc din Sibiu, că ea n-a fost una de circumstanţă, motivată doar de starea dramatică a 
neamului românesc în acel moment istoric, ci că ea exprima preţuirea tinerei generaţii de 
scriitori faţă de Octavian Goga, omul şi poetul, cu merite de necontestat la înfăptuirea 
aspiraţiilor naţionale ale poporului român, simbol al demnităţii româneşti, al hotărârii de a 
se opune oricăror acţiuni ce aduceau atingere integrităţii teritoriale şi libertăţii ţării. 
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George Alexandru SEREDIUC 
 

poem 1. înainte de toate, amintiri 
 

nu am văzut niciodată un om murind 
am văzut doar oameni care închid ochii 
şi încep să putrezească 
 

tatăl meu spunea moarte ca şi cum 
nimic nu s-ar fi mişcat într-însul 
 

la masă e o linişte sterilă 
ni se aud inimile chiorlăind de foame 
 
mâncăm cu linguri de lemn şi tata 
coboară în mintea mea  
sub culorile unui film mut care se repetă  
cât de tăios se apleacă asupra mamei 
şi cum rupe el pâinea coaptă sub dragostea noastră 
 
tata avea ochii goliţi de fericire aduna copii din iarbă  
şi-i întorcea cu faţa în sus să strălucească  
în soare ca mamele lor curate şi subţiri 
 

Poem 2. pământul înainte. 
ultima oprire până la singurătate 

 
când visele se scurg la marginea patului 
iar lumina e o mireasă ruptă şi transpirată  
gata să îţi schimbe ziua întreagă şi să te ia la dans 
tăcerile-mi sunt claustrofobe. ele trebuie  
să iasă prin piele 
să se lipească de gurile tuturor 
să se întindă ca un şarpe flămând  
ce se face din ce în ce mai frumos şi mai ager 
împrejurul meu gravitează  o ceaţă rece  
care priveşte spre mine cu milă 
 

intru în corpul meu de linişte 
învăţ aici mişcări noi  
arcuite 
o limbă uşoară cu care să pot cere  
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ajutor 
tendoanele vibrează într-un cuib de gânduri sălbatice  
mă pregătesc pentru încă o zi 
trupul meu poate adăposti câteva cuţite 
de mâinile negre ce caută ieşirea 
 

trupul meu  
e un instrument de măsurare a timpului 
e cel mai lung vis de până acum 
şi se vede ca o explozie în cer 
 

3.0 poem acoperit – supravieţuitorii 
 

învelişul umed al lumii  
abia a început să se-ntărească  
ne-am acuns în noi 
şi a durat o veşnicie până ne-au găsit 
apele lui Dumnezeu au trecut pe aici înaintea naşterii noastre 
pe tavan au rămas urme reci ale vieţii de piatră   
 

scrisori către mama : 4.1 
 

lebedele negre veneau în fiecare an 
tot mai multe tot mai întunecate în zborul lor 
îşi făceau cuibul în scorbura durerilor noastre 
scormonind cu ghearele acolo unde altă dată 
ne scăldam cu ochii deschişi 
lebedele negre, un glonte pierdut în carnea de iepure 
cu ouăle lor afundate în fiecare rană 
măturam curtea iar deasupra mea  
cântau lebedele  
 

tu, mamă, te-ai lăsat îmbrăţişată de ele 
ai dormit în mijlocul lor visând să zbori ca ele 
vântul nu bate, mamă, cum trebuie 
şi ai să uiţi cum să te întorci în braţele lui tata 
 

acum vrei să mergi în locurile acelea 
unde se poate zbura toată iarna 
dar eu ştiu, mamă, paturile de acasă 
nu vor mai fi la fel 
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Daniela GIFU 
 

Artur Silvestri s-a reîntors ACASĂ 
 

Am fost - şi sunt - un om 
liber, care socoteşte că are o datorie faţă 
de cei ce m-au făcut posibil şi mi-au dat 
limba în care scriu, ideile pe care le 
vehiculez şi principiile morale de bine 
colectiv în care cred, spunea deunăzi 
maestrul Artur Silvestri. 

În data de 30 noiembrie, 
chiar de Ziua Sf. Andrei - 
Protectorul României - am aflat că 
mentorul condeiului meu a plecat 
din astă lume. Am simţit nevoia să mă retrag. Sufletul mi se îngreunase cu 
mâhnire şi cu infinite regrete că nu făcusem mai mult pentru cel ce nu mă 
dezamăgise nici măcar o clipă. Ştiam că suferea de o boală neiertătoare, dar 
speram că drumul său nu se va opri atât de curând. I-am scris cu douăzeci de 
zile înainte de această fatidică dată, întrebându-l firesc şi de starea sa de 
sănătate. Evident, prietenul sufletului meu mi-a răspuns imediat, dar dureros de 
întristat de atitudinea celor în care crezuse: Observând că eşti între cei ce s-au 
interesat în săptămânile trecute de soarta mea, sunt dator cu câteva lămuriri. Am revenit 
acasă - pe 1 Noiembrie -  după o spitalizare însoţită de o intervenţie chirurgicală asupra 
naturii căreia nu stărui aici. Având în vedere că refacerea sănătăţii va fi îndelungată (şi 
însoţită şi de alte examinări, investigaţii etc.) sunt în incapacitate de a mai lucra. (...) 
Redacţia ARP încă lucrează deşi la nivel minimal. Participarea unor scriitori cu experienţă 
era utilă în aceste momente de derută, dar nimeni nu s-a oferit să ne dea un ajutor concret. 
Mulţumesc pentru că mi-ai scris. Silvestri  

Da, ce mai era de adăugat... Am luat legătura cu câţiva prieteni comuni 
pentru a mai drege puţin situaţia, dar se pare că a fost cam târziu. Acum stau şi 
recitesc întreaga corespondenţă on-line, ce s-a întins pe mai bine de un an de 
zile, purtată cu acest admirabil călăuzitor de spirite literare... De la întristare, 
empatie, până la infinită admiraţie şi preţuire, retrăiesc fiecare senzaţie de 
atunci.  

Rostul acestui întristător demers nu este unul de a completa cu încă un 
titlu o biografie impresionantă, ci mai degrabă de a înfăţişa în câteva cuvinte o 
muncă de-o viaţă în folosul culturii româneşti, pe care a iubit-o foarte mult, 
într-o vreme ce ar putea să devină, mîine, risipită în diversitate… 
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Apare pe lume în anul 1953, într-o familie de negustori aromâni (din 
partea mamei) şi de boieri olteni, din familia lui Iancu Jianu. Absolvent de 
filologie (Bucureşti, 1976) se va specializa ulterior în arheologie (Italia) şi 
istoria culturii (Sorbona, 1979). Îşi ia doctoratul în Litere, University of 
Madras, India (1992) cu teza Trinity Bible Research Center. Debutează în 
literatură în anul 1972. Încă din anii ‘70, poartă o corespondenţă strânsă cu 
mari scriitori şi artişti români din toată lumea: Mircea Eliade, G. Uscătescu, 
Nicolae Baciu, Paul Lahovary, Luki Galaction, Léon Negruzzi, Ioan I. Mirea, 
Ştefan Baciu. Devine cronicar literar la Luceafărul (1975-1989), Actualités 
Roumaines (1981-1984), Romanian News (1981-1984).  

În anii 1990-1991 conduce publicaţiile Naţiunea, Dacia literară şi 
Mileniul III. Devine fondator şi preşedinte al Asociaţiei Române pentru 
Patrimoniu (2004) şi al Asociaţiei Scriitorilor Creştini din România (2006). La 
sugestia mitopolitului Nestor Vornicescu, a înfiinţat şi condus „Grupul 
pentru istorie alternativă” (1987), avându-i alături pe Pandele Olteanu, David 
Popescu, Paul Tonciulescu, Virgiliu Ştefănescu-Drăgăneşti, I. C. Chiţimia, ş.a. 
A editat prima revistă bisericească „pe înţelesul tuturor” cu titlul „Lumină 
Creştină” (1991).  A fost membru al revistei „Agero” - Stuttgart (2006). A 
fondat editurile „Carpathia Press”, „Intermundus” şi „Kogaion Editions” 
(singura editură din România care editează cărţi în limbi străine pentru 
difuzare în străinatate). Cultivă intens legătura cu intelectuali contemporani 
din occident şi din ţară, prin cele 20 de publicaţii active proprii (ale ARP) şi 
12 publicaţii asociate. Desigur, se pot foarte multe spune despre neobositul 
om de cultură Artur Silvestri. 

În 2007, o prietenă îmi dăduse adresa de e-mail a lui Artur Silvestri, 
spunându-mi să-i trimit ceva din încercările mele literare. Zis şi făcut… Lecţia 
celui ce mi-a modelat paşii literari n-o voi uita niciodată. De la primul său 
mesaj cu nuanţe paterne - Dragă Daniela, am primit şi am citit cu mult interes 
comentariile trimise; îmi va face plăcere să colaborezi la publicaţiile ARP. De altfel, ca să le 
cunoşti, am rugat un colaborator să ţi le prezinte, nu ştiu dacă a făcut-o până acum. 
Oricum, foarte curând cele două cronici vor apărea în TÂNĂRUL SCRIITOR şi în 
ECOUL. Ceea ce ar mai trebui, ar fi câteva detalii despre ceea ce ai scris până acum şi 
despre ce scrii astăzi. Mie îmi poţi spune orice socoteşti util pentru năzuinţele tale de scriitor; 
căci eşti scriitor. Cu doriri de bine, Silvestri - şi până la ultimul, parcă îndurerat şi 
pregătit de eliberare, mi-a fost cel mai apropiat prieten. Mărturisesc că simt o 
durere profundă că nu l-am cunoscut personal. Periplul literar prin revistele 
ARP a însemnat şi perioada mea de formare, dar – în aceeaşi măsură - şi de 
îndatorare faţă de munca uluitoare a inegalabilului iubitor de valori cultural-
literare autentice.  
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Deschiderea Domniei Sale spre scrierile mele avea – cred – şi o 
motivare interioară: sesizase în timp semnificaţia lor moralizatoare, uneori 
profund bisericească, în armonie cu căutările sale. Era un om religios, aşadar? 
Cu siguranţă că era şi cerceta tot timpul munca sa şi pe a celor cu care lucra, 
fiindcă simţea privirea Celui ce-l hărăzise. Ştiam că adesea se retrăgea la 
mănăstiri pentru a-şi finaliza lucrările, fiindcă numai acolo timpul şi spaţiul nu 
puteau fi cuantificabile. Gândurile erau îmbrăcate în Cuvinte, care deveneau 
Creaţii. Pentru că, tot ce ne-a lăsat Artur Silvestri, face parte din patrimoniul 
României literare tainice. 

Mulţumesc Cerului că am avut această nesperată şansă de a fi 
îndrumată - în foarte scurtă şi neiertătoare vreme - cu vorbe care au avut 
asupra mea efecte benefice şi stimulatoare de a nu precupeţi nici o clipă pe 
fleacuri cotidiene perene. Şi câţi dintre scriitori de azi îşi mai încep mesajele cu 
semnificaţia sacră a zilei respective, asemenea unui îndemn de plecare a capului 
şi de deschidere a inimii spre cei ce au cunoscut îmbunătăţirea?? 

Fiind unul dintre cei mai moralişti scriitori moderni, Artur Silvestri va 
dăinui printre pământeni, fiindcă scriitura sa va fi totdeauna un univers de 
cunoaştere şi de iniţiere pentru generaţiile viitoare. Tot ce a scris este ca un 
strigăt către cei iubitori de cuvânt scris cu dăruire, cu seriozitate şi cu folos întru 
înfăptuirea destinului. De aceea, cei care l-au cunoscut, care i-au fost 
colaboratori, prieteni, camarazi în lupta împotriva nimicniciei noastre ca 
Neam…, acum îndoliaţi, au datoria să se opună întreruperii cutezătoarelor sale 
proiecte. Paşii marelui OM trebuie urmaţi şi nu abandonaţi şi luaţi în captiva 
secularizării ce învăluie cu repeziciune minţile sărăcite de iubire. Uitarea ne va 
curta, dar va veni momentul creionării propriului nostru epilog, când - sub 
greutatea delăsării - vom fi îndepărtaţi de la dreapta rânduială.  

Moştenirea lăsată de Artur Silvestri ne arată că spiritul autentic cultural 
românesc veghează permanent, lucrează prin şi pentru oameni în ritmuri pline 
de vitalitate, ca o punte între cele două lumi: telurică şi celestă. Dacă vom 
deveni antene ale undelor emise de a-l său spirit luminat, acesta ne va îndruma 
şi canaliza, indiferent de schimbările vremii… Din ce a realizat şi din ce nu a 
mai avut timp să împlinească, avem datoria, cel puţin morală, să continuăm, 
aici în spaţiul mioritic, dar şi înafara lui. Vocea fiecărui român trebuie să 
pătrundă universul, asemenea bătăilor clopotelor milenare, care acum vor însoţi 
pe ultimul drum pe unul dintre cei mai remarcabili români, Artur Silvestri.  

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească!  
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Maria-Patricia BIRTOCEAN  
 

Olfactiv 
Pãrul meu are iz de salcie udã,  
Iz de vale vie . 
Pãrul meu miroase a adolescent  
A prãpastie de martie într-o zi cu soare. 
 

Poezie de sine statatoare 
 

Miros de humã şi de morţi 
În ploaia care ni se prelinge 
Peste singurãtate. 
 

Prudenţã 
 

Ne-au sângerat gândurile 
Şi le-am aprins. 
De ce să le lăsăm 
Să trăiască? 
Pasărea Phoenix renaşte 
Doar din propria-i cenuşă 
Nu din minciuni 
Coapte la microunde. 
 

Degradare în sens invers 
 
Degradarea inversã a-nceput sã coasã 
De aripile mele ale tale aripi 
Şi soarele care nu a mai ştiut pe unde sã iasã  
S-a rostogolit de pe cer 
În pupila mea şi a mutat  
Negrul din ea în iris . 
Micile molii ale culorii 
au început sã mãnânce nesãţios. 
Mâinile mi-au crescut prea mici  
Şi mi le-am înodat împrejur, sã nu îmi fie frig  
Când pielea-mi largã se va dezlipi de trup  
Şi va pleca la plimbare.  
 

Nefiinţa: degradarea inversã pãcatului originar. 
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ŞCOALA DE MUZICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 
- LĂCAŞ DE CINSTIRE A LUI AUGUSTIN BENA - 

  
                  Încă de la înfiinţarea 
sa în anul 1961, la iniţiativa unor 
oameni de suflet, Şcoala de 
Muzică din Cluj-Napoca şi-a făcut 
simţită prezenţa în viaţa cultural-
muzicală a Cetăţii. La aniversarea 
a 40 de ani de la înfiinţare, în anul 
2001, i s-a acordat numele unei 
personalităţi de seamă a vieţii 
muzicale româneşti din prima 
jumătate a secolului XX – 
Augustin BENA (1880-1962). 
Considerăm  ca o datorie de 
onoare să evocăm personalitatea 
distinsului muzician în calitatea sa 
de profesor, dirijor şi compozitor.  
                  Augustin BENA s-a 
născut pe meleaguri transilvane, 
în comuna Pianul de Jos, judeţul 
Alba, la 29 octombrie 1880. 
Formându-se într-un mediu 
sănătos, favorabil dezvoltării evidentelor sale aptitudini muzicale, a înţeles de 
timpuriu că în artă numai printr-o muncă temeinică se poate învinge. 
                  A început studiul muzicii în familie, cu părinţii, Ioan Bena şi Rachila 
Blaga-Bena (soră cu preotul Simion Blaga din Lancrăm, tatăl scriitorului şi 
filosofului Lucian Blaga), continuându-le la Sebeş, la Blaj – cu Iacob Mureşianu, la 
Braşov şi la Sibiu, studiind teorie-solfegiu, pian, armonie, contrapunct, 
orchestraţie, dirijat coral. Între anii 1903-1905 s-a perfecţiostnat la Akademische 
Hochschule für Musik din Berlin, aprofundând compoziţia cu Max Bruch, 
contrapunctul şi istoria muzicii cu mari maeştri ai vremii. Augustin BENA şi-a 
încheiat studiile la Conservatorul din Bucureşti (1905-1906) cu D. G. Kiriac şi 
Alfonso Castaldi. Personalitate complexă, Bena a urmat şi Facultatea de Filosofie 
şi Litere din Cluj, obţinând doctoratul în Litere în 1924. 
                 Augustin BENA s-a dedicat activităţii didactice, formând generaţii de 
muzicieni. A fost profesor de teorie-solfegiu, de armonie, istoria muzicii, acustică, 
pedagogie, dirijat coral, ocupând funcţiile de director (1925 – 1931) şi de rector 
(1931 – 1940) al Conservatorului din Cluj. 
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                 Ca dirijor a întemeiat şi a condus numeroase formaţii şcolare şi de 
amatori, Augustin BENA fiind recunoscut drept cel mai mare animator al muzicii 
corale din Transilvania. 
                 Maestrul BENA a lăsat în urma sa o creaţie bogată şi variată, izvorâtă 
dintr-un suflet sensibil, o legătură strânsă cu poporul, cu creaţia populară. A 
compus muzică de teatru, muzică simfonică şi vocal-simfonică, muzică de cameră, 
dar mai ales muzică corală; a fost unul dintre compozitorii ardeleni care au 
cultivat cu precădere miniatura larg accesibilă. Autor al unor celebre romanţe şi al 
multor lucrări vocale concepute în cel mai autentic stil popular, cu evidente 
amprente romantice, Augustin BENA a contribuit la îmbogăţirea repertoriului 
vocal al muzicii româneşti. Corurile sale atrag prin prelucrarea convingătoare a 
cântecului popular, prin frumuseţea melosului ardelenesc, străbătut de un lirism 
cald, vibrant. 
  Cinstind memoria distinsului muzician, elevii Şcolii de Muzică 
„Augustin Bena” s-au afirmat de-a lungul anilor, prin participarea la concursuri şi 
festivaluri naţionale şi internaţionale de interpretare instrumentală, obţinând 
numeroase premii. De asemenea, corul şi orchestra simfonică a şcolii au 
întreprins turnee artistice în ţară şi în străinătate, excursii de documentare, au 
colaborat cu instituţii muzicale de prestigiu ale oraşului, precum Opera Română, 
Opera Maghiară, şi Filarmonica Transilvania. Încă de la înfiinţarea sa, la final de 
semestru şi an şcolar, elevii şcolii clujene susţin concerte de înalt nivel artistic pe 
scena Casei Studenţilor, din programele de concert nelipsind lucrările lui Augustin 
Bena. Muzicieni consacraţi, instrumentişti de prestigiu, remarcabili profesori de 
muzică şi de instrument, solişti vocali sau corişti în ansambluri profesioniste şi-au 
început cariera muzicală în lăcaşul de educaţie si cultură care astăzi cinsteşte 
numele marelui muzician. 
                Şcolii de Muzică „Augustin BENA” îi revine în continuare nobila 
misiune ca prin implicarea în viaţa cultural-muzicală a Cetăţii să onoreze memoria 
celui care, ca artist şi dascăl, şi-a înscris pentru totdeauna numele pe firmamentul 
muzicii româneşti. 
 

Prof. Doina PASCU, 
                                                                             Şcoala de Muzică „Augustin 

Bena” Cluj-Napoca 
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Opinii post- electorale 
Eugen EVU 

A face pe nebunul 
 
Motto: Dintre cele 460 de file ale dosarelor 
mele obţinute de la C.N.S.A.S. în  fine, 12 
file conţin expertiza titrată „ Claunul”: adică 
o aluzie perfid inteligentă la Hamlet ? 
Dosarul acesta cu ţintă penală, dovedeşte 
rafinat că eu am trimis lui ceauşescu o 
scrisoare de protest în anii 80. Recunosc: eu 
eram Claunul dar ceva nu era putred în 
Danemarca, ci în acea RoMÂNIE… 
                                                          

Geniul lui Shakespeare a aflat 
cheia exactă prin Hamlet pentru a reuşi să 
spui Adevărul în Cetate fără a fi „ câine 
înstelat” ca Diogene Lertios, (onanistul 
public) sau a risca arderea pe rug sau 
crucificarea cum Galilei: a face pe Clovnul 
regelui – aşadar al mulţimilor de supuşi - al 
mulţimii lui Gustave le Bon … Numai că mulţimile acestuia nu mai sunt cele de azi… 

Ţăranul ardelean are o vorbă din tradiţie şi ea ni se potriveşte atâta vreme cât 
continuăm a crede în idealurile Artei: „a face pe nebunul”.  A te preface nebun ca Hamlet 
ori a vorbi ” în dodii” – cu subtext- ca pe vremea cenzurii ?  Spre a da mărturie şi a 
mărturisi că în Danemarca este ceva putred. Şi că peştele de la cap se-mpute - altă zicere 
veche. A fost acea „epocă” şi pentru literatura noastră s-a vădit o gravă pervertizare a 
limbajului, iar sub aspect istoric – literar - o serie de „sub-curenţi”… Reţetele ingenios 
găsite de unii scriitori, mai ales poeţi, fie mimau o anume literatură a parabolei modelul 
sud- american,al republicilor bananiere şi a locuiturilor de stat sau puciuri de trei luni, 
fie regresau în suprarealismul tipic al crailor de curte veche – grobianismul fanariotci 
sau chiar eşecul în parafrazic- parodic grotesc al „râsului de orice”  „ Marin Soresc - La 
lilieci, Singur printre poeţi, Norii, La Lilieci, etc.  Regimurile autoritariste permit orice 
astfel de năzbâtii ca refugii doar pentru „iniţiaţii” (micro-grupurile de moftangii 
caragialeşti …) numai să nu critice făţiş puterile. Iar la revers proliferează imund 
duplicitarii, grafomanii şi fanfaronii demagogi  care prostituează grav – prin corupţia 
limbajului şi valorilor morale vii – vidând de conţinut orice concept moral durabil … 
Cuvântul devine „vorbă”, palavră. Într-un fel, pornolirica subculturală DE DUPĂ 1989 
… este o schilodire, reminsicenţă a acelşei prostituări…Ceea ce nu o şi justifică altfel 
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decât ca subcultură:  la lichelele definite aşa de Liiceanu, lichenii unor astfel de – 
ţărăneşte sănătos zicând – PÂRLOAGE .      

Iată- scriitorul  român  actual a ajuns  după tevatura „rezistenţei prin cultură, cf 
Manolescu) şi a ironismului subtextualist-postmodernist … la această unică atitudine cu 
sorţi de reuşită – de fapt surogat : libertatea de a îţi bate joc de toate, adică de tine… 
Asta insultă nu doar fiinţa ce aspriră la libertate dintotdeauna, dar cade pradă utopiei 
libertăţii – în absenţa CULTURII,, : Cultura care izvorăşte din foamea Conştiinţei de 
sine … şi  altfel uzurpă  individul şi-la  face complice pe înjosit cu înjositorul acestuia. 
Cunoscuta ecuaţie victimă-călău. Acum avem un procent  biologic încă rezistând al  
maimuţelor „sans constience” şi o redistribuită diabolic – poate concertat – ofertă de 
toxine – surogate – non-valori, programe superficiale şi improvizate, din care unii storc 
bani, iar alţii nici nobila sudoare ori lacrimă a Cunoaşterii întru trezire şi devenire în 
Condiţie. 

Da, „mulţimile sunt de gen feminin”, dar ele nu mai sunt cele ale lui Gustave le 
Bon … Mulţimile culturii de masse, într-un fel, erau – culmea! – mai cu acces la 
învăţare, la cultură, la arte, la ştiinţe… UN învăţământ mediu obligatoriu, o specializare 
după chemare şi aptitudini,  este vital pentru noua noastră cale. Însă vedeţi: hemoragia 
fără precedent al inteligenţei româneşti – migraţia ei şi încă şi mai dureros – a forţei 
active de muncă specializată – spre Occidentul care plăteşte mult mai bine … toate 
astea sunt nicidecum Paradisul dantesc – nici măcar Purgatoriul … ci un alt fel de 
infern: al deznaţionalizării ce se va solda cu uriaşe pierderi de structură naţională … Şi 
cu deja previzibilele (chiar manifeste statistic) scăderi de populaţie ce vor  face din 
români semi-minoritari în ţara lor. Nu sunt catastrofist nici radicalist - însă pe termen 
mediu vom fi regresivi  şi vom diminua şi ca etnie, şi ca modus vivendi esenţial – vital, 
ca Stat. Cum s-a spus „eu sunt suma distrugerilor mele” – poate va fi raportat şi la Naţiune. 
Dar orice distrugere poartă în ea deja germenele inefabil al unei  noi „faceri”… Asta ca 
să fim optimişti, ciu nu cum zic americanii …optimistici.. Că mistice au redevenit până 
la fetişizare, idolatrie oarbă a nonvalorilor şi vip-ismelor – manelism şi aşa mai departe . 
Ce anume rezistă o parte dirijat nemernic, alta prin conjucturi, îngreunîndu-ne pasul 
istoric – chiar şi saltul ? 

 Miezul dur al unui nou calvar ori autocalvar ( sau autodafe ? … ori poate 
ecuaţia sado-masochistă ? … Să facem un enunţ paradoxist  cum Florentin 
Smarandache ot Gallup Institute „Dacă adevăr nu e, nici …minciună nu e „! Adaos : dacă 
Dreptate nu e, măcar un bruş de Adevăr să fie ! 

Sau nuanţat : unde se poate pitula mai abitir Adevărul decât în proclamatul 
sus-şi-tare Adevăr –ul ? Oare Satan nu este însăşi substitutul ? Şi oare e un păcat mai 
mare decât a  te minţi pe tine însuţi, sau a te lăsa mereu minţit, spăimos şi deduclit la 
hiclenie , sper a …supravieţui? Desigur, la anii mei pot spune : Problema pământeană 
este nu atât a îi ierta pe greşiţii tăi, cât a te ierta pe tine însuţi” . A face pe nubunul ca 
Hamlet, aşadar. Faţă de Regele criminal şi a dezvălui Incestul . 
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 Dar acum regele este public, este REX PUBLICA … Iar alături este varianta 
unei utopii constante: DEMO(N)-craţia… Merde … Geniile s-au înmulţit direct 
proporţional cu  massele (massificaţii) … Nu reţin numele filosofului francez despre 
care  filosoful Paul Caravia căruia îi eram cursant la Bucuresti si Predeal, (cu  Traian 
Vedinaş, Al Cistelecan)  ne  spunea că ar fi pledat nu pentru o „cultură de masă” ci pentru 
„o masă culturală”… Nostalgie cam … demoniacă, dacă revedem Geneza - Vechiul 
Testament. Şi să nu uiţi, cititorule, cunoaşterea metafizică este luciferică. Lux Ferris 
înseamnă Purtătorul luminii. Important cred este „încotro” această lumină, cunoaştere, 
încotro lumea, omul? Retorică dar inevitabilă întrebare. Lumea actuală numără miliarde 
şi e utopie a îţi închipui că majoritatea acestei mulţimi – sume de culturi şi civilizaţii -  
va fi cea a „massei de culţi … Cum dixit careva – massele sunt preponderent des-
cultze…Şi în nici un caz cum Dumnezeu când îl asista în Paradeisos (grădină 
împrejmuită de ziduri, literalmente) desculţ - prin rouă „în  răcoarea dimineţii”... Închei cu 
punctul de I – diacritic: dacă nu ne deşteptăm  ALTFEL cum tragi-comic ni se cântă la 
radio Imnul taman când e miezul nopţii şi tot omul ar adormi, nu neapărat 
înregimentaţi ideologic în „partizanate„ şi pesudo- doctrine deloc diferenţiale, ci simple 
retorici, e vai-şi-amar de noi. Adică de ei … 

Per conchide: chestia asta cu „noua imagine a României” pe care se 
pedalează pompieristic – demagogic – populist, e cu schepsis: nu  doar imaginea, ci 
substanţa, nu „ cu faţă umană”, ci prin umanul conştientizat şi reactivat după 
barbarismul societăţii „ socialiste multi-lateral dezvoltate „ ..  A face  skahespearean  
pe nebunul s-a perimat: s-aperimat şi caragialismul explodat halucinat după 1989; 
s-a terminat şi cu „ atitudinea” stigmat mioritic, şi chiar cu „ atitudinea Săpânţa”- 
cimitirul vesel. A pierit şi scepticismul demotivant, şi rinocerismul ionescian … 
Vor imploda şi aceste stupide prozelite liote delirante de „profeţi”, „astrologi” şi 
chiar SADUCHEISMUL unor religii care oricât apelează la decibeli şi medii ultra- 
propagandistice- predică în pustie, ci nu pe Munte… Un ecranaj al timpanelor 
groase este ultimul zid al fostului „Lagăr socialist …Precum în astfel de dogme 
goale, aşa şi în politici…Ţinta este Condiţia – Existenţa – refacerea implicit în 
sensul ei re- sacralizant, a Legăturii cu Divinitatea: Re-Ligio … Aici profanul va fi 
complementar fără excese dar imposibil de eliminat absolut, cu Sacrul condiţiei 
umane : devenirea .. Evident, aceste simple fulguraţii sunt ale unui cetăţean estizat 
care accede mereu să se şi … estetizeze: prin etica omului care scrie, căruia îi pasă, 
odată cu patria lui  INTERIOARĂ.  
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Eugenia BĂDILĂ KARP 

 
 

Simfonia mării 
 
Cobze atinse 
De valuri,     
Arcuşuri uitate 
Pe ţărm; 
La Simfonia mării 
Un singur 
Spectator. 
 
 

Carusel 
 
Primii ochi deschişi 
Au văzut 
Ultimii ochi închişi; 
Un pas înainte 
Pentru tine 
Şi-un pas înapoi 
Pentru el; 
Şi tu şi cu el 
Într-un carusel. 
 
 

Cartea de aur 
 
Se surpă cuvântul 
În noi 
De toamnă 
Prea multă, 
De ploi; 
Şi încă mai caut 
Cartea de aur. 
 
 

 
 
 

Altă poveste 
 
Prizonier 
Propriului eu- 
Nu pleca 
De-aici 
Striga 
Gândul meu; 
Şi mi-e tare sete 
De altă poveste… 
 
 

Şi cu el 
 
 
A-nghiţit Pasărea  
Cerul 
Noaptea s-a lipit 
De-un Felinar, 
Gândul bântuie 
Pe Stradă 
Şi cu el 
Şi Umbra mea. 
 
 

M-aş sătura 
 
Dragostea ta 
La masa mea 
Pâine şi apă; 
M-aş sătura 
Şi n-aş vrea… 
Ultima îmbucătură 
E cea mai dulce 
Şi 
Cea mai rea… 
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Valeria MANTA TĂICUŢU 
 

Întrupată în cântec 
 
Volumul „Caduceul lui 

Mercur” (Editura Axa, 
Botoşani, 2008) reprezintă o 
continuare a călătoriei 
iniţiatice pe care o propun 
celelalte volume („Chemarea 
tăcerii”, Helicon, 1997, „Perla 
înfloreşte în adâncuri”, 2000, 
„”Soarele alb”, 2001, „Roua 
deşertului”, 2003, „Între două 
tărâmuri”, 2004 – toate patru 
tipărite la Editura Augusta, precum şi „Oglinda fractală”, Ed. Axa, 2006). Poemele 
celebrează lumina, zborul / plutirea, ascensiunea cosmică, evaziunea din 
contingent şi atingerea stării de extaz paradisiac prin contemplaţie şi reverie. 
„Creşte din fiinţa mea o stare de maternitate cosmică”, spune poeta, imaginându-se 
mireasă în „carul de lumină argintie”: „Urc în carul de lumină argintie / Dizolvându-mă peste 
eterul înmiresmat / Precum roua din pădurea de nuferi / În lumea lebedei e doar graţie şi tăcere” 
(„urc în carul de lumină argintie”). 

Atentă la muzica ideilor, poeta o captează şi-i transferă încărcătura 
emoţională a propriei vibraţii. Contează mişcarea, dansul, privirea de ansamblu, 
care surprind forma şi sensul, precum şi integrarea lor într-o „rotaţie de miere 
albastră”. Ipostazele succesive prin care trece eul poetic în aventura lui spirituală au 
ca punct comun decorporalizarea. Indiferent dacă este „roză de rouă”, „ecou”, 
„parfum”, „briză”, poeta, căutându-se pe sine în aceste ipostaze, află gustul inocent 
al jocului cu oglinzi, al oglindirii propriei esenţe în esenţa cosmică. Registrul 
lingvistic bogat contribuie atât la accentuarea stării de cântec, cât şi la ilustrarea 
unui peisaj astral, în care ceaţa, sarea, soarele, lumina, gama cromatică plecând de la 
alb şi ajungând la violet / indigo, metamorfozează figurile de relief, dându-le aură 
mitic-mistică: „Munţii de argint cântă / feţele lor întoarse către / Un cer alb adânc vibrează” 
(„Un portal de esenţe cauzale”). Într-un pseudopastel, nu obiectele / elementele de 
decor sunt importante, ci aura lor: „Braţele negre ale stejarilor susţin seara / Care mă 
priveşte cu ochii ei indigo / O mierlă îşi strigă perechea şi fluierul ei / Se roteşte diafan spre înalt 
/ Deschizând ferestre în acest computer uriaş / Miroase a primăvară neîncepută / Cerul îşi 
dezgoleşte umerii şi eu mă înalţ să-l sărut / Şi trupul îmi dispare într-o fulgerare / Un cântec ca 
o revărsare a mii de izvoare / Aud tăcerea în muguri şi-n rodul lor de apoi / E martie pe aleile 
cerului adolescenţii se joacă în doi” („Pe aleile cerului adolescenţii se joacă în doi”). 
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La Viorica Petrovici textul în întregime devine metaforă, limbaj iniţiatic, „un 
alt soi de eterică îndoctrinare / Fără repaos şi fără umbră albastră / Ţipăt oval 
dăltuit în măiastră”. Predomină sinestezia: cântecul are „mireasmă de sare”, focul 
alb, verde ori roşu este înmiresmat, formele se dizolvă în cântec, însăşi geneza 
devine cântec şi mireasmă sonoră: „Când se intersectează aceste mistice raze / Nasc 
planuri noi misterioase noduri sferice / Din care izvorăşte viaţa precum simfonia / Unui răsărit 
de soare un nai uriaş / Din lumina căruia se îmbracă în zăpada petalelor / Livezile de cireş şi 
grădinile de liliac” („Eu sunt un călător cu un singur bagaj”). Mitul androginului revine obsesiv, 
ca şi trimiterile la mantre / tantre, poeta creând o întreagă mitologie a erosului, a fiinţării şi a 
devenirii: „Omule mugure deschizi către infinit / Cupa inimii şi acolo din lumină / Se naşte alt 
mugure şi din el unul nou / Ca nişte mâţişori aurii dintr-o salcie / Ce priveşte cristalul râului / 
Trăieşti doar această zi repetată / Dintr-o unică primăvară / Te coci şi întomnezi în iluzii / Şi 
când pojghiţa se usucă de arşiţă / Se naşte trupul cel nou şi din el altul / O scară din doi şerpi 
îmbrăţişaţi / Albul şi negrul ştiutul cu neştiutul / Văzutul şi nevăzutul când auzi / Chemarea 
naiului sfânt şi dispari în vocale” („Trăieşti doar această zi repetată”). 

Unele texte surprind prin paradoxala încercare de a obiectiva starea de extaz, 
de a o traduce narativ, în versete cu cadenţă imnică: „Translatezi în supramental hiatus 
/ adâncul nelimitat e liniştea / Mări de azur se preling în subteran / Şi formează peşteri de 
cleştar / Cristalele pleacă în pelerinaj / Dând naştere unei planete necunoscute / Acum oul 
înseamnă viaţă / Ieri era moarte mâine va fi moarte / Clipa e singura conştiinţă vie / 
Transparenţa dinlăuntrul său / Se evaporă într-un auriu tandru / Diferenţa dintre un măr şi 
un astru / O dă informaţia în trepte / Inversare analogică / Ce duce la identificarea sursei / 
starea de extaz umple pe rând golurile negre / Ca o punte ca o seceră lunatică / făptura 
prezentului recreează uitarea / Şi argintul viu începe să migreze / În clepsidra sunetului pur / 
Coaja realului e un mozaic / Încrustat între pereţii cascadei” („Clepsidra sunetului pur”). 
Astfel de texte, scrise parcă sub dicteu automat ori în starea de extaz contemplativ 
a lumii pure a ideilor / esenţelor sunt dificile la lectură din cauza fragmentarismului 
/ ermetismului lor, dar păstrează, în mod inexplicabil, starea de cântec şi de 
reverie.  

Bucuria plutirii, a contopirii cu nemărginirea, nunta astrală, desprinderea de 
corp şi trăirea în mental sunt uneori înlocuite de durerea revenirii la realitate: „Eu 
sunt un călător cu un singur bagaj / Şi traiectoria mea se dilată sau se îngustează / după bucla 
ondulaţiei perpetue care mă propulsează / În câte un popas rămân pe braţe cu planetele / Flori 
de lotus culese din acest lac eteric mereu schimbător / Alteori sunt un vid nesfârşit şi din tăcerea 
aceasta albă / n-aş vrea să plec dar iubesc / Deşi mă doare mă reîntorc iar şi iar / Pentru a 
deveni o pagină nescrisă dintr-un ziar” („Eu sunt un călător cu un singur bagaj”). 

Puţini cititori au informaţii despre tehnicile şi principiile yoga: Viorica 
Petrovici, practicantă şi profesoară, găseşte „oglinda fluidă” în care aceste tehnici / 
principii se răsfrâng şi se transformă în poezie pur şi simplu. 
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Victoria MILESCU 

 
 

PARADISUL PIERDUT AL BĂLŢILOR 
 
 
 Leviathanul, 
substanţiala antologie a lui 
Nicolae Grigore Mărăşanu, 
reuneşte poezii din volumele: 
Insula (1973), Corabia de fosfor 
(1976), Umbra fluviului (1979), 
Enisala (1980), Distanţa dintre 
mine şi un iepure (1983), Capriciu 
pentru cele patru vânturi (1986), 
Îngeri şi banjouri (1998), Marţea 
canonului (2001), Sufletul cântă 
despre sine (2002), la care se 
adaugă alte câteva poeme din 
periodice şi poeme inedite, 
acestea din urmă sub titlul 
Şapte extaze. Deşi cărţile din 
care s-a făcut selecţia apar la 
anumite intervale de timp, se 
observă o impresionantă 
consecvenţă în ceea ce priveşte tematica dar şi abordarea stilistică. Cărţile par a se 
continua una pe cealaltă, în fiecare regăsindu-se elemente asemănătoare dar de 
fiecare dată la altă scară a sugestiei, la o altă vibraţie. Autorul îşi rescrie biografia 
rescriind biografia locului natal. Puţini autori se identifică atât de mult, până la 
obsesie, până la contopire cu locul naşterii, făcând din acesta propriul univers 
literar, aureolat de marca sa recognoscibilă, particularizantă.  

Născut în comuna Măraşu (jud. Brăila), de unde şi-a luat şi numele, 
Nicolae Grigore Mărăşanu aduce în literatură lumea frumoasă şi aspră, plină de 
pitoresc şi dramatism, din arealul delimitat de fluviul Dunărea, bălţile Brăilei, Insula 
Mare a Brăilei. Aici este raiul păsărilor sălbatice, al peştilor de tot felul, al mistreţilor 
şi cocoşilor sălbatici, al oamenilor inocenţi sau duri, al hoţilor şi tâlharilor, peste 
care adie un vânt de libertate şi nebunie. Graniţa dintre real şi fantastic e una lichidă 
sau lichefiată, miracolul face parte din viaţa de toate zilele, cum viaţa trăieşte în 
bună înţelegere cu moartea văzută ca o trăsătură de destin sau de onoare. Această 
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lume de apă aminteşte uneori de Bacovia: ,,iar vâslele mi s-au tocit de ape‘‘; ,,cailor 
li s-au muiat copitele de ape‘‘; ,,şi mă visez înfăşurat de fluviu‘‘ etc.  

Şi totuşi, e mai mult decât o ,,Lacustră‘‘, prin vitalitatea stranie, căci fluviul 
tutelar e un animal fabulos, cu putere de atracţie, gorgone şi anafoare, sirene şi 
cocoşi de apă, stridii albastre şi sturioni, iar pe apele lui pluteşte ,,Corabia de 
fosfor‘‘. Având umbră are şi corporalitate, putând fi când intransigent când 
maleabil, cu care omul e în strânsă comuniune: ,,Să-ţi tragi fluviul peste trup/ ca o 
cămaşă,/ să simţi că te reverşi/ peste maluri,/ rana lumii să o speli/ cu lacrima 
curgerii tale‘‘. Rareori vom găsi conturat atât de bine universul pescăresc. Peştele e 
hrană, obiect de schimb, emblemă, matrice universală: tobele şi încălţările se fac din 
piele de peşte, ,,pescarilor le miroase sufletul a peşte‘‘, ,,miroase a peşte fript în 
Univers‘‘. Lumea pescarilor e una simplă şi misterioasă, pură şi cosmopolită, cu 
personaje cărora damnarea le asigură respect şi celebritate. Apar aici faimosul 
Terente, hoţ de cai, cârciumarul Roadevin, dar şi tanti Elvira recuperată din 
folclorul brăilean, alături de alte personaje savuroase ce petrec în cârciumile 
,,Căruţa brăileană‘‘, ,,Geamuri late‘‘, unde se înfrăţesc de-a valma lipoveni, greci, 
turci, prin tăriile alcoolurilor, prin cântecele banjourilor. Autorul fixează în tablouri 
vibrante un paradis pierdut, depozitar de fapte, mentalităţi, ritualuri. Scrise în 
versuri clasice ori libere, uneori ca romanţe sau cântece tânguioase de chiralină, 
folosind verbe tari, cuvinte neaoşe, poemele reconstituie istoria comună la nivel de 
individ sublimată câteodată într-un chiot bărbătesc: ,,Brăilă, lacrimă deasă‘‘, 
,,Comorofcă, dor bălai‘‘. Din când în când prin această lume pierdută şi reînviată 
trece câte un mitic leviathan: ,,Leviathan,/ contemporan diluviu,/ mă scaldă-n 
ochiul lui/ trandafiriu‘‘.  

Leviathanul traversează înficoşător şi măreţ aproape toate volumele lui 
Nicolae Grigore Mărăşanu coagulând o creaţie poetică autentică şi profundă. 
(Editura ,,Grai şi Suflet – Cultura Naţională‘‘, 2004, 416 p.) 
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Luciana MEDVE 
 

ILEANA PETREAN PĂUŞAN - ,, Maci pe rotativă” 
 

 Sugerînd un ,, apetit sangvin” ( poate) dar cu siguranţă insinuînd  ( echilibrat ) 
intenţia sangvină ( maci pe rotativă, evisceraţi, ei înşişi jertfelnic ) lirica Ilenei Petrean 
Păuşan este fluidă, fastă, transparentă şi totodată stoică, definind indefinitul într-o mare 
absenţă a ,, lacătelor chei `` determinative : 
  ,, A ruginit şi coasa, tată, 
  Şi carul stă uitat, neuns, 
  Şi vorbele nespuse , iată, 
  În gînduri-pietre s-au ascuns. 
  Iar iarba creşte lîngă cruce 
  Eu nu-s fecior să o cosesc… `` 
 Timpul (,, maşinărie infernală `` ,, ard vii speranţe pe ruguri,, ,,şi roţile timpului 
gem ``) devine proteic: ,, Nimic nu-i tulbură tîrîtul mut ``, stare care-l sincopează 
(popasul) şi-i determină retragerea în preistorie: 
  ,, În mine doar popasul îşi găseşte 
  Tăcerea trîmbiţînd pereţi de lut `` 
 Un concentrat tematic, esenţă şi sens existenţial, derivă o mare,,Tresărire `` 
(,,Securile crescute în copaci``) precum şi translucid imperiosul nomen : 
  ,, Mormintele prea multe fără nume 
  Mă-nvinuiesc că m-am născut tîrziu`` 
 Ca o adevărată ,, brazdă poetică `` ( ,,Am o sămînţă-n palmă/ şi toată-s 
rădăcini ``), poezia Ilenei Petrean Păuşan este din plin articulată de simbolistca zborului 
( ,, Vom trece-n nezburare amîndoi `` ), bogată în imagini în care ideea poetică se 
personalizează: 
  ,,( de-aceea-n noaptea asta 
  am mai uitat să fiu 
  şi-alunec despletită 
  într-un poem tîrziu...) `` 
 Voalat ( structural) de ,, respiraţia mistică `` ( ,,şapte pietre``  ,    ,, nouă 
pietre``) , versul (scurt) ,, Încet, încet`` ia ,,formă de clopot ``, iar problematica feminină 
abordată accentuat, poate prea accentuată ( ,, sînul meu/ top model/ al putreziciunii `` 
) înclină binişor balanţa nedetaşării poetice: 
  ,, infirmitate 
  în eternitate 
  un pîntec ce n-a cunoscut bucuria 
  unui teren de sport `` 
corijînd ( în enunţ )  cu respect şi blîndeţe ,, eternitatea `` oricărei infirmităţi umane, 
întrucît numai rănile hristice sînt veşnice. 
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 Legendară şi mistică ,, Fata cu ochii de mare `` izvor al dorului şi nederminare 
a lui totodată  
  ,,Dhii, dhii, dhii pe nopţi călare 
  Fata cu ochii de mare 
  Şi-o nechează caii lor 
  Către margine de dor`` , 
subliniază statutul acestei poetici robust conturată în ritm şi cadenţă, în muzicalitatea 
romanţioasă ce alternează frustul secvenţial 
  ,, în oglindă 
  o cruce 
  cu litere ruginite `` 
 Circumscrierea zonală e evidentă , în fapt fiind necesară întrucît găzduieşte 
motivele care deşi sînt preponderent existenţiale transced condiţia umană tocmai prin 
actul creaţiei 
  ,,Doar universul noaptea mă crede obosită 
  Misterele sfărîmate de oameni şi le cerne 
  Şi ca să îsi răzbune înfrîngerea pornită 
  Mi-aruncă drept în faţă că m-am născut devreme. ``  
 ,, Fata copacilor fără inele,, atribut ( filiaţie ) a veşniciei confirmă ideatic ,, 
stratificarea autohtonă`` 
  ,, Şi păsările 
  nu ştiu străinul zbor 
  în aripile-mi grele 
  am şi iarna lor 
  să-i las pădurii cîntul nerisipit, curat 
  şi iarnă după iarnă, de ierni m-am încărcat 
  şi îmi simţeam fierbinte zăpade între pleoape 
  chemînd cu mîna-ntinsă o ciută mai aproape `` 
 Asadar, găsim şi cunoaştem în lirica Ilenei Petrean Păuşan o poezie a dăruirii  
,, cu pletele ploi  / mă preling în voi`` într-un prinos de rodire autohtonă după cum am 
mai subliniat 
  ,,şi rod de bună-seamă 
  n-aş da printre străini `` 
     Şi nu întîmplător în această ,, caligrafiere lirică `` şi modestă ,, convorbire `` cu 
poezia Ilenei Petrean Păuşan, comentariul final vizează ,, obrazul fardat`` al istoriei pe 
care s-ar cuveni să-l decosmetizăm toţi şi veşnic măcar cu aducere aminte 
  ,, Treznea 
  dragostea mea 
  lacrimă de sînge 
  pe chipul fardat 
  alm istoriei .`` 
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Persida RUGU  
 

DINCOLO DE ECOUL ASEDIAT 
 
               Pe acelaşi fir liric, precum pe firul Ariadnei, după volumele „Captând simţirea” 
(2002), „Emoţie revărsată” (2002), „Căile unui adânc” (2003), „Arşiţă potabilă” (2006), „În 
visteria unei vibraţii” (2007), se înscrie noul volum de poeme, proaspăt lansat în arena 
lecturii, „Ecou asediat”/ „Eco sotto assedio” (Editura Nouă, E9, Bucureşti, 2008), purtând 
semnătura Feliciei Boldi, care abordează relaţia autor – cititor (în regim bilingv: limba 
română – limba italiană), din unghiul căutării filonului de taină al izvorului fibrei umane 
creative...   
               Felicia Boldi, autoarea, se întreabă ce este cuvântul („Cuvântul?”/ „La parola?”), 
ce semnifică puterea timpului („Doar atâta, un amănunt”/ „Solo tanto, un dettaglio”), cum se 
traduce existenţial problema „emoţiei creatoare de poezie” („Materia”/ „La materia”), în 
ce ritm se derulează dinamica imprevizibilei inspiraţii poetice („Soarta muzei mele”/ „La 
sorte della mia musa”, „Ars poetica”), pendularea de seismograf a balanţei „tăcere – cuvânt” 
(„Vacarm invizibil”/ „Trambusto invisibile”, „Metamorfoză”/ „Metamorfosi”, „Cămila – poem”/ 
„Il camelo – poema”), adierea delicată a fantasmei fără de umbră, iubirea, cu toate tainele, 
cu toate angoasele şi bucuriile sale, inefabile ca bănuita însă nevăzuta zbatere a fulgilor 
de omăt părăsind văzduhul („Popas”/ „Sosta”, „Lângă mine”/ „Accanto a me”, „Tu”, 
„Adevărul din vis”/ „La verita dal sogno”).   
               Arborii orelor trecuţi prin prisma trăirii se cern, sfărâmaţi, ca o altă 
necunoscută pulbere a timpului, timp intrat în cutele meandrice ale istoriei („Istorie”/ 
„Storia”, „Nostalgie”/ „Malinconia”).  
               Şi, iată, „Asfinţitul se descompunea/ în propria-i auroră,/ invadat de ţipetele/ păsărilor 
nocturne,/ care însoţeau suliţele decibelilor/ ce pluteau în singurătate.../ Ce ar mai fi de făcut?/ 
Printr-un semn generos, Dumnezeu/ arunca năvodul de vânt/ pe care, obosită,/ puteam să mă 
sprijin.” („Năvod de vânt”) 
„Il tramonto si scomponeva/ nella sua propria aurora/ invaso dai gridi/ degli uccelli della notte/ che 
accompagnavano le lance dei decibel/ che fluivano nella solitudine.../ Cos’altro ci si sarebbe potuto 
fare?/ Con un gesto generoso, Dio/ gettava lo strascino di vento/ su cui, stanca,/ potevo appoggiarmi.” 
(“Strascino di vento”)  
               Universul poetic al autoarei descoperă o îngemănare a timpului şi a spaţiului 
printr-o transpunere ascendentă a transformării spiritului uman. Eul liric este prezentat 
ca raportor, într-o ecuaţie a dezagregării realităţii umane. Mediul nocturn este 
catalizatorul forţelor dornice de a descompune singurătatea (ca plan al transgresării 
fiinţiale) în sfera tăcerii – glăsuire a lui Dumnezeu. Alternanţa viaţă terestră – viaţă 
astrală descoperă o transpunere a existenţei umane în cadrul temporal al eternei vieţuiri. 
În acest sens, cimitirul devine metafora-portal a două emisfere legate de o singură 
realitate: viaţa. Somnul şi visele se relevează ca limitări depăşite de ochii umani,  care, 



 

47 

deşi „lipsiţi de privire”, sunt măsura infinitului adevăratei existenţe, a existenţei 
primordiale sublimate, tainic, in cuvânt.  
„Tic-tac-ul/ spărgea liniştea marmoreană/ a cimitirului/ cu monumente înnegrite/ de fumul 
lumânărilor/ şi de timp./ Atunci, doar ochii,/ lipsiţi de privire,/ dar treziţi din somnul cu vise,/ 
măsurau timpul/ în ceasul de jucărie al vieţii de apoi.” („Drum continuu”)  
„Il tic-tac/ rompeva il silenzio marmoreo/ del cimitero/ con monumenti anneriti/ dal fumo delle 
candele/ e dal tempo./ Allora, solo gli occhi/ privi di alcuno sguardo/ ma destati dal sonno con sogni/ 
misuravano il tempo/ nell’orologio giocattolo/ della vita dell’al di la.” („Cammino continuato”)  
               Lait-motivul timpului irizează dorinţe pe care autoarea le descrie mereu sub 
cupola unei noi alfabetizări. Timpul se dedublează. Prezenţa umbrei sale, „care-i 
seamănă”, îngemănează sufletele în forma deplină a acţiunii creatoare, a forţei 
creatoare:  iubirea. 
„Zi de zi, mă mistui/ pentru cel pe care-l iubesc./ Opresc timpul pe umbra care-i seamănă,/ ca să 
schiţez mereu alfabetul dorinţei./ Apoi, îi scriu numele/ cu ghimpii trandafirului roşu,/ tatuaj sacru,/ 
(...)” („Zvon de zi, spre noapte”)  
„Giorno per giorno mi consumo/ per colui che amo./ Arresto il tempo sull’ombra che gli somiglia/ per 
abbozzare sempre l’alfabeto del desiderio./ Poi, gli scrivo il nome/ con le spine della rosa rossa/ 
tattuaggio solenne,/ (...)” (“Voce di giorno, verso sera”)    
               Tărâmul liric al Feliciei Boldi poate fi însumat în expresia bobul de rouă, care se 
descoperă ca şi chintesenţă a purităţii apei, aşa cum poezia este chintesenţa vieţii astrale. 
Ea se revelează ca un izvor de har şi conturează o esplanadă de semne – simboluri care 
denotă o muzicalitate aparte; căci, dacă „Bobul de rouă/ este izvorul dimineţii,/ supapă 
binecuvântată/ a naturii/ care se prelungeşte/ în acest refugiu al timpului./ (...)” („O zi abia 
începe”); „La goccia di ruggiada/ e la fonte del mattino,/ valvola benedetta/ della natura/ che si 
prolunga/ in questo riparo del tempo./ (...)” („Un giorno sta per cominciare”), atunci, oriunde şi 
oricând, „(...) fericirea se răscumpără/ numai prin suferinţă,/ care cere viaţă,/ şi dincolo de Infern.” 
(„Ecce homo!”); „(...) la felicita viene ripagata/ solo tramite la sofferenza/ che ricchiede vita,/ anche al 
di la dell’Inferno.” (“Ecce homo!”).      
               Alternanţa timp – viaţă descoperă numeroase valenţe: influenţa destinului, 
penitenţa, avatarurile iubirii. Aceste trei aspecte delimitează problematica unităţii 
spaţiului de acţiune al eului liric. El este determinat de cele două implicaţii majore: 
timpul, ca forţă de măsurare a acţiunii umane în spaţialitatea existenţei sale, şi viaţa, în 
totalitate, ca o axă ludică a unităţii planurilor, într-o conformă, ardentă şi continuă 
expresivitate creatoare. 
               Poeta Felicia Boldi transcrie în atingerea metaforică a unui penel solstiţiile şi 
cuvintele vechilor legi, conturând o nouă dimensiune a transgresiunii metaforei la 
forma sa ultimă, de semn ontologic.  
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Petru COVACI 
 
 

Dacă 
 
dacă 
sub vocea molcomă 
adormită sub semnele intrate 
clandestin 
aerul stins al unui poem 
te-ar întreba 
fără să-ţi aminteşti de nimicuri 
ce i-ai răspunde 
 
este deajuns sa fii un tip aşezat  
să asculţi prostiile altora  
să stai cuminte la coadă 
cum s-ar prelinge o lacrimă 
pe jumătate uscată 
ca într-o cursă unde câştigătorul 
primeşte  
cu strângeri de mână 
un sicriu de medalii 
dacă 
 
şi iarăşi 
 
 
 

Veniţi şi luaţi soare 
 
hyadele doar vor aminti  
despre câinii cu botniţa pusă pe 
cuvintele noastre  
 
vai, ce bine ar fi  
dacă s-ar întâmpla mai multe minuni :  

puiul discordiei nu s-ar mai naşte  
minciuna ar fi pe cale de dispariţie 
şi uite aşa, criticii 
se vor mira ca proştii 
cum de arta nu poate duce la 
comunism 
 
poezia curge cuminte 
fără să adune apa murdară 
să ne-o pună in față  
și să strige : aici, aici v-aţi spălat 
spiritul şi buzele însetate de vise 
 
nu, poezia aproape că nu mai e  
poezie 
ci doar o stare între 
a fi si a rătăci 
când pustia voastră 
se întinde peste pustia mea 
 
nimic nu mai are puterea rodirii ? 
 
soarele, iată soarele 
bucuria calmă din razele lui !  
 
soarele 
bunul nostru prieten 
de parcă cineva ne-ar şopti 
cu glas amorţit sub ploi nesfârşite : 
 
veniţi, veniţi şi luaţi soare 
să nu se întunece ziua ! 
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Tudor NEGOESCU 
 

O proză a stimulării imaginarului colectiv 
 

Poetă, prozatoare, jurnalistă, artist 
plastic, bistriţeanca Melania Cuc a devenit o 
prezenţă agreabilă în peisajul literar 
românesc de după 1990. Cea de-a 
optsprezecea apariţie editorială a prolificei 
autoare se intitulează Graal (Târgu-Mureş, 
Ed. Nico, 2007) şi este o scriere cu valoare 
de document existenţial, o proză confesivă, 
autobiografică, introspectivă. Poate fi privită 
şi ca un melanj între cercetarea de tip 
jurnalistic şi jurnalul intim, dar şi ca o 
relatare despre frământările pricinuite de 
actul creaţiei sau, de ce nu, despre căutarea 
propriei identităţi într-o lume sfâşiată de 

profunde crize axiologice. Nicolae Băciuţ, autorul prefeţei, vede Graal-ul ca pe ,,o 
carte despre travaliul/ aventura/ bucuria scrisului’’.  

Melania Cuc declara într-un interviu că scrie fără a beneficia de  o 
,,gestaţie” prealabilă a materialului narativ (,,Eu nu-mi construiesc cărţile dinainte, le 
creez la timpul cuvenit’’). Această manieră compoziţională este confirmată încă din 
primele rânduri ale Graal-ului, într-un pasaj ce joacă rol de captatio 

benevolentiae: “Nu am nici un chef de cartea asta, îmi zic. Facerea ei este ca şi cum un prunc 
mi-ar da semn că nu vrea să vină pe lume. Ş-apoi, nu e vorba nici de gestaţie, nici de travaliu… 
iar de va fi să vină şi ziua sorocului, naşterea nu se desăvârşi nici cu bisturiul, nici cu forcepsul. 
Nu există până în clipa asta, scris pe pagina electronică, decât titlul - Graal - un substantiv 
clănţănit de atâtea ori în gura aia rea şi întruna flămândă a lumii, încât nu ştiu de ce mi l-am 
ales dintre atâtea alte titluri de best seller sigur, tocmai pe acesta. Nu ştiu nici de ce aş scrie tocmai 
eu o astfel de carte…” 

Varvara-Melania, ,,Scriitoarea’’, instanţa auctorială omniscientă, îşi 
propune ,,să atace frontal Ficţiunea”, alegându-şi drept laborator de creaţie şi turn de 
fildeş  locaţia izolată şi, totodată, primitoare a Satului fără Nume. Cândva un topos 
mitic, încărcat de referinţe istorice, Satul fără Nume este acum ,,un loc în care Veşnicia 
nu mai poartă opinci, nici cătrinţă de lână seină. Doar rochii de la sold şi adidaşi ieftini, de 
China”. Autoarea are o viziune picturală asupra acestei comunităţi rurale post-
decembriste, tablourile conţinând, uneori, accente de ironie aspră: ,,Pe uliţa principală 
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şi pietruită tot mai fără de interes şi din fonduri continentale, buiesc ţăranii autohtoni, cu şlapi în 
picioare şi maieuri imprimate cu figura unui celebru gladiator.’’ 

Lupta dintre realitate şi ficţiune se mută, din planul creaţiei, în planul 
personalităţii, devenind o luptă între două componente antinomice ale profilului 
psiho-moral al eroinei. Personajul principal propus de Melania Cuc face eforuri să-
şi accepte şi, totodată, să-şi controleze identitatea duală: Varvara, ,,celălalt prenume 
primit la cristelniţă şi pe care îl trag după mine de-o viaţă, ca pe o trenă plină de 
scaieţi vineţi’’, marchează latura ,,ţărănească’’, practică, legată pe tradiţii, pe când 
Melania, ,,prenume blând ca mielul hrănit la turmă’’, asigură componenta citadină, 
elevată, culturală. 

Atrasă de mirajul enigmaticului potir, Varvara-Melania invocă fapte 
istorice, vorbeşte despre iubire şi idealuri cavalereşti, întâlnite în lumea de mucava 
şi celuloid a unui platou de filmare. Eroina participă în calitate de figurantă la un 
spectacol halucinant în care Satul fără Nume devine un imens platou de filmare. 

Personajele, actori şi localnici, au trăiri intense, redate în tuşe viguroase, 
dar, din păcate, ,,poveştile” lor sunt creionate cu oarecare parcimonie, lapidaritate, 
chiar dacă autoarea face dovada că e înzestrată cu un acut simţ al detaliului. Lebăda, 
Mirele, Regizorul, dom` Vali pensionarul, nebunul satului sau Gherghina, moaşa 
comunală, devenită spre finalul cărţii Gerda, actriţă şi om politic, sunt surprinşi în 
,,vârtejul” unor adevărate secvenţe cinematografice. De multe ori, autoarea lasă 
impresia că lucrează/a lucrat sub presiune scenele, grăbită fiind (de cine, de ce?) să 
definitiveze construcţia epică, să-şi demonstreze talentul literar, calităţile de 
prozatoare. Astfel, constatăm că, în subtext, demersul narativ al autoarei are şi o 
tentă nedisimulată de frondă la adresa unui comentator incomod, numit Marele 
Critic, posibilul destinatar al întregului spectacol de ,,umbre şi lumini” oferit de 
Melania Cuc în micro-romanul Graal: “Marele Critic nu mă place ca scriitor, ca om nu mă 
cunoaşte... (…) Atunci iar scriu, o fac din spaimă teribilă, fără să mai derulez banda, să dau 
înapoi din idei, să recitesc, să corectez capitol după capitol. Da, este ca într-o euforie şi, aici, acum 
îi dau dreptate Marelui Critic. ” 

Varvara-Melania, personajul narator, percepe Graalul ca pe un simbol al 
iluminării interioare, aventura descoperirii elixirului vieţii fiind, într-o cheie 
culturală, chiar aventura cunoaşterii. Pentru a potenţa efectele acestei aventuri 
spirituale, autoarea inserează în text şi câteva semne formale ale fantasticului, cum 
ar fi pata de sânge care apare şi dispare de pe bluza eroinei sau enigmaticul pocal 
din pictura expusă într-o Galerie de artă. 

Cu micro-romanul Graal, Melania Cuc îşi propune să se elibereze de 
inhibiţiile legate de actul creaţiei literare (şi reuşeşte, într-o bună măsură), să câştige 
lupta începută cu Marele Critic (vom vedea mai târziu dacă a reuşit!) şi, mai ales, să 
scrie o proză a stimulării imaginarului colectiv.      
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FEMEIA ÎN LITERATURĂ 
 
1. Cum priviţi poezia şi proza feminină? 
2. Care ar fi în opinia dumneavoastră portretul femeii în literatură?  
 

Dana Ştefan - Absolventă a Academiei de Arte Vizuale " 
Ion Andreescu" Cluj. Profesor de educaţie plastică, dir.adj.- 
gimnaziul "Dacia"- Oradea, lector asociat al Academiei de 
Arte Vizuale în cadrul Universităţii Oradea  
1. Oricum, e foarte personal cum văd eu lucrurile, pentru că 
tu eşti mai înalt de exemplu şi nu ai deci aceeaşi origine a 
elementelor în spaţiu. Unghiul de privire diferă… Dintr-o 
livadă de mere cu globuri transparente de sticlă, uite, m-am 
trezit Femeie, sâmbure zornăitor şi cu o Lume de dinafara 
mea ce stă aninată de propria mea crenguţă! Poezia e aşa… 

aproape o pictură. Din puncte mişcătoare ce poartă în sine timpul nemărginit. Marea 
prea plină, revărsată dintr-un decor universal iar din ploile de dincolo de dimensiuni, 
simple cercuri în cerc unde noi sunăm ca o muzică a sferelor în tăcere şi adânc… 
2. O femeie: Nebuloasă cu ochi verzi, incandescentă brodată cu aţe albe însăilate 
mărunt, strălucire delicată desfăcând petale, contur geografic urzit să poată fi parcurs, 
însemne tatuate pe umăr dezgolit, mătase încolăcită după gât, cerdac înecat în iedera 
cuvântului, şoapte picurate în ureche, sâmburi de cireşe sărutate cu gura, mătăsuri 
lunecând din mâini, zmalturi bordurate muiate în sidef, furnici dulci rătăcite prin 
colţuri, priviri lunecând pe sticle lipiciuri, amestecătură melodică prinsă într-o mărgică, 
sfârşit de lume, început de lume, foc şi risipă, risipind, cruzime împărătească, lânuri 
tricotate leneş, centru al pământului clocotind mărunt, capriciu aruncat printre cristale, 
gând strecurat prin albituri, ochii fosforescenţi ai unui bărbat, cuib de gânduri uşoare, 
ierburi de vrajă împletite, dâra de mireasmă şi-amestec de grădini, stropi ce se sparg în 
globuri mărunte, minge rostogolitoare într-o cutie, amestec de nisipuri fierbinţi, 
amestec de hăţişuri albastre, amestec de zăpezi, amestec de oglinzi, labirint, sentimente 
şi neînţelesuri…  
O femeie: bărbatul ce cuprinde. 
O femeie: bărbatul ce răsfrânge.. 
O femeie: bărbatul ce o decorează pictând-o şi- nşirând.. 
 

Marin Badea - Scriitor. Bucureşti 
1. În ultima vreme mi-au căzut privirile pe mai multe creaţii ale 
poetelor sau prozatoarelor. Am constatat invariabil că poezia şi 
proza feminină tinde să se remarce prin mediocritate, situaţie 
întărită oarecum de abordarea a cititorului de pe o poziţie 
superioară, în sensul de a nu-l ademeni în inefabil jalonând 
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puncte intermediare obligatorii şi a-l aduce treptat la extaz, ci de a-i lăsa, în mod 
nejustificat, liberul arbitru, motivând lipsa de implicare artistică, poate chiar o anumită 
comoditate intelectuală, prin aceea că cei ce înţeleg vor intra în universul elaborat, 
ceilalţi n-au decât să mai caute. Iar căutările acestea sfârşesc inexorabil într-un prozaic 
excesiv. Cu alte cuvinte, consider că poezia sau proza feminină nu se remarcă prin 
inovaţii de procedee artistice cu acţiuni , ori efecte duale sau multiple, iar asimilarea 
creaţiilor nu-ţi conferă o senzaţie finală de plenitudine, ci numai o învăluire de trăiri 
artistice rudimentare. De fiecare dată când citesc poezia sau proza feminină încerc o 
senzaţie de tristeţe din cauza insatisfacţiei: nu am de ce să vibrez. La început, citeam 
mai mult, în speranţa că voi găsi valori care să mă acapareze, să mă devoreze şi să mă 
entuziasmeze. În ultima vreme, am renunţat: prefer să mă concentrez pe mesajul 
personal. De aceea, în cazul în care, prin aceste rânduri, fac o nedreptate cuiva care 
poate dovedi contrariul celor ce susţin, îmi cer scuzele de rigoare. Vă rog să-mi oferiţi 
posibilitatea care să ateste faptul că mă înşel! 
2. În scrierile mele, femeia pozitivă este inteligentă, activă sexual – chiar bisexuală, plină 
de farmec, sensibilă, demnă, conştientă de importanţa ei, manipulatoare din umbră a 
bărbatului, interesată de stabilitate într-o relaţie de durată, o admiratoare a masculului 
dotat cu trăiri elevate, generoasă şi altruistă. Cea negativă este cârcotaşă, egoistă, 
excesivă, lipsită de scrupule, orientată către relaţii mutiple cu diferiţi bărbaţi, dotată cu o 
infrastructură sexuală de excepţie, în general, cauza unor evenimente negative majore. 
Evident că portretele feminine mi le creez în funcţie de obiectului mesajului principal al 
scrierii, prin combinare între elementele mai sus menţionate, de aşa natură încât, în final 
să rezulte un personaj bine motivat. Aşadar, în crearea portretului unei femei nu este 
suficient să fii un bun psiholog, este obligatoriu să fii şi un bun fizionomist. Aşadar, aşa 
văd eu femeia în creaţiile mele. Dar, dacă întrebarea se referă la creaţiile altora, vă rog să 
precizaţi cine sunt aceştia şi de ce-mi solicitaţi mie opinia despre creaţiile lor. 
 

Ştefan Brandes-Lăţea 
S-a nascut la Sighisoara acum 50 de ani, oras unde a initiat in 1992 
"Festivalul de arta medievala". Este absolvent al Facultatii de Arte 
Plastice "N. Grigorescu", din Bucuresti. Producator si initiator de 
evenimente speciale precum "Festivalul Cetati Transilvanene" din 
Sibiu si "Cavalcasa" din Fagaras. 
1. Mult mai sensibilă şi mai în "temă" decât cea masculină.  

2. Este loc de mai bine, mai ales în ceea ce priveşte femeia modernă. 
 
 
Ionuţ Caragea - (n. 12 aprilie 1975, Constanţa) scriitor român din 
diaspora. Cofondator şi vicepreşedinte al Asociaţiei Scriitorilor de Limbă 
Română din Québec  
1. În primul rând aceste întrebări sunt destul de pretenţioase întrucât 
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există riscul unei generalizări. În al doilea rând, este vorba de autori clasici sau 
contemporani? Este vorba despre literatura autohtonă sau literatura universală? Ca să 
răspund totuşi la întrebare, şi generalizând, poezia şi proza feminină îşi au rolul lor bine 
determinat în mozaicul cultural, aducând un plus de fantezie şi sensibilitate. 
2. Să aibă sensibilitatea poetei Anei Blandiana şi imaginaţia prozatoarei J. K. Rowling, 
cu un plus de filosofie de calitate. Şi să nu scrie de ce iubesc bărbaţii…  
 

Melania Cuc - S-a născut la Archiud, judeţul Bistriţa-Năsăud, unde şi-a 
petrecut copilaria şi unde a desluşit primele semne ale abecedarului. 
După absolvirea Şcolii Medii Tehnice de Horticultură, în anul 1965, a 
continuat studiile la Universitatea DALLES din Bucureşti, Secţia de 
literatură română şi universală. A urmat cursuri de specializare Media, 
iar în anul 1996 a obţinut atestatul de management editorial din partea 
Ministerului Culturii. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, 

membru al Societăţii Ziariştilor din România. Redactor la revista ( electronică) 
AGERO din Stuttgart ( 2006) Realizator programe AS TV Bistrita si Radio 
Transilvania  
1. Nu există neapărat o literatură feminină. Ori esti scriitor, ori nu esti. Literatura bună 
nu ţine de gen, culoarea pielii ori vârsta bilolgică. Mă bucur ori de câte ori dau peste o 
carte bună şi sunt fericită de-a binele când dau peste o scriitoare puternică, care nu face 
uz de licenţe comsumiste pentru a se propulsa pe scena de unde să trimită spre public 
bezele şi unde ar putea primi şi aplauze. 
După câte materiale primim la Revista Agero din Stuttgart, unde sunt unul dintre 
redactori, - pot spune că, se scrie în ziua de azi, într-un fel de disperare de cauză. Scriu 
adolescenţii, maturii, dar şi cei care au ajuns la pensie. Literatura curge de-a valma şi nu 
aveam o critică literară potrivită, nici suficientă, care să facă ordine în acest munte de 
steril, în care se găsesc, evident, şi destule ,,diamante,,. 
Când zbucnesc şi focuri de artificii, talentele care există real sunt aruncate în groapa cu 
lei a criticii literare. Femeile scriitor care au avut succes de public, şi-au câştigat o 
notorietate rapid, au facut-o nu o dată prin forma şi nu prin conţinutul lucrărilor. Nu, 
nu spun că femeile nu sunt foarte bune scriitoare, dimpotrivă, doar că nu au curajul de-
a rupe inerţia, şi se cam învârt în jurul unor subiecte desuete, chiar inconsistente 
precum o pungă cu floricele de porumb,- ca cititor , ronţăni pagină după pagină şi te 
alegi cu atât. Pe partea cealată există şi scriitoare puternice, cu cărţi adevărate, dar … 
dacă nu dau peste imoresarul potrvit, care să le şi facă cunoscute, rămân necitite.  
2. Nu cred într-un portret al femeii în literatură. Noţiunea de scritoare nu este ceva 
static, este un fluid, viaţă… care curge şi se adptează din mers. Nu este o formă fixă pe 
care s-o aşezi în ramă, s-o baţi în cuie. Din experienţa mea, ştiu că pentru o scriitoare 
este mai greu să se impună în elita literară, dacă nu este capabilă să trăiască şi să se 
lupte, cu barbaţii scriitori, pentru imaginea sa. Nu toate femeile care creeaza au si stofa 
de luptător, nu se complac în a folosi arme şi muniţii într-un război al nervilor. Se 
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retrag în lumea lor domestică şi creeaza din ce în ce mai fără de viaţă, -deconectate, 
treptat, de la marile probleme sociale. De aici şi impresia de dulceaţă de roze, în care 
par să se cufunde scriitoarele, nu neapărat numai cele din România. Dar, pentru 
afirmarea talentului lor se duce de cele mai multe ori o luptă inegală cu bărbaţii scriitori. 
Personal am conştientizat de ceva vreme că, pentru a merita să fii privită ca un scriitor, 
chiar dacă eşti femeie şi mai eşti şi blondă, - trebuie să munceşti de zece ori mai mult 
decât un bărbat, să scrii într-un stil care să te reprezinte, să nu ,,furi,, ( mă refer la idei), 
să nu te minţi şi să ai puterea să rabzi şi chiar să zâmbeşti angelic la mitocăniile unor 
confraţi geloşi, - să fii foarte sigură de tine că eşti scriitor. Dacă tu nu crezi în tine, nu o 
va face în locul tău nimeni. 
 

Eugen Evu - (n. 10 septembrie 1944 la Hunedoara) 
Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala 
Timişoara. Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe, 
Literatură şi Arte, Oradea; Membru atestat al Accademia 
Internazzionale Il Convivio, din Sicilia.  
1. Mai reprezentativă afeciv decât cea masculină. Dar – 

atunci când ele scriu poezie şi proza porno, cred că avem un fenomen din vecinătatea 
patologicului. În fine, consider că în general artele au o feminitate, iar textele sunt 
hermafrodite. Mă gandesc de ce nu avem şi îngeriţe, e prea mult masculinism( sic) şi în 
ceruri, şi în subcontşientul nostru ancestral. Matriarhatul revine disimulat şi se răzbună. 
Dar …îngerii era vorba că nu au sex. Apropos, oare cu cine s-a împreunat Cain, după 
uciderea fratelui său, devreme ce nu mai eraua atunci decât ..Adam şi Eva ? Mda … 
2. Portretul femeii în literatură, în arte, în general, este de fapt autoportretist, este 
autoreferenţial în exces, dar mi se pare firesc, natura însăşi a femeii fiind mai puternică 
– mai vitală,- mai tensionată energetic. Metafora er de gen feminin, mai toate noţiunile 
din literatură sunt de gen feminin. Mie îmi displac doar masculinizarea femininelor, 
devianţele, suferinţele care sunt tot ale naturii; mă neliniştesc metafizic.  

 
Sorin-Mihai Grad - este din Satu Mare. În 2001 a absolvit Facultatea 
de Matematică - UBB Cluj-Napoca, în 2002 a terminat Masterul în 
Matematică la aceeaşi facultate. În prezent este doctorand în 
matematică - TU Chemnitz/Germania.  
1. Fără idei preconcepute. Deşi după ce-am citit "Piatra filosofală" 
de Marguerite Yourcenar am afirmat că nu pare deloc o carte scrisă 
de o femeie.  

2. E o întrebare prea generală. În orice librărie se pot găsi destule cărţi în care femei să 
fie bune/rele, frumoase/urâte, sfinte/păcătoase, viteze/laşe, slabe/grase, 
blonde/brunete, dure/sensibile, iubite/detestate… Gândeşte-te doar cum ar arăta 
literatura dacă n-ar avea personaje feminine.  
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Elena Liliana Popescu - Născută la 20 iulie 1948 în Turnu Măgurele, 
Teleorman. Doctor în Matematici, profesor la Facultatea de 
Matematică a Universităţii din Bucureşti, poet, traducător, editor. A 
publicat peste 20 volume de poezie şi de traduceri.  
1. Cred ca atât poezia cât şi proza scrisă de autori femei ar trebui sa fie 
privită exclusiv prin prisma calităţilor literare. Pot aduce în peisajul 
literar nuanţe ce ţin de o sensibilitate şi de o experienţă de viaţă 

specifice, datorită perspectivei aparte din care femeile văd şi descriu spectacolul lumii, 
ceea ce se întâmplă în general într-o oarecare măsură pentru orice autor. Opera literară 
scrisă cu talent, inspiraţie, sinceritate, dăruire, nu poartă amprentă feminină sau 
masculină, şi deşi temele tratate se raportează la o epocă sau un spaţiu delimitate în 
timp ea transmite celui care caută ceea ce rezistă trecerii timpului.  
2. Portretul femeii în literatură nu s-a definivat încă, schiţele se adaugă treptat, 
împreună cu trăsăturile care încearcă să apropie imaginea rezultată din operele deja 
scrise de ceea ce ar putea să fie chipul real al femeii, în esenţă şi în acelaşi timp înzestrat 
cu detaliile care nu sunt altceva decât ilustrări ale efectului legii transformării în evoluţia 
Formei. Toate aceste eforturi îmbunătăţesc permanent calităţile portretului femeii fără a 
putea să îl desăvârşească, fiecare autor contribuind în funcţie de individualitatea sa la 
acest proces infinit, încărcat de mister. 
 

Rhea Cristina s-a născut la 6 aprilie 1973 în oraşul Găeşti, judeţul 
Dâmboviţa. Absolventă a Universităţii "Hyperion" din Bucureşti - 
Facultatea de Ziaristică, promoţia 1997. Licenţiată a Facultăţii de 
Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării - Universitatea din Bucureşti, promoţia 
1997. Între anii 1995 şi 1999 a fost redactor al Televiziunii Sigma-TV5 
(Europe) Bucureşti. Între octombrie 1998 şi februarie 2002 - asistent 
universitar la Facultatea de Ziaristică a Universităţii "Hyperion". 

1. Sinceră să fiu, nu cred că există o poezie sau o proză feminină. În literatură nu cred 
că sunt asemenea diferenţieri. Există poezie sau proză de bună calitate sau nu. Poate v-
aţi referit la poezia şi proza scrisă de femei. Asta este altceva. Dacă luaţi în considerare 
strict România, ca spaţiu literar şi geografic, cred că avem nume remarcabile, cu 
precădere din generaţia '80. Din nefericire, generaţia literară feminină '90, pe planul 
poeziei, are destul de puţine voci semnificative. În cadrul prozei, lucrurile stau mai bine. 
De fapt, discuţia lansată de Dvs ar fi bine să înceapă de la întrebarea: ce înseamnă să 
scrii poezie şi proză cu adevărat? Pe planul poeziei, unde mă simt mai apropiată, mă 
tem că începem să vorbim de dispariţia ei încetul cu încetul şi de prea puţine voci cu 
talent, din partea autorilor fie femei fie bărbaţi. În România se vorbeşte mult şi se 
gândeşte, respectiv se scrie, cu vocaţie foarte puţin. Aceasta este tragedia şi în planul 
literar. Mai bine ne-am întreba fiecare dintre noi şi ne-am teme dacă ceea ce scriem este 
autentic, cu har sau nu. Dacă trăirea spirituală pe care o avem este reală, de la 
Dumnezeu dată sau nu. Când am mers în 2007 la Viena, cu bursă de scriitor a statului 
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austriac (găsiţi detalii pe site-ul meu, www.rheapublisher.ro), am înţeles atunci ce 
înseamnă atenţia şi respectul pentru om, pornind de la oamenii de pe stradă până la 
importante somităţi literare invitate la manifestările ce au avut loc acolo. Important este 
să scriem bine, să ne descoperim pe noi înşine, căutând să nu greşim unii faţă de alţii şi 
respectându-ne poezia şi proza în mod egal, fie că suntem femei sau bărbaţi. 
2. Voi răspunde foarte pe scurt pentru că, repet, mă supără mult vorbăria fără sens a 
românului. Portretul femeii în literatură este precum viaţa ei în societate. Depinde de 
perioade de timp, evident. Şi de spaţiul geografic la care vă referiţi. România stă cel mai 
prost la acest capitol, din păcate. Cel mai bine este reliefat de marii autori ruşi, Tolstoi, 
Cehov, Bulgakov. 
 

Lucia Olaru Nenati (n. 1949) Poetă, prozatoare, eminescolog, 
promotor cultural. Cărţi reprezentative: „Cea mai tînără 
Ecaterină", „Drumuri", „Nesfârşitele vămi", „Cochilii 
cântătoare", „Umbra Casandrei", „Ucenicia de aur şi purpură", 
„Vitrină ascunsă" şi „Arca de frunze", – poezie, „Serpentine", 
„Coridorul dintre ceasuri" – proză, Eminescu. „De la muzica 
poeziei la poezia muzicii" – eseu. Membru al Uniunii Scriitorilor 

din România, membru al Societăţii Ziariştilor din România. 
1. Un prim răspuns scurt ar fi acela că le privesc din interior. Adică fiind eu însămi 
implicată în această aventură creativă e normal că subiectul îmi este mai mult decât 
familiar. Ştiu deci, din propria mea experienţă literară cum e să fi o femeie care scrie, 
trebuind să facă şi toate celelalte servituţi ale statutului de femeie şi, nu în ultimul rând, 
câtă înverşunare poate stârni un asemenea statut în cugetele unor confraţi din „sexul 
tare"!. Pe de altă parte, ca una care am şi predat studenţilor cursuri de literatură, dar am 
şi scris despre cărţile confraţilor şi, nu în ultimul rând, m-am ocupat şi cu cercetarea în 
unele zone ale istoriei literare, aş putea spune că privesc orice subiect de literatură, deci 
şi acesta supus acum atenţiei, din mai multe unghiuri în acelaşi timp, deopotrivă 
obiectiv dar şi subiectiv. Primul lucru care cred că trebuie subliniat despre poezia şi 
proza feminina e că şi acestea sunt (sau nu sunt!) literatură, definindu-se prin talent prin 
capacitatea de-a construi universuri literare proprii, recognoscibile şi mai ales, text 
lizibil. Asta in sensul aderenţei la lectură căci din ce în ce mai mult cred şi eu ceea ce i-
am auzit spunând pe unii cititori profesionişti de literatură şi anume că primul atribut 
definitoriu şi care îndeplineşte funcţia unui test de identitate literară este capacitatea 
unui text literar de-a capta lectorul, de a-l invita să continue lectura stârnindu-i interesul 
şi adeziunea. Din păcate, există azi destul de mulţi autori, fie bărbaţi, fie femei, care nu 
trec acest test, ale căror cărţi sunt citite doar de către confraţii lor de breaslă sau nici 
măcar de aceştia, iar încadrarea lor in câmpul literar se face pe cu totul alte considerente 
decât acelea ce ţin, concret şi strict, de axiologia literară. Aici se adaugă acele pusee de 
teribilism şi de stridenţă a exprimării, de abordarea subiectelor şocante şi imunde la care 
nu o dată concurează şi autoarele de poezie şi proză feminină cu o disperată strădanie 
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de-a fi astfel remarcate, luate in seamă. Aici intervine o altă chestiune care, din păcate, 
ar putea constitui singură subiectul unei dezbateri, aceea a unui anume misoginism 
literar care face ca femeile să ajungă mai anevoie la consacrare decât confraţii lor 
bărbaţi, mult mai pricepuţi în planul « organizatoric », adică al creerii de structuri cvasi-
instituţionale menite să producă afirmarea în « câmpul bunurilor simbolice literare » 
(premii, jurii, grupuri de interese, invitarea abonată la diferite manifestări literare şi la 
lecturi publice, piaţa editorială şi a publicaţiilor literare, etc.). De aceea mi se pare că 
prezenţa femeilor în arealul literar este azi, per total, una mai trudnică decât a bărbaţilor 
şi că necesită multă voinţă, răbdare credinţă în steaua proprie şi dragoste de taina 
scrisului, căci altmineri, în situaţia în care interesul publicului a virat drastic spre alte 
zone ce nu mai ţin de cultură ci, ca în orice ţară occidentală onorabilă, spre 
entertainment, n-ar exista prea multe motive pragmatice de-a cheltui timpul şi energia 
jucând cartea literaturii.  
2. Acesta este cum lesne se poate înţelege, unul dual. Pe de o parte, este cel al femeii ca 
personaj literar şi, pe de altă parte, este cel al femeii ca autor de text literar. De remarcat 
de la bun început că privirea retrospectiva asupra diacroniei literare universale relevă o 
preponderenţă categorică a acestei prime ipostaze asupra celei de-a doua, căci femeia a 
constituit de-a lungul timpului, de când a început să se exercite demersul literar, 
subiectul predilect, muza inspiratoare a domnilor autori bărbaţi ai tuturor timpurilor 
care şi-au acordat fiecare, lira suspinelor pentru Dulcineea orizontului său spaţio-
temporal. Aprofundarea acestei ipostaze ar duce – şi poate ar fi o bună idee! – la un 
adevărat tratat de studiere a unei interdisciplinarităţi avenite care să exploreze liziera 
dintre literatură şi sociologie. Mai restrânsă, dar nu lipsită de interes este ipostaza 
femeii-autor, subiect care şi el ar putea incita la o tratare diacronică şi comparatistă. Nu 
o dată am constatat fiecare că în orice panoramă iconografică din interiorul şcolilor, 
bibliotecilor, a oricărei instituţii ce exhibă zona literară, panoplia oferă, dacă nu în 
exclusivitate, atunci măcar cu zdrobitoare preponderenţă, chipurile marilor bărbaţi ai 
literaturii, fie ea naţională sau universală. Or, o cât de rapidă ochire în panorama 
literaturii scoate la iveală şi chipuri de femei intrate in pantheonul literelor prin opere 
memorabile. De la Sapho la George Sand, de la Emily Dickinson la Sylvia Plath, Ingrid 
Bachmann, Elfriede Jelinek ori, la noi, de la Hortensia Papadat Bengescu la Magda 
Isanos sau Otilia Cazimir până la Ana Blandiana, Gabriela Melinescu, Elisabeta Isanos, 
Cleopatra Lorinţiu sau Victoria Milescu, ori, în planul exegezei, Svetlana Paleologu 
Matta, Zoe Dumitrescu Buşulenga sau Ioana Em.Petrescu si încă destule alte nume, 
acestea constituie tot atâtea individualităţi remarcabile demne de atare reprezentare.Din 
păcate, pluteşte încă, discretă şi tragică, fantoma Hypathiei, frumoasa poetă şi prea 
învăţata cărturară, custode al Bibliotecii din Alexandria pe care întemeietorii alfabetului 
şi chiric, alias Chiril şi Metodiu et eiusdem faringe, au îngropat-o adânc cu tot cu 
amintirea ei ca să un se poată susţine că şi femeile pot scrie şi pot accede la domeniul 
academic al culturalităţii.  
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Daniela Şontică 
Nascută la Vintilă-Vodă, judeţul Buzău, la 23 martie 1970. 
Licenţiată a Facultăţii de Filosofie şi Jurnalism a Universităţii 
"Spiru Haret" din Bucureşti. Redactor la Jurnalul Naţional 
1. Le privesc fără binoclu sau ochelari de cal, pentru că fac parte 
din această tabără, se pare. Cred însă, că poezia şi proza feminine 
nu sunt nici mai bune, nici mai rele, nici măcar egale sau inegale 

cu cele masculine. Când am trecut de etapa „nu vreau să scriu decât pentru mine", care 
exprima totuşi ceva ipocrit, mi-am impus un anume fel de a scrie. Mi-am zis să scriu în 
aşa fel încât să nu se poată vedea că poezia mea este scrisă de o femeie, ci să fie un scris 
fără sex. Aproape toate poeziile din cartea mea de debut au această amprentă, de poezie 
unisex. Mi-am dat seama că mi-a reuşit, când Ciprian Chirvasiu a scris în Viaţa 
Românească că nu se simte că poezia mea este scrisă de o femeie. La momentul 
respectiv, a fost complimentul maxim pe care îl puteam primi. După aceea am simţit o 
revoltă la adresa poeziei scrise de doamnele şi domnişoarele generaţiei 2000, în care 
organele sexuale au fost aşezate după cum bine ştim în toate vitrinele şi oglinzile posibile, 
în toate rafturile, aşa încât aproape nu mai puteai deschide o carte a lor fără şi să nu simţi 
că miroase izbitor a feminitate schinjuită, vârâtă sub ochi cu de-a sila. Mi-am propus să 
scriu cu tot firescul posibil, nu căutat feminin, dar aşa încât să nu fug de ceea ce exprimă 
fiinţa mea, dorindu-mi să arăt lumii că femininitatea normală nu a murit. Cât de mult mi-a 
reuşit acest lucru în al doilea volum al meu de versuri, „Uitaţi-vă prin mine", asta nu mai 
ştiu. Felix Nicolau consemna pe undeva că scriu „despre iubire, despre feminitate, despre 
frumuseţile pe care le ratăm zi de zi". Nu mai cred de mult în departajări de genul „scris 
masculin", „scris feminin". Scrisul trebuie să fie bun şi atât, nu contează dacă are autor sau 
autoare. În schimb, aş vrea să fie folosite corect limba română care conţine cuvintele 
„poetă" şi „romancieră". Proză feminină? Îmi vine imediat în minte un titlu de carte care 
îmi aminteşte că în adolescenţă am cumpărat o antologie de proză feminină chineză. Am 
uitat dacă mi-a plăcut sau nu, ştiu doar că se spunea că este feminină. Când spun proză 
feminină mă gândesc că este scrisă de o femeie, nu că stilul are ceva feminin neapărat. 
Sunt convinsă că nimeni nu se ghidează în lecturi după asemenea împărţiri. Dacă este să 
mă gândesc ce autoare îmi plac, atunci le voi numi pe Margueritte Yourcenar, Virginia 
Woolf, Aglaia Veteranyi, Ludmila Uliţkaia.  
2. Există întotdeauna tentaţia să ne imaginăm scriitorii ca pe nişte fiinţe ideale, superioare, 
rafinate, extrem de inteligente, în stare să exprime lucruri la care poate s-au gândit şi 
ceilalţi oameni, dar pe care numai scriitorii le pot spune aşa de clar, frumos şi memorabil. 
Protretul femeii în literatură? Există femei şi femei. Unele tricotează, altele conduc bănci, 
altele sunt chelneriţe, iar unele, puţine la număr, scriu. Cum să fie aceaste femei? Aşa cum 
sunt, ca toate celelalte, dar având ceva în plus: o anume sensibilitate care fără de care nu ar 
putea scrie.  

Anchetă ealizată de Daniel LĂCĂTUŞ 
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Constantin  LUCACI 
 

            Scupltorul Constantin Lucaci s-a născut la 7 
iulie 1923, în Bocşa Română, judetul Caraş-Severin. 
E cunoscut mai ales pentru fântânile sale, sculpturile 
în piatră şi oţel, respectiv pentru diferite ansambluri 
monumentale combinate, inclusiv a celora de tipul 
fântânilor cinetice, dintre care cele din oraşele Reşiţa şi 
Constanţa sunt printre cele mai cunoscute şi apreciate. 
Aceste fermecătoare fântâni reînnoiesc tradiţia antică 
formând  adevărate jocuri de apă. Este laureat al 
premiului Herder în 1984. De asemenea a fost 
distins cu numeroase ordine şi medalii. 
            În Italia, la Pinacoteca Sanctuarului San 
Francesco din Paola, a fost inaugurată colecţia 
sculptorului Constantin Lucaci,un muzeu cu o parte 
din lucrările artistului. Este singurul artist român care 
a beneficiat de un asemenea interes din partea unui 
organizator atât de prestigios. Intrată în custodia 
Vaticanului, această donaţie are toate şansele să fie 

admirată de acum înainte de milioanele de credincioşi, care vor  vizita sanctuarul şi locurile ce au fost 
martorele minunilor săvârşite de Sfântul calabrez. Am copilărit pe aceeaşi stradă cu sculptorul 
Constantin Lucaci maestrul necontestat al sculpturii în oţel inoxidabil,ba chiar pe aceeaşi parte a 
străzii la o distanta de 300 metri şi de 30 ... ani. 
            S-a bucurat enorm când am vorbit despre Bocşa, domnia sa locuieşte în Bucureşti. Oraşul 
nostru este aproape de Reşiţa capitala judeţului Caraş-Severin, în aval pe râul Bârzava, acolo unde 
dealurile cedează locul câmpiilor. 
            Am aflat lucruri interesante de la un artist care şi-a dedicat întreaga viaţă artei şi mă bucur că 
prin revista ,,Cetatea Culturală” pot să transmit iubitorilor de artă şi frumos discuţia avută. 
 

,,Arta adevărată nu va muri niciodată!” 
 
- Cine v-a făcut să alegeţi sculptura ? 
- Dumnezeu. Am copilărit la Bocşa, am avut la un moment dat a o mare revelaţie când 
tata a adus nişte brânză învelită cu reproduceri după Michelangelo, când eu aveam 5-6 
ani. Atunci s-a produs probabil minunea. 
               Când am văzut acele reproduceri am avut o stare interesantă, greu de 
descris,când cineva mi-a zis ceva. Cred că fiecare dintre noi ne naştem cu ceva 
dumnezeiesc. 
               Talentul vine din naştere şi ni se dă o vocaţie, probabil din conjunctura zodiei, 
de la părinţi sau chiar de mai departe... 
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- L-aţi cunoscut pe Tiberiu Bottlik,de ce credeţi că artişti ca el nu sunt cunoscuţi aşa cum ar trebui ? 
- Pe la 14 ani ciopleam şi făceam în diferite materiale figuri şi tot în aceea perioada am 
fost la un pietrar din Vasiova care făcea lucrări funerare pentru cimitirele catolice şi 
ortodoxe, făcea îngeri şi oameni. L-am rugat pe acest om Romsauer să mă înveţe să 
cioplesc în piatră. Mi-a dat să fac un cap de bărbat. Mi-a explicat unele lucruri, apoi 
cum să ţin ciocanul şi dalta. M-am apucat de treabă şi se pare că a ieşit ca a maistrului 
sau poate chiar mai bine. 
               Atunci a venit Bottlik, ei doi colaborau, amândoi trăiau din urma lucrărilor 
făcute pentru cimitire, a văzut lucrarea mea şi a întrebat cine a executat, se deosebea de 
stilul ce era în atelierul lui Romsauer. 
               Peste câteva zile m-am dus la Bottlik. Acest om avea o cultură extraordinară, 
era la origine baron. A învăţat la Budapesta, Viena, München şi Paris. 
               El nu este atât de cunoscut pentru că n-a ieşit din tiparele normale. Mulţi nici 
nu ştiu să iasă, încearcă, însă greşesc. În perioada aceea arta în general şi sculptura în 
special se făcea la modul cel mai serios. Trebuie să perfectionezi ce au făcut înaintaşii şi 
să te întreci pe tine mereu, din păcate el n-a fost în stare de aşa ceva. 
               Pentru mine însă Tiberiu Bottlik a fost de un mare folos pentru că mi-a 
transmis cultura franceză,boema aceea de mare valoare şi m-a făcut să înţeleg că pentru 
a ajunge bun trebuie să munceşti tare mult. 
              Am visat să merg la Paris şi să studiez acolo,lucram la uzină unde am învăţat 
gravura, lăcătuşerie, sudura şi strungărie. Mi-am spus că mă duc la Paris unde voi învăţa 
sculptura şi voi trăi din cele învăţate de mine, în uzina de la Bocşa, ştiam că din artă nu 
se poate trăi aşa de bine. 
              Au trecut chiar ani şi el tot îmi amâna plecarea mea la ... Bucureşti. 
              Am renunţat la ajutorul său şi am aşteptat terminarea războiului,ca să iau totul 
de unul singur. Într-o zi când nu mă mai aşteptam la nimic a venit la noi acasă şi mi-a 
spus că a vorbit cu cineva din conducerea uzinei,că voi primi o bursă şi voi putea 
merge să studiez la Bucureşti. 
              Mi-a spus că în tot acest timp m-a urmărit şi că n-a vrut să mă sacrifice,însă 
când şi-a dat seama că viaţa mea e sculptura s-a hotărât să mă ajute. 
              Arta cere sacrificii şi eu pot să spun acum după atâţia ani că aşa este,însă nu-mi 
pare rău. 
 - Prin ce se deosebeşte un artist profesionist de un amator ? 
- Sunt artişti amatori care mor amatori, nu ajung niciodată să facă artă adevărată însă 
mai toţi profesioniştii au fost amatori. Nu poţi să înveţi o şcoală superioară până când 
nu ai încercat să faci ceva la nivel de ... amator.  
- A fost lung drumul până la stilul...Lucaci ? 
- A fost foarte lung şi a fost original. Eu am ajuns la o concepţie personală, la o viziune 
modernă,trecând prin toate fazele. Am studiat natura,omul, am făcut portrete, am făcut 
nuduri şi am lucrat mult în granit până am ajuns la oţel. Am parcurs toate etapele artei 
universale şi aşa am ajuns la viziunea mea. 
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           Sunt unii care vor să facă ceva deosebit, însă ei nu ştiu să facă un portret. Sunt 
etape pe care trebuie să le parcurgem, e valabil în orice domeniu. Mulţi încearcă să-i 
copieze pe americani, din păcate cu banii lor promovează de multe ori kitschul. Noi nu 
trebuie să ardem etapele ci trebuie să le parcurgem. 
- Este răsplătită munca unui sculpor în România ? 
- Munca unui scupltor şi în general munca unui artist din România nu este răsplătită. În 
aprilie 2007 mi s-a deschis în Italia un muzeu personal, patronat de Vatican. Eu nu mă 
pot compara din punct de vedere material nici cu un fotbalist mediocru de la o echipă 
din categoria  a doua. Majoritatea artiştilor se descurcă greu, fiind profesori de desen şi 
din când în când reuşesc să-şi vândă o lucrare. 
- Prin ce se deosebeşte sau se aseamănă un sculptor de un pictor ? 
- Prin nimic nu se aseamănă.Pictura se exprima prin desen,culoare,perspectivă. 
Sculptura e o sinteza şi se aseamănă cu muzica,nu este narativă. Sculptorul trebuie într-
un volum să-şi exprime toată ideea. 
- Cum va evolua arta în general şi sculptura în special în următorii ani ? 
-Nu cred că va evalua tare mult, vor fi nişte ani supuşi oamenilor cu mulţi bani,care 
mulţi dintre ei n-au cultură şi atunci au preferinţe către ...nimicuri, către o artă care nu e 
adevărată. Arta autentică e mai grea de înţeles. 
- Ce transmiteţi celor ce iubesc arta ? 
- Le transmit să aibe încredere, să nu se lase furaţi de tot felul de apariţii, de impostori. 
Din păcate nu toată lumea are acces la artă, dar asta nu dintr-o lipsă de cultură ci dintr-
o lipsă de sensibilitate. 
           Să fie conştienţi că arta adevărată nu va muri niciodată! 
- În afară de scupltură ce pasiuni mai aveţi ? 
- În afară de sculptură eu am făcut mai multe fântâni cinetice, moderne. Ultima a fost 
inaugurată la Alba-Iulia în prezenţa preşedintelui României, Băsescu. 
           Este o fântână de mare anvergură. Aceste fântâni reprezintă o artă complexă, în 
care se regăseşte muzica, arhitectura, apa şi sculptura bineînţeles. 
           Criticul italian Alesandro Amoroso mi-a intitulat fântânile ,,simfoniile lichide ale 
lui Lucaci”. 
- Maestre LUCACI vă mulţumesc pentru acest interviu şi că aţi răspuns provocării mele de a ne 
întoarce în timp şi spaţiu.  Vă doresc sănătate şi încă mulţi ani pentru a face lucrări care să încânte 
privirile oamenilor.  
 

                                  A consemnat  Adalbert  GYURIS 
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Antoaneta TURDA 
 

SŁAWOMIR MROŹEK - Pagini regăsite 
 

 Iată că se împlinesc 15 de ani de când 
scriitorul polonez Sławomir Mroźek se face remarcat 
mai mult prin desenele şi caricaturile sale de la Gazeta 
Wyboreza, după ce, în periplul său prin lume, a cucerit 
publicul mai ales prin teatrul său, după ce îşi făcuse un 
renume şi în proza scurtă. 
 Un moment interesant şi din păcate trecut 
aproape neobservat, în cariera sa literară îl constituie  
apariţia, în 1965,  a romanului-parodie Fuga în sud, 
tradus în româneşte la Editura Albatros, în 1970,  
povestire în care însuşi Mroźek, este unul dintre acei 
eroi  căruia cei patru drumeţi îi admiră  înţelepciunea şi 
generozitatea.  
  Aşezat pe canoanele unui basm din care nu 
lipsesc urmăririle şi deghizarea dar şi trimiteri la istoria, 
arta şi literatura Poloniei, romanul esenţializează tot 
ceea ce va scoate în evidenţă atât de bine, mai târziu 
teatrul său: stupiditatea existenţei într-o lume totalitară, 
remarcându-se printr-o multitudine de detalii ce 
amintesc  şi de talentul de pictor şi desenator al 

autorului. 
 Aici, în acest roman, pe nedrept uitat, suntem familiarizaţi, chiar de la primele 
pagini, cu decorul specific unui stat socialist în care se vor mişca mereu eroii 
scriitorului, amintind oarecum de absurdul kafkian, care în cazul scriitorului polonez îşi 
atenuează senzaţia de spleen, graţie penei sale umoristice. Amintesc doar în treacăt 
câteva elemente ambientale, care caracterizează aspectul oraşului necunoscut şi 
somnolent: vârful turnului Primăriei pe care se afla cândva un cocoş de tablă despre 
care se spune că ar fi fost mâncat, pe timpul foametei din timpul asediului oraşului, de 
către Jadzwingi sau Grădina zoologică care s-a înfiinţat ca urmare a unei decizii 
privitoare la activitatea culturală, venită de la centru şi care odată înfiinţată, evident n-a 
mai putut fi desfiinţată din motive de prestigiu. În acest cadru comico-grotesc în care 
este aşteptat Godot nu putem, bineînţeles, să găsim, decât personaje pe măsură, ele 
completând acel tot mrozekcian în care, asemeni celui al lui Beckett, aşteptarea şi 
neprevăzutul  joacă rolul esenţial: Grasul care locuieşte într-o mansardă de la fereastra 
căreia se vede tot oraşul  este primul personaj care apare în scenă :„...mic, rotofei, cu un 
obraz oval, uşor pistruiat. Fire liniştită, puţin visătoare, îi plac cărţile, mai ales cele 
poliţiste sau cele care descriu felurite crime făptuite pe baza unor deviaţii psihice.Îl 
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vedem cum se dedă îndeletnicirii sale preferate: stând întins pe canapeaua tatălui  său, 
farmacistul oraşului, citeşte al doilea volum al tratatului de medicină legală. Dar ce 
poate fi coperta aceea colorată, ascunsă cu grijă, dar care se străvede totuşi din volumul 
tenebros, cuprinzând descrierea unor delicte rafinate? N-aş pune mâna în foc că nu e o 
poveste...pe care Grasul o citeşte pe ascuns, între analiza unei otrăviri şi relatarea unui 
asasinat comis cu ajutorul unui ciocan de cizmărie. Căci, de fapt, numeni nu ştie care 
este adevărata natură omenească, ce facem pentru noi şi ce facem de ochii lumii”, 
Mijlociul „care poartă o scurtă de piele şi un pantalon strâmt, cu un mare număr de 
buzunare ingenioase, curele şi fermoare” are ca semn distinctiv o maşină albastră 
construită în atelierul tatălui său,  dintr-o vană pentru noi născuţi şi din motoraşul unui 
vechi caiac, impulsionat. Al treilea personaj este poate cel mai misterios întrucât este 
mereu izolat, „se iveşte pe neaşteptate şi dispare tot aşa. Îl zărim întotdeauna peste 
drum, pe celălat mal, al râului, după colţ, alături, dar niciodată aici, de faţă. E orfan şi îl 
întreţine o mătuşă. Atunci când o şatră de ţigani s-a arătat prin împrejurimi, a fost văzut 
în tovărăşia lor”  . Alături de acest triunghi al personajelor care se completează 
oarecum, dă un sens intrigii romanului şi cuplul Maimuţa şi Mephisto Kovalsky, prima, 
impresionantă prin înălţime neobişnuită, umeri largi, cap întunecat deci tot ce sugerează 
sălbăticie şi putere, dar interesantă totuşi  prin faptul că citea romanul pe care îl citeşte 
Grasul şi obţinuse un Premiul Literar care de fapt dezvăluie condiţia artistului într-o 
societate totalitară. Cel de-al doilea personaj din cuplu, „uimitor de inteligent şi de 
primejdios”, aflat în cârdăşie cu traficanţii de droguri şi care se încumetă să 
mărturisească: „mă aflu aici pentru a îngădui compatrioţilor mei să vadă ceea ce Europa 
apuseană m-a solicitat zadarnic să-i prezint” şochează prin tenacitatea cu care parcă 
atrage răul în preajma sa, propagându-l, la rândul său, asupra celor cu care vine în 
contact. Semnificative sunt  şi cuplul maimuţă-antropolog sau celelalte personaje care, 
fiecare la rândul lor, intră în roman, asemeni actorilor pe scenă, adăugând câte ceva la 
atmosfera generală. Ele sunt: Primarul, care, îşi aşteaptă oaspeţii îmbrăcat în costumul 
pentru zile festive, repetându-şi toate variantele aceluiaşi discurs: cel pentru punerea 
pietrei de temelie, cel cu urarea de bun venit către delegaţi, cel în cinstea unei aniversări 
ori pentru sfârşitul de an şcolar”,, directorul administrativ al coperativei 
„Secerătorul”care se  bagă repede în pat, la aflarea veştii că sunt oaspeţi în oraş, sub 
motiv că s-a îmbolnăvit de scarlatină, Comandantul patrulei din tren care, “rătăcit în 
hăţişurile birocraţiei, incapabil să ia o hotărâre, se lăsă doborât de o sumbră apatie” 
atunci când îşi dă seama că se află într-o situaţie fără ieşire, fiind copleşit  de „o adâncă 
deprimare”, omul din baracă, fochistul a cărui înfăţişare „săracă şi murdară, contrasta 
cu expresia feţei lui, deosebit de însufleţită”. 
 Lunga,  întortocheata şi parcă fără sens, călătorie în care întîlnim toate aceste 
personaje, ne reaminteşte,  îndemnându-ne la o re-lectură  mereu actuală, o replică din  
Croitorul: "Mă înăbuş în această lume a strălucirii false şi a minciunii, în care nu există 
oameni, ci manechine, nu suflete... Nu există nici credinţă şi nici un spirit adevărat, doar 
simboluri şi semne exterioare ale spiritului şi credinţei” 
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Marian BARBU 

Antologii canadiene 
DIN ONTARIO 

 
În aria 

bilingvismului 
dinamic, ca să nu 
zicem perturbator, 
nominalizăm şi 
provincia Ontario. 
Aflată la graniţa cu 
USA, locuitorii ei, 
prin tradiţie, prin 
circulaţia oficială 
dintr-o parte într-
alta, vorbesc limba 
engleză. Dincolo de 
Niagara, pe pământ 
american, nici nu se 
concep dispute lingvistice de vreun fel, cum încă sunt în Québec, bruioane, nici atât, 
engleza există şi tresaltă în toate modurile de comunicare (mai ales orală, dar şi  scrisă). 
 Totuşi, ne avertizează foarte serios un savant ca René Dionne, de la 
Universitatea din Ottawa, limba franceză are şi în Ontario o istorie trepidantă de peste 
patru secole. Ea se raportează la descinderea primilor misionari religioşi veniţi din 
Franţa pentru cunoaştere şi decizie. Oameni cultivaţi, toţi teologi, cunoscători de valori 
culturale din antichitatea greco-romană, - şi nu numai – au realizat în permanenţă 
comparaţii, au trasat contururi geografice, au cercetat viaţa băştinaşilor întâlniţi, indieni 
grupaţi pe comunităţi de sânge, ori de interese. Şi-au însemnat îndeaproape impresiile, 
şi-au evocat în texte tipărite voiajele realizate ori au întreţinut o fructuoasă 
corespondenţă cu colegii de breaslă sau cu superiorii lor, ori şi-au împărtăşit gândurile 
în jurnale secrete, unele dintre ele cunoscute foarte târziu. Iată cum călătoriile în 
America de Nord au constituit începutul descoperirii unor lumi noi, dar şi punctul de 
plecare în trasarea culturii şi a civilizaţiei. Căci să nu se uite un fapt esenţial – dincolo de 
colonizarea forţată, cu anasâna cum se zice la români, care a însemnat exploatare, dură 
în foarte multe cazuri, impunerea limbii imperiale (engleză, franceză, spaniolă, 
portugheză) a deschis coridoare şi drumuri nebănuite chiar spre valorile arhetipale, spre 
specificul indigen până atunci neexplorat. Deoarece limbile-n cauză aveau deja un 
standard recunoscut în evaluarea vieţii şi a culturii manifestate. 
 Periplul de cercetare a tuturor acestora, ca şi ale altora, se descifrează şi se 
stabilizează în cartea lui René Dionne, intitulată Anthologie de la Littérature franco-
ontarienne des origines à nos jours, 4 vol., 1997. 
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 Născut în 1929, cu studii în ştiinţele umaniste la Québec, USA, Franţa, Marea 
Britanie, René Dionne a ţinut parcă să epuizeze toată informaţia căpătată până la 1997. 
Aşa mi-am explicat apariţia acestei voluminoase lucrări, ea fiind o formă mult 
amplificată şi revăzută a primei ediţii din 1991. Un experiment similar a înregistrat cu 
două antologii despre realităţile literare din Québec, în 1978 şi 1994, denumite 
semnificativ La Patrie littéraire. De asemenea, împreună cu soţia, Gabrielle Poulin, în 
1980 şi 1994; ei au numit antologia L’Age de l’interrogation. 
 Ca la orice întreprindere literară de grandoarea unei astfel de antologii, se 
cuvine o explicaţie, un cuvânt înainte, o prefaţă, un argument, în loc de… etc., mai cu 
seamă dacă antologia precede sau succede unei Istorii literare (ca în cazul de faţă). 
 Pe de altă parte, dacă identitatea francofonă a celor din Québec este 
permanent alimentată de gândul specificului, identitatea ontariană trebuie repusă în alte 
registre de lucru. În acest context de viziune, Profesorul René Dionne crede că pot fi 
înscrise în corpusul literar franco-ontarian: 

1) opere publicate în franceză de scriitori născuţi în Ontario şi care, fortuit, au 
locuit în altă parte. Exemplu – Jean Ethier – Blais; 

2)  opere ale altor scriitori născuţi în altă parte, dar veniţi ca rezidenţi în Ontario; 
sau spre sfârşitul vieţii s-au retras aici. Exemplu – Gérard Bessette; 

3) opere ale unor scriitori care au fost redactate în cea mai mare parte a lor în 
timp ce locuiau în zona Ontario. Exemplu – Claire Martin. Născută în 
Québec, la 1914, ea şi-a redactat opera de ficţiune în perioada şederii la 
Ottawa – 1945-1972. 

4) opere literare publicate în franceză şi care au subiecte cu impact sau implant în 
zona Ontario. Exemplu – L’Appel de la race, romanul quebecosului Lionel 
Groulx. 
Dacă până aici opţiunile de definire a ceea ce se numeşte franco-ontarian nu 

pot fi discutate, cu amendamentul trasării frontierelor de zonă, semnele mele de 
întrebare se-nmulţesc în privinţa „diviziunilor de periodizare”. Primele două au partea 
lor de explicaţie la suprafaţă. Adică 1) – originile franceze (1610-1760), 2) – originile franco-
ontariene (1760-1865). După aceea, autorul n-a uitat de periodizare, dar excerptele de 
timp capătă alte titulaturi. Aşa că perioada 1865-1910 este socotită ca aparţinând – mon 
Dieu! – literaturii funcţionarilor (3); cea dintre 1910 – 1927 – afirmarea identităţii colective (4); 
între 1928-1959 – tentaţiile limbii şi ale culturii (5); perioada 1960-1972 aparţine literaturii 
universitarilor (6); după 1973 (până la 1997 – n.n.!) se afirmă literatura contemporană (7). 

Două (firave) explicaţii la 6 şi 7. Că în perioada indicată, capul de afiş al 
literaturii l-au ţinut profesorii universitari, pe care i-au imitat studenţii (6). Că 
naţionalismul quebecos a provocat la tinerii franco-ontarienii din Nord o reacţie care s-
a exprimat prin arte şi literatură, reacţie care mai dura încă în 1997. 

Nu împărtăşim nici pe departe asemenea puncte de vedere, aşa încât nici nu-
mi dau seama cum ar putea fi evaluat actul literar în contextuil culturii de epocă ori de 
mai târziu. 
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Vrând să-l înţeleg totuşi pe profesor, îmi explic mélange-ul academic al 
prezentării (deocamdată, din primul volum) modern (biografie, studii, popasuri de 
familie, de carieră, referinţe), o motivaţie despre textele selectate; în partea a doua, texte 
sau fragmente de texte edificatoare. 

Prima componentă este cam egală (1-2 pagini) la cei 51 de autori. Însă cea de 
a doua se arată diferită, disproporţionată în funcţie de mărimea şi de importanţa 
textelor selectate. 

De observat că acel c.v. modern are o pertinentă aglomerare de informaţii, că 
întregul devine o micromonografie de resurse umane, pe care René Dionne a alcătuit-o 
printr-o mare putere de sinteză. Zeci şi zeci de ani, titluri de reviste şi opere-urmărite 
până în cele mai semnificative detalii, într-o goană funambulescă de epuizare – se 
încrustează în spaţiul rezervat biografiei. Nu lipsesc elementele picante de epocă, în 
corelaţie cu altele pe care limba franceză, în bogăţia ei semantică, le-a evidenţiat cu 
asupra de măsură. 

Aşadar, primei componente a primei părţi, deşi este saturată de informaţie, se 
cuvine să-i recunoaştem inteligenta ei ordonare cronologică, de la naşterea autorului, 
afirmare, până la trecerea Styxului; uneori, la reverberaţii valorice ajunse în zilele 
contemporane cercetătorului. 

René Dionne, ca orice erudit modern, n-are partizanat naţionalist, atingând 
grade vizibile de obiectivitate şi în cazul creaţiei franco-ontariene, aşa cum a dovedit-o 
şi în cazul celei quebecoase. Văd aci un semn de normalitate într-o ţară, cum este 
Canada, care nu mai stă demult pe butoiul exploziv al cererilor de independenţă ale 
unor regiuni. De fapt, René Dionne nici în treacăt nu atinge asemenea aspecte privind 
regiunea Ontario. 

Pentru un cercetător de formaţie clasică, termenul de literatură, extins în 
polivalenţa sa creativă, dincolo de nucleele care l-au consacrat (poezie, proză, teatru), 
devine suspect, în cazul antologiei de faţă, atingând difuzul, laxul, dacă nu confuzia. 
René Dionne, deşi nu se explică, lasă a se înţelege că pentru moderni – de ce nu? şi în 
viitor! – în cadrul literarului să includem şi notele de călătorie, impresiile din jurnale, descrierile 
geografice, istorice şi militare, corespondenţa oficială sau particulară, autobiografiile etc. 

Subscriem doar parţial acestei concepţii, multiplicată subiacent de la autor, la 
autor.  

În mare, observăm că primii exploratori francezi – teologi strategi au cedat 
locul militarilor de carieră ori la nevoie au coabitat, în vederea atingerii aceluiaşi scop. 
Retrăgându-se în locaşuri religioase, teologii şi-au început activitatea de misionariat, 
dezvoltând foarte multe culte, în principal, catolice. Modelul francez a avut, desigur, 
importanţa lui de neînlocuit. Un ghid al bisericilor romano-catolice din Ontario (pe 
2007- 2008) indică nu mai puţin de 600 misiuni în 26 de dioceze. În 2008, sunt 
anunţate manifestări festive pentru împlinirea unui veac de misiune catolică generalizată 
şi neîntreruptă în Canada, ca şi în teritorii mai îndepărtate, dependente legal de 
misiunile canadiene. 
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În tendinţa de completitudine a antologiei, René Dionne i-a ataşat, cu ajutorul 
colegilor, hărţi edificatoare privind zona Ontario, pe care le-au reprodus după ediţii mai 
vechi, chiar după originale, ori după Enciclopedia Canadei, din 1988. Rostul celor şapte 
reproduceri este de a fixa în timp conturul regiunii Ontario, stabilizarea lui treptată sau 
definitivă până-n anul 1997. Fiindcă numai astfel, în interiorul teritoriului marcat, se 
poate gândi şi scrie literatură… ontariană. Aşa că primul francez care a sosit în Canada, 
întemeind, la 1608, Québecul, s-a numit Samuel de Champlain (? 1570-1635). A intrat în 
marină de tânăr. Primul lui popas în Noua Franţă datează din 1603. Explorările lui au 
fost geografice, cartografice, etnografice, etnologice, meteorologice etc. Mai puţin 
lingvistice sau de altă natură. Oricum, de la el au rămas trei rânduri de însemnări din 
perioade diferite: 1604-1607, 1604-1612, 1615-1618. Apoi, reunindu-le într-o altă 
tonalitate stilistică, le-a publicat la Paris, în 1632, indicând o perioadă cumva continuă: 
1603-1629. 

Antologatorul i-a selectat texte despre călătoria pe fluviul Saint-Laurent, pe 
lacurile întâlnite, reproducând însemnări despre costumaţia indienilor, locuinţe şi hrană, 
cântece, formele de viaţă privată, de pescuit, de vânat, despre modul lor de gândire 
privind bolile trupului, ale spiritului, despre moarte, despre alimentaţie (pe care o 
consideră mizerabilă, ordinară). 

Nu numai în cazul lui Champlain – devenit referent de premiere a valorilor, 
ca orice simbol naţional, nu numai în zona Ontario – ci şi a altora, care au avut în vizor 
pe indieni, noutăţile… în materie nu sunt mai departe de filmele documentare sau de 
acţiune, cu cowboy din zilele noastre. Domină nota exotică, primitivă, gregară, 
particularităţi care punctează mozaicat arta cinematografică. 

Este de domeniul evidenţei că pregătirea profesională a misionarului îi solicită 
însemnări şi reflecţii în consens cu aceasta. Bunăoară, Paul Ragueneau (1608-1680) a 
studiat teologia, dar şi filosofia la Colegiul din Amiens. Venind la 30 iunie 1637, în 
Québec a urcat convingător scara ierarhiei religioase, având posibilitatea misionară să 
umble în toată Canada. El va înţelege mai profund credinţele indienilor, opoziţia pe 
care o realizează tranşant între Dumnezeu şi diavol. Textele reproduse au cauzalitate în 
această privinţă (Le Christianisme dans les missions huronnes, Superstitions et songes des Hurons, 
Les Hurons devant la maladie, De la maison de Sainte-Marie a l’île Saint-Joseph, - 1648). 

Părintele Claude Dablon (1619-1697), pe lângă misiuni religioase în zona 
Québec-Ontario, s-a dovedit un geograf şi explorator ingenios, cu aplecare ştiinţifică 
remarcabilă. El a descris cum a făcut topografia zonelor prin care a trecut, a Marilor 
Lacuri, în particular, a celui Superior. A evaluat resursele acestora şi terenurile miniere 
din preajma lor. A descris cu detalii şi într-un stil alert fenomenele atmosferice, cu 
precădere vânturile şi impactul acestora cu apa şi cu pământurile uscate. 

Din ordinul iezuiţilor misionari, am reţinut numele lui François Gendron (1618-
1688), fiind, probabil, primul medic care a trăit în Ontario. El a descris în trei epistole 
forma de organizare socială întâlnită aci, mentalităţile oamenilor, grija pentru sănătate şi 
pentru viaţa de cuplu şi de grup. 
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Am depistat în rândul celor 51 de… indexaţi şi numele unui iezuit a cărui 
tinereţe s-a derulat într-o viaţă de vagabond, ca apoi, prin redresare religioasă, în Franţa 
şi Italia, să studieze filosofia la Roma. În 1639, el soseşte la Québec, de unde primeşte 
diferite posturi, timp de zece ani. 

În 1688, Pierre-Joseph-Marie Chaumonot (1611-1693) şi-a redactat autobiografia 
din ordinul superiorului său, părintele Claude Dablon, care-l cunoştea bine. 

Lucrarea a rămas necunoscută până în 1858, când a fost descoperită de un ex-
iezuit şi publicată abia în 1885 la Paris. Ea poate trezi şi astăzi interesul cititorului 
curios, dar şi al criticului literar care descoperă directivitate stilistică, sinceritate în 
confesiuni şi o analiză pertinentă asupra celor două momente din viaţa misionarului. 
Gândul lui s-a limpezit, sufletul i s-a luminat, încât simpla relatare este înlocuită cu 
povestirea de tip medieval – puţină curtoazie, o aparentă declaraţie de vinovăţie, ca să 
poată fi tratată de sus, în profunzime ecleziastică prin ultime consecinţe. Deloc în 
treacăt, să arătăm că în ultimele două-trei decenii ale sec. al XX-lea, ca şi după aceea, 
autobiografia a fost recuperată (în USA, Franţa, România) în categoria prozei literare. 

În partea literarului pur, după întreprinderea editorială a lui René Dionne, 
lângă jurnale, au fost incluse scrisorile şi memoriile. 

În trupele de marină, prezente la 7 noiembrie 1683, la Rochelle (Canada) s-a 
aflat şi un tânăr cu numele de Louis-Armand de Lom d’Arce de Lahontan (n. 9 iunie 1666 - 
m. 21 aprilie 1716). Spirit aventurier, cu diverse ordine care să-l priveze de libertate, cu 
dus-întors, nu numai în Franţa, ci şi în Germania sau Olanda, Spania Portugalia, el a 
lăsat trei… opere, care au cunoscut numeroase reeditări şi traduceri. Tipărite în Olanda 
la 1703, corpusul de textre cuprinde: Nouveaux Voyages de mr. le baron de Lahontan, dans 
l’Amerique septentrionale (…); Memoires de l’Amerique septentrionale, ou la Suite des voyages de mr. 
le baron de Lahontan(…); Supplément aux voyages du baron de Lahontan, Où l’on trouve des 
Dialogues curieux entre l’Auteur et un Sauvage de bon sens qui a voyagè(…). 

Pentru prima oară, în zona Ontario, scrisorile sunt adresate unui părinte fictiv, 
luat ca partener întreprinzător în descifrarea sui generis a mărturisirilor. 

Tot fictiv este şi Adario, numele unui huron, cu care se dialoghează despre 
realitatea vieţii indienilor. Într-o formulă à la Swift sau Voltaire, societatea europeană 
primeşte grave acuze. Şi pentru prima oară, se simte punctul de vedere tranşant al lui 
Lahontan despre falsul şi autenticitatea celor două culturi. 

Un grup de memorii ingenioase am întâlnit la Antoine-Denis Raudot (1679-
1737), recunoscut ca un foarte bun scriitor al departamentului de marină. Am găsit o 
regrupare în trei părţi numai a unor memorii sub formă de scrisori. Prima parte îi 
vizează pe canadieni în general, a doua, pe eschimoşi, a treia, pe amerindieni. Ele au 
fost publicate în 1904, la Paris, sub titlul Relation par lettres de l’Amerique septentrionale 
(années 1709-1710, de către iezuitul Camille de Rochemonteix. 

Spre sfârşitul sec. al XVII-lea, a crescut numărul religioşilor formaţi în spaţiile 
ecleziastice ale zonelor canadiene. Ei au împrumutat sau au transferat practicile din 
domeniile bisericesc şi militar în interes naţional, interesându-se de acum şi de… 
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concetăţenii lor indieni. René Dionne a oferit exemple nenumărate. Dintre toate însă, 
am găsit două, impresionante prin lucrătura stilistică, prin forţa exactă a informaţiei 
trebuitoare. Primul semnat Pierre Chazelle (1789-1845) este o scrisoare imaginară 
intitulată L’affrontement de deux cultures à l’île Walpole. 

Textul are o beatitudine de ordin divin şi pune faţă în faţă manifestarea 
fiinţială a individului în viaţa lui trecătoare şi comportamentul, gândirea Marelui Spirit. 
Scrisoarea are o dulceaţă aparte, prin epitete şi comparaţii, în care sunt fixate elemente 
ale cosmosului şi ale divinităţii. 

Al doilea exemplu aparţine maicii Elisabeta Bruyère (n. 19 martie 1818 – 5 
aprilie 1876). 

Născută la Québec şi studiind la şcoala de călugăriţe a Congregaţiei de Notre-
Dame, ea s-a implicat în zeci de misiuni religioase şi caritabile, multe dintre ele pe 
teritoriile din Ontario, şi decedând la Ottawa. A lăsat în urma sa câteva sute de scrisori. 
Arhivele generale ale Surorilor de Caritate, din Ottawa, posedă peste 1600 de scrisori, 
adresate colegelor de congregaţie, altele din Montréal sau din spaţii canadiene ridică 
numărul la 565, în total 2165. Să le adăugăm, după statistica istoricului literar, încã 3000 
care se referã la Mère Bruyère sau îi sunt ei adresate. 

La Montréal, în 1992, Emilien Lamirande a publicat o lucrare voluminoasă, de 
802 pagini, intitulată Elisabeth Bruyère (1818-1876), fondatrice des Soeurs de la Charité 
d’Ottawa (Soeurs Grises). 

Sinceritatea mărturisirilor, simplitatea şi influenţa notaţiilor dau cursivitate 
vizibilă textelor, stabilind o lectură blândă care provoacă luare aminte. Atât partea întâi 
(1610-1760), cât şi partea a doua (1760-1865) se-ncheie doct şi profesionist cu câteva: 
a) ediţii de opere citate şi b) surse biografice. 

Deduc că René Dionne a impus în primul volum ideea de formare a literaturii 
în preajma bisericii, a spiritului religios în principiu, deoarece lângă numeroşii catolici s-
au aşezat confratern presbiterieni, franciscani, baptişti, protestanţi, ortodocsi şi alţii. 

Chiar dacă literatura bună nu s-a desprins niciodată de Biserică, nu numai în 
Canada, formele ei de independenţă pot fi depistate de după Renaştere, în Europa. Iar 
în Franţa, iluminismul s-a manifestat radical prin idei, principii şi manifestări, tăind 
nodul gordian dogmatismului religios. 
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George FILIP (Montreal – Canada) 
 

FĂRĂ  CHIP 
 
Vin colindăreţi şi vine 
Domnul Râs, azi domnul Trist; 
Cel în straie heruvime 
Cu vipuşci de ametist. 
 
În oglinda fără chipuri 
Râd bezmetic, plâng şi şi râd 
Dintre dune de destine 
Ce-mi reflectă chipul hâd. 
 
Din cocoaşa de cămilă 
Mă adăp flămând şi slab 
Şi-n popasuri cerşesc milă 
Într-o traistă de nabab. 
 
Numai fata cea morgana 
Mă ademeneşte-n ea 
Şi rănit îmi scutur blana 
Dintr-o fiară, într-o stea. 
 
 
 

CÂNTEC  NINS 
 
Prietene, dar cine ştie 
De unde vii şi unde duci 
Samarul tău cu veşnicie 
În trist convoi de eunuci... 
 
E cântecul de toamne nins 
Spre nunţile furate-n sănii 
Şi-n raza ochiului prelins, 
Altar zidit între mătănii. 
 

Aştept la poartă fără văz 
Un călăreţ venit din zare 
Să-mi pască lanul de ovăz 
La veghea mea de lumânare 
 
Şi nu stă nimeni în popas 
Sub umbra mea cu strai divin 
Ce ma alungă, fără glas, 
Spre ţărmii marelui amin... 
 
 
 

CÂNTEC  DE  LER 
 
Te-am rugat să vii în iarba crudă. 
Eu păstor iar tu mioară lae, 
Până echinoxul şi dorinţa 
Fi-vor peste noi să se-ntretaie. 
 
Noaptea, cu urechea pe ţărână 
Mi-ai sădit seminţele-n pământ 
Şi-au crescut pe-alocuri flori de geniu 
Sub a căror umbre mă frământ. 
 
S-ar putea să nu rodesc de frică, 
Precum cerbii-şi bat între lumini 
Dorurile marilor prefaceri, 
Hăituiţi prin dalbii carpatini. 
 
Bate ziua iar la poarta nopţii 
Şi pe umbra ta adorm rodind 
Flori de biruinţă, apoi totul 
Se topeşte-n stepe de colind... 

 
  Din volumul  

CÂNTECUL  LEBEDEI 
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Ottó SZOMBATI-GILLE (Ungaria)  
 

A TREIA TABLĂ DE PIATRĂ (A harmadik kőtábla) 
 

Parabolă istorică 
 
 

“Domnului I-a părut rău că a făcut pe om pe pământ  
şi S-a mâhnit în inima Lui.” 

Moise, I. 6.6. 
 
 

Dedic această piesă spiritului curajos, temerar al hindusului  
Osho, Mesia acestui nou mileniu. 

 
 

Personajele:  MOISE, LEEA, AARON,  SEFORA, IOSUA, TANITA 
 

 
ACTUL I. Tabloul 1 

 
Interiorul unei peşteri din deşert. E un spaţiu de mari dimensiuni, care serveşte şi ca sanctuar, şi ca 
locuinţă pentru o femeie. Pereţii sunt ornaţi de basoreliefuri şi de inscripţii mistice scrijelite în stâncă. În 
stânga se află un altar. În dreapta un pat larg, acoperit cu piei de animale.  
În scenă se află doar Leea, prezicătoarea. E întinsă pe jos, cu faţa la pământ, cu braţele 
larg deschise. După un timp îşi ridică încet capul. Deşi are deja o vârstă înaintată, şi-a 
păstrat frumuseţea din trecut. Părul cărunt, lung până la brâu, străluceşte ca argintul în 
lumina care se strecoară printr-o crăpătură. 
LEEA (cu ochii plini de lacrimi, dar cu vocea încă puternică şi răsunătoare): Voi, cei care aţi 
murit, care trăiţi, care vă veţi naşte! Voi, cei răspândiţi pe întreaga întindere a 
pământului precum florile pe câmpii, voi, cei ce-nmuguriţi din oasele îngropate în 
cimitire, voi, personalităţi legendare ale generaţiilor trecute, veniţi şi ajutaţi-mă sub bolta 
împodobită cu soare şi stele a uriaşului cort pe care-l numim Pământul-Mamă. Strigăte 
de ajutor, căţăraţi-vă pe stâlpii de lumină ce susţin cerul nostru! Munţi semeţi, 
transmiteţi mai departe, cu ecoul vostru, glasul meu! Simt, ştiu, că cel ce a dat sens vieţii 
mele, cel ce mi-a dăruit fericire şi durere, cel ce a fost raiul strălucitor şi iadul devorator 
al pasiunii mele mistuitoare, cel pe care lumea îl numeşte Moise – este în pericol! Din 
pricina acestui nume trupul meu arde de zeci de ani pe un pat de jăratec, în timp ce 
inima mi-e amorţită de gheţari. Zilnic străbat pentru el labirintul deznădejdii, urmând 
fără odihnă flacăra luminoasă a spiritului său. (Ridică braţele spre cer.) Stăpâne al lumii!  
Dacă exişti cu adevărat şi auzi strigătul meu de ajutor, apleacă-te asupra mea! Te rog, te 
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implor, ajută-l  să mai ajungă o dată viu la mine, dacă nu se poate altfel măcar pentru o 
zi, pentru un ceas, măcar pentru o repede trecătoare clipă. Trebuie să-i mai văd o dată 
chipul pe care şi după moarte îl vor păstra în amintire generaţiile viitoare. Trebuie să 
mai aud o dată vocea care, cât va fi lumea lume, va propovădui legile Lui! Pentru ultima 
oară poate, trebuie să simt mângâierea moale, caldă şi blândă a acestui bărbat 
încăpăţânat şi de neclintit. Stăpâne al lumii! Tu m-ai blagoslovit cu această iubire 
neţărmuită şi cu blestemul înfiorător al puterii de a vedea în viitor. E drept că, în 
dorinţa de a-şi cunoaşte viitorul, nenumăraţi au fost înţelepţii, regii, neguţătorii, tinerii şi 
bătrânii,  care m-au căutat aici, în această peşteră pierdută în deşert. Eu le-am dezvăluit 
întotdeauna, cu deplină sinceritate, tot ce-i aşteaptă în viitor. Dar aproape nici unul n-a 
crezut oracolele mele de obicei sumbre, mai curând m-au considerat nebună decât 
prezicătoare a adevărului. Stăpâne al lumii, tu mi-ai dăruit  cu “generozitate” darul 
prevestirii, dar şi blestemul, nedemn de tine, ca spusele mele să nu fie crezute. Mulţi m-
au numit mincinoasă, şarlatană, chiar şi vrăjitoare, şi nu o dată au atentat la viaţa mea. 
Stăpâne al lumii! Nu e vina mea că viitorul oamenilor e din ce în ce mai fără de 
speranţă, că umbra deznădejdii ameninţă peste tot. Nu mie mi se datorează asta, ci Ţie! 
După gustul tău de stăpân, creezi şi distrugi, dai viaţă şi o nimiceşti, condamni la 
moarte fiecare fiinţă încă din clipa naşterii sale şi te delectezi cu maliţioasă desfătare 
urmărind zbaterile sale. De ce te distrezi cu destinul nostru?! De ce te amuzi urmărind 
lupta noastră cu viaţa şi cu moartea? Nu te-ai plictisit de acest joc crud? Nu te-ai 
plictisit?! De ce nimiceşti cea mai minunată creaţie a Ta, viaţa omenească? De ce nu 
stârpeşti mizeria, bolile, egoismul fără margini, germenii urii?! De ce?! De ce?! Acum te 
pregăteşti, stăpân fără minte, să calci în picioare fără milă cea mai strălucitoare 
nestemată a creaţiei Tale, pe Moise, steaua călăuzitoare a poporului ales – şi nu se ştie 
de ce. De ce?! De ce?! Stăpâne al lumii! Te rog, te implor, ia mai bine viaţa mea şi lasă-l 
pe el lumii! Te implor, nu ni-l lua! 
(Izbucneşte în hohote de plâns, pe care nu le poate stăpâni, şi se prăbuşeşte cu faţa la pământ.) 
SEFORA (intră ca o furtună, înnebunită, cu îmbrăcămintea zdrenţuită, cu părul cărunt în 
dezordine. Nici nu o observă pe Leea, care plânge prăbuşită la pământ. Aleargă în lung şi-n lat prin 
toată peştera, strigând numele lui Moise şi căutându-l prin toate ungherele. Când e în culmea 
deznădejdii, se împiedecă de Leea. Se aruncă asupra ei ca o pisică sălbatică. Leea se apără cu desperare 
şi, fiind mai puternică, reuşeşte să scape din strânsoarea Seforei. Când aceasta se pregăteşte să se arunce 
din nou asupra ei, Leea, cu o mişcare rapidă, desenează un cerc în jurul său şi Sefora se izbeşte de mai 
multe ori în zidul nevăzut al acestui cerc.) Unde e Moise? Unde mi-e bărbatul, unde l-ai 
ascuns? Nu tăgădui… ştiu că e aici, numai aici se putea refugia! 
LEEA: Vino-ţi în fire, femeie! În loc să strigi ca o nebună, încearcă să vorbeşti normal: 
de ce tocmai aici îţi cauţi bărbatul? 
SEFORA: Ştii bine de ce, vrăjitoare perfidă, prezicătoare mincinoasă. Ştii tu foarte bine 
de ce îl caut aici şi nu în altă parte. 
LEEA: Ai văzut doar, nu e la mine… Răspunde, de ce îl cauţi? 
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SEFORA: Plăsmuitoare făţarnică! Atâta valorează celebra ta ştiinţă? Tocmai tu să nu 
ştii, ceea ce toată lumea ştie, ce s-a întâmplat cu bărbatul meu, cu Moise, salvatorul 
iudeilor?! Cu el, care de zeci de ani îi îndrumă, îi apără de toate primejdiile, care încearcă 
până şi imposibilul – să sudeze într-o singură naţie acest popor bezmetic. Dar ei, cu o 
cumplită ingratitudine, s-au întors împotriva lui… Mai mult, au încercat să-l ucidă! (În 
furia ei neputincioasă, că nu se poate apropia de Leea, izbucneşte în plâns.) 
LEEA: Linişteşte-te, femeie, şi spune-mi ce te doare. 
SEFORA (îşi stăpâneşte plânsul şi continuă cu o furie şi mai desperată): Ce mă doare?! Ce mă 
doare pe mine?! Asta mă-ntrebi, profetă celebră? Tocmai tu? Nu ştii, sau poate nici nu 
bănuieşti? Unde e mult trâmbiţata ta ştiinţă cu care ai prostit o jumătate de univers? 
Habar  
n-ai ce s-a-ntâmplat, blestemato?! Nici nu bănuieşti? Deşi întreg pământul s-a 
cutremurat! (Izbucneşte din nou în plâns.) 
LEEA (după o lungă tăcere): Ce altceva mai ai să-mi spui? Te ascult, femeie… 
SEFORA: Aşa… Bine… Prefă-te, făţarnico, căţea mincinoasă. Ai dreptate, de ce ai şti 
tu, că în urmă cu câteva ceasuri, obrazul omenirii a fost întinat şi această murdărie 
nimeni şi nimic nu o va putea spăla! (Leea dă din ce în ce mai puţină atenţie Seforei. Priveşte în 
gol, nemişcată, cu o privire ciudată, până ce şi Sefora observă această atitudine a ei.) Sau poate că 
totuşi… E posibil oare?… Chiar nu ştii ce s-a întâmplat?… Eu trebuie să-ţi relatez 
această ticăloşie abominabilă?… E groaznic să şi rostesc faptul că pe Moise, 
conducătorul fiilor lui Israel, făcătorul de legi, păstrătorul poruncilor lui Iehova, tatăl 
copiilor mei, bărbatul meu… 
LEEA (cu forţa lavei care ţâşneşte din vulcan): L-au lapidat! Au azvârlit în el cu pietre!… 
SEFORA: Tu… tu… tu ştiai asta?!… De unde ştiai, că doar n-ai fost acolo?… Şi s-a-
ntâmplat acum, de puţin timp… Cine ţi-a spus? Cine a fost aici înaintea mea? Vorbeşte 
odată, pentru numele lui Dumnezeu!… Îţi pretind să… 
LEEA (are o viziune): L-au lapidat!…Trupul îi este plin de sânge!… Rănile-i sunt 
nenumărate… Peste tot numai sânge!… (După o lungă pauză, mai uşurată.) Dar faţa… 
obrazul… chipul îi este neatins!… Nici o piatră nu i-a atins obrazul…  (Îngenunchează.) 
Stăpâne al lumii, îţi mulţumesc şi pentru asta – că faţa, măcar faţa, i-ai cruţat-o! Pentru 
că acest chip, până ce vor trăi oameni pe pământ, nu va fi uitat! 
SEFORA (la început e atât de uluită că nu poate scoate nici un cuvânt, apoi se repede la Leea): Te-
ntreb din nou, vrăjitoare blestemată! De unde ştii toate astea, dacă nici n-ai fost acolo?! 
Cine ţi le-a spus? Vorbeşte odată, vreau să ştiu unde este… Mai trăieşte? Vreau să ştiu! 
Vreau să ştiu! Am acest drept, nu ca tine… Eu sunt nevasta lui. Eu i-am născut copii. 
Eu i-am crescut, eu, şi pe cei care au plătit cu viaţa… în luptele nesfârşite şi fără rost ale 
acestui popor. (Privirea în gol a Leei, îngenuncheată, nu trădează dacă aude sau nu aceste izbucniri 
ale Seforei. Sefora, învârtindu-se în jurul cercului desenat de Leea, continuă.) Află, ipocrito, că viaţa 
mea alături de el a fost un şir nesfârşit de temeri şi înjosiri! Cei din triburile vechi din 
care se trage şi Moise, m-au considerat întotdeauna o intrusă. Lui Moise nu i-a păsat de 
mine. Până şi slugile aveau o soartă mai bună decât mine. Pentru el nu exista decât 
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Iehova şi poporul lui Israel. Iar de iubit n-a iubit pe nimeni pe lumea asta! (Brusc glasul i 
se stinge.) Adică… totuşi… o singură persoană.  (Glasul care i se stinsese trece într-o nouă 
izbucnire de furie.) Făţarnico!… Crezi… crezi că n-am ştiut că tot timpul numai pe tine 
te-a iubit? Numai pe tine! Numai pe tine!… L-ai sedus. L-ai fermecat! L-ai răpit de 
lângă mine, de lângă copiii lui, de lângă familie! Ştiu de mult că în afară de tine nu se 
încrede în nimeni. Nimeni nu a contat pentru el. Numai de tine asculta. Ţie ţi-a revenit 
fiecare picătură a bărbăţiei lui, a iubirii lui! E timpul să afli că tu ai fost cea mai 
dureroasă rană a tuturor necazurilor şi suferinţelor mele. Singură în patul meu conjugal 
te-am blestemat de mii de ori. De nenumărate ori am decis să te şi ucid! Nu am făcut-o 
numai pentru că ştiam că s-ar fi prăpădit şi el… Că fără tine nu ar putea să ducă la bun 
sfârşit marele ţel al vieţii sale, drumul până la Pământul Făgăduinţei! Şi acum, când 
numai un pas îl mai desparte de împlinirea visului său, acum se ridică împotriva lui 
gloata nerecunoscătoare! Au îndrăznit să ridice mâna asupra lui şi nu s-a găsit un singur 
om care să-i fie alături, pentru că au răspândit înadins zvonul că Iehova cel răzbunător 
s-a supărat pe Moise şi nu-l lasă să calce, nici viu nici mort, pe Pământul Făgăduinţei… 
Blestemaţi să fie cei din triburile vechi, căci ei au fost primii care l-au părăsit! Blestemat 
să fie nemilosul Iehova! Blestemată să fii şi tu, pentru că nu l-ai atenţionat din timp ce 
primejdie îl paşte! (Sefora îşi pierde puterile şi se prăbuşeşte.) 
LEEA (care spre sfârşitul monologului Seforei începe să-şi revină din starea de transă, vorbeşte după o 
lungă pauză): Tu eşti tot aici? 
SEFORA (cu glas pierdut): Da… eu… sunt tot aici.  
LEEA: N-ar trebui să fii…  
SEFORA: Da… ştiu… acum ştiu că… 
LEEA: Du-te şi încearcă să-l găseşti. 
SEFORA (după o lungă frământare): Poate că acum, în mod excepţional, spui adevărul?… 
Poate că şi ai dreptate?… Acum e într-adevăr mai bine să plec… 
LEEA: O să aibă nevoie de tine… De toată lumea o să aibă nevoie.  
SEFORA (amar): De mine? De mine nici acum n-o să aibă nevoie.  
LEEA: Greşeşti. N-ai uitat, nu-i aşa, că pe vremuri, în Egipt, pe tine te-a ales să-i fii 
nevastă, nu pe mine. A vrut ca tu să-i dăruieşti copii, nu eu. A rămas alături de tine şi la 
bine, şi la rău. Nu s-a lepădat de tine, nu a divorţat de tine. Nu eu am fost rivala ta, ci 
misiunea lui. 
SEFORA: Adevărat, nu s-a despărţit de mine, dar nici nu m-a iubit! Nu am simţit 
niciodată că are într-adevăr nevoie de mine. Pe copiii noştri i-a lăsat să plece, fără un 
cuvânt, în cele mai primejdioase bătălii. Când au murit, n-a vărsat o lacrimă. A tăcut 
nemişcat, ca o stâncă nesimţitoare! 
LEEA: Ai spus bine: o stâncă! Asta a trebuit să fie, altfel cum ar fi putut să conducă, să 
ţină unit poporul zeci de ani cât am peregrinat prin deşert? 
SEFORA: Eu nu sunt decât o femeie simplă, dar după mine n-a avut nici o noimă să 
părăsim Egiptul bogat, bunăstarea şi… 
LEEA: Şi sclavia. 
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SEFORA: Se poate. Dar această sclavie, şi mai ales a lui, avea lanţuri de aur. 
LEEA: Uneori şi lanţurile de aur pot deveni cătuşe de nesuportat. 
SEFORA: Eu ştiu doar că, aşa precum şi eu, o mare parte a poporului ar dori să se-
ntoarcă în Egipt. Sunt tot mai mulţi cei care jinduiesc după vremurile acelea… 
LEEA: Când mult prea iubitul faraon putea strivi pe oricine cu picioarele sale 
dumnezeieşti, aşa cum striveşti o gânganie… 
SEFORA (izbucneşte din nou): Ce valorează libertatea, dacă până la urmă pierim cu toţii! 
Hai, spune tu, deşteapta deşteptelor, ce valorează?! 
LEEA: Libertatea a fost întotdeauna visul cel mai frumos al oamenilor, şi asta va 
rămâne până e lumea lume.  
SEFORA: Chiar dacă pentru asta trebuie să piară?!… Numai tu, şi nebunii ca tine mai 
puteţi să credeţi în această poveste de adormit copiii! Nu vreţi să recunoaşteţi, nici 
măcar vouă înşivă, că libertatea asta a voastră, şi a noastră, nu e decât un miraj. Pentru 
că Iehova… sau zeii străini, au stabilit că pe acest pământ toate depind de toate, şi 
fiecare de fiecare. Şi până ce această lege rămâne valabilă, libertatea e doar produsul 
fanteziei naive a unor nebuni. Iar eu, femeia nenorocită, neînsemnată, nevasta celui mai 
mare nebun, nu pot decât să vă compătimesc, pe voi, cei care visaţi să transformaţi 
imposibilul în posibil. Acum, când pentru prima oară în viaţă, şi sper că şi pentru ultima 
oară, stau faţă-n faţă cu tine, nici nu mai pot să te urăsc atât de mult ca până acum. 
Poate ar trebui chiar să-mi fie milă de tine, şi de toţi vizionarii şi profeţii, pentru că în 
cetăţile voastre aeriene, inventate de fantezia voastră, sunteţi mai singuri chiar şi decât 
mine… Nu, nu spune nimic. Vorbele tale, şi ale celor ca tine, pentru mine nu mai 
înseamnă nimic. Pentru că ştiu, în sfârşit, că fiecare cuvânt pe care-l rostiţi înseamnă 
înmormântarea adevărului. Şi mai ştiu că noi, mamele, de când e lumea lume, ne jertfim 
copiii născuţi în chinuri bunului plac al unor conducători care se cred dumnezei. Pune 
în cumpănă noianul de suferinţe şi potopul de sânge vărsat fără rost, cu rizibilul tău vis 
de libertate. (Vocea i se stinge brusc.) Poate că şi bărbatul meu Moise o fi simţit, o fi gândit 
aşa în timp ce era lovit de avalanşa de pietre azvârlite asupra sa. Cerul fie cu tine, 
prezicătoareo, mă duc să caut rămăşiţa de conştiinţă, sângerândă din mii de răni, a 
poporului nostru. (Iese în goană din peşteră.) 
LEEA (face câţiva paşi după ea, apoi se prăbuşeşte obosită în mijlocul scenei. La intrarea peşterii 
apare Moise, într-o tunică plină de sânge, care ajunge până la pământ. Instinctiv, Leea îi simte 
prezenţa. Ridică încet capul şi-l vede pe Moise, care, cu o ultimă sforţare, se târâie până la ea şi leşină 
în braţele ei. Cei doi, a căror poziţie seamănă cu celebra Pietà a lui Michelangelo, sunt luminaţi numai 
de o fantă de lumină orbitoare, în timp ce cade încet cortina.) 

 
(fragment) 

 
În româneşte de  

Zeno FODOR 
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Wolfgang KLEIN (Germania) 
 

CIBIN 
 
Cibinul, 

ungureşte - Szeben, 
izvorăşte în munţii 
Cindrel din Carpaţii 
Meridionali şi e un 
afluent transilvănean al 
Oltului, lung de 80 de 
km. Cam astea ar fi 
câteva date succinte ce s-
ar putea citi într-un 
manual de geografie sau 
poate un ghid turistic 
despre râul ce străbate 
Sibiul, oraşul meu natal. 
Însă pentru mine Cibinul are o cu totul altă semnificaţie – profund sentimentală, 
căci multe amintiri mă leagă de el. M-a însoţit, ca un prieten drag, de-a lungul 
copilăriei şi adolescenţei mele şi s-ar putea spune că mi-am petrecut tinereţea pe 
malul apei. Apa tulbure a Cibinului.  

Bunica m-a numit mereu „Cibin“. Până la o vârstă destul de înaintată eu 
am fost şi am rămas „Cibinul“ ei. Nu-şi mai putea aminti de toţi membri familiei 
dar, când mă vedea, începea să râdă şi striga: „… tu eşti, Cibinul meu!“ 

Până şi astăzi mă întreb de unde şi cum m-am procopsit cu această 
poreclă? Îmi amintesc că mergea cu plăcere împreună cu toţi nepoţii la scăldat sau 
să facă grătar pe malul Cibinului. Cum nu avea o grădină unde ar fi putut să se 
joace cu cei patru nepoţi ai ei, o dată pe lună ne încărca într-un cărucior şi ne trăgea 
până la râu. Ajunşi acolo eram, întâi şi-ntâi, zdravăn prinşi şi aruncaţi în apă, ceea ce 
nu era deloc pe placul pescarilor aflaţi pe maluri. 

„Plecaţi de-aici, ne alungaţi peştii!“ urlau disperaţi şi enervaţi la noi, însă 
curajoasa noastră bunică scotea din căruţul ei o sticlă de rachiu şi după ce pescarii 
şi-o treceau din mână-n mână, iar conţinutul ei le uda niţel gâtlejul, parcă şi peştii 
deveneau deodată surzi şi nu mai erau nici pe departe deranjaţi de zgomot. 
Câteodată, după ce  sticla se golea, aveam voie chiar să ţinem undiţele şi să ne 
jucăm cu viermii. 

Câţiva ani mai târziu, tineri fiind, mergeam în mod constant la râu. Unii să 
prindă raci, alţii să pescuiască sau să înoate. Majoritatea prietenilor mei mergeau din 
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păcate la ştrandul din Sibiu. Eu nu mai vroiam să merg acolo, căci apa era verde 
din cauza algelor, iar de atâta mizerie nu se mai vedea nici fundul bazinului. Chiar 
dacă acesta avea doar 1,80 metri adâncime, câteodată, se mai îneca câte un  
vizitator şi reuşeau să-l găsească abia după câteva ore. Am auzit asta destul de des şi 
de aceea mi-a fost mereu frică să nu mă atingă vreun cadavru sau să mă tragă în jos 
vreun înotător beat. 

De aceea mergeam mai bine la râu. Era drum lung de parcurs dar, de 
obicei, acolo puteam fi singuri aşa că, atunci când făceam rost de carne sau 
prindeam câţiva „Grundel“, puteam face foc şi grătare.  Eu n-am prins niciodată 
vreun peşte în Cibin dar, oricum, i-aş fi dat drumul înapoi. Nu sunt sigur că în 
apele astea s-au găsit vreodată peşti, dar bunica spunea: „da’ tu ce crezi, că toţi 
pescarii stăteau degeaba acolo?“ 

Părerea mea e că mai degrabă aşteaptau sticla de rachiu a bunicii şi că 
pescuitul nu era decât un pretext ca să plece de acasă şi să aibă linişte. Oricum eu îi 
bănuiam că, în secret, cumpărau peştii de la magazin ca apoi să povestească familiei 
şi prietenilor cum că i-ar fi pescuit în Cibin. Poveşti pescăreşti. Această bănuială mi 
s-a confirmat, căci îi vedeam mereu pe aceiaşi pescari stând cuminţi toată noaptea 
pe scăunelele lor pescăreşti şi aşteptând plini de speranţă în faţa alimentarei să se 
livreze peşte proaspăt de apă dulce şi nu de mare.  

Şi azi mi-aduc aminte de nopţile petrecute în corturi pe malul râului şi 
parc-aud şi-acum greierii cântând şi văd cerul înstelat deasupra mea. Seara, la focul 
de tabără, luam chitara şi scoteam din ea şi din noi tot ce se putea în mai toate 
registrele muzicale, iar mai târziu, în cort, încercam acelaşi lucru cu sexul frumos. 
Interesant lucru aşa o noapte la mal. Mai ales când reuşeai să scapi „nepedepsit“. Şi 
nu mă refer doar la faptul că petreceam o dată pe lună când “veneau ruşii”, iar 
iubitele noastre erau “indisponibile”, ci mai ales la dăţile când, trecând în drum spre 
casă peste podul Cibinului, reuşeam să scăpăm fără ochi vineţi. 

Cibinul împarte Sibiul în Oraşul de Jos şi Oraşul de Sus. În Oraşul de Jos 
era şi mai e şi-acum zona industrială. De aceea acolo locuiau mai mult „proletarii“. 
În Oraşul de Sus, în mai mult sau mai puţin frumoase vile, locuiau cei cu ceva bani 
sub plapumă. Însă pe noi toate astea ne lăsau reci. Aveam alte probleme.  

De exemplu, eu, cu toate că locuiam în Oraşul de Sus, aveam mereu 
prietene din Oraşul de Jos. Şi cum eram un adevărat cavaler, după petreceri, îmi 
conduceam adoratele acasă. Din păcate, pe vremea aceea nu era la modă ca după 
ce-ţi conduci iubita acasă să şi rămâi peste noapte la ea. Aşa că trebuia să mă întorc. 

Singur! 
Şi ca să ajung acasă trebuia să trec faimosul pod unde mă aşteptau 

îndeobşte câteva probleme: golanii din cartier. De obicei erau doi sau trei. 
„Problemele“ fumau ţigări. Mie îmi lua foc capul. 
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„Ai o ţigară?“ m-a întrebat pe româneşte un tip musculos de 1,90 metri. 
Cei doi companioni ai săi stăteau în spate şi mă ţineau strâns. 

O singură dată am răspuns: „Nu fumez“. Dar, pentru că pe urmă tot     
mie-mi lua foc capul, din noaptea aceea am avut mereu grijă să am ţigări la mine. Şi 
foc. Chibrituri. O brichetă ar fi dispărut imediat. Aşa... drept cadou. Vamă de drum 
pentru baieţii din Oraşul de Jos. 

„Ce cauţi tu în cartierul nostru?“ 
„Mi-am condus prietena acasă...“  
„... prietena ta? Asta e fata nostră. Locuieşte în cartierul nostru. Tu n-ai ce 

căuta pe-aici. Caută-ţi una la tine-n cartier că altfel, în curând nu vei mai avea dinţi.“ 
„Dar acolo nu-mi place nici una ...“ 
„... vezi... nu te obrăznici, băi sasule! Mai bine scoate o ţigară.” 
O dată a trebuit să le dau chiar şi geaca de blugi. Altă dată, pantalonii noi 

Levi Strauss, primiţi din Germania. Noroc cu verişorul meu Harry, care le recupera 
a doua zi. Locuia în spatele gării şi era şi el un golan. Chiar unul foarte cunoscut. 
De aceea, după o vreme, n-am mai avut probleme pe podul Cibinului. Dimpotrivă, 
am fost deseori  invitat să beau un rachiu cu 
băieţii. La restaurantul „Cibinul“. 

Cibinul era o crâşmă în Oraşul de 
Jos, exact în spatele podului, în cea mai mare 
piaţă a oraşului. Evident, piaţa Cibinului. Se 
întâmplau multe aici, căci piaţa era plină de 
forfota vieţii. Ţăranii îşi „parcau“ căruţele pe 
malul apei. De obicei în apropierea crâşmei. 
Cum malul râului era foarte abrupt, caii nu 
puteau să pască în voie, aşa că li se atârna de 
bot un sac de ovăz. După o zi încărcată şi 
plină de succes pe piaţă, majoritatea 
ţăranilor, înainte de-a se întoarce la casele 
lor, treceau prin crâşmă să bea o bere sau o 
tărie. Uneori chiar mai multe. Şi nu rar se 
întâmpla ca tot câştigul să fie băut într-o 
singură seară. Cei veniţi cu căruţele în târg 
erau norocoşi, căci animalele, fiind mai 
inteligente decât stăpânii lor beţi şi adânc 
adormiţi în căruţă, găseau singure drumul spre casă. Ceilalţi îşi dormeau beţia pe 
malul Cibinului. Aşa că, uneori, după o zi de târg totul arăta ca după o paradă. De 
mirosit, mirosea la fel. 
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Mirosea şi în local. Doar că nimeni nu ştia exact a ce. Oricât şi-ar fi ascuţit 
omul simţurile, de atăta fum, nu se vedea mai nimic. Clientul era obligat să pipăie 
pe bâjbâite tot ce era în jur. Paharele, mâncarea, mesele, scaunele, pe ceilalţi clienţi 
– nimeni nu prea ştia exact cum arată-nlăuntru localul. Eu nici astăzi nu ştiu. Ştiu 
doar că, la începutul anilor ‘70, eu fusesem deja în „Cibinul”. Fusesem deci pentru 
prima oară într-un „bar întunecat”. Astăzi sunt la modă în Vest. În aceste baruri 
servesc doar nevăzători şi înăuntru este întuneric complet. Deci aici poţi să-ţi dai 
seama ce greu e să trăieşti fără să vezi ceva. Dar şi mai greu e, dacă nu ştii nici ce 
bei şi nici ce mănânci.  Probabil că „Cibinul” a fost un prototip al acestor baruri. 
Aceste condiţii mi-au dat posibilitatea de a mă răzbuna pe noii mei „prieteni“ 
pentru toate chinurile prin care am trecut din cauza lor. Pentru că nu se vedea mai 
nimic şi nimeni nu ştia exact ce bea, goleam scrumierele în paharele golanilor din 
Oraşul de Jos, scuipam în ele, le schimbam farfuriile, le turnam în beri apă din 
vazele cu flori sau alcool pur în cafele. Pe scurt, am avut şi eu parte de distracţia 
mea.  

În timp, am devenit din ce în ce mai gras. Şi asta nu din cauza berii sau a 
tăriilor din „Cibinul”, nu, ci tocmai din cauza râului. Nu fiindcă aş fi băut prea mult 
din apa lui, brrr, nuuu. Adevăratul motiv era Jürgen, tatăl meu vitreg. Acesta 
studiase chimia şi muncea la Institutul Apelor drept inspector. Jürgen trebuia să 
controleze apa reziduală deversată de diferite fabrici în Cibin. Şi cum toate erau de 
stat şi cum dura directivă a economiei apelor nu era niciodată îndeplinită, foarte des 
întreprinderile aveau de plătit amenzi 
substanţiale. La urma urmei planul de 
economie era plan de economie pentru toţi. 
Şi pentru că în economia românească de-
atunci lipsurile erau mari, iar banii foarte 
puţini, o parte din amenzi se „calculau“ în 
mărfuri. Aşa că, o vizită la fabrica de carne 
din Sibiu îi aducea lui Jürgen un portbagaj 
de Skoda plin de bunătăţi. Oficial, toate 
produsele erau destinate exportului şi nici 
un stomac de sibian nu le vedea de obicei. 

La fel era şi după o vizită de lucru 
la fabrica de lapte sau de dulciuri. Nu voi 
uita niciodată cât de bine arăta un portbagaj 
plin cu bomboane, ciocolată sau napolitane. 
Pe atunci îmi doream des o maşină combi ... 
Sigur că prada trebuia împărţită cu restul 
colegilor însă, din fericire, râul era poluat rău 
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de tot şi nici una din fabrici nu avea sistemele necesare pentru epurarea apei 
reziduale. De aceea erau „prăzi“ destule şi îndestulătoare pentru toţi. Totul se 
împărţea frăţeşte. Directorul Economiei Apelor şi-ar fi dorit să devieze cursul 
Cibinului în aşa fel încât să ajungă şi la alte fabrici ce prezentau interes, dar care nu 
erau în raza sa de acţiune. Din păcate, asta nu era posibil. 

Ca să putem consuma o jumătate de vacă protejaţi de ochi invidioşi, 
mergeam la sfârşit de săptămână departe, în munţii Cibinului. Mai întâi mergeam 
cu maşina la râu unde o spălam cu cei mai moderni detergenţi. Apoi o lustruiam şi 
ştergeam geamurile. Bine-nţeles că doar cu produse din Sibiu, frumosul nostru 
oraş. Când maşina arăta ca nouă, venea rândul copiilor, al animalelor şi, la urmă, al 
covoarele de prin casă. Între timp, o parte a familiei „organiza” de prin zonă 
cartofi, porumb şi fructe, iar alţii adunau lemne, aduceau pâine proaspătă, brânză şi 
vin sau ţuică de casă de la ţăranii din apropiere. Băuturile se puneau la răcit în râu... 

Bineânţeles că şi după revoluţie am fost la Cibin. Trebuia să văd dacă şi ce 
s-a mai schimbat. Râul curge în continuare la fel de leneş ca pe vremuri, iar 
podurile încă există. Dar fabricile de pe Cibin sunt, în cea mai mare parte, 
abandonate. Ţăranii conduc Jeep-uri scumpe din Bavaria şi beau Latte Macchiatto 
în localuri luminoase. Oriunde m-am dus am întâlnit turişti din toată lumea. Chiar 
şi în cele mai ascunse cotloane am văzut tipi cu pantaloni scurţi, cu ciorapii răsuciţi 
şi cu aparatele de fotografiat atârnând pe burţile umflate. Toate străzile erau 
îmbâcsite de turişti. Peste tot claxoane nervoase. Capitala europeană a culturii  în 
2007 –  un şantier! 

Mare onoare. 
Mare haos. 
Am citit în ziar că toate conductele apei potabile au fost reînnoite şi 

canalizarea la fel. Şi totuşi, apa Cibinului are aceeaşi culoare tulbure de nu vezi 
fundul râului.  

Într-o zi, urmăream cum din ce în ce mai mulţi turişti se adună pe podul 
Cibinului. Ţăcănitul aparatelor de fotografiat se înteţea pe măsură. 

Poate că în locul acesta Cibinul curge-n amonte?  Oare de ce se înghesuie 
aşa? 

Un turist mă întreabă: 
„Aţi pescuit aici vreodată un peşte viu?” 
„Da’ cum să nu!“ 
„Zău? În apa asta poluată? Da’ ce-aţi prins?” 
Urăsc turiştii. Întreabă prea multe şi îşi bagă nasul oriunde. Şi mai ales 

acolo unde nu le fierbe oala. 
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Andrei FISCHOF (Israel)  
 

PĂMÂNTURI 
 

Pământuri vechi, nicicând pierdute,  
Cântec de arc, păzită faclă,  
Iubiri din noi în noi născute,  
Nădejdea trudei, caldă, sacră,  
 
Din nemurire-aprinsă, adâncă  
Chemare de lăută albă,  
Spre nesfârşit cioplită stâncă,  
Din lacrimi împletită salbă.  
 
Drum al întoarcerii şoptite,  
Printre primejdii albă spiră,  
Un crez în care mulţi izbiră,  
 
Reazem al cumpenei boltite,  
Zeiţă-ntre zee frumoase,  
Ascunzătoare pentru oase.  
 

NĂSCUŢI DIN GÂND 
 
Ciudaţi suntem şi mici în nopţile arzând,  
privindu-ne prin lupa propriilor doruri,  
când voci ascunse-n noi şi-n timp, renasc, în coruri,  
măruntele iluzii moarte rând pe rând  
 
şi iar scăpate, precum caii din lassouri,  
în fuga lor de şaua strânsă peste gând,  
în goana lor spre orizontul atârnând  
asemenea speranţei veşnice din zboruri.  
 
Ciudaţi suntem, iubire, şi mărunţi: un punct  
căzut dintr-un creion ţinut de alţii-n mână,  
un foc prea grabnic părăsit, ca să rămână,  
 
abia încins, răcindu-se-n părul cărunt,  
aidoma suntem, şi toţi la fel de singuri,  
un gând suntem, atât, un gând născut din gânduri.  
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ŞI IATĂ CUM, SCRIIND 
  

Şi iată cum, scriind, devin mai aspru   
Şi nu mă mai uimesc câte nu ştiu. 
Amân, doar, moartea timpului neviu 
Ascuns în dosul visului sihastru, 
  
Cu tălpile crăpate prin pustiu 
Sub cerul surd, dumnezeiesc de-albastru. 
Acesta sunt: fărâmă dintr-un astru 
Atins pe nelăsate de-un târziu. 
  
Şi iată cum, când scrisul meu presimte  
Din tâmplele aducerii aminte 
Un gol ascuns sub faldul vreunui verb, 
  
Eu strig, ameninţând cârduri de spaimă 
Şi le înnec în propria lor faimă. 
Apoi, dispar.  
           Ca goana unui cerb. 

   
LA VREMEA ÎNSERĂRII 

 
                

La vremea înserării dintre ape, 
când morţii mei, mai mulţi decât cei vii, 
mi-apar în vise ca o noapte-zi, 
simt vechi tăceri cum, încercând să-mi scape, 
 
mă pedepsesc ca-n joaca de copii  
să nu-mi iau gajul îndărăt să-mi sape 
albia râului ascuns de pleoape, 
dar le-ncolţesc cu verbul, şi voi fi 
 
învingător al cerurilor sparte 
de răzvrătiri în van, mânii deşarte 
şi voi stârni, scriind, oprite ploi. 
 
…Aud acum, la vremea înserării, 
tăcerea scoicii în nisipul mării. 
Abia acum, când mintea de apoi     
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Prof. Dr. George FALKNER- FĂGĂRĂŞAN (Elveţia)   
 

Scurtă privire asupra Elveţiei 
 
     Pe cuprinsul globului pământesc sunt o mulţime de ţări cu diferite particularităţi 
şi contraste în privinţa reliefului. În Elveţia, ţară cu suprafaţă mică, întâlneşti o mulţime de 
aspecte naturale unele de o frumuseţe rar întâlnită. Cea mai mare parte din teritoriul ţării 
este compusă din munţii Alpi cu o suprafaţă de 60% , după care urmează 20%  câmpie, 
iar 10% podişul Jura. Datorită teritoriului muntos care este bine împădurit, precipitaţiile 
sunt foarte abundente. Din munţii Gotthard izvorăsc cele mai importante râuri ale 
Elveţiei cum ar fi: Ron, Rin, Reuss şi Ticino. Toate aceste râuri se varsă în ţările 
învecinate, motiv pentru care adesea se spune că Elveţia este castelul de apă al Europei 
mijlocii.  
    Ca suprafaţă Elveţia are 41.284 km², fiind de circa 5,7 ori mai mică decât 
România. Lungimea graniţelor ţării este de 1880 km şi se învecinează cu Italia, Franţa, 
Germania, Austria şi principatul Lichtenstein. 

Pe lângă râurile amintite Elveţia are o mulţime de lacuri. Numărul lor se ridică la 
circa 1500. Din cele mai mari şi mai cunoscute sunt lacurile Geneva,  Neuenburger, 
Bieler, Konstantz, Zűrich, Thuner, Brienzer, Zug etc. Pe toate aceste lacuri circulă 
vapoare cu încarcătura medie, adesea pline de sute de turişti din toate colţurile lumii. 

Teritoriul Elveţiei este utilizat în şase categorii: circa 30% din suprafaţă este 
acoperită cu păduri, 24% este folosit pentru agricultură, 13% păşuni, 7% este ocupat de 
clădiri, 4% e acoperit cu ape. 21% din suprafaţa ţării este neproductivă. Suprafeţele 
agricole, pădurile, păşunile, mlaştinile, lacurile sunt foarte strict îngrijite şi folosite, iar 
protejarea mediului înconjurător este o sarcină de înaltă răspundere. Pentru toate acestea 
sunt elaborate legi stricte care se respectă fără echivoc. 
    Ca şi în alte ţări, în Elveţia sunt urme omeneşti descoperite încă din epoca de piatră. 
Agricultura este cunoscută în formele ei primitive cu peste 2000 ani î.I.C. Ea a avut un rol 
deosebit în dezvoltarea şi progresul omenirii din aceea vreme. Ca urmare a cultivării 
solului, în perioada anilor 450 î.I.C. s-au dezvoltat relaţiile comerciale care au impulsionat 
dezvoltarea economică şi culturală a ţării. 
     În secolul I î.I.C. triburile celtice din sudul Germaniei au migrat în Elveţia şi mai 
departe spre vest, până în estul Franţei unde s-au ciocnit cu trupele romane conduse de 
Iulius Cezar, care le-a respins în locurile  unde s-au format coloniile romane. Ele au fost 
extreme de benefice pentru dezvoltarea mai accelerată a ţării. S-au construit drumuri, 
poduri, localităţi noi, au fost îmbunătăţite legăturile economice între oameni din diferite 
zone ale ţării. Limba vorbită era o latină vulgară. În anul 900 se extind tot mai mult 
triburile alemanice din regiunea Rinului ajungând în nordul şi estul Elveţiei. Din 
contopirea dialectului alemanic cu cel lombard (italian) apare un dialect retoroman, care 
este vorbit şi astăzi în unele localităţi din cantonul Groubűnden. Tot în această perioadă 
prosperă se construiesc o serie de castele, mănăstiri, biserici în jurul cărora apar localităţi 
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noi. Dintre mănăstirile cele mai cunoscute care pot fi văzute şi astăzi sunt cele din Basel, 
Zűrich, Berna, Schaffhausen şi altele. Toate sunt monumente istorice, ocrotite de stat. 
     În secolul al XIX-lea odată cu începuturile industrializării oraşele se dezvoltă 
vertiginos ocupând terenuri tot mai întinse din mediul rural încât se micşorează 
deosebirile dintre sat şi oraş, iar mentalitatea oamenilor se schimbă şi primeşte  forme mai 
largi şi mai complexe despre lume şi societate.  
     Din anul 1886 statul elveţian s-a ocupat intensiv de protejarea monumentelor 
istorice. Cantoanele cât şi o mulţime de organizaţii nonguvernamentale  investesc sume 
mari de bani pentru întreţinerea acestora. Dintre cele mai cunoscute organizaţii sunt : 
“Societatea elveţiană pentru istoria artelor”, “Societatea elveţiană pentru monumentele 
istorice” şi altele. 

Ca şi în alte ţări, din anul 1978 s-a amenajat un muzeu în aer liber (un muzeu al 
satului) care cuprinde casele ţărăneşti cele mai semnificative din diferite regiuni ale ţării. 
Aceste case au o serie de particularităţi în funcţie de climă, ocupaţii, grad de dezvoltare, 
etc. Cel mai important loc unde sunt adunate o sută de case ţărăneşti din ţară este 
Ballenberg la Briez, interesant de vizitat.  

Importante sunt în Elveţia sărbătorile şi obiceiurile ocazionate de acestea. Ele 
sunt grupate în funcţie de anotimpuri. Bunăoară iarna sărbătorile sunt mai frecvente 
datorită faptului că populaţia, mai cu seamă cea din mediul rural, are mai mult timp la 
dispoziţie pentru a sărbători. Începând cu 6 decembrie şi chiar mai devreme e ziua 
Sfântului Nicolae apoi Crăciunul, Anul Nou, după vechiul şi noul calendar gregorian. În 
cantonul Appenzell Ausserrhoden, în comuna Urnäsch, se confecţionează costume din 
cetină de brad împodobite cu clopote şi clopoţei imitând viaţa de la ţară, munca ţăranilor. 
Cu această ocazie participă vizitatori din toate părţile ţării şi din alte ţări pentru a vedea 
acest spectacol. O importanţă mare se dă carnavalurilor care încep cu o săptămână 
înaintea Lăsatului secului şi începutul postului Paştilor. Ele durează o săptămână în care 
seară de seară grupuri de muzicanţi cântă pe străzi în restaurante şi alte localuri.  

În această perioadă de o săptămână au loc în una din zile defilări de care 
alegorice în marile oraşe şi în capitalele de judeţ. Cele mai cunoscute carnavaluri au loc la 
Basel, Lucerna, Zűrich, St. Gallen, Herisau etc. Ziua naţională a Elveţiei este pe 1 August 
care se sărbătoreşte în toată ţara prin focuri de artificii, pe înălţimile mai mari, pe dealuri şi 
munţi se aprind focuri, se cântă şi se dansează, au loc mese festive cu băuturi şi diverse 
mâncăruri. Cele mai obişnuite mâncăruri sunt cârnatul prăjit, fripturi diferite, uşor de 
preparat. Primăvara, e frumos şi interesant de văzut cum animalele în turmă sunt scoase 
la păşunat la munte, cu câtă pasiune şi alai se desfăşoară acest eveniment. Frecvente sunt 
târgurile de vite şi cai unde au loc întreceri (concursuri) de frumuseţea animalelor, puterea 
lor, randamentul şi alte calităţi. Mai au loc târguri de primăvară şi de toamnă unde se pot 
cumpăra tot ce  îţi doreşti, de la acul de cusut până la tractor sau chiar avion. În oraşul 
meu de reşedinţă se organizează primăvara şi toamna târguri unde vin comercianţi de 
toate categoriile cu felurite produse din ţară şi din vecinătate. La târgul de toamnă, care 
durează o săptămână, în una din zile se organizează care alegorice, unde cantonul care 
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este ales ca susţinător al târgului prezintă tot ce are mai frumos şi mai interesant pentru 
vizitatori din toate colţurile ţării. 
Elveţia este o ţară în care se vorbesc patru limbi oficiale, deşi este greu de crezut. 
Federaţia elveţiană are patru limbi oficiale: germană, franceză, italiană şi retoromană. În 
anul 1950 limba germană ca limbă maternă o vorbeau 72.1% din totalul populaţiei 
Elveţiei, cea franceză reprezenta 20.3%, italiană 5.9%, iar retoromană 1.0%. În anul 2000 
germană vorbeau 63.7%, franceză 20.4%, italiană 6.5%, iar retoromană 0.5%. Pe lângă 
aceste patru limbi oficiale există un număr mare de dialecte care se deosebesc unele de 
altele. Din cele mai cunoscute, se spune că ar fi peste 150 dialecte. Este ştiut că sunt 
localităţi la distanţe de câţiva kilometri şi localnicii ştiu care de unde este după accent. 
     Ca şi în alte ţări şi în Elveţia sporul populaţiei s-a accentuat odată cu procesul de 
industrializare din secolul al XIX-lea.  

Din anul 1850, la anumite perioade de timp au loc recensăminte ale populaţiei. 
Cea mai accentuată creştere a populaţiei a fost în perioada 1950-1970, când numărul 
locuitorilor a crescut cu o treime. În anul 2006 Elveţia avea 7.461.100 locuitori, din care 
peste 73% trăiesc în oraşe, pe când în 1930 erau doar 36% orăşeni.  

În Elveţia există şi o cotă ridicată de străini, care sunt înregistraţi anual. 
Bunăoară în anul 1860 cota populaţiei străine era sub 6%, în 1960 era de 9.3%, iar la 
sfârşitul anului 2005 numărul ei ajunsese la 1,5 milioane persoane, din care circa un sfert 
erau născuţi în Elveţia. Aceşti "străini" reprezintă în prezent peste 20% din populaţia ţării. 
În unele localităţi procentul străinilor atinge 48%, în funcţie de gradul de industrializare a 
localităţilor, distanţelor faţă de graniţă etc. În anul 2005 cei mai mulţi străini au fost 
cetăţeni germani, urmaţi de francezi şi portughezi, iar în ultimul timp italieni, sârbi, 
muntenegreni, bosniaci, croaţi, cosovari. 

Trebuie ştiut şi faptul că mulţi elveţieni au emigrat în diferite state ale lumii, din 
diverse motive. În prezent în afara  graniţelor ţării trăiesc peste 630.000 de elveţieni, din 
care peste 70% au cetăţenie dublă. Interesele lor sunt asigurate de “Organizaţia 
elveţienilor din străinătate” (A.S.O) funcţionând pe lângă Ministerul de externe. Această 
organizaţie editează o revistă, “Schweizer Revue”, care se distribuie gratuit tuturor 
elveţienilor înregistraţi în străinătate. Peste 100.000 din aceşti elveţieni participă prin 
corespondenţă la evenimentele politice din patria lor de origine. 

Din punct de vedere religios populaţia Elveţiei era în anul 2000 astfel: catolici - 
41.8% , protestanţi - 35.3%, crist-catolici- 0.2%, israeliţi - 0.2%, musulmani - 4.3%, alte 
confesiuni- 18.2%. 
     Elveţia este împărţită în 23 cantoane (judeţe), care sunt suverane şi câteva (trei) 
jumătăţi de cantoane (în total 26), a căror autonomie este mai limitată, cum ar fi 
Appenzell, Basel-Stad si Basel-Land, Niederwald şi Obwalden. Cantoanele şi jumătăţile 
de cantoane sunt organizate independent. Ele au un parlament (Kantonrat sau Grosse 
Rat) adică sfatul cantonului sau marele sfat, care, de la caz la caz, cuprinde între 58-200 de 
parlamentari cantonali. Cantoanele dispun în deplină libertate de organizarea domeniilor  
referitoare la şcoli, organizare socială, impozite etc. 
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Subunităţile următoare cantonului sunt comunele ale căror sarcini sunt multiple, 
cum ar fi cele legate de păduri, ape, electricitate, şosele, poliţie etc. 
      Conducerea ţării este asigurată de Consiliul Federal (der Bundesrat), ales din 
patru în patru ani de către adunarea federală (Bunderversamlung). El este constituit din 
şapte Departamente (ministere) în fruntea căruia stă un Bundesrat (ministru). Aceşti 
miniştri aleg anual, prin rotaţi, un Bundespräsident (Preşedinte), dar acesta îşi menţine şi 
funcţia de şef al departamentului pe care l-a condus până la alegere. Şefii departamentelor 
(miniştri) sunt aleşi din rândul partidelor cu numărul cel mai mare de membri. În prezent 
alegerea acestora s-a făcut din rândul SVP (Schweizerische Volkspartei) SP 
(Sozialdemokratische Partei der Schweiz), FDP (Freisinnig-Demokratische Partei), CVP 
(Christlichdemokratische Volkspartei). Pe lângă acestea mai există opt partide mai puţin 
importante ca număr de membri, însă fiecare are cel puţin un reprezentant în parlament. 
Din 1959 s-a stabilit o formă de guvernare, aşa-zisa “formă fermecată” (Zauberformel), 
prin care se decide, printre altele, ce miniştri să fie aleşi la conducerea executivă în mod 
proporţional cu numărul de alegători ai partidelor existente. Administrarea ţării este în 
sarcina a circa a 38.000 persoane care constituie Bundersverwalturg care cuprinde 
departamentele externelor, apărării şi sportului, finanţelor, justiţiei şi poliţiei, economiei, 
transporturilor şi protejării mediului. Parlamentul alege şi conducerea Tribunalului suprem, 
cu sediul la Lausanne. Acesta este organul suprem, ce judecă conflictele cele mai grave şi 
mai cu seamă cele între cantoane, dar şi cele care au menirea să apere cetăţenii ţării de 
abuzurile administraţiei locale.  

Apărarea ţării şi alte sarcini care ar pune în pericol ordinea publică sunt asigurate 
de armată al cărei efectiv cuprinde 122.000 de soldaţi, bărbaţi şi femei. Femeile sunt 
recrutate voluntar, ele îşi aleg singure specialitatea în armată. La vârsta de 20 de ani e 
obligatorie satisfacerea serviciului militar, care durează 18 până la 21 săptămâni. Această 
perioadă se numeşte şcoală pentru recruţi, unde se primesc cunoştinţe de bază pentru un 
militar. Serviciul militar obligatoriu este de 280 de zile şi se termină la vârsta de 34 ani. 
Ofiţerii au o durată mai lungă de serviciu militar, care poate fi până la 50 de ani, uneori şi 
mai mult, în funcţie de necesitate, dar şi de consimţământul persoanei. 

Elveţia este o ţară neutră. Ea nu se amestecă în conflicte armate şi nu ia parte la 
acestea. Elveţia este asociată la organizaţii pacifiste şi este membră a OSCE şi în Consiliul 
Europei. Elveţia este membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite, dar până în prezent nu este 
membră în Uniunea Europeană. Cu aceasta are însă o mulţime de acorduri bilaterale. Circa 
60% din exportul elveţian merge în ţările U.E. şi circa 80% din import vine de la această 
uniune. 

Din 1963 Elveţia este în Consiliul European în care participă activ în domeniul 
drepturilor omului, armonizarea dreptului internaţional, cultură şi probleme sociale. De 
asemenea este membră în Organizaţia pentru colaborarea şi dezvoltarea economică 
(OECD). 

Elveţia participă active la dezvoltarea şi colaborarea internaţională prin ajutoare 
financiare, tehnice, comerţ şi reforme economice. Pentru coordonarea tuturor acestor 
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acţiuni s-a înfiinţat Direcţia pentru dezvoltare şi colaborare (DEZA) din cadrul 
Ministerului de externe. Această organizaţie este foarte angajată în ţările din Europa de 
Est, printre care şi România.  

Elveţia este o ţară frumoasă şi bogată cu toate că nu dispune de bogăţii 
subterane. Două treimi din teritoriu este acoperit cu păduri, lacuri, gheţari şi stânci. Cu 
toate acestea Elveţia este o ţară bogată.  
          După cum e bine cunoscut, Elveţia este un stat industrial foarte dezvoltat. 
Economia elveţiană se bazează pe principiul liberei concurenţe. Libertatea întreprinderilor 
industriale este garantată prin constituţie. Statul poate interveni numai atunci când 
interesele generale se impun, cum ar fi nivelul de salarizare, construcţiile publice, 
protejarea agricultorilor etc. Produsele elveţiene sunt apreciate în întreaga lume, ele fiind 
de calitate superioară. Suportul şi succesul acestor produse este asigurat în primul rând de 
întreprinderile mici şi mijlocii pe câtă vreme producţia marilor întreprinderi prezintă un 
mare avantaj în menţinerea preţurilor constante, întrecucât ele produc la un preţ mai mic, 
mai avantajos. 

După numărul de unităţi economice, în 2001 lucrau circa 1,53 milioane de 
persoane, care reprezentau 47% din populaţia ocupată. În întreprinderile mari, în număr 
de 1064, cu 250 lucrători şi peste, lucrau 1,06 milioane de persoane, o treime din numărul 
total de angajaţi (lucrători). 
     În această scurtă privire asupra Elveţiei nu pot să trec cu vederea o altă ramură 
importantă a economiei - agricultura, care nu are o pondere atât de ridicată ca în alte ţări 
ca România. Valoarea totală a producţiei agricole elveţiene este de circa 11 miliarde franci. 
Aproape jumătate din această producţie aparţine sectorului zootehnic, deoarece peste 
80% din suprafaţa agricolă a ţării produce numai furaje pentru circa 1,5 milioane bovine 
în cea mai mare parte producătoare de lapte, şi circa 1,5 milioane porcine, precum şi circa 
500.000 ovine şi caprine. Mai pot fi enumerate şi alte animale, dar care în Elveţia sunt de 
mai puţină importanţă. 
     Succesul industriei elveţiene constă în buna instruire a forţei de muncă, în 
calitatea şi disciplina muncii, în precizie şi seriozitate, lucruri aproape de neegalat în lume. 
Investiţiile ţării în străinătate sunt de peste 514 miliarde franci pe câtă vreme cele 
provenite din străinătate se ridică la suma de 240 miliarde franci. Mari întreprinderi cum 
ar fi Nestlé are filiale şi unităţi de producţie în aproape toate ţările din lume. Elveţia este 
cunoscută în lume şi prin produsele ei farmaceutice, ceasornicărie şi prin insituţiile 
bancare, societăţi de asigurări şi multe altele. Cu România relaţiile comerciale au cunoscut  
creşteri de la an la an. Volumul schimburilor comerciale în anul 1999 a fost de 182,8 
milioane euro, iar în 2007 a ajuns la 578,1 milioane euro. Exportul românesc către Elveţia 
în 2007 a fost de 221,5 milioane de euro, iar importul era de 356,5 milioane euro.  
    O altă sursă de venit bugetar de importanţă mare este turismul. Datorită aşezării 
geografice pe care o are Elveţia, încă din cele mai vechi timpuri, a fost adesea vizitată de 
comercianţi, pelerini (călători) sau, începând cu secolul XIX-lea, de turişti care caută hrană 
şi adăpost. În prezent turismul contribuie la bugetul de stat cu 22 miliarde de franci, adică 
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5% din veniturile acestuia. În 2004 şi cetăţenii elveţieni au cheltuit pentru turism 11 
miliarde franci. Statul elveţian cât şi personalul ocupat în acest sector se străduiesc sub 
toate formele să îmbunătăţească serviciile hoteliere şi celelalte servicii din această branşă. 
     Un alt domeniu de activitate pe care statul elveţian pune un accent deosebit este 
învăţământul şi cercetarea stiinţifică. Nu cunosc o altă ţară în care aceste două sectoare să 
funcţioneze atât de bine. Cauzele acestei bune funcţionări sunt multiple. Înainte ca un 
copil să intre în şcoală, care este obligatorie, trebuie să frecventeze un an sau doi (perioada 
e diferită de la canton la canton) grădiniţa pentru copii, care este o bază pentru 
armonizarea cunostinţelor copiilor la intrarea în şcoală. Intrarea în şcoală se face la 6 ani şi 
durează 9 ani de şcolarizare, gratuită. Pentru unii elevi din anumite cantoane se mai poate 
prelungi un an, deci până la 10 ani. Şcoala primară durează 6 ani după care urmează trei 
ani şcoală secundară, unde copii sunt împărţiţi pe grupe, după capacitate şi putere de 
muncă. Elevilor care au greutăţi cu învăţarea şi au nevoie de ajutor, şcoala le asigură 
suplimentar posibilitatea de a fi ajutaţi în timpul după-amiezii sau în timpul liber ce-l au la 
dispoziţie. 

După absolvirea cursurilor primare şi secundare, care sunt obligatorii, urmează 
treapta a-II-a care este împărţită în două forme de instruire: liceul cu specialităţi diferite şi 
şcolile profesionale, unde sunt cuprinşi circa 90% din numărul de elevi. Cei care au 
terminat liceul cu diplomă de                             
maturitate pot continua studiile universitare în funcţie de rezultatele obţinute. O treime 
din elevii din şcolile secundare obţin o diplomă în meseria aleasă.  

În Elveţia există zece unităţi de învăţământ superior. Patru universităţi 
funcţionează în limba franceză (Freiburg, Genf, Lausanne, Neuenburg), cinci în limba 
germană (Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Zűrich) şi una în Tessin (Lugano/ Mendrisio), 
studenţii fiind pregătiţi într-o mulţime de specialităţi. În cele două institute de învăţământ 
superior ale Federaţiei Elveţiene, din Zűrich şi Lausanne, se studiază ştiinţele naturii, 
ingineria, arhitectura, matematica, farmacia, sportul şi ştiintele militare. Annual, numărul 
absolvenţilor învăţământului superior este de circa 9.800. Dacă ţinem seamă că populaţia 
Elveţiei este de aproximativ 7,5 milioane de locuitori atunci cifra absolvenţilor 
învăţământului superior nu depăşeşte nevoile economiei. În Elveţia studiază un număr 
foarte mare de străini veniţi din toate ţările lumii, datorită faptului că învăţământul elveţian 
este de cea mai înaltă calitate şi perfecţionare. 
     Un accent deosebit se pune în Elveţia pe ridicarea gradului cultural în toate 
domeniile de activitate. În această acţiune de culturalizare participă guvernul federal, 
cantoanele şi comunele cât şi federaţiile particulare. Dintre acestea mai cunoscute sunt 
Servicul federal pentru cultură (Bundes Amt Fűr Kultur), Federaţia Pro Helveţia, 
Departamentul afacerilor externe. Multe din fondurile acestora provin de la bugetul 
federal care ,la fiecare patru ani, le aprobă bugetul. 

Promovarea culturii şi finanţarea acesteia se face şi în afara ţări, acolo unde 
necesităţile sunt mai acute, mai cu seamă în ţările în curs de dezvoltare. Importante 
fonduri se dau elveţienilor stabiliţi temporar sau definitiv în străinătate, cu scopul de a-i 
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ajuta şi pentru a ridica prestigiul acestei ţări peste tot unde aceştia se află, lucru pe deplin 
dovedit şi justificat. 

Câteva cuvinte sunt necesare despre relaţiile româno-elveţiene în decursul 
veacurilor.    Din datele istorice pe care am reuşit să le consult rezultă că primul elveţian 
care a vizitat teritoriile româneşti de astăzi a fost medicul Johannes von Muralt, din 
Zűrich, venit la noi la invitaţia prinţului Sigismund Bathory în 1587, în calitate de medic 
personal. Acest medic din Zűrich a ajuns o influentă personalitate politică, un om bogat, 
fiind în bune relaţii cu Mihai Viteazul şi cu principele Eremia al Moldovei. 
     Pe la anul 1759-1773 întâlnim în Principate un alt elveţian, Franz Josef Sulzer, 
care sosise la invitaţia principelui Alexandru Ipsilante. În casa acestuia a fost numit 
profesor de filozofie şi drept. Sulzer era un bun cunoscător al istoriei românilor, datorită 
multiplelor vizite pe care le-a făcut pe acele meleaguri. El este cel care a tipărit primul plan 
al oraşului Bucureşti. A murit în anul 1791 şi a fost înmormântat la Piteşti. Se cunosc 
multe nume de elveţieni care au emigrat în Principate ocupând diferite funcţii politice, 
militare, culturale şi din alte domenii. Nu putem trece cu vederea una dintre cele mai 
importante personalităţi elveţiene care a fost Louis Basset, cel care la vârsta de 18 ani, 
ajuns în Bucureşti, a ţinut o expunere în colonia elveţiană unde a spus: “Noi elveţienii suntem 
un alt popor şi nu vrem să ne tămâiem singuri. Aceasta înseamnă că noi elveţienii nu trebuie să rămânem 
înafara progresului ţării". După această expunere a fost bine apreciat de colonia elveţiană, iar 
timp de 66 de ani a avut o mare influenţă în toate coloniile elveţiene ocupând mai multe 
posturi de răspundere. Datorită hărniciei şi priceperii lui a fost secretar privat şi 
administrator al averii Principelui Carol I. În această funcţie s-a ocupat de o serie de 
probleme economice din domeniul transportului, economiei forestiere, industriei 
cimentului, hârtiei, berăriei, etc,, încât averea Prinţului Carol a crescut vertiginos. Basset a 
fost un om de încredere al celor doi regi, Carol I şi Ferdinand, fiind în slujba acestora 
peste 60 de ani. Regele Carol I, în testamentul său, îl caracterizează pe Basset în felul 
următor: “Secretarul meu de încredere, Louis Basset, a administrat moşia mea în aşa fel încât eu astăzi 
dispun de o mare avere în folosul României”. Louis Basset a decedat la 23 martie 1931.  

După cum am mai amintit, în România au lucrat mulţi elveţieni în domeniul 
economic, în învăţământ, cultură, ocrotirea sănătăţii etc., contribuind la dezvoltarea ţării. 
Cele mai importante colonii elveţiene au fost în Bucureşti, Galaţi, Brăila şi sudul 
Basarabiei. Relaţiile comerciale româno-elveţiene au fost mai intense mai ales în perioada 
1906-1930. România exporta în principal cereale şi importa textile, ceasuri, brânză, 
ciocolată şi maşini folositoare industriei româneşti. 
     În prezent relaţiile economice româno-elveţiene se intensifică de la o perioadă la 
alta şi sperăm că ele vor cunoaşte în viitor o şi mai accentuată dezvoltare în folosul celor 
două ţări, al popoarelor lor şi al întregii comunităţi europene 
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MERIDIANE LIRICE  

POEŢI SUD AMERICANI 
 
Jorge Luis BORGES (Argentina) 
 

Suntem timpul. Suntem celebri 
 
Suntem timpul. Suntem celebra 
metaforă din Heraclit Obscurul. 
 
Suntem apă, nu diamantul dur, 
acela pierdut, nu cel ce încă mai dăinuie.  
 
Suntem râul şi suntem acel grec 
ce se priveşte în râu. Reflectarea lui 
se preschimbă în apele oglinzii nestatornice, 
în cristalul ce se preschimbă ca focul.  
 
Suntem zadarnicul râu predestinate, 
în drumul lui către mare.  
 
L-au înconjurat umbrele. 
Totul ne-a spus adio, totul pleacă.  
 
Memoria nu-şi imprimă propria-i monedă.  
 
Totuşi, e ceva ce rămâne  
totuşi, e ceva ce se jeluie.  
 

Arta poeziei 
 
Să priveşti un râu alcătuit din timp şi apă 
Şi să-ţi aminteşti că Timpul e un alt râu.  
Să ştii că rătăcim ca un râu 
Iar chipurile noastre dispar ca apa. 
 
Să simţi că trezirea e un alt vis 
ce visează că nu visează şi că moartea  
de care ne e teamă în oasele noastre e moartea 
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căreia îi spunem în fiecare noapte vis. 
 
Să vezi un symbol în fiecare zi şi an 
al tuturor zilelor şi anilor omului 
şi să transformi supărarea anilor 
într-o muzică, sunet şi simbol.  
 
 
Să vezi în moarte un vis, în amurg 
o tristeţe galbenă – asta e poezia, 
umilă şi veşnică, poezia, 
revenind, ca zorii şi amurgul. 
 
Seara uneori există un chip 
ce ne priveşte din abisurile oglinzii. 
Arta trebuie să fie acest gen de oglindă, 
ce-şi dezvăluie chipul fiecăruia dintre noi.  
 
Se spune că Ulise, obosit de miracole, 
a plans cu drag văzând Ithaca, 
umilă şi verde. Arta e acea Ithaca, 
o veşnicie verde, nu miracole.  
 
Arta e nesfârşită ca un rău ce curge, 
trecând, dar rămânând, o oglindă pentru acelaşi  
schimbător  Heraclit, care-i acelaşi  
şi totuşi altul, ca un râu curgător.  
 

Elegie 
 
Oh destin al lui Borges 
care-ai străbătut diverse mări ale lumii 
sau ai traversat acea unică şi solitară mare cu diverse 
denumiri,  
care ai fost parte din Edinburgh, din Zűrich, din cele 
două Cordoba, 
din Colombia şi din Texas, 
care te-ai întors la sfârşitul generaţiilor  
în străvechile ţinuturi ale înaintaşilor tăi, 
din Andalucia, Portugalia şi din acele regiuni  
în care saxonii s-au războit cu danezii şi 
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şi-au amestecat sângele, 
care-ai străbătut liniştitul şi roşul  
labirint al Londrei, 
care-ai îmbătrânit în atâtea oglinzi, 
care-ai căutat în zadar privirea de marmură a statuilor, 
care-ai cercetat litografii, enciclopedii, 
atlasuri, 
care-ai văzut lucrurile pe care le văd oamenii, 
moartea, zorii trândavi, câmpiile 
şi delicatele stele 
şi n-ai văzut nimic sau aproape nimic 
în afara chipului unei fetiţe din Buenos Aires 
un chip ce nu doreşte ca tu să-l ţii minte.  
Oh destin al lui Borges, 
şi veacurile în care cineva moare 
iar altcineva, care nu ştie asta, cască.  
 
Carlos BARBARITO (Argentina) 
 

Nu creşte decât iarba … 
  
Nu creşte decât iarba.  
Nu îţi sare-n ochi decât vreo piatră 
Şi ceea ce conţine sau apără piatra.  
Aici, departe de plajă,  
departe de locul unde apa 
aduce atât de des 
metale ruginite, lemne putrede, 
cadavrul unui delfin sau al unei ţestoase. 
Vântul nu suflă cu putere 
ca să ne poarte până spre tărâmul promis. 
Minutele ce trec devin ore 
dar niciodată zile, ele devin nopţi  
ce nu vor niciodată să fie ani.  
 

Pentru Marianne Moore 
 
Dacă e exclusă ideea nemuririi, 
rămâne praful,  
iarba, 



 

93 

apa ce formează băltoace, 
ramura de pe care cîntă pasărea, 
un anumit mister pe care raţiunea  
îl presupune o umbră efemeră.  
La urmă, rămâne viaţa,  
o odaie-n care o femeie îşi pune ciorapii, 
cealaltă odaie, probabil învecinată,  
unde un cuplu se dezbracă 
şi se sărută, iar apoi îţi spun 
unul altuia: 
noi nu vom muri.  
 
Luis BENITEZ (Argentina) 
 

Să vorbească EZRA POUND 
 
Dacă n-ai nimic de spus taci 
să vorbească Ezra Pound  
din umbrele din care splendidul bătrân  
din linia fină a apei  
magnificul bătrân 
îţi arată bancnotele autentice ale norocului lui  
şi toate strălucesc asemenea peştilor autentici  
ai unui râu infinit ce nu se 
opreşte nicicând.  
Dacă n-ai nimic de spus taci 
domnul cel înalt pestriţele doamne 
ce-au trăit şi murit şi s-au născut doar pentru această cauză 
nu tolerează alături  
bâlbâiala unui pitic 
şchiopătatul unei false pungi 
ce denunţă faptul că aurului verbelor lor 
le lipseşte acea linie subţire a apei 
că fineţea sălbatică impecabilul punct 
ce nu împodobeşte capul unui animal scris  
- care trece doar o clipă prin hârtie - 
dar iese din animalul fără bază  
al viscerelor vii prin care curge sânge regal 
- acela de unde provine roşul - 
şi bate în afară ca un monmstru al luminii  
ca o imagine fără altă capelă decât oricare  
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din fiecare univers posibil sau imposibil  
c ear putea fi cu adevărat adorat  
stand şi fără văluri fără altare sau altceva  
- chiar şi fără acoliţi - 
purtând numele doamnei noastre de sub văluri  
încoronată cu bălegar şi nervii  
eclipselor şi novelor O tu 
înaltă şi scundă sublimă poezie 
maliţioasă ce domneşti asupra nopţii extinse 
şi a zilei strâmte.  
 

Pescuitorul de perle 
 
În seara asta şi-n-tr-o parte a nopţii  
mă scufund iar în marea cea densă  
unde plutim noi fiinţele şi lucrurile. 
Mă scufund pentru perle să le arăt oamenilor  
care se tem până şi de riscul de la graniţă.  
În seara asta şi-n-tr-o parte a nopţii  
m-am aflat în mijlocul acelei tăceri, în acel abis  
în care cea mai infinită plăcere se dizolvă 
iar eu am ştiut că pe toate drumurile 
sunt monştri pentru cei ce le e frică de ei.  
Am ajuns înnotând unde nu e nici iubire nici ură,  
pur şi simplu pluteşti deasupra unui present etern  
şi tot ce priveşti e contemporan cu tine:  
nimic nu e purtat de refluxuri.  
Am luat perla asta şi ţi-o ofer ţie acum. 
Dar când am vrut să revin, 
n-am văzut pe nimeni la graniţă. 
N-am văzut graniţa. Totul e marea.  
Cei cărora le e teamă de graniţă  
nu ştiu că s-au plimbat pe mare.  
 
Gabriela MISTRAL (Chile) 
 

Să îl revăd 
 
Nicicând, absolute nicicând?  
Nu în nopţile pline cu stele tremurânde, 
sau în timpul strălucirii din zori a fecioarei 
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ori în după amiezele sacrificiului?  
 
Sau pe marginea unei palide cărări 
ce-nconjoară fermele, 
sau pe ciutura unei fântâni, 
albită de o lună strălucitoare?  
 
Sau sub şuviţele-ncurcate 
luxuriante ale codrului  
unde, strigându-I numele, 
am fost surprinsă de noapte? 
Nici în peştera ce întoarce 
ecoul strigătului meu?  
 
Oh nu. Să-l revăd - 
n-ar conta unde - 
în apele cerului 
sau în bulboana clocotind,  
sub luna senină sau în nesângeroasa spaimă! 
 
Să fiu cu el ... 
în fiecare iarnă sau primăvară,  
uniţi printr-un nod nedureros 
în jurul nenorocitului lui gât! 
 
 
Pablo NERUDA (Chile)  
 

De mi-i uita 
 
Vreau să ştiu 
un lucru.  
 
Ştii cum e:  
dacă privesc 
luna de cristal, ramura roşie  
a toamnei anevoioase de la geamul meu, 
dacă ating 
lângă foc 
cenuşa impalpabilă  
sau trupul zbârcit al buşteanului, 
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totul mă duce la tine, 
de parcă tot ce există, 
arome, lumini, metale, 
ar fi bărci mici  
ce navighează 
spre acele insule ale tale ce mă aşteaptă.  
 
 
Ei bine, acum,  
dacă-ncetezi treptat să mă mai iubeşti 
voi înceta şi eu se te mai iubesc încetul cu-ncetul.  
 
Dacă mă uiţi 
brusc 
num ă căuta, 
căci eu te voi fi uitat deja. 
 
Dacă te gândeşti mult şi duşmănos, 
vântul stindardelor  
ce-mi traversează viaţa,  
şi decizi  
să mă laşi pe ţărmul 
inimii în care am rădăcini 
nu uita 
că-ntr-o zi, 
în acel ceas, 
îmi voi înălţa braţele 
iar rădăcinile mele vor părni 
în căutarea altui tărâm.  
 
Dar 
dacă în fiecare zi, 
în fiecare ceas,  
simţi că-mi eşti hărăzită mie 
cu neiertătoare blândeţe, 
dacă-n fiecare zi o floare 
urcă până la buzele tale să mă caute, 
ah iubita mea, ah draga mea,  
în mine se repetă tot acel foc, 
în mine nu se stinge sau nu se uită nimic,  
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dragostea mea se hrăneşte din dragostea ta, iubito,  
şi cât vei trăi ea va fi-n braţele  
fără să o părăsească pe-a mea  
 

Nu te iubesc decât că te iubesc 
 
Nu te iubesc decât că te iubesc;  
Trec de la a te iubi la a nut e iubi,  
De la a te aştepta la a nut e aştepta 
Inima mea trece de la frig la foc. 
 
 
Te iubesc doar pentru că eşti singura pe care-o iubesc;  
Te urăsc profound şi urându-te  
Mă plec în faţa ta, iar măsura iubirii mele schimbătoare faţă de tine  
E că nu te văd cit e iubesc orbeşte.  
 
Poate ianuarie îmi va mistui 
Inima cu cruda-i 
Rază, furându-mi cheia de la adevăratul calm.  
 
În această parte a poveştii eu sunt cel care 
Moare, singurul, şi voi muri din dragoste pentru că te iubesc, 
Căci te iubesc, Iubire, cu sânge şi foc.  
 
 
Cesar VALLEJO  (Peru) 
 

Paris, Octombrie 1936 
 
Din toţi aceştia sunt singurul care pleacă. 
Plec de pe această bancă, din pantalonii mei, 
din marea mea situaţie, din acţiunile mele, 
din numărul meu spart în toate părţile, 
dintre toţi aceştia sunt singurul care pleacă.  
 
De pe Champs Elysées sau de unde strania 
alee a Lunii face o cotitură, 
pleacă moartea mea, leagănul meu pleacă, 
şi, înconjurat de oameni, singur, eliberat, 
chipul meu uman se-ntoarce 
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şi-şi împarte umbrele una câte una.  
 
Iar eu mă-ndepărtez de toate, deoarece toate 
vor alcătui alibiul meu:  
pantoful meu, gaura ca şi noroiul lui 
până şi îndoitura din cotul 
cămeşii mele cu nasturii încheiaţi.  
 

Piatra neagră deasupra pietrei albe 
 
Voi muri la Paris, într-o furtună, 
Într-o zi de care deja-mi amintesc. 
Voi muri la Paris – asta num ă deranjează -  
Fără-ndoială într-o joi, ca azi, toamna. 
 
Va fi o joie, căci azi, joia 
Când scriu aceste versuri, mi-am fixat umerii 
De rău. Nu voi mai reveni într-o zi ca asta 
Şi voi pleca spre locurile unde voi fi singur.  
 
César Vallejo e mort. L-au lovit, 
Cu toţii, deşi el nu le-a făcut nimic, 
l-au lovit cu putere cu un băţ şi tot tare 
cu capătul unei funii. Martori sunt: joile, 
oasele umărului, singurătatea, ploaia şi drumurile …  
 
Rafael GUILLEN (Mexic) 
 

Nu frica 
 
Nu frica. Poate, acolo, undeva, 
posibilitatea fricii; zidul  
ce s-ar putea prăbuşi, căci e sigur 
Că-n spatele lui e marea.  
Nu frica. Frica are un chip; 
e exterioară, concretă 
ca o puşcă, un bolţ împuşcat, 
un copil suferind, 
ca-ntunericul ce se-ascunde 
în fiecare gură umană  
Nu frica. Poate doar semnul 
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vlăstarului fricii.  
 
E o stradă strâmtă, nesfârşită 
cu toate geamurile-ntunecate, 
un fir tors de-o mână fixă, 
prietenoasă, da, nu un prieten.  
E un coşmar 
al unui ritual politicos cu perucă. 
Nu frica. Frica e o uşă trântită în faţa ta. 
Vorbesc aici despre un labirint 
de uşi deja închise, cu raţiuni asumate 
de a exista, sau de a nu exista, 
de categorisire a neşansei  
sau a norocului ori o expresie 
— tandreţe, panică şi frigiditate – a copiilor 
ce cresc. Şi tăcerea.  
Şi oraşele, strălucind, părăsite 
şi mediocritatea, ca o lavă  
fierbinte, scuipată peste 
grâne, şi voce, şi idée. 
 
Nu e frica. Adevărata frică n-a venit încă. 
Dar va veni. Ea e fiinţa 
ce crede că pacea e doar o altă mişcare. 
Iar eu o spun cu suspiciune, din toţi rărunchii.  
Şi nu e frica, nu. E certitudinea  
că pariez, pe-o singură carte,  
toată căpiţa de fân ce-am clădit-o, 
fir cu fir, pentru prietenul meu.  
 
 
Octavio PAZ  (Mexic) 
 

Ziua şovăie între a merge şi-a sta 
  
Ziua şovăie între a merge şi-a sta,  
îndrăgostită de propria-I transparenţă.  
După-amiaza circulară e de-acum un golf 
În care lumea se leagănă tăcută.  
 
Totul e vizibil şi totul e lunecos, 
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tot e aproape, darn u poate fi atins.  
 
Hârtie, carte, creion, sticlă, 
se-odihnesc la umbra numelor lor.  
 
Timpul care bate-n tâmplele mele repetă 
aceeaşi neschimbată silabă a sângelui.  
 
Lumina transformă zidul indiferent   
într-un fantomatic teatru al reflecţiilor.  
 
Mă regăsesc în mijlocul unui ochi, 
privindu-mă cu ochii pierduţi..  
 
Momentul se-mprăştie. Nemişcat, 
Stau şi plec: sunt o pauză.  
 
Delmira AGUSTINI (Uruguay) 
 

Trăiesc, mor, ard, mă înec 
  
Trăiesc, mord, ard, mă înec 
Sufăr simultan frigul şi gerul  
De-o dată viaţa e prea moale şi prea dură 
Am dureroase necazuri amestecate cu bucurii  
 
Râd brusc şi plâng în acelaşi timp  
Iar în plăcere îndur multe dureri  
Fericirea-mi se evaporă şi totuşi rămâne neschimbată  
De-odată mă usc şi cresc viguros  
 
Sufăr astfel inconsecvenţele iubirii  
Şi când cred că durerea e foarte intensă  
Ea a plecat iar, fără să se gândească. 
 
Apoi simt sigure bucuriile mele  
Şi a sosit clipa celei mai mari plăceri  
Îmi regăsesc durerea începând din nou peste tot.  
 

În româneşte de 
Dan BRUDAŞCU 
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