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V. FANACHE 
 

 

SINGURĂTATEA CRITICULUI DE CURSĂ LUNGĂ 
 
 

În Dumitru Micu, 
de la a cărui naştere 
sărbătorim 80 de ani, 
vedem nobila 
întruchipare a criticului 
şi istoricului literar 
interesat cu devoţiune 
extraordinară în evoluţia 
vieţii noastre literare. 
Mereu loial în aprecierile 
sale, totdeauna obiectiv 
el s-a impus pe durata 
unui timp impresionant, 
cu un prestigiu greu de 
contestat. Analizarea 
„începutului de secol” 

XX a fost primul semnal 
al preocupărilor sale, 
marcat de cercetarea 
revistelor, a curentelor, a 

scriitorilor şi a criticilor, ca, treptat, într-o serie de cărţi de referinţă, să străbată 
drumul până la sinteza de anvergură Istoria literaturii române. De la creaţia 
populară la postmodernism, apărută în 2000, după opinia noastră cea mai 
reuşită realizare în domeniu. În aproape 1000 de pagini, dintre care trei sferturi 
sunt consacrate secolului XX, luăm act de capacitatea deloc obişnuită a unui 
familiarizat cu etapele succesive şi nu o dată contradictorii generatoare de 
talente şi viaţă literară. Dumitru Micu s-a aplecat asupra fenomenului literar 
fără prejudecăţi, încrezător în potenţialul creator inclusiv al celor pe cale de a 
se afirma, înfăţişat cu intuiţie de expert. Voinţa de a construi un edificiu 
rezistent din opera diferiţilor autori a fost dublată de încăpăţânarea de a nu 
ceda influenţelor conjuncturale. D. Micu a preferat singurătatea anahoretului 
înconjurat de cărţile sale, mai elocvente decât orice dispute, refuzând tentaţiile 
lumeşti, manipulările aducătoare de foloase trecătoare. 

 
O conştiinţă critică eliberată de orice complexe l-a ferit pe Dumitru Micu 

de capcanele insurmontabile care l-ar fi putut atrage pe lunga durată a carierei 

Dumitru Micu stând de vorbă  

cu Cosmin Ciotloş 
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sale. Concesiile ideologice, constatate uneori în scrisul său, aparţin mai degrabă 
presiunii unei istorii maştere de care puţini au scăpat. Înfruntate cu stoicism, 
uneori cu ironie, ele nu i-au deformat în esenţă judecăţile estetice. Dumitru 
Micu a reuşit să-şi păstreze calitatea de „secretar” onest al celor petrecute în 
aria vieţii literare româneşti, înregistrând cu fidelitate performanţele, dar şi 
scăderile ei, cu sentimentul că îndeplineşte o datorie înaltă faţă de posteritate. 
Cu atenţie egală faţă de toţi cei care s-au afirmat în spaţiul literaturii române, 
criticul a decis să acorde fiecăruia dreptul la identitate. Istoria literaturii sale 
înfăţişează într-un tablou aproape complet efortul de a asambla într-o imagine 
coerentă, de mult aşteptată, locul şi valoarea celor care au contribuit la 
propăşirea literaturii noastre. Numărul lor depăşeşte câteva mii, cei mai mulţi 
aparţin secolului XX, foarte numeroşi sunt autorii în devenire. D. Micu 
procedează cu discernământ prudent. Lui nu-i stă în fire nici evaluările 
excesive, nici cele persiflante emise de veleitari, nici omisiunile maliţioase. 

 
În lungul drum al literaturii române din secolul XX, porţiunile 

accidentate, cu inevitabile denivelări valorice şi confuzii estetice n-au fost 
puţine. Să ne referim doar la relativ recentele alunecări proletcultiste. Epoca 
aşa numitelor „valorificări” literare a fost de asemenea una de infestare 
ideologică pernicioasă. Dumitru Micu a parcurs-o fără a se lăsa tentat de 
circumstanţe tendenţioase, dând câştig de cauză certitudinilor echilibrate. 
Detaşat de influenţe nocive, criticul scrie într-o vreme, când mai persistau 
îndoieli, una din cărţile sale cele mai profunde despre Blaga, redându-l 
constelaţiei marilor poeţi naţionali. 

 
Magister al literelor române, Dumitru Micu a ştiut să facă din vocaţia sa 

un cult ridicat la nivelul modelului exemplar, urmat de numeroşi adepţi. 
Destinul său, proiectat în scriitura unui singuratic, interesat exclusiv de 
afirmarea spiritului nostru de creaţie l-a răsplătit cu satisfacţia deplinei 
împliniri.  

 
La mulţi ani, iubite domnule profesor! 
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Gavril MOLDOVAN 
 

POEM INTERIMAR 
 
ca să-mi scot conştiinţa pe străzi 
să dau o raită ţinutului 
plin de telenovele 
să ascult sidiuri cu singurătatea mea 
suspendată pe o cale ferată 
 
ca să pot în sfârşit încrucişa 
mâinile cu cel mai tânăr înger decadent 
căzut din nori 
 
ar trebui să am o pensie mai mare 
un lac de cuvinte 
un loc de muncă nocturn 
mireasma disidenţilor 
aprinşi 
în craniul meu noptatic 
 

 
DESPRE ÎNGERI 

 
Prietenul îmi spune 
că există îngeri 
eu nu cred 
 
cred că îngerii sunt 
fotoni cuante tahioni 
particule subatomice 
nu are de partea lui dreptatea 
 
îngerii sunt atomi de cale ferată 
ceferişti ce perforează bilete 
decât să te încrezi într-un înger 
(fie el chiar păzitor) 
mai bine... 
 
cred că îngerii sunt surcele 
rumeguşul ce cade din trunchiul secţionat 
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am văzut într-o frescă din Evul Mediu 
cum doi îngeri tăiau cu fierăstrăul un om de-a lungul 
 
cred că era Giordano Bruno 
 
nu l-au păzit bine şi a luat-o razna prin cer 
 
mâncam şi îngerul îmi ciugulea din palmă 
toată truda, hipocondria neroadă 
tu cu aripi, cine ţi le-a dat? 
 

 
BISTRIŢA 

 
Bistriţa poate fi un fel de bibliotecă 
cu pereţi/file notariale 
scrise cu o cerneală epocală 
 
trecută prin gura poeţilor 
 
privind în acelaşi timp la steaua Alcora 
 
duminicile nu-mi plac nici chioşcul unde se vând ziarele 
cu 25 lei vechi bucata 
mi-aş putea cumpăra o mireasmă pe banii aceştia 
s-o păstrez între celelalte absurdităţi ale mele 
 
naţionalist nu 
dar iubesc patria 
în care teoctiştii joacă tenis cu cuvintele 
 
nu scriu jumătate-n engleză jumătate-n română 
ca ziariştii de la „Verso” 
 
noaptea întreagă l-am zărit pe Isus 
cum ar putea iubi el un om ca mine 
ce poartă mereu la el 
o listă de reproşuri? 
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Răzvan VOICU 
 

TIMPUL ADEVĂRULUI 
„Profunzimea gândului este măsura înţelepciunii.” 

 
 
Pentru cei mulţi, timpul, reprezintă un element neînţeles care-i 

îmbătrâneşte fără să realizeze mai nimic, iar pentru cei care percep şi utilizeză 
timpul eficient în progres moral şi ştiinţific, reprezintă o provocare a 
Universului. Istoria unei Naţiuni se proiectează în timp, lăsându-şi în urmă 
vechimea cât şi amplitudinea valorilor morale, dar şi materiale. Valorile 
morale trebuie menţinute şi îmbunătăţite cu ajutorul valorilor materiale, 
invers fiind imposibil. Grava eroare de a pune bazele dezvoltării omeneşti 
numai pe valoarea materială duce lumea în pragul distrugerii morale, 
următorul pas fiind distrugerea definitivă a omenirii din cauze multiple. Una 
dintre cauze este distrugerea exponenţială a mediului înconjurător. Sigur, 
lucrurile acestea, sunt neimportante pentru cei ce conduc lumea, din moment 
ce nu iau nici o măsură ba dimpotrivă, prin sistemul pe care l-au creat obligă 
oamenii, unii dintre ei valoroşi moral şi intelectual, să se bazeze pe valoarea 
banilor. Dacă ne raportăm la valorile creştine, ecologice dar şi la alte valori 
care reprezintă ADEVĂRUL şi pe care nu le cunoaştem încă, valoarea 
banilor nu există.  Arta, cultura, istoria ştiinţelor, istoria etc., sunt date la o 
parte prin impunerea abuzivă a gândirii materialiste de cei ce vor să distrugă 
civilizaţiile prin raportarea întregului numai la materialism. „Libertatea” 
oferită de mirajul banilor nu reprezintă decât o amăgire a sufletului.  

Specializarea omului modern numai pe un singur domeniu şi bucuria 
provenită numai de la „realizările” materiale, a dus şi va duce implicit la o 
deteriorare accentuată a gândirii profunde omeneşti. 

 Generaţiile tinere şi foarte tinere sunt crescute exact cum am mai 
relatat în rândurile de mai sus, numai pentru materialism şi din această cauză 
sunt incapabile să se mai conducă singure aşa cum au fost generaţiile 
secolelor trecute şi nu au decât un singur viitor: încadrarea în mentalităţi 
robotizate. Dar mai au viitor? Vor mai avea unde să trăiască, dar condiţii 
pentru cei valoroşi vor mai fi? Incheiem cu propoziţia: viitorul ne va 
demonstra. Nu putem decât să luptăm pentru continuitatea gândirii ştiinţifice 
şi a libertăţilor spirituale a oamenilor. Băncile, aceste “case ale răului”, cum le 
denumesc unii, pică pe bandă, la un semn bine calculat, amăgind atâţia 
oameni corecţi, care, din păcate, sunt antrenaţi fără voia lor într-o competiţie 
imorală şi inegală tocmai cu cei care fabrică aceşti bani. Oamenii nu au ajuns 
la gradul de dezvolatare astfel încât banii să nu mai reprezinte nimic, deci 
sunt necesari dar măcar să nu-i ridice, cei ce-i produc sau în fabrică la rangul 
de credinţă sau drog. La noi în ţară au avut grijă o parte dintre politicienii 
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noştri să nu ne mai punem problema banilor pe care ar trebui să îi avem în 
cantitate decentă în bănci ci numai  să avem strictul supravieţuirii. Şi să mai 
spunem că politicienii noştri cât şi alţi factori de decizie de la noi nu sunt 
geniali în politici financiare.  

Ne sunt tradiţiile şi oamenii  valoroşi daţi la o parte şi înlocuiţi cu 
nonvalorile, cu trădătorii şi cu cosmopoliţii. Sprijinul pe care-l primesc aceşti 
oameni fără valoare intelectuală şi morală este masiv şi bine pus la punct. 
Asta nu înseamnă că printre aceste vip-uri fabricate peste noapte şi fără 
valoare, nu sunt şi adevărate vip-uri de valoare. Cu greu poţi găsi o sală de 
închiriat pentru muzica populară sau pentru expunerea portului popular şi a 
obiectelor dintr-o veche casă ţărănească, cu greu mai găseşti în România un 
monument reprezentând lupta românilor sau a unei personalităţi care este 
nedegradat de timp, cu greu găseşti emisiuni de cultură autentică românească. 

În schimb, dacă un partid corupt face un congres sau un politician 
corupt lansează vreo carte sau vine vreo cântăreaţă sau cântăreţ străin, brusc 
zeci de săli sunt puse la dispoziţie, vezi monumente somptuoase în cinstea 
maşinilor, vezi monumente cu străini care au vrut exterminarea 
românismului, vezi la televizor sute de filme de proastă calitate şi emisiuni de 
prost gust. Pentru toate acestea se găsesc bani din belşug, dar pentru esenţa 
noastră  ca  naţiune, nu există nici un ban.  

Îndepărtarea românilor de principiile şi energiile acestui pământ 
românesc, care se face direct proporţional cu pierderea încrederii în propriile 
forţe, este o tragedie şi, în acelaşi timp, o trădare fără limite a tot ce a fost 
eroic şi plin de jetfă, a tot ce a însemnat geniul popular, a tot ce a făcut 
natura pentru ca noi să rezistăm şi să clădim pe aceste pământuri nobile. 
Mulţi nu mai ştiu ce înseamnă să fii român. Nu ştiu pentru că nu se 
conectează la trecutul nostru care se întinde pe mii de ani. Cei mai mulţi 
dintre români sunt corecţi, dar trăiesc numai pentru prezent, luptându-se din 
păcate cu sărăcia, care aduce de cele mai multe ori şi indolenţă şi nepăsare. 

 În România mai sunt oameni - ziarişti, profesori, medici, ingineri, 
jurişti etc., care încă mai luptă cu încredere nemărginită ca ADEVĂRUL să 
învingă. Au o misiune foarte grea. Toţi avem datoria să sprijinim aceşti 
oameni curajoşi pentru că luptă pentru noi toţi. Redresarea noastră, a 
românilor, va veni din perceperea gravelor probleme prin care trecem, din 
dorinţa legală de pedepsire a trădătorilor, din legătura directă cu trecutul, din 
lupta continuă şi din respectarea valorilor. 
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Bianca ŢIPLEA TEMEŞ 
 

 

AUGUSTIN  BENA - PORTRET ÎN OGLINDA 
NOULUI VEAC 

 
Compozitorii situaţi la joncţiunea a două falii de evoluţie a gândirii 

muzicale îşi pun decisiv amprenta asupra perspectivei; fie că aprofundează 
estetica trecutului şi devin “continuatori”, fie că tatonează sau provoacă o 
schimbare de paradigmă şi se autoproiectează pe traiectoria avangardei, 
misiunea lor este la fel de ingrată. Primii îşi asumă riscul catalogării cu termeni 
de “paseişti”, “retrograzi”, ceilalţi îşi plasează cel mai ades creaţia înafara 
perimetrului limitat de percepţie al contemporanilor. Augustin Bena face parte 
dintr-o generaţie “de cumpănă”, iar categoria căreia i se integrează este, fără 
îndoială, cea a ralierii conştiente la valorile trecutului. În mod paradoxal, Bena 
a trăit simultan planuri temporale diferite; îl recunoaştem pe muzician ancorat 
în prezentul epocii sale ca dirijor şi animator al vieţii culturale din Transilvania, 
îl percepem orientat spre viitor ca pedagog şi teoretician, câtă vreme creatorul 
se raportează cu consecvenţă trecutului. 

 
 
Pregătirea şi orientarea sa multilaterală (muzicală, teologică, filologică) 

acoperă spectrul complet al nevoilor cultural-artistice din epoca sa. 
Preocupările aparent divergente stau sub semnul unei convergenţe de funcţii, 
iar personalitatea sa apare ca o sumă de valori complementare, puse în slujba 
conceptului de utilitate stringentă, dictată de realitatea prezentului său. S-a 
afirmat în egală măsură în sfera pedagogiei, a artei dirijorale, a impulsionării 
vieţii culturale, în domeniul compoziţiei şi folcloristicii. Coeziunea şi 
plenitudinea preocupărilor sale goleşte de sens orice încercare de a defalca 
elementele eterogene ale acestui complex şi unitar fenomen artistic. În 
demersul analitic, oricare dintre domeniile de activitate analizate separat relevă 
cu consecvenţă prezenţa unei triple contexturi profesionale: compozitorul este 
determinat de folclorist şi teoretician, pedagogul este potenţat de creator şi 
literat, iar animatorul vieţii culturale nu poate fi disociat de dirijor şi pedagog.  

 
 
Un aport substanţial este adus de către Bena în rolul său de revigorator al 

peisajului cultural din Transilvania. Oraşele în care a activat în această postură 
(Sibiu, Năsăud, Cluj), ansamblurile numeroase pe care le-a dirijat, toate au 
câştigat în altitudine spirituală şi au mărit cadenţa ritmului de dezvoltare a vietii 
artistice ardelene. Mai mult decât reuşita de a stabiliza mişcarea de amatori 
(muzicală şi teatrală), lui Bena îi revine meritul de a fi accelerat procesul de 
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trecere de la amatorism la profesionism. Creatorul nu a făcut decât să se 
subordoneze acestui act; compoziţiile sale nu au constituit, cel putin la început, 
un scop în sine, ci un mijloc, un mod ideal de a veni în întâmpinarea corurilor 
de amatori ca nivel tehnic şi limbaj muzical. A articulat o poetică a simplităţii, 
preponderent placată pe elementul melodic al cântecului popular din 
Transilvania şi pe elementele muzicii bisericeşti. La Cluj, coleg de generaţie cu 
Mihail Andreescu-Skeletty, Nicolae Bretan, Dariu Pop, George Simonis, 
Marţian Negrea, Augustin Bena continuă în plan componistic orientarea 
estetică a lui Iacob Mureşianu, fixând astfel reperele unui clasicism al istoriei 
muzicii ardelene.  

 
 
Departe de a considera munca de organizator drept o “anexă” a 

preocupărilor sale artistice, devotamentul lui Bena ca formator de focare 
culturale răspundea unei urgenţe a momentului, dar era dictat totodată de două 
exemple elocvente în Transilvania secolului al XIX-lea: Iacob Mureşianu (care 
a pus bazele Reuniunilor de muzică din Năsăud, Braşov, Blaj) şi Gheorghe 
Dima (care a consolidat prestigiul Reuniunilor de muzică din Sibiu şi Braşov). 

În jurul muncii sale susţinute au pivotat valori ale artei muzicale 
româneşti, artă aflată pe atunci încă la începuturile ei; din acest motiv, el apare 
astăzi ca un indispensabil şi valoros precursor al erei culturale moderne în sfera 
mişcării culturale de profesionişti şi de amatori. Ritmul susţinut al concertelor 
prezentate în epocă în fruntea unui număr impresionant de ansambluri pe care 
le-a format, a simbolizat “sistola” şi “diasistola” unui mecanism menit să 
confere pulsului cultural transilvănean din primele decenii ale secolului trecut, 
euritmia firească. Bena este, deci, acceleratorul unei deveniri culturale, 
“reactivul” care precipită anevoiosul proces de recuperare a unei tradiţii 
muzicale de calitate în Transilvania, graţie cantităţii mari de producţii artistice 
date (profesioniste şi de amatori), într-o etapă în care cultura ardeleană avea 
nevoie de o figurare concretă. Idealul acţiunii şi acţiunea idealului – acest 
chiasm ar fi, într-un joc de translaţie de la substantiv la adjectiv, cei doi poli ai 
fenomenului Augustin Bena.   
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Dana Elena RUJEA 
 

STILISTICĂ, LITERATURĂ ŞI RELEVANŢĂ 
METODICĂ 

         
 Importanţa conexiunii strânse dintre literatură şi lingvistică a fost 

scoasă în evidenţă nu o dată de către teoreticieni de seamă ai ultimelor două 
secole (XIX şi XX), fiind bine cunoscute nume precum Karl Vossler, Charles 
Bally, Leo Spitzer sau cel al lui Fedinand de Saussure, considerat întemeitorul 
lingvisticii moderne, prin celebrul său studiu Curs de Lingvistică Generală, punct 
de plecare al unui curent ce a dominat întregul secol XX, anume 
structuralismul. Pentru lingvistul elveţian, însă, relaţia cu textul literar nu a 
constituit o preocupare esenţială ci doar o temă abordată fugitiv şi tangenţial 
iar concluziile la care a ajuns nu au avut prea mari repercusiuni asupra 
edicificiilor teoretice apărute ulterior în acest domeniu. 

 Din multitudinea de autori care au studiat aspectele stilistice (adică 
stilul propriu-zis al unui autor) din perspectiva lingvistică, a limbii folosite de 
el, se remarcă patru nume pe care le putem considera de referinţă, dintre care 
două aparţinând şcolii germane, anume: Leo Spitzer  şi Karl Vossler iar 
celelalte două şcolii franceze: Charles Bally şi M. Riffaterre. 

 Leo Spitzer (1884-1960) este îndeobşte cunoscut ca întemeietorul 
stilisticii idealiste. Unul dintre conceptele fundamentale lansate de el este acela 
de “etimon spiritual”. Astfel, identificarea etimonului spiritual care se află la 
originea oricărei creaţii literare “este strâns legată (...) de proiectarea raportului 
dintre eul individual şi eul colectiv” (Dumitru Irimia, Introducere în stilistică, Ed. 
Polirom, Iaşi 1999, p. 17). Cu alte cuvinte, stilul individual al unui scriitor “se 
află înscris într-un raport de determinare cu stilul epocii şi cu stilul colectivităţii 
(socio-culturale sau chiar naţionale) căruia îi aparţine” (Ibid., p. 18). Se poate 
lesne observa că sintagma lansată de Leo Spitzer nu este, în fond, altceva decât 
o reformulare sau o reinterpretare a unei teorii mai vechi, anume aceea 
privitoare la sursele de inspiraţie ale unui scriitor, la influenţele venite dinspre 
alţi autori, co-naţionali sau străini în virtutea unor “afinităţi elective”, ca să 
parafrazăm o celebră expresie a lui Goethe. Este de la sine înţeles că nici un 
scriitor nu se poate situa în afara unui context sau câmp de influenţe, întrucât 
el nu trăieşte izolat de societate, şi, în măsura în care este, în mod inevitabil, şi 
un mare cititor, adică un consumator de texte (nu umai un producător) el este 
în permanent contact cu atmosfera inelectuală a timpului său. Prin urmare, 
problema care se pune, atunci când ne aflăm în faţa unui text literar, este aceea 
de a stabili un “model de coerenţă” care să ne înlesnească “naturalizarea” 
acestuia. Conceptul de “model de coerenţă” a fost lansat, se pare, de Jonathan 
Culler în cartea sa Poetica structuralistă, iar a naturaliza un text înseamnă, în 
concepţia aceluiaşi autor, a-l pune în relaţie cu un tip de discurs sau model care 
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să aibă deja un oarecare sens, natural şi lizibil. Prin urmare, pentru a putea 
înţelege, cât de cât, un text -mai cu seamă unul de tip modern sau modernist-, 
pentru a-l putea decripta şi a-i putea descifra sensurile uneori ascunse, cititorul 
este pus în situaţia de a efectua un demers hermeneutic ce necesită, dincolo de 
un deosebit efort intelectual, aplicarea acestor aşa-numite modele de coerenţă, 
adică a unor structuri familiare, cunoscute, într-o măsură mai mare sau mai 
mică, cititorului. În utima vreme se remarcă tendinţa de a se renunţa la vechea 
teorie a “surselor de influenţă”, acreditându-se, în schimb, tot mai mult, ideea 
că dificultatea stabilirii cu certitudine a unei relaţii de cauză-efect între două 
texte literare este aproape insurmontabilă, iar încercarea de a o face se 
dovedeşte a fi, în împrejurările actuale, şi în lumina celor mai recente teorii, 
aproape lipsită de sens. Acest lucru este scos în evidenţă, printre alţii, de Al. 
Ciorănescu, unul dintre teoreticenii cunoscuţi ai comparatismului modern. Aşa-
numita “clauză a relaţiei cauzale” nu este indispensabilă, afirmă autorul citat, 
deoarece dincolo de simpla relaţie cauzală există similitudini, analogii, 
paralelisme mai mult sau mai puţin conştiente, de cele mai multe ori 
inconştiente. Criticul român naturalizat în Spania, distinge trei tipuri de relaţii 
ce se pot stabili între opere şi autori: relaţii de contact, relaţii de interferenţă şi 
relaţii de circulaţie (Al. Ciorănescu, Principii de literatură comparată, Ed. Cartea 
Românească, Bucureşti 1997, p. 72). Prin “relaţie de contact” se înţelege 
“cunoaşterea directă sau indirectă a unei surse de către un autor” (p. 90) şi aici 
s-ar înscrie conceptul tradiţional de “influenţă”  care, însă, nu trebuie 
confundat cu cel de imitaţie: “Imitaţia este un contact localizat şi limitat, pe 
când influenţa este o achiziţie fundamentală, care modifică însăşi personalitatea 
artistică a autorului” (p. 91). În ce priveşte cel de-al doilea tip de relaţii, cele 
“de interferenţă”, din definiţia, destul de vagă, dată de Ciorănescu ar reieşi că 
acestea ar fi “relaţii literare internaţionale neindividualizate”, ce s-ar putea 
concretiza printr-un studiu “de un gen literar sau cu o formulă stilistică 
determinată” (p. 98) (un exemplu ar putea fi influenţa romanului picaresc 
spaniol în Franţa); în sfârşit, ultimul tip de relaţii se referă la circulaţia liberă a 
temelor într-un anumit spaţiu geografic ce transcende, în mod obligatoriu, 
teritoriul naţional. 

 Rezultă, prin urmare, că intenţia de a imita un autor sau de a-l folosi ca 
pre-text nu poate fi demonstrată cu dovezi incontestabile decât în cazurile în 
care autorul recunoaşte, explicit sau implicit, acest lucru. De pildă, este clar 
pentru oricine că romanul Ulysse, al lui James Joyce, reprezintă o reelaborare, o 
re-scriere, din perspectivă modernă, a textului clasic al lui Homer (acest lucru 
reiese chiar din titlul romanului); sau că în romanul Baltagul M. Sadoveanu şi-a 
propus, în mod conştient şi intenţionat, să rescrie, să re-interpreteze o 
cunoscută baladă populară; sau că piesa Macbeth, a lui Eugène Ionesco trimite 
direct la celebra piesă shakespeariană cu acelaşi titlu. În lipsa acestor repere, 
lucrurile se complică până într-atât încât se impune configurarea unor altfel de 
concepte (precum cel amintit mai sus, de “etimon spiritual”, al lui Spitzer) şi a 
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unor altfel de scheme sau modele epistemologice. În acest sens, în lumina 
cercetărilor şi opiniilor mai recente, venite nu numai din partea criticii literare 
dar şi din partea unor filosofi ai culturii, ar rezulta că este preferabil a se 
renunţa la conceptul îngust de “influenţă” sau “contact direct” (cu excepţia, 
bineînţeles, a cazurilor unde există dovezi evidente şi incontestabile) pentru a 
se adopta un concept mai larg şi mai flexibil, care să mizeze, în primul rând, pe 
importanţa tradiţiei (să revalorizeze acest inepuizabil filon care este tradiţia) şi 
care s-ar înscrie în cel de-al treilea tip stabilit de Ciorănescu (“relaţii de 
circulaţie”). S-ar putea, prin analogie cu una din ştiinţele exacte, fizica, denumi 
acest concept prin sintagma câmp noetic, înţelegând prin aceasta un mediu 
spirtual (de la grecescul nous, spirit) prin care ideile circulă în libertate, 
exercitând ecouri şi atracţii difuze, uneori imperceptibile, asemenea liniilor de 
forţă dintr-un câmp magnetic. Ciorănescu însuşi face aluzie, în cartea citată, la 
existenţa acestui fenomen, chiar dacă nu foloseşte niciodată sintagma 
formulată aici. De exemplu, atunci când afrmă că “dincolo de formele 
accidentale ale culturii trebuie să existe o unitate fundamentală, spontană, nu 
condiţionată de raporturi, de schimburi mutuale sau de cazuri particulare de 
influenţă sau imitaţie” (p. 17) sau că, în foarte multe cazuri, nu putem vorbi 
decât de o “transmitere difuză” a unor “idei captate de receptor în afara 
contactelor directe sau indirecte, de la surse nedefinite”, idei ce “pot fi 
considerate bunuri comune” (p. 97) sau, în sfârşit, când aminteşte de existenţa 
unor “idei, tipuri umane sau imagini care se găsesc potenţial în atmosfera 
culturală a unei epoci” (p. 105). 

 Am putea accepta, deci, faptul că noţiunea de “etimon spiritual”, 
“atmosferă culturală” sau “câmp noetic” este mult mai adecvată şi mai utilă ca 
instrument de lucru atunci când este vorba despre decriptarea şi înţelegerea 
corectă, pertinentă a unei opere literare în sensurile ei ultime sau a unui autor 
în toată complexitatea lui. Problema care se pune este de a aplica o grilă de 
descifrare care să meargă dincolo de textul literar şi care să ţină seama, în 
măsura posibilului, şi de tradiţia -nu numai naţională dar şi aceea mai amplă, 
internaţională-, în care se înscrie autorul respectiv, de ideile şi concepţia de 
viaţă (casicul Weltanschauung), dar şi de datele biografice, chiar cu riscul de a-i 
contrazice pe cei care suţin că omul şi scriitorul (artistul) sunt entităţi 
independente, de tip monadic, care nu au nimic de-a face una cu alta. Din 
această perspectivă, însuşi conceptul de “intertextualitate”, atât de des folosit 
în ultima vreme, se dovedeşte a fi insuficient, întrucât dincolo de accepţia lui 
pur estetică (acela de procedeu stilistic ce ţine exclusiv de retorica discursului 
poetic), termenul conţine implicaţii şi nuanţe ce trimit spre zonele obscure ale 
psihismului uman, spre subconştient, antrenând, astfel, personalitatea umană în 
toată complexitatea ei, căci este vorba, în definitiv, despre structura sau modul 
de alcătuire şi funcţionare a minţii omului. Din această perspectivă, conceptul 
de “intertextualitate”, lansat de Gerard Genette în cunoscuta sa carte 
Palimpseste, s-ar cuveni a fi redefinit ca “un fenomen larg răspândit, care poate 
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fi parţial explicat de tendinţa noastră mentală de a turna fiecare nouă 
experienţă în vechi tipare expresive”, fiind vorba, deci, de o “transmitere într-
un mod foarte complex” (Ioan Petru Culianu, Călătorii în lumea de dincolo, Ed. 
Nemira, 1994, p. 40).  Această transmitere se efectuează, în foarte multe cazuri, 
“fără circulaţia efectivă a textelor; intertextualitatea este, astfel, un fenomen 
mental şi se referă la texte uneori scrise dar cel mai adesea, nescrise” (Ibid., p. 
41). În acest punct intervine, conform concepţiei lui Culianu, tradiţia, care 
prezintă o importanţă covârşitoare întrucât între individul creator -fie el artist, 
filosof, mistic etc.- şi câmpul noetic paradigmatic (sau diacronic) în care acesta se 
înscrie (adică tradiţia) se stabileşte o relaţie atât de strânsă încât, practic, primul 
devine un fel de prizonier al celui de-al doilea, prins în liniile lui de forţă ca 
într-un câmp magnetic, părând a fi, într-o oarecare măsură, manipulat pe plan 
spiritual. Cu alte cuvinte, omul ca fiinţă gânditoare şi creatoare de cultură, nu 
poate scăpa, orice ar face, influenţei tradiţiei, el se inserează în acest câmp 
noetic din care nu are cum să evadeze nici măcar atunci când îşi propune în 
mod programatic acest lucru sub binecunoscutul imbold al tendinţei de revoltă 
(vezi cazul atâtor autori contestatari care neagă sub o formă mai mult sau mai 
puţin violentă tradiţia, negaţie ce se întoarce, până la urmă, împotriva lor) 
întrucât este condiţionat de structura, configuraţia şi modul de funcţionare a 
minţii omului: “(...) înţelegem transmiterea cognitivă ca pe o re-gândire activă a 
tradiţiei, bazată pe un simplu set de reguli (...). Fiecare individ gândeşte în 
cadrul unei tradiţii şi, ca urmare, este gândit de ea” (Ibid., p. 43). Prin urmare, 
Culianu ajunge până în situaţia extremă de a nega teoria influenţelor directe în 
domeniul ideilor sau, dacă nu o neagă direct, atunci o neagă indirect în măsura 
în care semnalează inaplicabilitatea ei, propunând, în schimb, “o nouă abordare 
a istoriei, bazată pe teoria informaţiei”, care sugerează că “miturile sunt 
similare în toată lumea, deoarece mintea omenească funcţionează în virtutea 
unor procese binare, universale” (Ted Anton, Eros, magie şi asasinarea profesorului 
Culianu, Ed. Nemira, Bucureşti 1997, p. 308). 

 În acelaşi sens, al recunoaşterii -chiar dacă numai parţiale- a 
importanţei tradiţiei- merge şi Karl Vossler (1872-1949). Dacă Leo Spitzer este 
întemeitorul stilisticii idealiste, compatriotul lui, Vossler, este considerat 
creatorul aşa-numitei lingvistici idealiste. Pe urmele italianului Croce, Vossler 
“identifică dezvoltarea limbii cu dezvoltarea literaturii, lingvistica cu estetica” 
(C. Frâncu, Curente şi tendinţe în lingvistica secolului nostru, Casa Editorială 
Demiurg, Iaşi 1999, p. 41). De asemenea, Vossler preia de la Humboldt ideea 
că “limba este expresia caracterului etnic al unui popor”, punând în centrul 
doctrinei sale idealiste teza humboldtiană a formei interne, în care s-ar 
manifesta “legile gândirii, viziunii şi simţirii unei limbi date” (Ibid., p. 41). 
Vossler, însă, separă forma internă de forma externă, lansând conceptul de spirit al 
limbii, prin care explică “nu numai sintaxa şi stilistica, produse ale formei 
interioare, ci şi celelalte laturi ale limbii (fonetica şi morfologia)” (Ibid., p. 42). 
Ca şi Croce, Vossler “pune accent pe rolul individului în schimbările 
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lingvistice, pe originea individuală a modificărilor”, considerând că “inovaţiile 
pornesc întotdeauna de la indivizi dotaţi, deşi fiecare individ în fiecare moment 
alterează limba”. Pentru Vossler comunitatea lingvistică -cu alte cuvinte, 
tradiţia- “este numai o condiţie, nu şi o cauză a dezvoltării limbii”. Prin 
urmare, rolul indivizilor în crearea limbii este diferit, iar “spiritul teoretic al 
limbii se găseşte numai în oameni talentaţi, adică în artişti, cel practic, în 
indivizi obişnuiţi” (Ibid., p. 42). Cu alte cuvinte, Vossler reia o mai veche idee 
conform căreia orice scriitor este, prin opera pe care o scrie, un inovator în 
mod necesar, întrucât limba, stilul său personal reprezintă, într-o măsură mai 
mare sau mai mică, o abatere de la normele limbii comune. Acest lucru poate fi 
foarte clar ilustrat, de exemplu, prin opera lui Mateiu Caragiale, care, în 
contextul epocii în care scrie, s-ar putea spune fără teama de greşi, că 
reprezintă unul din cele mai înalte grade de inovaţie şi creativitate, nu numai 
prin limbajul arhaizant folosit cu predilecţie dar şi prin crearea de termeni noi. 

 În paralel cu şcoala germană, cea franceză, prin autori ca Charles Bally 
(1865-1947) sau M. Riffaterre, se apropie mai mult, prin lucrările lor, de 
studierea, dintr-o perspectivă mai pragmatică şi nu doar exclusiv teoretizantă, a 
relaţiilor directe existente între lingvistică şi literatură. Astfel, primul este 
considerat creatorul stilisticii lingvistice, adică “al studiului mijloacelor de 
exprimare ale unei comunităţi lingvistice din punctul de vedere al conţinutului 
lor afectiv” (Ibid., p. 33). Cel de-al doilea, pornind de la binecunoscuta teorie a 
lui Jakobson despre funcţiile limbii, consideră că numai funcţia stilistică şi 
funcţia referenţială “sunt întotdeauna prezente în actul de comunicare” şi că 
“prin prezenţa permanentă a funcţiei stilistice textul lingvistic comunică şi se 
comunică”, cu alte cuvinte, “conţine un real semantic prin care reprezintă o 
lume extraverbală sau întemeiază o lume propriu-zisă şi are o identitate 
stilistică” (D. Irimia, op. cit., p. 34). Riffaterre scoate în evidenţă importanţa 
contextului stilistic al operei, introducând conceptele de micro şi macro-context. 
În concepţia cercetătorului francez, “microcontextul intră în structura bipolară 
a unui procedeu stilistic, al cărui al doilea termen este contrastul (elementul 
contrastant, care deviază de la context). Microcontextul este format din alţi 
constituenţi care rămân nemarcaţi: contrastul este creat în raport cu aceşti 
constituenţi” iar “grupul în globalitatea lui (context plus contrast) formează 
procedeul stilistic” (Ibid., p. 52). 

 Prin urmare, conform teoriei lui Riffaterre, contextul stilistic ar fi 
spaţiul în interiorul căruia se actualizează -sau se activează- potenţialităţile 
expresive ale limbii, adică ansamblul tuturor conotaţiilor şi nuanţelor posibile 
care determină şi configurează originalitatea stilistică a unui scriitor. Contextul, 
“prin defniţie inseparabil de procedeele stilistice, este variabil şi formează o 
serie de contraste cu procedee stilistice succesive. Singură această variabilitate 
poate explica de ce o unitate lingvistică primeşte, îşi modifică sau pierde efectul 
stilistic în funcţie de poziţia sa” (Ibid., p. 57); în concluzie, orice procedeu 
stilistic se realizează la valoarea lui maximă de expresivitate doar în cadrul unui 
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context. După cum o unitate lingvistică (fonem, morfem, lexem etc.) îşi 
actualizează şi fixează sensul şi valoarea numai în funcţie de contextul în care 
apare, tot aşa, prin analogie, putem afirma că un procedeu stilistic îşi 
actualizează potenţialităţile expresive, nuanţele în funcţie de contextul stilistic 
în care este inserat. 

 Astfel, la nivel textual, elemente lingvistice precum arhaismul, 
regionalismul, sinonimele, timpul verbal etc., pot deveni, sub pana unui autor, 
procedee stilistice predilecte, cu funcţii bine definite, căci aceste elemente, 
îndeobşte considerate “categorii lingvistice neliterare”, nu mai constituie “în 
comunitatea artistică expresia pasivă a apartenenţei socio-lingvistice sau 
cultural-lingvistice a unui locutor, ci un mijloc nu fundamental deosebit de 
imaginea artistică, de construire a universului semantic al textului” (Ibid., p. 
186). Este vorba, în definitiv, de discursul folosit de autor dar şi de personaje, 
acest discurs putând fi uneori foarte diferit la unul şi la alţii. Este bine 
cunoscut faptul că un personaj literar se caracterizează şi prin limbajul folosit, 
iar discursul lui verbal poate intra fie în consonanţă fie în disonanţă cu cel al 
autorului şi cu cel al altor persnaje, ducând la ceea ce M. Bahtin a denumit, atât 
de sugestiv, romanul polifonic. Se poate considera, aşadar, că “există un stil al 
scriitorului, a cărui expresie este opera sa şi există, în acelaşi timp, în interiorul 
scrierilor sale, stilurile diferitelor personaje, mai mult sau mai puţin 
individualizate, în funcţie de personalitatea lor şi de forţa creatoare a 
scriitorului“ (Ibid., p. 19). Arhaismul, de exemplu, “marchează la Alexandru 
Odobescu, în primul rând o dominantă a profilului său stilistic - erudiţia (stil 
erudit); la C. Negruzzi, îndeplineşte doar o funcţie poetică” (Ibid., p. 193), în 
timp ce la Mateiu Caragiale, dincolo de funcţia stilistică determinată de 
perspectiva estetizantă adoptată de autor în spiritul esteticii decadentismului, se 
întrevede şi o altă funcţie, determinată tot de câmpul noetic al acestui curent 
literar, menită a exprima admiraţia neîngrădită pentru epoca eroică, pentru 
valorile trecutului, pentru clasa nobiliară, aristocratică ce a alcătuit -în 
concepţia scriitorului- fundamentul societăţii secolelor apuse.       
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Ion MĂRGINEANU 
 
 
 
 

TAC DINSPRE FREAMĂTU-ŢI,  
LIMBĂ ROMÂNĂ 

 
 

Eu tac dinspre tăcerea Ta –  
Iubita mea, limbă Română! 
Tu ce-ai răbdat spre-a mă-nfia 
Spini în tălpi, bici şi neghină – 
Să tac dinspre viaţa Ta 
E-un cântec sfânt, limbă Română -, 
 
 
În care-o casă părintească 
Are un dar, ca rădăcină: 
DUHUL UNIRII, prunci să-mi crească 
Din stirpea Ta, limbă Română – 
Haină curată, preoţească – 
Cunună-a grâului străbună 
 
 
Înviorate râul, ramul 
Ţes la războiul vechi de lemn 
Seva-ţi prin care far şi hramul 
Tău tricolor e sacrul semn 
Dinspre tăcerea-ţi grea ca ramul 
Trupului tău sculptat în lemn – 
 
 
Limbă Română, nestrăină 
De spini în tălpi, umbre, neghină! 
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POARTA A III-A A CETĂŢII ALBA IULIA 
 
 
S-a cheltuit groază de bani spre a da 
culoare albă unui cal pus în paranteză de istorie, 
şi-atâta vopsea spre-a dezgheţa coiful 
împăratului pe care două păsări împietrite 
se ceartă încă. 
Marele merit este al calului, cu umeri largi 
şi mult bun simţ, ce nu vorbeşte decât când e-ntrebat 
despre exactitatea unei bătălii, zvondeapsă, roată. 
Simte că-i rezemat de celula neînduplecării în care 
un lanţ îşi prânzeşte încă ferocitatea, rugina 
iar Horia şi Cloşca-s seminţe şi lance, Deal al Furcilor. 
Se lucrează intens la o victorie în Alba Iulia, 
Trecătorul se întreabă: „Ce sărbătorim? 
un Monument al Unirii sau un cal ce stă 
Călare pe portretul nostru de ţară?” 
Culoarea albă îmi face cu mâna. 
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Adrian BOTEZ 

 
LOJA IOHANICĂ  

(FRAGMENT) 
 

Neamul românesc, cel puţin în 
secolul al XIX-lea (dar noi ştim, 
secret, că, sub alte nume de stare 
civilă, “faptul” sacru călătoreşte, 
sfidând istoria, din secole anterioare, 
în secole ulterioare secolului XIX)  -  
şi-a consacrat ocult o LOJĂ 
IOHANICĂ, pe care toată lumea a 
privit-o şi încă o priveşte, fără s-o 
vadă. V. Lovinescu spune clar, 
definitiv, numele MAESTRULUI 
lojei: “Menţionez un fapt 
semnificativ, pentru acela care nu 
crede în hazard. NUMELE LUI 
EMINESCU ESTE AMIN” (s.n.). 

Bine. Ştim, deci, că 
MAESTRUL lojei iohanice 
emergente (oarecum) a sec. Al XIX-
lea este Eminescu: AMIN înseamnă: 
a - Confirmarea-Subsumarea 

Treimii; b - Desăvârşirea ca Revelaţie şi Epifanie întru Sfânta Treime. 
Cine sunt, însă, membrii lojei iohanice? Răspunsul la această întrebare 

dovedeşte că ghicitoarea “Mânăstire-ntr-un picior/Ghici , ciupercă, ce-i?” - nu 
este creaţie a copiilor pentru copii, ci creaţie a îngerilor-“muşaţilor”, pentru 
îmbătrâniţi-complăcuţi între cojile-keliphoturi1. Căci relaţiile lui Amin-Eminescu 
sunt “la vedere”, emergente, ştiute “de toată lumea”  -  cu TREI IOANI: ION 
Creangă, ION Luca Caragiale şi IOAN Slavici. 

“Şi ce dacă?” - va spune robul keliphot-urilor. Nu-i chiar aşa, stimabile. 
Dacă “Fiecare  lucru manifestat este o literă divină” - trebuie să vedem dacă 

numele manifestate n-au corespondent în nume nemanifestate (ocult 
manifestate, divin-potenţiale). Dacă nu cumva avem de-a face cu nume ca 
indicaţii de funcţii şi relaţii divin-oculte  -  “vitale” pentru menţinerea flăcării spirituale 
a Neamului Românesc. 

ION CREANGĂ trebuia, conform logicii profane, să se numească Ion 
Ştefănescu (aşa şi este prins în registrul matricol al seminarului de la Fălticeni  -  

                                                 
1 Kelifa (pl. kelifot) =coaja, învelişul lucrurilor (ebr.). 
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a se  vedea replica lui Trăsnea, din Amintiri, comentată de însuşi autorul 
demersului anamnetic, Ion Creangă: “Ştefănescule (căci aşa mă numeam la 
Fălticeni), astăzi nu mai mergem la şcoală”etc. Aşa şi este normal, într-o epocă 
patriarhală, în care numele de familie este luat după tată, nu după mamă. De ce, 
atunci, CREANGĂ? 

Cineva care este din neamul lui Ciubăr-Vodă, adică al Regelui Graalului2  şi al 
Sângerului (Sfântul Înger) cu Creanga de Aur3 şi care, ca şi Eminescu, este cunoscător 
al Cetăţii Focului-PIPIRIG4   -  sunt două versuri din Eminescu, în Miron şi 

frumoasa fără corp5: “De la râşniţă la Dane [n.n.: se trimite, mitologic, la 
Bogdan  -  Bog=Dumnezeu, Dan=judecată  -  s-ar putea să fie un feminin 
construit, al lui DAN – prin CARE FEMININ SĂ SE SUGEREZE zânele] /Şi 

                                                 
2 Cf. V.Lovinescu, Incantaţia sângelui, Institutul European, Iaşi, 1993, pp. 100-126:  “Elementul care  
unifică şirul voievodal prin veacuri (…) se spune că ar fi un sânge blestemat (…) e mult mai just să 
definim acest sânge după datele tradiţionale, ca fiind venin infinit de preţios, VITRIOLUL, ostil vieţii şi 
morţii, aşa cum se întâmplă totdeauna cu sângele neamurilor alese, adevărate neamuri regale şi 
sacerdotale, races-faées. (…)  Muşatinii sunt Ciubăreşti (…) Găsim în opera lui Eminescu elementul unificator, de 
care am vorbit mai sus, definitor al neamului muşatin, specificaţie a OMULUI PRIMORDIAL-
ARCHANTHROPOS, în numele unui neam şi al unei dinastii  - s.n. (…) . Elementele bazice ale strigătului şi 
numelui său (COCORULUI - care zboară în unghi ascuţit, ca vârful lăncii Graalului, conducând la 
Nedeia Cetate! -  şi simbolizează Axa Lumii) se reduc la GR sau KR. Le găsim în numele arhaic al 
Grecilor, Graii, în cuvânt sau limbă  -  care se mai zice şi GRAI, iar în aspectul regal  -  Karl, devenit 
Kral, apoi Kra(i). Grai e sacerdotal, Krai este şi regal. (…) KR se află în coroană, Krone, principiul dublei 
puteri, sacerdotale şi regale Sefira supremă din Arborele Sephiroth, numită Kether, înseamnă Coroană, 
in divinis. Legătura acestei rădăcini cu Graalul este vizibilă (…). Graalul conţine sângele divin, deci 
numele Gruiu Sânger devine(…) Sangraal – Sânt Graal, Sangreal, adică Sânge Regal, dar şi Sânge Real, 
indicând precis Prezenţa Reală a Divinităţii în Sângele Sfânt – s.n. (…). Graalul este adus de un înger, identic 
cu păsărica, deasupra arbustului (…) e mai firesc să presupunem că pasărea divină era un Cocor şi că 
strigătul său onomatopeic, KRA, era un Mantra (formulă rituală; sunet) care devenea Yantra (imagine 
rituală), spaţializându-se în cupă şi licoare interioară, venin şi balsam (…). Sânger este o contracţie a lui 
Sân şi Înger – Sfântul Înger (…) Şi Ciubăr Vodă şi Grui Sânger sunt Regi ai Graalului; dar cum rege al Graalului nu 
poate fi decât unul singur, înseamnă că e vorba de aceeaşi fiinţă fără nume, deşi mirionimă – s.n. (…).  Începutul noii 
ere a lui Manu este ceea ce, în antichitate, era numit VÂRSTA DE AUR, simbolizată de Copilul cu 
Pieptul de Aur al Pescarului. Această bruscă îndreptare o face MATSYA-AVATARA (Avatarul Peşte  -  
Peştele este simbolul lui Hristos), ultimul din Avatarele ciclului trecut şi primul din cele 10 Avatare Majore ale 
ciclului al X-lea.  Ciutura şi Ciubărul sunt cvasi-identice – s.n. (…). În romanul Grand Saint Graal, 
toţi cavalerii Graalului sunt hrăniţi printr-un peşte pescuit de Alain; de aceea, cavalerul acesta avea 
numele de le riche pêcheur, titlu care s-a transmis dinastiei Graalului. Băiatul devenit le riche pêcheur, prin 
darurile Peştelui, este deci Rege al Graalului(…). Ciutura cu Peştele Primordial în ea nu este altceva decât cupa 
Graalului – s.n. “.  
3Cf. V. Lovinescu, op. cit, p. 122. 
4Cf. V. Lovinescu, op. cit., p. 137: “Pipirig (de la pyrhos = foc), satul lui David Creangă, bunicul lui Ion 
Creangă, satul lui Moş Dediu şi Ciubuc Clopotarul, când au descălecat din Ardeal, deci şi al lui Ciubăr 
Vodă, prin faimoasa cumătrie de care vorbeşte Creangă.”  
5 Cf. V.Lovinescu, op. cit., p. 137: ”Miron vine de la grecescul MIRON  -  care înseamnă Miră şi Balsam 
(smirnă), pe care al treilea Mag îl oferă în omagiu copilului divin, însumând în el Aurul şi Tămâia, 
puterea regală şi sacerdotală”. 
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la borş de Pipirig” [s.n.] -  “Pipirigul vegheat de două vârfuri simetrice, numite 
Chiţigaia Bună şi Chiţigaia Rea”  -  chiţigaie=cucuvaie=pasărea intelectuală, 
pasărea Athenei  -  loc unde V.Lovinescu găseşte prilej să întrebe, retoric: “ Din 
mii de sate, Eminescu nu a putut găsi altul? Ce e cimilitura aceasta grotescă? (…) 
Complicitatea Eminescu-Creangă nu este mai mult decât insinuantă? – s.n.”) - un astfel de 
“cineva” nu era suficient (nu spunem “relevant”, căci numele de ŞTEFAN vine 
de la COROANĂ-KETHER, vârful arborelui sephirotic), având în vedere 
funcţia lui complexă, de mediator între lumi, să se numească ŞTEFĂNECU. 

Ar putea răspunde unii, puţin convingător, sau deloc convingător, în forma 
răspunsului: “s-a numit CREANGĂ , pentru că pe mama sa o chema Creangă”. 
Cum ar fi mai convingător răspunsul? Să încercăm altfel: “Pentru că pe mama sa 
o chema SMARANDA Creangă.” Şi SMARANDA este SMARALDA  -  şi 
Smaraldul este piatră luciferică şi cristică, în acelaşi timp (a se vedea şi cele două 
chipuri de Sfinţi IOAN, ale anului, dominat de IANUS BIFRONS): da, piatra 
căzută de pe fruntea lui Lucifer, cum mai spuneam, anterior acestor rânduri – dar 
şi SMARALDUL scobit-cercetat întru concavitatea INIMII APRINSE  -  Sacré 
Coeur ) şi  transformat (de fapt, revelat DOAR!) în Potirul Graal, în care este 
fixat alchimic sângele lui Iisus Hristos Răstignitul (care este, funcţional, şi 
ÎNGERUL FEŢEI şi PRINŢUL LUMII, adică METATRON  -  Polul Ceresc; 
numele său este “MIKAËL, Marele Preot care este jertfă şi jertfire înaintea lui 
Dumnezeu (…). Marele Preot simbolizează aici pe Mikael, Prinţul Milei”6. 
SMARALDUL trebuie dus, de Iosif din Arimateea, în ŢARA PREOTULUI (rex 
et pontifex) IOAN, care, în cele din urmă, este ŢARA SARASULUI - identificată 
geografic cu Nordul României (Maramureşul, de unde se scoboară cuplul 
voievodal paredru Dragoş [Dragonul Sacru]-Bogdan [Judecata lui Dumnezeu] , 
identificabil cuplului sephirotic Justiţie-Mizericordie - dar şi strămoşii lui Creangă 
ION -  atât din partea lui David=Cel-Trimis-şi-Bun, bunicul  -  cât şi din 
partea lui Ştefan-Încoronatul). 

Ion Creangă îşi marchează, astfel, prin nume, atât apartenenţa la LOJA 
IOHANICĂ, protejat-dominată de AMIN, cât şi rolul său de stăpân al Crengii 
de Aur şi al Focului-Ştiinţă Sacră a Primordiilor. Ion Creangă marchează , prin 
nume, apartenenţa la topos-ul sacru al Nordului (Locul Divinităţii!) - al 
Capătului Polar, orientat spre Steaua Polară, dar şi loc al Grădinii 
Hesperidelor. Topos Sacru al Axei Spirituale terestre şi româneşti, deopotrivă. 

Nordul Ţării este o zonă sacră, din care izvorăsc AMIN-ul (din Ipoteşti şi 
Cernăuţi  -  oraşul Negrului Ocult, în care a început, probabil, aventura Soarelui 
Negru, numit şi Luceafăr), JOHANNES-ul  (Regele-Preot IOAN  -  Monarhul 
Ascuns al lui Guénon şi V. Lovinescu) şi MIKAËL-ul (nu doar MIHAI 
Eminescu, ci şi MIHAIL Sadoveanu - şeful masoneriei interbelice româneşti, 
deci posibil urmaş-continuator al unei loje iohanice româneşti, în sec. XX). 
Neuitând semantica lui MIKAËL (cel vădit de Dumnezeu), nu uităm nici că, de 
                                                 
6 Cf. R. Guénon, Regele Lumii, Rosmarin, Buc., 1994, p. 29. 
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la 1870, începe EPOCA SPIRITUALĂ MIHEALICĂ a Pământului, epocă prin 
care se înlătură, treptat, efectele epocii gabrielice (se înlătură, treptat, 
materialismul pozitivist - şi proclamă supremaţia Spiritului, revoluţionând, astfel, 
biologicul şi înfrângând legile eredităţii, cu toate efectele lor malefice, 
împovărătoare). Loja iohanică a Aminului-Eminescu prepară spiritual temelia 
epocii mihaelice. 

Revenind la numele lui Ion Creangă - de CREANGĂ, nu trebuie să 
omitem deloc nici ceea ce spune mai puţin dotatul (din punct de vedere spiritual) 
James George Frazer, în studiul Creanga de aur  -  şi, mai ales, ce spune 
V.Lovinescu, în studiile sale din Creangă şi creanga de aur, Mitul sfâşiat, 
Incantaţia sângelui şi Interpretarea ezoterică a unor basme şi balade româneşti: 
CREANGA DE AUR este din Rai  -  şi este semnul iniţiaţilor. Ion Creangă nu 
este, în plan iniţiatic, un nume, ci indicator al funcţiei sacrale, ca misiune, ca 
oficiu de legătură între planul divin şi planul terestru (dar şi între Amin-
Maestrul Hristos  -  şi ceilalţi doi membri ai lojei iohanice): ION - cel care 
aparţine lojei iohanice (adică Arca Spirituală a unui ev); CREANGĂ – Iniţiatul şi 
păstrătorul Cheilor Iniţierii, prin voia Aminului-Mastru, căruia îi este, mistic, şi 
paredru. În definitiv, Ioan Evanghelistul, Ioan al Inimii - stând cu capul pe Inima 
lui Hristos, se identifică cu ea: el aude-stăpâneşte, astfel, PARASHABDA - Sunetul 
(şi Ritualul) Primordial, pe care îl reimpune, pentru reordonare (renaştere spirituală, întru 
mântuirea în starea de Paradis) omenirii-lume. 

Deci, în şirul celor trei din loja iohanică, Ion Creangă este PRIMUL, pentru 
că este CREANGĂ  -  şi nu doar ION-IOAN. 

Ceilalţi doi sunt ciudaţi, prin poziţia şi prin cvasi-anonimatul funcţiei: fac 
parte din loja iohanică, dar nu ca ÎNAINTEMERGĂTORI - nu consubstanţiali 
cu Sunetul şi Ritmul Inimii Cosmic-Divine (cu PARASHABDA), nu au ce 
schimba reciproc, ca parolă şi esenţă, cu Maestrul. Ei aşteaptă iniţierea: asupra 
lor se va pogorî harul, dar postura lor este una mai pasivă  -  chiar, într-o 
oarecare măsură, neîncrezătoare şi repulsivă. Iniţierea, pentru ei, nu a ajuns şi va 
ajunge cu greu să însemne DELICIUL SUPERIOR, ascultarea “muzicii 
sferelor”. Ei sunt încă timoraţi, încă marcaţi de nivelul “corvoadei” iniţierii. 
Asupra lor apasă, greu, pământul - ei ascultă mai curând freamătul steril al 
borborosului, decât armonia astrală. Aceasta nu înseamnă că nu va veni, şi pentru ei, 
vremea respiraţiei “aerului tare”, a PRANEI sacre  - că nu va veni, şi pentru ei, 
ceasul AGON-ului sacru, al agoniei ca dans al schimbării fundamentale, 
revoluţionare, a logos-ului fiinţei. Căci ei alcătuiesc - să nu uităm!  -  loja 
revelaţiei Inimii lui Hristos. 

Deocamdată, însă  -  ei nu sunt tot atât de relevanţi în plan sacral  -  cum 
este “cel aplecat înainte”, spre comuniunea secretă şi totală cu Maestrul-Amin: 
Regele (Preotul) Ioan al Crengii de Aur  -  şi al Smaraldului. 

Observăm clar că V. Lovinescu pune problema, în mod repetat şi insistent, 
a consubstanţialităţii oculte, fascinatorii, dintre Eminescu şi Creangă  -  iar nu 
dintre Eminescu şi Caragiale sau dintre Eminescu şi Slavici. 
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Şi totuşi, este foarte ciudată lipsa de informaţii (totală) în ce priveşte 
cunoaşterea reciprocă dintre CARAGIALE şi CREANGĂ  -  deşi, din punct de 
vedere profan chiar, au stat, ani de zile, în aceeaşi cameră: “loja” JUNIMII lui 
Maiorescu, camera cenacliştilor din Casa Pogor  -  amândoi  cunoscând foarte 
bine şi admirându-l pe acelaşi om  -  pe Eminescu (dacă Ion Luca Caragiale îşi 
manifestă, profan, admiraţia, abia în postumitatea eminesciană  -  în schimb, 
Creangă îl denumeşte, deşi Eminescu era mult mai tânăr, BĂDIE (BĂDIŢĂ): nu 
pentru că Eminescu era orăşean, ci pentru că BĂDIE este denumirea rangului 
iniţiatic suprem, într-o lojă iniţiatică tradiţională: a se vedea reluată această 
terminologie, cu exact aceeaşi semnificaţie, de ordin eminamente spiritualist, în 
“lojele” legionare ale lui Corneliu Zelea Codreanu  -  CUIBURILE  - în care se 
pregătea “zborul” spiritual al iniţiatului). 

Şerban Cioculescu tace, cu obstinaţie, în cartea sa Viaţa lui I.L.Caragiale7   
-  când e vorba de relaţia Caragiale-Creangă, de parcă cei doi nici nu s-ar fi văzut 
la faţă, de parcă Amin-Eminescu nu I-ar fi conjugat în aceeaşi paradigmă sacrală. 

Despre Slavici, se ştie (nu doar prin Şerban Cioculescu sau George 
Călinescu - ci prin mărturiile unor prieteni şi cunoscuţi ai celor doi, neajunşi 
“celebri” nu cât membrii lojei iohanice româneşti  -  dar nici măcar cât cei doi 
critici citaţi mai sus)  că Slavici l-ar fi cunoscut pe Caragiale  - mai ales în 
perioada celor doi ani de la ziarul Timpul  -  când erau colegi de redacţie. 
Ciudată este şi legenda despre greu-vorbitorul, greu-scriitorul, greu-exprimatorul 
de limbă românească - Slavici. Doar LOJA IOHANICĂ este, în primul rând, loja 
Logos-ului, loja lui Parashabda -  a Sunetului Primordial-Sacral, impus de Inima 
Cristică. Se spune că Eminescu îi “corecta” caietele cu poveşti, povestiri etc. 
Cum se potriveşte, însă, imaturitatea (pretinsă) lingvistică a lui Slavici  -  cu 
postura sa de iniţiator al românilor  - într-o gramatică “pentru propriul uz” al 
“Treimii Redacţionale”(dar “propriul uz” al divinităţii  -  devine ritualul 
umanităţii…) - în TOPICĂ ROMÂNEASCĂ?8  

O CARTE A LOGOS-ULUI ROMÂNESC  -  pentru “uzul 
propriu”…Nu merge: în loja iohanică se prepara, se vede treaba, o Carte a Logos-
ului Ideal (adică: Recuperat Sacral) Românesc. Dar rămâne mirarea: Slavici preia 
sarcina TOPICII. Or, ŞTIINŢA TOPICII, în orice limbă, presupune o fineţe 
interioară deosebită, în raport cu Logos-ul. Presupune cel puţin tot atâta fineţe a 
cunoaşterii limbii, cât şi sintaxa: TOPICA este microcosmosul imergent al 
Logos-ului, aşa cum SINTAXA este macrocosmosul emergent al Logos-ului. 

Pentru noi este clar că Slavici era un iniţiat în Sunetul Primordial  -  iar 
legenda despre “corectarea” caietelor sale de către Eminescu conţine tocmai 
descrierea mecanicii aparente-emergente a iniţierii întru Logos  -  omiţând, cum e şi 

                                                 
7 Şerban Cioculescu, Viaţa lui I.L.Caragiale, Hyperion, Chişinău, 1992.  
8 Cf. Şerban Cioculescu, op. cit., p. 194: “Treimea gramaticească (n.n.: Eminescu, Caragiale, Slavici, 
reuniţi în redacţia Timpului) s-a hotărât chiar să alcătuiască o gramatică numai pentru propriul uz (s.n.), 
urmând ca Eminescu să scrie etimologia, Caragiale sintaxa şi Savici topica…” 
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firesc pentru o relatare profană, undele energetic-spirituale care-i cuprindeau pe 
amândoi, pe Maestru şi pe Ucenic, în vârtejul lor, aducându-i în starea de ek-
stasis lingvistic - fixaţi în centrul vârtejului sonor al Logos-ului-Caiet (aici e locul, 
credem, a aduce aminte că GRAAL înseamnă şi VAS şi CARTE : cupă=Grasale, 
carte=Gradale9 - iar despre “corectarea” Cărţii-Graal putem sune că este, de fapt, 
RECTIFICAREA alchimică a Logos-ului, acel faimos VITRIOL - Visita 
Interiore Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem  -  “Vizitează 
părţile interioare ale Pământului, prin rectificare vei găsi Piatra Ascunsă”; 
PIATRA ARUNCATĂ de “zidarii nebuni”şi transsubstanţiată de Hristos în 
PÂINEA VIEŢII ETERNE - piatra aruncată, tocmai spe a fi căutată, în vederea 
desăvârşirii operei cosmic-arhitectonice - căci ea va deveni CHEIA DE BOLTĂ  
-  cheia de deschidere a Porţilor Paradisului, în urma efortului iniţiatic de 
construire a edificiului sacral  -  Templul Logos-ului, Templul Rugăciunii 
Reintegratoare în Sacralitate). 

Întorcându-ne la problema CARAGIALE -  ne frapează cel puţin două 
lucruri: 

a-  în primul rând, traducerea numelui său de familie (Caragiale) trimite fie 
la SPIN NEGRU, fie la MĂRĂCINE NEGRU10  -  oricum, trimite la 
COROANA CRISTICĂ A CALVARULUI (pusă sub semnul lui Negru-Mistic). 
Adică, este COROANA OCULTĂ (şi ocultată), în care CALVARUL 
SOTERIOLOGIC şi ISPITA LUCIFERICĂ SUPREMĂ (acel “Eli, Eli, lama 
sabachtani?” al supremei “rătăciri”-năuciri existenţiale, al labirintului infinit al 
fiinţei, în finitul clipei de rătăcire-aiurare-despletire a Logos-ulu) - aduc aminte de 
cele două feţe ale lui Ianus, formate de cei doi Sfinţi IOANI: Botezătorul (fără 
otravă - cu Logos-ul-AMRITA – putrnic, dar seducător, coagulant) şi 
Evanghelistul ( cu  otrava subtilă a Logos-ului Suprem, Amoral: VITRIOLUL  
-  care arde-transfigurează).  

Mitul despre I. L. Caragiale este al CELUI CARE NU RÂDE 
NICIODATĂ (doar rânjeşte, obosit, caustic, amar, ca şi Lucifer-Bătrânul de sub 
Lumi, sau dintre Lumi) – şi ai cărui solzi-ochelari sclipesc ca ochiul de balaur, sau ca 
ochiul rece al Luceafărului-Lucifer  -  sau ca solzii Dragonului (rudă de sânge cu Dragoş 
de Sarasău şi cu Grue-Sânger [Sânge de Înger] - şi ei conducători sa aparţinători 
ai unei loje iohanice susţinătoare a pământului spiritual românesc). Prin aceasta, 
I.L.Caragiale este integrat special în loja Luceafărului-Amin, în loja iohanică a 

                                                 
9 Cf. V. Lovinescu, O icoană… (Voinicul cel cu cartea în mână născut), Cartea Românească, Buc., 
1996, p. 67: “Graalul este o cupă (Grasale) şi o carte (Gradale)”etc. 
10 Cf. Ş.Cioculescu, op. cit., p. 20: “ (…) din caraţali (pe turceşte spin negru), nume grecesc de familie, ades 
întâlnit la grecii de pe ţărmul european al Mării Negre şi din Asia Mică (…). Batzaria a răspuns arătâmd 
adevărata rostire turcească şi semnificativă a acestui nume, cara-ceali (mărăcine negru) şi precizând că în 
Macedonia sunt numeroase familii, de origine română sau albaneză, ŢALI  -  şi derivatele lor cu prefixe. 
(Menţionăm că I.L.Caragiale spune, într-o scisoare, că e viţă de IDRIOT  - din insula Idria: deci, este 
Cel-din-Insulă, ca şi Ioan al Apocalipsei  -  din INSULA Patmos)  - s.n.”  - comentăm noi: Insulă = 
tărâmul iniţierii, în care se suspendă “legile” existenţial-funcţionale profane. 
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Dragonului Românesc. Caragiale are poziţia intermediară, între GARDIENII şi 
RECTIFICATORII săi spirituali: Creangă şi Slavici. Slavici este RIGUROSUL, 
ARHITECTUL, TĂCUTUL - şi totuşi …SLĂVITUL, sau cunoscătorul 
interiorului Cuvântului-Slovă ( slova/slava=cuvânt). Cei doi (Creangă şi Slavici), 
unul jovial, celălalt sobru (unul diurn, celălalt nocturn), trebuiau să-l echilibreze 
spiritual pe complexul I.L. Caragiale  -  dar, vorba lui Arghezi: “lăsând întreagă  
dulcea lui putere” - putere a veninului cunoaşterii luciferice (VITRIOL). Fără piatra 
ispitei demonice, fără piatra aruncată - nu se poate concepe actul recuperării 
pietrei-cheii de boltă, actul transsubstanţierii, al transgresării pietri , în pâine 
euharistică. 

b- În al doilea rând, dubla numire a Spinului Ocult Cristic (cu Trandafirul 
Revelaţiei răsărind, obligatoriu, ca finalitate a iniţierii în loja iohanică) dă de 
gândit: ION+LUCA. Cei doi stâlpi ai Evangheliei (=Bunei Vestiri): Logos-ul 
Pur+Logos-ul Imaginat  [Logos-ul “Muncit”-Dinamic]11. În limbajul lui Rudolf 
Steiner, Logos-ul Cunoaşterii Inspirate şi Intuitive+Logos-ul Cunoaşterii Imaginative. 
I.L.Caragiale, prin “hrănirea” sa iniţiatică, dinspre stânga şi dinspre dreapta 
(Slavici, respectiv Creangă), a devenit THULE-BALANŢA, echilibratorul între 
LOGOS-UL PROIECTIV şi LOGOS-UL OPERATIV (Lucianic)12. Între 
Logos-ul Proiectiv-Iohanic - şi cel Dinamic-Lucianic - se instaurează Eterna 
Interogaţie Luciferică a Lumii şi a Originii ei. Ba chiar putem vorbi, în cazul lui 
I.L.Caragiale, de Demonul-Logos  -  Antilogos: are plăcerea de a savura savant 
Neantul obţinut prin dezintegrare, prin a Logos-ului. Şi deci, a RITUALULUI-
OM.  

Iată de ce I.L.Caragiale nu vede şi nu este văzut de membrii lojei iohanice  -  
ci doar de Maestrul Amin: pentru că el este Axul Balanţei, “hierogliful Centrului 
Suprem”. Iată de ce I.L.Caragiale şi Maestrul Amin se adapă din aceeaşi oglindă-
fântână  -  pentru că doar ei doi îşi pot revendica, concomitent, nedisimilabil, 

                                                 
11 Cf. Rudolf Steiner: Evanghelia lui Ioan (se sprijină pe cercetările cunoscătorilor inspiraţi şi 
intuitivi.)+Evanghelia lui Luca: “Cele trei trepte ale cunoaşterii Universului: I-cunoaşterea imaginativă; 
II-cunoaşterea inspirată; III-cunoaşterea intuitivă. Cunoaştere imaginativă posedă posedă cel a cărui 
privire spirituală vede sub formă de imagini cea ce se află în spatele lumii simţurilor, într-o măreaţă 
panoramă de imagini cosmice, care însă nu sunt prin nimic comparabile cu cele care se numesc imagini 
în viaţa curentă (în primul rând, pentru imaginile cunoaşterii imaginative nu există legea spaţiului 
tridimensional). (…) Imaginaţi-vă o lume plină de asemenea forme colorate pestriţ, mişcându-se şi 
transformându-se fără încetare (culorile corespunzând fiinţelor spirituale). Nici una dintre Evanghelii nu 
a expus cu atâta claritate evenimentele, ca autorul Evangheliei lui Luca  -  prin “servitori ai 
Cuvântului”  -  care descriau ce vedeau, cu ajutorul expresiilor inspiraţilor.” 
12 Cf. V. Lovinescu, Incantaţia sângelui, Institutul European, Iaşi, 1993, p. 125: “Ciutura (Ciubăr) cu 
Peştele Primordial în ea nu este altceva decât Cupa Graalului, cu conţinutul ei divin, aşa cum apare în 
Tradiţia Primordială. Peştele legitimează această atribuire. Fântâna, ca în toate satele noastre vechi, este 
în realitate o cumpănă, deci o balanţă. Or, balanţa este hierogliful Centrului Suprem, TULA 
(=BALANŢĂ, în sanscrită) şi a o cumpăni când în jos, când în sus, în mod distributiv, este atributul 
esenţial al Polului, al Regelui Lumii. Or, această funcţie atrage după ea, ipso facto, pe aceea mai nouă, de 
Rege al Graalului. Sunt nedespărţibile”. 
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rolul de THULE (Fântâna-Balanţă, Centrul Spiritual al Vechilor Germani, care 
sunt rude de sânge cu dacii; aceştia din urmă, după Iordannes Gotul, le erau 
germanilor dux  -  conducători spirituali  -  şi germanos=fraţi mai mari - sau, în 
unele tălmăciri, fraţi gemeni…): Fântâna-Veronica13(Micle). Amanţii 
ADEVĂRATEI IMAGINI (ICOANE) nu puteau fi, concomitent, decât 
Mastrul Amin şi Luca-Maestrul Imaginii (altoit peste Ioan, Maestrul Vibraţiei 
Cosmice). Creangă şi Amin se întâlnesc, până la consubstanţialitate, în Miezul 
Sunetului-Logos. Caragiale, care este Ion+Luca, se întâlneşte cu Amin în starea 
de compromis a Imaginii din Fântâna-Balanţă. Acolo, în Imagine, ei se 
întâlnesc sintactic, structurând cosmosul românesc, pe bazele Logos-ului 
Românesc. Ion+Luca, hibrid de Proiect şi Imagine Realizată şi Dinamică a 
Proiectului - NU RÂDE, pentru că este încordat să nu piardă din mâini, din 
simţuri şi din intelect Hăţurile Compromisului. Să nu piardă, adică, Deşirarea 
Lumii. Caragiale-Balanţa va fi veşnic CRISPAT, căci el are sisificul rol de 
mediator permanent, de Atlas încordat în a uni SLAVA-Slavici (al Cerului 
Subtil al Topicii Constelaţiilor Tăcute) cu PĂMÂNTUL, cu ŢÂŢÂNA  DE 
JOS A AXEI POLARE  -  CREANGA Copacului cu Rădăcini în Cer, 
Creanga-RĂDĂCINĂ (în Pământ). Şi crisparea Compromisului Cosmic al 
Lojei se face sub îndemnurile demiurgice ale Aminului, cuprins de furor sacer: 
aceasta este explicaţia “furiilor”, “isteriilor” disertative ale lui Eminescu, în loja 
provizorie din redacţia Timpului (ca şi-n Scrisori  -  EPISTOLELE CĂTRE 
THULE). În definitiv, nu degeaba se găseau acolo, la Timpul: ei erau 
complotiştii împotriva TIMPULUI, cei care compromiteau şi anulau TIMPUL 
(istoric) pri sabotaj sistematic şi coerent al logos-ului profan  -  şi amplificare 
“isterică” a Logos-ului Sacru, sub chipul Cărţii Logos-ului Neamului Românesc 
- GRAALUL-Carte şi Vas-Inimă a Logos-ului Recuperat Sacral. Căci Triada 
Slavici-Eminescu-Caragiale a SCRIS EFECTIV, la Timpul (împotriva Timpului) 
Cartea-Graal (Gradale) a Logos-ului Resacralizat Românesc. 

Dhikr14-ul lui Ion Creangă , Amintiri din copilărie  -  începe cu nemele 
de IOAN(părintele Ioan) şi se sfârşeşte cu numele de LUCA (Luca 
Moşneagul).  Cartea sa (Gradale) este pusă sub semnul Balanţei-Thule  -  dintre 
INTUITIV şi IMAGINATIV, dintre Proiectiv şi Emergent (Efectiv). Cum 
hazard nu există (vorba lui V.Lovinescu) decât pentru năuci, este învederat că 
dhikr-ul lui Ion Creangă este mai complet decât o simplă anamneză: este o 
combinaţie (echilibratoare), unică, de ANAMNEZĂ INTUITIVĂ(ioanică) cu 
TĂLMĂCIREA IMAGINATIVĂ (lucianică) - o întrepătrundere a 
concomitentului (prezentul evanescent) cu trecutul (illo tempore) eminamente 
sacru  -  până la confuzia sacră supremă: Prezentul Etern al Logos-ului-Amin. 
În acest sens, a se vedea şi relevanţa sacral-orfică a Aminului-Eminescu, 

                                                 
13 VERONICA  -  de la grec. BERENIKE=purtătoare de victorie (pherein=a aduce, a purta; 
nike=victorie). Sau: vera=adevărata şi eikon=asemănare, imagine, icoană. 
14 Cf. p. 7, nota de subsol 19, a lucrării de faţă. 
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temelie a Epocii Mihaelice în România: în partea a IV-a a dhikr-ului-amintire 
(parte a supremei sinteze, în anistorie, a Logos-ului Sacru), la p. 219, Mihai 
scripcariul din Humuleşti (Humuleşti fiind numele generic al topos-ului sacru 
anamnezic, dar, ca evidenţă sacră epifanică  -  este şi numele secret al lojii 
iohanice, în care HUMA este transfigurată în CIER (Cieriul Cucului, Cieriul 
Socolei, din final). Datorită lui Mihai-MIKAËL Lăutarul (Orfeul-Amin, Rifeul 
din imaginea lui Ianus bifrons=Herbul Prezentului Sacru Nediferenţiat-
Rearmonizat) se produce starea de SĂRBĂTOARE ( de cucerire, pe scara 
iniţiatică, a CIERULUI-cer-Paradis)  -  sărbătoare spirituală perpetuă a 
românilor (viziunea mântuirii spirituale, prin degajarea-dezrobirea finală a 
Shekinei-Shakti15, vertical-ascendent pe axul învăluit de spirală, a lui 
Kundalini16; spirala învăluieşte Sephiroţii17, Arborele Sephiroţilor18 echilibraţi 
sub semnul Coroanei-Kether: semn al mântuirii Spiritului Românesc). 

Vorba sibilinică, prin care se marchează victoria în act a demersului 
soteriologic al Logos-ului-dhikr este rostită chiar de Rădăcina Axei Lumii, Talpa 
Iadului transfigurată în Sfânta Duminică  -  baba devenită Fecioara Eternă, 
Potenţialitatea Eternă, conţinută de MIEZUL FOCULUI, sângele cristic din 
Potirul Smarandei-Graalul: ”Şi câte şi mai câte nu cânta Mihai lăutariul din gură 
şi din scripca sa răsunătoare, şi câte alte petreceri pline de veselie nu se făceau 
la noi, de-ţi părea tot anul sărbătoare (n.n.: nu mai părea  -  ci era, efectiv, sub 
efectul eliberării Shakti-Shekinei, pe traseul ascendent al gunelor, şi ajungându-
se la epifania de la nivelul sattwic)! Vorba unei babe: <<Să dea Dumnezeu tot 
anul să fie sărbători şi numai o zi de lucru, şi atunci să fie praznic şi 
nuntă>>”(n.n.: adică moartea şi viaţa să se confunde în suspendarea mistică a 
Paradisului, unde Copacul Vieţii şi Morţii a rămas neatins de tentaţiile luciferic-
raţionaliste ale lui Adam Protogonos). 

Exerciţiul criptării limbajului îi este familiar lui Ion Creangă (ca un fel de 
defulare a lucrărilor iniţiatic-alchimice asupra Logos-ului Sacru, în zona 
Operei-Ritual al Aminului)  -  dar trebuie făcută o distincţie netă între 
încifrarea de mesaje, exercitată în sfera existenţei profan-politice -  şi Ritualul 

                                                 
15 Shakti-Şakti=energia, puterea divină. 
16 Kundalini=energie subtilă la baza coloanei vertebrale. ”Şarpele Kundalini toropeşte încolăcit la baza 
coloanei vetebrale, Când se deşteaptă, se urcă de-a lungul ei, arzând tot ce-I stă în cale, pentru ca să se 
reverse în finalitatea lui necesară, în Lotusul cu O Mie de Petale, din coroana craniului 
Sahasrara=Nimbul Sfinţilor” – cf. V.Lovinescu, Creangă şi creanga de aur, CR, Buc., 1989, p. 99. 
17 Sephira(pl. sephirot)=principii universale; aspecte divine (ebr.). 
18 Arborele sephirotic  -  reprezentare geometrică, diagramată, a cabaliştilor evrei medievali, prin care 
se descriau modalităţile în care En Sof (Dumnezeu) se poate manifesta în lumea profană. En Sof se 
revelează în 10 moduri, prin 10 sephiroturi (Coroana-Kether, Înţelepciunea-Hokmah, Inteligenţa-Binah, 
Mila-Hesed, Forţa-Geburah, Frumuseţea -Tipheret, Victoria-Netzan, Gloria-Hod, Temelia-Iesod, 
Regatul-Malkuth). Fiecare cerc, limitare sau determinare a En Sof-ului este o sephira. Sephiroturile sunt 
aşezate într-o ordine precisă, fiecare înscriindu-se ca element distinct în structura arborelui cabalistic  -  
imagine a universului unificat, a vieţii lui Dumnezeu. 
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de Descoperire(Dez-Văluire), pentru iniţiaţi, a Templului Logos-ului. Una este 
păsăreasca paiaţelor (“carbonarii” infernali de la 1877…)  -  şi alta este 
păsăreasca îngerilor.  

Una este scrisoarea cu substrat profan-politic (joc steril, aproape penibil), 
către Iacob Negruzzi: 

“Stimabile d-le Negruzzi, 
Fost-am şi la p. rail…şi la rop, rop…, şi s-au prins că întru un cuget vor 

mărturisi pentru chir., fiind rasasiaţi până-n gât de frac…Şi că pentru chir. 
Huludeţe sunt informaţi şi din partea altora în bine. 

Însă n-ar fi rău să mai bateţi ferul până-i cald, că ştiţi cum e lumea la noi. 
Vă doresc sănătate şi iertare de păcate, 
Ion Creangă” 
(n.n.: de reţinut că Iacob Negruzzi era mason cu grad 33 în Loja Marelui 

Orient al Franţei  -  unde simbolurile şi parolele erau la mare cinste) 
- şi cu totul altceva este solemna şi minuţioasa lucrare de descriere 

a 
a- labirintului infernal al iniţierii, urmată de 
b- conservarea, în registru iniţiatic, a victoriei sacrale a Fiinţei Umane  -  

Adam Protogonos (Logos-ul Reabilitat  - finalul Amintirilor, mai cu seamă). 
Chiar dacă Axa Polară a lumii uneşte Cerul cu Infernul  - Templul nu 

permite (în funcţionarea lui corect-sacrală) catehumenilor (aspiranţilor la 
sacralitate) să asiste la misterele profund-iniţiatice, până când nu acumulează 
forţa spirituală necesară asimilării “organice”, depline, a energiei 
transfiguratoare a acestor misterii. Ion Creangă este, în Amintiri şi Poveşti  -  
Preot şi Rege. Dar redevine catehumen, obidit şi fără sentimentul seurităţii 
ssacrale, devine un Arheu-Caragiale, Demonizant-Savant Entropizant  - când 
se amestecă printre colburi  -  prefăcut, şi el, în fir de colb (ca Făt-Frumos în 
muscă). Poate că, astfel prefăcut, are (virtual sau real) acces la tainele celor de jos  
-  taine fundamentale pentru ulterioara re-urcare a Axei Polare (acesta este 
cazul lui Caragiale). Dar datoria noastră, de “cronicari” ai Ana-Cronos-ului - 
Regelui şi Preotului IOAN AL CRENGII DE AUR - este să percepem 
singurul eveniment “Revoluţionar” Sacral (dacă transfigurarea supremă poate fi 
asimilată, într-un limbaj foarte aproximativ, cu o revoluţie cosmică, astrală): 
ÎNVIEREA. Şi să aşteptăm prefirarea, domoală şi sterilă, a capcanelor care 
premerg “Revoluţia” Sacrală, ca simple răzmeriţe entropice, capcane pentru 
veghea noastră de evanghelişti umili. 
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Iulian BITOLEANU 

 

CRONICARUL LITERAR MIHAI EMINESCU  

 
  În abordarea problematicii literaturii, 

gazetarul a utilizat o multitudine de specii 
jurnalistice, printre care: cronica literară, tableta, 
necrologul, controversa, articolul. 

 Nearogându-şi statutul de critic literar, 
ziaristul recenzează cu responsabilitate cărţile 
semnificative ale vremii, cum ar fi: “Pseudo- 
Kinegetikos de Al. Odobescu, Cuvinte din bătrâni de 
B. P. Haşdeu, Novele din popor de I. Slavici, ori 
analizează activitatea per global a lui D. Petrino, 
N. Bălcescu, A.T. Laurian, Cezar Bolliac.” 

 Prin aceasta se acoperea o parte din 
deficitul de critică şi istorie literară, completându-
se cu acţiunea maioresciană de asanare, de 
triere a operelor artistice veritabile de 
pseudoliteratură. Mobilă şi motivată, tonalitatea 
publicisticii înregistrează cel puţin trei escale: 
prima, a bunului simţ, a reverenţei, o alta a obiectivităţii şi ultima, a criticismului. 

 Sub efigia politeţii, se situează recenzarea eseului lui Al. I. Odobescu, şi a 
monumentalului op semnat de B.P. Haşdeu, în fond personalităti clasicizate, cu aport 
substanţial la cristalizarea unei culturi românesti emancipate. 

 Lipsit de prejudecăţi, cronicarul literar îmbină fraza festivistă, constatativă ori 
poleiala estimativă cu exprimarea frustă, verde, a diagnosticului şi punctarea 
riguroasă a ideii. Este apreciat demersul ştiinţific al lui B.P. Haşdeu, care a examinat 
limba vorbită între 1550 şi 1600, comentatorul fiind la curent cu alte cercetări de 
specialitate, semnate de Alex. Cihac şi Timotei Cipariu. Superlativele nu sunt 
zăvorâte, dimpotrivă: “Pătrunderea şi audiţiunea lui Haşdeu se manifestă în modul cel 
mai strălucit”19. Prin travaliul lingvistului de talie naţională s-a infirmat ipoteza stagnării 
ştiintei româneşti sau că ţara noastră se găsea, la figurat, la porţile învechite ale Orientului. 

 Cu “Pseudo-Kinegetikos”, Al. Odobescu şi-ar revendica, pe drept, prerogativele 
stilului epistolar. Deschizător de drumuri, autorul paternalizează o nouă specie – eseul 
– mustind de expresivitate. După o introducere cam lungă, însă plăcută, digresiunile 
înspre artele plastice şi muzică au captat atenţia lectorului, şi pentru că “ limba e curată şi 
are farmecul noutăţii”20. 

                                                 
19 M. Eminescu, “Despre cultură şi artă”, p. 114 
20 Ibidem 
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 Metoda descriptivismului didacticist este rapid abandonată în cazul cronicii 
consacrate unui volum de proză aparţinând lui I. Slavici. Prietenul de peste munti are 
parte de o receptare pozitivă, laudativă pe parcursul a patru pagini21, în cheie 
tradiţionalistă, unde se istorisesc22: “Popa Tanda”, “Gura satului”, “La răscrucea din sat”, 
“Budulea Taichii”, “O viaţă pierdută”. 

 Ivirea pe bolta epicii româneşti despre finalul de secol XIX a unui ardelean n-a 
semănat cu un meteorit, numele nuvelistului român devenise o marcă, o etichetă a 
calitătii, un fel de brand, mai cunoscut peste hotare în Germania, decât în propria-i ţară: 
“Autorul e cunoscut publicului german şi va fi, credem, celui francez, deşi n-a dat atenţia 
cuvenită activităţii sale literare.23 Se enumeră atuurile scriiturii slaviciene: realismul, 
dinamismul personajelor, aproprierea actantului de poporul român şi cultivarea 
analizei psihologice, după cum se aplică verdictul de prozator format, matur, sigur 
pe uneltele sale.24 

 Volumul “ Novele din popor” a consfinţit, practic, consacrarea şirianului ca 
nuvelist realist şi psihologic, iar cronica eminesciană depăşeşte orizontul de aşteptare al 
cititorului.  

 El însuşi, ferment viu al noii direcţii din literatură, Eminescu transpune în faptă 
o iniţiativă a mentorului Junimii: o exegeză despre un scriitor afirmat la cenaclul din casa 
lui Vasile Pogor şi filtrarea în paginile “ Convorbirilor” ieşene. 

 Dacă Maiorescu nu a alocat timp prea mult timp lui Slavici şi lui Creangă, 
comparativ cu atenţia acordată celorlalţi doi mari clasici, iată că şansa s-a numit 
Eminescu, iar obiectul de studiu – nuvelistica lui Slavici. 

 Ca un critic versat, gazetarul surprinde verosimilitatea situaţională şi umană 
desprinsă din paginile epice ale ardeleanului molcom. 

Din extrasul “… fiecare din chipurile care trăiesc şi se mişcă în nuvelele sale e nu numai copiat de 
pe uliţele satului, nu seamănă numai exterior cu ţăranul român, în port şi vorbă, ci au fondul sufletesc al 
poporului, gândesc şi simt ca el25”, se degajă trei idei: literatura ca mimesis, preponderenţa 
personajelor din mediul rural, identitatea de cuget şi simţire între eroi şi popor. În 
subsidiar, se reiterează relaţia univocă literatură cultă şi literatură populară, în care factorul 
determinant este cel secundar: “credeam că nicio  literatură puternică şi sănătoasă, 
capabilă să determine spiritul unui popor nu poate exista decât determinată ea însăşi, la 
rândul ei de spiritul acelui popor”26. Din discursul eminescian desprindem unele 
sintagme extrase parcă dintr-un manual de critică şi istorie literară: “Popa Tanda” e un 
mărgăritar de popă românesc, vrednic a figura în orice carte pentru sate, “un popă cu 
gură de lup şi inimă de miel”27 (inserţie cu iz folcloric) şi “ Budulea Taichii”- poate nu atât de 
                                                 
21 Idem, pp. 118-122 
22 Gazetarul anticipează metoda critică a  lui Alex. Piru, discipol al lui Călinescu 
23 M.Eminescu, op. cit., pp118-119 
24 “E înainte de toate un autor pe deplin sănătos, în concepţie, problemele psihologice pe care le pune 
sunt desemnate cu toată fineţea unui cunoscător al naturii omeneşti” 
25 M. Eminescu, op. cit. p. 19 
26 Ibidem 
27 Idem, op.cit. p. 120 
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sobră în formă ca “ Popa Tanda”, e de o adâncime psihologică mai mare încă. Sesizând 
“bruma” de comic, alături de stilul sobru, obiectiv, seriozitatea şi rafinamentul sondajului 
interior28, publicistul probează disponibilităţi de subtil examinator al operei slaviciene. 

 Păstrând linia maioresciană, cronicarul literar M. Eminescu prinde curaj şi 
schitează o judecată de valoare viabilă: “I.Slavici, Creangă învederează segmentul robust 
al literaturii, altfel spus, ilustrează categoria minoritară şi, rara avis, a scriitorilor în sine: 
“Ceea ce face meritul unui Slavici, Creangă, Nicu Gane, nu este numai talentul 
autorilor, concepţia lor curat românească, ci şi împrejurarea că într-un mediu pe 
deplin stricat cum e pătura superpusă de plebe din România, în mijlocul unei concepţii 
care îngreunează viciile Orientului turcesc cu ale Occidentului şi au păstrat sănătatea 
sufletescă, reflectă tinereţea etnică, curăţirea de moravuri, seninul neamului 
românesc”29. 

Criticismul eminescian distilat prin formulări sticloase converge spre satira 
virulentă, preargheziană, obiectul deriziunii oferindu-l alt tip de scrieri, cu locaţii 
antielegante- spitalul, balamucul, cârciuma30 - simulând poeme de un europenism ieftin, 
manieriste cu aromă franţuzească, dar în fond, nişte “întreprinderi scandaloase” ticluite de 
câţiva “catâri intelectuali”, medaliaţi, chipurile, în afară, pentru producţiunile lor scabroase: 
“Când vede cineva ce soi de literatură se prăşeşte în România, cum o revistă literară din 
Bucureşti care întruneşte într-un snop (s-a trecut la conotaţie şi metaforă- n.n), o adunătură de 
tineri, îşi duce cititorii prin locuri malfamate (limbajul se franţuzeşte – n.n), sub pretextul de a face 
poemuri à la Alfred de Musset, cum spitalul, balamucul, cârciuma sunt singurele locuri care 
furnizează sujeturi artistice literatorilor de la “Literatorul” (rivalul Macedonski n-a fost iertat- n.n) 
şi de la alte întreprinderi scandaloase, acela cată să fie recunoscător puţinelor pene (metonimia/ 
sinecdoca iese în prim plan – n.n ) în adevăr româneşti”31. În aceste reşedinţe ale bolilor, 
unde mărginirea intelectuală a pretinşilor autori nu e întrecută decât de malonestitatea 
lor plagiară şi de obtuzitatea cu care ei pe ei înşişi se proclamă mari autori, literele 
româneşti au relaţii, fireşte, sterpe, cu nişte catâri intelectuali32, ceea ce contravine 
junimiştilor, îi agasează în special, pentru zborul lor artistic şi împodobirea acestor nulităţi 
literare cu “medalia Bene-meriti”. 

 Umorile gazetarului romantico- realist, se scuză, dacă s-ar ţine cont de 
generalizarea voit conştientă a unor produse literare noi, însă, “extra-casa”, eludând 
“direcţia  “, precum şi de aroganţa, de ifosele acelor “literatori”, ce se încurajau doar ei 
între ei drept “mari autori”. Prin fronda emulilor macedonskieni care îl irită până la 
oripilare pe intransigentul ad-hoc cenzor literar, gazetarul ar deschide cumva un 
geam/orificiu minuscul spre posmodernismul înţeles ca antiliteratura, anti-dogmă, 
                                                 
28 Idem, op.cit. p. 121 
29 Ibidem 
30 Ulterior toposuri bacoviene.preferate alături de cimitir, şcoală, abator 
31 M.Eminescu, op.cit., p. 121 
32 Eminescu judecă foarte aspru, aproape inuman tendinţele refomatoare ale celor de la cenaclul şi 
revista”Literatorul”. Aşa numitul “simbolism instrumentalist” propăvăduit de mentorul şi şeful de şcoală 
poetică Alexandru Macedonski, i se pare un simulacru de literatură, înfăptuit de minţi bolnave, care îşi 
livrează micimea raţiunii prin exponate de o preţiozitate ridicolă. Mostră: sintagma “catâri intelectuali” 
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anti- regulă. De asemenea, se minimalizează prin litotă distincţiile străine acordate unor 
opere pseudosemnificative - lasă a se subînţelege ziaristul- pe criterii aleatorii. 

Este clar că se configurase un antagonism la nivelul concepţiei despre literatură 
între “Convorbiri literare” şi “Literatorul”. 

În plan doctrinar, revolta publicistului Eminescu se cuplează cu cea a poetului şi a 
mentalităţii junimiste, de castă, ce repudia şi chiar nici nu concepea a se scrie literatură 
adevărată decât din interiorul grupării patronate de Maiorescu, nicidecum de către un 
grup de juni cu vederi fanteziste. 

La nivel tehnic, desigur, că am asistat la un regal lexical, inimitabil, cu fraze 
neologice, muzicale; pentru ca acest festin jurnalistic să fie exhaustiv au fost convocaţi 
unii termeni latineşti: “nisum teneatus amice” şi “non emmunetae moris”. Gazetarul 
palpează literatura română ca un specialist (întru critică), o invalidează alertând: literatura 
se află în impas! 

La acest declin se ajunsese, în primul rând datorită alternativei literare avansate de 
generaţia mai tânără, călăuzită de un filo-francez precum Macedonski, ctitor şi 
proprietar de media scrisă, colaborator la reviste excentrice; în al doilea rând, sporirii 
valurilor de contestatari ai junimiştilor şi, nu în cele din urmă, insolenţei unor gazete 
secundare ori terţiare, de teapa “Columnei lui Traian”33, “păstorită” de un scriitor de 
renume, B.P.Haşdeu. 

În articolul omonim revistei, prima impresie pare favorabilă: lunarul a evoluat dintr-
un periodic politic spre unul cultural – artistic, receptacol de poezii, drame îndoielnice, 
diagnostichează sec Eminescu. Acidul condei eminescian, atestând o polivalenţă de 
invidiat, a făcut multe “victime”,  a stârnit polemici, a ascuţit conflicte mocnite, a 
generat adversităţi. De fiecare dată, “spadasinul” provocat a fost şi culegător de puncte şi 
izbânzi, multe facile. 

În postura de autor incompatibil cu creatorul ”Odei (în metru antic)”s-a aflat şi 
D.Petrino, căruia i se dedică două materiale34: un necrolog şi unul rezumativ de triere  
drastică a operei. 

Bardul Bucovinei, baron milionar, a trăit în huzur risipindu-şi inconştient averea şi 
opera. Câtă valoare a avut s-a văzut la ceasul cel tragic – arată publicistul cronicar- când, la 
procesiunea funerară au participat doar 20 de persoane (în ‘’D. Petrino’’)35. 

Artistul ovaţionat cu surle şi trâmbiţe de către elita universitară s-a vrut şi critic în O 
scriere critică36. 

Strategia lui – indică Eminescu- presupunea concentrarea filologiei bucovinene. În 
zadar, D. Petrino i-a acuzat pe filologii din Bucovina de distanţarea fată de limba 
populară; argumentele lui nu au soliditate. Şi alte iniţiative ale autorului sus-citat s-au 
năruit. 

                                                 
33 M. Eminescu, op.cit., pp.115-118 
34 Ca şi lui B.P. Haşdeu: “B.P. Haşdeu- Cuvinte din bătrâni” şi “Columna lui Traian”, fiecare studiu de câte 
trei pagini 
35 M.Eminescu, op. cit., pp. 133- 138 
36 Idem, p.122-13 
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Scepticul redactor lansează o interogaţie retorică: merită broşura lui D. Petrino 
numele de operă critică? Vulgaritatea şi absenţa profunzimii cugetului o trag tare în jos. O 
pată de lumină conţine, cu toate acestea, articolul respectiv. Şi anume: sintagma care a 
făcut furori în epocă– Alecsandri ca “rege al poeţilor”. 

Studiul “Literatura din Botoşani” demarează printr-un truc: remarcând pastrama de 
calitate dintr-un antic orăşel moldovenesc, ziaristul mimează inocenţa în funcţionarea 
unei mişcări literare acolo: “Ştiam odată că în vechiul târg al Botoşanilor se face pastramă 
şi în genere se dau cărnii acele modificaţii,  care o fac să se împotrivească timpului (glisări 
spre poeticitate, conotaţie şi perifrază-n.n) şi să figureze sub numirea generală de mezelic 
în deosebite formate prin bacănii şi pieţe. 

Dar (aici Eminescu învăluie, ocoleşte subiectul dând impresia de 
abandonare; cititorul este ademenit culinar şi trişat literar-n.n), că în Botoşani s-ar 
fi făcând şi literatură, şi încă literatură cu şic…, asta nu o ştiam până  a nu ne veni 
“Calendarul lectorului român pe anul 1877”37. 

În acelaşi registru argotic şi popular, hiperbola asigură lăcaş ironiei: “Acest 
calendar conţine smântână (ca să nu zicem crema)” inteligenţei literare din acel oraş, iar 
untul din acea smântână e neapărat D.M.I. Anghel38. Ce urmează ţine de domeniul 
surprizelor, căci, lăudându-l cu abilitate, cronicarul literar îl desfiinţeaza pe dl. Anghel, 
bard local, prozist (inovaţie lexicală- n.n) ce a comis o gingaşă scriere nuvelistică” intitulată 
George şi Maria din care citează voluptuos pasaje de o platitudine rizibilă39. 

Pentru că polemistului îi plăcea să se “dueleze”concomitent cu diferiţi adversari, fie 
şi de dimensiuni liliputane, cum ar fi şi dl.R., ce ar fi îndrăznit să discute “cestiunea” în 
cauză, in mod regulat, intrusul este pus la punct, neavând altitudine spirituală (“el nu 
poate fi admis ca normă de ceea ce produce în genere, mediul intelectual al 
Botoşanilor”40) de a se confrunta cu un “devorator” de cărţi (“Noi cunoaştem aproape 
tot ce s-a scris în româneşte”41:  aici Eminescu lasă modestia la o parte) la curent cu tot 
ce se “mişcă” în peisajul literar intern şi extern. Decalajul între parteneri este evident, 
precum oscilaţiile de ton, ale justiţiarului gazetar: la Botoşani ar exista un mediu 
intelectual, probabil de ţinută, apoi se aminteşte despre “uscăturile din Botoşani” şi “relele 
poezii ale d-lui Anghel” ( nici vorbă că din “ Botoşani dl R. a văzut “ieşind multe bucăţi 
de poezie admirabilă, cari fac onoare nu numai Botoşanilor, ci ţării întregi”)42. 

De la primul său mentor, Aron Pumnul, Eminescu a învăţat să respecte tradiţia, 
trecutul, să venereze eroii neamului, pildă oricând pentru contemporani. Articolul 
“Scriitori moderni faţă cu înaintaşi”43 departajează şi depunctează după criteriul sensibilităţii, al 
împodobirii ideii poetice, două tipuri de literatură, de scriitori. Cifric, operele precursorilor 

                                                 
37 Idem, p.135 
38 Ibidem 
39 Idem, pp. 137-138 
40 Idem, p. 138 
41 Ibidem 
42 Idem, p. 139 
43 Idem, p.71 
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din secolele XVI, XVII şi XVIII s-ar ridica la 269 de cărţi, predominând cele bisericeşti( a 
se vedea şi “Despre  vechea literatură românească”, p.72). 

Acestea nu reprezintă opere trecătoare, şansa lor s-a numit limba modernă 
utilizată şi deliciul locuţiunilor. Antiteza între literatura înaintaşilor şi cea a 
contemporanilor stă la baza poemului “Epigonii” unde balanţa valorii s-a înclinat net spre 
antecesori, pe când scriitorii prezenţi( “iară noi, noi epigonii”) sunt catalogaţi  “simţiri reci, 
harfe zdrobite …măşti râzânde puse bine pe un caracter inimic”, adică au produs o 
literatură superficială, artificială, au mimat expresivitatea, în absenţa de nobile sentimente 
şi idealuri…          

Atipică postura cronicarului literar, parior pe un scriitor necunoscut – în 
Constantin Bălăcescu - prolific autor de comedii, fabule, epigrame, domiciliat în 
Bucureşti, ca pensionar al statului român. 

 Introducerea- lentă, întinsă, intră în consonanţă cu citatele generoase din 
producţia acestui condeier obscur. 

 Limbajul caustic este substituit printr-unul reverent. De ce? Nu ştim. 
 În Monumente44 se aduce un omagiu voievozilor de legendă, Mihai, Ştefan, 

Gr.Ghica şi cărturarilor de prestigiu Gh. Lazăr şi Heliade Rădulescu. Ultimul 
examinat cu parcimonie, ar fi avut o activitate inegală, gazetarul reliefându-i plusurile şi 
minusurile în două articole: Ioan Eliad45, cu ocazia dezvelirii ctitorului de cultură, presă, 
învăţământ şi literatură, şi “Eliade Rădulescu”46. 

 Mai concesiv, Eminescu admite că marele îndrumător muntean ar fi creat “o 
limbă nouă din nimic”, limba literară, nu grăită, chit că un alt congener, Ion Ghica, nu a 
avut “nicicând o mare părere de Eliad”47. 

 Celălalt articol, deloc encomiastic, începe în mod pesimist: “Statuia lui Eliad 
zace dată uitării în umbra zidurilor universităţii”, deşi de la 1825 începând a inaugurat atât 
reforma limbii literare pe care i-o datorăm în mare parte lui, precum şi refoma”48. 

 Făurar de opere politice şi literare perisabile, Heliade s-a bucurat de aura de 
reformator, de pionier în domeniile fundamentale ale culturii: “Ca literat şi om 
politic, dacă n-a creat opere nemuritoare, desigur a fost promotorul cel mai arzător al 
tuturor mişcărilor generoase şi a avut ca nealtul, o influenţă determinantă asupra 
caracterului culturii române.”49 

 Edilii şi politicienii dâmboviţeni nu se dezmint prin dezinteresul pentru valorile 
ţării: “Ei bine, zace uitată statuia lui, căci alte griji au patrioţii.50 

 
 

                                                 
44 Idem, p. 84 
45 Idem, pp. 86-89 
46 Idem, p. 89 
47 Idem, p. 86 
48 Idem, p. 89 
49 Ibidem 
50 Ibidem 
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Victoria MILESCU 

 

 

ZARZUELA 
 
Blocul de cărămidă roşie 
din faţa ferestrei mele 
nu se sperie 
de singurătatea mea 
de întunericul crescând lent 
deasupra locuieşte 
o femeie îmbătrânind  
la fel ca mine 
dar ei nu-i lasă nimeni 
violete pe prag. 
 

ÎN ERGOSFERĂ 
 
 
Oh, Hippocrena, vino mâine la Alcatraz 
în rumoarea oceanului 
în dogoritele catacombe alertând 
soldaţii înarmaţi 
să oprească invazia altui timp 
 
vino mâine la Portoroz, Nubia 
cu nopţile tale înfricoşătoare 
unde viaţa – copilul născut din creier 
colindă cele 7 oraşe de aur 
rămânând tot copil 
iar demonii fac aceleaşi greşeli precum îngerii 
 
nu mă vezi, căci sunt prea luminoasă, Ansonia 
de-aş veni, te-aş ucide… 
 

NANIA 
 
Cresc încet dar continuu 
precum stalactita -  
câţiva milimetri pe an 
oare câte veacuri voi aştepta 
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să ajung la fereastră 
fluturând o batistă albă 
oare câte veacuri voi aştepta 
să luminez peste valuri 
să te acopăr cu sângele-mi 
incandescent 
urcând atât de încet 
în venele 
unei peşteri a comorilor 
descoperită vreodată, întâmplător 
de vreun tâlhar 
încurcând treptele anilor 
cresc încet dar fără oprire 
orecum lacrima 
înecând marea… 
PAX ROMANA 
 
Bucuraţi-vă, ochi 
şi voi, mâini trădătoare 
în curând îi veţi devora trupul dulce 
 
plec departe 
ca tot lângă voi să ajung 
niciodată rănită 
doar o zgârietură de colţ de stea 
niciodată învinsă 
doar amânată de gloria rea 
niciodată părăsită 
 
doar timp 
între noi, hălci de timp 
căderi de-ntuneric 
şi marea vărsând lada cu oseminte.  
 

SIMPSONIA 
 
Există câţiva bărbaţi liberi 
care telefonează 
în miez de noapte 
atunci, peste cartierul adormit 
trece o pasăre 
aruncând un cărbune aprins pe fereastră 
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mâna bâjbâie după tot ce e aiurea 
şi nelalocul său 
varsă paharul cu apa tinereţii fără bătrâneţe 
până la ziuă, prin plăcile de beton 
se aude plânsetul calamarului 
muşcând din fiecare femeie 
rămasă intactă… 
 

PE CONSTELAŢIA CANIS MAIOR 
 
Poemele lor mă privesc 
cu ochi sticloşi 
mă urăsc înainte de a mă naşte 
zâmbetul e luat drept  
slăbiciune de caracter 
 
poemele lor 
îşi înfig dinţii galben-maronii 
în obrazul meu 
mă ţintuiesc fără replică 
rămân cu o pecingine 
stigmatizându-mi faţa 
un fel de sigiliu 
că nu sunt de-a lor 
vai mie, vai lor… 
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LA UMBRA AMINTIRILOR ÎN FLOARE 
 

– SCRISOARE CĂTRE CITITORI  – 

 
Dragi cititori, 
Lecturarea celor două recente volume ale lui Ion Brad, 

Aicea, printre ardeleni (2007) şi Dincoace de munţi (2008), masive, 
însumând aproape 1200 de pagini, ambele apărute la 
prestigioasa Editură a Casei Cărţii de Ştiinţă din Cluj-Napoca, 
impun nişte reflecţii dincolo de litera imediată a textului. 

Ne aflăm într’o perioadă în care s’a declanşat o furibundă 
ofensivă de recuperare a bunurilor materiale ce au aparţinut 
înaintaşilor – terenuri, clădiri, fabrici, – dar această acţiune nu 
este secondată în paralel de recuperarea zestrei spirituale ci, 

dimpotrivă, se constată o pornire de sancţionare severă a oricărei tendinţe în direcţia 
aceasta. Or, cărţile lui Ion Brad, fără să o formuleze explicit, dar afirmând-o prin toată 
desfăşurarea lor, exact aceasta fac, să demonstreze documentar, prin texte autentice, 
veritabile „probe la dosar”, că suntem îndreptăţiţi la memorie, că suntem moştenitorii 
unui trecut, cu bune şi cu rele, pe care trebuie să ni-l asumăm, dar şi să ni-l revendicăm, de 
care nu are nimeni dreptul să ne deposedeze. 

În prima tinereţe, Cezar Baltag mi-a propus ca noi, cei din generaţia noastră, care de 
la început ne-am simţit foarte apropiaţi şi solidari, să ne scriem scrisori. Existau motivaţii 
peremptorii pentru a o face. Genul epistolar era încă de pe atunci pe cale de dispariţie, 
(azi, în epoca internetului, a dispărut de-a binelea), ca şi scrisul de mână în general, de 
altfel. Or, prin aceasta cultura pierde enorm. În lucrările lor elaborate, fie de beletristică, 
fie ştiinţifice, autorii apar în costume de gală şi cu un comportament foarte controlat ca în 
împrejurări solemne, altfel de cum sunt în realitate. În scrisori, dimpotrivă ei apar fireşti, în 
ţinută de casă, de grădinărit, de ştrand, spontani, ei înşişi. (Cel mai ilustrativ exemplu în 
acest sens oferit de cărţile lui Ion Brad sunt biletele înseilate de Titus Popovici cu care 
acesta îşi omora nu numai plictisul ci şi îngreţoşarea la plenarele şi congresele partidului).  

Nu i-am dat curs iniţiativei lui Cezar Baltag şi în tot decursul de-acum îndelugatei 
mele vieţi n’am fost un harnic autor de pagini în plic. O face cu brio Ion Brad. Pentru că 
volumele pe care el ni le oferă asta fac: „deconspiră” (ca să folosim un termen azi foarte la 
modă, năpârlirea lui „a demasca” de odinioară, schimbarea numai la suprafaţă şi deloc în 
conţinut a aceluia), dau în vileag o întreagă arhivă, sute şi sute de scrisori însoţite de 
comentariile poetului – impresii despre semnatarii depeşelor, condiţiile în care acestea au 
fost scrise. În felul acesta, Ion Brad întocmeşte o uriaşă panoramă a vieţii culturale 
româneşti de pe parcursul ultimei jumătăţi de secol, o adevărată operă de istorie literară şi 
de istorie propriu-zisă, atipică, sui-generis, cu atât mai incitantă aşadar.  

Doi au fost factorii care i-au favorizat şi i-au asigurat autorului o izbândă deplină: 
faptul că traseul său biografic l-a perindat prin posturi foarte înalte, politice, culturale, 
diplomatice, intersectându-i astfel meandrele vieţii cu ale foarte multor personalităţi, apoi 
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talentul înnăscut de evocator, fie ca poet liric de mare sensibilitate, fie ca romancier al 
trecutului sentimental, fie ca memorialist propriu-zis, cărţile de această factură semnate 
Ion Brad ocupând acum un întreg raft de bibliotecă. 

Ne putem face o imagine asupra bogăţiei tezaurizate în lacra acestor pagini şi numai 
pomenind dintre sutele de nume înregistrate mai întâi pe cele „pentru eternitate”: 
Doamna Veturia Goga, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Agârbiceanu, G. Călinescu, 
Ionel Perlea, Mircea Eliade, Aurelia şi Dimitrie Ghiaţă, Emil Isac, Mihai Beniuc, Ion 
Vlasiu, urmate de ale colegilor de generaţie, candidaţi şi ei la eternitate: Marin Preda, 
Eugen Barbu, Ion Horea, Aurel Rău, trecând prin generaţia mea, din care eternitatea cu 
siguranţă va reţine ceva: Nichita Stănescu, Fănuş Neagu, D. R. Popescu, Vasile Rebreanu, 
Eugen Simion, Marin Sorescu şi, în sfârşit, ajungându-se la numele celor, odată (ca 
niciodată), cei mai tineri, ajunşi azi şi ei la anii amintirilor: Ana Blandiana ori Adrian 
Păunescu,  iar unii, ca Ioan Alexandru, trecuţi chiar dincolo de anii amintirilor. 

Prietenul nostru comun, profesorul Octavian Schiau, evocat călduros de Ion Brad, 
mi-a spus că are sute de scrisori de la Mircea Zaciu. Întrebat de ce nu le publică, el mi-a 
explicat că aceasta nu e posibil cât timp terţii la care Zaciu se referă, deloc menajându-i, 
încă trăiesc. Iată că Ion Brad poate publica sute de scrisori primite sau trimise de el însuşi 
fără a tulbura pe nimeni. Explicaţia constă în aceea că Ion Brad e din fire un generos. Nu 
a făcut decât bine şi, de la înălţimea posturilor pe care le ocupa, binele acela era foarte 
substanţial. A sărit în ajutorul tuturor, de la cei trecuţi acum la „Nume pentru eternitate” 
dar care atunci erau văzuţi ca duşmani ai poporului, precum Doamna Veturia Goga, 
Agârbiceanu sau Blaga, până la debutanţi. Mulţi dintre ei au avut din partea ministrului ori 
ambasadorului Ion Brad nu doar o mână întinsă, ci şi trasee de călătorii întinse, ca şi mese 
întinse în locuinţa sa. Unii îşi mai aduc aminte, alţii, cu o memorie selectivă, au uitat. Nici 
pe aceştia din urmă Ion Brad nu-i mustră ci, credincios practicant al concordiei, îi tratează 
cu aceaşi prietenie pe care le-a arătat-o şi când ei aveau nevoie de el.  

La capătul lecturii, te trezeşti în faţa unui paradox: atmosfera pe care cărţile ţi-o 
crează e una de bonomie, cu nuanţe agreabile, de la sentimentalism la umor, dar, fără a fi 
idilice, ele intră într’o contradicţie cu caracterul epocii pe care o reconstituie şi care a fost 
totuşi una tensionată, cu destule drame petrecute dincolo de faţada ornată cu portrete şi 
lozinci. Şi, de aici, originalitatea cărţilor şi, în definitiv, a activităţii lui Ion Brad pe care ele 
o reflectă crud, nefardat: Ion Brad, scriitorul, omul politic, diplomatul, a practicat un tip 
aparte de disidenţă, care ar trebui observată, salutată şi nicidecum blamată, cum se 
întâmplă. În locul imprecaţiilor, bune şi ele, de toată lauda, dar adeseori ineficiente, ba 
ducând la anihilarea emiţătorilor lor, Ion Brad a adoptat atitudinea netezirii asperităţilor, 
boicotând regimul prin nesprijinirea acţiunilor dezastruoase şi prin ajutarea din răsputeri a 
ceea ce putea fi făcut bun. 

Celor ce, în faţa unei asemenea recolte de corespondenţă, îşi imaginează că poetul 
şi-a golit depozitul le aducem incredibila veste că anul viitor, când va urca pe podiumul 
octogenarilor, Ion Brad va apărea nu altfel decât în mijlocul unor alte mii de scrisori, 
adeziunile a mii de prieteni. 

Cu drag,  
al dumneavoastră  Miron SCOROBETE 
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Ion CRISTOFOR  
 

ESEURILE DOCTORULUI IANCU FELDSTEIN 
 
Din 1992, când debutează cu volumul de memorialistică intitulat 

Momente, la renumita casă de editură Minimum a dramaturgului Alexandru 
Mirodan, doctorul Iancu Feldstein a continuat să publice periodic cărţi  care-i 
întregesc un generos profil spiritual. E suficient să priveşti titlurile acestor 
volume ca să realizezi preocupările intelectuale ale medicului israelian 
originar din România: Destăinuiri-reflecţii (eseuri, Editura Minimum, Tel Aviv, 
1994), Viaţa în echilibru - Dr. Mircea Bârsan şi terapeutica sa (eseuri, Editura 
Persona, Bucureşti, 1997), Armonia vieţii. Cuvântul. Medicul. Muzica. Filozofia 
(Tel Aviv, 2001), Un cocktail spiritual benefic vieţii. Cartea. Muzica. Pictura. 
Filosofia (Editura Minimum, Tel Aviv, 2004). Cu vastul său orizont de 
cunoştinţe, medicul continuă să se dovedească mereu uimit de miracolul 
vieţii, să caute remedii pentru bolile şi viciile  ce macină vieţi sau mutilează 
caractere. E preocupat să găsească secretul armoniei existenţei cutreierând 
domeniile vaste ale artei, ale muzicii şi filozofiei, ale ştiinţelor exacte. Ca şi în 
celelalte volume ale sale, medicul scrutează cu atenţie viaţa unor  artişti de 
excepţie, încercând să înţeleagă mesajul artei, dar şi al existenţei lor 
pământeşti. Seducătoare prin modul sintetic cu care trasează destinele unor 
pictori sau muzicieni, eseurile doctorului Iancu Feldstein ne proiectează în 
filmul vieţii dramatice a unor genii, ce lasă cititorului impresii dintre cele mai 
puternice.  

 
Convins că “lectura, arta în general şi muzica în special” constituie un 

cocktail benefic, doctorul Feldstein scrutează cu atenţie viaţa unor muzicieni. 
Concluziile nu sunt deloc roze. Căci dacă arta lor constituie un “sprijin 
spiritual” pentru noi, oamenii de rând, viaţa acestor genii se dovedeşte 
adeseori infernală. Despre Johann Sebastian Bach aflăm că muzica lui era 
considerată de contemporani ca “artificială, obscură, neinteligibilă”. 
Wolfagang Amadeus Mozart, copilul minune al muzicii, e exploatat de tatăl 
său până la epuizare, e nefericit în căsătorie, cunoaşte din plin umilinţa, 
sărăcia şi mizeria. În schimb, Ludwig van Beethoven îi apare eseistului ca un 
veritabil titan, ca un geniu al muzicii căruia nici mizeria, nici surzenia nu îi 
pot înfrânge elanul creator. Nicolo Paganini e văzut prin prisma 
contemporanilor săi ca o apariţie mefistofelică, cu “pomeţii adânciţi, pali, de 
parcă ar fi descins din iad”. Virtuozul italian moare la Nisa atins de cancer 
laringian, la vârsta de 58 de ani. Episcopul Nisei îi refuză genialului violonist, 
suspectat de erezie, dreptul de fi înmormântat în oraşul de pe Coasta de 
Azur. Robert Schumann suferă de o gravă depresie nervoasă, are tentative de 
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sinucidere, fiind obligat să se interneze într-un ospiciu din apropierea 
oraşului Bonn. 

 
 Dacă arta pictorilor e un prilej de încântare pentru toţi, viaţa lor se 

dovedeşte, la o rapidă scrutare, la fel de întunecată precum cea a 
muzicienilor. Edouard Manet e refuzat la Saloanele Oficiale, arta sa rămâne 
neînţeleasă în timpul vieţii pictorului. Delicatul pictor Degas va cunoaşte din 
plin răutatea semenilor, fiind chinuit de o boală de rinichi, de izolare şi, în 
final, de orbire. Luminosul Cézanne va fi răsplătit şi el prin ostilitatea 
contemporanilor, prin depresie şi boală. Paul Gaugain cunoaşte “înfrângeri 
una după alta”. Van Gogh e atins de demenţă, sfârşindu-şi viaţa prin 
sinucidere.  Edvard Munch suferă de alcoolism, de tabagism şi demenţă. 
Toulouse Lautrec e infirm din copilărie, paralizează şi moare la doar 37 de 
ani. Bolnav de tuberculoză pulmonară, pictorul elveţian Paul Klee nu e agreat 
de facisşti. “Hitleriştii nu-l aveau la inimă; dar deloc nu-l aveau”- notează 
eseistul. Am spune, prin prisma posterităţii, că asta a fost nu a fost deloc o 
tragedie, ci o şansă a pictorului izgonit de la catedră de brutele naziste. Pictor 
de succes, Mark Rothko suferă de depresie nervoasă, de alcoolism, 
sinucigându-se. Iată ce cohortă de nefericiri însoţeşte viaţa pictorilor şi 
muzicienilor. Aproape că tresărim de uimire când aflăm că unii dintre ei au 
avut o existenţă încununată de succes, cum este cazul sculptorului Iacob 
Epstein, ce a avut “stofă de învingător”. La fel de uluiţi suntem când citim că 
marele savant Isaac Newton, celibatar, a avut şansa unei senectuţi liniştite, 
bucurându-se “de o sănătate de fier”. Dacă geniile sunt atât de nefericite, 
cartea doctorului Feldstein ne demonstrează că nici oameni obişnuiţi, din 
apropierea noastră, nu sunt lipsiţi de drame şi tragedii. Pagini din cele mai 
interesante sunt dedicate unor oameni pe care doctorul Iancu Feldstein i-a 
cunoscut direct, al căror destin n-a fost prea fericit. De vină e fie o istorie ce 
pune individul în situaţii „apocaliptice”, ce frânge destine ce păreau să fie 
destinate succesului, fie individul însuşi, alunecând pe panta viciului şi a 
degradării. După cum putem constata noi înşine, pe propria piele, odată cu 
înţeleptul autor al cărţii, omul e adeseori victima „unor schizofrenici doritori 
de a-şi satisface ambiţiile nebuneşti”. Prietenul din copilărie al autorului 
cărţii, Aizic Bercovici, părăseşte în 1939 o Românie aflată sub spectrul legilor 
rasiale, pentru „Franţa cea umanistă”, dar sfârşeşte în cuptoarele de la 
Auschwitz. O verişoară a doctorului, Lida, e una din „supravieţuitoarele 
infernului transnistrian”, în care „frigul, foamea, setea, tifosul, febra tifoidă 
secerau oamenii”. Un alt prieten din copilăria autorului, Ionel Mărculescu, îşi 
află sfârşitul la Cotul Donului, ucis de şrapnelele unui obuz. Blândul Iosi 
Zilberman vrea să treacă după cedarea Basarabiei în imensa Uniune Sovietică, 
acolo unde, credea el, „domneau cele mai bune, cele mai umane legi din 
lume”. Va îndura „greutăţi şi mizerii de nedescris”, întorcându-se cu armata 
sovietică în România, unde va absolvi Facultatea de medicină de la Iaşi. Şmil 
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Widali, absolvent de drept, cu frumoase perspective,  va alege aceeaşi soluţie, 
emigrând în URSS, unde va cunoaşte peregrinări şi umilinţe nesfârşite, 
cerşind pe străzi sau lucrând în mine de cărbuni.  Despre Bercu Uşer, un bun 
avocat, emigrat şi el în patria lui Stalin,  rudele şi cunoscuţii nu mai ştiu 
nimic, Mendelă, tatăl său, sperând „că o fi fost deportat în Siberia”. Valeriu 
Andrei, un alt avocat de succes din Galaţi, va sfârşi ucis de un obuz de tun 
lângă Odesa. În schimb, Moţi Feibiş moare la 49 de ani ca un vajnic 
combatant al alcoolului, Ioni Aizicovici moare din cauza exceselor tabacice, 
Nicu Săndulescu, lucrător la Brigada Antidrog, moare la 29 de ani din cauza 
excesului de… droguri. Doctorul Gheorhe Dumitru e o victimă a injecţiilor 
cu morfină şi a unor încurcate capricii ale destinului. Cherchez la femme, cum 
spun francezii. 

 
Ca într-un jurnal al nefericirii umane, medicul-scriitor analizează cazuri 

cunoscute direct, avertizând cu tact asupra catastrofelor la care ne duce lipsa 
autocontrolului.  Nu sunt singurele cazuri umane pe care doctorul Iancu 
Feldstein le analizează, descifrând iţele încâlcite ale destinului. Raţionalist, 
medicul respinge fatalismul şi predestinarea şi aderă la concepţia că adevărata 
fericire a omului aparţine celui de ştie să exploateze toate evenimentele în 
sensul voinţei sale şi în posibilitatea de a recunoaşte în întâmplările zilnice 
semnul destinului său. Veritabile lecţii despre fericire, însemnările doctorului 
Iancu Feldstein sunt fişe ale unui înţelept ce dă sfaturi „cu autentic talent 
pedagogic”, după cum constată Alexandru Mirodan în prefaţa sa. La o vârstă 
în care cei mai mulţi dintre noi se mulţumesc să-şi ia pastilele şi să moţăie în 
faţa televizorului, noul opiu al popoarelor, doctorul Iancu Feldstein e încă 
plin de curiozitatea de a afla secretele ultime ale unei vieţi armonioase. În 
acest sens, îşi interoghează propria, imensa experienţă de viaţă, cercetează  
cărţi şi tratate medicale, răsfoieşte albume şi se delectează cu creaţia muzicală 
a unor genii adeseori nefericite. Generos, medicul-scriitor născut la 7 
decembrie 1916, la Galaţi, ne dăruieşte descoperirile sale în pagini scrise cu 
simplitate, cu o francheţe cuceritoare, de om înţelept ce-ţi dă sfaturi nu 
pentru a epata cu erudiţia, ci pentru a-ţi lumina cele mai profitabile căi ale 
destinului propriu. Cartea intitulată Destine conţine splendide meditaţii ale 
unui umanist modern ce caută formula secretă a fericirii într-o lume plină de 
nefericire, armonia într-un univers dominat de zgomot şi poluare, convins 
fiind că artele şi vocea raţiunii mai pot încă îmblânzi bestiile, ca odinioară 
Orfeu cu lira sa. 
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Iosif-Cristian PAŞCALĂU 
 

GOGA ŞI CRITICII SĂI  –  RECONSIDERĂRI DIN 
PERSPECTIVA POETICII CULTURII 

 
Studiul d-lui Dan Brudaşcu, Goga şi criticii 

săi (2008, Cluj-Napoca, Editura Sedan), reuşeşte 
adecvarea profilului gogian la condiţia creatorului 
autentic, care  reprezintă „cel mai înalt fenomen al 
spiritualităţii omeneşti. (…) Pentru el însuşi este un semn 
de sângerare spirituală” (Ion Agârbiceanu). 
Perspectiva unei poetici a transparenţei, 
articulabilă în cadrele mai largi ale poeticii 
culturale, determină totala reconsiderare a 
opţiunilor critice referitoare la poezia lui Goga, 
precum şi aşezarea lor într-un context sumativ, 
transcultural. Faptul că opera unui mare poet nu 
poate fi redusă la schematisme axiologice sau la 
factori genetici conjuncturali implică de la 
început abandonarea, după o prealabilă 
amendare, a opiniilor critice minimalizatoare, 
superficiale, rău-voitoare etc. Se caută vadul 
corect, propice recontextualizării liricii gogiene, 
anume acela al receptării creaţiei autentice, de 
mare impact în conştiinţa culturală, prin subiacenta raportare la condiţiile epocii în care 
vocea poetică şi-a împlinit timbrul specific, dar şi prin relaţionarea funciarmente necesară 
a acestei voci cu simfonia culturală a vremii. 

Structurat în şase capitole mari, studiul de faţă ambiţionează la renovarea 
concepţiilor pozitive despre opera lui Octavian Goga, la profilarea unei personalităţi 
totale (Goga ca poet, traducător, orator, gazetar, om politic), mânată de o curiozitate 
intelectuală rar întâlnită. Per ansamblu, lucrarea se constituie într-un examen comparativ, 
pe de-o parte asupra raportării poetului la matca sa formativă, la curente şi manifestări 
literare ale vremii, precum şi la individualităţi radical distincte (Eminescu, Bacovia, Blaga, 
Barbu, Arghezi), iar pe de alta asupra perspectivelor critice refractare sau favorabile, 
intuitiv corecte. Profilul lui Goga apare, prin creaţia lirică, drept nod sinergetic între 
(pre)paşoptism, momentul Eminescu şi post-eminescianism, simbolism, modernism. 
Raportarea la semănătorism, poporanism şi simbolism nu face decât să scoată mai 
pregnant în evidenţă originalitatea creaţiei lui Goga. Discutarea filonului folcloric şi a 
resurselor livreşti atestă filiaţia neîndoielnică a liricii gogiene cu frământata noastră tradiţie 
populară. La fel ca Eminescu, Goga va prelua elemente de metrică, versificaţie sau lexic 
specifice folclorului, dar aceste elemente vor fi resubstanţializate conform cu sensibilitatea 
şi cu viziunea poetului. Ideea coşeriană a creaţiei care îşi actualizează treptat tehnica 
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prinde contur din însăşi afirmaţiile poetului: „Limba (limba literară) mi-am făurit-o singur. Am 
citit cărţi din biblioteca tatei şi am detestat neologismele ca pe nişte intruşi”. În aceeaşi ordine de idei, 
se citează opinia unui reputat cleric, Gh. Cunescu, acesta afirmând că „fără să fi urmat o 
şcoală clerică, Seminar sau Facultate teologică (ca Ion Creangă şi Gala Galaction) şi fără ca să fie cleric 
(ca aceştia şi Ion Agârbiceanu), Octavian Goga a introdus şi îmbogăţit limba română literară cu cele mai 
multe cuvinte şi imagini biblice şi bisericeşti-culte”. Tot ca argument al profundei originalităţi a 
poetului sunt aduse şi opiniile critice ale unor V. Fanache („Conştiinţa estetică a lui Goga 
grefează, pe temperamentul său romantic, cel puţin două direcţii novatoare, de evidenţă rezonanţă realistă, 
una privind tipologia rurală, cealaltă specificul naţional. Tipologic, poetul inovează adâncind liniile 
portretului din lumea satului”), Mircea Iorgulescu („Octavian Goga a încercat şi a izbutit, cel dintâi 
după miracolul eminescian, să înfăptuiască o înnoire a limbajului liric autohton”) sau Mircea Popa 
(„Mutaţia produsă de el în arsenalul poetic al secolului al XX-lea, atât în domeniul formelor poetice cât şi 
cel al ideilor literare, este de radicalitate şi ea nu poate fi pusă la îndoială. Goga a regenerat expresia 
poetică, anemiată după valul de post-eminescianism, a reinvigorat multe din speciile considerate pierdute 
sau desuete, le-a dat o formă poetică nouă”). 

Reabilitarea lui Goga în ochii unui prezent măsurat prin statistica randamentului şi 
prin optica ignoranţei poate părea ipso facto o întreprindere anacronică, ştiut fiind 
interesul tot mai mare al majorităţii poeticienilor, esteticienilor şi lingviştilor de azi pentru 
domeniile pragmaticului, ale socio-politicului sau economicului. O societate tehnotronică, 
guvernată de secularizarea informaţiei şi de receptarea creaţiei de cultură drept misticism 
perimat, de reducerea cunoaşterii la noţiunea de „resursă regenerabilă”, îşi uită înaintaşii, 
oameni de înaltă ţinută, promotori în ultimă instanţă ai binelui universal. Deconstrucţia 
înseamnă, din păcate, şi dezarticulare, pulverizare a certitudinilor şi a reperelor morale şi 
culturale. Apetenţa spre impunerea unor noi jaloane axiologice determină o precesie a 
individualismului în postura de catalizator al globalizării. Mari personalităţi ale trecutului 
sunt astfel reclasificate pe temeiuri de pragmatism, rentabilitate, în decupaje şi 
contextualizări limitative. Cazul lui Octavian Goga nu e singular. Este adevărat, optica 
prezentului adoptă formate mereu proaspete, în consens cu dinamica valorilor, însă 
disoluţia conceptuală, fără o reasumare în plan axiologic-revelator a filoanelor de 
spiritualitate definitorie pentru un neam rămâne până la urmă un anticoagulant ideologic. 
Studiul Goga şi criticii săi evidenţiază impasul în care ajung unii critici din contextul 
epocii (secondaţi însă, fapt grav şi de unii critici de azi), tributari unor mecanisme 
reductive. Deşi câţiva importanţi critici au avut intuiţii corecte, profunde, asupra liricii 
gogiene, cu durabil sâmbure de adevăr (Maiorescu, Lovinescu, Călinescu etc.), angrenajul 
critic al detractorilor sau al minimalizatorilor însemna rateuri de sistem. Din cauza unor 
diverşi factori, printre care amintim ipoteze, metode, procedee, soluţii, resurse, principii, 
parametri, norme, calcule după care anumite entităţi (con)lucrează în interiorul unui 
anumit sistem, nu se mai sesizează erori, inexactităţi, inadvertenţe, scăderi sau 
imperfecţiuni sau limitări de orice natură ale acelui sistem. Prin urmare, posibilitatea 
transcenderii pe un meta-plan analitic de ansamblu este anulată din start. În 
contrapondere, criticul clujean propune o „poetică a transparenţei”, în direcţia cristalizării 
polimorfe a sensurilor, care să dea seamă de contextul global al unui univers poetic, în 
speţă cel gogian, iar nu de anumite determinări conjunctural-periferice. 
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D-l Brudaşcu merge împotriva tendinţelor actuale, grevate de recrudescenţa 
pragmatismului şi de înregimentarea conştiinţelor în cuşti globale, dar merge în sensul 
just, al recuperării unor experienţe şi cristalizări definitorii pentru creaţia lui Goga. Deşi 
admite importanţa factorilor contextuali, ce rezidă în amprenta social-vaticinară a 
lirismului gogian, dl Brudaşcu lasă să se întrevadă posibilitatea reevaluării acestui 
profetism subiacent, în perspectiva fuziunii elementului antropologic cu cel cosmologic. 
Plânsul ca manifestare genuină a revoltei deschide energii creatoare infinite, dezamorsează 
potenţe tectonice ale fiinţei aflate în osmoză cu fiorul cosmic. În fond, întregul fundal al 
realităţii experienţei practice este pus în paranteză, poezia croindu-şi un cu totul alt vad de 
sens. Aminteam, în articolul Octavian Goga şi receptarea poeziei, publicat în Cetatea 

culturală nr. 6 (78), iunie 2008, p. 3-6, de mecanismul creaţiei poetice la Goga (mecanism 
caracteristic însă întregii creaţii culturale autentice), cu referire la poemul Rugăciune. Acest 
mecanism a fost intuit de unii critici ai poeziei lui Goga încă de la apariţia volumului de 
debut în 1905. Bunăoară, G. Călinescu susţinea că: „Ţara pe care o înfăţişează această poezie are 
un vădit aer hermetic. E un Purgatoriu în care se petrec evenimente procesionale, în care lumea jeleşte 
misterios, împinsă de o putere nerelevabilă, cu sentimentul unei catastrofe universale. (…) Mişcarea poeziei 
este dantescă şi jalea a rămas pură, desfăcută de conţinutul politic.” De altminteri, criticul intuieşte 
că poezia lui Goga este un precipitat universal, ce transgresează limite istorice şi 
conjuncturale, permanentizând jalea ca „matcă” de spiritualitate. Fănuş Băileşteanu, în 
aceeaşi direcţie, vorbeşte de orfismul funciar al liricii gogiene, admiţând că „jalea toarsă pe 
struna poeziei, jalea obsedantă exprimată în fapt de artă el [Goga] o generaliza la nivelul întregii simţiri 
româneşti. Acest plâns etern psalmodiat de liră, acel spirit al adâncurilor iluminat prin cântec fac din 
Octavian Goga un htonic, un Orfeu al plaiului românesc”. Sau Eugen Simion: „Este o ciudată durere 
de sfârşit de lume în aceste poeme muzicale, impecabil articulate retoric, o euforie a jalei care se constituie, în 
cele din urmă, într-o veritabilă reverie a bocetului şi a şoaptei”. Reflecţiile exprimate de Yvonne 
Goga asupra plânsului ca realitate imanentă creaţiei lirice gogiene reprezintă o plonjare 
mai în adânc, către nucleul vizionar al poezei. Plânsul este de fapt forma durabilă a 
manifestării energeiei creatoare, captarea cascadei timpului în materialitatea cuvântului. 
„Nefiind înzestrate numai cu atribute descriptive, lacrimile îndeplinesc în poezia lui Goga şi rolul de 
substanţă alcătuitoare a fiinţei umane, într-un context social dat. (…) Structuri materiale personificate 
prin facultatea de a vărsa lacrimi dovedesc durerea copleşitoare ce se varsă dincolo de hotarele ei umane”. 
Vector al proiectării în absolut, plânsul degajă nu un sentimentalism periferic, vag 
senzorial, ci eliberează energii creatoare unice. Creaţiei de lumi îi incumbă această radicală 
separare, în nucleul dur al faptelor, de tărâmul realităţii umane, şi decolarea înspre zariştea 
cosmică a clipei mai grele decât plumbul. 

Meritul de prim rang al studiului d-lui Brudaşcu rezidă în relevarea acestor aspecte 
dense ale plânsului ca factor creator originar al liricii gogiene. În capitolul Pentru o poetică 
a transparenţei, criticul clujean afirmă răspicat necesitatea abandonării unor clişee 
minimalizatoare precum şi amendarea decontextualizării unor sintagme precum „cântarea 
pătimirii noastre”, vidate de conţinutul lor primar. În schimb, d-l Brudaşcu propune, din 
perspectiva unei „poetici culturale” (p. 7), un examen critic pătrunzător, în manieră 
transversală, focalizat pe conturarea premiselor lirice de ansamblu. Finalitatea pragmatică 
a poemelor gogiene nici nu poate fi luată în considerare, întrucât nu aceasta e finalitatea 
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specifică în genere creaţiei poetic-culturale. Dimpotrivă, poezia merge împotriva 
principiului utilităţii şi a experienţei din realitatea dată, în care omul fiinţează ca „animal 
social”. Poezia amorsează energiile spirituale creatoare ale omului, ca „animal metaforizant”. 
Tristeţea congeneră a eului poetic, în păgubitoarea grilă de lectură pozitivist-pragmatică, ar 
fi direct şi implicit „motivată social şi politic, mai puţin ca sentiment definitoriu pentru un individ care 
îşi pune problema rosturilor existenţei în general, ca trai al omului în lume.” (p. 234). Implicaţiile 
catastrofale ale unui asemenea mod de receptare sunt numaidecât exprimate: „Consecinţa 
unui asemenea mod de a aborda opera lui Goga este, fără îndoială, punerea sub semnul derizoriului a 
universului său imaginar autentic, închinând balanţa în favoarea ideii de creaţie bazată exclusiv pe un 
mimesis nostalgic” (p. 234). 

Polemizând, subiacent, cu toţi criticii detractori sau minimalizatori din epoca în care 
poezia lui Goga se năştea, dar şi, direct, cu acei critici literari de azi care pedalează pe 
caducitatea liricii gogiene, ca simptom al dispariţiei suflului patriotic care ar fi stat la baza 
impulsului creator, d-l Brudaşcu îşi face o misiune de credinţă din a reda, în mod 
convingător, demnitatea uneia din cele mai puternice personalităţi pe care le-a zămislit 
cultura română. Analizând poeme precum Rugăciune, Noi, Oltul, criticul clujean sesizează 
ruptura de nivel între planul realităţii empirice şi cel al esenţei lirismului. Disocierea 
ontologică şi gnoseologică între cele două planuri trebuie să constituie reperul minimal în 
orice demers critic, cât de modest ar fi acesta, întrucât orice poem autentic nu îşi 
construieşte sensurile pe baza unor designate ale lumii reale, ci designează o cu totul altă 
„realitate”, mult mai vie şi mai coerentă, într-un univers imaginar specific fiecărui autor. 
Subiectul creator este absolut, el nu creează decât în absolut şi proiectând conţinuturi 
virtual infinite într-un spaţiu de decantare a esenţelor. Acelaşi lucru îl face şi Goga prin 
lirica sa mesianică. 

Lirismul vizionar ţâşneşte din radicala sciziune a lumii fenomenale, între falii 
ontogenetice vădindu-se sevele magmatice ale unui alt tărâm. Poezia e o făclie, o voce de 
aramă care ajută la întregirea experienţei fragmentare a lumii, la decantarea esenţelor şi la 
convertirea, pe planul superior al intuiţiei, cum ar spune Blaga, a reminiscenţelor sufleteşti 
în expresie pentru viziunea unificatoare. Poetul se vrea o fiinţă care să fie capabilă a 
transcende datul imediat, fenomenalul, şi să regăsească „edenul captiv” din inima diversităţii. 
Tocmai de aceea, marea agitată care i-a dat pe Horea, Cloşca şi Crişan, marea clocotitoare 
a istoriei, zbătându-se în matca stilistică a neamului, ascunde abisuri care se prelungesc în 
mit. Poezia poate capta şi aceste valuri tumultuoase, dar rolul ei definitoriu este altul: acela 
de mântuire prin creaţie. Planul mitic-simbolic înfrăţeşte omul cu cosmosul, într-o 
alchimie interioară exprimabilă doar în retorte poetice. Lirica lui Goga a reuşit revelarea 
acestei întâmplări capitale, ce aruncă omul pe alte tărâmuri, într-o eternă „vale a plângerii” 
de dincolo de timp şi de moarte. Orfismul radical al liricii gogiene, aşa cum apare el 
prefigurat în ipostaza lăutarului, înscrie demersul recuperator al d-lui Dan Brudaşcu în 
perimetrul poeticii culturale drept imperativ cu atât mai actual, cu cât neînţelegerile de 
substanţă ale creativităţii poetice suferă de grave reducţii metodologice. 
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Martha IZSAK 

NEVERMORE 
 
treceţi prin aule 
ca tauri albi  
pentru corride 
aplaudaţi 
panglica roşie 
de la pălăria pupilei 
fesele ei rotunde 
sângele taurului 
vă-ncântă 
privirea trufaşă 
de mercenari obosiţi 
niciodată cântecul vostru 
nu va străbate 
căile păzite ale cerului 
de arhangheli clipind 
ca omizi păroase ce rod abisul 
niciodată 
treptele ce duc acolo 
nu se vor sătura de povara 
trupurilor voastre 
cu miros de animale nedomesticite 
 

ADOLESCENŢĂ 
 
eram nişte copii proşti 
făceam sindrofii într-o îngustă cameră de bloc 
îmbrăcată în rochia de seară a bunicii singura 
moştenire de după război 
ce frumoase sunt veştmintele demodate ziceam 
şi bastioanele care nu ne mai apără 
bisericile cu miros medieval 
literele mari sărite din secole 
întipărite în cromozomii noştri 
împreună cu liniile din palma străbunicului 
ne sărutam cu toţii pentru întâia oară 
şi nu ştiam altceva decât lecţia din manualele  
înguste şi câteva melodii de muzică uşoară 
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Valeria MANTA TĂICUŢU 
 

FLĂCĂRI ÎN CALENDAR 
 
Puţin cunoscută (deocamdată) cititorilor, Nina Voiculescu este o poetă din 

Gorj care are, pe lângă avantajul tinereţii, şansa de a se afla în preajma lui Spiridon 
Popescu şi a lui Valentin Taşcu, ceea ce reprezintă nu numai un gir literar, ci şi 
certitudinea evoluţiei. 

Volumul „Flăcări în calendar” (Editura Scrisul Românesc, 2007) a ajuns la 
mine cu un „certificat de garanţie”  care mi-a captat bunăvoinţa şi m-a incitat la 
lectură: nu-i puţin lucru să ai în mână un volum recomandat de doi poeţi 
cunoscuţi. Primul poem surprinde prin încărcătura emoţională, prin claritatea 
stratului ideatic şi prin expresia lirică a eului: „Mă întorc acolo unde râurile au ochi, / 
Unde pădurile-şi piaptănă părul cu degetele aspre... // Îmi ţin în palme bunicii, ei plâng sub 
ştergare de in, / mă zidesc ca o cruce lipită de talpa porţii - / Acolo zăresc paşii lor trecând 
dincolo... // Casa bătrână nu mai avea loc decât pentru doi - / Mama şi tata, / Încă sunt, încă 
mă mai numesc copil... // Voi face parte mereu din poarta aceea cu cruce” („Poarta crucii”). 
Temele din acest poem de deschidere vor fi regăsite în întregul volum, construit  ca 
o dezvoltare simfonică a ceea ce s-a enunţat la început.  

Poeta reconstruieşte un univers personal într-un discurs intimist / liric, nu 
lipsit de scăderi şi de înălţări, în care se regăsesc locuri comune – casa, familia, 
natura, dar şi temele poetice fundamentale: dragostea, viaţa, moartea, relaţia cu 
divinitatea. 

În tratarea temei erotice, surprinzătoare este prospeţimea şi intensitatea 
sentimentului. De obicei, poeţii foarte tineri pun accentul pe latura sexual / 
epidermică (sexul a intrat de o bună bucată de vreme în literatură, cu exagerările 
comise în numele „autenticismului” şi lăudate uneori peste măsură), pentru că aşa 
este trendul. Defulările erotice, agresivitatea şi obscenitatea expresiei par - pentru 
mulţi contemporani – a reprezenta esenţa poeticităţii actuale. Nina Voiculescu nu 
ţine seama de gusturile generaţiei sale, preferând expresia cuminte, elegiacă pe 
alocuri, a suferinţei şi a dorului, chiar riscând compoziţii desprinse parcă din 
albumele domnişoarelor de la pension: „Pictează-mă, cu degetele tale, / Fulgerată de 
spaimă... / frământă-mi în palme ţipătul, / Stoarce-l de vlagă, / Aşează-mi în ochi / 
Depărtarea de lume, / Dă-i pânzei tale culoarea / Plânsului meu” („Portret”); sau: „Această 
piatră / Ar fi rămas un izvor / Dacă n-ar fi gustat / Din păcatul / Cuvântului Dor” 
(„Această piatră”); sau: „Calul de foc / zarea aprinde / sufletul meu / plânge de dor, // 
lumea lui arde / ploaia nu-l stinge / lacrima mea / se topeşte în zbor” („Calul de foc”). Din 
fericire, textele romanţios-lacrimogene nu sunt definitorii pentru volum. Este 
preferată expresia concentrată, de o sinceritate liminară,  a neliniştii, poemul cu 
acest titlu anunţând, de fapt, un întreg ciclu:  „M-am trezit eu, s-a trezit şi durerea / 
(Somnul mă făcuse s-o uit), / Întotdeauna rana din suflet poartă un nume // Dacă nu poate fi 
rostit, doare adânc” („Nelinişte”). 
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Câteva texte din volum experimentează alteritatea, mărcile lexico-gramaticale 
indicând prezenţa unui eu masculin aflat în criză mistică. Psalmul devine un act de 
penitenţă, iar în invocaţia retorică se simte eşecul comuniunii / al armonizării cu 
divinitatea: „Acasă mi se pare străin şi departe / Mâna nu mai ştiu să-ţi sărut / Şi nici 
picioarele să le spăl nu mai pot, / Mai simt căldura palmei atingându-mi obrazul, / Mă priveşti 
plângându-mi rătăcirea... // Aş vrea să pot, Doamne, / să mai înverzesc pe fruntea ta, / Dar 
sunt secat [s.n.] precum o mare moartă, / Precum un copac fulgerat de păcatele lui” 
(„Rătăcire”). 

În discursul poetic suferinţa este conotată ca închisoare şi reprezentată 
cromatic, la fel ca şi eliberarea, chit că regia amănunţită riscă să producă butaforii şi 
să atenueze tensiunea dintre sentiment şi expresia lui lirică: „Captiv într-un cub alb / 
Am regăsit în mine albastrul, roşul, / Verdele... toate culorile vieţii; / Cu cât pictam mai 
asiduu, / Pereţii închisorii se topeau / Ca un miraj” („Eliberare”). 

O anumită dexteritate în tehnica haiku condensează expresia, astfel că, odată 
balastul eliminat, versul îşi recapătă puritatea şi nobleţea: „Toamna se vânează sufletele 
- / Umbrele îşi iau zborul, / Lăsând trupul gol / Precum copacul desfrunzit” („Toamna”); 
sau „Vârful cerului / Copacul atinge - / Luna suspină”; sau: „Asudată de dragoste, / 
Pădurea / Freamătă braţele”. 

Prea discursiv în unele poeme, sentimentul este autentic şi dezvăluit în mod 
curajos şi impudic (aceasta dacă ţinem seama de sobrietatea / cuminţenia 
programatic cultivată): „Te voi ascunde la sânul drept / De privirile tăioase ale gerului / Şi-
ţi voi stinge setea de dragoste / Până vom înflori sufletul copacilor. // cireşii vor roşi, privindu-ne 
/ Cum zămislim copii în fiecare floare” („Mai”). Într-o „Dorinţă”, exprimarea devine şi 
mai curajoasă: „Trece-ţi palmele peste buzele mele / vei simţi cuvintele arzând... // trece-ţi 
buzele peste sânii mei, / Mireasma laptelui îţi va trezi amintirea // Alunecă lin şi pântecul 
meu / Va înflori sub ploaia sărutărilor tale, // respiră-mă încet... / te simt ameţitor de 
aproape. // topeşte-te în mine, / mă voi deschide, precum floarea de lotus, / Revărsând valuri de 
dragoste şi lumină” („Dorinţă”). Mai concentrat liric şi mult mai convingător este 
poemul scurt pe care Nina Voiculescu îl plasează după această efuziune 
sentimentală: „Flori roşii - / Pe cămaşa de in / Prima iubire”. 

În general, poetei îi reuşesc trimiterile la lumea patriarhală în care s-a format 
şi mai puţin idilele pastorale ori dramoletele de cartier. Când renunţă la influenţele 
romanţios-livreşti, poemele capătă seninătatea anilor tineri, prospeţimea, naivitatea 
şi emoţia lor: „Amurgul cinsteşte / o ceaşcă de ceai cu bunicul / Şi deapănă-ncet amintiri / 
despre vremuri de seamă, / Cu mâna stângă alungă un gând / nepoftit să se-adune, / Şi râde 
cum viaţa / uitase şi astăzi să moară, // Bunicul adoarme / şi tâmpla lui albă zvâcneşte, / În 
ochi depărtarea / îşi face mâinile cruce, / Nu ştiu cum învaţă / spre ceruri, bunicul să urce, / 
Pesemne bunica, / din cozi împletise o scară” („Amurg”). 
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Alexandra- Emilia BUCUR* 
 

CU JUMĂTĂŢILE ÎN MÂNĂ 
cu jumătăţile noastre de gânduri în mâini 

 
Ţi-am spus de atâtea ori să uiţi 
Că de dimineaţă nu ai avut lumină, 
Că aproape ai orbit de la întuneric 
Şi vezi izbindu-te periodic din colţurile camerei, rotocoale de lumină, 
Ca o obsesie. 
Aproape ai scos din perete schimbătorul de viteză al luminii, 
Tălpile ţi se năruie în cadă 
Când după kilometri de mers prin noroi şi pietre 
Apa caldă nu mai curge, 
Din robinet picură apă rece 
Şi tălpile se crapă. 
 
De ceva timp aştepţi apa să-ţi lepezi păcatele zilnice 
În care tot mereu calci ca şi cum ar fi o dependenţă de a călca strâmb. 
Recunoşti că fără botezul zilnic 
Nu poţi începe ziua 
E ca şi cum ai apuca toate lucrurile de la mijloc 
În loc de la capăt 
Şi noaptea ar cădea peste lucrurile neterminate, 
Iar palmele tale ar rămâne mototolite de la fapte. 
 
Încerci treptat să-ţi prefaci mâinile în căni 
Ca să aduni apa ce se prăvale din cer 
Când fântânile stau cu capul în jos. 
 
Fără lumina de la becul din cameră, 
Ai pierdut contactul cu lumea 
Nu te mai distingi nici pe tine de umbre, 
Palmele tale mute nu mai primesc strigătele obiectelor, 
Degetele într-o continuă folie nu mai disting asperitatea obiectelor, 
Doar contururile străine 
Cu care nu te-ai acomodat de la naştere. 
 
* Laureată a Concursului Naţional de Creaţie Literară: Scriitorul şi patria, 

ediţia I-a, Cluj-Napoca, 2008 iniţiat, în parteneriat de Revista „Cetatea Culturală” şi 
Casa Municipală de Cultură Cluj-Napoca. 
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Tudor NEGOESCU 
 

O PERSPECTIVĂ POSTMODERNĂ A SACRULUI 
 

Ultima apariţie editorială a 
poetului, prozatorului, eseistului 
şi gazetarului Remus Valeriu 
Giorgioni o reprezintă volumul 
de proză scurtă intitulat Kiriat 

Sepher (Bucureşti, Ed. Tracus 
Arte, 2008). 

 
Fină observatoare a 

fenomenului literar autohton, 
Iolanda Malamen sintetizează 
demersul prozastic al autorului 
pe coperta a IV-a a cărţii:  
“Ironice, polemice, tensionate, 
moraliste, emoţionante sau 
pătimaşe, aceste proze, scrise cu 
mână sigură de prozator, atestă 
observarea şi implicarea lucidă în 
universul uman, aflat de atâtea 
ori la graniţa fragilă dintre 
dramatic şi ridicol”.   

 
Lipsindu-le acea energie 

proprie învingătorilor, personajele pe care le aduce Giorgioni în faţa 
cititorilor sunt predispuse la visare, la comentarii şi cugetări cu tentă 
filozofică. Mai mult de-atât, cu toate că, în plan existenţial, au ceva din 
tipologia “omului de prisos”, sunt înzestrate cu un acut simţ al auto-ironiei, 
care le ajută să-şi disimuleze încărcătura emoţională a trăirilor. 

 
Astfel, actantul din proza Ave! (...şi-un cuc-matracuc), poet din provincie, 

încearcă să-şi camufleze emoţiile pricinuite de o întâlnire cu personaje din 
lumea literară bucureşteană: “Sunt acel beatnic beatificat încolţit de 
disperarea calmă a sinucigaşului (...) De după colţ apare confratele X, ne 
izbim nas în nas. Ne pupăm muiereşte, perfid şi cosmetic, gândul ascuns 
licăre şi sclipeşte ca un pumnal de sub faldurii mantiei de maestru – cutele 
pardesiului demodat”. Fire poetică, Giorgioni se mişcă dezinvolt prin 
“hăţişuri” semantice, lăsându-şi spiritul ludic să dea naştere unor “acrobaţii” 
de limbaj, care amintesc de maniera, de spectacolul textual oferit de un 



 51 

Şerban Foarţă sau Leonid Dimov: “Un craidon de pe Don însoţit de-o divă 
maladivă de prin insulele Maldive”. 

 
În Ciudad de la Carera, asistăm la un comentariu lucid despre derizoriul 

şi, totodată, fragilitatea vieţii, făcut de către un bolnav aflat pe patul de 
suferinţă. 

 
Confruntarea omului cu divinitatea este o temă pe care am întlnit-o  şi 

în poezia lui Remus Valeriu Giorgioni. În paginile cărţii de faţă, autorul  îşi 
pune în valoare propensiunea spre trăirea creştină în proze precum Căruţa 
uitării (armonie pe trei voci) sau Kiriat Sepher. (un  nume având o conotaţie 
istorică şi religioasă, ce dă şi titlul volumului). Cei doi prieteni, Zaher şi Safer, 
au o palpitantă dispută teologală, rezervată poate doar iniţiaţilor în chestiuni 
religioase, dar comentariile lor sunt “garnisite” cu expresii ce ţin de un limbaj 
colocvial, de sorginte postmodernă: “mi-am tras pe acoperiş o mândreţe de 
terasă”  sau “ba, s-avem pardon”. 

 
Omul invizibil este o proză despre ratarea vieţii personale, de cuplu, 

aducând în prim plan lamentaţiile unui soţ prins în mecanismul cuceririi 
efemerei glorii literare, afectat de infidelitatea consoartei: “Femeia nu are 
vocaţia suferinţei – a suferinţei pe termen lung. Acum se mărturiseşte cu 
lacrimi fierbinţi, plânge, se văicăreşte, iar peste două minute o auzi sforăind 
uşor lângă tine în pat”.  

 
  Şoc anafilactic aduce în faţa cititorilor câteva meditaţii existenţiale pe 

marginea romanului Darul lui Humbold, de Below, făcute de către un medic 
aflat în serviciul de gardă, iar finalul (“Ce nu face omul pentru pacea şi 
liniştea căminului său”) pare o concluzie ce aminteşte de umorul debordant al 
lui Ion Băieşu. 

 
În Bătaia din aripi a îngerilor, întâlnim cugetări cu tentă cvasi-filozofică, 

formulări aforistice de genul: “Timpul e păianjenul cruciat, care îşi ţese plasa 
în orice ungher găseşte – iar pământul nostru nu e şi el un biet ungher al 
acestui deşirat-şi-rotund univers? ” 

 
Cu volumul său de proză scurtă, Kiriat Sepher, Remus Valeriu 

Giorgioni încearcă o îmblânzire a grotescului, a derizoriului vieţii noastre 
cotidiene. Prin naturaleţea cu care abordează teme majore ale exitenţei 
umane - trecerea inexorabilă a timpului, iubirea, prietenia, moartea -, autorul 
îşi valorifică apetenţa pentru sacru, dar îl tratatează dintr-o  perspectivă  
postmodernă,  profană. 
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Luciana MEDVE 
 

ION  CRISTOFOR: "O CUŞCĂ PENTRU POET" 
 
 Pol minimal al izolării prin restrângerea spaţiului fizic până la diminuarea şi/sau 

tentativa de eliminare a statusului humanoid, cuşca, precum şi polul maximal al restrângerii 
aceluiaşi status dar prin diluţie şi disipire: "siberia socială". Şi într-un caz şi-n altul, calculul 
teoretic şi exprimarea faptică nu pot reduce la tăcere poezia, "alfa apocaliptică" înscriindu-se 
abia când aceasta (poezia) "refuză să ne mai ridice la ceruri". 

 Aşadar, "fiara poetică" (dacă-mi este îngăduit să mă exprim astfel) nicidecum nu 
poate fi prinsă între fiare. În mod evident pe poetul Ion Cristofor "trista provincie 
balcanică" nu-l circumscrie şi nu-l "regionalizează", substanţa sa poetică fiind organizată şi 
organizând atributul universalităţii. Nou şi înnoitor în corpusul ideatico-metaforic prin 
străvechea articulare a vocabulelor ("nenorocirile proaspete", "siderurgia infernului" "vesela 
cruzime a revoluţiilor"), poetul subscrie arhetipal (şi devastator) Arborele Magnetic. 

 Universal şi "pan-cosmic", fără de care şi în afara căruia nu poţi fi, mai precis din 
cauza căruia nu poţi să nu fii, evident mai măreţ decât cedrii Libanului în şi mai evidenta 
"babilonie" a miilor de limbi (pamântene), ambient şi topos ce presupune şi reclamă cu 
necesitate transcendentul: "inimile noastre pluteau / ca două silabe luminoase / dintr-un roi 
de limbi nepământene / prin care chipul tău, Doamne, ni se dăruia / ca o mireasmă fără 
seamăn."  Semnificat (şi traumatizat) de "actul" dramatic al stării celei mai de jos a 
materialităţii primare ( "hoarde de mîl oştiri de trestii / triburi de branhii şi stihii"), poetul 
surprinde pulsiunea cotidianului aflat sub incidenţa democraţiilor "în rut" (într-un timp 
istoric  fără posibilitatea transcenderii, fiind "aspirat" şi "fagocitat" în micro-universul 
individualităţii spiritualizante: "Grăbit ori hăituit de umbre / gata mereu să te îmbarci / pe 
plute vijelioase pe largile vase cu pânze / umflate de vânt de îndoieli de iluzii / pe puntea 
vaporului cu nume tristeţe". Antipozi veşnici sau veşnicia la antipozi, Egiptul şi Kafka, 
“silogisme fremătătoare”, semnul derivând tocmai din “nici un semn”(precum Iona în 
pântecele chitului) şi din anonimul comun: “destinul tău se confundă cu behăitul lor 
anonim”. Altădată eul poetic se camuflează sub alte aspecte ale derizoriului (“Înaintezi într-o 
piele de porc / cu turma te arunci în mare /  în valurile ei grohăitoare”), demers disperat al 
unui act de exorcizare. 

 Poemele lui Ion Cristofor au o densitate dezechilibrantă şi forţa brută (potenţial 
agresivă) a adâncurilor încă necercetate, unde există stele, sori, ceruri şi licăr şi paradoxul 
“drumului cel bun”, “gheenă spre Altamira Ierusalim sau Atena”, nu întâmplător puncte 
geografice cruciale ale ariei stoice şi variei opulenţe deopotrivă. 

 “Izvoarele cleveteau neobosite cu morţii / suferinţa îţi oferă mesele ei încărcate / 
aşteptând ca setea şi trufia ta să se plece” ca într-un autentic şi definitiv naufragiu fără nici un 
“indicator” de orientare: “Era din ce în ce mai rece. / Sufla un vânt cumplit. / Nici o femeie 
nici un profet pe aproape. Doar timpul şi voma. Atât.”  

 “Limba se-ntunecă / patria s-a ascuns în adâncuri” ne anunţă Ion Cristofor cu 
“indiferenţa procuratorului din Iudeea” care n-a fost (şi nu este) deloc indiferent. 
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 Aflat faţă în faţă cu Adevărul, Pilat din Pont se spală (pe mâini) în neputinţa limitei 
şi interogaţia “Ce este Adevărul ?” are în fapt echivalenţa unei Recunoaşteri nemărturisite. 
Nu Pilat din Pont L-a dat pe Iisus să fie răstignit, ci, de bună voie şi nesilită de nimeni, 
Umanitatea, adevărat c, după căderea în înlănţuirea fenomenologică. 

 Asistăm în poezia aceasta la o invazie anarhică a biologicului-carnal ( “Un câmp 
pustiu cu arbori de os adăpostind o halcă de lumină”), proiectată în ne-natural şi nelegitim: 
"(sub osul frunţii) / un cărucior cu clopoţei şi vase aurite / acoperă cu zgomotul său / 
trecerea umbrii lui Dumnezeu / pe sub ultimii arbori de fosfor". Într-un acroşaj plasticizant 
poemele au însă transparenţa structurală a mătăsii: fină dar fermă, vaporoasă dar densă, 
ierarhizantă, nobilă. 

 Ion Cristofor dobândeşte aureole din perisabil, incert şi vulnerabil, stătut şi larvat, 
nemaiîntâlnindu-se un aşa freamăt şi o aşa frământare a singurătăţii: “Homer al muştelor”, 
“aluzie mitologică” în “aluzii antice”. Poetul parcelează  sofisme în “discursul socratic al 
frunzelor”, “adevăr cu laţul de gât”, gnostic (precum o rană) şi demiurg al imaginii (vorace, 
candide, exanghinate, într-un cuvânt totalitare): “Lemnul uşilor şuiera ca un şarpe pe sub 
puntea nenorocului meu”. 

 “Fiara” supralicitată în “istoria (ei) murdară” (stomacul îţi devoră idolii / toate 
credinţele şi tainele) anticipează iminenta decodare şi decădere valorică ("pietrele erau 
obosite de versuri şi de fidelitate / plictisite de moarte şi de lumânări") în contextul instalării 
distoniilor generice: “cânta un clavecin dezacordat în oasele bunicului”. 

 Poezia lui Ion Cristofor este bogat ancorată în inedit luxuriant, adăpostind 
“mecca” nonsensurilor (dar şi lumina cetăţii sensului unic), uzitând fie o lapidare a sensurilor 
(prin destinare ambiguă sau prin refuzul mersului pe mare), fie tendinţa ori voinţa expresă 
de aplatizare a sensurilor: “Pentru noi nimeni n-a fost crucificat / în piaţa pustie, senilul 
Iuda, bătrânul cerşetor îşi mai aşteaptă încă arginţii / ce cad uneori dintr-un nor”. 

 Evidenţiat “ex-abrupto” în/de nu mai puţina duritate a percepţiei ( “când m-am 
ivit buimac printre noi / luna tocmai lătra disperată / deasupra mării/ lucrurile mă înhăţau 
cu pliscurile lor străvezii”), rezultanta actului deliberat, de fapt artificiu  pur: “noi am mâncat 
inima neagră a păsării / apoi pe ţărm am plâns îndelung, am cântat / inima noastră de carne 
se întuneca” devine (conjugată de neputinţă) “târfa pe nume eternitate”. Astfel, “În locurile 
acelea pustiite de dogme” erosul nu poate fi decât vestibular, proiecţia agapică suscitând cu 
totul şi cu totul altfel de ecranări: “am zărit zăpada pe culmi/  strălucind pură imaculată / ca 
Sfânta Fecioară”. 

 Spuneam mai la începutul acestei “disertaţii” despre centripetalul Arbore magnetic 
unde îndeosebi trebuie căutat poetul Ion Cristofor, spre el conducând multiplele reţele ale 
“biblicii” de subteran cu inserţia “tipologiilor” propulsatoare (şi salvatoare): “dar Petru 
netrebnicul nu mai avea lacrimi / ceasul istoriei amuţise / sau poate cocoşul să mai cânte 
uitase” (potenţial triumf al nemântuirii noastre). 

 “În dialectul ierbii” dintre cele două tărâmuri unde se în-stăpâneşte abia rostitul 
cuvânt al poetului Ion Cristofor, numai tăcerea cu adevărat răpusă mai poate vorbi: “nici azi 
n-am aflat ce-a scris fiul tău / cu degetul pe nisip”. 

Poeţii, însă, de aceea există. 
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Liviu Comşia 

 
SPIRITUL CRITIC AL POETULUI 

 

Nu, nu e nici un fel de contradicţie în termeni! Este o realitate a literelor 
româneşti de azi impusă de vreo două decenii. Până la ivirea, afirmarea şi consacrarea 
postmodernismului, poetul nu se putea atinge de uneltele criticului. Ba mai mult, era 
un canon de netrecut; arar se întâmpla ca vreun poet să treacă graniţa şi să ajungă în 
câmpul judecăţilor de valoare. Erau, însă, personaje pregătite pentru acest lucru, care 
dovediseră că pot discerne, că, mai ales, pot îmbrăca haina de foc şi pară a poetului şi 
să petreacă la masa de scris a acestuia. George Călinescu, divinul critic, a pus mult 
preţ pe acest fel de-a face critică literară, scriind el însuşi poezie, roman şi 
dramaturgie. Cu alte cuvinte, exista o ţinută de castă care se respecta. 

Apariţia postmodernismului, însă, a înlăturat această selecţie, ca să-i zicem 
aşa, aducând (şi impunând cu vremea) scriitorul total, capabil să scrie cu aceeaşi 
uşurinţă poezie şi apoi să-şi expună părerea despre producţia confratelui. Tot mai 
multe cărţi de critică (de întâmpinare, mai ales) semnate de poeţi au ieşit la iveală, 
aplicând măsura postmodernistă a textului (Ion Bogdan Lefter, Gheorghe Crăciun, 
Andrei Bodiu, Mircea Cărtărescu, Virgil Podoabă şi toţi câţi sunt în această generaţie 
remarcabilă). Au fost izbânzi şi eşecuri, drept cuvânt şi excese, aşa cum ne învaţă 
viaţă că suntem. Prin urmare, nu mai constituie nici o noutate apariţia unei cărţi care 
adună texte ce dau sama despre creaţia altora, simţită, percepută şi interpretată de un 
poet.. Între acestea care pot provoca zăbavă se află, de curând, şi volumul poetului 
sătmărean Aurel Pop a cărui semnătură, de altfel, o găsim adesea sub asemenea texte 
prin revistele culturale ale ţării. Şi-a adunat acum o parte din aceste scrieri într-un 
volum intitulat „La Hanul Verbelor” (Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2008), care 
dimensionează, la vedere, poziţionarea poetului în raport cu creaţia poetică, mai bine 
zis, literară, a celor care istovesc astăzi asupra cuvântului, în acest prim deceniu al 
celui de-al treilea mileniu al omenirii. De altfel, însuşi poetul în cuvântul său pus 
dinaintea acestei cărţi, ne mărturiseşte că, deşi a citit mai multe cărţi ale unui poet, a 
optat doar pentru una, adică altfel spus, o dublă judecată estetică, gândind că această 
carte este cea mai izbutită. În al doilea rând, Aurel Pop ne încredinţează că, prin 
lucrarea sa, „cititorului avizat îi va fi mai uşor să-şi facă o privire asupra fenomenului 
literar actual românesc, dar şi pentru o recuperare a acestora din revistele literare în 
care le-am publicat, contribuind, într-un fel, la o posibilă istorie literară sătmăreană”. 
Deci, intenţiile sunt declarate, doar că nu numai la o istorie a acestei părţi de ţară e 
vorba, ci chiar de ţara întreagă şi de fenomenul literar aşa cum a fost el încercat, 
aplicat şi simţit de un poet. Fiindcă în toate recenziile care, în primul rând, 
informează cititorul de apariţia volumului şi apoi se formulează o impresie strict 
personală, subiectivă, aşadar, elementele de istorie literară sunt marcate cum se 
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cuvine. Poeta Geta Adam are naş literar pe criticul Cornel Ungureanu, Ioan Coriolan 
Aniţaş debutează la 52 de ani şi mai încolo ni se spune că este absolvent al 
Institutului Politehnic Cluj-Napoca ceea ce realmente sporeşte curiozitatea, 
deschizând discuţia despre alegerea predilectă a unor domenii specifice literaturii, 
lucru, cum se vede, infirmat, prin sugestie, de Aurel Pop 

Deşi sunt aşezaţi autorii în pagină alfabetic, asta nu înseamnă că diversitatea 
a dispărut. Dimpotrivă, avem de-a face cu scriitori din generaţii diferite, din zone 
literare diferite, cu preocupări diferite. Aurel Pop îşi ilustrează convingerea că el acum 
nu poate fi decât un martor onest, care are datoria să noteze tot ceea ce se întâmplă 
în jurul său. Şi o face, cum ziceam, cu onestitate, simplu, fără să dea verdicte şi 
sentinţe. Pune doar un posibil diagnostic care i se pare cel mai apropiat de textul citit, 
fie că aparţine poeziei, prozei, memorialisticii, unui poet român din ţară sau din SUA 
sau Canada sau din teritoriile româneşti lăsate de izbelişte de vitrega Ţară Mamă. Să 
citim: „Universul durerii, în cazul sonetelor lui Adrian Munteanu, are suprema şi 
unica soluţie de ieşire –moartea. Salvarea prin moarte nu simplifică atmosfera creată, 
ci ne pune să medităm asupra unei realităţi dure, care ne sufocă şi prin care toţi 
suntem obligaţi de a o traversa”. Sau: „Intoarcerea acasă” pe drumul Damascului, 
urcuşul Golgotei a fost proba prin care pr. Vasile Goje a deschis uşile Spiritului Sfânt 
ceea ce înseamnă răspunsul Glasului prevestit din pruncie”. Şi încă: „Prin volumul 
„Duminica inimii”, poeta Luminiţa Suse ne aduce în aceeaşi tehnică poetică: 
metafore, imagini, simboluri – factori ce contribuie la întregul flux emoţional direct şi 
sincer al evocării, trăirii tuturor faptelor şi stărilor de spirit create în preajma ei, 
completând universul său, în momentele tranzitorii, cu adânci semnificaţii în plan 
biografic, dar şi cu o deschidere existenţială”. 

Purtându-se în acest fel nepărtinitor cu fiecare text, poetul Aurel Pop dă o 
şansă cititorului în primul rând pentru a-şi crea propria opinie. Nu iese în faţă cu 
mişcări spectaculoase, încercând cu tot dinadinsul să-şi impună părerea şi gustul 
estetic Acolo unde se simte înstrăinat, cu infinită precauţie şi delicateţe, atrage atenţia 
prin introducerea în frază a unor păreri copleşite de sugestii. Iată: „Prozele scrise 
îmbracă un stil incisiv, remarcându-se mentalitatea, limbajul anti-creştin sau de stradă, 
întâlnit zilnic – argoul, jargoanele sau unele cuvinte din sfera erotismului nu par 
forţate, fiind „normale” (spunem noi: suportabile…), în această perioadă d tranziţie”. 

După ce am parcurs acest volum, acea graniţă canonică dintre creator şi 
receptor atât de accentuată cândva, ni se pare a fi fost şi mai şubredă. Nu există 
specializări în genuri literare, ci doar a judeca fără părtinire, sincer şi cinstit ceea ce au 
scris alţii. Este semnul vârtos al normalităţii culturale. Or, Aurel Pop ne poartă prin 
lumea normală a literaturii unde patimile au dispărut, unde numele nu sunt lăsate să 
piară în uitare (cum se întâmplă cu Nae Antonescu, de pildă). Este funcţia dintâi a 
cititorului de texte literare. Iar Aurel Pop o îndeplineşte cu prisosinţă, după chipul şi 
asemănarea poetului!. 
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Daniel LĂCĂTUŞ 
 

DANIELA VOICU “POEMUL ÎNGERILOR” 
 

Răsfoind cartea semnată de 
Daniela Voicu, “Poemul 
Îngerilor”(Editura Refacos, 2006) 
avem sentimentul unei trăiri intense. 
Născute parcă din vanităţi 
adolescentine, depăşind simetriile 
formale, poemele  pot fii 
considerate o izbândă a spiritului 
uman. Descoperim în Daniela 
Voicu, un poet sensibil, care ştie să 
calculeze cu fineţe gestul liric pentru 
a-i da pregnanţă.  Versurile în 
învelişul lor spumos sunt 
impregnate de un filon aforistic. 
“M-am strecurat în sânul 
timpului/şi i-am ascultat bătăile 
inimii/am privit de acolo/lumea şi 
pământul”. 

 
Poezia Danielei Voicu respiră 

firesc, are precizie şi plasticitate.  
“M-am uitat în oglinda care/a albit 

odată cu ţara/Baba nu se mai piaptănă/s-a tuns scurt/ îi şade bine/în celula 9″. 
Daniela Voicu surprinde pozitiv prin simplitatea discursului, şi gestica naturală.  
“Trag clopotul mănăstirii mele/ca să-mi trezesc sentimentele/care au căzut în 
păcatul/de a iubi şi crede în oameni”.  Daniela Voicu semnează un poem brodat cu 
o mare delicateţe. Totuşi e foarte vizibil firul amărui străbătut discret de câteva 
noduri temporale. “Am încolţit şi am/crescut/în ochii universului/tău”.  Autoarea 
înclină de cele mai multe ori spre cugetare.  “Am găsit un ou mare şi galben/l-am 
pus sub minte să-l clocească/M-am aşezat la masa tăcerii aşteptându-l/pe 
Brâncuş/A venit după o oră/Mi-a zâmbit şi a plecat/Eu stau şi reazem Coloana 
infinită care/stă să cadă peste cuibar” 

 
Autoarea trebuie să fie tentată a nu repetă cuvinte-n acelaşi poem, însă pentru 

un volum de debut e bine. 
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Copil IONUŢ 

CLIPA DE LUCIDITATE51 
 

Un cvasi-necunoscut  hunedorean debutează cu o carte remarcabilă. 
Anonimatul nu este clintit ci doar provocat prin câteva exemplare ce ajung eventual  
înmânat confidenţial unui amic. Nereuşind să onorez invitaţia la lansare,  am primit cartea 
lui Ionuţ Copil şi mă simt dator să strig Evrika. 

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

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

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

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

Maniheismul modern al viziunii sale este întemeiat prioritar pe propria 
experienţă, cu subiectivismul unei personalităţi exacerbate. Stilul este omul. De fapt Ionuţ 
Copil echivalează prin scris arta plastică nonfigurativă. Explorează în interioritatea 

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

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

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

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

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

Cartea de debut a lui Ionuţ Copil merita un tiraj de impact pe măsură. 
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Flaviu NICULESCU 
 

UN ROMAN DE EXCEPŢIE    
                             
“Doina Burzo este o trismegistǎ, adicǎ o deţinǎtoare a trei puteri magice: 

a Picturii, a Poeziei şi a Dramaturgiei”, - conchisese cândva scriitorul Teohar 
Mihadaş referitor la uriaşa forţǎ de creeaţie a autoarei de faţǎ. Iar dacǎ 
scriitorul n-ar fi pǎrǎsit aceastǎ lume materialǎ, probabil cǎ azi uimirea lui în 
faţa succesului prin care DOINA BURZO se lanseazǎ cu atâta dezinvolturǎ 
chiar şi de pe tǎrâmul romanului, - susţinut de o imaginaţie debordantǎ,-  l-ar fi 
copleşit, desigur. 

 
    Şi cu atât mai fantasticǎ este plonjarea ei in acest spaţiu de exprimare,- 

în cea a romanului,-  cu cât tema aleasǎ nu este una de fiteşcare, este cea 
scaldatǎ substanţial în zona suprasensibilului, a impalpabilului, - a 
Paranormalului, deci. 

  
   Dǎruitǎ cu haruri şi senzaţionale potenţe creeatoare: “ quatromegistrǎ” 

– cum ar fi fost uşor  definitǎ de cǎtre acelaşi al ei preţios mentor de-o viaţǎ, - 
autoarea pǎrǎseşte, iatǎ, pentru scurt timp metafora poeziei sale, sau zecile ei 
peisaje sau grupuri florale, - înmuiate în nuanţe de culoiri rafinate, - renunţǎ 
pentru o clipǎ chiar şi la nepreţuitele ei personaje, care îi susţin enigmatic cele 
trei piese de teatru, (volum editat în 2005) şi anume: “Mǎslinul din Nazareth”, 
“Alege-mǎ pe mine, nu pe mama!”, şi “Ce vrǎji ai mai fǎcut, iubito?”- pentru a 
se dedica major, însfârşit, unui studiu amplu de psihologie umanǎ. Ea propune 
delicat şi subtil adevǎrate modele de viaţǎ unor suflete alese, pentru care 
parcurgerea unei cǎi spirituale a început sǎ devinǎ ceva esenţial. 

   
   Curios este faptul cǎ acest roman de ficţiune intitulat sugestiv; ”Altfel 

de vise” – porneşte, totuşi, dela un fapt real. El combate curajos verdicte 
uneori injust soluţionate azi în actul justiţiar din România şi de aiurea. 

   
   În anul 1989, în zorii zilei, în drumul lui spre orele lui de curs, un 

tânǎr biciclist parcurge senin o strada cu sens unic de circulaţie, dar o dubiţǎ îi 
frânge firul vieţii, apǎrându-i  ILEGAL din sensul opus. Doar pentru faptul cǎ 
şoferul grǎbit şi atât de imprudent fusese la prima lui abatere, la proces 
verdictul rǎmâne categoric: CRIMA DIN CULPǍ, şi – stupoare: este eliberat. 

 
Într-adevǎr, viziunea Spiritualului KARMA îşi pusese drastic, iatǎ, 

pecetea pe destinul tânǎrului student-meloman, (cǎci în momentul impactului 
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avusese cǎşti de muzicǎ la urechi) dar şi talentat la desen pe de-asupra. Şi, 
totuşi... la DOAR  21 de ani??... 

    
  Şi atunci, de acolo dintr-o posibilǎ “lume paralelǎ’ sau de acolo “dintre 

stele”- unde îi plǎcea autoarea sǎ-l plaseze, - bǎiatul cu nume de lucire: 
LUCIAN, îi va aparea deseori în vise, protejând-o premonitoriu în faţa oricǎrei 
viitoare ameninţǎri. 

 
     Dar zbuciumul autoarei de a încerca sǎ întindǎ punţi spre lumea “de 

dincolo”, mistuitǎ fiind de dorul dupǎ salvatorul ei, - va fi întrerupt în final de-
o zdrobitoare-prea lucidǎ interdicţie, lansatǎ din Cer tocmai de Entitatea de 
Luminǎ a Biciclistului-Meloman: a nu se amesteca cele douǎ Lumi, cǎci fiecare 
se desfǎşoarǎ în dimensiuni specifice, dupǎ stricte legi intricsece. 

       
 Romanul “ALTFEL DE VISE”, - de o unicitate aparte - ar merita 

transpus pe ecrane de cinematografie, eventual sub bagheta regizoralǎ a însǎşi 
autoarei, pentru a nu se risca pierderea vre-unei fǎrâme mǎcar din 
autenticitatea care-l caracterizeazǎ, care ar putea perturba, astfel, momentele 
ample şi atât de profunde de simţire spiritualǎ, trǎite de autoare pe paginile ei 
de roman. 

 
     Da, susţin cu toatǎ tǎria ingenioasa intenţie a scriitoarei de-a-şi 

transforma cândva romanul într-un scenariu de film, deoarece acest inedit 
subiect plasat în atmosfera specificǎ momentului spiritual ales, - (cu aportul  
unei echipe valoroase de filmare, desigur) - ar putea dǎrui Cinematografiei 
contemporane o posibilǎ perlǎ  pela Concursurile Internaţionale de gen. Deşi, 
nu mai puţin şi cele trei piese de teatru ar merita ecranizate, deoarece intrigile 
prin care personajele îşi intersecteazǎ destinele au reale şanse sǎ capteze 
publicul cinefil. 

  
    Oricum romanul de faţǎ “ALTFEL DE VISE” – modelator de suflete, 

- ar putea fi considerat astǎzi modelul unor reale practici de înǎlţare spiritualǎ.  
Îndrǎznindu-se o schimbare din temelie a vechilor viziuni ateiste despre Viaţǎ 
şi Moarte, întreaga Umanitate ar avea doar de câştigat. Cǎci a sosit într-adevǎr 
momentul, când Omenirea trebuie sǎ conştientizeze însfârşit cǎ fǎrǎ o 
“trezire” spiritualǎ şi o ridicare vibraţionalǎ pe toate planurile, - având ca unic 
instrument  IUBIREA  şi purificarea sufletescǎ, - în prea scurt timp ea se va 
condamna singurǎ la autodistrugere. 
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Adalbert  GYURIS 

   

„TE IZBEŞTI DE O CORUPŢIE DE CARE CRED 
CĂ ŞI SATANA SE POATE MIRA” 

INTERVIU CU SCRIITOAREA TERESIA BOLCHIŞ-TĂTARU 
(GERMANIA) 

 

Teresia-Cecilia ( Lia 
) Bolchiş,căsătorită 
Tătaru, s-a născut la 3 
iulie 1935,în Silvaşul de 
Sus,Haţeg, din judeţul 
Hunedoara. 

Părinţii domniei sale 
au fost intelectuali. Mama 
scriitoarei, Valeria Costin    
( 1911-2001 ),  a absolvit 
Liceul Pedagogic din 
Sighet,dar n-a profesat. A 
ales să aibă grijă de 
creşterea celor patru 
copii,din cei şase 

născuţi,doi murind în primele lor zile.Tatăl doamnei, Gheorghe Bolchiş 1907-1983 ), 
era  preot  greco-catolic. 

 Autoarea a scris mai multe cărţi:proză,poezie,literatură pentru copii. Dintre  
acestea remarcabil e mai ales romanul „Măriuca“ (Editura Gutinul   Baia-Mare,2005). 

Doamna Bolchiş-Tătaru emană o energie pozitivă.Când te afli în preajma domniei 
sale te simţi în siguranţă şi vrei ca timpul să se oprească în loc. 

Mă bucur că o cunosc pe această distinsă doamnă ce scrie aşa de frumos, ca şi zona 
din care provine, Maramureşul. 

 - Cum a început pasiunea pentru scris ? 
 

- Este un microb înnăscut.Am scris despre asta în biografiile mele 
publicate în ,,Amintiri silvăşene. Portretul unui sat haţegan din anii 30“( 
Ed.SigNata, Timişoara,2001),satul în care m-am născut lângă Haţeg, în 
judeţul Hunedoara, şi unde am copilărit până la cinci ani; în ,,Lacrimarium” 
(poeme, Biblioteca ,,Provincia Corvină”, Hunedoara, 2005),cadoul şi surpriza 
făcută la aniversarea de 70 ani, de către poetul şi omul de cultură  
hunedorean Eugen Evu,împreună cu familia care au adunat ,,jocul meu de 
cuvinte“ din decursul anilor, într-un mănunchi, iar mai nou axtrase din  
,,Dicţionarul Dârţu“ respectiv ,,Personalităţi române şi faptele lor“,1950-
2000,de la Iaşi,volumul XXIX, din anul 2008. 
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Este un ,,microb“ care te chinuie toată viaţa făcându-te să urci mereu 
stânca lui Sisif şi doar rareori te duce pe Câmpiile Elizee. 

 
- Cum aţi ajuns în Germania? Aţi găsit aici ce aţi sperat ? 
- Şi această întrebare îşi primeşte răspunsul, mai mult sau mai puţin pe 

larg, în ,,Dicţionarul Dârţu“,nu atât din partea mea,cât din partea unei eleve 
necunoscute şi anume Emanuela Irina Jentea, din clasa a şasea în anul 2007, 
de la Şcoala europeană George Coşbuc din Baia Mare. Millenium Business 
Center din Baia Mare a organizat în 2006 un ,,Târg intelectual“ cu 
sensibilizare pentru educaţie,mediu etc. În 2007 s-a organizat ediţia a doua a 
concursului pentru elevi lansat de Primăria oraşului Baia Mare, Inspectoratul 
Şcolar şi Universitatea de Nord,cuprinzând trei secţii: desen,eseuri şi idei de 
amenajare.    Eseurile au ca subiect tema „Mari personalităţi feminine din 
istoria oraşului Baia Mare“. La concurs s-au prezentat opt licee şi şapte şcoli 
generale, cu nouă eseuri, unul fiind al sus-numitei eleve, care a prezentat-o pe 
scriitoarea ...Teresia B.Tătaru sub titlul ,,O, mamă, dulce mamă...“, biografie 
ilustrată cu fotografii de familie şi activitatea literară şi jertfa adusă de mama 
pentru salvarea vieţii copilului ei,care a făcut-o să ajungă în Austria la 
Clinicile Universitare. Eleva Jentea a luat premiul al doilea,o diplomă şi suma 
de 600 lei. 

Toată povestea este un capitol lung şi complicat de sănătate şi destin. În 
Germania am găsit ceea ce am căutat din punct de vedre psihic,medical şi 
material pentru mine şi copii. Căci l-am luat şi pe fiul meu, absolvent de 
liceu, ca şofer. Soţul meu nu ne-a urmat. Eu mi-am găsit echilibrul sufletesc 
regăsindu-mi credinţa, având aici posibilitatea de a mi-o practica liber, la fel 
ca şi scrisul. 

 
- Care este legătura cu ţara ? 
- În calitate de azilanţi politici nu ne-am mai revăzut ţara timp de 14 ani, 

până la revoluţie, şi nu aveam speranţa să o mai revedem vreodată. Dar  
,,Mare-i Dumnezeu!” Căci iată din 1990 mergem acasă  cel puţin odată pe an, 
dacă nu chiar de două sau chiar de trei ori, inclusiv de Crăciun şi Anul Nou. 
Dar anul acesta ne-am reîntors cu o decepţie şi o durere cumplită şi nu numai 
noi ci şi alte cunoştinţe şi prieteni care au vizitat ţara. Anul acesta am ajuns 
să simţim pe pielea noastră corupţia de care auzeam mereu. Am ajuns să 
trăim murdăria din oraşe şi din lungul şoselelor naţionale, devenite 
internaţionale, în fond rămase aceleaşi drumuri de prin sate, trase de ţărani, 
în istoria lor, de-a merge cu căruţa de la un sat la altul,  ,,drumul  ţării" 
modernizat" de tovarăşi prin anii 50-60. Dar azi sunt drumuri degradate şi 
mai ales absolut necorespunzătoare pentru un trafic, nu modern, ci absolut 
necesar pentru o economie, de piaţă, dacă vreţi, solicitată de zilele 
noastre.Ţara nu are o autostradã de ieşire spre vest. Se circulã pe culoarul 
Mureşului, Deva-Arad, azi principala linie spre poarta de vest a ţării, bară la 
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bară, cu tirurile de 24 de tone, ceea ce duce la o deplasare în ritmul melcului 
sau la oprirea de circulaţie pe timp de ore. Când ungurii, vecinii noştri din 
vest, au înţeles încă din timpul comunismului că ţara are nevoie de autostrăzi 
pentru o dezvoltare economicã armonioasă, ni s-a relatat, că la noi, domnul 
Băsescu, înainte de-a fi peşedinte, s-ar fi exprimat că România nu are nevoie 

de autostrăzi, reţeaua rutieră existentă este suficientă spre a asigura 
economia ţării!... Apoi se construieşte în prostie, nesistematizat, dar 
,,modern” cu ,,fose septice”, simple gropi în pământ, neizolate, care 
colectează apele otrăvite cu detergenţi şi cele infectate biologic de la W.C-uri 
şi toate intră în pământ, poluând şi infectând apa freatică! Apa fântânilor 
noastre, din care s-au alimentat generaţii de oameni şi animale, nu mai este 
potabilă, ba apa de fântână nu mai poate fi folosită nici pentru spălatul 
rufelor. Nu e absolut nevoie să localizăm, căci fenomenul este general, cel 
puţin în Transilvania şi nu cred că în rest e mai bine. Sesizând ,,organele de 
conducere”, întâi primăriile, te izbeşti de o corupţie de care cred că şi Satana 
se poate mira. Nu este decât „succesul" mafiei care a lucrat în timpul 
comunismului la distrugerea poporului român şi care îşi continuă 
,,activ,itatea”mai feroce după 1989. Remediul pentru îndreptarea lucrurilor în 
România, nu îl vedem decât prin credinţă. ,,Orice reînnoire autentică, începe cu 
comvertirea inimii”, spunea Papa Ioan Paul al II-lea, după reîntoarcerea din 
vizita sa în  Cuba, în ianuarie 1998. Or, acest lucru nu-l poate face decât 
Biserica, aducându-l pe Dumnezeu înapoi, în inimile românilor, de unde a 
fost alungat de comunismul-ateu, dar şi aici este durerea durerilor. Biserica 
naţională majoritară a devenit un partid politic, care în loc de ecumenism, 
luptă pentru economism, putere şi supremaţie subjugându-o pe 
cealaltă,Biserică, tot „naţională”, minoritară. Care, nici aceasta, nu mai are 
verticalitatea avută înainte de-a fi fost desfiinţată de tovarăşi în 1948. Cu 
Biserica naţională, împreună, deci uniţi, s-ar putea face ceva pentru 
redresarea ţării. Omul de jos ca şi cel de sus să ştie că nu are voie să mintă, să 
fure, să înşele, să lenevească, să exploateze munca altuia fără să-l plătească 
corespunzător etc etc. Dar cine le spune românilor toate astea? Mediile 
corupte? Şcoala americanizată din care a dispărut   disciplina ?... 

 
-Romanul ,,Măriuca“ se bazează pe  un caz real ? 
- În cea mai mare parte, plus date biografice. 
 
- Sunteţi membră în  U.C.I.P.( Union Catholique Internationale de la Presse ) 

sau mai pe înteles Asociaţia Jurnaliştilor Catolici.Ce înseamnă această implicare ? 
- A scrie în presa creştină şi nu numai, din ţară sau din afară, a participa 

la Congrese internaţionale, la întâlnirile Uniunii  pentru Europa, la 
simpozioane. 
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- La ce lucraţi acum ? 
- Ştiţi, după ce am ajuns în Occident, la libertatea de exprimare şi chiar 

de gândire  şi conştiinţă  liberă, am început să recuperez anii furaţi de 
comunism, anii cei mai buni şi să public în presa română din exil, la Radio 
Europa Liberă, la Radio Vatican. chiar şi la BBC Londra.  Lucrând, ideile s-
au adunat şi concretizat în aşa fel încât azi au ajuns materializate în sute de 
articole. Au fost publicate după revoluţie şi în ţară. Sunt autoarea a  15 cărţi, 
dintre care una, de proză scurtă, publicată în 1988, la Munchen, în trei ediţii, 
epuizate, dintre care două în ţară.  Am alcătuit şi un gen de  antologie despre 
Maramureş (2001), în trei volume. Tirajul a fost de  800 exemplare, primele 
două volume fiind epuizate. Cel de-al treilea volum a apărut în 2007. Azi 
ajung să constat că în minte mi se îngrămădesc atâtea proiecte câte mi-ar 
aiunge pentru două vieţi. Nu doar pentru un scurt segment de viaţă, ce din 
darul Domnului mi-a mai rămas. Am în proiect trei cărţi pentru copii. Una a 
apărut în vara aceasta, alta se tipăreşte şi la alta lucrăm la ilustraţii - în timp 
ce celelalte trei sunt schiţate în memorie. Trebuie să editez volumul de 
memorii al tatălui meu, preot greco-catolic, spre a readuce în atenţie valoarea 
Bisericii Unite pentru românii din Transilvania şi atmosfera ei din perioada 
interbelică, a ocupaţiei horthyste şi comuniste până în 1948, iar apoi din 
epoca numită a catacombelor, până în 1983, când el a trecut la Tatăl ceresc. 
Apoi trebuie să definitivez o culegere de eseuri pe teme creştine, culese din 
cotidian sau din istorie. E o culegere parţial redactată. Mă preocupă şi un 
roman istoric, despre starea românilor din Transilvania de pe timpul lui 
Horea. Acest personaj mă fascinează de-a dreptul urmărindu-l de fiecare dată 
când călătoresc spre România sau invers, de la Budapesta la Viena, pe drumul 
făcut de el, de patru ori, pe jos la împăratul. Pentru aceasta mă documentez 
acum dar nu cred că voi ajunge să-l scriu.Ce va da Domnul ! 

 
- Ce transmiteţi românilor rămaşi acasă şi celor răspândiţi în lumea întreagă ? 
- Să se întoarcă la Dumnezeu, căci numai El şi sufletele curate vor 

reface şi mântui România. Doamne ajutã ! 
 
- Doamnă Tătaru, vă mulţumesc pentru acest interviu şi vă doresc să reuşiţi să 

editaţi toate cărţile pe care le aveţi în sertare şi în gând. De aceea, vă urez multă sănătate 
şi Doamne ajută ! 
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Cornel VANA  

 

 
DORMI LINIŞTIT... 

 
De aceea îţi zic: Dormi liniştit 
Eu întreţin echilibrul şi veghea, 
Fără zgomote de rugă sau hulă. 
Doar coapsele tale în penumbră. 
Unde e duhul sfânt? 
Şi în inimi mici de guşteri 
Ce prin rogozuri verzi palpită, 
Şi în livada de măslini, 
Dar şi în noi, 
Mereu, mereu ca o ispită... 
 
 

 
 

VĂD UNEORI.. 
 
Azi nu mă cert cu tine, 
Căci gândul meu e un trist nomad, 
Dând verdelui ocol..... 
Urme de om turmentat 
Bătătorite pe albastru, 
Văd uneori. 
Tu, cum mătuşa Minerva 
Mângâindu-mă pe frunte, 
Spui :odihnă, eşti în lanul cu maci. 
Fără durere şi scârbă, 
Doar curcubeu de foc, 
Şi mă prefaci în prunc... 
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DESPRE MINE 
 
......Eu sunt cel ce vinde 
Păsări înmuiate în funingini 
Şi duhul ce pătrunde în animal. 
Nu desfrunzesc 
Ci strig, fără spaimă. 
Să mă audă cioplitorii din piatră. 
Şi mai vând iluzii 
Pe cărările ce poartă 
Mirosul de capre în călduri. 
Sunt lacom iubito! 
Cumpăr şi vând lemn de santal 
Şi corăbii în naufragii. 
Poate de aceea iţi desprinzi mâna 
Din ardoare încă, 
Ca şi cum tu numai soră mi-ai putea fi.. 
 
 

 
E VINERI.... 

 
Încă un popas 
În mirişti de porumb 
Îmi spui:Sunt jderul tău 
Cu blana cea albastră… 
Timp în care ochii mei 
Ca o boare piciorul ţi-l mângâie 
Aidoma călcâiului de plod 
Ce loveşte pântecul femeii. 
Mă îndemni: Taci şi tu acum. 
Să jertfim toamna târzie, 
Animal şi îngeri, 
Flori de-o frăgezime funebră, 
Foşnindu-ne în pupile. 
Gura mea saturniană 
Mâhnit vaier ce trece 
De la veghe la văpaie... 
 



 67 

Daniela GÎFU 

 

O VIZIUNE LITERAR-POLITICĂ  
A UNUI JURNALIST  

 
În Africa războiul rece a fost extrem de fierbinte, 

s-a sintetizat până la lupta corp la corp, în lovituri 
zdrobitoare împotriva teroriştilor şi a subversiunii 
comuniste. (…) Războiul de la capătul de jos al 
continentului negru a avut o miză capitală: Africa roşie 
sau lumea liberă. (2007, p. 5) 

Aşa îşi începe jurnalistul Nicolae 
Melinescu romanul Deşertul de fier, apărut la Ed. 
Ecumenica Press, în 2007. Dincolo de 
momentul Revoluţia Română în direct, difuzat de 
TVR, şi de implicaţiile sale în planul politicii 
naţionale şi internaţionale, cariera lui Nicolae 
Melinescu a cunoscut două dimensiuni 
spectaculoase: a fost primul corespondent al 
CNN în România, între 1990 şi 2001, şi primul 
corespondent permanent român la Washington, 
între 2002 şi 2005. O carieră impresionantă ca 

reporter de politică externă, de la Saigon la Washington, până în zone interzise ca 
Africa de Sud sub apartheid. 

Cartea, în opinia mea, se încadrează la capitolul roman politico-fantastic, 
aproape inexistent în literatura română. Încă de la primele file, imaginea autorului 
se îmbogăţea în ochii mei cu noi valenţe. Devenea, pas cu pas, un jurnalist-maestru 
în decorarea acţiunilor surprinse în roman. Întreg câmpul de luptă de pe continentul 
negru ne este expus ca un fel de atracţie principală a comunismului, care dorea cu 
orice chip să-şi extindă aria de influenţă asupra naţiunilor decolonizate. Autorul 
afirmă în cuvântul său introductiv că în Africa n-a căzut un zid al Berlinului, dar s-a 
simţit din plin forţa ciocnirilor înverşunate dintre expansiunea comunistă şi conservatorismul 
albilor. (2007, p. 6) 

Capitolele romanului Deşertul de fier sunt de fapt fişe documentare, adunate cu 
multă temeinicie şi rigurozitate de autor, care stârnesc interesul lectorului, 
determinându-l să parcurgă firul epic până la final. Nicolae Melinescu, acum în 
calitate de romancier, surprinde dimensiunea informaţional-obiectivă a vieţii din 
prisma jurnalistului autentic, care izbuteşte să privească perpendicular pe câmpul 
evenimentelor cutremurătoare de tortură şi de cruzime regăsite în volumul de faţă.  

Romanul este structurat pe două planuri, aparent fără nici o legătură: 
realitatea istorică trăită şi imaginaţia contemplativă. Experienţa jurnalistică şi 
prezenţa omului potrivit la locul potrivit împlinesc actul scriitoricesc care îmbină 
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elementele de reportaj, detaliate cu multă precizie, cu ficţiunea narativă. Rezultatul? 
Impresia de veridicitate a acţiunii româneşti implicate în înţelegerea cauzelor 
conflictuale şi a problemelor existenţiale din spaţiul Africii meridionale.  

Cititorul va fi zguduit atât mental, cât şi spiritual de avalanşa de scene 
îmbuibate de violenţă - dusă până la extrem - interferate de scene idilice care se 
sfârşeşc tragic, precum cea a Annemonei. M-a îndreptat cu paşi nesiguri spre locul în care 
mă aştepta Annemone. În doar câteva zile urcasem împreună în înaltul cerului, uimiţi de a ne fi 
descoperit unul pe celălalt. De-acolo, de sus, soarta ne-a zdrobit cu furie, cu ură şi ne-a spart în 
mii de cioburi, ne-a risipit de-o parte şi de alta a cumpenei vieţii. Pe mine m-a lăsat să bântui 
prin brusă, pe ea a frânt-o sălbatic. (2007, p. 241) 

Personajul lui Nicolae Melinescu este un englez, Michael Nolan Gordon, care 
îşi aduce contribuţia la instaurarea democraţiei în statele Africii de sud şi de sud-
vest printr-un joc favorabil al sorţii: tatăl său este numit adjunct al ambasadorului 
Regatului Unit în Uniunea Sud-Africană, aici cunoscându-l pe Eugene de Kock, 
ofiţer de elită al armatei sud-africane, care va juca un rol providenţial în viaţa lui 
Mike (cum îi spuneau familia şi prietenii).  

În postfaţa semnată de profesorul Dumitru Borţun regăsim descrierea 
romanului din perspectivă tridimensională: geopolitică, iniţiatică şi de aventură. Cu alte 
cuvinte, cartea ne poartă – prin spusele eroului principal – de la instrumentarea de 
către marile puteri a unor conflicte locale străvechi în dorinţa de le a acapara 
resursele naturale impresionante, sub acoperirea unor alibi-uri ideologice; 
cunoaşterea treptată a Africii, a provocărilor secolului XX, a trăirii sentimentului 
unei arme în mână îndreptate împotriva ascensiunii marxiştilor pentru salvarea 
independenţei statelor africane ca: Angola, Mozambic, Zimbabwe şi Namibia;  
până la aventurarea erotică care-l aruncă pe Mike în braţele tristeţii deşarte de la 
capătul drumului existenţial. Mă înconjoară o linişte patriarhală apăsată de arşiţă sau de 
ploi monotone. În jurul meu se strânge un cerc nevăzut de singurătate. Nu este liniştea pe care 
mi-am dorit-o de atâtea ori în situaţii de maximă încordare, când mizam cu propria-mi viaţă pe 
succesul descinderilor din brusă. Este, mai curând, tristeţea deşartă care mă copleşea în copilărie, 
când eram în patul singurătăţii mele. (2007, p. 386) 

Sintagma patul singurătăţii mele devine laitmotivul romanului. Autorul, încă de 
la început, primul capitol intitulându-se Patul singurătăţii mele, atrage atenţia 
cititorului asupra conţinutului povestirii sale. Mesajul întregului roman este însuşi 
mesajul destinului uman, nu doar cel la nivel individual, cât mai ales unul la nivel 
societal.  

Iată, aşadar, că asistăm la profilarea figurii unui spirit creator profund angajat 
în propria-i imaginaţie, ce demonstrează că dispune de toate mijloacele artistice, 
reuşind să se transpună în pielea personajului său. Experienţa acestuia devine o 
experienţă personală.  
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Ecaterina BAZGAN52
  

 

 
 

PATRIA AMARĂ 
RAPORT CĂTRE  

MAREŞALUL ION ANTONESCU 
 

 

Permiteţi să raportăm, domnule Mareşal, 
după ce aţi plecat printre nori 
am pierdut toate războaiele,  
ne-am lăsat împuşcaţi  
cu gloanţe oarbe, până la lacrimi… 
Acum între noi şi ceilalţi 
e un văzduh de sârmă ghimpată, 
acum pe liziera timpului înaintează 
ploi cu şenile, acum e târziu,  
domnule mareşal, şi soldaţii dorm 
şi mitralierele inimii sunt risipite 
prin câmpuri cu maci! 
Vă mai raportăm că ne-am retras 
eroic printre ruinele serii, 
şi că toate înfrângerile noastre  
fastuoase servesc patria!...  
Vom mărşălui, orice s-ar întâmpla,  
către Siberiile din nord, să fluturăm de acolo,  
victorioşi, stindardul alb al zăpezii. 
 
 
 

 
VREMEA FILMELOR RUSEŞTI 

 

 

Era vremea filmelor ruseşti, 
cu nemţi de recuzită şi eroi cu stea în frunte 
striviţi sub şenilele ceţii, cu tineri înecaţi 

                                                 
52 elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional din Chişinău 
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în marea de spice a Studiourilor Sahia, 
despre care scriau ziarele 
băgate pe sub uşa realităţii. 
Pe atunci la mine în sat oamenii trăiau în şoaptă 
iar cireşii bunicului, înscrişi la CAP, 
se lepădau, ca de  satana, de floare… 
Ce-mi păsa totuşi, eu umblam după cuci 
salutând voios umbra miliţianului 
care bântuia prin sat precum Iisus pe valuri. 
Pe urmă iar venea caravana cinematografică 
sau duba securităţii şi iar răpăiau 
gloanţele oarbe în tăcerea conspirativă 
şi în jocul meu de copil 
îndopat cu bomboane sticloase. 
 
 
 

COMODITATE 
 
 
Venea în sat caravana cinematografică 
Şi noi învăţam ultimul război mondial... 
După aia ne jucam de-a bătălia de la Stalingrad 
scrâşnind între dinţi trabucul victoriei. 
 
În realitate eu ţineam cu nemţii,  
trebuia să ţină şi cu ei cineva, 
şi îmi lăsam prietenii de joacă să fie  
Ivan şi Vanea, în timp ce  
mitraliam fericit umbra miliţianului 
furişată pe la porţi 
în căutarea întâmplările  
revoluţiei proletare. 
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Victoria MILESCU 
 

SIMILITUDINI ŞI DIFERENŢE 
 

 Între apariţiile anului 2008, anul dialogului 
intercultural, se înscrie şi antologia bilingvă engleză-
coreeană Voices of Contemporary Romanian Poets (Voci 
ale poeţilor români contemporani). Cartea 
reeditează în mare antologia apărută anul trecut, 
exclusiv în limba engleză, selecţia şi traducerea 
aparţinând dlui Ph.D. Dan Brudaşcu, dar care are 
acum şi o versiune coreeană, realizată de dna 
Young Suk Park, ea însăşi poetă, visiting professor 
la Universitatea ,,Babeş-Bolyai‘‘ şi, de asemenea, 
şefa Centrului Cultural Coreean din Cluj-Napoca. 
Iniţiativa i-a aparţinut lui Dan Brudaşcu, care a 
tradus până în prezent peste 800 de poeţi din toată 
lumea. Activitatea sa de poet şi profesor s-a împletit 
cu cea diplomatică. În perioada în care a fost 
deputat în Parlamentul României (2000-2004), în 
urma unei vizite în Coreea, a avut ocazia să 

stabilească unele relaţii culturale cu această ţară, făcându-i cunoscută literatura, 
publicului cititor român, prin cele şapte cărţi pe care le-a tradus (poezii, poveşti, 
legende, fabule). Aşa se explică intenţia sa de a le oferi cititorilor coreeni un 
eşantion de poezie românească aparţinând unor cunoscuţi poeţi contemporani: 
Ana Blandiana, Radu Cârneci, Ion Cristofor, Constantin Cubleşan, Geo 
Dumitrescu, Anghel Dumbrăveanu, Aurel Gurghianu, Gabriela Melinescu, Mircea 
Micu, Eugeniu Nistor, Mircea Petean, Ion Pop, Adrian Popescu, Aurel Rău, Marin 
Sorescu, Casian Maria Spiridon, Nichita Stănescu, George Vulturescu etc. Unii 
dintre cei antologaţi nu mai sunt printre noi, cei mai mulţi au fost traduşi şi în alte 
limbi, au obţinut premii prestigioase, iar doi dintre ei, doi mari poeţi, Marin 
Sorescu şi Nichita Stănescu, au fost propuşi pentru Premiul Nobel. De vârste 
curente şi stiluri diferite, cei propuşi ilustrează dezvoltarea poeziei româneşti din 
ultimele decenii, racordată la poezia modernă mondială dar totuşi fără să-şi piardă 
identitatea în actualul context al globalizării. Cartea este tipărită la Suwon, oraş 
înfrăţit cu municipiul Cluj-Napoca, având un aspect elegant şi o ilustraţie delicată. 
Din cele câteva note din preambul reprezentând impresiile celor doi traducători, 
încrezători în destinul poeziei, alături de un salut din partea primarului din Suwon 
şi de unul din partea ambasadei române în Coreea, se desprinde ideea că în plan 
spiritual nu există diferenţe şi că acest tip de relaţii de colaborare îmbogăţesc 
ambele culturi. (Suwon, Korea, 2008, 306 p.) 
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Antoaneta TURDA 
                         

REMEMBER MICHAL CHOROMAŃSKI (1904-1972) 
 
 Apariţia în 1932, a romanului Gelozie şi medicină, adevărată 

analiză asupra mecanismelor psihice create de unul dintre cele mai 
devastatoare sentimente umane, marchează un moment important nu doar 
cariera lui Michal Choromański, unul dintre scriitorii, din păcate uitaţi ai 
Europei Centrale, ci ai unei întregi generaţii de scriitori din Polonia 
interbelică.  

 
 Construit pe pilonii a doar câtorva personaje ce, fiecare în felul său, 

aduce un plus semnificativ în simbolistica geloziei, romanul poate avea 
următorul motto: “E o lege supusă timpului. Cel care înşală trăieşte parcă mai 
iute, cel înşelat întotdeauna întârzie.” 

 
 Învăluită în nuanţe de cenuşiu-portocaliu şi parcă într-o continuă 

ceaţă, sângerie şi stranie, întunecată  şi de nori galbeni ca lămâia, atmosfera 
naraţiunii aduce în faţa cititorilor pe  bătrânul Widmar şi  pe tânăra sa 
nevastă care îl înşela cu medicul curant, pe croitorul evreu Abraham Gold, 
bătrânul “pocit cu o inimă de porumbel” care va sfârşi electrocutat dar 
obsedat de grija copiilor obsesie transmisă şi în natura profund umanizată a 
romanului în care fiecare element al naturii este, asemeni scoruşului, parcă un 
personaj implicat în destinele eroilor: “Scoruşul gemea de parcă ar  fi fost 
viu, norii se fugăreau pe cer, de-a lungul străzii răsunau roţile unei trăsuri. 
Gold privi luna care îl luă peste picior şi făcu cu ochiul. Croitorul însă n-o 
luă în seamă, se gândea că fiul lui n-o să ajungă niciodată inginer, ca va 
rămâne toată viaţa un idiot.”   

 
 Dacă despre Abraham Gold putem afirma că este pilonul auxiliar 

părtaş şi complice la    demersul justiţiar pe care îl va face Widmar în criza sa 
de gelozie, chirurgul Tamten, care apare, la un moment dat, în această 
ipostază: “Chirurgul sorbea al treilea pahar. În cap îi vâjâia dragostea, iar pe 
fundalul fiecărui pahar pe care îl da pe gât sta goală femeia iubită. Toate 
aceste femei semănau leit, aveau părul negru şi un obraz smead, bizantin. Şi 
pe toate le chema cu acelaşi nume.” este la polul opus,  prin el autorul făcând 
un adevărat studiu asupra tuturor etapelor geloziei unui bărbat înşelat, făra a-
l prezenta fizic decât printr-un pasaj ce ar putea trece chiar neobservat: „În 
mânia lui era aproape frumos. Obrazul cu barba neagră înspicată de fire albe, 
nasul acvilin şi ochii în flăcări aminteau un chip de proroc.” Aşadar aflat la 
polul opus, chirurgul Tamten, îndrăgostit de Rebeka, devine, la un moment 
dat, un alt studiu de caz, de data aceasta, al sentimentului culpabilităţii care se 
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vrea mereu mascată de o siguranţă de sine de nezdruncinat. Ca şi senzaţiile şi 
sentimentele tuturor, şi acest sentiment de culpabilitate mascat, se răsfrânge 
parcă în întreaga atmosferă: „Chirurgul Tamten se apropia săltând, de casa 
lor. Mişca picioarele în tactul unui cântec vesel de-al negrilor. Când ajunse în 
faţa casei, îi zări prin geamul ferestrei pe cei doi soţi şi le făcu un semn cu 
mâna. Totodată da din baston ca şi cum ar fi mânuit un ciocănel chirurgical. 
Soţia îi aruncă doctorului o privire rece şi nu se mişcă de la locul ei …Peste 
oraş lunecau nori galbeni ca lămâia şi o ceaţă stranie, sângerie se învolbura 
spre apus. Încă de la amiaza aceea fiebinte, pe cer se fugăreau nori lăţoşi care 
se ajungeau reciproc din urmă, se contopeau ca o lavină murdară, apoi iar se 
risipeau, rostogolind pe cer gheme ceţoase şi dispăreau spre apus într-o 
fumegărie roşiatică”. Stăpân pe situaţie, omul care îşi vede pacienţii asemeni 
unor piese de maşină şi gata oricând să declare că:” Rolul femeii începe şi se 
termină în pat...” acuzându-le de lipsă  profunzime, are totuşi fisuri din care 
se revarsă o sensibilitate nemărturisită ci doar gândită: „În genere lacrimile 
femeilor nu-l dezarmau, dimpotrivă îi trezeau dorinţa să protesteze, dovadă 
evidentă a bunătăţii şi blândeţii. Se temea de înduioşări, ştiind că e ameninţat 
astfel cu propria-i pieire, cu pierderea sa în altul, pierdere echivalentă cu o 
moarte morală.” 

 

 Urmărind gradual instalarea geloziei, autorul îşi grupează personajele, 
la un moment dat, în cupluri: Widmar şi Tamten pe care prezenţa femeii îi 
aduce imediat într-o stare de „catalepsie spirituală şi fizică” asemeni unei 
şedinţe de spiritism întrucât, după intrarea femeii în încăpere:” Nici unul nici 
celălalt n-ar fi putut repeat după numai un sfert de oră ce spuseseră, nici 
măcar în parte. Deşi era vorbărie goală, avea o profundă tramă interioară, 
strict de natură sexuală. Sub învelişul de expresii şi cuvinte anodine se simţea 
o nelinişte de excepţională tensiune senzuală. Era ca o imbinare 
abracadabrantă de gol cu ceva  având un conţinut, de incertitutdine cu ceva 
de netăgăduit.” Al doilea cuplu este cel format din Widmar-croitorul Gold 
cuplul preocupat de  urmărirea cuplului Rebeka -Tamten apoi cuplul 
Widmar-Rebeka care apare în două momente cheie: după operaţia ei, prin 
care devine sterilă şi el maltratat psihic. Al doilea moment este cel de  la 
finalul romanului cu un dialog revelator: 

 
„- Rebeko, bolborosea în culmea fericirii. Tu nu m-ai înşelat niciodată şi 

nici nu ai să mă înşeli, nu-i aşa? 
- Niciodată! Îi răspunse cam excedată. De ce nu mă crezi? 
Atunci cu totul istovit, dar şi fericit până în adâncul inimii, Widmar 

spuse ruşinat şi umilit: 
- Te rog să mă ierţi! 
- N-am de ce, îi răspunse simplu” , dialog din care Widmar trage 

următoarea concluzie: ”Copii ar trebui educaţi din anii cei mai fragezi, în 
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conştiinţa că sunt disperat de singuri; conştiinţa acestei singurătăţi constituie 
o forţă.” 

 
 Roman al unor puternice stări sufleteşti, în care orice detaliu trebuie 

interpretat ca pe o treaptă de descifrare a unor stări aproape patologice, 
Gelozie şi medicină, este, am putea spune, romanul amantei, al amantului şi 
al soţului înşelat, toţi prezentanţi, nu aşa cum probabil ne-am aştepta, într-o 
comedie, ci într-un roman covârşitor prin tristeţea şi neputinţa provocate de 
păcatul adulterului. Aici, aşa cum am văzut, copacii, norii, aerul care pluteşte 
peste oameni spun tot despre ceea ce ei simt, aşa cum de altfel o face şi 
Jurnalul Zofiei Dubilanka, jurnal în care descrierea dansului Rebekăi care 
purta “o rochie roşie ca focul şi o pălărie roşie cu o pană neagră” şi care 
atunci „când se ridica, probabil că-l înghiontea pe Widmar sau îl atingea 
făcându-i un semn oarecare, deoarece el zâmbea imediat către ea” este 
definitoriu în prezentarea personajului provocator până la urmă de procese 
de conştiinţă incredibile pentru soţul său care se află, la un moment dat într-
o dilemă transformată într-o certitudine năucitoare: “Era cu adevărat de 
mirare, că în conştiinţa lui se făcu brusc un gol în care pieri pentru câteva 
ceasuri gândul la soţie. Strângea informaţii interesante şi importante care o 
priveau pe ea şi boala ei, o făcea mecanic şi mai degrabă pentru satisfacţia 
fără importanţă de a-l îmblânzi pe doctoral nărăvaş. Ceva mai târziu, adică 
atunci când rămase singur cu soţia, înţelese greşeala comisă ca şi faptul că că 
se lăsase dus de un straniu proces psihic: în loc să fie supărat pe ea, se 
supărase pe doctorul Tamten. Nedreptăţise un om care nu numai că nu-i era 
vrăjmaş, dar cu care ar fi putut trăi într-o deplină prietenie. Din păcate, 
pentru asta era prea târziu” 

 
Lectura romanului, acum în epoca noastră, obsedată de sex şi absenţa 

sentimentelor, poate provoca cititorului nu neapărat revolta împotriva a ceea 
ce este descris aici, ci mai ales o pledoarie pentru iubirea adevărată tot mar 
rar întâlnită. 
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Dan BRUDAŞCU 
 

MAXIMILIANUS TRANSYLVANUS – O ENIGMĂ!? 
 

În ediţia sa din 20 noiembrie 2008, 
cunoscuta publicaţie britanică „London Review 
of Books” anunţa organizarea, la Hamburg, în 
17/18 noiembrie 2008, a unei licitaţii pentru 
vânzarea unui exemplar din „De Moluccis 

Insulis”53, lucrare de Maximilianus 
Transylvanus54. Lucrarea, apărută iniţial la 
Kőln, în anul 1523, este prima relatare a 
expediţiei lui Magellan55 în jurul lumii 
efectuată între 1519-1522 la bordul corăbiei 
Victoria. 

Paternitatea şi originea acestui autor au 
fost frecvent abordate de istorici, fără a fi 
fost definitiv elucidate. Pe de o parte, pe 
rând, istoricii români şi cei maghiari şi l-au 
disputat, recurgând la diverse argumente, 
lipsite, în marea majoriotate a cazurilor de 
consistenţă sau de dovezi documentare, şi l-

au făcut când ungur, când român. În schimb, istoricii vest europeni consideră 
că acest autor de secol al XVI-lea ar fi fost de origine flamandă, excluzând 
categoric orice posibilitate  ca el să fi fost originar din alte părţi. 

Unii susţin că el ar fi fost fiul unui nobil ardelean, ucis în dramatica 
bătălie din august 1526 de la Mohacs, care a dus la dispariţia de pe harta 
Europei a statului maghiar suveran şi independent până în 1919. Alţii sunt de 
părere că, în realitate, el a fost bastardul lui Matthäus Lang von Wellenberg, 
arhiepiscop de Salzburg, doar pentru că Maximilianus i-a dedicat acestuia 
lucrarea amintită. Alte surse afirmă dimpotrivă că tatăl lui a fost un anume 
„Maître Luc zis Transilvanul sau din Transilvania (von Sevenborg)”56. 

                                                 
53 Preţul de pornire a licitaţiei a fost de 80.000 Euro. 
54 Din câte cunoaştem, sunt extreme de puţine exemplarele rămase din prima ediţie a acestei lucrări. Un 
asemenea exemplar se află la Beinecke Library (Yale University). O a doua ediţie, tipărită la Roma, poate 
fi găsită la Scheepvart Museum (Amsterdam). Princeton University Library are atât exemplare din ediţia 
apărută la Kőln, cât şi din cea de la Roma.  
55 Relatarea scrisă de Antonio Pigafetta, cronicarul oficial al expediţiei şi unul dintre nu foarte numeroşii 
supravieţuitori ai ei, a apărut, parţial, doar în anul 1525, la Paris, fiind publicată complet abia spre 
sfârşitul secolului al XVIII-lea.  
56 cf. Histoire des Environs de Bruxelles, 1885, vol. II, p. 288. 
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În susţinerea tezei privind originea lui flamandă sunt făcute referiri la 
faptul că a fost căsătorit cu Frances, nepoata lui Christopher de Haro, originar 
din Antwerp, cunoscut negustor din Lisabona, prieten şi susţinător financiar al 
lui Magellan. Soţia lui a fost fiica unui negustor renumit în Antwerp. Alt 
argument utilizat porneşte de la legăturile avute de Maximilianus în Bruxelles57, 
ca şi de la supoziţia că el ar fi primit acest nume ca urmare a contribuţiei şi 
rolului avut într-o misiune diplomatică în Transilvania. La fel de neconcludente 
sunt, în opinia noastră, şi faptul că prezumtivul său tată, respectiv Matthäus 
Lang von Wellenberg, ar fi originar din spaţiul flamand sau că Maximilianus a 
murit la Bruxelles în septembrie 1538. 

Cu certitudine se cunosc foarte puţine date exacte despre Maximilianus 
Transylvanus. Se presupune că ar fi trăit în jur de 48-50 de ani, între 1490-
153858, fără a fi fost elucidate locul naşterii lui sau numele şi situaţia părinţilor 
lui.59 

La fel de sărace şi neconcludente sunt şi informaţiile referitoare la 
studiile60 şi pregătirea sa.61 Se ştie doar că Maximilianus a fost elevul lui Pietro 
Martirio Vermigli, graţie ajutorului căruia va ajunge mai târziu la Curtea 
împăratului Carol Quintul, unde va promova până la rangul de secretar al 
monarhului. 

Este viu disputată şi chestiunea privind starea socială şi rangul lui 
Maximilianus. Majoritatea autorilor sunt de părere că el nu a fost nobil, iar 
poziţia ocupată de el la Curte ar fi fost una relativ modestă. Este cunoscut că 
Maximilianus a avut o evoluţie lentă la curtea imperială spaniolă. Dar este cert 
faptul că i s-au încredinţat de către împărat diverse misiuni, inclusiv unele de 

                                                 
57 În unele documente numele lui apare şi sub forma de Maximilianus Transylvanus Bruxellensis. Cu 
acest nume el şi-a semnat şi singura operă poetică, tipărită la Strasbourg în anul 1508, păstrată până în 
zilele noastre. 
58 Gilbert Turnoy este de părere că el s-ar fi născut, la Bruxelles, în jurul anului 1485. 
59 Un autor maghiar susţine că Maximilianus s-ar fi născut la Oradea, într-o familie de nobili ardeleni. 
60 Din autobiografia lui Sigismund von Herberstein (1486-1566) aflăm că Maximilianus a studiat cu un 
anume Johann Hoffmann von Grünbüchel, delegat pentru provincia Stiria. Din lucrarea citată nu 
rezultă, însă, că el ar fi urmat cursuri sistematice la vreo universitate germană. 
61 Gilbert Turnoy aminteşte că un alt Maximilianus figura, la 7 martie 1498, ca „nobilis”, înscris la 
Universitatea din Lavorno. Se mai cunoaşte despre acesta că a fost ridicat de împăratul spaniol la rangul 
de cavaler de Tosone d’Oro, bucurându-se de preţuirea monarhului, care i-a încredinţat, până la decesul 
său, în 1522, numeroase misiuni diplomatice. În titulatura acestui nobil mai apare şi precizarea „de 
Zevenbergen”. Prin forţare, numele a fost tradus de unii cercetători drept Transylvanus. Turnoy, ca şi 
alţi istorici, este de părere că, în realitate, numele ar fi legat strict de denumirea unei mici localităţi situate 
la circa 50 km nord de Antwerpen şi nu ar avea absolut nimic de a face cu Transilvania. Aceasta şi 
pentru că nu s-a putut demonstra că respectivul nobil ar fi făcut parte din solii sau misiuni diplomatice 
trimise la curtea principilor ardeleni. Potrivit datelor precizate mai sus, devine evident că este vorba de 
două persoane diferite, chiar dacă ele aveau acelaşi prenume. Maximilianus la care ne referim noi avea, la 
data consemnării respective, minim 8 maxim 13 ani şi ne este greu să credem că ar fi fost atât de 
precoce încât să poată fi înscris la cursurile Universităţii din Livorno. 
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ordin diplomatic62. Posibil că, în acest domeniu, să i se fi încredinţat vreo 
misiune diplomatică la curtea princiară ardeleană, în urma căreia să se fi decis 
să-şi adauge la nume şi Transylvanus.  

Treptat, priceperea şi competenţa lui n-au scăpat neobservate la Curte, 
unde începe să joace un rol din ce în ce mai important. Acest lucru este 
dovedit faptul că, cu câteva luni înaintea morţii sale, survenită în septembrie 
1538, Maximilianus a fost înnobilat.63 

În pofida multor hiatusuri, lipsuri sau exagerări în legătură cu viaţa lui 
Maximilianus Transylvanus, el pare să fi fost, totuşi, un nume cunoscut şi 
apreciat în mediile cărturarilor vremii. Astfel, într-o scrisoare a învăţatului 
român Nicolaus Olahus, trimisă, în anul 1534, arhiepiscopului de Lund, aflat în 
exil, se făcea referire la el ca la o persoană foarte cunoscută.64 

Singurul lucru cert, după opinia noastră, este că, dată fiind multitudinea 
de date contradictorii, inexacte sau exagerate, omul Maximilianus Transylvanus 
rămâne o enigmă, iar aprofundarea studierii vieţii şi operei lui o sarcină pentru 
viitorii istorici şi istorici literari. 

Nu cădem în greşeala de a-i atribui o origine transilvană doar prin simplul 
fapt că numele lui face referiri la denumirea acestei provincii româneşti.  

 

                                                 
62 Este, între altele, cunoscut faptul că Maximilianus a făcut parte dintr-o misiune diplomatică spaniolă 
în Anglia. 
63 Atragem aici atenţia că dacă Maximilianus ar fi fost fiul vreunui nobil ardelean, aşa cum au susţinut o 
parte a istoricilor, mai ales cei maghiari, titlul nobiliar deţinut de el prin naştere ar fi fost, potrivit 
practicilor vremii, recunoscut şi la Curtea împăratului Carol al V-lea (Quintul). Acesta, tot potrivit 
practicilor vremii, i-ar fi putut acorda doar un titlu nobiliar suplimentar, însoţit de o latifundie, ca semn 
al preţuirii pentru serviciile aduse Coroanei spaniole. În acest caz este, însă, este vorba doar de ridicarea 
lui Maximilianus la rangul de cavaler, fără vreun titlu nobiliar: de conte, viconte, baron, marchiz sau 
duce. De asemenea, ridicarea lui în rangul de cavaler nu a fost însoţită de vreo danie importantă din 
partea împăratului. 
Aceste date vin, credem noi, să clarifice statutul social al familiei lui Maximilianus. Ne însuşim, aşadar, 
opinia potrivit căreia el s-a născut într-o familie modestă. El, având în vedere ascensiunea, chiar lentă, pe 
scara socială a vremii, trebuie să fi avut sprijinul vreunei persoane influente şi importante. O asemenea 
persoană ar fi putut fi chiar Matthäus Lang von Wellenberg, care ar fi putut interveni pentru a-şi susţine 
fiul bastard. Nu este unicul caz de prelat despre care se ştie că ar fi avut copii ilegitimi.  
64 Gilbert Turnoy este, însă, de părere că acest fapt nu s-ar datora originii transilvane comune a celor doi 
cărturari. Acesta susţine chiar că Nicolaus Olahus ar fi fost chiar conştient de acest adevăr. 
Nu excludem posibilitatea ca Nicolaus Olahus, strălucit cărturar, bun cunoscător al literaturii vremii sale, 
aflat, după cum se ştie, în contacte personale, prin epistole şi întîlniri directe, cu învăţaţii timpului, 
inclusiv cu Erasmus de Rotterdam, să fi cunoscut lucrările semnate de Maximilianus Transylvanus sau 
chiar să îl fi întâlnit cu prilejul misiunii diplomatice încredinţate acestuia la curtea princiară ardeleană. 
Dacă Maximilianus ar fi fost, într-adevăr, originar din Oradea sau din altă zonă a Transilvaniei, nu 
credem că acest lucru ar fi scăpat atenţiei contemporanilor lui sau că misiunea diplomatică la care a 
participat nu ar fi fost consemnată de cronicarii vremii. De asemenea, dac-ar fi fost dintr-o familie 
nobilă ardeleană, după obiceiul vremii, el şi-ar fi menţinut contactele cu unii din reprezentanţii nobilimii 
transilvane şi ar fi profitat de acest lucru inclusiv la Curtea imperială spaniolă. 



 78 

Eliezer PALMOR  (ISRAEL) 
 

UNIVERSITĂŢILE MELE 
 

 La sfârşitul lunii august 1949 m-am prezentat la examenul de bacalaureat, 
programat ca sesiune specială pentru elevi particulari, la Liceul “Emanoil Gojdu” din 
Oradea.Nu cunoşteam acest liceu de mare prestigiu şi toţi profesorii examinatori îmi erau 
străini, cu exceptia profesorului de istorie care era fiul preotului Roşu – un preot itinerant, 
care deservea câteva biserici din satele din împrejurime – şi vecinul nostru, cu casa situată 
cale de trei minute de la casa noastră. Examenele orale erau programate să dureze o zi 
întreagă, fără pauze între materiile ce se succedau, materie după materie. Am fost şi am 
rămas până astăzi impresionat, de câte ori imi aduc aminte de aceste examene, cât de 
corectă a fost atitudinea profesorilor examinatori, care, deşi nu fusesem elevul lor, s-au 
dovedit generoşi şi imparţiali în aprecierea cunoştintelor mele. Diploma mea de bacalaureat 
a consemnat rezultatele examenelor mele cu media generală de 9,30. 

 Fratele meu Itshac s-a gândit ca şi mine să urmeze cursurile Facultăţii de Filosofie 
de la Universitatea “Victor Babeş” din Cluj. Când a mers vestea planurilor noastre 
universitare în comunitate, unii dintre coreligionarii care frecventau sinagoga noastră şi-au 
strâmbat nasul. “Cum aşa – întrebau, adresandu-ni-se cu întrebări având iz de zeflemea – 
cum poate un tânăr evreu să-şi piardă timpul ocupându-se de asemenea prostii? Dacă se 
duce deja la universitate, un tânăr evreu trebuie să studieze medicina sau dreptul şi să 
devină, la sfârşit de studii, doctor! Aşa ceva – mă privea vorbitorul provocator – înţeleg că 
justifică efortul !” 

 Reacţia lui tata la planurile noastre universitare ne dădea motiv de preocupare. 
Evreii din gruparea ortodox-religioasă de care aparţinea tatăl meu considerau filosofia un 
domeniu intelectual primejdios care îi îndruma pe cei ce se consacrau descifrării tainelor sale 
la renegarea credinţei strămoşeşti, dacă nu chiar, ferească Dumnezeu, la conversiune. Şi 
totuşi, în pofida prejudecăţilor insinuate de către credincioşii rugători statornici în sinagoga 
noastră, tata nu s-a opus intenţiilor noastre şi scotocind prin punga lui sărăcăcioasă după 
banii pentru cheltuieli de drum, a zis :”un singur lucru vă rog să nu uitaţi: să nu încălcaţi 
regulile de observarea sfinţeniei zilei de shabat şi prescripţiile noastre privind alimentaţia”. 

 Rugămintea lui tata rostită pe un ton care trăda emoţie şi tristeţe m-a mişcat 
profund şi nu era caz, în nici un caz, să fac abstracţie de speranţa lui că voi îndeplini 
întocmai îndatoririle mele filiale. Rugămintea lui se înalţa din subsolurile memoriei mele  de 
câteva ori pe zi şi se instala în prima linie a gândirii reflective. În schimb, nu apucasem să-mi 
dau seama pe loc, cum era să procedez ca să satisfac doleanţa de sine înteleasă a lui tata? 

 Sora cea mica a lui tata, care s-a mutat recent de la Deva la Cluj, mătuşa Ilonka, 
ne-a găzduit la ea în casă, îngrijindu-se de nevoile noastre timp de patru sau cinci zile cât am 
zăbovit în oraş pentru examene. Ea însăşi nu apucase să primească o educaţie formală; fiică  
a unei familii profund religioase şi de condiţie materială modestă, mătuşa Ilonka a crescut de 
la vârsta de şase ani orfană de tată şi în aceste circumstanţe adverse a reuşit totuşi să-şi 
lărgească orizontul intelectual dar numai prin eforturi personale. Ea a primit ştirea venirii 
noastre la Cluj cu emoţie adevărată mândrindu-se cu cei doi nepoţi care, după ce au sărit 
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peste barierele lumii trecute, s-au înfăţişat, setoşi de cultura laică, la porţile universităţii. Fiica 
ei, verişoara noastră Babi, s-a înscris şi ea acum la Facultatea de Farmacie. 

 Universitatea “Victor Babeş”ocupa pe o stradă ce ducea la piaţa centrală a 
oraşului o clădire impozantă care amintea, mai cu seamă prin faţada construită din cărămizi 
colorate galben-verzui, un palat italian din epoca Renaşterii. De la poarta de intrare 
principală a Universităţii o scară largă din marmoră albă, pigmentată de nervuri colorate, 
conducea prin întorsături geometrice la culoarele celor două etaje unde se aflau cabinete de 
profesori, săli de curs şi de seminarii. Primul contact cu această clădire impozantă, ca şi 
timpul zăbovit între zidurile sale, te săltau parcă la înălţimi ameţitoare pe aripile imaginaţiei 
care se îmbăta de miresmele generate de tineri zgomotoşi împrăştiaţi în grupuri mici pe 
culoare, împărtăşind între ei impresiile şi experienţele examenului de admitere trăite cu 
câteva minute înainte. 

 În ce ne priveşte pe noi, amândoi am reuşit la examen şi am fost admişi să ne 
înscriem la cursuri. Inimile noastre erau bucuroase – se putea oare să nu fie ?- doar orice 
succes în viaţă ne umple fiinţa de senzaţii plăcute. Dar, cu cât ne gândeam mai mult cum să 
facem ca să realizăm planul nostru de a deveni studenţi, ne dădeam seama tot mai mult că 
obiectivul nostru este incompatibil cu doleanţa exprimată de tata la plecarea noastră la Cluj. 
Amândoi am hotărât, de aceea, de comun acord, ca să  amânăm începutul studiilor noastre 
la universitate până când se vor crea alte condiţii, fără obstacole de genul celor amintite. 

 La câteva zile după intoarcerea de la Cluj, Itshac a primit ordin de chemare şi a 
fost încorporat într-un regiment de cavalerie. Eu am primit un post de pedagog la Liceul 
“Emanoil Gojdu”, un post fără implicaţii de ordin educativ, ci de natura disciplinară (şi fără 
o remuneraţie bănească demnă de invidiat), care însă îmi asigura ocupaţie timp de o 
jumătate de zi îndeplinind sarcini desemnate de director şi în felul acesta – cum se spune –“ 
nici nu ardeam gazul de pomană”. Bănuţii astfel câştigaţi îmi asigurau o anumită 
independenţă economică şi i-am cheltuit de preferinţă pe cărti de filosofie descoperite la 
anticariat. 

 Pe o străduţă periferică din apropiere de parcul orăşenesc “Reday” se afla un grup 
de trei clădiri cu stil asemănător care aveau ceva ce camufla menirea lor adevărată şi totuşi 
privindu-le nu puteai să nu-ţi dai seama că au fost construite ca să servească un anumit scop 
comun. Arhitectul a evitat să pună în relief detalii specifice care să le distingă în mod special 
de alte clădiri din zonă – toate clădirile din cartier prezentau amprenta unui stil identic 
permiţând stabilirea epocii când au fost construite. Un trecător dacă se nimerea să 
traverseze strada din întâmplare nu-şi putea închipui ce se petrece în acele case cu obloanele 
coborâte zi şi noapte. Dar dacă se nimerea în stradă după coborârea serii, când o lampă 
roşie ardea la intrare în case până în zori de zi, înţelegea şi încă cum înţelegea. În cele trei 
case funcţionau bordeluri unde prostituatele, zice-se, erau de un nivel superior consoartelor 
care practicau meseria la colţ de stradă. 

 Până la instalarea noastră la Oradea ştiam doar din auzite şi citite în romane de 
existenţa caselor de toleranţă. Aici mi-a fost dat să văd întâia oară  de aproape cum arată o 
casă unde se vinde sex şi la vârsta mea – aveam douăzeci de ani – ardeam de curiozitate să 
aflu cum funcţionează această “industrie”. Se înţelege că nu puteam să-mi permit să intru ca 
orice muritor de rând într-una din aceste case, căci dacă eram recunoscut de cineva care ar fi 
povestit în public unde m-a văzut, faptul ar fi ajuns în cele din urmă la urechile lui tata, 
supărându-l profund. Am înţeles că nu pot  să risc aşa ceva şi nici nu am riscat, dar în 
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schimb mi-am  permis să mă delectez cu bârfele care circulau din când în când în curtea 
sinagogii, precum una zemoasă de tot, colportată de cineva care a zărit furişându-se afară 
din una din case, la umbra serii, o figură cunoscută, de bărbat habotnic, care nu a găsit că 
barba opulentă şi perciunii aruncaţi după ureche ar fi interzis accesul la farmecele unei 
prostituate... 

 Nu mult timp după instalarea noastră la Oradea regimul comunist a decis, din 
motive de moralitate pseudo-puritană, lichidarea caselor de toleranţă din ţară. Însă această 
măsură draconică, aplicată în aparenţă cu stricteţe, nu şi-a atins scopul declarat – interzicerea 
prostituţiei ca fenomen comercial. Dimpotrivă, ea n-a făcut decât să scumpească preţul 
serviciilor vândute fără supraveghere medicală în case clandestine ale căror adrese se 
comunicau de la gură la urechile celor interesaţi. 

 Mutarea noastră la Oradea nu m-a vindecat de pasiunea jocului de fotbal şi 
plecarea  noastră din Beiuş nu m-a înstrăinat definitiv de terenul unde am trăit primele mele 
clipe de “glorie sportivă”.Secţia orădeană a Asociaţiei Naţionale de Fotbal luase iniţiativa 
formării unei echipe selecţionate formată din tineri jucători talentaţi care activau în cluburile 
active în oraş. Spre surprinderea mea, deşi nu apucasem încă să mă asociez unui club 
oarecare din  Oradea, am fost totuşi convocat să mă integrez în această echipă datorită 
reputaţiei mele de jucător talentat, ştiut fiind de promotorul iniţiativei, el însuşi cu trecut 
beiuşean. 

 Între timp, fosta mea echipa din Beiuş, negăsind un jucător care să mă suplinească 
în echipă, mă ruga şi insista, de fiecare dată când aveau o partidă importantă, să vin să joc cu 
ei. Nu găsisem motiv să refuz întotdeauna insistenţele antrenorului fostei mele echipe şi 
participarea mea la una din aceste partide a generat, din nefericire, incidentul care a pus 
capăt pentru totdeauna perspectivei de a dezvolta o carieră de jucător profesionist. Într-o 
întrecere dură pentru balon, în cadrul partidei la care mă refer, desfăşurată nu departe de 
poarta echipei adverse, am simţit deodată un junghi teribil în genunchiul piciorului drept. La 
început nu am înţeles ce înseamnă această durere subită dar pasageră şi am continuat să mă 
deplasez pe terenul de joc, dar când m-am folosit a doua oară de piciorul drept ca să lovesc 
mingea, am simţit de parcă piciorul a crescut prelungindu-se câţiva metri. Mi-am dat seama 
că nu pot să joc în continuare şi am părăsit terenul în timp ce genunchiul se umfla cu 
repeziciune. A doua zi dimineaţa piciorul a pierdut mult din flexibilitatea naturală şi am 
ajuns acasă, călătorind cu trenul, şchiopătând şi preocupat de-a binelea. Mama mea, 
sărmana, văzându-mă în ce stare mă aflu, mi-a spus ceea ce îmi mai spusese de atâtea ori în 
trecut, când mă întorceam rănit de la joc: ”eu te-am născut copil sănătos şi întreg, dar 
alergăturile tale după balon te vor preface până la urmă într-un invalid nenorocit !”. 

 Nu am găsit că e cazul să comentez reproşul mamei pe deplin justificat -  la urma 
urmei, ce puteam să răspund la un strigăt dureros ţâşnit dintr-o inimă îngrijorată? În schimb, 
m-am dus imediat să consult un medic, pe doctorul Farkas, prietenul familiei noastre. După 
ce am povestit ce mi s-a întâmplat pe terenul de joc, medicul mi-a spus: ”ascultă-mă bine, 
căci eu voi fi sincer de tot cu tine şi am să-ţi spun adevărul adevărat. Ai făcut o ruptură de 
menisc, iată ce ţi s-a întâmplat. În principiu, meniscul poate fi operat, dar în România astăzi 
nu prea se cunoaşte tehnica acestei operaţii. Deci, dacă te supui totuşi unei operaţii, în cazul 
că ea reuşeşte, vei putea juca în continuare. Dar dacă nu reuşeşte – şi riscul de a nu reuşi 
este mare – vei rămâne şchiop pentru o viaţă întreagă. Acuma, hotărăşte-te tu ce vrei să 
faci?” 
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 Analiza şi concluziile medicului m-au consternat profund. Zile întregi la rând am 
mers de colo până colo de parcă eram drogat gândindu-mă la dilema depusă la porţile 
gândirii mele. În esenţă, ideea care mă obseda se preocupa de întrebarea cum voi reuşi să 
trăiesc fără alergăturile după balon încurajat de urletele unui public admirator? Cum voi trăi  
fără să am parte, la capăt de un efort dur şi susţinut, de savoarea reuşitei de a plasa balonul 
în poarta adversarului, să mă îmbăt de miresmele triumfului care provoacă entuziasmul 
mulţimilor? Fără adoraţia copiilor care aleargă după tine, rugându-te să le permiţi să-ţi 
palpeze musculatura picioarelor care face atâtea minuni pe terenul de joc? 

 Nici amintirea momentelor de glorie trecută şi nici suferinţa sufletească îndurată 
nu mi-au îndulcit amarul hotărârii la care am ajuns la capăt de câteva zile de frământări 
dureroase, unica hotărâre raţională posibilă, aceea de a nu mă supune riscului unei 
intervenţii chirurgicale şi de a mă adapta la un nou stil de viaţă fără fotbal. 

 Ani de zile am resimţit durerea abandonului inevitabil impus în urma sentintei 
unui destin crunt care a suprimat talentul meu de jucător în plină floare şi a spulberat visul 
intim să ajung a mă integra o echipă de categorie mare. Atât de profundă era durerea încât 
până şi stadioanele unde se jucau partide importante cu adevărat reuşeau să-mi răvăşească 
echilibrul sufletesc şi le ocoleam la distanţă mare. Când voi fi operat cu succes, zece ani 
după accidentul tragic pe terenul de joc din Beiuş, ajunsesem la o vârstă când numai 
participarea la partide ca spectator pe tribune era posibilă, nu însă ca jucător activ într-o 
echipă ce se respecta. 

 Mama mea a decedat într-o zi de joi noaptea, la 10 februarie 1950. Avea 53 ani 
când a murit. Fusese operată de cancer mitral cu un an în urmă şi tratată în continuare 
chimoterapic, dar mâna crudului destin nu a ţinut seama de tratamentul ce i s-a administrat 
şi boala a răpus-o mult prea repede. Mama ştia ce boală are şi a înţeles probabil ce o 
aşteaptă şi totuşi nu am auzit-o plângându-se o singură dată nici de durerile provocate de 
tratament şi nici de sentinţa irevocabilă a destinului. Mama a fost o fiinţă profund religioasă, 
care respecta toate preceptele credinţei fără distincţie şi în modestia ei exemplară se oglindea 
o morală interioară de o frumuseţe rară. Un temperament tolerant şi o bunătate generoasă, 
nemărginită, au marcat personalitatea ei devotată principiilor directoare ale etosului evreiesc, 
asigurându-i respectul şi admiraţia mulţimilor. Ea a crescut şapte copii cu truda frunţii sale şi 
chiar când tata reuşea să reţină din venitul său modest un salariu pentru o servitoare, şi 
atunci mama era cea trudea în îndeplinirea  principalelor munci casnice. Ultima noastra 
servitoare – o unguroaică numită Sara - a trăit la noi în casă până ce ne-am mutat la Oradea, 
deşi nu mai era de mult în stare să mişte nici măcar un deget, din cauza vârstei înaintate. 

 
          (Din volumul Autobiografie – la persoana întâi,  text manuscris în limba ebraică) 
 
 
ELIEZER PALMOR (Izrael Pollák). Eseist şi diplomat israelian originar din 

România. S-a născut la Craidorolţ, în  judeţul Satu-Mare. A făcut studii universitare la Cluj-
Napoca. Se stabileşte din 1960 în Israel, devenind un excelent diplomat al ţării sale. A 
publicat volume  de eseuri în română Convergenţe diplomatice şi culturale (Cluj-Napoca, 2002) şi 
ebraică (Prietenia la încercare, 1998; François Mitterand şi conflictul israelo-palestinian, 1999 ) ş.a. 
(Nota redacţiei).                                       



 82 

Wolfgang KLEIN (Germania) 

 

VECINII MEI 
 

Îmi iubesc vecinii. De când mă ştiu m-am 
înţeles bine cu vecinii. Pot să spun fără să supăr 
pe cineva, că vecinii m-au crescut, m-au educat 
şi m-au pregătit pentru  viaţă. De aceea ei sunt 
de fapt familia mea. Nimeni nu are atât de multă 
grijă de mine ca vecinii mei. 

Deja în prima zi când m-am mutat, mi-au 
atras atenţia că mobila e prea mare ca să intre în 
casa scării. Într-adevăr au avut dreptate, căci 
până la etajul patru, din cauza  dulapurilor, casa 
scării a avut serios de suferit. Aşa am învăţat să 
zugrăvesc pereţii şi să vopsesc balustrada până la 
etajul patru. 

După aceea, m-au protejat ca să nu 
asurzesc de tot. Tot timpul unul dintre ei suna, 

ori la telefon ori la sonerie ca să-mi spună că am depăşit decibelii care sunt admişi 
în cameră. Fără ei eu n-aş fi observat că nu aud bine. Mai ales AC/DC mi se pare o 
formaţie care nu face muzică pentru vecini, că prea mulţi au sesizat că      mi-am 
stricat gustul muzical. De când ascult manele, pot să dau mai tare, din când în 
când. 

Măcar aşa i-am cunoscut pe toţi din scară. Chiar şi vecinii din scara B au venit 
în vizită. Să-mi dea sfaturi ce să fac atunci când fac sex. M-a surprins ce bine se 
aude viaţa mea sexuală prin tot blocul. În orice caz, toţi au fost bine informaţi. 
Vecinul din dreapta a sesizat că partenera din ultima noapte a strigat tot timpul oh 
doamne, oh doamne. I-am spus că e o fată bine crescută, catolică, care crede în 
Dumnezeu şi probabil de aceea l-a chemat să aibă parte şi dânsul de bucuria 
noastră. Vecina din dreapta m-a rugat să nu mai tai lemne noaptea sau să bat cu 
ciocanul în mobilă, iar vecinul din stânga mi-a arătat cum să-i astup gura partenerei, 
fără ca aceasta să se sufoce.   

Trebuie să recunosc, că multe dintre aceste lucruri nu le-am ştiut şi trebuie să 
le  mulţumesc tuturor vecinilor, mai ales pentru sfaturile pe care mi le-au dat. Dacă 
din greşeală am uitat odată să fac curat pe scară, am uitat uşa deschisă la pivniţă,   
n-am măturat ca lumea sau a rămas praf pe undeva, toţi au sărit să-mi explice cum 
trebuie facut corect şi bine. Aşa, de exemplu, am învăţat să spăl geamurile fără să 
las dungi. Dacă am aruncat vreodată mâncare la gunoi, au fugit repede la şeful 
scării şi i-au arătat exact conţinutul pungii puse la gunoi. O dată, dânsul a venit la 
mine, a sunat la uşă şi mi-a predat animale „din propria crescătorie”: larve! Fără ei 
n-aş fi ştiut că sunt în stare să cresc animale. 
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Câteodată se fac tabele cu toate sarcinile care trebuie executate în bloc. De 
exemplu: când şi de ce trebuie să se încuie uşa, când e voie să vină cineva în vizită, 
cine nu a plătit facturile, ce şi cu cine a făcut iarăşi actriţa de la etajul trei sau alte 
lucruri importante. Sunt atâtea greşeli de ortografie, încât trebuie să-mi dau silinţa 
maximă ca să le descifrez pe toate. Pentru asta le sunt foarte recunoscător, căci mă 
supun unui exerciţiu foarte important. Nimeni din familie nu face pentru mine aşa 
ceva.  

Dintre ei, cel care mi s-a pus la inimă cel mai tare e şeful blocului, domnul 
O., care în decursul anilor mi-a devenit mai apropiat ca un tată. S-a gândit tot 
timpul la mine. De exemplu: ca să am întotdeauna semnal la telefon, mi-a instalat 
deasupra locuinţei o antenă Vodafone. Când i-am spus că vorbesc la concurenţă, 
mi-a pus şi una Orange. Aşa am putut vorbi întotdeauna în reţea cu maximă 
acoperire şi în fiecare dimineaţă mă simţeam ca un cârnat care a dormit într-un 
cuptor cu microunde la 700 W. Un vecin, medic de profesie, s-a mutat la o 
săptămână după instalare şi asta mi-a dat de gândit. De acea l-am întrebat pe cel 
mai apropriat vecin al meu, domnul O., ce să fac, deoarece ştiu că e interzisă 
instalarea antenelor pe blocuri sau în cartiere (pînă la 1500 m de locuinţe). El m-a 
liniştit şi mi-a spus că nu este adevărat. Că el nu mă minte niciodată.  

Asta aşa e! Nu m-a minţit niciodată. De câteva ori nu a spus adevărul sau a 
spus lucruri greşite, dar în general a spus adevărul. Câteodată m-a sunat şi a spus că 
dacă nu-mi caut alt loc de parcare o să dea telefon la serviciul de remorcare şi ăia o 
să-mi ridice maşina staţionată pe trotuar. În cazuri de genul ăsta s-a ţinut de 
cuvânt. Sau iarna, când a spus că o să închidă căldura la ora 22 şi o va deschide de 
abia la şase dimineaţa. Nu l-am crezut. Dar aşa a făcut. Recunosc că, înainte de 
patru dimineaţa nu mă culc, deci stăteam în frig în faţa PC-ului şi tremuram, dar 
când mă culcam era cald şi pufos.  

Stau deseori şi mă întreb ce aş fi fost eu fără vecinii mei?  
Cum aş mai fi şi putut  exista?  
Sunt fericit şi recunoscător că am vecinii mei dar am învăţat atât de multe de 

la ei, încât cred că nu mai am ce. De aceea, m-am gândit să-mi caut o familie nouă, 
în alt bloc. Poate mai învăţ câte ceva  folositor pentru viaţă.  

Ca să-mi arăt recunoştinţa, i-am vândut şefului de bloc apartamentul meu, 
deoarece a vrut neapărat să trăiască în condiţii mai ieftine. 

 La despărţire i-am promis că o să-l vizitez din când în când. Sunt curios dacă 
pot să trăiesc departe de el. Sper că mai apuc să-l văd în viaţă, căci cu undele astea 
nu ştii niciodată când te păleşte şi nici n-apuci  să-ţi închei bine socotelile cu  viaţa 
...  

O să mă duc şi la spital dacă o fi nevoie să văd cum o mai duce. Că-s băiat 
bun şi de aceea mă iubesc vecinii ... 
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Roxana GULICIUC DREVE 

 

ROMANUL SUEDEZ DE LA SELMA LAGERLÖF LA 

GÖRAN TUNSTRÖM 
 

« […] There is no catchy phrase capable of summing up Swedish fiction today. Slogans of 
this kind can only capture one tendency and one truth at a time. […] » 65 

  
Romanul suedez modern se remarcă prin multitudinea temelor discutate, prin 

realismul descrierii şi profunzimea mesajului transmis. Acest lucru se datorează, 
poate, numeroaselor premii literare oferite scriitorilor, care îi impulsionează pe 
aceştia să abordeze în cărţile lor atât aspectul epic cât şi cel liric sau dramatic 66. 

Trebuie să remarcăm încă de la început că romanele suedeze cele mai 
cunoscute sunt cele ce ţin de ficţiune, fie că aceasta este adresată cu predilecţie 
adulţilor sau copiilor, cum este cazul romanelor lui Astrid Lindgren sau ale lui 
Selma Lagerlöf. 

Termenul de «fantastic» a ajuns să fie folosit astăzi atât de mult, având atâtea 
sensuri secundare încât practic nu se mai poate defini în mod unitar. De aceea, 
pentru a putea face o descriere a romanului fantastic suedez trebuie să înţelegem 
mai întâi ce presupune acest concept în literatura nordică.  

Desigur, ideea de fantastic a fost răspândită cu mult înaintea apariţiei 
termenului de specialitate. Era şi normal ca dihotomia să se realizeze după 
dezvoltarea realismului în secolul al XIX-lea 67. Ficţionalitatea apărea astfel ca o 
literatură de contraatac, ca un răspuns la provocarea lansată de scriitori precum 
Balzac, Flaubert etc. Ea devine, aşadar, marca dominantă a ultimelor decenii, deşi 
analizele specialiştilor au descoperit că elemente fantastice există în tradiţia unui 
popor începând cu legendele şi basmele sale şi continuând cu romanele propriu-
zise.  

Însă, fantasticul nu este un gen în sine, în literatura suedeză, de unde 
dificultatea de a găsi acele elemente care să fie caracteristice pentru tipul acesta de 
literatură. Fantasticul se mulează pe un gen, pe un stil deja existent. Din această 
cauză, avem o diversitate atât de mare de teme, când vine vorba despre romanul 
modern suedez. Am putea spune că ficţiunea reprezintă ceea ce nu poate fi real, 
dar atunci ar însemna să eliminăm din discuţie realismul magic al lui Göran 
Tunström. Considerăm, aşadar, cum o făcea şi Johan Sandberg (care promovează 
ideile Dianei Waggoner), că pentru cazul particular al literaturii suedeze avem de-a 

                                                 
65

 Ingrid Elam, New Swedish fiction today, Stockholm, Swedish Institute, 2002, p.1. 
66 Berit Åberg, ”Och vinnare är...”, in VI, nr. 9, 2005, p. 2. 
67 Johan Sandberg, ” Den svenska fantasy- litteraturens ursprung”,  site cosultat în data 
de 10 cotombrie 2008 http://www.fantastik.se/ 
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face cu mai multe caracteristici ale fantasticului, respectiv: mitopoetica, ironia, 
elementele de poveste, comicul, nostalgicul, eroismul, sentimentalismul, frica etc 68.  

Dintre toate aceste caracteristici, cea mai importantă ne pare a fi funcţia 
mitopoetică din care derivă funcţia eroică. Spre exemplu, modelul pentru intriga 
romanelor fantastice suedeze adresate copiilor se bazează pe miturile scandinave. 
În spatele eroilor se pot vedea deseori trăsături ale unor zei renumiţi, respectiv 
Odin sau Tor. Diferenţa esenţială între protagoniştii din fantasticul mitic şi cei din 
fantasticul eroic este faptul că primii caută cu predilecţie binele (aşa cum se 
întâmplă în unele povestiri ale lui Astrid Lindgren), în timp ce ultimii luptă 
împotriva răului, promovând astfel latura pozitivă a lucrurilor (cum este cazul 
majorităţii romanelor moderne suedeze). 

a) Literatura fantastică pentru copii 

Literatura pentru copii a devenit renumită în Suedia şi în străinătate datorită 
fetiţei roşcate, cu pistrui şi codite, pe nume Pippi Longstocking. Astrid Lindgren, 
cea care i-a dat viaţă este, poate, cel mai cunoscut scriitor suedez, ea fiind aleasă de 
către locuitorii Suediei drept « cea mai reprezentativă figură a culturii suedeze din 
secolul trecut ». 

 Drumul deschis de către Astrid Lindgren a fost continuat de scriitori de 
valoare, oameni care datorită iubirii pentru copii au reuşit să creeze opere şi 
personaje ieşite din comun, care astăzi populează gândurile micuţilor suedezi. Spre 

deosebire de alte ţări, unde acest tip de literatură nu s-
a dovedit a fi foarte productiv şi nici foarte apreciat, 
statisticile arată că exportul de cărţi pentru copii, 
scrise de către autori suedezi, reprezintă aproximativ o 
treime din totalul cărţilor oferite spre vânzare 69. 

Romanele lui Astrid Lindgren au revitalizat 
literatura pentru copii în Suedia, căci după Elsa 
Beskow şi Alice Tegnér a apărut o stagnare în 

domeniu. A trebuit să se îmbolnăvească fetiţa acestei mari scriitoare ca să apară 
povestea lui Pippi Longstocking.  

După cum singură o afirmă, numele personajului, decretat de către micii 
cititori « copilul secolului »70, a apărut aleatoriu şi a fost imaginat de Karin 
Lindgren : In 1941, my seven-year-old daughter Karin was ill with pneumonia. Every evening 
when I sat at her bedside, she would nag away at me as children do : « tell me a story ! » And 
one evening, rather exhausted, I asked her : « What about ? » And she said, « Tell me about 
Pippi Longstocking ! » She just made the name up on the spot. I dind’t ask her who Pippi 

                                                 
68 Idem. 
69 Marianne von Baumgarten-Lindberg & Ulrika Isaksson, Swedish children’s books, 
Stockholm, Swedish Institute, 2004, p.1. 
70 Bernt Olsson och Ingemar Alguin, Litteraturens historia i Sverige,  Stockholm, 
Norstedts, 1995, p. 532. 
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Longstocking was, I just started concocting a story, and as it was an unusual name, she became 
an unusual girl. 71 

Poveştile reprezintă un amestec de elemente reale, mitice şi fantastice, 
autoarea dorind să aducă în lumină o imagine cât mai reală 
a personajelor sale, pentru a le dărui copiilor o frumuseţe 
interioară. În general, fetiţele din cărţile lui Astrid Lindgren 
nu sunt excepţional de frumoase şi nici nu respectă 
modelele canon ale epocii. Ele sunt sosii ale copiilor de zi 
cu zi, fiecare având defecte mai mult sau mai puţin 
evidente.   

Ceea ce contează nu este atât imaginea exterioară 
(copiii sunt redaţi cât se poate de realist, fără înfrumuseţări 

artificiale), cât mai ales ideile, bogăţia sufletească şi iubirea pentru animale şi pentru 
oameni. Aşadar, această latură realistă, umană a personajelor sale fantastice este cea 
care a adus mutaţia fundamentală în literatura pentru copii din Suedia, propulsând-
o pe Astrid Lingren drept favorita copiilor (« Astrid Lindrengs förmåga att skapa 
innerlig förtrolighet med sina unga läsare har varit en viktig väg till hennes stora 
framgångar »72).  

Lindgren a înţeles importanţa literaturii pentru copii, poveştile ei nefiind 
gândite pentru adolescenţi şi ulterior readaptate, ci cărţi de 
sine stătătoare, unde cititorii ţintă erau cei mici. Astrid 
Lingren dorea o culturalizare a copiilor, o informare a lor cu 
privire la deciziile importante şi la turnurile vieţii. Din această 
cauză, spre deosebire de predecesorii săi, autoarea încearcă 
să aducă în lumină marile teme ale literaturii în general: viaţa, 
jocul, moartea, iubirea etc73. Probleme legate de moralitate, 
de etică, de putere sunt discutate sub forma jocului şi redate 
copiilor pentru ca aceştia să poată înţelege structurile acestei 
lumi. 

Alături de Pippi Longstocking se află şi alte personaje devenite celebre, 
precum Ronja, Karlsson, Emil etc.  

Astrid Lindgren s-a făcut remarcată nu doar datorită poveştilor sale, ci şi 
pentru vehemenţa cu care apăra drepturile animalelor (fapt pentru care s-a şi 
promulgat o lege în aces sens care îi poartă numele). Indignată de ideea că primea 
premii aproape în fiecare săptămână, nefiind sigură că acestea i se acordau datorită 
cărţilor sale sau doar în virtutea faptului că se numea Astrid Lindgren, scriitoarea s-
a gândit să pună pe uşa biroului ei o plăcuţă cu mesajul : « Priser mottages 

                                                 
71 Marianne von Baumgarten-Lindberg & Ulrika Isaksson, op.cit., p. 36. 
72 Bernt Olsson och Ingemar Alguin, op.cit., p. 533. 
73 Ingemar Alguin, A history of Swedish literature, Stockholm, Swedish Institute, 1989, 
p.254. 



 87 

måndagar mellan 10 och 12 » (adică «  Premiile se acceptă luni, între 10 şi 12 ») 74. 
Acest lucru a scandalizat, desigur, opinia publică şi criticii literari. Cu toate acestea, 
Astrid Lindgren rămâne scriitoarea suedeză care a revitalizat cărţile pentru copii, 
oferindu-le acestora un univers relativ asemănător universului adulţilor, dar mult 
mai pur, plin de înţelegere şi unde frumuseţea sufletească conduce. 

Predecesoarea lui Astrid Lindgren în privinţa cărţilor scrise pentru copii este 
laureata Premiului Nobel, Selma Lagerlöf. Făcându-se 
remarcată în literatura suedeză într-o vreme când meseria de 
scriitor era adresată cu predilecţie bărbaţilor (Selma Lagerlöf 
este prima femeie admisă în Academia Suedeză şi, în acelasi 
timp, prima femeie care a obţinut Premiul Nobel pentru 
literatură)75, autoarea aduce în lumină poveştile, legendele, 
miturile tradiţionale pe care le recreează sub forma cărţilor 
pentru copii. Spre deosebire de lumea imaginară în care 
locuieşte Pippi, personajele lui Selma Lagerlöf par a fi mult mai 
mature în gândire, capabile să înţeleagă lumea adulţilor şi să se 
revolte împotriva ei, aşa dupa cum o afirmă şi Ingemar Alguin : 
Her conception of reality in legend is not only evocative symbolically but 

also marked by an intuitive and profound understanding of people and a sort of ageless life 
wisdom that only superficially appears anachronistic76.   

Scriitoarea a devenit renumită în Suedia datorită romanului Gösta Berlings saga, 
apărut în 1891. Opera ei vastă cuprinde titluri precum Jerusalem, Antikrists mirakler, 
En saga om en saga etc. Totuşi, în opinia noastră, Selma Lagerlöf îşi câştigă locul 
important în literatura suedeză datorită cărţii Nilss Holgerssons underbara resa genom 
Sverige, scrisă între anii 1906 şi 190777. Stilul ei este influenţat de literatura 
romantică, dar conturează modernismul prin tehnica narativă 
folosită şi prin diversele puncte de vedere pe care le adoptă în 
descrierea unui personaj. Liricul joacă, aşadar, un rol 
dominator, poveştile ei fiind foarte muzicale şi plăcute.   

Figura centrală a lucrărilor sale este Nils Holgersson. 
Însă, comparându-l cu personajele lui Astrid Lingren, am zice 
că eroii primei autoare sunt mult mai paşnici şi mult mai 
liniştiţi, în timp ce Pippi sau Emil, spre exemplu, atrag atenţia 
cititorului tocmai datorită năzdrăvăniilor comise, deci tocmai 
datorită neascultării. Acest lucru este cu atât mai evident cu 
cât realizam faptul că scopul principal al romanului Nils 
Holgersons underbara resa genom Sverige nu este descrierea personajelor, acţiunile lor, 

                                                 
74 Berit Åberg, op.cit., p. 4. 
75 Ulf Jansson & Martin Levander, Litteraturen- epoker och diktare, Uppsala, Almqvist & 
Wiksell Trykeri, 1989, p. 304. 
76 Ingemar Alguin, op.cit., p. 158. 
77 Idem., p. 352. 
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calităţile lor interioare şi exterioare, într-un cuvânt cine sunt cei despre care se povesteşte, 
ci, mai ales povestirea ca atare, basmul, legenda, într-un cuvânt despre ce se povesteşte. 
Astrid Lindgren pune un mult mai mare accent pe eroi, pe modul lor de a se 
exterioriza, scopul fiind acela de a-i face pe copii să înveţe din greşelile 
personajelor, să ajungă singuri la delimitarea dintre bine si rău, pe cand Selma 
Lagerlöf îşi propune o prezentare a tradiţiilor specifice fiecărei regiuni suedeze, 
dând copiilor informaţii despre geografia şi cultura Suediei. 

The wild geese’s zig-zag route across the country seems to be guided more by tourist 
attractions than zoological authenticity, and the story is continuously interrupted by tales about 
different provinces, by legends and all sorts of yarns. 78 

b) Literatura modernă 
La începutul acestei lucrări făceam diferenţa între fantasticul adresat cu 

predilecţie copiilor şi fantasticul adresat în special adulţilor sau adolescenţilor. Cum 
lista scriitorilor care s-au ocupat de ficţionalitate e numeroasă, vom lua în discuţie 
doar trei scriitori moderni, şi anume August Stindberg, Pär Lagerkvist şi Göran 
Tunström. De ce tocmai aceşti autori? Ei bine, pentru că ei sintetizează esenţa 

romanului suedez modern.  
August Strindberg este figura dominantă în 

Scandinavia  secolului XIX, alături de marele 
dramaturg norvegian Henrik Ibsen. Cunoscut mai ales 
pentru piesele sale de teatru, Strindberg ni se pare 
important şi ca autor de proză în ideea în care el este 
cel ce introduce, practic, modernismul în Suedia pe 
plan literar. Începuturile operei lui marchează o 
mixiune între elementele de naturalism şi cele de 

modernism :His pioneering contribution to Swedish prose is almost equally significant and 
revolutionary. The main feature is a naturalistic narrative prose with easy dialogue and with 
stress on human and social depiction, in which socio-critical, analytical and satirical elements 
emerge with un unconventional and provocative sharpness.79 

August Strinberg este cu siguranţă cel mai bun exemplu din literatura suedeză 
atunci când vine vorba de scriitori multilateral dezvoltaţi. Cărţile lui au fost 
influenţate de diverse curente şi norme literare, astfel încât încadrarea lor într-un 
anumit tipar ar fi o sfidare la adresa autorului. Totuşi, în ciuda multitudinii de 
direcţii experimentate, Strindberg ni se dezvăluie ca un mare om de teatru, ca un 
mare om de literatură modernă în general.  

Despre Strindberg s-a scris foarte mult. Paginile s-au umplut cu opinii asupra 
cărţilor lui, precum şi cu informaţii mai mult sau mai puţin plăcute cu privire la 
personalitatea scriitorului (se spune că acesta ar fi avut probleme psihice, că ar fi 
fost misogin şi homosexual etc)80.  
                                                 
78 Idem, p. 164. 
79 Idem, p. 116-117. 
80 Ulf Jansson & Martin Levander, op.cit., p. 280. 
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Succesul său pe plan naţional şi internaţional este asigurat 
de apariţia romanului Röda rummet, în 1879. Acest roman este 
unul satiric, ironic, în care este criticată societatea suedeză a 
vremii, o societate pe care autorul nu o îndrăgea şi de care nu 
era, la rândul lui îndrăgit («ett samhälle som jag icke älskar och 
som aldrig älskat mig »)81. Scriitorul critică birocraţia, frauda, 
fanatismul religios, decepţiile sentimentale, într-un cuvânt 
slăbiciunile oamenilor din acea perioadă 82. Această temă 
oarecum comună, pe care scriitorul o dezvoltă în romanul său 
este redată prin intermediul dialogului83. În acest context, 
capitolele de introducere ale romanului sunt considerate a fi 
elementele de bază ale modernismului, atât în Suedia cât şi în străinătate : Det var en 
afton i början av maj. Den lilla trädgården på Mosebacke hade ännu icke blivit öppnad för 
allmänheten och rabatterna voro ej uppgrävda;snödropparne hade arbetat sig upp genom fjolårets 
lövsamlingar och höllojust på att sluta sin korta verksamhet för att lämna plats åt de 
ömtåligaresaffransblommorna, vilka tagit skydd under ett ofruktsamt päronträd;syrenerna 
väntade på sydlig vind för att få gå i blom, men lindarne bjödoännu kärleksfilter i sina obrustna 
knoppar åt bofinkarne, som börjat byggasina lavklädda bon mellan stam och gren; ännu hade 
ingen mänskofot trampatsandgångarne sedan sista vinterns snö gått bort och därför levdes 
ettobesvärat liv därinne av både djur och blommor84  

Mediul social pe care August Strindberg îl descrie în romanele şi piesele sale 
de teatru este unul cu influenţe naturaliste şi realiste. Ca stil, putem spune că există 

o diferenţă de viziune importantă între stilul de dinainte de 
opera sa majoră Inferno şi cel de după apariţia acestei piese 
moderne.  

Luat dintr-o perspectivă totalitară, romanul Röda rummet 
nu este neapărat important datorită formei, datorită tehnicii 
narative folosite (din acest punct de vedere fiind chiar 
considerat neunitar), cât mai ales datorită ideilor de revoltă pe 
care August Strindberg le promovează în paginile cărţii. 

Modernismul incipient care se observă în piesele marelui 
scriitor suedez se dezvoltă mult mai mult în opera lui Pär Lagerkvist, în special în 
romanele Barabbas şi Piticul. 

                                                 
81 Ingemar Alguin, op.cit,  p. 314. 
82 Idem, p. 119. 
83 ” Röda rummet är en rolig bok, skriven på ett språk som då var helt nytt i svensk 
litteratur och sedan dess varit en förebild för horder av författare. Till det nya kom att 
Strindberg hela tiden höll högt tempo. Dialoger, miljöer och funderingar- allt återger 
han i en rasande fart och det bidrar till att göra hans skildringar så rappa. 
Personskildringen ar gjord med överdadig humor även om elakheten ibland slår över i 
rena nidporträtt”, Ulf Jansson & Martin Levander, idem, p. 281. 
84 August Strinberg, Röda Rummet, Stockholm, Legenda, 1986, p.3. 
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Cu Pär Lagerkvist, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în anul 1951, 
modernismul suedez ia o altă turnură, axată respectiv pe dispariţia timpului85. 
Romanele lui Pär Lagerkvist sunt amplasate într-o societate atemporală, esenţială 
fiind lupta individului pentru a-şi regăsi identitatea, pentru a se înţelege ca 
persoană.  

Ca scriitor, el alege redarea momentelor dure ale vieţii, descrierea răului, a 
violenţei,  deci o promovare a esteticii urâtului86. Întrebări precum ”Cine sunt?” 
devin esenţiale pentru opera lui Pär Lagerkvist. Umanismul pe care îl propune 
acest scriitor suedez este unul contradictoriu, un umanism în care lupta defineşte 
omul ca fiinţă. Această descriere a răului a început cu Konungen (în 1932) şi a atins 
apogeul în romanul Dvärgen (în traducere, Piticul, din 1944). În paginile romanului 
Piticul, Pär Lagerkvist aduce în faţa cititorului un personaj cu desăvârşire rău. Iată 
ce este scris pe coperta traducerii în limba română a acestui roman: Arată ca un 
bărbat în miniatură. Ţine un jurnal al marilor întâmplări la care asistă: războaie, trădări, morţi 
violente, iubiri interzise. Ştie totul, vede totul, i se încredinţează misiuni de taină, i se fac 
confidenţe. Pentru că e pitic, prinţul şi curtenii îl cred inocent ca un copil sau vesel ca un bufon. 
Nu e nici una, nici alta. Arată ca un mic om, dar e inuman. Ideea oricărei atingeri trupeşti îl 
cutremură de silă, bunătatea îi e străină, iar bucuria şi suferinţa indiferente. Nu a simţit 
niciodată compasiune. Face rău cu naturaleţe, fără a pricepe că răul e rău, nici că el însuşi e rău, 
nici că binele e bine. 87 

Piticul este un roman scris sub forma de jurnal, unde 
totul este redat din perspectiva acestui personaj malefic. 
Modul în care sunt descrişi eroii cărţii este unul plin de ură şi 
de dispreţ la adresa umanităţii. Cinismul acestui protagonist 
fără nume a ridicat numeroase semne de întrebare în literatura 
de specialitate. Romanele lui Lagerkvist se axeaza pe 
probleme filozofice şi au ca element primordial religia (în 
special ultima parte a perioadei sale de creaţie). După cum o 
afirmă şi Ingemar Alguin, It contains an almost unique 
concentration on metaphysics in an era that has turned its back on 
metaphysical questions and is characterized by the decay, dissolution and 
fragmentation of ideas. Lagerkvist’s work represents a classical reserve of timelessness in uneasily 
splintered twentieth-century literature, yet at the same time it has a profound affinity with modern 
man’s rootlessness and innermost need of eternal values.88 

Ultimul scriitor la care ne-am oprit este Göran Tunström. Prin cărţile sale 
unde tronează realismul magic, acest autor suedez aduce şi el o contribuţie 
fantastică în dezvoltarea romanului modern suedez.  

                                                 
85 Ingemar Alguin, op.cit., p. 183. 
86 Ulf Jansson & Martin Levander, op.cit, p. 378. 
87Pär Lagerkvist, Piticul, traducere din limba suedeză de Liliana Donose Samuelsson, 
Bucureşti, Himanitas, 2003. 
88 Ingemar Alguin, op.cit., p. 184 
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La fel ca Selma Lagerlöf, care apare, de altfel, în calitate de personaj în 
numeroase din romanele sale, Göran Tunström este foarte ataşat de oraşul său 
natal, descrierea obiceiurilor şi a familiilor din acea zonă fiind adevăratul scop al 
romanelor sale. În spatele eroilor se află oameni obişnuiţi, rude sau vecini pe care 
Göran Tunström i-a cunoscut în viaţa reală şi care au ajuns în cele din urmă eroi de 
ficţiune. La limita dintre realism şi fantastic, romanele lui Göran Tunström aduc în 
lumină greutăţile vieţii.  

Dacă Pär Lagerkvist descria o societate din perspectiva unui personaj malefic, 
la Göran Tunström, societatea în sine este malefică, dorind să limiteze individul, 
să-l închidă în anumite tipare, să-i distrugă personalitatea. De aceea, pentru a 
supravieţui într-o societate în care valorile morale, culturale nu mai au nici o 
importanţă (multe din eroinele acestui scriitor suedez sunt abuzate sexual de către 
părinţi sau suferă de diverse boli psihice), personajele lui Göran Tunström fură, 
ucid, mint, sunt perfide.  

Literatura pe care o propune Göran Tunström este una asemănătoare celei 
iniţiate de Pär Lagerkvist. Diferenţa majoră ar fi că la Tunström nu găsim acea 

amprentă metafizică sau religioasă atât de 
pregnantă, deşi ea există sub formă latentă în 
oricare din personaje. Eroii din romanul Hoţul 
sau cei din Oratoriul de Crăciun trăiesc într-un 
univers laic, părăsiţi de semeni şi de Dumnezeu. 
Ei sunt în căutarea unei păci interioare, fugind 
de sentimentul de vină şi de singurătate 89.  

Ideea de bază a operelor lui Göran 
Tunström este aceea că oamenii s-au născut 
într-o lume greşită, din care nu pot să iasă şi pe 

care nu au ales-o (”Ingenting binder en, livet är ett provisorium, en leda. Man är 
fången i nånting man aldrig valt." , Prästungen, 1976). 

Ar fi foarte multe de spus despre romanul modern în literatura suedeză. 
Scriitorii pe care i-am menţionat nu sunt cu siguranţă singurii autori de valoare ai 
acestei perioade. În ciuda criteriului absolut subiectiv de selecţie, avem speranţa că 
trecerea în revistă a acestor nume va fi de folos cititorului. Aşadar, invitaţie la 
lectură! 

 

                                                 
89 Magnus Florin, Marianne Steinsaphir and Margareta Sorenson, Literature in Sweden, 
Stockholm, Svenska Institutet, 1997, p. 98. 
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Pierre-Jean REMY, membru al Academiei Franceze  
 

JULES VERNE  
 
 

Călătoria 
Copiii căpitanului Grant 

 
 
Undeva între Vicontele de Bragelona şi În răspăr, Copiii căpitanului Grant 

reprezintă unul din marile romane franceze ale secolului al XIX-lea. Desigur, 
Alexandre Dumas sau Joris-Karl Huysmans sunt autori recunoscuţi, figurând 
la loc de cinste în panteonul literar al secolului, pe când Jules Verne continuă 
să fie etichetat, de altfel în mod perfect onorabil, ca şi autor pentru tineret. Şi 
este adevărat că, prin romane ca Cinci săptămâni în balon sau Mihail Strogoff, 
numele lui Jules Verne rămâne asociat, în mintea multor oameni, cu colecţia 
„Biblioteca pentru toţi copiii”, ca să nu mai vorbim despre admirabilele 
volume din colecţia „Hetzel”, cu celebrele coperte ilustrând un far sau un 
balon sau alte motive binecunoscute colecţionarilor. Căci nu trebuie să uităm, 
operele lui Jules Verne au făcut obiectul, în urmă cu vreo cincizeci de ani, 
unei intense speculaţii bibliofile, al cărei efect de suprasaturaţie s-a mai 
diminuat, mulţumim lui Dumnezeu.  

 Totuşi Jules Verne, şi în mod special Copiii căpitanului Grant, 
reprezintă mult mai mult decât aceste câteva clişee nostalgice. Împreună cu 
Douăzeci de mii de leghe sub mări şi Insula misterioasă, acest roman face parte 
dintr-o trilogie publicată între anii 1867 şi 1875, în care aventura pură se 
înscrie într-o problematică în acelaşi timp metafizică şi poetică. Copiii..., unul 
dintre primele din cele aproximativ şaizeci şi două de titluri care formează 
seria „Călătorii extraordinare”, reprezintă istorisirea unei căutări şi, în mod 
deosebit, a unei călătorii în jurul lumii.  

 Vaporul căpitanului Grant a dispărut cu desăvârşire, atât carcasa, cât 
şi tot ce conţinea ea, fără să lase nici o urmă, până când a fost găsită în mare 
o sticlă ce conţinea acelaşi mesaj, scris în trei limbi. Aceste trei mesaje erau 
totuşi atât de deteriorate, încât nici chiar compararea lor atentă nu permite 
decât foarte vag situarea locului naufragiului. De unde o primă enigmă. O 
singură certitudine: catastrofa s-a produs undeva de-a lungul paralelei treizeci 
şi şapte, care este menţionată explicit.  

 Începând de acolo, şi la cererea celor doi copii ai căpitanului, micul 
Robert şi drăgălaşa Marie, o echipă formată din vreo zece persoane îmbarcate 
pe vasul Duncan, care aparţine unui lord scoţian, porneşte în căutarea navei 
dispărute. De unde formidabila călătorie (şi căutarea, sub formă de enigmă şi 
ea) pe mare, cu lungi staţionări pe uscat, a unui grup disparat care va întâlni 
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toate obstacolele, dar va admira şi peisajele şi va înfrunta „sălbaticii” şi toate 
pericolele naturale pe care un visător şi le putea imagina între patru pereţi ai 
camerei în anii şaizeci ai secolului al XIX-lea. Prezenţa printre ei a unui 
geograf francez, distrat, dar plin de umor, permite câteva lungi şi adesea 
ironice pasaje ştiinţifice, pe când cea a unui „afurisit” de profesor în mijlocul 
grupului va face să planeze asupra călătorilor o ameninţare latentă.  

 Dar dincolo de analizele de caracter şi de peripeţiile inerente 
expediţiei, descrierile, abundente în această lucrare, sunt cele care alcătuiesc 
substanţa, poezia călătoriei. Cu ochi miraţi, un grup de europeni de un 
etnocentrism inocent traversează mările, America de Sud, din nou mările, 
Australia şi Noua Guinee. Cu ai săi căutători de aur sau indigeni canibali, 
exilaţi visători sau aventurieri redutabili, patagonezi foşti supuşi ai unui 
suveran perigurdin peste ocnaşii britanici surghiuniţi pe pământurile virgine 
din Oceania, această carte plină de imagini, cuprinzând la un loc oamenii şi 
peisajele, este, nu putem decât s-o subliniem, de o poezie surprinzătoare. Noi 
stăteam şi visam la ruinele civilizaţiilor moarte pe când Jules Verne le 
reinventa pentru a descoperi mai bine ravagiile istoriei sau utopiile care, 
uneori, au luat naştere din ele. Imaginea elementelor naturale dezlănţuite, 
cuprinzând furtuni sau inundaţii, vijelii pe mare, calm total, deşerturi 
neexplorate, adăposturi găsite prin mila lui Dumnezeu în mijlocul viforului, 
ne trimite la echivalenţe mult mai îndepărtate, care vin de la Leconte de Lisle, 
desigur, însă şi de la Baudelaire.  

 Să nu ne amăgim deci. Sub aventura perfect condusă şi documentată 
se profilează căutarea, dar nu cea a balenei albe a căpitanului Ahab, ci a ceea 
ce ar fi putut să fie baleniera lui Ahab; o navă mitică, dispărută, care va putea 
fi găsită numai prin rezolvarea unei enigme cu multiple răspunsuri. Că va fi 
descoperită la sfârşitul călătoriei este, de altfel, un fapt lipsit de importanţă. 
Nici Grant, nici copiii lui nu există cu adevărat: doar paralela treizeci şi şapte 
se întinde inexorabil, iar de-a lungul ei o căutare înverşunată nu se va sfârşi 
niciodată.  

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

Rocher, 1999)  
 
 

Traducere din franceză  
de Camelia-Meda MIJEA  
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MERIDIANE LIRICE –  
POEŢI GRECI AI SECOLULUI XX 

 
Dimitris P. KRANIOTIS 

 

 
 
 
 
Linie fictivă 
 
Fumuri 
de ţigară  
şi ceşti 
pline de cafea, 

lângă 
linia fictivă 
unde vârtejul 

cuvintelor 
se reazămă  
şi dau din cap, 
rănite,  
spre liniştea mea. 
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Idealuri 
 
Munţi acoperiţi de zăpadă, 
Monumente străvechi,  
un vânt nordic ne face semn, 
un gând ce curge,  
imagini pline 
de imnuri ale istoriei, 
cuvinte pe semne 
cu idealurile geometriei.  
 
 
 
Iluzii 
 
Riduri tăcute 
pe fruntea noastră 
frontiere ale istoriei, 
aruncă priviri piezişe 
spre versurile lui Homer.  

Iluzii 
vinovate 

tămăduiesc 
şoaptele rănite 
ce-au devenit ecouri 
în peşterile luminate 

 
 
 

Dimitris VAROS 
 
 
Jocuri de inteligenţă 
 
Sunt cascadă în deşert.  

Ploaie dintr-un cer fără nori.  
Copil binecunoscut dar nenăscut.  
Experienţă insistentă   

pe care n-ai mai avut-o.  
 
Joc jocuri de inteligenţă cu creierul tău.  

Când atingi tastele şi-ţi aminteşti marea 
vin ca o amintire indefinibilă. 



 96 

Când îţi priveşti ceasul 
iar timpul s-a scurs 

mă simţi ca pe o halucinaţie efemeră. 
 

 
 
Joc jocuri de inteligenţă cu creierul tău.  

Îmi fac cuib în spatele ochilor tăi.  
Mă desfăşor printre visele tale  
Mă regăseşti în toate dorinţele tale.  
În toate cele ce-ţi sunt absente.  
 

 
Joc jocuri de inteligenţă cu creierul tău.  
stau în locuri unde nu poţi ajunge.  

Exist acolo unde tu nu poţi atinge. 
Dar sunt cel pe care-l aştepţi totdeauna 
Sunt cel ce te ţine-n viaţă.  
 

 
Joc jocuri de isteţime cu creierul tău.  
Dar jur că nu e o glumă. 

Simt o însingurare insuportabilă.  
Deoarece eu n-am trup 

Iar tu, care ai, mi-l refuzi pe al tău.  
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Constantin P. CAVAFY 
 
Urme de paşi 
  

 
Pe un pat de abanos decorat 
cu vulturi de coral, doarme adânc 
Nero – inconştient, tăcut şi fericit; 

prosperând în vigoarea pielii 
şi în splendida putere a tinereţii. 

 
 

Dar în sala de alabastru ce-nconjoară  
vechiul mormânt al lui Aenobarbi 

cât de neastâmpăraţi sunt larii lui.  
Micii zei ai căminului tremură,  

şi încearcă să-şi ascundă trupurile lor insignifiante.  
Căci au auzit o teribilă gălăgie 
o groaznică gălăgie urcând scările, 
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paşi de fier lovind treptele. 
Iar acum într-o clipă mizerabilii lari, 

se-ascund în hăul mormântului, 
unul se-mpiedică şi calcă unii peste alţii, 
un zeu mic cade peste ceilalţi  
căci îşi dau seama ce fel de larmă e asta, 
deja se tem de paşii Furiilor.  
 
 
 
Exilaţii 
 
Continuă să fie încă Alexandria. Străbate un pic  
drumul drept care se termină la Hippodrom 

şi vei vedea palate şi monumente ce te vor uimi.  
Oricâte distrugeri de război a suferit, 
oricât de mic a devenit 
e încă un oraş minunat.  

Iar apoi, orice face timpul cu excursii, 
cărţi şi diverse studii, trece.  

Seara ne-ntâlnim pe malul mării, 
noi cei cinci (evident, toţi sub nume fictive)  

şi cei câţiva greci 
ce-au mai rămas în oraş.  

Uneori discutăm treburile bisericii  
(aici oamenii par să încline spre Roma) 
iar alteori literatură. 
Ieri am citit nişte versuri de ale lui Nonnos: 
ce imagini, ce ritm, ce dicţie şi armonie! 
Cu tot entuziasmul, cât l-am mai admirat pe Panopolitan. 
Aşa trec zilele, iar şederea noastră aici 

nu e neplăcută deoarece, firesc, 
nu va dura o veşnicie.  

Avem veşti bune: dacă nu iese nimic  
din ceea ce e-n desfăşurare la Smyrna, 

atunci în aprilie e sigur că prietenii noştri vor pleca din Epir,  
aşa că, oricum, planurile noastre sunt definitiv făcute,  
şi-l vom răsturna uşor pe Vasile.  
Iar dup-aceea, ne va veni în sfârşit şi nouă rândul.  
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Aşteptându-i pe barbari 
 
 
Ce aşteptăm, adunaţi în forum?  

 
 

Barbarii sunt aşteptaţi azi aici. 
 

 
De ce nu se-ntâmplă nimic în Senat?  
De ce stau senatorii şi nu legiferează?  
 

 
Deoarece azi vin barbarii. 
Ce legi ar putea face azi senatorii?  
Odată sosiţi, barbarii vor face legea lor. 
 

 
De ce s-a sculat împăratul aşa devreme, 

şi de ce stă la poarta principală a cetăţii 
pe tron, cu hlamida, purtând coroana pe cap? 

 
 

Deoarece azi vin barbarii 
iar împăratul îl aşteaptă pe conducătorul lor. 
A pregătit şi un pergament să i-l înmâneze, 
Plin de titluri, cu nume impunătoare. 

 
 

De ce-au ieşit azi cei doi consuli şi pretorii noştri 
purtându-şi togile brodate, stacojii?  

De ce şi-au pus brăţările cu atâtea ametiste 
şi inelele strălucitoare cu smaralde măreţe?  

De ce poartă toiege elegante 
lucrate frumos în aur şi-argint?  

 
 

Deoarece azi vin barbarii 
şi astfel de lucruri iau ochii barbarilor. 
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De ce n-au ieşit ca de obicei distinşii noştri oratori 

să-şi rostească discursurile, să spună ce-au de zis? 
 

 
Deoarece azi vin barbarii 

şi ei se plictisec de discursurile retorice şi publice. 
 

 
De ce această bruscă agitaţie, această confuzie? 
(Cât de grave-au devenit chipurile oamenilor.) 
De ce se golesc aşa de repede pieţele şi străzile,  
toţi ducându-se acasă aşa de-ngânduraţi? 
 

 
Deoarece s-a-noptat iar barbarii n-au mai venit. 
Iar unii ce-abia au sosit de la graniţă spun 

că nu mai există barbari.  
 

 
Iar acum, ce se va alege de noi fără barbari? 
Ei fuseseră, oamenii aceia, un fel de soluţie.  

 
În româneşte de  

Dan BRUDAŞCU 
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