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Grigore VIERU: „Poezia mea vine din mare  
singurătate si suferinţă" 

 
- Grigore Vieru, cum aţi descoperit poezia, 

cum aţi început să scrieţi? 
-  Mi-e teamă că o să  repet nişte lucruri. Am mai 

fost întrebat, inclusiv de copii, de unde vine poezia mea, şi 
am răspuns de fiecare dată că din suferinţă şi singurătate. 
Eu am trecut prin suferinţă şi singurătate din copilărie. 
Sunt născut în 1935, iar în  1946-47 noi am trecut prin 
mari încercări, noi, românii din Basarabia. A fost o mare 
secetă, o mare foamete, când au murit mai mulţi decât în 
război. Dar acea foamete a fost programată, organizată. A 
fost, într-adevăr, o mare secetă, dar fiecare ţăran avea în 
pod o rezervă de porumb, de grâuşor, de fasole. Eu sunt fecior de plugari, ţin minte anii 
aceia. Dar şi noi, cu toate că mama era văduvă de război, aveam în pod nişte rezerve. N-
ar fi trebuit să moară nici un suflet, cu toată seceta, căci şi cei mai sărăcuţi mai aveau ceva 
rezerve. Dar au venit păgânii şi ne-au măturat podul. Chiar şi la noi, cu tot că mama era 
văduvă de război, au urcat şi ne-au măturat podul şi nu ne-au lăsat nici un grăunte. De 
aceea, au murit mai mulţi ca în război. Ţin minte că mama pleca la Cernăuţi - eu sunt 
născut în preajma Cernăuţiului - pleca în căutarea unui pumn de făină, de grăunţe, scotea 
din casă ce mai putea să aibă o văduvă, un covoraş, nişte lăicere, ca să le vândă la 
Cernăuţi, ca să ia ceva de mâncare pentru mine, că eram mic, şi surioara mea, mai mare 
decât mine. Se întorcea după două-trei zile de la Cernăuţi, unde pleca cu soră-mea, iar eu 
rămâneam singur în casă, iar eu, bolnav fiind şi înfricoşat, fiindcă auzeam că mănâncă om 
pe om de foame, nu mai puteam să dorm şi în acea singurătate a mea, noaptea, îmi 
spuneam poveşti. Dar eu nu ştiam multe poveşti, pentru că bunicii şi părinţii mei nu ştiau 
multe poveşti şi nici nu aveau timp să ni le spună, şi-mi spuneam Capra cu trei iezi, 
singura poveste pe care o ştiam  în copilăria mea. Dar o spuneam numai până vine lupul 
la uşă, la fereastră, fiindcă mai departe mă temeam s-a spun, şi mi-o repetam de mai multe 
ori. 

Şi-atunci începeam să-mi fac poveştile mele, aşa cum putea un copil să şi le facă. 
Şi-atunci, în nopţile acelea de singurătate, am compus primele versuri. O aşteptam pe 
mama şi spuneam „Vino tu, vino tu", şi-mi părea că vine, apărea chipul ei şi eu spuneam 
„Nu te du, nu te du". Acestea erau primele mele versuri pe care le-am scris în 1946, 
aşteptând-o pe mama. Deci, poezia mea vine de-acolo, din mare singurătate şi din mare 
suferinţă. Şi, de altfel, tot de-acolo vine şi azi poezia mea. 

Marea poezie românească am descoperit-o nu la şcoală, pentru că ea era 
interzisă, ci din proverbele noastre, care nu puteau fi interzise, din cântecele noastre 
populare, care le auzeam pe la şezătorile noastre la care mergeam cu soră-mea, din 
ghicitorile noastre, în ele am descoperit marea poezie română, fără să ştiu că aceasta este 
poezia noastră, poezia română. Proverbele, ghicitorile noastre sunt fără egal pe faţa 
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pământului. Eu studiez folclorul poetic al lumii de zeci de ani, am o pasiune pentru 
folclorul planetar şi trebuie să spun şi nu cred că exagerez, folclorul nostru este poetic, 
este fără egal. 

- Căutările în poezie suportă rătăciri. Mânuirea cuvântului e şi mântuirea 
cuvântului. Care au fost   rătăcirile   poeziei dumneavoastră? 

- Eu îndrăznesc să spun că nu am rătăcit în poezia mea. Eu nu am avut o bună 
pregătire naţională, ca să zicem aşa, în şcoală, dar am avut o foarte bună pregătire... nu ştiu 
cum să spun... ajută-mă dumneata... 

- ...instinctivă?... 
-...instinctivă, dacă e bine aşa. Deci, dragostea mea pentru cuvântul românesc, 

pentru cântecul nostru, pentru tot ce este naţional, am moştenit prin instinct. Mie nu mi-a 
spus nimeni la şcoală că sunt român, că vorbesc limba română. Din contră, ei mi-au  spus 
că  nu  sunt român, căci vorbesc altă  limbă, cea moldovenească, dar instinctiv, strigătul 
sângelui mi-a spus că eu vorbesc limba română. Şi-atunci când am greşit, mai exact, se 
crede că am greşit, cred unii tineri de-aici de la noi, artişti, poeţi şi, din păcate, şi din ţară, 
cred că am greşit, îi asigur că nu am greşit. Eu, cum să spun, am încercat să fiu diplomat, 
deşi vocaţia mea nu a fost de diplomat. Eu ştiam că un cântec frumos despre limbă, pe 
care l-am scris în anii bolşevici, un poem frumos despre tricolor, despre neamul nostru, 
nu va trece dacă nu voi scrie o strofă, două, trei, despre Lenin. Nu scriam din rătăcire un 
astfel de poem, dar ştiam că dacă nu scriu o astfel de strofă despre Lenin, (despre partid 
nu am scris niciodată), cartea mea nu va trece. Şi eu ştiam foarte bine că cititorul cuminte, 
frumos şi înţelept, va trece peste strofa asta şi va găsi în întreaga carte nişte versuri 
creştineşti - nu zic geniale, nu zic frumoase - despre mama, despre pământul nostru, 
despre limba română pe care eu niciodată nu am numit-o limbă moldovenească. Am scris 
foarte multe poeme şi cântece dedicate limbii noastre. Nu puteam s-o numesc limbă 
română, dar n-am numit-o nici limbă moldovenească. Răsfoiţi întreaga mea creaţie şi nu 
veţi găsi nici un poem în care să fi cântat limba moldovenească. Ştiam că poemele acestea 
vor ajuta neamul meu în această margine de ţară, poporul, şi-mi vine să cred căci chiar l-
au ajutat. Chiar în lumea aceasta pe care o vedeţi la această sărbătoare, (hramul 
Chişinăului, s.n., N.B.), rătăcită, într-un fel, veţi găsi şi foarte mulţi români frumoşi, care, 
deşi au fost educaţi în limbă de lemn, au crezut în poezia noastră. 

- Cum a fost întâlnirea cu poezia română, când Prutul n-a mai putut fi 
menţinut de alţii drept graniţă între fraţi? 

-  Cu poezia română m-am întâlnit fără să ştiu că mă întâlnesc cu poezia 
română, prin istoria noastră, prin proverbele noastre, prin cântecul pe care-l cânta mama, 
îl cânta tata, dar mai târziu, după dezgheţul hrusciovist, m-am întâlnit în primul rând prin 
poetul nepereche, Eminescu, prin Alecsandri, prin anii '57, '58, când ajunseseră la noi în   
Basarabia într-un mod selectiv. Din Eminescu, Împărat şi   proletar, Somnoroase 
păsărele, dar eram totuşi fericiţi, înţelegi, căci auzeam limba noastră adevărată, frumoasă, 
muzicalitatea cuvântului nostru, şi eram fericiţi că cunoaştem măcar atât. Pe urmă, desigur 
că au fost editaţi toţi clasicii noştri din Moldova şi i-am studiat în ultimii ani la facultate. 
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Apoi, sigur că am cunoscut şi poezia lui Blaga, care a venit mai tâziu în Basarabia, apoi şi a 
lui Arghezi. 

Dar m-am întâlnit cu poezia română şi prin poezia generaţiei de aur a lui 
Nichita, a lui Labiş şi Nichita Stănescu. Prin a lui Sorescu, Ioan Alexandru, Tomozei, 
Păunescu, Constanţa Buzea, Gabriela Melinescu. Repet, eu am răsărit ca poet din marea 
poezie română. Ţara are o mare poezie, eu o cunosc bine, şi aş vrea să cred că poezia 
română e una din cele mai originale şi mai variate şi mai frumoase la ora actuală. Poate că 
numai poezia ţărilor latino-americane se ridică la nivelul poeziei române. 

- Alături de care poeţi români de peste Prut vă simţiţi mai apropiat? 
-  De poeţii care au venit şi ei din suferinţă. De Goga şi Bacovia. Iar ca expresie 

poetică sunt şi eu poet al timpului pe care îl trăim şi nu mă pot desprinde de acesta, ca 
expresie, deci, cred că aş veni tot din Bacovia, dar şi din Blaga, Stănescu, Sorescu şi din 
Păunescu, care este un mare poet, vă rog să reţineţi aceasta, dincolo de unele poeme de-
ale lui de ocazie, din care are destule, după cum bine ştiţi. Dar dacă   dăm deoparte zgura 
poetică păunesciană şi lăsăm numai poezia lui autentică din cărţile lui atât de voluminoase, 
ca să zic aşa, aş putea selecta un singur volum, aşa cum pricep eu poezia, un volum de o 
sută de poeme, cu care l-aş aşeza pe Păunescu alături de cei mai mari poeţi ai noştri. Deci, 
se crede greşit, nu greşit, dacă s-ar crede greşit nu m-ar supăra, dar unii poeţi şi unii critici 
literari de dincolo de Prut, din ţara noastră, spun că eu sunt un poet vetust, paşoptist. Sunt 
nişte minciuni şi ei ştiu că spun minciuni şi asta mă supără cel mai mult. Eu am spus că eu 
vin din tradiţia noastră folclorică şi clasică, dar eu sunt un poet modern, ca expresie şi ca 
simţire. Şi, ca exemplu, dacă nu vă supăraţi, vă spun un poem din două strofe, pe care l-
am scris nu azi, ci pe la începutul anilor şaptezeci, în urmă deci cu treizeci de ani, şi care se 
numeşte Făptura mamei. 

Uşoară, maică, uşoară 
 C-ai putea să mergi călcând 
 Pe seminţele ce zboară 
 între ceruri şi pământ! 
în priviri c-un fel de teamă, 
Fericită totuşi eşti – 
Iarba ştie cum te cheamă, 
Steaua ştie ce gândeşti. 
-  Se vorbeşte mult în ultima perioadă de recuperare şi integrare a poeziei 

din Basarabia. Cum vedeţi dumneavoastră strategia acestei integrări? 
-  Eu o văd foarte simplu, din punctul meu de vedere, şi poate primitiv. Aşa ar 

putea să creadă unii - primitiv. Ce se întâmplă cu scriitorii români din Basarabia? Unii 
cred că, dacă au fost editaţi dincolo de Prut, la Bucureşti, la Iaşi, la Craiova, la Cluj, la 
Târgu-Mureş, la Timişoara, s-au integrat în literatura română. După mine, cred că este o 
mare greşeală. Şi v-o spune un poet care e poate cel mai editat dincolo de Prut. Aproape 
toate cărţile mele au fost editate în ţară, însă eu nu mă pot bucura. Mă bucur, bineînţeles, 
că am fost editat, însă bucuria mea nu e deplină. Căci eu ştiu că deşi sunt în literatura 
română nu m-am integrat, totuşi, în literatura română, pentru că nu s-a integrat şi lumea 
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aceasta rătăcită. Basarabia nu s-a integrat însă şi nu este vina ei. Şi, deci, eu, fără ea, fără 
lumea asta, aşa cum este ea, rătăcită, Basarabia, eu nu mă pot considera deplin integrat. 

Mă bucur însă, frate Nicolae, c-au venit şi timpuri când uite, stăm aici şi poate că 
e şi altcineva prin preajmă care ne înregistrează, dar nu-mi mai este frică, nu-mi mai este 
teamă şi asta mă bucură cel mai mult. Că ne putem întâlni, că trecem vama, chiar dacă 
uneori nu prea uşor, dar aţi ajuns aici la noi şi noi putem sta de vorbă şi lucrul cel mai 
important pe care trebuie să-l ştie românii, şi cei de-aici şi cei de dincolo de Prut, este că 
istoria nu se mai poate da înapoi. Din momentul în care vom şti că istoria nu mai poate fi 
întoarsă, va fi bine în Ţara Românească. Deci, cu răbdare, cu înţelepciune, să facem lucrul 
pe care nu am putut să-l facem în timpurile acelea draconice, satanice. Deci, eu sunt 
optimist, foarte optimist, deşi se spune că, mă rog, graniţa va fi întărită la Prut, vor fi nişte 
vize, dar eu ştiu că comunismul, bolşevismul nu mai poate reînvia, imperiul nu mai poate 
reînvia, cu toate tancurile lui, cu toate rachetele lui. Şi eu cred că voi apuca vremurile când 
vom fi împreună noi, românii de pe ambele maluri ale Prutului, vom fi împreună cu 
adevărat. 

- Dincolo de optimismul poetului, să acceptăm şi vizionarismul său. 
Avem o patrie de cuvinte întreagă. Când credeţi că am putea avea şi o patrie de 
pământ întreagă? 

-  Deci, vă pot spune. Eu sunt autorul mai multor cărţi de versuri pentru copii şi 
al unor manuale pentru copii. Am fost la multe întâlniri cu copii din clasele primare, din 
gimnaziu, din licee şi, când intru, de pildă, în sala de clasă, la clasa întâi, prima întrebare pe 
care o pun copiilor este întrebarea „Ce limbă vorbiţi, copii, moldovenească sau română?" 
Copiii îmi răspund în cor: „Limba română". Apoi: „Copii, ce sunteţi, moldoveni sau 
români?" Copilaşii îmi răspund în cor: „Români!" Deci ei au la ora actuală şapte anişori. 
Când vor absolvi liceul, se vor trezi chiar cu totul, vor avea optsprezece ani, ei vor fi în 
România întreagă, vor realiza ceea ce n-am realizat noi, cei înfricoşaţi, rătăciţi, înfricoşaţi 
de Siberii şi de toate. Repet, mersul istoriei nu mai poate fi întors şi vom veni spre ţară, 
dar şi ţara trebuie să vină spre noi, să  ne înţeleagă, să nu ne jignească. Mulţi români din 
ţară, care nu ne cunosc suferinţa, ne fac ba ruşi, ba kaghebişti, ba cutare. Să nu uite că 
suntem români şi am trecut prin mari suferinţi. Basarabia este un copil cu inima în afara 
pieptului. Am văzut un film documentar despre un copil care s-a născut cu inima în afara 
pieptului, iar nişte mâini de aur ale unor chirurgi au reuşit să pună inima la locul ei. Asta 
este şi Basarabia, un   prunc cu inima în afara pieptului. Inima Basarabiei trebuie pusă la 
locul ei. Locul ei este limba română, este istoria română, credinţa strămoşească. Şi lucrul 
acesta îl putem face numai împreună, în primul rând românii din ţară şi apoi românii de-
aici. 

 
Chişinău,  
20 octombrie 2000  

Interviu realizat de Nicolae BĂCIUŢ 
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Teofil RĂCHIŢEANU 
 

 

Din Miazănoaptea lumii un geamăt vine, stins 
 
Din Miazănoaptea lumii un geamăt vine, stins ... 
E sufletul meu, oare, în tot şi-n toate-nvins? 
Ori lumi se sting în Chaos şi plînsul lor l-ascult 
Ori toamna-mi plînge iarăşi la geam ca mai demult? 
Nu ştiu de-i zi ori noapte, devreme ori tîrziu 
Ori Moartea mă îngînă cu glasul ei pustiu? 
Ori Dumnezeu pribeag e prin stele depărtate 
Şi sufletul mi-l împle cu-a Lui singurătate? 
 

 

Amurg peste Munţii Apusului 
 
Amurg peste Munţii apzusului. Mare 
Imensă, imensă-i văzduhul, de sînge, 
Şi în apele ei, obosit de Vecia-I, 
Dumnezeu însuşi se destramă şi stînge ... 
Şi stau şi-L jelesc şi în mine speranţă, 
Iubire, credinţă cu totul s-a frînt 
Şi-s singur, şi-s singur cum nimeni vreodată 
Nicicînd şi niciunde n-a fost pe pămînt ... 
 

 

Şi El tăcea. Nu mai voia să fie ... 
 
Murise însuşi Dumnezeu. Pustiu 
Era în lume şi de tot tîrziu 
Şi-un întuneric se făcuse, greu, 
Şi bîjbîia prin el sufletul meu 
Şi nimeni alt în lume nu era. 
Vecia sta pe umerii mei, grea, 
Şi îl ruga pe Dumnezeu să-nvie 
Şi El tăcea. Nu mai voia să fie ... 
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Constantin CUBLEŞAN  
 

IMAGINARUL POETIC  
(Paul Iruc)  

 
 Avem de-acum, evident, o altă generaţie de comentatori ai vieţii şi operei lui Mihai 
Eminescu. Şi nu este vorba doar de un firesc schimb de ştafetă ci şi de un schimb de atitudine, de 
unghi de abordare, de receptare şi înţelegere, în ultimă instanţă, a personalităţii acestuia. Sunt 
tineri cercetători afirmaţi în ultimii zece ani, să zicem, care au o formaţie intelectuală de ultimă 
oră,  care le dă posibilitatea să se mişte lajer în c-mpul de circulaţie valorică europeană, 
universală, adepţi ai metodelor de investigaţie cele mai recente, fiind stăpâni ai unor câştiguri 
teoretice eficiente şi spectaculoase în procesul analizei literare. E firesc, aşadar, ca exerciţiul lor 
de apreciere a creaţiei eminesciene să pună în evidenţă un nou Eminescu, aşa cum ni-l dorim, de 
fapt, văzut într-un contexr al mişcărilor ideatice europene, alături mereu marilor creatori 
moderni, contmporani lui, supunându-l astfel unei grile competitive de performanţă şi 
demonstrând ca atare altitudinea la care se situează expresia poetică, profunzimea gândirii 
filosofice şi, nu mai puţin, poziţia de autentic deschizător de drumuri. În această ordine a 
disuţiei avem în vedre cartea D-lui Paul Iruc (având la bază o teză doctorală, după cum însuşi 
ne atrage atenţia, începută sub conducerea regretatului profesor Ioan Constantinescu şi 
finalizată, cum putem lua seama sub îndrumarea profesoarei Viorica S. Constantinescu, de la 
Universitatea “Al. I. Cuza din Iaşi), Eminescu şi devenirea poeziei europene moderne*), o 
amplă cercetare asupra imaginarului poetic eminescian, din perspectiva tocmai a contribuţiei 
acestuia la evoluţia poeziei moderne europene. Din capul locului ni se face avertizarea 
tranşantă, de către Viorica S. Constantinescu - recomandând lucrarea – pe care demersul critic 
ulterior îl demonstrează convingător, că Eminescu nu trebuie privit ca un ultim romantic, cum 
au făcut-o atâţia cercetători (comozi, se pare), el “nu este un romantic întârziat, ci participă la ceea ce s-a 
numit < deromantizarea > romantismului şi structurarea poeziei moderne româneşti, implict europene (fără a 
influenţa, ci doar consolida noutatea)”. E, fără îndoială, o semnificativă schimbare a capului compas în 
receptarea acestei creaţii, cu atât mai mult cu cât, pentru autorul studiului, “Eminescu circulă în 
Europa prin < Geistzeist-ul > comun”, şi chiar dacă e de formaţie germană, el, ca poet modern, 
“nu putea fi altfel decât în asemănare cu Mallarme, Rimbaud, Valery”, căci “poezia eminesciană se regăseşte la 
toţi marii poeţi din secolul XX, dar în doze mici”. În această perspectivă analitică, esenţialmente 
comparatistă şi imagologică, se aşează întregul discurs al lui Paul Iruc, care accentuează: ”A 
vedea în Eminescu doar un poet romantic, idee coroborată cu modelul clasic, ne apare azi o viziune insuficientă“. 
Căci Eminescu este poetul care “se confruntă cu limbajul, cu imaginile, iar cuvântul nu mai poate fi 
identificat cântării” pentru că mulţimea variantelor la fiecare creaţie a sa probează faptul că “el 
căuta invarianta, adică Poezia”. Confruntându-se cu limbajul, creatorul “a ajuns să trăiască neliniştea, 
înstrăinarea şi tăcerea, într-o perioadă nepregătită pentru a-l asimila”. Abia mai târziu, abia azi el poate fi 
cu adevărat înţeles, asta pentru că “modernitatea lui Eminescu” trebuie dedusă din “analiza 

                                                           
*) Paul Iruc, Eminescu şi devenirea poeziei europene moderne. Editura Europolis, 

Constanţa, 2008  
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comparată cu unii dintre cei mi mari poeţi europeni: Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Stephane Mallarme 
iar mai târziu Paul Valery. Din receptarea unor idei care erau deopotrivă ale lui Eminescu şi ale acestor poeţi nu 
a fost sesizat un proiect de multe ori identic. Aceasta s-a datorat tocmai acelui Eminescu considerat esenţial 
romantic”. De acea “trebuie să intereseze”, precizează Paul Iruc, “ceea ce Eminescu gândea prin limbaj şi 
uneori dincolo de el”. Poetul român concepe poezia ca limbaj, idee regăsită la reformatorii poeziei 
moderne. “Ideea că lumea este o metaforă universală şi atunci limbajul devine o scriere hieroglifă apare la 
Novalis. Charles Baudelaire consideră că adevărata poezie cuprinde magia verbală, iar poetul trebuie considerat 
un magician. Stepane Mallarme opunea cuvântul ideii, iar Cartea cuprinde o alchimie a cuvintelor. Mai mult 
decât la Mallarme, în opera eminesciană Cartea cuprinde un dor al fiinţării, iar poezia este un mod prin care 
poetul căuta cunoaşterea universală“. Iată de ce i se pare obligatoriu să ne intereseze azi la Eminescu, 
ce “gândea prin limbaj şi uneori dincolo de el”, constatând că analiza în profunzime a textelor 
eminesciene, ne arată că ele “spun altceva decât s-a considerat iniţial”.  
 Un prim capitol ne introduce în “tensiunea imaginii poetice”, exegetul considerând că 
poezia postromantică se angajează într-o mare aventură a limbajului. Pus în contextul evoluţiei 
acesteia, alături de Rimbaud, Baudelaire, Mallarme, Eminescu se relevează ca un creator care 
“sintetizând utopia romantică“, “anticipează şi apoi trăieşte în semnificaţia  dramativcă a relaţiei dintre parole şi 
langue, rostire şi logos”. Drama acestei trăiri este mărturisită în Criticilor mei: “Unde vei găsi 
cuvântul/ ce exprimă adevărul?” Avem deci o criză a limbajului în căutarea şi exprimarea 
absolutului. Drama limbajului porneşte de la idee, trăită intens de Eminescu şi Mallarme, că 
poezia nu este o funcţie a limbajului ci limbajul însuşi. “La Eminescu – spune Paul Iruc – 
constatăm o tensiune a visării limbii originare, o căutare a unui nou orfism, de unde, frecvent, o hermetizare a 
limbajului”. Eminescu a fost nevoit să trăiască imaginarul şi “privindu-se mereu într-o oglindă orfică, are 
nostalgia armoniei primordiale”. În analiza poemului Povestea magului călător în stele, criticul 
constată nostalgia trăirii logosului, tinzând a fi un “interpret al semnelor din Cartea lumii”. Vorbind 
apoi de scriitur a tragică, constată că şi la Eminescu, precum la Rimbaud, “rătăcirea existenţială este 
o rătăcire  scriiturii”. În Glossă, Paul Iruc vede “crearea unei poezii a dialecticii imaginarului”. În 
Epigonii, Eminescu “inmventa trecutul, inventânduse de fapt pe sine”, ş.a.m.d, urmărind ideea de 
modernitate în creaţia acestuia, el fiind, în concepţia despre poet şi poezie, “mult mai modern dec-t 
erau romanticii în opoziţie cu clasicii. Opera sa poate să conducă la o nouă lectură a literaturii chiar şi prin faptul 
că reactualizează conceptele despre modern şi modernitate”.  
 La Eminescu, comentatorul observă o obsesie a imaginii. Discuţia despre imaginar 
porneşte de la definiţia lui Gilbert Durand, extinzând-o la concepţia lui Huizinga despre un 
Homo ludens, apoi ia în considerare punctele de vedere ale unor J. Baudrillard, J. Derrida, 
apelând la ideea creaţiei în formularea lui Fr. Nietzsche ş.a., aplicând totul creaţiei eminesciene 
care dă răspunsuri de originalitate neaşteptat de actuale şi de viabile. Iată, motivul titanismului 
primeşte la Eminescu “sensul simbolic al înălţării şi căderii, prin imaginea răzvrătirii”. Eminescu este 
conştient de această criză a limbajului, a neputinţei omului de a verbaliza gândurile “care 
cutreeră lumea”, decât într-o mică măsură şi de aici starea de melancolie care la el “nu este doar o 
stare a poeziei, ci are o dimensiune în fiinţare”. Prin gând poetul “se confundă, într-o altă perioadă a 
cunoaşterii, cu indeterminarea, chiar dacă gândul înseamnă încă o resemnatizare a echilibrului. Gândul este însă 
pragul intrării în labirintul fiinţării, unde totul se va reprezenta însă dual” – trecutul şi viitorul, cum la 
baudelaire, Rimbaud şi Mallarme, la Eminescu sunt “imagini ale unui alt eu”. Se urmăresc 
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coordonatele pe care îşi face przenţa mitul poetului. Chiar într-o poezie de tinereţe, Numnai 
poetul, este prezentă “imaginea mitică a poetului” care prin vizionarismul lui “depăşeşte orice limită a 
realităţii”. Imaginea poetului se identifică vocii profetice, “aceea a credinţei într-un dincolo al fiinţării”.  
 Două capitole mari tratează tema orfismului şi a lumii ca labirit, în imaginarul 
eminescian. Sunt incursiuni de subtilitate şi de fineţe în interpretare, într-un context al 
universalităţii (“Eminescu trăieşte visul labirintic ca un drum către unitate, dar în acelaşi timpdescoperim 
neliniştea, suferinţa până la tăcere”). Observând obsesia lui eu în toate expresiile poetice la Eminescu, 
exegetul urmăreşte în fapt cum întreaga poezie a acstuia este străbătută de mitul orfic, într-o 
dimensiune tragică: ”Orfismul eminescian este simbolul central al < panoramei deşertăciunilor > lumii”, 
poetul atribuind  cântării orfice “calitatea originară a armoniei lumii”. Dimensiunea orfică nu este 
aici doar o plângere a dispariţiei iubitei ci primeşte sensul unui “declin al lumii”. Este analizat în detaliu 
întregul imaginar orfic la eminescu – apa, noaptea, timpul, harfa (“aruncarea harfei în mare implică 
un destin tragic al civilizaţiei”), ochiul mării etc. Urmărit în paralel acest imaginar la baudelaire, 
Mallarme şi la poetul nostru, Paul Iruc se vede îndreptăţit a constata că “Eminescu este poetul cel 
mai profund al orfismului european, în cele două ipostaze, a posesiei şi a absenţei cântării, de unde provine şi 
tragicul raport poet – cuvânt”. În imaginarul eminescian, eroul se confundă cu poetul, ca în Oda 
(în metru antic): ”Poetul este înmcântat de propria imagine romantică, în iluzia genialităţii, a eternităţii: < 
pururi tânăr >. Înaintea confruntării labirintice, el visează în interiorul sferei cosmice, unde < steaua singurătăţii 
> este Centrul. Mantia este în Odă simbolul zborului ce muzicalizează cosmic lumea. Poetul se iluzionează a 
stăpâni timpul şi spaţiul, ca şi cum universul sferei s-ar reproduce infinit în sine (...) Este un dialog în oglinda în 
care se proiectează acest tu obsedant. Celălalt care se îndepărtează, căci în imaginea lui Narcis trebuie să vedem 
nu doar tema de a pierde obiectul, ci de a se pierde ca obiect”.  
 Analiza poeziei eminesciene sub raportul imaginarului poetic într-un context 
european, îl conduce pe paul Iruc la o concluzie ce nu poate fi neglijată: ”putem sesiza două direcţii 
ale imaginarului care traversează opera. Una se referă la Narcis, dar nu este acel Narcis care se contemplă, 
îndrăgindu-se de propriul chip, ci, aşa cum arăta Julia Kristeva, este vorba de contemplarea Celuilalt din oglindă, 
care se îndepărtează. A doua direcţie, care în nenumărate moduri explicitează opera eminesciană, este mitul orfic. 
Ceea ce Marcel Raymond observa prin Charles Baudelaire, adică imposibilitatea imitării naturii şi < încarnarea 
propriului eu > a acesteia, începuse în romantism, dar devine abia la poeţii postromantici o traversare a unui lab 
irint, ce se referă la natură prin poezie. Eminescu este un poet crucial în analiza devenirii poeziei europene 
moderne, din mai multe perspective”.  
 Studiul lui Paul Iruc este, fără îndoială, o lectură nouă a liricii eminesciene, nu numai 
fără complexele provinciale ale une culturi (totuşi) mici, cum este a noastră, ci cu conştiinţa că 
prin Eminescu ne sincronizăm şi chiar avem şansa unui poet pe promontoriul modernizării 
poeziei europene. demonstraţia aceasta e cu atât mai preţioasăcu c-t vine din partea unui tânăr 
cercetător, aplecat asupra fenomenului, în dorinţa de a-l înţelege înainte de orice posibilă judecată. 
Cartea aceasta se situează între reperele temeinice ale unei alte perspective de citire, de cercetare 
şi apreciere a eminescului, în perspectiva opţiunilor secolului actualităţii.  
 

 
 



 10 

Şt. A. BANARU 
 

Anotimpuri 
 

Ai ocolit al toamnelor contur 
Cu-nsângerate frunze de paradă, 
Cu soarele căzut de pe arcadă 
Şi spart sonor de caldarâmul dur 
 
Şi străbătând ninsoarea din baladă 
Ai coborât în anotimpul pur, 
Cu iarna îngropată în femur – 
Mireasa mea cu suflet de zăpadă. 
 
Şi pentru primăverile de miere 
Ascunse-n flori ca o reminiscenţă 
Ai fost mereu o tainică absenţă ... 
 
Nu ţi-au vândut chemările severe 
Nici verile cu albastrele lor sfere 
Mustind de sunet grav şi de esenţă. 

 
Rudă săracă 

 
Vă mulţumesc, deci, vouă, lupi bătrâni 
Că alergaţi prin nea în lungi monoame, 
Cu ochii roşii şi sticlind de foame, 
Dinţilor voştri albi, fără ţâţâni 
 
Şi vouă vulturi cu regale coame, 
Voi patriarhi slujind pe căpăţâni 
Cu ciocuri sacre, ochiuri de fântâni, 
Punând punctul final atâtor drame, 
 
Vă mulţumesc! Fiţi binecuvântaţi 
Că trupul fără viaţă-l sfâşiaţi 
(Chiar dacă este ruda cea săracă 
 
A sufletului, decojit de mască) 
Şi nu-l lăsaţi în lut să putrezească, 
În hăul unde timpul e o cloacă ... 
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Cornel UNGUREANU 
 

Pe cine v-ar plăcea să urâţi? 
 

Apare, la un moment dat, în istoria cinematografiei un personaj nou,  foarte 
bine aşezat în ierarhile vedetelor: omul pe care v-ar plăcea să-l urâţi. Spectatorul 
s-a plictisit de frumoşii seducători, de vedetele fericit îndrăgostite, de superbele şi 
de admirabilii care garantează happy end-ul. A obosit. După ce răii au fost 
pedepsiţi cum se cuvine, după ce sadismul spectatorului (şi simţul său de dreptate, 
nu-i aşa?) a fost aşezat în drepturile sale, nu era cazul ca sensibilitatea lui să fie 
mişcată de Celălalt? Hollywoodul, atât de bine aprovizionat de fostele Imperii din 
Europa descoperă personajul perfect al seriei: Erich von  Stroheim. E un aristocrat 
naufragiat într-o lume în care ierarhiile se realizează altfel. E corect, e perfecţionist, 
e un om care are rădăcini. Acolo. Improvizaţia, lucrul făcut de mântuială i se pare 
detestabile. E rigid, are o faţă împietrită şi un discurs pedagogic, uneori strident 
pedagogic. Billy Wilder şi-l va lua pe Erich von Stroheim drept argument într-unul 
din filmele sale de referinţă – şi de referinţă pentru istoria cinematografului: 
Bulevardul amurgului. Marele regizor de odinioară, regizorul marilor eşecuri ale 
Hollywoodului joacă în filmul lui Wilder (anul de graţie 1949!) rolul unui valet: e 
valetul unei vedete de odinioară – valetul unei vedete care a jucat în filmele lui. În 
filmele gândite de el. Este bine aşezat în istoria care rămâne. A trecut pe linie 
moartă, dar a rămas alături de vedeta – de regina – de odinioară. Dar regina de 
odinioară este doar o bătrână care se autoiluzionează. Care e incapabilă să 
părăsească lumea în care a fost. Este paznicul şi protectorul bătrânei vedete, 
servitorul care vrea să o apere de sine şi, desigur, de cei răi. Dar mai întâi de sine. 

Erich von Stroheim este, în Bulevardul amurgului, ca şi în alte filme, omul 
pe care vă place să-l urâţi fiindcă ilustrează un contratimp detestabil.   

Nu numai filmul e nevoit  să  propună asemenea personaje. Literatura scoate 
la lumină un şir de personaje/autori care au momentele în care rămân în altă 
istorie, care  poate fi a autoiluzionării. 
     În literatura română vom descoperi autori urmăriţi cu o ciudată furie de mai toţi 
exegeţii. Fiindcă cultura din România este (totuşi..) literaturocentrică, „omul  pe 
care vă place să-l urâţi” poate fi întâlnit în literatură – în viaţa literară sau în 
bibliotecile aflate la îndemână. Care sunt personajele pe care cititorul român ar 
trebui să le urască? În primul rând ar fi acelea care vin dintr-o ordine imperială – 
care continuă o istorie condiţionată de contextele secolului al XVIII-lea. Şi 
începutul secolului al XIX-lea. Aş începe lista cu August Treboniu Laurean, pe 
numele său adevărat Augustin Trifan. Dacă luăm în considerare faptul că acest 
Augustin Trifan (aşezat sub nume imperial) s-a născut nu la Roma sau la Alba 
Iulia, ci la Fofeldea, pricepem că impresia rea poate fi alimentată corespunzător din 
detaliile biografice. Cum poţi intra în empireul românesc atunci când te numeşti şi 
Augustin şi Trifan şi eşti din Fofeldea? Şi când vrei să estropiezi limba română 
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printr-un monstru  latinist, numit Dicţionar al limbii române? Acestea, laolaltă, 
pot  să intre mai degrabă într-o comedie a culturii decât într-o istorie, fie ea şi 
critică, a literaturi. Nimeni nu va mai ţine minte faptul că faci parte dintr-o epocă 
eroică, ilustrată prin studii temeinice la Cluj, Sibiu, Viena, printr-un doctorat la 
Goettingen, prin cărţi de reală erudiţIe, precum acel Tentamen criticum  de la 
1840 sau Românii din monarhia austriacă? Mai nimeni nu ţine minte  că în 
1843 a intrat în celebra societate Frăţia şi că în 1845 realizează, împreună cu 
Bălcescu, Magazin istoric pentru Dacia? În 1848 este unul dintre bărbaţii 
importanţi ai revoluţiei, între 1870 şi 1872 este preşedintele Academiei române. 
Viaţa lui se va intersecta cu acea a lui Evanghelios Zapas, cel care îi va finanţa 
Dicţionarul (1871-1876). Pentru români istoria lui Evanghelios Zapas poate fi 
scandaloasă, pentru alţii, nu. Cum s-a îmbogăţit Zapas, finanţatorul Jocurilor  
olimpice din 1859? A fost el un Gigi Becali al sporturilor  din secolul al XIX sau a 
fost unul din marii bărbaţi ai renaşterii elene? Lungile procese între statul român şi  
greci cu privire la moştenirea sa  nu a împotmolit şi mai tare povestea 
dicţionarului? E greu să discuţi despre un şir de ardeleni erudiţi care, într-un 
anumit moment al istoriei, au avut opţiuni dictate de un anumit „simţ al istoriei”. 
Numeroasele personaje „negative” ale Ardealului, oamenii pe care ne place să-i 
urâm, ar trebui judecaţi nu doar printr-o opţiune (nefericită, zic adversarii lor 
victorioşi, zicem noi azi) ci prin întreaga lor operă. Fiindcă au în urma lor pagini 
care trebuie citite, recitite, descifrate, aşezate în contextul oferit de acel secol XIX 
al Europei Centrale sau al Europei. Oameni şcoliţi, uneori de o extraordinară 
erudiţie, de un devotament limpede faţă de cultura  română, ei fac parte dintre 
excluşii unui anume moment care ae nevoie de „personaje negative”. Pagini pe care 
cercetători excepţionali le dau la iveală din când în când. În Maniscriptum, nr,. 
1/1988  Ioan Chindriş publică un text extraordinar al lui August Treboniu Laurian 
(traducerea le aparţine lui Ulvine şi Ioan Alexandru) – „un poem de la 1848”. 
Extraordinarul personaj nu era doar un jurnalist, un savant, era un creator de 
manifeste poetice. În 1848,   explică Ioan Chindriş (1) era necesară o uniune între 
saşi şi români. Pe care August Treboniu Laurian voia să o solicite imperativ în 
acest poem numit Pentru Emancipare! Pentru reprezentare în Dietă! Tărâm 
de sălăşluire proprie confraţilor noştri valahi! Şi nu Uniune oarbă! 

 Uneori excluşii sunt cei care definesc anumite tipare culturale. Problema 
începe de la felul în care sunt înţelese personajele inaugurale ale unui moment 
cultural. Cei plecaţi din Ardeal realizează geografii simbolice prin refugii  şi reţele  
exemplare. Există câteva itinerarii  care ar trebui analizate. Primul ar fi cel al lui 
Gheorghe Lazăr. Născut la Avrig, dintr-o familie de ţărani, Gheorghe Lazăr va 
trebui să traverseze  evenimente istorice   definitorii pentru  schimbările sfârşitului 
de veac. E fiu de ţărani şi a putut să trăiască şi să respire timpul omului revoltat. 
Reper ar fi, pe această direcţie a cercetării, momentul 1784 – răscoala lui Horia, 
Cloşca şi Crişan. Al doilea reper pentru cercetător ar fi revoluţia franceză. Liberte, 
egalite, fraternite nu-i o lozincă, pentru el, străină. Şi nici inutilă. Iar Napoleon, cel 
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care zdruncinase câteva imperii, un personaj antipatic. Între  infracţiunile pedepsite 
cu  alungarea din Ardeal  se află şi aceea de a fi ridicat o cupă de şampanie în 
cinstea împăratului francez. Împăratul de la Viena nu suporta, totuşi, un asemenea 
afront. Al treilea eveniment al vremii lui Lazăr ar fi reformele iozefiniste. Este un 
timp al  gândirii liberale pe care Gheorghe Lazăr şi-l asumă. Putem să-i definim 
personalitatea şi în funcţie de ecourile revoltei lui Horia, şi faţă de revoluţia 
franceză, şi faţă de eliberarea de dogmatismele teologice. Este, fără îndoială, un 
teolog şi studiile sale de teologie sunt fundamentale. La Viena studiase teologia 
catolică, iar la Sibiu trebuia să-şi asume teologia neuniţilor – a ortodocşilor, ca un 
cărturar animat de liberalismul vremilor.(2) Dacă scriem că Bogdan Duică s-a 
apropiat de Gheorghe Lazăr aşa cum n-a mai făcut-o nimeni, identificăm un doar o 
relaţie specială între cei doi, ci şi calificarea unui profesor de literatură română: 
Bogdan-Duică. 
    În  monografia pe care G. Bogdan-Duică i-o consacră lui Gheorghe 
Lazăr,  capitolul al XVII-lea se numeşte Trecerea munţilor. Trecerea munţilor nu 
este o iniţiativă a lui Gheorghe Lazăr şi nu el inaugurează acest traseu, scrie 
învăţatul Bogdan-Duică în excelenta monografie pe care i-o consacră.(3). „Trecerea 
însăşi, în Muntenia, sau, cum s-a zis acum, “descălecarea-i culturală”, nu a fost nimic 
neobişnuit: înaintea lui trecuseră alţii; deodată cu el alţii; alţii şi după el”. Lazăr ştia bine în 
ce ţară se duce, subliniază Bogdan-Duică. Cu alte cuvinte, exista un flux care îşi 
avea varii argumente: 

„Trecerea în ţară era un fenomen mai vechi. Era chiar aşa de vechi, încât geografii  apuseni 
ai vremii îl înregistraseră lămurit. Astfel îl înregistră faimosul...întemeietor al geografiei statistico-
istorice, A.F. Buesching, care ştia că ardelenii preoţi trec să înveţe acolo a oficia ceremonii şi a  
vorbi frumos româneşte…..Trecând, unii rămâneau acolo; puţini dintre ei ajungeau în situaţiuni 
înalte sau numai bune; alţii se pierdeau în naţiunea transcarpatică aşa de adânc, încât nici nu li 
se mai ştia de urmă”.(4)  

Nu-i deci inutil sa vorbim despre felul în care Bogdan-Duică a dispărut din 
bibliografiile obligatorii ale cercetătorilor. Cuvinte lămuritoare a scris, la moartea 
lui, Sextil Puşcariu : „Unde poate duce această cercetare migăloasă a izvoarelor de inspiraţie şi 
a influenţelor, ne-o arată, între toate scrierile lui Bogdan-Duică, mai ales acea admirabilă 
monografie despre Gheorghe Lazăr, urmărit cu o dragoste fără seamăn în lectura sa, şi în mediul 
în care a văzut lumina zilei, în care a crescut şi s-a dezvoltat./ Mai ales la noi, unde istoria 
literară s-a făcut şi se face încă în parte şi azi în mod impresionist, repetându-se în fiecare manual 
nou clişee vechi,  fără critică şi fără rectificări şi perpetuându-se erori de fapt, stăruinţele lui 
Bogdan-Duică de a merge la izvor, de a cerceta fiecare amănunt biografic şi bibliografic, au 
însemnat o adevărată înviorare a istoriei literare ».(5) Semnificative pentru  fluctuaţiile 
simpatiilor pentru Bogdan-Duică sunt cele două texte ale lui G. Călinescu, primul 
în Adevărul literar şi artistic (« Înzestrat cu cunoştiinţe filozofice şi literare întinse,  
capabil prin urmare să se adapteze la obiect, Bogdan-Duică a fost un istoric literar inimitabil, un 
Tiraboschi al literaturii noastre. De la el noile generaţii pot învăţa bucuria de a trăi în 
intimitatea clasicilor prin tot ceea ce paşnica bibliotecă din rafturile sale e în stare să dezvăluie 
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cercetătorului neostenit »), al doilea, în  marea sa Istorie : aici G. Călinescu  scrie nu 
doar că în literatura mai nouă Bogdan-Duică este dezorientat, ci şi că e capabil de 
gafe memorabile, cum ar fi aşezarea în monografia consacrată  lui Lazăr a unei 
fotografii a enciclopedistului. Poza  nu putea fi a lui Lazăr fiindcă fotografia nu 
fusese încă descoperită la 1823. După cunoscutul  vers al lui Topârceanu ( în 
Academie  « e unul cârn şi idiot ») şi G. Călinescu mai descoperea un motiv de haz.  
Au rămas prin reviste studiile cele mai serioase despre Bogdan-Duică, semnate de 
Şerban Cioculescu, Ion Breazu, Dimitrie Popovici, Sextil Puşcariu. Dacă pentru 
Dimitrie Popovici Bogdan Duică era un Maiorescu al Ardealului (« dacă nu cu 
luciditatea maestrului, fără îndoială cu curajul lui ») pentru I. Breazu  el este, alături de  
Slavici şi Coşbuc, o prezenţă tutelară a literelor ardelene : « Dacă Slavici  dat directivele 
culturale şi politice ale bătăliei, dacă Coşbuc a fost poetul, G.Bogdan Duică a fost criticul curajos 
sigur de idealul literar urmărit ». O încercare de a-l reabilita astăzi  pe profesor este 
aceea a lui D. Petrescu, cu ediţia  de Studii şi articole din 1975 (Ediţie îngrijită, 
note şi prefaţă de D.Petrescu, Ed. Minerva). Zice prefaţatorul după cincizeci de 
pagini de travaliu exegetic : « Acest excurs prin activitatea de critic literar a lui Bogdan-
Duică….a vrut să-l convingă pe cititor că profesorul clujean a fost nu numai un  istoric literar de 
prestigiu, ci şi un critic literar conştiincios şi febril. Lipsindu-i maleabilitatea gustului, 
dispensându-se de mijloacele artistice, criticul şi-a limitat audienţa la public…..Criticul a ocolit 
armele ironiei, aşa încât duritatea  observaţiilor sale seamănă mai curând a dojană aspră făcută  
de dascăl elevilor săi, nepricepuţi şi leneşi decât a sfântă mânie creatorare ». Şi înapoi la 
Maiorescu, după ce vorbeşte despre erudiţia lui Bogdan-Duică : « Dar erudiţia poate 
cel mult înăbuşi sau strivi victimele, pe câtă vreme ironia sarcastică, aşa cum a cultivat-o 
Maiorescu, i-a fixat pe adversari într-un adevărat insectar, lăsat moştenire posterităţii… » 

    Aici ar putea începe  o discuţie despre « ardelenismul » care îi uneşte pe 
Gheorghe Lazăr şi pe Bogdan-Duică : sunt, amândoi, întemeietori de instituţii 
fundamentale. Primul, al  şcolii de la Sântul Sava, al doilea, (împreună cu alţii) a 
Universităţii Daciei Superioare de la Cluj, peste un secol. Amândouă inaugurează 
şcoli româneşti importante pentru devenirea ţării. Ar trebui sa reluam o discutie 
despre homo aedificator în cultura română, pornind de la spiritul constructiv al 
ardelenilor. Dar şi despre felul în care dispar din cultură şi din bibliografile 
obligatorii anumite nume. 
 
 
Note 
 
1. Prima semnalare a poeziei, arată Ioan Chindriş, o face Carol Goelner în 1933. În 
1979, în nr. 4 al Revistei de istorie şi teorie literară H. Stănescu face o comparaţie a 
poeziei lui Treboniu Laurian cu poezia săsească a epocii.  „Poemul, contextualizează 
Ioan Chindriş, reflectă situaţia creată în Ardeal în preajma  adunării de la Blaj din 3/15 mai 
1948, când partida liberală ungurească desfăşura o campanie furibundă în favoarea uniunii cu 
Ungaria. Această eventualitate punea în primejdie realitatea programului naţional al românilor, 
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care debutase cu proclamaţia lui Simion Bărnuţiu din 25 martie. În acest context îşi găseşte un 
loc bine definit problema saşilor din sudul principatuilui, cu atât mai loviţi de intenţia 
anihilatoare a ungurilor, cu cât erau...insule în mijlocul unei mări  româneşti. Acum, pe baza 
unor premise de origine mai veche, se cimentează o alianţă româno-săsească, apoi o rezistenţă 
comună, până la insurecţie”. 
2) Gheorghe Lazăr de G. Bogdan-Duică, Membru al Academiei Române. 
Cultura Naţională, Bucureşti, 1924 ”Viena oficială nu era chiar atât de catolică 
precum îşi închipuiesc unii scriitori – greco-catolici, de pildă. Descapuţinarea 
Austriei – vorba este a lui Voltaire şi  se derivă din Capuţinii păzitori ai 
sarcofagelor habsburgice – descapuţinarea începuse sfios îndată după  1700; se 
dezvoltase bine sub Maria Teresia; şi mai bine sub Iosif II....../Între catolicism şi 
dinastie era vorba acum şi desopre întâietate. Precumpănirea catolicismului în stat 
trebuia redusă, înfrântă. Mariei Theresa problema aceasta îi sta la inimă ca şi 
urmaşului ei. De aceea funcţiunile înalte în stat le ocupară treptat bărbaţi de cugete 
libere; iar şcoala, până acum instrumentul de oprire pe loc a cugetării, trebuia luată 
din mâinile soldaţilor lui Iisus; statul le şi luă.  (p. 28)  Şi adaugă învăţatul profesor 
clujean: „La Viena, Lazăr se afla, aşadar, între două curente: de la universitate îi adia 
catolicismul erudit; din viaţă i se îmbia îl îmbia raţionalizarea cugetării, credinţei”. (29) 
„Dincolo de studiile teologice, la a căror aripă liberală se aşezase Lazăr, se găsea o lume de idei 
politice, culturale  în toate formele culturii, literare,  de care Lazăr nu s-a izolat, pe care le-a 
căutat  căror urme se găsesc în cărţile bibliotecii sale./Simpatile sale politice  ale lui Lazăr sunt 
fridericiane şi iosefiniste”. (31) De reţinut insistenţele lui Bogdan-Duică asupra 
traducerilor lui Gheorghe Lazăr, îndeosebi asupra arhiepiscopului Platon: ”Pentru 
trebuinţele religioase ale poporului Lazăr  traduse  învăţătura ortodoxă a lui lui 
Platon, arhiepiscop de Tver. / Platon (1737-1812) fusese dascăl de religie al lui 
Paul Petrovici, fiul Ecaterinei II; ce i-a propus lui Paul, ajuns mai târziu împărat, se 
află în acesest catehism, tradus în mai multe limbi.(......). Lazăr, pentru care teologia 
era ştiinţă serioasă şi nuanţată, va fi simţit aceasta; şi dorind a da naţiei un text de 
credinţă nebănuită, dar totuşi mai liber conceput, traduse după nemţeşte, pe Platon 
al său (p. 37)  
(3). ibid., p.53 
(4).  „Începând de la 178o, tipăriturile româneşti de la Viena sunt neîntrerupte, an de an. Se 
simte încă efectul libertăţii de tipar iosefiniste; între 1794-1795 râul tiparului vienez seacă; 
Sibiul ia locul Vienei, pe când Bucureştii şi Iaşii dau puţine opere, mai ales bisericeşti. Buda 
începe a fi mai sprintenă abia pe la 1804…”  (5) 
5) Sextil Puşcariu -  Gheorghe Bogdan-Duică, în Revista Fundaţiilor Regale, 
An II, nr 2/1 februarie 1935, p.347 
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Dan BRUDAŞCU 
 

Timp obosit 
 
 

Timpul a obosit 
respiră greoi, anevoie 
şi scoate pe nări fuioare de vânt 
are ochii roşii şi absenţi 
parcă a încetat să mai curgă; 
deodată munţii se izbesc cu putere 
iar apele fierb 
ieşindu-şi din matcă 
doar tu, 
nevastă de hârtie, 
continui obsesiv 
să observi 
că mâine va ninge 
că au crescut teribil preţurile 
la ţiţei şi la vodcă 
sau că, iată, 
curva dracului, 
vecina din colţ 
şi-a luat o nouă brăţară 
şi şi-a scos câinele la plimbare 
să-i excite pe boşorogii 
ce-o urmăresc de după perdele 
când observi că eu tac 
şi-mi caut de lucru alături 
până trece potopul  

- de-o trece vreodată! – 
pleci spunând cu năduf: 
vine, totuşi, furtuna 
şi o să rupă brazii în munţi 
iar din cauza ta 

- da, mereu din cauza mea, păi cum – 
copilul a rămas fără pampers. 
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Plouă 
 
Plouă 
mereu 
sacadat 
iar eu 
am uitat 
că-n seara 
de vară 
fumez o ţigară 
singur afară 
şi-mi zic 
pur şi simplu-ntr-o doară 
că toate-s în van 
paravan 
diafan 
sau mutare 
-n uitare 
da, e seară 
ora nouă 
şi plouă 
Doamne, cât plouă 
mereu sacadat. 
 

Cruciada gerului 
 
Gerul a prins în îmbrăţişarea 
lui vicleană trupul plăpând al 
trandafirului 
Petalele-i albe sunt parcă 
sfârtecate de o nevăzută  
lamă de cuţit 
Când soarele se ridică o clipă 
într-un ungher de cer 
razele lui mângâie triste 
bobocii ucişi 
de cruciada gerului 
Trecătorii se mai opresc uneori 
şi privesc cu vădit regret 
trandafirii ce nu-şi mai revarsă 
miresmele 
în văzduh 
şi nu mai colorează 
colţul acesta cenuşiu şi rece 
 
Sufletu-mi plânge-n surdină 
şi tânjeşte după petalele plăpânde 
devenite de-acum amintire 

 
Indiferenţa oglinzii 

 
Se-aşează-n fiecare dimineaţă 
cochetă în faţa oglinzii de cristal 
vrând parcă să se convingă 
că nimeni nu va şti despre tainele 
nopţii abia terminate, 
că nu va bănui plăcerea trăită 
şi nici visele ce au urmat 
Nu-i curioasă să-şi descopere 
eventualele riduri sau semne 
ale implacabilei treceri a timpului 
nici să vadă dacă tenul ei este suficient de neted 
Caută să pătrundă, însă, dincolo de 
chipul văzut în oglindă şi 
chiar dincolo de clipa de faţă 
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Dar oglinda, indiferentă şi rece, 
oferă doar cunoscutele clişee 
şi rămâne mereu la suprafaţa lucrurilor 
Ea, neputincioasă sau doar indiferentă, 
nu-i mărturiseşte nimic din ceea ce va urma 
şi nici nu pare să fi intuit măcar 
clipele ce încă îi mai dau fiori. 
 

 

Strada 
 
Jos pe stradă 
Stau grămadă 
La palavre nişte babe 
Şi mai grase, dar şi slabe 
 
Iar dezbat, ca-n parlament, 
Despre fondul de rulment. 
Unele chiar nu-şi dau seama 
Când îl critică pe-Obama 
 
Şi e-n toate guralivă 
Una ce a fost sportivă. 
Se mai crede înc-o divă 
Da’ nu uită de colivă 
 
Moşii trec şi nu le pasă 
Se-ndreaptă târâş spre casă 
Mai tuşesc, dar nu se lasă 
Şi se chinuie c-o plasă 
 
Iar în colţ, la berărie 
E ospăţ şi gălăgie. 
S-a cântat şi s-a dansat 
Până toţi s-au săturat 
 
Şi s-au dus şi s-au culcat 
Unii-n parc, iar alţi-n pat.     
Şi-a rămas în berărie, 
Singur cuc, baciu’ Ilie. 
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Diana TOCACIU  
 

Ion Agârbiceanu. Figuri reprezentative din viaţa satului 
 

În creaţia sa, Ion Agârbiceanu a 
evocat mediul rural, lumea trecutului şi 
aşezările ei patriarhale. Ataşat locurilor 
natale, scriitorul a fost, de cele mai multe 
ori, „exponentul unei provincii căreia i-a simţit 
din plin frământările, istoria, dimensiunea 
morală”1. Schiţele, nuvelele sau romanele 
înfăţişează viaţa satului, care este redată 
tulburător şi ardent, în realitatea ei 
morală, dar şi din perspectiva perioadei 
istorice2. 

Ilustrând spaţiul rural, figurile 
personajelor dobândesc o anumită 
candoare, ele reaşază existenţa între 
limitele fireşti ale copilăriei şi bătrâneţii, 
acestea reprezentând o permanentă 
tentaţie pentru portretist: figuri de moşi 
şi babe, uitaţi de moarte, sunt cel mai 
des întâlnite. Tratarea portretelor sau 
redarea conflictelor păstrează accente 

realiste3.  
Tragismul personajelor se consumă în spaţiul neprietenos al unei naturi 

sălbatice, acestea impresionând prin omenescul lor, prin acceptarea destinului: 
Fefeleaga, Luminiţa, Vârvoara sunt suflete a căror dramă se consumă în tăcere. 
Fefeleaga este una dintre lucrările izvorâte din scene reale de viaţă, ilustrând 
destinul tragic al unei femei sărmane din lumea minelor din Munţii Apuseni, 
Măria Dinului, care îşi îngroapă pe rând soţul şi cei cinci copii. Scriitorul pune în 
lumină nobleţea morală a eroinei, în contrast cu micimea sufletească a celor 
bogaţi. Apogeul tuturor necazurilor este moartea Păuniţei, ultimul copil al femeii, 
care se stinge tot în preajma celui de-al cincisprezecelea an de viaţă. Viaţa 
Fefeleagăi, poreclită astfel, fusese un lung şir de suferinţe, urcând şi coborând 

                                                           
1 Mircea Zaciu, Ca o imensă scenă, Transilvania..., Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale 
Române, 1996, p. 211. 
2 Ibidem, p. 215. 
3 Vezi Mircea Zaciu, op. cit., p. 215. 
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„Dealu-Băilor”4, cărând poverile de piatră cu un cal de căpăstru. Dar acum, „când 
Păuniţa sta cu luminiţa de ceară la căpătâi”5, Fefeleaga simţea „că toată viaţa pentru 
copiii aceştia s-a chinuit..., pentru cinci, apoi pentru patru, apoi pentru trei, şi iarăşi pentru 
doi, şi în urmă pentru unul. Şi două lacrimi micuţe, cât gămălia, îi umeziră ochii uscaţi”6. 

Povestirea Luminiţa înfăţişează, de asemenea, biografia unui suflet 
chinuit. Baba Mâia, după o existenţă lipsită de bucurii, îşi aşteaptă moartea 
privind din pat prin geamul scund lumea de afară: ploile, norii, soarele. Zăcea de 
mult şi nu mai vorbea nimeni cu dânsa. Doar fata Salvina stătea cu ea, când nu 
mergea să muncească. Rămasă cel mai mult timp singură, baba Mâia îşi imagina 
iadul, deşi n-a făcut nimănui vreun rău. Îşi imagina întâlnirea cu sfântul Petru sau 
o plimbare imposibilă prin sat, ca să schimbe o vorbă cu vecinii, să guste din 
perele zemoase din livada dascălului sau să se bucure de soarele darnic. Păstra 
pentru clipa morţii o luminiţă de ceară, „sfântă luminiţă”7, care să îi lumineze 
drumul în veşnicie. Purtată de aceste închipuiri, baba Mâia simţea că se face 
uşoară ca un fulg, lunecând spre moarte. Simţind prea târziu că se stinge, întinse 
mâna, dar nu ajunse luminiţa de ceară care căzu. Bătrâna moare, cu mâna întinsă 
după această ultimă, unică mângâiere. 

Candoarea, umilinţa, alternanţa dintre supunere şi răzvrătire în faţa sorţii 
nedrepte ridică la rang de sfinţi portretele. Purificarea prin suferinţă şi 
frumuseţea sufletească vieţuiesc în descrierea trupurilor decrepite, măcinate de 
boală, deformate. Această umanitate de schilozi sau muribunzi exercită asupra 
naratorului o fascinaţie nouă, dominată de două realităţi obsedante: boala şi 
moartea8. O mare parte a prozelor scurte ale lui Ion Agârbiceanu au ca final 
moartea sau ea e însuşi evenimentul textului. Moartea însăşi este văzută ca un 
eveniment firesc în ordinea legilor naturale. Ea atinge nu atât trupul, cât sufletele 
ofilite înainte de vreme.  

Ion Agârbiceanu analizează zona de fantastic şi de mister a lumii 
ţărăneşti, păstrând o atitudine plină de candoare, optimistă în faţa existenţei9. 
Este un evocator autentic al satului transilvan, el „cultivă o proză încărcată de 
substanţă umană, rezultat al unei observaţii directe şi pasionate, cu concluzii morale şi 
sociale”10. 

Personajele lui Agârbiceanu nu sunt numai nişte ţărani idilici. Ca şi 
Slavici, Agârbiceanu înfăţişează personaje demonice, cu puternice drame 

                                                           
4 Ion Agârbiceanu, Fefeleaga şi alte povestiri. Ediţie îngrijită şi postfaţă de M. Zaciu, Cluj-
Napoca, Editura Dacia 1981, p. 66. 
5 Ibidem, p. 66. 
6 Ibidem, p. 66. 
7 Ibidem, p. 70. 
8 Vezi Mircea Zaciu, op. cit., p. 218. 
9 Ibidem, p. 227. 
10 Mircea Zaciu, op. cit., p. 227. 
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sufleteşti, suflete rătăcite, dispreţuind filosofia luminoasă şi dătătoare de echilibru 
moral a vieţii creştine. 

Iată, de exemplu, în Popa Man, autorul îşi propune să urmărească viaţa 
unui aventurier. Emanoil Manovici – popa Man – a ajuns păstor sufletesc al 
sătenilor din Teleguţa. Chipul său misterios ascundea un suflet nestăpânit, 
furtunos, care se dezlănţuie în momente de grea încercare. Tatăl său, Petru 
Manovici, un bogat negustor de porci, este în ascuns un îndrăzneţ contrabandist, 
obişnuindu-l pe copil, de mic, cu ideea unei duble existenţe. Este trimis de tatăl 
său la mănăstire pentru a învăţa preoţia, dar devine repede partener de petreceri 
cu călugării şi curierul lor de taină. După moartea năprasnică a tatălui său, el 
devine preot aşezat, dar nestatornicia îi dictează toate hotărârile. Fuge din sat şi 
nu se mai întoarce la preoteasă, ci colindă lumea, sub pretext că adună daruri 
pentru biserici. Poposeşte, într-o primăvară, în Teleguţa, sat rămas fără preot de 
douăzeci de ani, fiind atras încă de la început de frumuseţea Firuţei. Întrucât 
sătenii au aşteptat vreme lungă sosirea unui preot, descrierea slujbelor religioase, 
în care noul popă revarsă darurile altarului, ocupă un loc însemnat în nuvelă. 
Absenţa unui preot care i-a lăsat vreme îndelungată fără spovedanie şi sfeştanie – 
principalele elemente de alungare a necuratului – i-a determinat pe teleguţeni să 
creadă că prezenţa diavolului a pus stăpânire peste sat. Însă, ironia face ca 
adevăratul element de tulburare şi nelinişte în sat să fie chiar popa Man, un om 
care ascundea „un suflet torturat, lesne deschis patimilor”11. Patima pentru Firuţa i s-a 
strecurat în suflet încet şi dureros, dar sentimentul de milă faţă de aceasta se 
revarsă amar în sufletul lui. Renunţarea la această patimă se face cu preţul unei 
alte patimi, dorinţa de a aduna avere. Însă nu puteau fi evitate faptele sale din 
trecut, tocmai când credea că poate începe o viaţă obişnuită. Popa Man trezeşte 
revoltă prin faptele sale şi sfârşeşte prin a fi aruncat din sat12.  

„Întreaga povestire nu-i altceva decât proiecţia sufletului sălbatic al popii şi a 
metamorfozelor sale demoniace pe acest fundal inocent de psihologie colectivă, modulând – 
asemenea corului antic – un cântec nu prea variat, de câteva note”13. 
 Dar mai numeroase sunt chipurile de oameni simpli, bătrâni şi bătrâne 
mai ales, care au puritatea unei vieţi creştine şi par desprinşi din mituri străvechi. 
Întreaga lume înfăţişată de Ion Agârbiceanu reflectă credinţele populare care 
sunt păstrate cu sfinţenie, acestea influenţând viaţa oamenilor şi punându-i la 
încercare. 

                                                           
11 Cornel Regman, Agârbiceanu şi demonii. Studiu de tipologie literară. Ediţia a doua 
revăzută şi adăugită, Piteşti, Editura Paralela 45, Colecţia „Cercul literar de la Sibiu”, 
2001, p. 82. 
12 Vezi Ion Agârbiceanu, Nuvele. Ediţie îngrijită şi postfaţă de G. Pienescu, Bucureşti, 
Editura Cartea Românească, Colecţia Mari Scriitori Români, 1986, pp. 7-94. 
13 Cornel Regman, op. cit., p. 84. 
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Camelia FILIP 
 

TABLOU  
 
Ninge alb peste câmp, peste case de lemn 
Şi butucii uscaţi ard tăcut şi solemn, 
Plini de griji oamenii fac loc gândului bun, 
Parcă murmură-ncet un colind de Crăciun 
 
Şi zăpada sub cer se astâmpără-n nori 
Şi din greu în mai greu cad mansarde de flori 
Şi în tainic desfrâu, dintr-un tainic descânt 
 Ninge abur în piept, ninge alb pe pământ 
 
Dintre sănii la foc vin copiii zburând 
Şi prin limpezii ochi nu văd ierni care plâng 
Şi zăpezile-n joc oameni fac din ninsori 
Şi un zvon trece-n brazi şi iar ninge cu dor. 
 
 

FĂRĂ DOVADĂ 
 
Tot curge timpul, ba o ia la vale 
Dovadă n-am, nici martori, doar iubiri 
Te ating sau poate suntem doar ciocniri 
De două vise fără apărare 
 
Nu-mi amintesc ce se cânta-n abis  
Un rostogol lucid sau numai grabă - 
Tu te grăbeşti, eu mă grăbesc, ei mai întreabă 
Şi se transformă într-un ochi deschis 
 
O stare imperfectă de umbră şi culoare 
Atât cât tâmpla strânsă va  mai putea să-ndure 
Ne apără de asedii fiinţele impure 
Prin care curge timpul, ba o ia la vale 
 
Nici timp n-are timp să-şi trăiască 
Pe asfalt nici iubirea, nici frica 
Dovadă n-am, doar amintiri şi pripa 
Cu care las tot timpul să se nască 
 



 23 

 
RISIPIRE 

 
Nu ne găsim prin frunzele ce-n dans 
Ne mai stingeau din zile, ne mai stingeau din glas 
Prin vântul care-n ţăndări prefăcu 
Oglinda ochiului în care te scufund 
 
 
Prin fumuri chiar şi frunzele se duc 
În focuri altoite, în focuri de demult 
Doar lacrima ce iartă s-o păstrezi, 
Ea nu poate să ardă şi-a rămas 
O apă salvatoare pe obraz 
 
 
 

JOACA PREFERATĂ 
 
 
Şi mal şi val se odihnesc pe o pleoapă 
Cu mâinile întinse peste cer 
Nostalgic dor de ape le străbate 
Doar mările se zbuciumă şi pier 
 
E peste ochi azurul să-l absoarbă 
Şi cai de mare râd dansând la foc 
În recile statui încep să fiarbă 
Nisipurile ca un vechi  deochi 
 
Aproape e de nins, sau e departe 
Şi aproape toţi la masă am rămas 
Şi viul peste stins trece la fapte 
Şi firele de iarbă calde pasc 
 
Şi aproape e de somn ori de trezire 
Şi chiar  stafiile în câmp deschis 
Când dorm mai lasă câte-o amintire 
Şi tot vânăm prin parcul interzis. 
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Gheorghe ŞEITAN 
 

Malanca de la Ruginoasa – un ritual antic,  
dedicat zeului get al războiului 

 
În comuna Ruginoasa, din judeţul Iaşi, se mai păstrează, încă, un obicei desprins 

parcă de pe un tărâm barbar şi anume, ritualul bătăilor cu bâte, care se ţine de fiecare dată 
la cumpăna dintre ani, adica pe 31 decembrie şi dacă nu s-ar ţine se socoteşte că ar fi un 
semn rău pentru anul care vine. 

Tinerii din Ruginoasa, împărţiţi în două tabere adverse, numite deleni şi văleni, 
adică cei din deal şi cei din vale, se adună în această zi în vatra satului, sub privirile 
localnicilor, care nu au dreptul să intervină în favoarea vreunei tabere, ori alta şi încheie 
anul printr-o bătaie cu ciomegele. 

Cei declaraţi victorioşi au privilegiul de a-şi alege cele mai frumoase fete la 
balurile care urmează, iar potrivit celor spuse de bătrânii satului, cândva aveau un cuvânt 
de spus în adunările comunităţii şi chiar anumite drepturi asupra recoltelor (1). 

Tradiţia se numeşte în graiul localnicilor Malanca şi este bine de ştiut că, deşi 
pare un obicei violent, nimeni nu este rănit, căştigătorii sărbătorind de fiecare dată victoria 
bătând cu maciucile în pământ (2). 

Arătăm aici că un astfel de ritual exista în Egipt, în urmă cu 2.500 de ani întrucât 
este descris de Herodot în cartea sa de căpătâi ,,Istorii’’ şi transcriem mai jos conţinutul 
lui pentru a înţelege mai bine de unde derivă Malanca de la Ruginoasa, numit în limbajul 
de ziar ,,festivalul bâtelor ‘’. 

,,Cei care se adună la Heliopolis şi Buto aduc numai jertfe. Dar la Papremis, ca şi în alte 
oraşe, alături de jertfe se fac şi slujbe religioase ; la scăpătatul soarelui, câţiva preoţi îşi fac de lucru pe lângă 
statuia zeului, în timp ce alţii, cei mai mulţi, aşteaptă la intrarea templului cu ciomege de lemn în mână. 
Alţi oameni, mai bine de o mie,stau învălmăşiţi în faţa lor de partea cealaltă şi rostesc rugăciuni, ţinînd şi 
ei fiecare ciomege în mână.Statuia, care se află într-un mic chivot de lemn poleit cu aur, este dusă din ajun 
într-un alt sfânt lăcaş. Cei câţiva preoţi, rămaşi lângă statuie, trag o căruţă cu patru roate care poartă 
chivotul cu statuia, iar ceilalţi, care aşteaptă în faţa propileeelor, îi împiedică să intre în templu. Cei care 
stau şi se roagă ( de partea cealaltă), sărind în ajutorul zeului, îi ciomăgesc pe ceilalţi, care se apără (la 
rândul lor). Şi atunci să vezi încăierare cu ciomegele :  îşi sparg capetele, ba, după câte cred eu, mulţi chiar 
mor din pricina rănilor. Egiptenii însă ziceau că nu moare nici unul ‘’ (3). 

Ceea ce se înţelege, din cele spuse de Herodot este că în spatele acestor 
ciomăgeli rituale se află un scenariu care reiterează momente din biografia unor zeităţi 
importante din panteonul egiptean, iar această informaţie poate conduce la a afla ceea ce 
semnifica cândva  bătaia  de la Ruginoasa. Se obsevă cum confruntarea dintre cele două 
tabere având ca miză intrarea statuii în templu, statuie ce era dusă din ajun într-un alt sfânt 
lăcaş, pentru ,,a se înnoi’’, am zice noi, era precedată de rugăciuni colective, amănunt ce ne 
face să ne întrebăm dacă numele de Ruginoasa al localităţii nu vine cumva de la rugă. 

Bătaia cu ciomegele avea loc la egipteni între membrii aceleiaşi comunităţi, cele 
două tabere fiind împărţite astfel: o tabără îi reprezenta pe cei din templu unde-şi avea 
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locul de drept statuia zeului, o alta pe cei din afară. La Ruginoasa actanţii sunt vălenii şi 
delenii, reprezentanţi ai templului din deal şi templului din vale, într-unul fiind locul statuii 
ori un sibstitut al statuii iar în celălalt sfântul lăcaş unde se exila statuia în ziua precedentă 
sărbătorii. 

După cum scria Madeleine Biardeau (4), despre spaţiul religios vedic, mult 
asemănător celui getic, atunci când un ansamblu arhitectural cu funcţie sacră se află pe un 
deal, un ,,templu de sus’’ se opune în mod invariabil unui ,,templu de jos’’. Templul din deal 
conţine, de obicei, o reprezentare teribilă, înspăimântătoare, în schimb în templu din vale, 
care este mult mai frecventat de credincioşi, zeul este însoţit de o zeiţă, care îi poate fi 
soţie, soră sau mamă. De fapt tocmai despre un sanctuar comun  mamă-copil ne 
vorbeşte şi Herodot, în prelungirea textului citat mai sus, pe care îl cităm mai departe 
pentru o cât mai corectă înţelegere: ,,Cei din partea locului povestesc că sărbătoarea se ţine din 
următoarea pricină : în acest templu locuia odată mama lui Ares.Zeul, care crescuse departe de ea şi 
ajunsese la vârsta bărbăţiei, veni la templu să o vadă. Cum nu-l mai văzuseră până atunci, slugile mamei 
sale nu l-au lăsat să intre, ci l-au alungat. El însă, întorcându-se cu oameni dintr-un alt oraş, a bătut 
slugile şi a pătruns până la mama lui. De la această întîmplare se spune că se trage obiceiul bătăii cu 
ciomegele în ziua sărbătorii lui Ares ’’. 

Aşadar, Herodot ne informează în termeni destuli de expliciţi că sărbătoarea era 
dedicată lui Ares-zeul războiului, informaţie importantă şi de la care trebuie pornit în 
încercarea de a înţelege evenimentul ritual, numit Malanca de le Ruginoasa. Dacă avem în 
vedere şi faptul că istoricii antichităţii au arătat că Ares al grecilor nu este o zeitate 
autohtonă grecească ci ea a fost importată din Tracia (5) devine tot mai limpede că la 
Ruginoasa se păstrează, ca prin minune, după trecerea a mii de ani un ritual dedicat zeului 
traco-geto-dac al războiului, iar spre această concluzie ne conduce nu doar similitudinea 
scenariilor după care se desfăşoară ci şi alte amănunte la care vom face în continuare 
referire. Prin ricoşeu, mitologia traco-geto-dacică este donatoare şi pentru mitologia 
romană, întrucât Marte al romanilor nu era decât o adaptare a lui Ares grecesc, iar faptul 
că zeul războiului s-a născut la geţi este consemnat şi de către Iordanes aspect asupra 
căruia vom mai reveni. 

Mai întîi însă este necesar să înţelegem natura duală a zeului Ares, dată prin 
faptul că pe de o parte el patrona luptele, fiind deci o divinitate teribilă în stare să înfrângă 
şi să distrugă, iar pe de alta deţinea atribute legate de fertilitatea ogoarelor şi a femeilor, iar 
dansurile războinice ce îi erau dedicate vizau, de obicei ambele funcţii, nu întotdeauna 
înţelese de greci, aşa cum se întâmplă cu tot ceea ce este adus din afară. Probabil în aceste 
dansuri plugul era şi unealtă pentru arat şi armă de luptă ca şi la Balarama al hinduşilor şi 
cum se poate deduce şi din scenariul Căluşarilor, unde nu s-a observat încă faptul că 
imprecaţia ,,Hălăşa !’’, rostită între două figuri de dans inseamnă, în limba sanscrită ,,Plugul 
!’’ (hălă). Există un episod din biografia lui Ares, ca o parabolă la natura sa de zeu al 
fertilităţii şi anume relaţia sa extraconjugală cu zeiţa frumuseţii Afrodita, descoperită de 
Helios-Soarele, situaţie ce nu trebuie judecată prin prisma termenilor de moralitate, cu atât 
mai mult cu cât, în unele variante Ares este chiar soţul legitim al Afroditei. Bătaia cu 
ciomegele în pământ a celor victorioşi în Malanca de la Ruginoasa ar trebui să semnifice 
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trezirea pământului la un nou ciclu de vegetaţie, o nouă hierogamie între cerul pluvial şi  
Tera,  îngemănare patronată şi asitată de sus de către Soare, întocmai cum Helios îi 
surprinde pe Ares şi Afrodita în îmbrăţişarea patului. Cultul lui Ares în Grecia, de sorginte 
străveche, tracică, greşit înţeles de către greci îl prezintă la Trezena ca tată al amazoanelor, 
venerat împreună cu ele în acelaşi templu, iar la Tegeea el apare ca un zeu al femeilor, iar 
toate aceste abateri de la regulă par a se fi format în mediu traco-geto-dacic, înainte ca el 
să treacă în cultura elină arhaică şi clasică. 

Iar dacă ar fi să căutăm un personaj din cântecele bătrâneşti ale românilor, cele 
autentice ce vin din străvechime, care dispune de calităţile de mai sus ne putem opri la 
Manea din Toma Alimoş, cel cu măciuca nestrujită, numai din topor cioplită, deci un 
războinic,dar în acelaşi timp şi 
                                
                                 Manea al câmpiilor 
                                Stăpânul crângurilor 
                                Drăgăstosul fetelor 
                                Iubeţul nevestilor (6) 
 

În favoarea unei zeităţi getice cu nume provenind de la rădăcina ,,man’’ pledează 
resursele lingvistice ale limbii române unde avem atât ,,mânia’’ ca izbucnire violentă cât şi 
,,mănos’’- rod bogat, calitate a pământului. Că geţii nu numai că au avut o divinitate de tip 
Ares-Marte, dar că această divinitate le-a apaţinut lor de drept şi ca sorginte şi nu grecilor 
ori romanilor, o spune chiar istoricul Iordanes, citându-l de fapt pe Virgiliu, în lucrarea sa 
intitulată Getica: ,,Până într-atât au fost lăudaţi geţii, încât s-a spus că la ei s-a născut Marte, pe care 
fantezia poeţilor l-a numit zeu al războiului, de unde şi Virgiliu spune: Tatăl Gradivus, care ocroteşte 
ogoarele getice. Pe acest Marte geţii l-au adorat întotdeauna cu un cult  sângeros (căci prizonierii ucişi erau 
jertfe ale lui), socotindu-l zeul războiului, care nu poate fi îmblânzit decât cu sânge omenesc.Lui i se 
dedicau primele prăzi, lui i se atârnau de trunchiuri de copaci hainele luate de la duşman şi i se acorda mai 
multă pietate religioasă decât celorlalţi zei, fiindcă li se părea că divinizându-l pe el îşi divinizează propriul 
strămoş.’’ (7). 

Acel copac consacrat Tatălui Gradivus al geţilor şi de care se atârnau prăzile de 
război trebuie să fi fost stejarul pentru că el se mai numeşte la români şi ,,grădun’’ (8) sau 
,,gorun’’, adică groaznicul, pentru că în limba sanscrită cuvântul ,,ghora’’ înseamnă ,,groază’’. 
În timpul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt încă se mai păstra obiceiul getic de a i se aduce jertfe 
sângeroase  zeului războiului, prin intermediul stejarului, pentru că, potrivit legendei 
numită ,,Dumbrava Roşie’’, voievodul amintit a înjugat prizonierii la pluguri, a arat cu ei 
în locul animalelor, până la epuizarea lor fizică şi i-a pus să semene ghindă, iar faptul că 
pădurea de stejari care a răsărit ulterior a căpătat numele de la culoarea sângelui este cea 
mai bună dovadă a unui cult sângeros, păstrat în memoria colectivă peste milenii. 

Dosarul lui Gradivus al geţilor este mult mai amplu şi nu ne propunem a-l 
epuiza aici, ceea ce ne interesează acum este a găsi acele corespondenţe care există 
dincolo de timp şi spaţiu geografic, cu elementele Malancăi de la Ruginoasa, ştiut fiind că 
anumite ritualuri se repetă pe diferite meridiane şi în diferite culturi ale globului. Mai 
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dăinuie sărbători unde au loc bătăi cu ciomege la unele popoare de pe continentul 
american, însă nu este clar dacă acest obicei provine de la populaţiile amerindiene ori el a 
fost transplantat de către coloniştii care au venit aici. Însă cercetările au arătat, de fiecare 
dată, că mitologia getică era mai degrabă compatibilă cu cea vedică, întrucât,  spaţiul 
carpato-dunăreano-pontic a fost leagănul de formare a culturii arienilor, străvechea 
populaţie care a migrarat apoi spre est, până pe teritoriul actualei Indii, iar a căuta să 
înţelegem zeul getic al războiului prin intermediul omologului să hindus ni se pare mai 
mult decât necesar. 

Potrivit literaturii vedice, zeul războiului se numea Skanda şi ca şi la Ares al 
grecilor el este fiul cuplului divin suprem, adică Shiva şi Parvati; se pare că Parvati nu l-a 
născut direct ci doar la adoptat, iar mitul naşterii lui Skanda, numit şi Karttikeya merită 
prezentat întrucât el ne aminteşte de cuplul divin mamă-copil războinic din mitologia 
egipteană, povestit de Herodot. 

Se spune că sămânţa procreatoare a zeului Shiva a ajuns în fluviul Ganga, unde 
tocmai atunci se scăldau cele şase frumoase Apsara, care întruchipau constelaţia Krittika, 
cunoscută de greci cu numele de Pleiade. Aceste tinere curtezane cereşti au rămas 
însărcinate, născând apoi şase băieţi, care, printr-un act de magie s-au unit într-un singur 
trup cu şase capete, 12 ochi şi 12  braţe, numit Karttikeya, după numele constelaţiei ce i-a 
fost doică, sau Dvadasalocana, adică cel cu 12 ochi. Se observă că, după cum Apsarele 
întruchipând constelaţia Krittika se scaldă în Gange, tot astfel Pleiadele grecilor sunt fiice 
ale lui Pleione, la rândul ei fiică a lui Oceanos, apa fiind elementul de legătură dintre cele 
două mituri despre aceeaşi constelaţie cerească. Constelaţia Pleiadelor apare în Grecia, pe 
bolta cerească pe la începutul lunii mai şi apune pe la finele lui octombrie, iar perioada cât 
ea se află pe firmamentul ceresc corespunde cu anotimpul ploilor şi al furtunilor (9). 
Însuşi numele lor de Pleiade şi al mamei lor Pleione vine de la geticul ,,ploaie’’, pentru că 
ipoteticul latinism ,,plovia’’ de la care se crede a deriva etimologic nu a fost atestat. 
Pleiadele sunt o personificare a ploii, ploaia însemnând pentru hinduşi şi femeia fertilă şi 
anotimpul vară, anotimpul ploilor, adică pe limba sanscrită ,,varsa’’, adică vara getică şi 
deopotrivă ceea ce se varsă din cer. Aceste mituri provin dintr-o societate veche care îşi 
măsura anul prin două anotimpuri - iarna şi vara. Importanţa astrologică a Pleiadelor se 
explică, în primul rând prin aceea că, în urmă cu cinci-şase mii de ani, răsăritul lor marca 
primăvara numele celei dintîi case astrologice din zodiacul chinezesc este Mao, adică 
Pleiadele. În Polinezia, ca şi în Peru, anul începea în ziua în care această constelaţie apărea 
din nou la orizont.În aceste două regiuni ale lumii, ca şi în Grecia antică, acest grup de 
stele era socotit ca veghind asupra agriculturii (10). 

Refacem astfel, prin deducţie logică, o informaţie astăzi pierdută şi anume faptul 
că zeul getic al războiului era sărbătorit la început de an nou, la răsăritul pleiadelor, şi 
anume, primăvara, în urmă cu cinci-şase mii de ani, iar mutarea anului nou iarna a 
determinat şi mutarea ritualului pe 31 decembrie aşa cum se desfăşoară în zilele noastre la 
Ruginoasa. În sprijinul acestei afirmaţii mai aducem încă un argument, şi anume prezenţa 
unui animal patruped cu coarne numit Turcă în cadrul colindelor cetelor de feciori de an 
nou, care derivă dintr-o ispravă a lui Karttikeya, şi anume omorârea demonului-bivol 



 28 

numit Taraka. În amintirea uciderii lui Taraka de către zeul victorios al războiului şi 
fertilităţii, deopotrivă, feciorii colindători de astăzi participă la uciderea Turcii, o moarte 
violentă, prin lovire cu ciomagul, înnecare sau împuşcare (săgetare) (11). 

Am lăsat mai la urmă încercările de explicarea numelui de Malanca sub care se 
păstrează astăzi sărbătoarea de la Ruginoasa, arătând aici că la mijloc poate fi o metateză 
de la Mancala, la rându-i o transcriere incorectă a lui Mangala, care nu este decăt un alt 
nume al lui Karttikeya şi totodată numele planetei Marte în hinduism (12). Nu ar fi 
singura dovadă că la geţi zeul războiului se mai numea şi Mangala, toponimul Mangalia  o 
demonstrează. 

Mai arătăm că, în  ciclul Novăceştilor, se mai păstrează amintirea unui copil de 
ţâţă, de o putere uriaşă, abandonat de mama lui în adâncimi de codru, în sihla munţilor cu 
un topor de fier de cincizeci de oca alături, ca jucărie şi armă de luptă : 
 
În munţii Mohanului, 
În codrii Catrinului, 
 La floarea vijdeiului, 
Sub un fag cu vârfu’nalt 
Şi la poale înrotat, 
Un copil mic e culcat,  
De trei zile e născut, 
Num-o dată ţâţ-a supt, 
Mama sa l-a lepădat, 
Căci nu s-a fost cununat, 
Dar a pus pe lângă el 
Un toporel mititel, 
De cincizeci d-oca de fer, 
Să se apere cu el ! 
Şi copilul, când durmea, 
Şi suflarea îi ieşea, 
Poalele de-a fagului 
Spre-nălţimea vârfului 
Ca de viscol se izbea, 
Iar când sufletul-şi trăgea, 
Poalele de-a fagului, 
Spre faţa pământului, 
Pân’la gură-i ajungea (12) 
 

Ca şi Karttikeya, alăptat de cele şase apsara-pleiade, copilul de o forţă uriaşă, 
mânuind cu dezinvoltură un topor gigantic de cincizeci de kilograme,  din cântecele  
novăceşti, după aducerea lui în cetate, este alăptat de mai multe femei, iar, după cum 
afirmă textul, treizeci nu-i ajung ca să-l sature. Se află aici arhetipul copilului cosmic, 
alăptat de ploi,crescut departe de mama sa şi de tatăl său-cuplul divin suprem, şi care la un 
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moment dat intră, printr-o împrejurare sau alta, în cetatea cerească, pentru a-şi cunoaşte 
părinţii, iar momentul întâlnirii era sărbătorit de geţi printr-un ritual aparent violent, 
războinic, pe potriva atribuţiilor care-i revin zeului. 

Mai întâi are loc o întâlnire cu tatăl, în ciclul de care vorbim însuşi bătrânul 
Novac, iar această întîlnire are caracterul unei lupte, moment în care copilul grozav îi 
învinge pe rând pe locotenenţii tatălui - Gruia şi Ioviţă. Întâlnirea cu mama, are loc mult 
mai târziu, după spusele lui Herodot (vezi paragraful de mai sus) care descrie ritualul de la 
Papremis (Egipt), zeul ajunsese la vârsta bărbăţiei, adică la majorat, vârstă pe care o au 
tinerii participanţi la bătaia cu ciomege de la Ruginoasa. Este vârsta care face trecere de la 
copilărie la bărbăţie, când adolescenţii devin adulţi având dreptul să ia cuvântul şi să-şi 
spună părerea în adunările săteşti ori să participe la războaie dacă le era predestinată o 
carieră a armelor şi lucru foarte important, puteau să-şi întemeieze o familie. Sunt două 
aspecte distincte în tot acest ritual: ascunderea pleiadelor de pe cer, din octombrie până în 
mai, echivala cu perioada când tinerii primeau o iniţiere războinică paternă, în spaţii 
retrase, în păduri, iar apariţia pe cer a pleiadelor însemna revenirea în societate, ca tineri 
maturi gata să cunoască femininul cosmic, indiferent că este vorba de mamă ori de 
viitoarea soţie, iar acest ultim aspect este întărit de declaraţiile bătrânilor din Ruginoasa 
cum că tinerii consideraţi învingători au dreptul să-şi aleagă cele mai frumoase fete. 
  
Note :  

1).Obiceiul face subiectul unor relatări în presă la fiecare sfârşit de an, cu accentul pe partea de 

senzational.A se vedea ziarele Evenimentul-Iaşi şi Orizontul-Paşcani, dar şi presa audio-vizuală.  

2)Despre semnificaţia bătutului cu bâtele sau cu maiul în pământ a se vedea Ion Ghinoiu, Obiceiuri de 

peste an, Ed.Fundaţiei Culturale Române, Buc.,1997, pg. 18  

3)Herodot, Istorii,Ed.Teora, Buc., 1998, vol.2, pg.81  

4)M.Biardeau,Hinduismul, Ed.Simposion, 1996, pg. 181  

5) Anna Ferarri, Dictionar de mitologie greacă şi romană, Ed.Polirom, 2003,pg.92-93  

6)Toma Alimoş, Ed.Minerva, Buc., 1986, pg. 104  

7) Iordanes, Getica, Fundaţai Gândirea, Buc. 2001, pg. 15  

8)Constantin Pârvu, Universul plantelor,Ed.Enciclopedică,Buc. 2000, pg.797  

9) Anna Ferrari, op. cit., pg. 677-678  

10). J.Chevalier, A.Gheerbrant, Dictionar de simboluri, Ed.Artemis, Buc., pg.107-108. Polybios spune că 

pe vremea titanilor ,,anul se implinea la răsăritul Pleiadelor'' ( dupa Ion Drăguşanu, ,,Vechi colinde 

bucovinene'' în Revista română de etnoistorie)  

11). Ion Ghinoiu, op. cit., pg. 205  

12). Zei şi demoni, Lexicon, Edit. Enciclopedică, Buc., 1999, pg. 201.  

13). At.Marian Marienescu,Novăceştii, Ed.Minerva, Buc., 1970,  pg.81.  
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Marin MOSCU 

ÎNCREDINŢARE 
 
Umbra grea înjunghie 
Somnul rămas 
În scorburile clocite. 
 
Lucrurile pierdute 
Falsifică socotelile. 
 
Creşte trecerea-n ecou. 
 
Cad vârfurile lumii. 
 
Arcuirea eterului 
Mistuie fecunditatea. 
 
Catedrale de aripi încremenesc 
Deasupra apelor. 
 
Degetul jocului sparge 
Puful stelelor. 
 
La apusul dragostei 
Încredinţez  
Nebunia râvnită! 
 

ÎNTREBARE 
 
La poarta orizontului 
Pulsul luminii trece 
Ca o pasăre în zbor 
Fără să lase urme. 
 
 
La al câtelea vers 
Poezia moare 
Sau poezia renaşte? 
Se întreabă poetul 
Vopsind cu lumină 
Universuri! 
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Valeria MANTA TĂICUŢU 
 

Din cauza fluturelui 
 
 „O cuşcă pentru poet” (Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 

Cluj-Napoca, 2007) este al şaselea volum de poezie al lui Ion 
Cristofor, autor clujean cunoscut, îndeosebi, pentru lucrările de 
istorie literară, pentru traducerile şi eseurile sale şi destul de puţin, 
din păcate, pentru discursul liric de foarte bună calitate. 

Volumul are o tematică generoasă, abordând o anume 
elegie de tip modern, în care esenţiale devin nu numai raporturile 
dintre poet şi lumea înconjurătoare, ci şi, mai ales, sentimentele pe 
care le implică acest raport. Se recunosc cu uşurinţă ecouri 
expresioniste (dinspre Georg Trakl, cu precădere), mai cu seamă în 
viziunile apocaliptice, în conturarea unei lumi groteşti, lipsite de 
valoare, deformate. Surprinzător este felul în care aceste trăiri halucinatorii ale unui sfârşit de 
lume se îmbină cu expresia lirică a propriilor sentimente şi idei. Trebuie remarcat totuşi 
accentul pus pe gândire, pe elaborarea discursului, pe stăpânirea şi păstrarea lui în limite 
rezonabile. Sunt poeme în care gândirea pură şi influenţele filosofice ori livreşti diminuează 
tensiunea lirică: „N-a mai rămas nimic din acea ţară / decât un gust de sânge în gură / praful adunat în 
cutele hainelor / vântul ce trage de limbă focul din sobă // şi amintirea bărcii funerare / din cedru de Liban / ce 
a purtat faraonii pe Nil / sau în lumea de dincolo / printre zeii nemuritori...// zeităţi cu capete de lei sau de 
câini / al căror lătrat îl mai auzi în nopţile de insomnie / în care te vizitează Osiris / îmbrăcat în frac / cu 
monoclul şi mănuşile albe de funcţionar / ale straniului domn Kafka” („Kafka”). 

În general, însă, Ion Cristofor preferă orizontul lumii acesteia, rareori depăşindu-l 
pentru o plasare în metafizic, de unde şi predominanţa tonalităţii ironice. Actul de creaţie, ca şi 
creatorii, de altfel, par a fi fost învinşi, se încovoaie sub povara contingentului, iar evadarea în 
imaginar nu mai reuşeşte să-i salveze: „Despre aceste oi negre ale marii noastre familii / ziarele vorbesc 
doar din când în când / când vreunul din exaltaţii ăştia îşi înfig câte un cuţit în inimă / când îi calcă tramvaiul 
când îşi taie urechea / sau când vreun geniu neînţeles de nevastă se spânzură / în arborii de pe domeniul public 
// Acum că au venit în sfârşit americanii / cu democraţia lor aeropurtată / (păcat că bunicul dus la canal 
pentru totdeauna / nu i-a mai prins ghinionist săracul) / acum când grădinile zoologice au dat faliment / e cazul 
ca domnilor poeţi / să le dăruim fiecăruia câte o cuşcă proprietate personală” („O cuşcă pentru poeţi”). 

O temă abordată cu precădere este cea a întoarcerii la rădăcini, a continuităţii pe linie 
filogenetică: strămoşii se risipesc în elementele naturii, în pământ, izvoare şi flori, în fântâni şi în 
ierburi, influenţându-şi subtil urmaşii: „Craniul şi câteva mărunţişuri / ţi-au fost trimise urmaşilor / într-
un colet recomandat / pe adresa din buletin / atâta doar că poştaşul miop / greşeşte mereu adresa / cu atât mai 
mult cu cât / casa în care locuieşti e cuprinsă de flăcări / în fiecare zi // bunul tău tată încearcă în zadar / s-o 
stingă cu fântâna de la picioarele sale / mama i-aduce găleţi cu apă // i-aud cum se îndeamnă / bieţi oameni 
bătrâni / cu vorbe răstite sau blânde // deodată se face seară / şi casa devine un morman de cenuşă // cad 
morţi de oboseală / sub iarbă / îmbrăţişaţi de propria lor umbră”. („Casa”). 
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„Locuit de moarte” (v. Irina Petraş), poetul o sfidează ori o acceptă, o consideră un rău 
necesar sau, mai des, o pune în antiteză cu „viaţa de unică folosinţă”, într-un elan romantic de 
a se ridica deasupra amândurora, de a le stăpâni prin ironie. Tonalitatea joasă este motivată 
estetic de încărcătura afectivă, de trăirea emoţională a propriei condiţii: „Palid / în faţa oglinzii / 
îţi speli mâinile cu indiferenţa / procurorului din Iudeea // brusc o rană îşi întinde trandafirul pe faţa ta / când 
tocmai te gândeşti la părul ei pubian / strălucind ca barba întunecată a unui rege asirian // o viaţă răvăşită sub 
sorii ei negri / o viaţă împuţită de zvonuri de laşităţi de nimicuri // viaţă de unică folosinţă / ca ieftinul aparat 
de bărbierit / pe care tocmai îl arunci în coşul de plastic” („Viaţă de unică folosinţă”). 

Mitul christic este abordat dintr-o perspectivă vag ironică, poetul, fără a se îndoi de 
existenţa divinităţii, o desacralizează, o laicizează, reintegrând elementele de ritual în ordinea 
măruntă a lumii. Atât personajele biblice (Iuda, Pillat din Pont, Petru ş.a.), cât şi simbolurile 
fundamentale sunt coborâte în mundan, unde sacrificiul pare mai puţin important în raport cu 
trădarea (Iuda e, de departe, cel mai des pomenit). Trăind în „ceasul istoriei” şi nu în cel astral, 
poetul, ca şi lumea de care nu se poate desprinde, are în permanenţă gustul morţii şi al eşecului 
pe buze. Ceea ce imaginează Ion Cristofor este o lume de zombies supuşi unor 
comandamente ce nu mai ilustrează voinţa lui Dumnezeu, ci a opusului său, Satana. 
Antinomiile structurează, de altfel, majoritatea poemelor, aproape de fiecare dată apărând 
nevoia de punere în balanţă, de falsificare a cântarului, de contrafacere a ceea ce, prin definiţie, 
ar trebui să fie simplu, esenţial, neprefăcut: „M-am chinuit am ostenit toată noaptea / să-i pun un fitil să 
dau foc întunericului / când deodată luna roşie carnivoră / începuse să devoreze lucrurile din preajmă // M-am 
agitat am strigat în zadar prin fereastra deschisă / la frânarii ce veghează deriva continentelor / erau beţi sforăiau 
ca porcii // Dimineaţa ceaţa m-a întâmpinat în stradă / palidă cu craniul meu în poală / cu câteva hârtii 
mototolite în mâinile ei scheletice // Sobolii adâncurilor soseau din abataje / cu dinamita ascunsă-n merinde / 
paşii lor răsunau până-n lună / peste acoperişuri bordeluri lazarete şi case // dar Petru netrebnicul nu mai avea 
lacrimi / ceasul istoriei amuţise / sau poate cocoşul să mai cânte uitase” („Munci şi Sile”). 

Scrisul nu mai este har, stare de graţie, inspiraţie divină, iar poetul, „grămătic”, transcrie 
doar semne care s-au golit de sens, încetând să mai fie cuvinte-imagini ziditoare de universuri şi 
miraje. Poetul încetează în finalul discursului să mai transcrie aceste semne, de vreme ce ele 
însele i se refuză, dobândindu-şi independenţa. Se constituie astfel o nouă triadă, în care 
legătura dintre Dumnezeu, poet şi cuvânt se destramă, iar poetul ajunge să se situeze, din 
orgoliu romantic, precum Dan / Dionis din proza eminesciană, pe aceeaşi treaptă cu Dumnezeu. Teama 
de pedeapsă pentru blasfemie lipseşte din cauza condiţiei mizere în care par a se zbate cei doi stăpâni ai logosului: 
„Poezia şi stelele / nu sunt cotate la bursă // Se crapă de ziuă / Dumnezeu cară plictisit / luna şi stelele ofilite 
în magazie //  dar eu netrebnicul tău grămătic / ce să fac Doamne îţi strig / cu aceste semne / cu aceste şiruri 
negre / ce ies din mine ca furnicile” („Poezia”). 

Scrisul înseamnă trudă inutilă de a metamorfoza, în imaginar, ceea de este urât, 
meschin şi murdar; creaţia, conotată ca tragică „vărsare de sânge” ori luptă pierdută de construire 
a unei lumi de diafanităţi în locul celei „de unică folosinţă”, este drumul ce drept către moarte 
duce: „Din cuvinte curge un fluviu de sânge / Din apa chioară nu se face vin // Cade seara în cărţile noastre. 
Amin” („Cartier”). De ce mai scrie poetul, ştiind toate acestea şi mai ştiind, în plus, că  ”poezia 
nu se mai urcă la cer?”. O spune el însuşi: din cauza fluturelui: „Fluturele tremură / pe mâna ta / 
pietrificată // Mileniile se retrag în umbră / în scâncetul de copil al mării” („Fluturele”). 
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DOINA  CETEA 
 
 

Iedera 
 

Iedera căţărată pe 
Zidul strivit de timp 
Din cimitirul cetăţii 
Pare un monstru 
Ce soarbe 
Stropii calzi ai luminii. 
Şi rădăcinile ei în adânc 
Se încolăceau, se muşcau 
Căutând firul iute al apei 
Ce curgea peste părul 
Morţilor tineri. 
Ochii morţilor urcau în ochii 
frunzelor 
Buzele lor albăstreau lutul 
Şi aşa privindu-i 
M-a cuprins frica. 
Şi aşa, fărâmă cu fărâmă 
M-am pierdut privind 
Spre înaltul cerului 
Unde mi s-a părut că 
Zboară crucile 
În formă de păsări. 
 
 

Amintiri 
 
Mă scutur de amintiri 
Ca şi câinele de părul lui de prisos 
Dar smocuri de scaieţi maronii  
Spânzuraţi în coadă nu vor să-l 
părăsească 
Aşa cum din cotloanele întunecate 
Ale memoriei  
Nu vor să plece 
Imaginile deşănţate, diforme 
Ale întâmplărilor. 
Ca şi prunele viermănoase 

Ascunse între frunze 
Cuvintele şoptite 
Tăinuite-n memorie 
Stau ascunse 
Până când un gând, ca un vânt 
Sparge ochiul uitării. 
Şi iată-mă la cinematograf  
Prinsă într-o sală întunecată 
Ca în pielea unui bivol 
Strângându-mi paltonul cuib de 
fluturi 
Să-mi apăr gâtul şi sânii de frig 
Şi de sărutul bărbatului 
De mâinile lui tremurânde 
Care mă căutau 
De acele cuvinte care-mi înfiorau 
pielea 
Şi-mi dezlănţuiau vise abia născute 
De mirosul ascuţit care venea 
Din mâna în care el bărbatul ţinea 
Pe el se ţinea 
Şi se tot îndoia, se tot îndoia 
Ca o ramură verde de-alun. 
 

Poveste 
 

A fost odată ca niciodată 
Şopteşte copilul cu ochii albaştri 
Privind rugina cerului 
Care cădea dincolo de dealurile 
Unde mai trăia un petec 
De lumină. 
A fost odată o frunză 
Pe malul stâng al râului 
Acolo unde apa abia atinge 
Ochiul stâncii. 
Şi frunza ţinea înlănţuite 
Între nervurile ei 
Sarea şi o parte a pământului 
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Pe care ea le vedea şi le simţea. 
Şi mă ţinea şi pe mine 
Zise copilul 
De degetul arătător mă ţinea 
Şi venele mele albastre 
Erau nervurile ei şi 
Frunza-mi gâdila obrazul 
Roşu, roşu ca petalele macului 
Din grâul culcat la pământ 
Şi mă făcea să râd 
Şi mă acoperi cu verdele ei 
Ca o eşarfă de mătase 
Şi eu devenisem deja bărbat 
Aveam mâinile mari şi venele mele 
Albastre nu mai semănau 
Cu nervurile ei maronii. 
Şi atunci i-am zis frunzei 
Eşti prea mică pentru mine 
Te dau la bunica. 
 

Vis 
 
Traversam strada şi am auzit 
Că mă strigă cu glas răguşit 
Învăluit în alte cuvinte 
Bărbatul iubit. 
 Mi-am întors capul 
Ochi nepăsători mă ocoleau 
Paşi apăsaţi şi paşi ce abia se auzeau 
La fel şi ei în cercuri mici 
Şi mai mari mă prindeau. 
Vârtejuri de frunze şi pene de păsări 
Se iscau din gura uscată 
A zidului negru. 
Din piatra crăpată 
Furnici mici, mici de tot 
Mişunau şi se trăgeau una pe alta 
De parcă dansau. 
Traversam strada, o stradă lată 
Lată ca un câmp fără margini 

Aşa o vedeam 
Şi auzeam cum mă cheamă 
În cealaltă parte a străzii 
Pe suportul fragil al nisipului galben 
Bărbatul iubit 
Cu strigătul lui răguşit 
Învăluit în alte cuvinte. 
Inima-mi bătea ca un clopot 
Când vine furtuna 
Bătea nebuneşte ca un ciocan pe fier 
înroşit 
Unde să fug ? Unde să zbor ? 
Tălpile reci ale nopţii mă dor. 
 
 

Nu poţi şti 
 

Ca într-un vis 
Se derulează imaginile mele. 
Fotografii 
Rămase prin sertare 
Şi cutii de pantofi. 
Ciudate umbre înghiţite 
De tăcerile adânci 
Mestecate de zei 
Sau încă nenăscute 
Pot fi chiar nişte stafii 
Mi-am zis 
De atâtea ori am murit 
De atâtea ori m-am născut 
Ciudate părţi din zilele mele 
Din culorile mele 
Tatuate în porii hârtiei. 
Eu, femeie, zeci de femei 
Pradă iubirii căreia 
Nu-i pot rezista 
Şi care-mi spune 
Nu ştii nimic despre mine 
Şi nimic despre iubirile altora. 
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Ion Marin ALMAJAN 
 

Simboluri şi alegorii la Octavian Doclin 
 

Cuvintele nu cer de mâncare, nici de băut, nici să le scoți la 
păscut, nici să le înfășezi ca pe prunc, nici să le dai țâță să sugă. Ce-i 
drept, din când în când trebuie să le mângâi, să sufli deasupra lor 
boarea caldă a răsuflării tale, ajutându-le să-şi ia sborul. De această 
boare depind miezul și miresmele cuvântului.Venind din adâncul 
sufletului creatorului, această boare hotărăşte, în ultimă instanță, 
puritatea, nemurirea sau caducitatea cuvântului. Aceste gânduri mi-au 
fost stârnite de lectura  noii cărți (Pîrga. I-II-III., Editura Modus, 
Reşiţa,  2008) a poetului Octavian Doclin (n. 17 februarie 1950), nouă întrucât se oferă 
cititorului în formă grafică și tipografică inedită, veche  fiindcă adună între copertele sale 
volume editate anterior. Octavian Doclin, unul din cei mai importanți poeți ai Banatului de 
astăzi şi din toate timpurile, a scris mult, poate prea mult pentru un poet. Căutându-i afilierea, 
am putea spune că s-ar putea revendica generației echinoxiste, deși impunerea sa în teritoriul 
poeziei s-a făcut solitar, cum îi șade bine unui creator adevărat, fără să împrumute prea mult 
din maniera de a scrie a vreunui maestru. Toți criticii care au scris despre poezia lui Doclin au 
remarcat obstinația cu care poetul a urmărit să dezghioace raporturile intra- și extra-textuale ale 
poemului, Doclin fiind preocupat mai mult  să vadă idei, ca să-l citez pe Camil Petrescu, decât 
să nască idei prin mijlocirea imaginii poetice, a universului creat de poet. De aici o stare albă a 
poeziei docliniene, cu impact asupra minții cititorului, mai puțin a sensibilității și imaginației 
acestuia. În opinia mea, Octavian Doclin a fost zămislit să ajungă un mare poet re-creând stări 
afective, exploziv-afective, folosind nu cădelnița sentimentalismului, cum au făcut apropape 
toți poeții bănațeni de dinaintea sa, cu excepția lui Pavel Bellu şi a lui Vasile Versavia, nici 
exacerbând patriotismul local, supralicitând valori şi frumuseţi inventate, ci propunând cu 
arsenalul poetic la îndemână imaginea frustă a orizontului rural, distilată prin retortele propriei 
ființe cu ajutorul simbolurilor şi al alegoriilor. Când Doclin păraseşte cerul arid al ideilor pure, 
coborând în existența concretă, în amintirile sale, în lumea copilăriei sau a adolescenței sau a 
maturității sale, când invocă teritorii precum satul natal, sau alte locuri unde destinul i s-a arătat 
sub forma unor oameni care i-au determinat drumul prin viață, când ascultând cine știe ce 
chemare venită dinspre Balcani, invocă ființa mirobolantă a domniței de dincolo de Dunăre, 
poezia lui Doclin prinde carne și suflet, se înalță și domină prin unicitate şi frumusețe.Cine nu 
este dispus să-mi dea crezare, poate să se convingă citind poemul "Căputul", una din creațiile 
excepționale ale lui Doclin, sau "La prima vedere" sau "Suveica" sau "Fuiorul"  mai ales, 
"Bunica" - toate, capodopere ale poeziei lui Octavian Doclin și nu doar ale lui. La mulți ani, 
Tavi dragă, sănătate și gând bun din care să se nască noua carte pe care eu o aștept. 

Te îmbrățişează, Ion Marin Almăjan. 
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Adrian ŢION          
 

Surdinizările trăirii 
 
 Iubind cartea ca pe o femeie 
îmbrăcată în cele mai minunate veşminte, 
elegant dichisită cu bijuterii scumpe, anume 
alese pentru o ceremonie plină de fast, 
Florin Constantin Verdeş ajunge să 
logodească actul creaţiei literare cu acela al 
editării ceremonioase prin volume de o 
rafinată ţinută grafică. Aşa ne-a obişnuit în 
ultimul timp. Aşa ni se prezintă şi ultimul 
volum de versuri scos de Florin Constantin 
Verdeş la propria lui editură: Ecouri surde, 
Editura Eurograph, Cluj-Napoca, 2008. 
Copertă şi supracopertă închipuind 
compoziţii suprarealiste în culori calde, 
pastelate, portaluri şi creste, munţi de nisip, 
colaje fotografice în sepia, stilat erotice, 
intercalate printre paginile de versuri, 
prefaţă şi postfeţe tehnoredactate cu gust 
împodobesc şi întregesc acest volum de 
versuri. Un volum elegant, pedant ca o 
femeie pedantă. Prin toate acestea, editorul 
ne atrage atenţia asupra unui ancadrament solemn cuvenit poeziei. Da, aşa 
trebuie să arate o carte de poezie. 
 Editor sedus definitiv de vraja cuvântului, Florin Constantin Verdeş „se 
recunoaşte robul” poeziei, după cum observă cu acuitate Marcel Mureşeanu în 
Argument, purtând mantia unui „pelerin singuratic”. De unde vine această 
singurătate? Poate dintr-o iubire rănită, mărturisită într-un moment fast al 
lucidităţii întrezărite, târzii, când eul liric îşi verifică visele şi speranţele, 
rememorează „paradisul clipei” din care a fost alungat. Înaintarea spre epicentrul 
tematic al volumului se face cu o anume stânjeneală, cu o reticenţă vecină cu 
îndoiala. Dar odată ajuns ca un naufragiat/ pe/ Insula Singurătăţii descriptivismul 
poetic se revarsă literalmente într-o textură semi-ostentativă, primind accente de 
o gravitate nedisimulată: din nou e pustie/ strada vieţii mele,/ parcă toţi cei care/ au 
trecut pe aici/ s-au mutat/ pe altă stradă,/ sau poate/ în altă viaţă... (plus – minus 
INIMĂ). Cuvintele care au întreţinut iubirea au ajuns doar „nişte ecouri surde”. 
De aici contragerea temei în titlu? De aici destăinuirea „călătorului peste dune de 
sentimente”? O altă autodefinire în raport cu materialul liric prezent? Incipituri 
de portretizări apar la tor pasul. Chiar în absenţă.  



 37 

 Deşi este un poet al expiraţiei lente, monocorde aproape sau chiar 
surdinizate (de unde asumarea titlului), versul lui Florin Constantin Verdeş 
beneficiază de ornamentaţia strunit expansivă a tropilor, îmblânziţi într-un limbaj 
nesofisticat, dar nuanţat liric. E o manieră atent mânuită spre decantarea 
imaginilor reiterate în persistenţa unor sintagme ce lărgeşte gama restructurării 
ideilor. Parfraza cu efectele ei jucăuşe, candide, nu-i este străină, izbutind nu de 
puţine ori să aducă meditaţia în proximitatea unor întrebări direcţionate aleatoriu 
spre un miez profund. De pildă: De bună voie şi/ nesilit de nimeni/ vrei să te naşti? 
(Niciodată). Tangenţial, contrapuntic şi oarecum ironic, poetul atinge şi tema 
morţii, senin rotunjită în faldurile unui cânt surdinizat în imaginea-amintire a 
despărţirii de iubita „cea plină de murire”. Mai ales după succesul eseului Ştiinţa 
morţii scris de Irina Petraş, termeni ca murire şi muritudine au intrat tot mai mult în 
inventarul lingvistic al poeţilor nouăzecişti, devenind aproape locuri comune. 
Acest adevăr mai apropie cu un pas poezia de lirica eseistică în general. De aici 
rezultă că poetul în discuţie intră şi el din acest punct de vedere sub incidenţa 
observaţiei. În Avatar Nori groşi,/ plini de murire/ stau ca o ghirlandă/ peste viaţă, 
ceea ce  creează premisele unui descriptivism propice retragerii în sine, în uitare. 
Uneori, poetul  înaintează în exprimare cu o grandilocvenţă necenzurată, astfel 
că frazarea alunecă spre emfază. Făcând concesii dedicaţiilor ocazionale, el 
ajunge să contureze „ruguri mari de apogeu” sau să scurteze distanţele: Mă duc cu 
paşii grăbiţi/ ai destinului,/ spre tine (gânduri PARALELE).    

Florin Constantin Verdeş nu are inhibiţii nici când e vorba să 
îndrăznească a inova în direcţia derivatelor sau a coversiunilor lingvistice cu 
frisonări bizare. De pildă, în şarada lirică zbor în PRIVIRI, efectul 
combinaţiilor pornit din impulsuri de reflexivitate trimite spre jocul gratuit, 
dezinvolt: îmi zâmbeşti/ peste zâmbetul/ zâmbit/ în rânjet de durere/ privind la grămezi/ 
îngrămădite peste/ lucruri (... ) priveşte-mi privirea/ privitoare spre/ luceferi. În logica 
prelucrării versului intră, la Florin Constantin Verdeş, şi alte  posibilităţi de 
înnoire, de sorginte stănesciană: neviaţă, nenaştere, înclepsidrarea, etc. Tot ca la 
Nichita Stănescu, întâlnim tendinţa de a întrebuinţa verbe impersonale ca verbe 
personale. Lecţia stănesciană a fost învăţată şi rodeşte. Poate dintr-un imbold 
răvăşitor de neantizare ultimativă, poetul reuşeşte o muşcătură FINALĂ de 
remarcabilă tensiune lirică, încadrată într-un dens poem care străluceşte, mai 
mult decât altele, în lumina prefacerilor gramaticale amintite: numele nostru.../ 
substantiv comun.../ treziţi de clopote fără limbă.../ născuţi iernaţi/ în coliviile orgoliului.../ 
soarele ne răsare o dată/ şi ne apune de mai multe ori (...) plouăm din soarele/ apus atunci 
când / am mai spus,/ a multa oară,/ a prea multa oară,/ suntem oameni ploi...  
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Adrian Lesenciuc 
 

O TĂCERE APĂSĂTOARE  
DESPĂRŢITĂ ÎN SILABE 

 
Diferenţiind între semne şi 

legile de compoziţie ale acestora, 
Saussure defineşte paradigma şi 
sintagma la nivel semantic: elementele 
paradigmatice sunt elementele 
constituente, iar structurile 
sintagmatice – legile de compoziţie 
internă care îmbracă, în cazul limbii, 
forma particulară de sintaxă. Sintaxa 
nu este, aşadar, decât anagajarea în joc 
după reguli convenite şi poate să 
acopere câmpul altor semne. La fel 
cum şi umbletul e angajare în mers 
după convenţia cărării bătătorite, cum 
şi curgerea e o angajare după 
cionvenţia unei albii. Cum şi poezia e 
o angajare după norme estetice a 
semnelor, şi, ne aminteşte Horia 
Muntenuş (Sintaxa de pe Wasser, Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007), 
o ordonare la confluenţa fiinţei cu 
natura.  

 Pe valea Wasserului, o societate a poeţilor convine asupra unei sintaxe – 
o stuctură sintagmaticică ritualică, o lege de compoziţie internă între natură şi 
cultură: „Scricul cu litere e tare greoi/ Vine drezina de doi şi ne strigă/ Aşa ca la catalog în 
ordine alfabetică// Noi repetăm după ea ca nişte şcolari/ Despărţim în silabe şi rostim/ 
Chiar literă cu literă fiecare cuvânt...// Dar Poetul zice că/ Nu/ Fiindcă el bea/ O literă 
clorofilică.// Şi rosteşte cuvintele întregi/ Şi la el propoziţiile sunt drepte şi curgătoare/ Ca 
apa Wasserului” (O literă clorofilică). Această sintaxă, cu elemente paradigmatice 
specifice unui timp – anotimpul wasserian -, e, totodată, o aşezare întru devenire 
întreruptă de convenţiile punctuaţiei, de convenţiile respirării sau ale bătăii de 
inimă, ca o scară sau ca o linie ferată, separate de expirări, diastole, trepte sau 
traverse: „Focul aprins pare că ninge/ Sprâncenele scriitorului se întind/ Cum se întinde 
cărarea drezinei/ Dintr-o inimă într-alta – propoziţiile / Travestează pe această punte/ 
Punctele se aşează ritmat – bat/ Ca bătăile noastre” (Iarnă de iulie); „Păşim pe sintaxă ca 
pe o scară/ Drumul urcă drumul coboară/ Deseară vor veni predicatele de prin păduri/ La 
focul nostru de tabară” (Norii); „Distanţa între poeţi se măsoară/ Cu semnele obişnuite de 
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punctuaţie./ Uneori pare că ar fi inflaţie/ Dar sintaxa se întinde cum se întinde/ Calea 
ferată – lată: de la această scorbură/ Până dincolo de Steaua Polară -/ Şi drezina urcă până 
deasupra norilor/ (Dumneata – cititorule – clipeşti)/ Ducând zburătorilor hrană/ Din 
întinderea tuturor înserărilor” (Pe calea ferată). O sintaxă pe care o prefigurase 
Socrate, pe care o transmite unei societăţi a poeţilor aplecată cu urechea spre mit: 
„Aţi văzut? – întreabă Socrate într-un manuscris/ Ocult – propoziţiile se leagă una de alta/ 
Cărare: aceasta este sintaxa -/ secunde şi litere şi pietre:// Un sinod al cuvintelor/ O 
sinonimie a văzului” (Cărarea cuvintelor).  
 Devenirea însăşi e o sintaxă. E o convenţie asupra fiinţei-spuse (asupra 
fiinţei-care-se-spune-pe-sine), o formă a vibraţiei existenţiale. Fiinţa spusă – un 
„povestaş” al lui Llosa transpantat în decorul wasserian, la focul de tabără, 
înglobează sintaxa propriei fiinţări: „O viaţă de om este sintaxa/ Căci singura veritabilă 
unitate de măsură/ A timpului este vorbirea/ Şi toate însemnările ei deopotrivă” (Pe buza 
nopţilor). Iar devenirea – fiinţarea-întru-zicere, e de fapt revărsarea în Wasser, 
cum versurile se varsă, la Muntenuş, în apele pârâului maramureşan. Poemul 
devine „rotirea/ roata rostirii”, poemul cuprinde bazinul zicerii de sine, al curgerii 
ca fiinţare. El se înfiripă la confluenţa fiinţei cu natura, el încadrează fiinţa-spusă 
în confluenţa cu Wasserul. Curgerea însăşi a Wasserului e o sintaxă, Wasserul are 
propria sa sintaxă.  
 Convenţia revărsării în Wasser, cuvinte şi devenire deopotrivă, e acea 
nouă sintaxă a poemului „rotire”, a întoarcerii la cultură prin natură şi mit. Iar 
acea nouă sintaxă se încheagă astfel: „O parte de vorbire e vorbirea noastră/ O altă 
parte e vorbirea lui/ (...)/ O parte de tăcere e tăcerea noastră/ O altă parte de tăcere e tăcerea 
lui// Şi părţile de tăcere compun forme/ Pentru o altfel de sintaxă” (O altfel de sintaxă). O 
sintaxă a Wasserului, o sintaxă a acestei societăţi de vânători-culegători, întoarsă 
la natură, aşteptând la lumina focului: „Lemnul ca un înger arde/ Culorile flăcărilor 
sunt tăiate apoi de un duh/ Sunt tăiate cu un cuţit cu o grilă/ Aproape heideggeriană” 
(Lemnul ca un înger) desfăşurarea fiinţe-spuse, derularea sa după grila lui Noica: 
„Azi – scrie Poetul în jurnalul său -/ Am fost să vânăm . Eu am săgetat în ploaie/ O 
propoziţie sălbatice/ Şi acum o piaptănă norii” (De la spunere la săgetarea ploii). Derularea 
de sine se petrece sub semnul mirării – un semn fizic pe care poetul (povestaşul) 
îl apleacă în spiritul continuităţii de unităţi paradigmatice înşirate după legea 
sintagmatică, pe care îl aruncă peste ape pentru a mijloci trecerea: „Poeţii poartă pe 
umeri/ Semnul exclamativ (zis şi al mirării)/ Să-l întindă peste râu ca pe un pod” (Semnul 
minunii). Aceasta este sintaxa: acoperirea golului paradigmatic cu mirarea 
sintagmatică. Convenţia culturală a povestaşului, în trecerea de la logos la limbaj.  
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Liliana ALEXANDRU 

 
PLOAIA 

 
Ploaie  de septembrie 
Ce udă, ce udă 
Oamenii sunt doar umbre, 
umbre ... ude. 
Golul din suflet ţi-l umple doar ploaia  
Ce udă şi spală, 
Amintirea iubirii rămâne în urmă 
O umbră... udă! 
  
 

IUBIRE EFEMERA 
 
Miros de toamnă 
Cu sentimente reci, abandonate 
Şi un joc de frunze moarte 
Ce saltă, la o respiraţie de vânt, 
Un paradox 
Ce joc de frunze moarte, 
Ce veselie şi ce cânt! 
  
Melancolii alimentate 
De acest miros de frunze moarte, 
Iubire efemeră, lăsând în urmă  
Doar un pat, de sentimente moarte! 
  
Ce tristă este toamna 
iubirii efemere! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desen de Vasile MIC
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Victoria MILESCU 
 

Eternitatea sentimentului patriotic 
 
 Când titlul unei cărţi cuprinde numele România, te apropii de acea 
carte cu sfială. Când pe copertă vezi harta României Mari, te apropii cu durere. 
Este cazul antologiei România din suflet (Editura Boldaş, 2009) ce-şi propune să 
celebreze 90 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 printr-un 
florilegiu de poezii patriotice. Iniţiativa curajoasă aparţine doamnei Ana Ruse, 
care a lansat un apel pe internet, iar răspunsurile n-au întârziat să vină din 
aproape toate colţurile României, dar şi din Republica Moldova, Ucraina, 
Rusia, din Canada, SUA, Italia, Franţa etc., fiindcă românii poartă România în 
suflet oriunde s-ar afla. Gestul dnei Ana Ruse este curajos şi lăudabil căci de 
aproape două decenii sentimentul patriotic a fost expurgat din creaţiile 
artistice, din cauza supralicitării în regimul trecut dar şi din cauza curentului 
globalist ce tinde să niveleze identităţile naţionale. Poate că acolo unde a eşuat 
politica, va reuşi poezia cu sfânta-i menire de a întreţine vie flacăra conştiinţei 
naţionale. Poezia poate reabilita acest sentiment misterios, etern, ce leagă pe 
viaţă patria de locuitorii ei cu o iubire ce generează: mândrie, dar şi durere şi 
revoltă atunci când se aduce atingere pământului sacru, pentru care niciun 
sacrificiu nu e prea mare, nici cel suprem. Astfel de tonuri şi nuanţe de diferite 
intensităţi, cu lumini şi umbre, le aflăm adunate în România din suflet. Cei 90 de 
poeţi, grupaţi alfabetic, vorbesc în poeziile lor despre istoria neamului de la 
daci şi Ştefan cel Mare până la eroii contemporani, rememorează amintiri 
despre meleagurile natale, despre părinţi, despre ororile din războaie şi lagăre. 
Multe poezii sunt închinate evenimentului Unirii cu Ţara, limbii române şi 
tricolorului. O poezie reprezentativă este cea a lui Ştefan Cucu din Bucureşti, 
,,Basarabia rediviva‘‘, dedicată chiar marelui eveniment: ,,Bat clopotele-n 
cugetele noastre/ Trezindu-ne pe toţi pentru-nviere/ Să înălţăm din lacrimi şi 
dezastre/ Un chip strivit de atâta grea tăcere. Bat clopotele-n sfânta dimineaţă/ 
Glasul lui Ştefan ne vibrează-n sânge/ Cetatea Albă prinde iarăşi viaţă/ Şi 
Eminescu doina-n noi şi-o plânge‘‘.  

Paleta stilistică este variată, de la doină şi balade la sonete, rondeluri şi 
poezii în vers liber. Tonul este uneori nostalgic, plin de dor, alteori plin de 
indignare vizavi de atrocităţile şi nedreptăţile istoriei. În pofida unui aer uşor 
vetust, sentimental până la candoare, poeziile au un fior de vibrantă 
autenticitate. Corneliu Blându în poezia ,,Veacul milenarei doine‘‘ oferă o 
replică la cunoscuta ,,Doină‘‘ a lui Eminescu. Iurie Bojonca din Italia afirmă că 
pe pământul românesc ,,a fost cândva paradisul‘‘. Emilia Dobre scrie că 
suntem în ,,Ţara lui Dumnezeu‘‘. Eugenia Bulat din Chişinău se întreabă 
patetic ,,Ce facem noi cu două mari tristeţi?‘‘, iar o poezie a sa se numeşte chiar 
,,Patetică‘‘: ,,Eu când gândesc la neamul meu/ mă-neacă plânsul‘‘. Ştefan 
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Dumitrescu exclamă dureros: ,,Ce ţară, Doamne şi ce neam trist!‘‘, amintind de 
Goga şi Bacovia dar şi de remarca lui Rabindranath Tagore care, vizitând 
România, s-a mirat de ce o ţară atât de frumoasă are oameni atât de trişti. O 
altă durere cunoaşte o sensibilă transfigurare sub condeiul lui Mihai Merticaru 
în ,,Harta care ne doare‘‘. Există poezii duioase dar şi poezii incendiare cu un 
limbaj frust, dur, ce nu se susţin decât prin ardenţa ultragierii: ,,E-o vreme de 
urgie şi de iad/ mor oamenii ca iarba secerată/ Mă sprijin de iluzii să nu cad/ 
spre zări imaginare ochii-mi cată‘‘ (,,O vreme de urgie‘‘ de Dominic Diamant).  

Tema frecventă a înstrăinării o regăsim la Marina Nicolae din Paris, 
(,,La vest de mine însămi‘‘), la Alina Pena din SUA (,,Ruga celui înstrăinat‘‘) 
etc. Poeziile, alternând cu desene de Nina Vizireanu, sunt inegale ca realizare 
artistică. Debutanţii alternează cu consacraţii. La pragul de sus, putem 
menţiona pe Vasile Tărâţeanu din Ucraina care în ,,Spovedanie‘‘ aduce în 
discuţie ca sfântă trinitate, cele trei ţinuturi româneşti înstrăinate: ,,Doamne, nu 
pot să împart/ Trupu-acesta în trei ţări/ Că e mult prea mic şi slab/ Pentru 
asemenea încercări‘‘. Tot la o altitudine superioară se situează şi Vasile 
Căpăţână (,,Ceasul bate‘‘), Alexandru Florin Ţene ce identifică patria cu mama. 
Cei mai mulţi dintre autori sunt însă cvasicunoscuţi, ale căror incidentale 
stângăcii sunt scuzabile, prin bună credinţă şi bună intenţie. Uneori nobleţea 
intenţiei transcende impactul finalităţii, gestul căpătând valoare de simbol. 
Curios este că marii noştri poeţi contemporani n-au răspuns acestui apel, ceea 
ce ar fi făcut din această antologie aniversară una de valoare referenţială. Poate 
că n-au ştiut, poate că au avut rezerve, dar să nu uităm că adevăraţii şi marii 
poeţi au fost şi mari patrioţi, dacă ar fi să-i amintim doar pe Alecsandri, 
Eminescu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, ce au ilustrat strălucit această 
temă, lucru întâlnit şi la poeţii străini. Nu e de mirare că aceşti mari poeţi mai 
sus menţionaţi au fost apropriaţi, şi în destul de dese rânduri sunt invocaţi, li se 
dedică poezii fiind consideraţi adevăraţi lari ai naţiei. După puterile lor, toţi cei 
adunaţi în această carte pledează pentru unitate în diversitate, pentru unitatea 
României şi românilor de pretutindeni, care în contextul globalizării nu 
înseamnă nimic anacronic, dimpotrivă, înseamnă integrare în marea familie a 
lumii având conştiinţa propriei valori.  
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Ion MARIA 

 
a fi bărbat 

 
ce greu este 
uneori 
să plîngi  
atunci cînd eşti  
bărbat 
şi poet 
jazz-ul existenţei 
îţi ţine lacrima în ochi 
şi oricîte versuri 
ai scrie 
lacrima nu vrea 
să curgă 
se păstrează acolo 
între pleoape 
şi cuvinte 
o comoară pe care 
nu ţi-o doreşti 
nopţile 
mă urăsc într-atît 
încît nopţile mele 
sînt lungi lupte 
cu Dumnezeu 
în luptă el 
întotdeauna învinge 
şi apoi 
îşi plînge 
victoria 
 
 

încercări 
 
pentru că sînt una 
din florile lui 
preferate 
Dumnezeu îmi trimite 
tot felul de încercări 
grindină şi frig 

cum altădată 
banii de aur 
se încercau 
strîngîndu-se 
în dinţi 
 

 
singurătate 

 
sînt un om singur 
atît de singur 
încît 
de tristeţe 
şireturile 
mi se dezleagă 
singure 
de la pantofi 
 

 
pictură japoneză 

 
privirea bivolului 
din pictură 
are ceva uman 
în ea 
parcă şi el 
înţelege 
tristeţea universului 
regret 
şi am plîns  
douăzeci de ani 
lîngă urma paşilor tăi 
urcînd spre cerul 
uitării 
şi am plîns   
douăzeci de ani 
pînă ce lacrimile mele 
au devenit diamante 
şi cămaşa de pe mine 
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s-a înroşit 
de sîngele sfinţilor 
 

regret 
 
şi am plîns  
douăzeci de ani 
lîngă urma paşilor tăi 
urcînd spre cerul 
uitării 
şi am plîns   
douăzeci de ani 
pînă ce lacrimile mele 
au devenit diamante 
şi cămaşa de pe mine 
s-a înroşit 
de sîngele sfinţilor 
 

ceaţa 
 
fără tine zilele mele 
sînt numai ploioase 
atît de umede 
încît nu mai văd soarele 
chiar şi atunci cînd 
acesta este 
strălucitor 
sus pe cer 
peste ochii mei 

este mereu o ceaţă 
aşa cum era 
peste pămînt 
înainte de facerea 
omului 
 

vreau să fiu 
 
vreau să fiu 
doar poet 
într-o lume  
în care politicieni 
subţiri şi stilaţi 
cu figuri de intelectuali 
au de fapt 
nevăzute 
cuţite 
între dinţi 
şi merg cu ele 
prin lume 
cum ar merge 
pe sub ape 
cu o trestie-n gură 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Desen de  
Vasile MIC
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Daniel LĂCĂTUŞ 
 

POEZIE TANARA PRIN SIMBOL,  
DAR MATURA PRIN MESAJ14 

 
Volum deloc rău, cu momente de mare rafinament.  Autorul reuşeşte să 

surprindă prin  exprimarea frustă a stărilor şi abordarea ludică, cu remanenţă în 
sufletul cititorului "Tăişul minţii/a despicat lumini, /una mai puternică decât cealaltă, 
/împungând norii cenuşii/spre a lăsa razele/să curgă prin mine./Şi-am strâns sclipiri/din apele 
văzduhului,/într-un ocean de nemuriri./Trag din cer diamantele/cele mai de preţ/ale aceste 
lumi,/udându-mi goliciunea/cu apele învolburate/din grotele azure./Şi cu-n surâs pierdut/aprind 
în mine/luminile trecutului." Fiorul, taina, deziluzia, îl însoţesc pe autor ca un destin 
implacabil. De remarcat verticalitatea discursului liric.  

Poezia lui Ionuţ Popa plonjează în locuri pline de tărie existenţială: "Să te 
afunzi treptat în cenuşa existenţei atroce/şi să răsari apoi precum o stea plăpândă/c-o pană 
tremurând într-o enigmă furibundă/de praful ce a curs pe tine mistuit,/anevoios şi sacru totem 
neprihanit,/nu îi lăsa, în patimi, elanul să-ţi sufoce./Deschide poarta-n lume şi lasă-ţi aripa să 
bată/peste oceanele de mâzgă, otravă şi noroi/cuprinsă-n tot trecutul de-acelaşi muşuroi,/în tine 
galaxii pătrund ca o minune/ gesticulând, umile, o vagă plecăciune/dar tu laşi moartea-n urmă 
precoce şi curată/.Iar când te vor întinde, la loc, pe al tău giulgiu/cu pliscul de cristal să baţi în 
poarta mare,/să te prelingi în zori ca roua-n felinare/senină, cum ai fost, şi gingaşă 
fecioară/împrăştie miresme de flori de primăvară/şi-o flacără de aur s-o porţi ca un prestigiu." 
Ionuţ Popa trăieşte poezia ca pe un profund act  existenţial. Se dovedeşte un dibaci 
mânuitor al cuvintelor.  

Arhitectura poemelor sale ţine de o ordonare bine gândită a imaginilor şi de 
profunzimea lor: "Într-un context am reunit himere cavernoase/ce mi-au pătruns prin stern 
ejaculând lumină pură,/încolăcindu-mi venele-ntr-o altă corcitură/prin stepele de aur, malefice,/ 
stufoase./Erecta clorofilă împrăştie miros pe noi/şi ies aburi din mine în ronduri de 
miasme/purtând parfumuri rare din dulcile orgasme/spre-un rai de nemurie-ntr-un maldăr/ de 
gunoi./Aceleaşi fenomene stârnesc emoţii în cavou,/rugi, bocete şi lumânări nu-şi mai găsesc 
menirea,/doar câte-un semn pierdut goleşte-n taină mântuirea/cadavrului de sfânt ce zace-ascuns/ 
în bibelou./Păcatul strânge rădăcini iar noi le înmulţim,/ereditar se spune că-l moştenim din 
veacuri/cu sânge, cu sudoare, cu alte multe fleacuri/ce ţin de-un cor casabil, anemic/ şi 
nostim./Impardonabile concepte plutesc prin univers,/se-agaţă de-o sclipire cu unghii literare/dar 
unghiile lor în agonie, trecătoare,/n-au scris şi nici nu vor mai scrie/ un adevăr pervers...." Am 
descoperit în "Valuri", un volum plin de pitoresc şi de substanţă.  
 

                                                           
14 Ionuţ Popa, Valuri, Editura Promotal, 2008. 



 46 

Al. Florin ŢENE    
 

Ziua a şaptea după Alexandru 
 

  După ce Dumnezeu a sfinţit lucrarea Lui 
  Cuvântul în mine a căpătat mişcare 
  A ochilor ce dau de ştire în ziua nimănui 
                        Spre a înţelege noua-ntruchipare. 
 

  In această zi am împărţit bucăţi din mine, 
  Poeme să le-nţelegeţi în ceas de mântuire, 
  Ajutorul pătrunderii în măduva timpului ce vine, 
  A leoaicei cu ochii verzi eliberată de iubire. 
 

  O mie de ani într-o singură zi 
  Proclamă un ceas fără eroare, 
  In duminica de suflet te-aştept să vii 
  Poemul să-l citeşti întruchipat din mare. 
 

  Prilej universal de a ne cunoaşte, 
  De a vărsa cuvântul înapoi, 
  În mielul  din câmpie ce tăcerea o paşte, 
  Aşa cum va fi în Ziua de Apoi. 
 

Floarea ruginii 
    Personalităţilor spiritualităţii româneşti 

 

 Omul,de când e pe lume a spus: 
 vara e prea cald, 
 iarna-i prea frig, 
 Soarele prea iute moare-n apus 
 şi-i prea mult nisipul ce doarme în Sahara. 
 Tot mai sunt spini printre flori parfumate, 
 norii tot calcă azurul şi plâng , 
 stelele albe-s prea depărtate, 
 încă-i uranul ascuns prea adânc! 
  

 Omul, 
 de când e pe lume a spus: 
 şi v-a mai spune: 
 Mai mult şi mai sus! 
 Astfel se smulge din el cu răbdare 
 Floarea ruginii, 
 Palida floare...  
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Luciana MEDVE 
 

DINU VIRGIL - DE DEVENIT 
 

Poet intrat pe deplin în contur, Dinu Virgil alternează versificaţia (unde are de 
devenit) cu versul liber care-i atestă osatura proprie, mai vizibilă şi deja consolidată. 
Ritmul baladesc interferează cu aria Romanţei care nu-l subliniază însă deloc 
romantic; dimpotrivă, paleta tematică cotidiană severă, susţinută şi penetrantă, 
precum şi provenienţa teologie a versului îi conferă statutul de poet modern în 
actualitate. Asiduu cu el însuşi cu Eternitatea, Dinu Virgil demonstrează nu numai că 
împărăţia cerului se ia cu asalt, ci şi că această împărăţie se află potenţial epste tot 
(„Până când a venit un copil/ Să-mi arate o buburuză/ Dumnezeu era acolo/ Şi mişca 
lucrurile“). 

Astfel se remarcă în volumul acesta generalizatoare şi fără echivoc „tuşa“ 
teologumenela: „Ne-am înmulţit mai mult decât cereau îngerii, iubind, bine-nţeles, mult mai 
puţin decât bunul simţ elementar, dar citit „... într-o carte (şi doamne, ce carte!)/C-o să vină 
din nou salvatorul luminii“ 

Desluşind (nefariseic) „semnele vremii“ poetul Dinu Virgil pun pentru paza 
gândului „În jurul minţii (mele)/ Cetate de aer“ şi o „imagine vie“. 

Imergenţa geometriei edenice (păstrată) „Doar faptele bune, adevărate/Cad din 
căruţa cu roţi pătrate“ conlucrează cu poemul (ne-domestic) al caselor: „strâmte culoare de 
viaţă/împachetând bucurii în staniol/şi tristeţi în hârtie/ascunzând în pereţi/timp netrăit“. 

Omul, implant divin, „Adam“ „ce-a învăţat păcatul pe de rost“ (de-a pururi 
recitindu-l de-atunci în umanitate) este mai puţin prejos decât îngerii, dar mai presus 
astfel decât oricare „puţin“, având finalitatea „de-a îngeri“, magistral vers în arealul 
angeologiei: „Ne-aşteaptă-acasă Dumnezeu/Să îngerim printre ai săi“ 

Mărturisind un cred poetic liminal „Cuvintele mă-nvaţă să trăiesc/Necuvintele mă 
învaţă să mor“, Dinu Virgil conjugă veşnicia „La capătul cerului, rugăciunea aşteaptă 
credinţa“, intuind o devenire în trepte în perimetrul alterităţii: „Trebuie să-ncep să devin 
Eu, mai apoi celălalt/şi din celălalt aşa mai departe/până s-ajung Tu“. 

Cu implementări revelate (şi revelatorii) „Biserica/plecată cu vârfurile/spre 
măruntaiele soarelui“ aflat uneori sub incidenţă aforistică („Cine are sufletele de vândut, să 
dăruie“) subliniind implacabilul (şi impecabilul) metaforei: „(Aşa că) mă îmbrac în cuvinte 
şi tac“. 

Fiinţa umană neraportată la verticalitatea biblică manipulează un interior 
găunos unde „fericirile (noastre)“ nu pot fi decât „ştirbe“, evoluţia spre deşert şi-n 
deşertăciune“, „Florile-s mai rare, oamenii mai mici“, iar dialogul până şi cu iubita, uşor 
„mercantilizat“: „Se gustă Adevărul înmuiat în Cuvânt/Şi pudrat cu praf de Iubire /O să mă-
ntrebi unde găseşti/Iubire de calitate“. 

Nicicând o vizualizare mai aprofundată a limitei: „Se-nghesuie stelele/pe-un cer 
mărginit/doar de neputinţa noastră/de-a vedea mai mult“, niciunde mai interogate esenţele 
„Mai povesteşte-mi despre libertate/Şi despre modul cum să n-o folosesc/Ca să înţeleg mai uşor 
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veşnicia/Ce fac ai noştri pe acasă?/Tot întind la rosturile fiinţei/îmbrăcându-le în speranţă?“, 
numind „Monolog cu ingenue“ vorbirea cu sine însuşi sau cu puritatea de înger a 
sufletului ori ascultarea (de) înger(ului). „Ospăţul pantagruelic“ la care subscrie 
societatea de consum, facilul („Cavalcada de glume“) devin substitut al poeziei: „Nu-mi 
ajunge timp-nisip/Şi nici lutul cel din chip/Să refac asemănarea/Cu muntele şi cu marea“. 

Dinu Virgil, poet al universului încorporat în lumină, teandric („Despletindu-ne 
perechi“) oaspete la cina vocaţională „Am strâns prea tare paharul/Şi cioburile s-au risipit 
prin lume poeme“, martor şi participant la „ultima creaţie“ („Şi cum fiecare are o bucată de 
Om“) re-asamblează (poetic) Umanitatea recapitulată hristic. În rest (?) „O seară cu 
greieri/Cioplindu-şi picioarele“. 

 
 
 

 
 

Prof. LŐRINCZI Francisc-Mihai 
 

Evadare pe aripi de înger15 
 

Îngerii şoptesc în roua dimineţii rugăciuni de-acasă. Vin să ne stâmpere 
dorul de nemurire şi ne îmbrăţişează cu aripile cuprinzându-ne miresmele-n petale. 
Citind ai impresia că îngerii poartă mesajul dintre rândurile cărţii spre adâncul 
sufletului tău. Este un exerciţiu de artă sensibilă. Literele se preschimbă într-un şuvoi 
de dragoste pe care îl simţi cum ţi se scurge nebănuit în inimă şi te metamorfozează. 
Ca şi într-o grădină cu miresme-mbătătoare de mai se află şi îngerii în “Exerciţii de 
suflet”. Nu îi poţi vedea, dar eşti convins că sunt aproape. Nectarul sufletului stă în 
noi ca în pocalul lui Zeus. 

Toate corpurile din univers se află în mişcare. S-a căutat timp îndelungat 
forma perfectă: cea sferică şi spirală au prevalat. Trebuie să frământăm cuvintele 
încât să ia forma perfectă. Pentru asta e nevoie de artă, de un exerciţiu fin ca de 
curgere a nisipului prin clepsidre. Plăsmuirea e continuă. Umbra majestuoasă a 
cuvintelor o lăsăm să cadă asupra celorlalţi, dar e foarte greu să găsim calea spre 
inima celuilalt. Rostul acesta îl împlinesc îngerii care ne poartă taina din suflet în 
suflet. Măiestria noastră constă în frumuseţea de a dărui din căldura sufletului nostru 
semenilor. Transferul de sensibilitate se face prin aceste “Exerciţii de suflet” . Îngerii 
sunt fideli purtători ai mesajului poetic. Uneori cuvintele sunt calde şi blajine, alteori 
cu un iz de ironie şi pamflet, dar mereu pline de reverberaţie divină.  

                                                           
15 Dinu Virgil, Exerciţii de suflet. Pastile provoca(n)te, Editura Napoca Star, Cluj-
Napoca, 2008. 
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Îngerii vin îtotdeauna de acasă. În fiecare din noi este o fărâmă din acasă 
care a plantat-o în noi Creatorul sufletului în acel moment de plăpândă atingere, prin 
sacrul suflu înspre humă, însufleţindu-l. Vorbim adesea de îngerul nostru păzitor, dar 
nu ştim, de fapt, că el este în noi şi este cel care ne ajută sufletul să nu îşi piardă 
mireasma divină. Din plantă se desprinde mireasma, din vasul de lut - slujnic efemer 
- se desprinde, miraculos, sufletul. Privind spre “Exerciţii de suflet” vedem Frumosul 
şi îngerul sârguincios cum îşi deschide salvator aripile şi picură-n noi nemurire. Priviţi 
înlăuntrul vostru şi veţi simţi plăcerea zborului. 

Ne scurgem prin clepsidre încet, fin nisip  împârguit, ne mişcăm dintr-un 
loc în altul, dar rămânem mereu. Cât de sugestivă este clepsidra pentru a defini viaţa: 
mişcare dinspre naştere spre moarte. Suntem fin nisip de aur, viaţă, lut însufleţit. Nu 
vă întrebaţi Cine a pus nisipul în clepsidre? Ne întoarcem mereu spre obârşii. Dinu 
Virgil te duce înapoi spre rădăcini pe aripi de înger: “Cheia este simplitatea“. Nu căutaţi 
cuvintele autorului spre a vă putea întoarce acasă. Lăsaţi-l să vă poarte inima spre 
neumblate tărâmuri de frumuseţe. Când citesc aceste rânduri, toată lumea copilăriei 
prinde viaţă în juru-mi. Parcă aş fi la a doua naştere. Lasă-te furat de sentimentul 
măreţ al întoarcerii la Obârşii: “Unde-s copilăriile rătăcite prin porii fiinţei ce-am devenit? Ce 
ne-a mai rămas de acasă? Ierburile cresc la fel, merii din livada părintească mă aşteaptă şi acum să 
le miros florile... “ O lume în mişcare pe care tu o priveşti, o vezi; stai şi meditezi, în 
jurul tău agitaţie. Este o operaţie de rărire a paşilor, de încetinire a timpului. E ca în 
vis, nu poţi să alergi, aşa cum în lumea reală nu poţi să stai. Ţi se pare doar că te 
reverşi, dar tu de fapt stai, iar în vis ţi se pare că nu poţi să fugi, de fapt, poţi să fugi, 
căci alergarea nu este oprită în vis. “Firul de iarbă mă gâdilă şi acum noaptea, pe sub pernă. 
Simt cum creşte vitejeşte şi mă alină cu lumină (...) Căutăm cu disperare un umăr de sprijin, un 
axis mundi în jurul căruia, ca-n copilărie vata de zahăr, să ne strângem şi noi de pe drumuri.“ 
Răpus de un nobil sentiment  citesc şi recitesc aceste efluvii de frumuseţe. Nu poţi să 
nu fi cutremurat până în adâncul fiinţei de viforul delicat al Frumosului răvăşindu-ţi 
sufletul îngereşte. Ce exerciţii! 

Am pornit într-o periegheză spre obârşiile copilăriei mele, purtat de valurile 
acestor rânduri, şi am regăsit-o pe bunica în mirosul pâinii de casă proaspăt scoase 
din cuptor şi am simţit braţele-i cuprinzându-mă fierbinte, ca vreascurile trosnind în 
foc. Căutaţi şi voi în cartea lui Dinu Virgil şi regăsiţi-vă Obârşia. Nu poţi să nu faci 
acest lucru. Cartea te poartă miraculos într-acolo. Deschide-o doar! Merită pe întreg 
efortul. Ai pierde o bucurie unică în viaţă. Îngerii plâng de bucurie. Vino la fântâna 
lui Iacob să primeşti apă vie! Aici nimeni nu este Străin. Şi tu te poţi întoarce Acasă. 
Te întrebi şi tu: “mai are Tata berbeci pentru când mă voi întoarce?“ Să nu călătorim ca nişte 
străini spre Emaus. Nu putem citi aceste rânduri fără să fim pătrunşi de frumuseţe. 
Cartea ne umple de Iubire. Descătuşează-te, cititorule! Ia în mână această carte sau 
caut-o pe adresa www.dinuvirgil.ro . Te va cuceri îngereşte.  
 Un nou an adăugat vieţii - iată, o nouă fereastră deschisă spre sufletul 
nostru. O nouă oportunitate. Privim în noi şi înafară altfel: “Am devenit un flămând 
spiritual azi, când orificiul timpului din clepsidre se măreşte“. Aş continua această idee... dar 
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nu ne scurgem oricum, ci în pârgă, pentru că sufletul nu poate rămâne indiferent...  el 
doreşte să se întoarcă Acasă. 

Curgerea vieţii  a fost zăgăzuită de baraje, satul golit de veşnicie, dar 
fundamentul se păstrează prin credinţă: “numai cei ce-au gustat laptele cald al ugerului şi-au 
călcat iarbă, nu gazon, pot să-nţeleagă tainele nemuririi“. Ţăranul a rămas martor  în bătătura 
casei sale. El, ca şi “dascălul, ne învaţă cum se moare în picioare. O lacrimă brăzdează 
obrajii trecutului. O mână aspră o şterge iute, să n-apuce să dea sufeltul pe afară.  

Astăzi nu mai sunt probe, sunt tentaţii. Încercăm să facem din trupul nostru temple de 
închinăciune, în timp ce în biserică nu mai găsim privire de înger“. Drumul pietruit ce ducea 
spre obârşii, acolo unde se mai păstra tradiţia, ca în romanul lui J. M. Pereda, “Sus pe 
stânci“, a fost lepădat. S-au născut autostrăzile, care scurtează drumul fizic, dar 
îngreunează ajungerea la Suflet.  

Sunt pastile provocante  care ne sunt adresate delicat, recomandate a fi 
înghiţite cu grijă, să nu ne deranjeze interiorul. Autorul ne avertizează: “Atenţie, sus se 
lucrează! “ Aşadar, aveţi grijă la exerciţii! Prefăcătoria şi meschinăria dăunează grav 
sufletului. Înghiţiţi pastilele, dar şi pe semenii voştri care sunt îngeri zburând în inimi, 
lângă  voi.  

Citind, mă regăsesc la obârşii, acolo unde vrea autorul să ne conducă şi simt 
deja “povestea cu obraji de bunici“ copleşindu-mă şi răvăşindu-mă cu frumuseţi nevăzute, 
curgând frenetic în mine cum cascada îşi varsă apele peste stânci şi praguri în magica-
i cădere. Îţi limpezeşti mintea trecând prin aceste “exerciţii de suflet“, te umpli de 
lumină: “M-am hotărât să-mi decantez sufletul în cuvânt, să-l las să curgă până la măduva altor 
esenţe de divinitate. Şi când fi-voi lumină, m-aş răsfrânge într-un ocean de iubire, să citesc în ochi 
fericirea. “ 

Nu ştiu care-ţi este talentul, cititorule, care-mi frângi în şuvoiul minţii 
rândurile, dar eu sunt “nebun“ de fericire să-ţi spun că mie “niciodată nu mi se va termina 
materia primă“. 

Desen de Vasile MIC 
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Andrea KEREKI 
 

Am atât de mult… 
 

Am atât de multă toamnă în sânge, 
Şi noroi, şi cărţi şi plânse foi de ceapă caldă. 
 
Am atât de multă toamnă în buze, 
Şi dulce de vişină stricată. 
 
Când cad frunzele-mi din ochi, 
Nu mă privi din cuşca ta uscată… 
Om! 
 
Am atât de multă toamnă în timp, 
Cu lumini străine şi nopţi uscate 
Trecut vine! 
 
Am atât de multă toamnă în tine 
Cu sânge diluat, trist şi mort, 
Cu vorba ninsă, 
Cu ochiul în tine prin timp şi ceas. 
 
Am atât de multă toamnă să-ţi dăruiesc… 

 
 

Coroane 
 

Mă aşez pe o balanţă şi tac. 
Mă echilibrează visele 
Şi mă înalţă  
Spre piscurile mult râvnite, 
Pulberi compacte, 
Ziduri de piatră şi zbor… 
Vise… 
 
Mă aşez pe o balanţă şi tac. 
Mă echilibrează durerile, 
Mă prăbuşesc 
Spre adâncimi fragede, necunoscute, 
Fărâme de timp 
Ziduri de lacrimi şi negru… 
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Doliu… 
 
Am murit sau voi trăi?… 
 

Linişte de toamnă…  
 
Îmi colorez tăcerea 
Cu priviri negre de floare… 
 
Uit… 
Mă îmbăt de mine 
Şi în mine… 
 
Cerul meu, pământul, 
Îmi susţine visele, 
Ruginite,  
Împletite 
În buzele albastre ale Universului 
Care tace… 
 
Ascult tăcerea albă a cuvintelor transparente… 
Scriu… 
 
Cerul meu, pământul, moare. 
Se prăbuşeşte Universul din mine. 
Sunt palidă… 
Şi albastră… 
Vibrez  de durere şi culoare… 
Mă înec în propria-mi otravă… 
 
Scriu… 
Si tac… 
Uit ca sunt un EU… 
Vreau sa Devin… 
Vreau sa Fiu… 
 
Alb… 

Nemuritor 
 

Din nou îmi înfig frunzele crescute prin palmă, 
În altarul copt, de violet,  
al Tău… 
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Îmbăt sângele-mi murdar pentru a curge  
încă o dată… 
într-o altă privire, 
cu viţă-de-vie şi moarte… 
Vin şi trup de albastru trecător… 
 
Gust din mine partea stricată. 
Nu mor… 
Sânge de doliu curge, străin… 
Nu mor… 
Mă dor crengile ruginite 
şi trunchiul gol, de pământ… 
Mă rog!... 
 
Altar sunt… 
Carne într-un fir de strugure… 
Copac sunt… 
Frunză căzută în genunchi… 
 
 

Tot trecător 
 
Aud fiecare nuanţă care se desprinde  
De pe peretele de piatră, cioplit… 
Pe tăişul mâinii tale stângi văd cum curge stânca ucisă… 
Artist uscat, 
Sărută materia şi las-o!... 
 
Timp vroiai să-ti ascunzi în vene… 
Ai alunecat pe o fărâmă, 
Arma ţi-a intrat între coaste 
Şi despicându-te, clepsidră te-ai făcut… 
Acum sângele îţi înjunghie ora 
Şi curge… 
 
Muşti din lut. 
Gustul negru de noroi colorează 
Ochii mâinilor tale vinete… 
Fărâmă uscată,  
Sărută materia şi mori!... 
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Eugen EVU  
 

Note de lectură  
 

 „METAFORA METAFOREI” de Ana Radu Chelariu 
(Editura Cartea Românească) 

  
La întrebarea extrasă dintr-un document românesc 

„Întrebări şi răspunsuri” la 1809 (!), şi anume „Din câte 
părţi e făcut Dumnezeu?”, a celebrului Bruce Lincoln, 
răspunsul a fost: „Din opt părţi. Corpul din pământ, (ţărână), 
oasele din pietre, sângele din rouă, ochii din soare, gîndurile din nori, 
respiraţia din vânt, înţelepciunea (sofia, n), din lună, darul prezicerii 
(sau intuiţia deductivă şi premoniţială, n) din Sfântul Duh…”. 
  Pe acest stâlp (sau în această „ cheie de boltă”),  între  
ezoterism şi ştiinţele de graniţă de azi, Acad. Ana Radu 
Chelariu ne propune o remarcabilă contribuţie la 
determinarea locului mitologiei româneşti în vastul 
coronament cultural european. Cartea este un studiu de 

mitologie comparată  de excepţie, de o vigoare şi cuceritoare  erudiţie. Este fructificată 
o bibliografie vastă, sintetizatoare, într-o incinantă viziune proprie. Aşadar cartea Anei 
Radu Chelariu decodează tipologic substratul arhetipal (paideumatic) al mitologiei 
noastre în „arheo-memoria” celei  indo-europene, mitologia română fiind un tezaur de 
adâncime prea puţin cunoscut de Occident, mai ale în State. 
  În  totul ei, cartea pledează în sine, cu fine instrumente, viziune de ansamblu şi 
deopotrivă analitică, filoanele şi rosturile de rezistenţă ale structurii arhaice 
antropogonice, fără inhibiţii, dimpotrivă, revalorificând modern sincretismele care fac 
din creştinismul românesc  un depozitar unic, al  pre-religiilor, încă demn  de 
aprofundat şi evaluat, după Eliade, Vulcănescu, I.P. Culianu, Kernbach etc. Dar Ana 
Radu Chelariu  sintetizează şi o impresionantă bibliografie şi cercetare din pleiada 
mitologilor comparatişti  din lume în domeniu. 
  Autoarea de origine română, emigrată în 1979 în Statele Unite ale Americii, este 
deţinătoare a numeroase licenţe şi premii de prestigiu. Este, în prezent, director al 
bibliotecii publice din New Jersey şi  membră a „Societăţii de Studii Româneşti” din 
America. Deasemeni,  este membră a Academiei Româno-Americane, precum şi 
American Library Association, New Jersey L.A., Society of Romanian Studies & 
Balkanistica. 
  O carte valoroasă, de patrimoniu, tulburătoare întru limpezire şi care, categoric, 
revendică apartenenţa originară indo-europeană a românilor, cu atât mai importantă 
azi, când ieşim din conul de umbră al prejudecăţilor totalitare, spre a ne re-acorda la 
rezonanţa  cu primordia universală, în primul rând prin ceea ce depinde de noi. 
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„SEDUCŢII LITERARE” de Maria Niţu (Editura Eubeea) 

  
Remarcabilă prozatoare şi eseistă, dar iată, şi 

observatoare  minuţioasă şi inspirată a aleşilor ei întru 
mai bună cunoaştere, Maria Niţu reuşeşte să editeze 
o carte aparent uşoară la lectură, însumată în trei  
capitole. Primul „Timişoara la intersecţii”, conţine 
adnotări la corespondenţa lui Blaga cu A. Lilin, portret 
şi interviu cu maestrul Deliu Petroiu, un interviu cu 
exoticul Gheorghe Astaloş, din diaspora din Franţa şi 
un incitant interviu cu Liviu Ioan Stoiciu. Din 
opţiunea pentru aceşti oameni importanţi a autoarei, 
transpar diafan şi electiv, afinităţile culturale şi 
atitudinale în care se oglindeşte ea însăşi. 

O pleiadă selectată pe acelaşi criteriu structural 
afectiv este succedată cu nerv jurnalistic remarcabil, la Târgul de carte „Bookarest 
Gaudeamus”: Francoise Choquard, M. Horia Simionescu, Th. Damian, Bujor 
Nedelcovici, Mattew-Matei Călinescu, Irina Mavrodin, Radu Pavel Gheo, aşadar unul 
şi unul, lecturi pe care le parcurgi cu o anume simpatie complementară  indusă şi de 
Maria Niţu. În fine, setul trei conţine „Diapozitive timişorene”, cu un „Dialog 
imaginar” (ingenios „reconstituit din memorie”) cu primum-movens-ul literar de ieri, 
însinguratul şi statornic orgoliso (opinia noastră), Anghel Dumbrăveanu; un mic serial 
critic la cărţi ale Ninei Ceranu, vădind apetenţă  şi şarm de cronicar poate prea prudent 
a se manifesta în afara cercului „Orient Latin”, unde Maria Niţu este redactoare de 
fidelitate şi competenţă. 
  Capitolul se încheie cu doi critici de marcă din Timişoara, Olimpia Berca şi 
Adrian Dinu Rachieru. Din cartea Mariei Niţu regăsesc şi recunosc o impresie specială 
nu doar asupra activităţii ei literare, ci şi a unei conştiinţe literare de excepţie, a unei 
vocaţii ce zideşte şi auto-zideşte. 

 „Seducţiile literare” nuanţează în fapt un crez, o prezenţă a energiilor 
empatice care pot releva nu doar propria personalitate, ci şi, prin oglindire fidelă, cu 
claritate şi intuiţie sensibilă, identitatea celui ce se confesează, ori este tenace şi inspirat 
focalizat. O calitate în plus a cărţii este fina ironie şi atunci când este prezent 
sentimentul tragic al existenţei: „Uneori, scrie Maria Niţu, criticul pare faţă de artist un fel de 
Sancho Panza examinând cu microscopul morile de vânt din Toboso, să explice materialist dialectic 
iluzionismele lui Don Quijote...”. Desigur, maliţioasa mărturisire este a unui acut bun simţ, 
dar şi a empatiei despre care vorbeam, condiţie sine qua non a unui dialog autentic, ce ni 
se comunică şi pe care îl absorbim, având ce câştiga. 
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Gabriel ARGEŞEANU 
 

„LINGVISTIC, CULTURA ROMÂNĂ ESTE UNA 
MARGINALĂ ÎN EUROPA ŞI ÎN LUME” 

- susţine scriitorul Horia Gârbea – 
 

G. A. Domnule 
Horia Gârbea, vă aflaţi la 
Alexandria, invitat la un 
simpozion în care se va face 
referire la literatura pe 
internet, dar şi la centru-
margine în cultura română, 
subiecte pe care vi le propun 
şi eu în scurtul nostru dialog. 
Raportarea geografică la un 
centru, trebuie respectată 
contextual şi în cultură? 

 
H.G. Discuţia 

de care aminteşti se va 
purta cu scriitori ce aparţin unei zone destul de largi a României, cea a sudului, 
care a dat mari autori şi continuă să creeze o literatură viabilă. Într-un fel, este 
firesc ca aceste valori aflate mai departe de Bucureşti, nu ca distanţă fizică, ci 
ca percepţie faţă de ce se întâmplă acolo, să se simtă puţin frustrate faţă de 
cum rezonează centrul. Aici sunt două aspecte care ar putea concura la 
înlăturarea acestei percepţii.  Unul fiind de ordin administrativ, în care suportul 
financiar şi logistic să fie distribuit în mod echitabil în fiecare zonă a ţării, astfel 
ca valorile să se poată dezvolta în condiţii bune. Din punct de vedere spiritual, 
scriitorii, aflaţi în alte zone decât capitala, se simt, cu prezumţie de vinovăţie, 
marginalizaţi de confraţii lor aflaţi la centru şi nu de un context spiritual 
general. Este foarte interesant că, autori plecaţi din România în ţări foarte 
îndepărtate, unii dintre ei trăind şi în localităţi foarte îndepărtate faţă de 
capitala ţării respective, spre exemplu Quebec pentru Canada, ori lucrând în 
universităţi din localităţi marginale ale SUA, nu au percepţia îndepărtării de un 
anumit centru, aşa cum există la noi legat de Bucureşti. La noi mai constatăm şi 
un mic paradox. Cei apropiaţi de capitala ţării, dar în afara ei, se simt mai 
degrabă ignoraţi şi, poate, nedreptăţiţi de această capitală, deşi ei au o valoare 
pe care o atestă numeroasele recunoaşteri. 

„Apropierea dintre centru şi margine” (n.a. interlocutorul face referire la 
ghilimele) trebuie făcută de ambele părţi. Astfel, scriitorii din provincie trebuie 
să îndrăznească mai mult, să îşi ia în serios comuniunea spirituală cu oricare din 
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confraţii lor aflaţi în altă zonă geografică, iar cei din capitală, trebuie să arate o 
colegialitate normală şi nu condescendenţă faţă de confraţii lor care nu crează 
la centru şi nu apar în revistele centrale. Sigur că literatura este un spaţiu al 
marilor orgolii şi fiecare ins este singur, tocmai pentru că artistul este o 
singularitate, urmare putem fi fiecare pe insula noastră, deşi stăm pe aceeaşi 
stradă. Şi ca să revin la ideea enunţată anterior,  această problemă sensibilă a 
marginii poate fi depăşită prin apropierea constantă a ambelor părţi, prin 
renunţarea la orice fel de prejudecată şi recunoaşterea climatului valoric. 

 
 
G.A. O astfel de discuţie, dacă o mutăm în lumea virtuală, nu-şi mai găseşte 

fundamentul. Poate înlătura internetul această distanţă imaginară dintre centru şi margine 
în cultură, care după unii ajunge să se judeţenizeze? 

 
H.G. Eu sper, chiar dacă nu este încă, precum internetul, această 

imensă zonă fără contur  să devină o imensă ţară numită Virtualia, în care 
centrul să fie pretutindeni. Deocamdată, sunt plăcut surprins că în România 
revistele virtuale şi spaţiile de discuţii pe internet se înmulţesc cu o vivacitate 
extraordinară. La ele au acces şi  îşi trag foloase din frecventarea lor atât 
scriitorii tineri, care este firesc să fie la curent cu noile tehnologii, cât  şi autori 
mai în vârstă. Pentru o cultură ca a noastră care, într-un fel este ea însăşi 
marginală din punct de vedere lingvistic în Europa şi în lume, şi în contextul în 
care foarte mulţi autori de limbă română nu mai trăiesc înăuntrul graniţelor 
ţării, internetul devine o garanţie a eliminării conceptelor de centru şi margine. 
Există grupuri de discuţii foarte puternice, la care participă români de pe toate 
continentele, neexistând nici un fel de prejudecăţi. Îmi vin în minte, ca 
exemplu, „Nadir latent” -cu moderatori din ţară, dar şi din afară, cum ar fi 
prozatorul Dragoş Bogdan Suceavă, care se află în SUA, scriitoarea Alina 
Dabija de la Quebec, dar care a publicat în ţară, apoi LiterNet, Agonia şi lista 
poate continua. Aici se discută în limba română, se primesc mesaje şi ştiri 
culturale în calupuri semnificative din Australia, Israel, SUA şi alte  zone ale 
lumii unde trăiesc şi creează români, iar postarea materialului scris devine 
accesibil tuturor. Este o facilitate care în următorii ani va deveni obligatorie.  

Se discută foarte mult despre piaţa cărţii, despre dificultatea de a 
vinde, dar şi de stocarea cărţilor în biblioteci. Internetul rezolvă multe din 
aceste probleme. Singurul aspect care este mai greu de rezolvat este cel al 
comerţului de carte electronică şi, implicit, al dreptului de autor. Dar sunt 
soluţii care se vor concretiza în perioada următoare. 

 



 58 

G. A. Să spunem că sunteţi beneficiarul acestei facilităţi obligatorii, cum îi 
spuneţi, prin editarea a două e-book-uri, „Enigme în oraşul meu”, proza scurtă, Ed. 
Equivalences (2001) şi “Ratză cu portocale”, publicistică, Ed. LiterNet (2002). 

 
H.G. Este adevărat. Spre exemplu, la prima carte virtuală, e-book, a 

fost editată de Adrian Răzuş, un român stabilit în Olanda, pe care nici nu îl 
cunoşteam la apariţia e-book-ului, ulterior aflând că editura îşi avea existenţa 
fizică într-un apartament şi nu la Amsterdam, cum probabil v-aţi fi aşteptat. Şi 
iată cum un simplu schimb de informaţii prin e-mail ne-a transformat în editor 
şi autor. Astfe,l difuziunea graniţelor este totală, eliminându-se această 
percepţie centru-margine. Dar, pentru mine, scriitor român şi balcanic ce mă 
aflu, şueta este de nelipsit. Dincolo de discuţiile pe internet, convivialitatea 
scriitorilor este un aspect foarte important. 

 
G.A. Aţi spus că din punct de vedere lingvistic suntem marginali. Suntem 

depozitari şi a unei producţii culturale marginale? 
 
H.G. Din punct de vedere lingvistic ne situăm fără îndoilă în margine. 

Şi mari culturi, cum ar fi portugheza ori suedeza, cu limbi mai puţin 
traductibile, au aceeaşi soartă, în comparaţie cu engleza, franceza, italiana şi 
germana. În cazul nostru, trebuie să ţinem cont de două atitudini posibile.  Una 
ar fi cea de acceptare şi de atingere a unui targhet în rândul publicului din 
spaţiul lingvistic românesc sau, în al doilea caz, să penetrăm un alt spaţiu 
lingvistic. Problema este, ca să revin la ce răspundeam la întrebarea anterioară, 
internetul rezolvă problema distanţelor, dar şi în acest caz ne lovim, 
deocamdată, de bariera lingvistică. Şi atunci, este firesc succesul unor autori 
care, prin tematică şi limbaj, reuşesc să se apropie mai uşor de forma 
traductibilă. Soluţia, şi avem şi noi astfel de autori în viaţă, este adaptarea şi 
exprimarea în altă limbă.  

Dacă în proza română lucrurile stau mai bine la capitolul traducere, 
poezia şi teatrul au de suferit din acest sens. De aceea, anumite iniţiative, poate 
nu suficiente, ale unor organisme culturale pentru a difuza literatură română ca 
text tradus în lume, sunt esenţiale. Însă nu vom deveni prin aceasta o cultură 
centrală. Totuşi, în situaţia dată de globalizarea limbii engleze, se tinde, 
aproape obligatoriu pentru autorii care doresc să-şi facă remarcată 
originalitatea, să se scrie în această limbă. Însă, nici limba franceză, în special 
pentru spaţiul latin, nu trebuie omisă din traduceri ori expri 
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Poetessa Maria Gabriella Meloni scrie o 
poezie livrescă, nu întâmplător impregnată de 
nuanţe eseistice, cu tentă filosofică. 
Romantismul este un reper post- modern, 
mulat, acordat pe acele nostalgii ale primului 
mare romantic european, Holderlin… 
Asemenea lui, ea simt că „ timpul e lung/ însă de –
i adevărat / se întâmplă: rezonanţa divină este a 
contemplării taoiste, însă inima ( interiorul)  este „ un 
lac în declinul verii/vălurind  metafizic în fiorul 
transcendental, ca o presimţire, o  anticipare  
extrasenzorială,  a comuniunii cosmice.” Absolutul se 
substrage, şi mintea divină crează acordul vag al 
„modestei nebunii”… Poesie corelativă, alteori cu 
surprinzător recurs la decadenţa imediată, 
poesie a notaţiei unei simţiri supra- stiţiale, ca la un Eugenio Montale sau Ungaretti. 
Memoria ancestrală este apăsătoare, ca a unei reîncarnări de „o mie de ani”, Maria 
Gabriella Meloni fiind pare-se exploratoare a esoterismului din care extrage înfiorate 
sunete orfice… Nu întâmplător frecventează cercul revistei Le Muse, de unde  
marea poetessa  calabreza Maria Teresa Liuzzo ne-o semnalează  în virtutea unor 
afinităţi elective  ce nu pot fi  hazardate, ele aparţinând  haloului european romantic 
în  noua paradigmă  a literaturii Acele subtile conexiuni – sinapse sau dacă vreţi 
„infrastructura”  ce susţine imponderabila „stare a poesiei” ca natură revelatorie, ne 
determină să o facem ştiută şi cititorului român. ( Eugen Evu) 
  

LUI FRIEDERICH  HÖLDERLIN 
 
Domolind haosul timpului 
invocai si urmăreai, 
fantasma evanescentă, 
între colonade 
a unui pământ contemplat. 
Dar Diotima fugea, 
pe urma soarelui aluneca 
e o noapte de gheata 
unde se încăierau uraganele 
te lăsa … . 
Din turn, în nopţi fără somn, 
asistai la derularea 
benzii argintii de Neckar 
percepeai murmurul silenţios 
al apei, intens 
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precum singurătatea ta. 
Şi cu privirea schimbată 
de o modestă nebunie 
urmarea năuc Absolutul 
care i se sustrase 
şi mintea divină 
crea acordul capabil 
pentru a dezvălui 
tainele lumii care 
nu pot atinge 
omul de rând muritor. 
 

AM MAI MULTE AMINTIRI  
DECÂT AŞ FI AVUT O MIE DE ANI 

 
 
Simţind inima 
precum un lac 
în  declinul verii 
pe când ceţuri umede 
se înalţă 
în oglinda fixă 
doar încreţită 
de imperceptibile unde 
de amintiri 
care aleargă  după tăceri 
şi lasă 
ameninţătoare râuri. 

Traducere de  
Elena Daniela RUJOIU şi Eugen EVU 

 

 Desen de Vasile MIC 
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Interviul cu scriitorul Gheorghe  CIONOIU 
 

-s-a născut la 8 ianuarie 1961 în 
Caransebeş,dar în acelaşi an familia s-a 
mutat la Timişoara, 

-îi place să spună că este cetăţean 
român-timişorean- cu drept nelimitat de 
rezidenţă în Germania, 

- în perioada 1984-1990, fiind 
Student al Facultătii de Silvicultură din 
Braşov, a încercat să contribuie la 
organizarea unui nucleu de rezistenţă 
pasivă împotriva regimului comunist în 
Universitatea din Braşov. 

- după 15 noiembrie 1987 şi până 
la căderea lui Ceauşescu a fost anchetat şi 
supravegheat de Securitate. 

- în data de 21 decembrie 1989 a 
vorbit de la balconul Operei din 
Timişoara şi în perioada ianuarie – mai 
1990 a participat la toate manifestările 

publice organizate de PNŢ  Braşov, denunţând farsa jucată de FSN. 
- după victoria partidului nomenclaturii în alegerile din 20 mai 1990 şi după 

mineriada din iunie 1990, la insistenţele soţiei, care este etnic german, au plecat în 
Germania, unde a acceptat să muncească însă doar sezonier, pentru a putea reveni 
sistematic în ţară. 

- în România a publicat trei cărţi reunite în volumul Mănuşa lui Schiller 
(Declaraţie de război – 1993, Procesul tranziţiei – 1996, Războiul informaţional  – 1999) şi 
câteva broşuri în care a abordat teme politice actuale. Traducerea primei cărţi a fost 
publicată şi în Germania cu titlul  ,,Der Narr” (Nebunul). 

-în prima jumătate a anului 2005 a participat activ în cadrul forumului 
elecronic al cotidianului FAZ la discuţiile cu temele: ,, Warum bekommen die 
Deutschen keine Kinder mehr?”(De ce nu mai fac nemţii copii?) şi ,,Wohin entwickelt sich die 
Katholische Kirche?” (În ce direcţie va evolua Biserica Catolică?). 

-din decembrie 2005 este membru voluntar în redacţia săptămânalului 
electronic „ACUM”- www.romanialibera.com – se ocupă de subrubricile 
„Polemica” şi „Mărturii” din cadrul rubricii „Opinia Dv.?”. 
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Scrisul îmi este indispensabil 
 
-Când şi cum v-aţi apucat de  scris  şi de unde izvoreşte pasiunea aceasta? A 

fost un scriitor sau o carte care v-a ,,ambiţionat” să deveniţi scriitor ? 
 
-Împlinisem deja 20 de ani când am auzit pentru prima oară despre literatura 

de sertar ,în cadrul unei emisiuni a postului de radio “Europa Liberă”. În aceeaşi 
perioadă m-a impresionat în mod deosebit o scrisoare deschisă adresată de un 
scriitor cubanez din exil lui Fidel Castro ,prezentată tot de “Europa Liberă”. Au 
mai trecut apoi câţiva ani până când am avut revelaţia faptului că scrisul poate 
reprezenta un act de curaj. Curaj nu în sensul de a brava, ci ca antidot împotriva 
resemnării sau a blazării. Scrisul te poate ajuta să rămâi lucid, să nu înnebuneşti. 
Kafka afirma că scrisul este o formă a rugăciunii.  

             Prima oară am simţit nevoia să scriu la vârsta de 26 de ani după o 
ceartă cu prietena mea de atunci. A doua oară am scris în urma unei întâmplări care 
m-a făcut să resimt pe propria piele aberanţa regimului Ceauşescu. Un şef de IAS şi 
doi miliţieni beţi s-au legat de mine pentru că am mers cu bicicleta la baie la Timiş 
pe un drum agricol care, chipurile, era interzis circulaţiei publice deşi nici un 
indicator nu preciza acest lucru. Aceste două eseuri şi cele câteva pagini cu tentă 
clară de protest politic pe care le-am mai scris până la “Revoluţie” nu au fost scrise 
pentru a fi publicate şi nici nu ar fi putut fi publicate în ţară la vremea respectivă.   

 
-Ce loc ocupă scrisul în viaţa domniei voastre ? 
 
-Atunci când mă refer la evenimente din trecut sau la condiţia umană în 

general, scriu foarte neregulat – luni în şir nu scriu nimic, dar când încep să scriu, 
timp de mai multe zile sau chiar săptămâni nu prea mai am timp să fac altceva.  

Faţă de evenimente recente care mă nemulţumesc, reacţionez foarte 
prompt. 

Dacă simt că am ceva de spus trebuie să scriu pentru a scăpa de obsesia 
gândurilor pe care vreau să le comunic.  

Deşi nu îmi câştig existenţa din scris, cred că se poate afirma că scrisul îmi 
este indispensabil. 

 
-Care este diferenţa dintre un poet şi un scriitor? 
 
-Poezia postmodernă înseamnă abandonarea lumii reale în favoarea căutării 

unei lumi suprarealiste proprii. Eu nu îmi permit detaşarea de lumea reală. Nu caut 
înadins metafore, nu deformez realitatea, nu propun utopii, nu visez. Probabil că 
am psihologia unui revoltat.Pentru mine scrisul a însemnat şi înseamnă protest 
politic. Nu scriu decât literatură non fictivă şi eseu politic. 
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-Credeţi că scriitorului de azi îi este mai uşor ca celui din    trecut ? 
 
-Pentru a putea răspunde corect întrebării dumneavoastră trebuie să 

precizez că saltul de la trecut la prezent are două componente – conţine atât 
schimbarea produsă pe plan politic cât şi schimbarea modului de a scrie şi publica 
datorată revoluţiei tehnice produse odată cu apariţia calculatorului personal şi a 
internetului. Precizez de asemenea că răspunsul meu este dat de pe poziţia unui om 
cu  permanentă vocaţie de critic al societăţii în care trăieşte, indiferent care este 
aceasta.   

Schimbarea de sistem politic a adus cu sine avantajul că scriitorul care critică 
regimul şi orânduirea în care trăieşte nu mai trebuie să se teamă că manuscrisele îi 
pot fi confiscate. Dezavantajul este că nu mai există o cortină de fier şi implicit 
Puterea nu mai are adversari politici puternici şi bogaţi care să fie interesaţi să 
mediatizeze scrieri incomode. Scriitorul cotestatar neconsacrat are şanse foarte 
mici să găsească o editură care să îi publice pe cheltuiala editurii scrierile politic 
incorecte. Chiar dacă totuşi o editură îşi asumă riscul material de a edita o carte 
incomodă, şansele ca aceasta să devină un best-seller sunt minime, pentru că va fi 
ignorată de mass-media. Cred că orice om raţional poate constata selecţia negativă 
promovată în lumea de azi pe piaţa cărţilor. 

Folosirea calculatorului în locul pixului şi a hârtiei sau în locul maşinii de 
scris prezintă însă doar avantaje – un text coerent poate fi mult mai uşor asamblat 
din fraze sau frânturi de frază iniţial separate, acestea putând fi uşor şi rapid 
permutate până se ajunge la forma optimă. 

Un mare avantaj prezintă de asemenea internetul. Dacă scriitorul doreşte să 
transmită idei, poate crea o pagină web proprie iar textele publicate acolo pot fi 
citite oriunde pe glob de orice om care are acces la internet şi a auzit de pagina web 
respectivă. 

 
-Aţi fost un luptător împotriva comunismului,corupţiei şi prostiei. Ce părere 

aveţi de toate acestea plus de ,,ieşirile” oamenilor din firesc şi aici mă refer la 
păcătuirea oamenilor de tot felul ? 

 
 -Corupţia şi prostia sunt trăsături specifice naturii umane, la fel ca şi 

antipozii lor, cinstea şi raţiunea. 
Corupţia şi prostia au fost încurajate în comunism, dar, din păcate, încep să 

prindă rădăcini şi în Occidentul capitalist şi chipurile  civilizat . În România 
postcomunistă corupţia şi prostia au ajuns la un nivel care depăşeşte nivelul descris 
în piesele lui Caragiale.  

În ceea ce priveşte valorile morale sunt un tip ultraconservator şi resping 
categoric libertinajul sexual. Consider că libertinajul sexual este folosit în lumea 
postmodernă ca drog pentru a abate populaţiei atenţia de la corupţia şi prostia 
clasei politice. În era mediilor electronice maxima lui Nero “Daţi poporului pâine 
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şi circ” este foarte uşor de transpus în practică – se pare că dacă plebei îi este oferit 
suficient circ, este dispusă să se mulţumească cu foarte puţină pâine. Cred că 
politica liberală adoptată faţă de consumul de alcool şi droguri trebuie interpretată 
în acelaşi mod. 

 
-Cum sunt românii din Germania faţă de alte naţii care trăiesc aici ? 
 
-Cred că majoritatea covârşitoare a românilor din Germania  privesc cu un 

dispreţ exagerat  România şi cu o admiraţie exagerată Occidentul. În România 
treburile merg  într-adevăr mult mai prost decât aici, dar câteva milioane de oameni 
care trăiesc în România nu sunt vinovaţi de această situaţie şi nu sunt nici mai 
necivilizaţi decât majoritatea românilor care trăiesc în Occident. Vinovaţi sunt 
câteva milioane de români din România - indiferent de naţionaliate  - care se 
comportă ca ţiganii dar în primul rând lichelele care sunt prezente     într-un 
procentaj inadmisibil de mare în instituţiile statului. Spre deosebire de alte naţii, 
românii din Germania şi din Occident în general nu sunt capabili să articuleze o 
voce critică în stare să contribuie la asanarea morală a ţării de baştină. Cred că 
defectul major specific al majorităţii covârşitoare a românilor – indiferent dacă 
trăiesc în România sau în diasporă – este lipsa responsabilităţii social-politice, 
neasumarea îndatoririlor care revin din condiţia de cetăţean. Din păcate însă, în 
lumea postmodernă şi în Occident se urmăreşte transformarea cetăţeanului într-un 
spectator care să asiste pasiv la circul politic oferit de clasa conducătoare. 

 
-Care sunt proiectele dumneavoastră pentru viitor ? 
 
-Unicul meu proiect scriitoricesc şi civic este atenţionarea opiniei publice 

asupra riscurilor majore pe care le comportă  prăbuşirea valorilor moralei creştine 
în lumea postmodernă. În acest sens urmăresc în primul rând denunţarea faptului 
că libertinajul sexual – şi implicit prăbuşirea instituţiei familiei – nu trebuie privite 
ca şi consecinţe inevitabile ale descătuşării aspiraţiei  spre libertate a fiinţei umane. 
Îmi propun să atrag atenţia asupra faptului că libertinajul sexual conduce de fapt 
doar la eliberarea potenţialului autodistructiv al instinctului sexual şi la 
transformarea omului în sclav al acestuia. Doresc să demonstrez de asemenea că 
promovarea de către clasa politică şi de către mass-media a libertinajului sexual are 
ca ultim scop dezumanizarea omului şi transformarea sa în supus docil al unei 
societăţi ale cărei unice criterii morale să fie maximalizarea câştigului material şi a 
plăcerii clipei. 

 
-Vă mulţumesc şi  vă doresc împliniri pe toate planurile. 
                                        

Adalbert  GYURIS 
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Camelia-Meda MIJEA  
 

Alberto Moravia. Realitatea socială la marginea ficţiunii 
 
 În mod indiscutabil, realitatea şi ficţiunea coexistă foarte strâns, iar 
modalităţile în care aceste două faţete de expresie se manifestă în opera lui Alberto 
Moravia sunt deosebit de interesante. Prin recursul la biografie, ficţiunea poate să se 
dezvolte în ocurenţe proteiforme, care îi oferă autorului posibilitatea de a se analiza şi 
de a se înţelege mai bine. Fenomenul de transpunere reflectă importanţa unui anumit 
eveniment în viaţa creatorului şi locul pe care acesta i-l acordă făcându-l să 
depăşească limitele cadrului intim şi mărturisindu-l celorlalţi, chiar dacă mascat sub 
voalul ficţiunii romaneşti. Acest mod de a crea un roman pornind de la o istorie reală 
oferă în acelaşi timp dezvăluirea şi acoperirea urmelor autorului, deoarece povestirea 
se amestecă cu judecăţi personale, opinii şi comentarii, dar şi cu invenţii şi 
reinterpretări, ceea ce permite o mai profundă explorare a vieţii. Astfel, autorul arată 
şi ascunde exact atâta cât doreşte el din relatarea lui, fie ea fericită sau traumatizantă.  

Studiind opera lui Moravia, criticul literar Renzo Paris observă că realitatea 
este o incontestabilă sursă de inspiraţie pentru scriitor, care ştie cum să surprindă din 
viaţa obscură esenţialul şi cum să îl decanteze, transformâdu-l în literatură. 
Elementele biografice devin, sub penelul lui, structura de bază pentru o altă biografie, 
cea intelectuală a scriitorului, în care se regăsesc episoadele trăite care l-au fascinat în 
mod deosebit. În opinia lui Renzo Paris, „toată opera lui Moravia se poate citi ca o 
monumentală autobiografie a timpului pierdut. Direcţia obligatorie este: dinspre viaţă 
înspre literatură.”  

Moravia recunoaşte că în general el nu se limitează să transcrie ceea ce 
trăieşte, ci rescrie experienţele avute. Opera sa nu este o autobiografie propriu-zisă, ci 
se formează din elemente disparate din viaţa cotidiană, trăite de el sau de alţii, în jurul 
cărora se ţes ficţiuni, cu alte personaje şi alte situaţii. Autor de tip existenţialist, 
Moravia scrie romanul Indiferenţii cu zece ani înainte de Greaţa lui Sartre şi de Străinul 
lui Camus, dar fără a avea vreo idee despre acest curent la momentul respectiv. 
Intenţia lui a fost aceea de a prezenta toate nemulţumirile vieţii trăite în mijlocul 
societăţii din vremea lui, aşa cum le vedea el, societatea italiană tristă şi dezolantă 
dintre cele două războaie mondiale şi din vremea fascismului, flageluri care au 
determinat distrugerea totală a scării valorilor şi au dus la întreruperea legăturilor 
dintre om şi societate. Sarcina pe care şi-o asumă deci autorul este aceea de a înţelege 
lumea în care trăieşte şi despre care scrie, cu toate nivelele ei sociale: oamenii simplii, 
burghezii, intelectualii. În multe din lucrările lui, scriitorul face o critică acerbă a 
războiului, a sistemului generator de flageluri exterminatoare şi care reduce 
populaţiile la o viaţă primitivă mizerabilă.  

Una din cele mai vii mărturii este transpusă în literatură ca urmare a unei 
experienţe de neuitat. Persecutat de regimul fascist datorită scrierilor sale, Moravia 
părăseşte Roma şi se refugiază împreună cu soţia sa Elsa Morante în apropiere de 
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Capri, în regiunea Ciociaria, timp de nouă luni. Viaţa în mijlocul ţăranilor din zona 
respectivă este ocazia potrivită pentru crearea romanului Ciociara, unde se regăsesc 
practic toate evenimentele istorice trăite în acea perioadă: criza de alimente din Roma 
de la sfârşitul anului 1943, exodul, retragerea populaţiei spre zonele de munte, 
ocupaţia germană, bombardamentele, aşteptarea febrilă a trupelor aliate şi eliberarea 
din 1944.  

Moravia se erijează în pictorul social al Italiei populare şi sărace din vremea 
lui. El descrie mediile populare din provincie în lucrările Provinciala şi alte povestiri şi 
Ciociara, mediile din Roma în Frumoasa Romană, precum şi moravurile, sentimentele şi 
reacţiile din aceste medii. Nuvele romane propune de asemenea o secţiune transversală 
prin viaţa societăţii romane contemporane autorului şi ne arată aproape toate clasele 
sociale şi profesiile acelei vremi.  

Odată cu publicarea, în 1959, a Noilor povestiri romane şi, în 1960, a romanului 
Dezgustul (care îi aduce autorului în 1961 prestigiosul premiu Viareggio), o nouă 
perioadă începe în viaţa lui Moravia, care îi aduce un succes similar celui avut cu 
romanul Indiferenţii. Renumele său de subtil investigator al vieţii sexuale, de intelectual 
de stânga, de lider al lumii literare italiene se amplifică, autorul devenind un reper 
pentru conservatori şi conformişti. Autorul împărtăşeşte doctrina freudiană conform 
căreia experienţele trăite în perioada copilăriei sunt definitorii pentru evoluţia 
ulterioară a oricărei fiinţe umane. De fapt, toate evenimentele importante din 
copilăria autorului şi-au lăsat amprenta asupra caracterului lui, iar unele se regăsesc în 
operă. Conştientizarea pulsiunilor sexuale este prezentată, conform propriei sale 
mărturii, în romanul Agostino.  

Scriitorul mărturiseşte că a frecventat casele de toleranţă şi chiar că şi-a 
început viaţa sexuală într-un asemenea loc. Viaţa amoroasă reprezintă o altă sursă 
principală de inspiraţie. Până şi aventurile banale sunt transformate uneori, prin forţa 
imaginaţiei, în evenimente interesante.  

Romanul Dezgustul, de exemplu, chiar dacă nu pare să trateze un fapt real, 
pune în discuţie dezgustul resimţit de intelectualul Moravia în faţa lipsei de 
perspective a lumii contemporane, decepţia pentru viaţa burgheză rigidă din 
rândurile căreia provine şi el, apatia şi revolta înăbuşită şi la urma urmei inutilă.  
 Desideria reia una din temele dezvoltate în Indiferenţii: justificarea morală care 
trebuie să ghideze şi să decidă orice acţiune. Dacă în romanul de debut personajul 
este incapabil să comită crima dorită din cauza atitudinii sale de „indiferenţă”, în 
romanul de maturitate, în schimb, autorul îi permite personajului să ucidă, deoarece 
are o motivaţie de a o face, contrar celuilalt.  
 Tumultul pasional dintre Alberto Moravia şi prima sa soţie, Elsa Morante, 
marcat de certuri şi împăcări furtunoase, este sursa romanului Dispreţul, scris într-una 
din perioadele de tensiune cu Elsa. Femeia din viaţă, ca şi cea din roman, începe să 
dispreţuiască un soţ prea pasiv şi prea comod după opinia ei, care acceptă fără să 
crâcnească situaţiile ridicole la care ea îl supune. Răspunsul scriitorului este de a 
decanta aceste acuzaţii, pe care le consideră nedrepte, într-o scriere eliberatoare. 
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Romanul devine pledoaria personală a autorului, care se apără cu ajutorul literaturii. 
Analizându-i în paralel pe Elsa şi pe Alberto sub înfăţişarea personajelor Emilia şi 
Riccardo, criticul Renzo Paris reconstituie geneza operei, văzând în ea mai multă 
realitate decât mărturiseşte autorul. El consideră că Dispreţul reflectă ruptura 
definitivă a relaţiei amoroase dintre cei doi, motivată de dispreţul soţiei pentru 
slăbiciunea şi laşitatea soţului său, care doreşte să facă o carieră în cinematografie şi în 
acest scop îşi împinge soţia în braţele celui care l-ar putea ajuta în acest sens. 
Romanul este marcat de resentimentele autorului faţă de soţia sa, care încep să 
primeze asupra afecţiunii. Foarte important însă, Moravia mărturiseşte el însuşi că, în 
afară de câteva elemente dispersate, conţinutul romanului este fictiv. Ca de obicei în 
opera lui, invenţia predomină în faţa realităţii.  

Şi Dezgustul propune, de altfel, o reinterpretare a relaţiei de iubire Moravia – 
Morante în perioada de degradare a sentimentelor. Sursa de inspiraţie pare a fi aici 
mai degrabă un sentiment decât un fapt concret, adică stranietatea unei situaţii în care 
un bărbat ştie că soţia lui are un amant şi devine martorul inert al adulterului acesteia.  
 Mascarada reia tema războiului şi face o caricatură a fascismului abject şi a 
dictaturii totalitariste. Romanul este o aluzie directă la mascarada dictaturii lui 
Mussolini şi propune o reflectare mai largă asupra regimurilor totalitare şi a 
ideologiilor lor, fapt care i-a atras autorului cenzura şi chiar interdicţia de publicare, 
inclusiv sub pseudonim. Alte lucrări, Conformistul şi 1934, tratează de asemenea tema 
fascismului şi îşi propun să răspundă la întrebarea: cum se poate deveni fascist?  
 Fantezia redefineşte elementele biografice şi le atrage într-un joc la marginea 
existenţei reale, de unde nu se mai poate stabili cu claritate în ce măsură se vor păstra 
în operă, sub multiplele încarnări pe care scriitorul alege să li le dea. Disimularea 
realităţii este menită fie să ascundă o experienţă dureroasă a autorului, fie să 
încadreze mai bine un eveniment în contextul ficţional al operei.  
 Textele lui Moravia se înscriu deci la frontiera dintre autobiografie şi roman 
şi, prin oscilarea continuă între real şi imaginar, se axează pe dialectica adevărului şi a 
falsităţii. Remarcăm la acest scriitor un adevărat caleidoscop al aspectelor vieţii: 
afecţiunea pentru oamenii simpli care ştiu să îşi păstreze simţul moral, importanţa 
acordată evenimentelor care afectează umanitatea şi revolta interioară faţă de lipsa 
altor mijloace de combatere mai eficiente. În ciuda miezului de adevăr pe care îl 
conţine aproape fiecare roman al scriitorului, invenţia predomină. Moravia preferă să 
învăluie în ficţiune realitatea, să o ascundă în spatele satirelor violente sau amuzante 
sau pur şi simplu să se inspire din ea pentru a crea un univers pur imaginar. Prin 
transpunerea în ficţiune, autorul realizează o muncă de demiurg: el recreează faptul 
trăit şi îl oferă publicului, păstrând în acelaşi timp protecţia discursului fictiv şi 
posibilitatea de a nu dezvălui decât partea pe care o doreşte din acesta.  
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Dan BRUDAŞCU 
 

SCRISORILE LUI ADY ENDRE  
CĂTRE OCTAVIAN GOGA 

 
La 27 ianuarie a.c. s-au împlinit 90 

de ani de la moartea uneia dintre cele mai 
proeminente personalităţi ale literaturii 
maghiare, poetul ardelean Ady Endre. 
Născut la Mecenţiu (azi localitatea poartă 
numele poetului), lângă Carei, pe atunci în 
judeţul Sălaj, dintr-o familie cu o situaţie 
materială modestă, care prenumăra între 
înaintaşii ei şi iobagi, Ady Endre va urma 
şcoala în satul natal, apoi liceul la Carei şi 
Zalău, iar universitatea la Budapesta. Va 
avea o prodigioasă activitate ca ziarist, 
colaborând la diverse publicaţii de limbă 
maghiară din Budapesta şi din Ardeal. Va 
locui o perioadă la Oradea şi va lucra în 
redacţia cunoscutei publicaţii Nyugat 
(Occidentul). În jurul acestei publicaţii, 
tineretul şi elementele progresiste maghiare 
vor constitui o lojă francmasonică, având 
acelaşi nume, care se va angaja în marile bătălii social-politice prin care, în primele 
două decenii ale veacului XX, se urmărea înlăturarea imperiului bicefal şi refacerea 
statului naţional unitar şi independent maghiar. 

La Oradea, Ady Endre cunoaşte familia unui bogat negustor de grâne, de 
origine evreiască, a cărui soţie, Brüll Adél (Léda), va beneficia de atenţia specială a 
tânărului poet. La rândul ei, Leda, căreia îi va dedica numeroase poeme, îl va sprijini, 
inclusiv financiar, pentru a pleca în Franţa, la Paris, unde ia contact cu noile curente 
şi orientări din poezia contemporană franceză şi vest-europeană. De aici va colabora, 
în calitate de corespondent extern, cu diverse ziare şi publicaţii de limbă maghiară din 
Ungaria şi Transilvania. 

Contactul cu literatura şi cultura franceză, mai ales cu poezia lui Baudelaire 
şi Verlaine, va fi decisiv pentru propria sa creaţie poetică. Sub puternica influenţă a 
noilor curente, îndeosebi a simbolismului, Ady declanşează un curent de reformare a 
poeziei maghiare, de modernizare a acesteia, pentru a depăşi formele estetice şi 
stilistice desuete, pentru a ieşi de sub influenţa marii creaţii lirice, romantice, a lui 
Petofi. 

După debutul din 1899, la Debreţin, cu volumul Versuri, urmat, patru ani 
mai târziu, la Oradea, de cel intitulat Încă o dată, ambele destul de modeste sub raport 
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estetic, departe de a anticipa marea lui poezie de mai târziu, poetul publică, în 1906, 
volumul Versuri noi, volum care reprezintă un eveniment editorial de mare impact 
asupra iubitorilor de poezie, a întregii poezii poezii de limbă maghiară din epocă. 
Acestea vor fi urmate de Vér és arany (1907) (Sânge şi aur),  Az Illés szekerén (1908) 
(Pe căruţa lui Illés),  Szeretném, ha szeretnének (1909) (Aş vrea să fiu iubit), A Minden-
Titkok versei (1910) (Poezia secretelor), A menekülő Élet (1912) (Viaţa fugitivă),  
Margita élni akar (1912) (Marghita vrea să trăiască), A Magunk szerelme (1913) (Iubirea 
noastră),  Ki látott engem? (1914) (Cine m-a văzut?), A halottak élén (1918) (În fruntea 
morţilor) şi  Az utolsó hajók (1923) (Ultimele vapoare), fiecare aducând noi elemente 
şi îmbogăţind substanţial arta poetică a celui considerat, pe bună dreptate, unul dintre 
cei mai mari poeţi ai literaturii universale a secolului XX şi poate cel mai mare poet 
maghiar din toate timpurile. 
 Aşa cum spuneam, Ady Endre a avut şi o bogată activitate ca jurnalist, fapt 
ce i-a permis să observe realităţile complexe ale vieţii social-politice, mizeria şi 
dificultăţile traiului de zi cu zi a milioanelor de năpăstuiţi, dar şi să sesizeze aspiraţiile 
lor, inclusive cele de ordin naţional, etnic. Aceste preocupări l-au făcut să se 
intereseze şi de personalităţile emblematice ale altor minorităţi etnico-lingvistice de 
pe cuprinsul bicefalei monarhii austro-ungare.  
 La rândul lui, poezia sa vulcanică, în alte tipare lingvistice şi estetice, ca şi 
verbul vaticinar al articolelor lui, n-au scăpat atenţiei contemporanilor săi din alte 
provincii sau zone lingvistice. Aşa se face, de exemplu, că la opera sa vor face referire 
mulţi oameni de cultură români, iar unii, aşa cum a fost cazul lui Octavian Goga, vor 
încerca şi s-o traducă, parţial, în limba română. 
 Ady Endre urmărea cu multă atenţie şi interes intensificarea luptei social-
politice, mişcările şi tendinţele naţionale din bătrânul imperiu. Treptat, el a devenit 
conştient, asemenea multor intelectuali progresişti maghiari, de inevitabilitatea 
prăbuşirii imperiului, ca şi de posibilitatea unor schimbări profunde, care vor 
influenţa destinele popoarelor aflate sub stăpânirea sa. Din această perspectivă, lui 
Ady Endre a urmărit permanent lupta forţelor politice româneşti, cunoscând multe 
dintre obiectivele urmărite şi aşteptările lor.  
 După cum se ştie, Ady Endre, ca numeroşi alţi intelectuali şi oameni politici 
maghiari ar fi dorit ca imperiul bicefal să dispară, dar vastele teritorii aflate sub 
stăpânirea lui să revină, în principal Ungariei. Evident că Ady era conştient şi de 
nevoia asigurării unui tratament diferit minorităţilor naţionale, inclusiv a unor 
drepturi economice şi chiar politice substanţial îmbunătăţite. Dar, aşa cum s-a 
dovedit până în ultimul moment al vieţii lui, Ady Endre nu a putut accepta ideea unei 
totale desprinderi a acestor minorităţi, fie pentru a constitui state noi, independente şi 
suverane, fie pentru a se uni cu ţările-mamă. 
 Lupta politică a lui Octavian Goga a fost înţeleasă de Ady Endre până la un 
punct. El i-a propus chiar poetului român o întâlnire, la o cafenea budapestană, pe 
parcursul căreia e posibil să fi fost abordate şi chestiuni legate de lupta comună 
pentru grăbirea prăbuşirii imperiului, considerat de amândoi drept “bolnavul” Europei. 
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 Concepţia politică a celor doi poeţi şi patrioţi era, însă, diametral opusă. În 
vreme ce Ady era adeptul înlăturării imperiului, dar milita pentru intrarea provinciilor 
“eliberate” în structura noului stat maghiar, poetul român dorea pentru neamul său 
obţinerea dreptului la autodeterminare, deci inclusiv la înfăptuirea unirii cu Vechiul 
Regat al României – deziderat multisecular al românilor de pe ambele versante ale 
Carpaţilor. 
 Pentru înfăptuirea acestui deziderat, Octavian Goga a înfruntat, cu mult 
curaj, orice obstacol, inclusiv amenzile grele şi puşcăria în temniţele chezaro-crăieşti. 
Mai mult chiar, în 1914, el părăseşte Ardealul, se mută la Bucureşti16 şi militează 
insistent pentru intrarea României în război ca şi pentru intrarea trupelor române 
pentru dezrobirea provinciei sale natale. Mai mult, el constituie acele detaşamente de 
voluntari români şi bănăţeni, cu o exemplară putere de dăruire şi sacrificiu pe 
parcursul primului război mondial, exercită constante presiuni asupra autorităilor de 
la Bucureşti şi desfăşoară o neobosită activitate publicistică în favoarea ieşirii 
României din starea de neutralitate. 
 Toate aceste activităţi erau cunoscute, prin intermediul presei, dar şi al 
Legaţiei austro-ungare din Bucureşti, atât la Viena, cât şi la Budapesta. Unele 
declaraţii politice, ca şi majoritatea iniţiativelor şi acţiunilor desfăşurate de poetul 
român preocupă cercurile politice budapestane, stârnesc chiar îngrijorare în rândurile 
lor. 
 Ady Endre reacţionează şi el, prin două scrisori, publicate în ziarul 
budapestan Világ, adresând poetului român observaţiile şi opiniile sale faţă de 
demersurile şi lupta sa politică. Le redăm, în continuare, în versiunea românească 
realizată cu sprijinul doamnei Mihaela Király, considerând că este utilă cititorului de 
azi cunoaşterea acestui capitol important din cronica relaţiilor româno-maghiare: 

 
Maghiar şi Român17 

 
 Ungurul se adresează românului, pajiştea – câmpiei, dar patriotul - patriotului, omul - 
omului şi poetul – poetului, stimate prieten, Octavian Goga. Soarele e roşu în aceste zile de iarnă şi 
cele mai fierbinţi şi cinstite suflete maghiare sunt în doliu. Acum îmi strunesc şi eu cobza, aşa cum 
ai făcut şi tu pentru poporul tău, dar nu plâng, ci rostesc cu voce tare preziceri, iar când mă 
plictisesc, îmi ies pe gură blesteme. Vei fi prezent şi tu la marele angajament sau te vei retrage în acel 

                                                           
16 Gestul poetului roman este considerat de autorităţile maghiare drept un act de 
trădare şi decid condamnarea sa la moarte în contumacie. Din această cauză, la sfârşitul 
războiului, când era necesară deplasarea poetului la Paris pentru a acţiona în cadrul 
Consiliului Naţional Român, constituit aici şi considerat în unele cercuri diplomatice 
drept un fel de guvern român în exil, el va fi nevoit, ca să evite punerea în practică a 
acelei condamnări, să înfrunte alte riscuri, la fel de multe şi de grave, traversând Rusia 
revoluţionară, Finlanda, Scoţia şi Anglia, iar apoi Canalul Mânecii spre Franţa. 
17 Articol publicat în ziarul VILAG (Lumea), din 25 ian. 1914.  
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sătuc din Ardeal, unde bunicul tău a văzut soare şi mai roşu decât cel de acum? Sau ai pornit cu 
sufletul împăcat, împreună cu tovarăşii tăi, pentru a pune la cale un complot împotriva poporului 
tău şi al meu? Lăuta şi sabia sunt potrivite atât pentru poet, cât şi pentru împărat, ceea ce mie îmi 
place şi şi fac, adică  trăiesc, cânt şi lupt, dar mă pot eu gândi că un poet poate trăi printre făcătorii 
de rele? Asta au făcut şi încă o mai pot face papii, patriarhii, împăraţii şi regii, Machiavelii şi 
mercenarii. Un poet poate ucide, dacă iubeşte, dar nu se poate înhăita cu ucigaşii iar, dacă, acela 
care este poet şi este strălucitor nu trăieşte în castele făcute din baloane de săpun, nici măcar din 
dragoste pentru neamul său el nu poate ucigaşul năimit pentru uciderea altui neam. 
 Nu este posibila ca tu, Octavian Goga,  să te fi gândit la următorul lucru: iată, 
maghiarii sunt pe cale de dispariţie, putem acum să le întindem o capcană. Este imposibil ca tu, cel 
ridicat şi ales din popor, să-ţi laşi sufletul condus după principiile beduinilor sălbatici şi  barbari. 
Este imposibil ca tu, cu şiretenie de şacal, cu ascuţimea minţii unor politicieni prefăcuţi, să-ţi trădezi 
neamul. 

Te-ai uitat împrejur, ai fost oare uluit odinioară, în separeul din cafeneaua Klotilda, acolo 
unde, cu pieptul scos în faţa lumii şi cu gândul numai la câştigul de mâine, acela al viitoarelor 
ridicări necontrolabile la luptă au cuvântat unii oameni, mărunţi, mici la suflet, speculanţi. 

Nu există nici o explicaţie pentru faptul că voi, acum, faceţi aceeaşi greşeală pe care au 
făcut-o strămoşii voştri. Voi, urmaşii instigatorilor ucigaşi, vă aliaţi din nou, desigur cu sprijinul 
Vienei, ca să defăimaţi radicalismul maghiar, democraţia şi lupta pentru independenţă. 

Aţi exclus oamenii, oamenii noştri, iar ceea ce urmează este că „în oraş rămâne doar 
pustietate, iar din cauza acestei pustietăţi poarta se va prăbuşi”. V-aţi grăbit şi, ori v-aţi gândit, 
ori, din dorinţa tovarăşilor tăi, nu aţi vrut să vă gândiţi că, aici, de mai mult de un deceniu, a fost 
pornită o revoluţie de către o grupare, pentru neamul vostru şi pentru întreaga Ungarie. Această 
mică grupare a crescut şi a deranjat cele mai sonore nume ale istoriei maghiare. 

Eu nu  reuşesc să ştiu şi, dacă se poate, nici nu vreau să pot vorbi despre cei cu care 
negociaţi voi, sau, poate, nici nu aţi negociat. Duceţi tratative cu cineva care, acum trăieşte o viaţa de 
tip Csák Máté, a vechilor domni ardeleni, care vânau orice fel de robi, aşa cum acum se vânează 
vulpile, cu cineva al cărui sistem nervos pare a fi vechi de o mie de ani şi care dovedeşte o comică 
degenerare. 

Nu mă interesează (dar pe tine?) că din Viena se pune la cale, pentru partea de est, cel 
puţin pentru 20 de ani o stare de asediu şi de aceea e nevoie în ţara Sfântului Ştefan de mai puţină 
libertate decât în Coreea. Ştiu doar atât, că ne doare, că sângerăm şi de aceea suferă nu numai fraţii 
tăi români din Ungaria, dar şi cei din România. Merită ca pentru o himeră îndepărtată să vă 
expuneţi poporul şi democraţia unei puteri dintre cele mai josnice şi brutale? 

Se spune că, pe minunatul Maniu, pe care, din păcate, nu-l cunosc personal, îl salutai 
mai deunăzi în felul următor: „Ei, prietene, vindem bătaia de joc a ţăranului?” 

Ţăranul, atât cel maghiar cât şi cel român, nu a aşteptat politica tovarăşilor tăi: el moare 
înainte de a se naşte sau creşte cu ochi muribunzi şi apoi emigrează. El este îndemnat de cei cu care 
(din cine ştie ce motiv) vă asociaţi doar spre ceea ce este robie, ceea ce este inuman, chinuitor, fatal. 

Nu ştiu, nu vreau să cred, stimate prietene, Octavian Goga, că nu vei înţelege vorbele 
mele, tu, cel care ştii că iubesc orice popor şi nu pot urî decât josnicia. Iată ce spune profetul Isaia:  
„Pământul se strică întru-totul, se distruge şi totul se afundă”.  Cu siguranţă că tu îţi apleci acum 
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fruntea ta de patriot la fel de mâhnit ca mine şi ţi-ar place ca nu tu să fii cel care rezolvă problemele, 
deoarece aceasta nu este treabă de poet. 

Crede-mă că ţin la tine, ţin la poporul tău minunat şi sensibil ca la al meu şi, dă-mi voie 
să mai scriu ceva aici. Pe Iancu, acest tribun strălucit, poetic, fierbinte, l-a înnebunit, spre sfârşitul 
vieţii sale, eşecul, crunta deziluzie. Aveţi grijă: să nu cumva să faceţi înţelegere acum cu cineva care 
nu s-a entuziasmat niciodată  şi care, după legea psihopatiei, nu mai poate avea niciodată deziluzii 
şi, mai ales, nu mai poate înnebuni. 
        

În loc de scrisoare, lui Goga18 
 

 Abia dacă mai pot da mâna cu prietenul meu Octavian Goga, lucru care pe mine mă 
doare. Dar, Doamne, printre atâtea dureri de care are parte un om ca mine, asta abia dacă mai 
contează. Astăzi, tot ceea ce vine peste noi sunt doar durere, tristeţe şi răni. În mod sigur, acest lucru 
îl simte şi bravul poet român Octavian Goga. Simt că acest joc nesuferit nu-l pot juca nici ca jucător 
şi nici ca şi chibiţ. 
 Îl înţeleg pe Octavian Goga, pe care îl consider un Kisfaludi Karoly român scârbit şi 
grăbit. Înţeleg până şi faptul că neamul lui e pus în faţa unei încercări cumplit de grele, iar 
răspunsul la aceasta îl dau vechii romantici, ca Octavian Goga. Înţeleg orice şi pot să şi iert, dacă 
este vorba despre cineva demn de a fi iertat. Dar prietenul Goga nu este demn de iertare şi, de aceea, 
este imposibil să-i mai strâng vreodată mâna. 
 Poate că începătorii au multe drepturi, dar atât eu, cât şi Goga, ne-am revolta dacă naţia 
română ar fi numită începătoare. 
 Am şi eu nervi. Şi mie mi-au dăunat atât Victor Hugo, cât şi Jokai, dar un om de 
cultură maghiar nu poate face pe Garibaldi. 
 Privesc această comedie a lumii cu dispoziţie mereu schimbătoare. Dar mă doare şi inima 
comitagiului sârb, care a fost atinsă de glonţul lui Manfred Weiss sau de cel al lui Skoda. 
 Mă doare mai ales, pe lângă atâtea alte dureri, faptul că Octavian Goga doreşte să fie un 
Deroulede român. Şi, mai ales, mă doare că ne conduc oamenii cu idealuri piemontice. 

Nu sunt mândru de faptul că sunt maghiar, dar sunt mândru că aceasta mă ajută în 
asemenea situaţii dificile cum este cea de acum.  Împovărat şi blestemat de faptul că sunt maghiar, îi 
transmit lui Goga, la Bucureşti, că mie mi-e mai bine. O naţiune care permite unuia dintre cei mai 
buni membri ai săi să sesizeze omul din om, chiar şi în această situaţie shakespeare-iană, şi care în 
cele mai negre zile crede într-un internaţionalism măreţ, nu este o naţiune fără viitor. Naţiunea care 
îşi permite un lux de tip internaţionalist este o naţiune care va câştiga. Să fii poet maghiar chiar că 
nu este un lucru fericit, dar crede-mă, domnule Goga, că nu aş face schimb de conştiinţă cu tine. 

      
După cum se vede, Ady Endre îşi exprimă, fără menajamente opiniile, 

inclusiv unele dure, care ar fi putut jigni demnitatea sau sentimentele confratelui său 
român. Octavian Goga, prea prins în focul luptei pe care o ducea, pe toate fronturile, 
pentru făurirea idealului naţional atât de scump poporului său, a iertat prietenului său 
                                                           
18 Articol apărut în ziarul VILAG (Lumea), din 24 ian. 1915.  
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maghiar aceste admonestări, inclusiv expresiile dure cuprinse în cele două texte 
prezentate. 

La începutul anului 1919, scârbit şi dezgustat de cele întâmplate, îndurerat 
chiar de nerealizarea aspiraţiei rămânerii majorităţii teritoriului fostului imperiu 
exclusiv Ungariei, dar mai ales grav bolnav, Ady Endre moare, în clinica medicului 
său curant dr. Szabó (şi el originar din Sălaj), la 27 ianuarie, în vârstă de doar 42 de 
ani. 

Văduva lui, Bertha Boncza, aflată la Budapesta şi decisă să rămână în 
capitala ungară după unirea Transilvaniei cu România, va cere, în cursul aceluiaşi an, 
sprijinul lui Octavian Goga, devenit între timp demnitar al noului guvern român, 
rugându-l să-i cumpere proprietatea deţinută la Ciucea. Însoţit de apropiatul său 
colaborator Alexandru Hodoş, demnitarul român, în drumul său spre Oradea, face 
un popas la Ciucea. Este şocat de starea deplorabilă de moment a proprietăţii, 
profund afectată de război, aproape devastată. Dar decide s-o cumpere. La protestele 
noii lui soţii, Veturia, spune: „Cumpăr proprietatea, chiar dacă va trebui s-o dăruiesc cuiva. 
Văduva lui Ady Endre nu se refuză”. 

După numeroase lucrări de reparare şi modificare din perioada 1921-1923, 
Octavian Goga face din Ciucea una din îndrăgitele lui locuri de reculegere, decizând, 
în final, ca aici să-şi doarmă şi somnul de veci. 

Preţuirea lui Goga faţă de Ady mai cunoaşte şi alte momente şi gesturi 
elocvente. Astfel, la comemorarea a 5 ani de la moartea confratelui său maghiar, în 
1924, el publică în revista trilingvă „Cultura” noi traduceri din poezia lui Ady. Apoi, 
în 1927, când, la Mecenţiu, s-au aniversat 50 de ani de la naşterea lui Ady Endre, 
ministrul Octavian Goga a fost reprezentat la manifestări de Ion Minulescu, care a 
citit mesajul poetului român, a depus o jerbă de flori în numele lui şi a luat parte la 
toate activităţile ce au avut loc atunci. Octavian Goga a susţinut, de asemenea, 
demersurile de sprijinire, materială şi financiară a părinţilor poetului maghiar, mai ales 
a mamei acestuia. 

Din declaraţiile Veturiei Goga, poetul a întâlnit-o o singură dată, la 
Budapesta, pe fosta soţie a lui Ady, Bertha Boncza, recăsătorită între timp cu pictorul 
Ődőn, dar nu a păstrat legătura cu aceasta şi nici nu a avut vreun schimb epistolar cu 
ea sau cu alţi membri ai familiei Ady. 

În anul 1969, la împlinirea a 50 de ani de la moartea lui Ady, Veturia Goga, 
răspunzând, parcă, vreunei dorinţi a defunctului ei soţ, duce şi depune la mormântul 
poetului maghiar, în cimitirul budapestan Kerepessy, un buchet de 50 de trandafiri 
roşii, culeşi din grădina de la Ciucea. 

Era un omagiu peste timp a unei prietenii literare exemplare între doi 
importanţi poeţi ai secolului XX. 
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Adrian BOTEZ 
 

Jean-Jacques Rousseau  -  ultimul mare pedagog  
(angajat social)  al umanităţii europene 

 
Ne aflăm în secolul al XVIII-lea: 

monarhia este în plină disoluţie, prin 
absolutismul degenerativ, a cărui culme 
nevăzută a fost atinsă de Ludovic al XIV-lea, 
“Regele Soare” (1643-1715)  -  iar culmea 
vizibilă, stârnind reacţia de apărare, 
deocamdată înăbuşită, a poporului Franţei - 
este Ludovic al XV-lea, de la care, înafară de 
vestea unor inimaginabile orgii, n-a rămas 
decât afirmaţia-culme a 
iresponsabilităţii:”Après moi, le déluge!” Laşitatea 
acestuia a făcut ca trăsnetul mâniei acumulate 
de către peste măsură batjocoritul popor 
francez să cadă peste capul unui cvasi-
nevinovat: Ludovic al XVI-lea (secondat, pe 

eşafod, de frumoasa lui soţie, Maria Antoaneta). 
Ei bine, ironia sorţii şi a istoriei a făcut ca domnia celui mai iresponsabil 

monarh absolut al Franţei şi, probabil, Europei, Ludovic al XV-lea (1715-1774) să se 
suprapună, aproape, peste viaţa de genială, frământată, sinceră şi îndârjită autoanaliză 
şi creaţie, profund răscolitoare şi reformatoare de minţi, suflete şi state (dar şi 
răscolită de contradicţii grave şi schizofrenii spirituale) - a lui Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778). În timp ce unul dărâma Franţa cu târnăcopul - pe 
dedesubtul plebei, celălalt, Rousseau, lucra pentru reconstrucţia, din temelii cu totul 
noi, a socialului şi mentalului european. Nu Voltaire, conciliatorul  versatil şi corupt - 
şi nici savanţii enciclopedişti (d'Holbach, Diderot, Hélvétius, d'Alembert etc.) - ci 
plebeul Rousseau, care (paradoxal, pentru un atât de cald pedagog!) a încredinţat 
statului creşterea celor cinci copii, făcuţi cu o servitoare analfabetă, avea să zguduie 
minţile şi sufletele lumii, pregătind teribilul seism moral, social, politic - tragic şi 
înspăimântător, al finalului de veac 18 şi început de veac 19. 
 Din mormânt, spiritul lui Rousseau i-a condus şi povăţuit, cu maximă 
autoritate, pe iacobinii regicizi (…cu toate că Rousseau, în mod sigur, n-ar fi votat 
moartea regelui…) - de dincolo de mormânt i-a vorbit Rousseau unei Europe 
cotropite de trupele şi ideile Revoluţiei franceze - trupe care-şi închipuiau că sunt 
conduse de un împărat Napoleon I Buonaparte) - şi idei cu care se împopoţonau 
nişte epigoni insignifianţi şi impostori ca Barras, Sieyès etc.). Dar şi împăratul, şi 
epigonii au servit de portavoce teribilului Rousseau. 
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 De aceea, când încercăm să investigăm, în spaţiul limitat al prezentei lucrări, 
opera pedagogică şi, mai cu seamă, de pedagogie juridică, a lui Rousseau, n-avem 
dreptul să ne mărginim la tratatul de pedagogie aplicată, care este cartea Emil sau 
Despre educaţie (1762) - ci trebuie să avem în vedere cel puţin încă două scrieri, 
fundamentale pentru influenţa lui Rousseau asupra educaţiei revoltate şi 
revoluţionare asupra tineretului european: Contractul social (1762) şi Discurs 
asupra originii şi fundamentelor inegalităţii dintre oameni (1755). 
 Apărută în acelaşi an cu Contractul social, dar după acesta - cartea Emil 
sau despre educaţie trebuie considerată ca o revoluţie a unor revoluţii  -  
conţinând, adică, ecourile seismice ale primelor două lucrări (Discursul asupra 
inegalităţii  -  1755 şi Contractul  -  1762). E o concluzie, după o recapitulare. Nu 
poţi reforma o societate, înainte de a reforma, mental şi spiritual, individul. Căci nu 
ai cu cine să faci reforma socială şi juridică - reforme care nu sunt abstracţiuni, ci 
viraje teribile în istoria umanităţii, salturi în gol sau transfigurări măreţe. Deci, 
reforma Normei sociale trebuie să înceapă cu reformarea tânărului (căruia să i se 
propună, de la-nceputul căii vieţii, de când e extrem receptiv, un sistem de norme 
care să-i permită o evoluţie şi dezvoltare spirituală liberă, (auto) revelatoare a valorilor 
îngropate în el de Dumnezeu. Dar educaţia despre noua Normă nu poate fi făcută 
decât cu educatori convinşi până-n fundul sufletului de eficienţa şi viitorul prolific al 
tânărului, prin noua Normare socio-spirituală. Deci, educaţia educatorilor  -  a 
părinţilor, în primul rând.   
 Precum spuneau şi unii filosofi antici (de la care au preluat ideea 
renascentiştii), omul e bun, de la natură. Societatea umană rău normată  -  îl 
înrăieşte, îl perverteşte pe tânăr. Tocmai în perioada de dezvoltare interioară, a 
sentimentelor şi pasiunilor, a iubirii de sine şi amorului propriu, a observării şi 
studiului societăţii, prin studiul istoriei, a dezvoltării capacităţii de raportare raţională 
la lume, a formării dispoziţiilor pentru judecata estetică şi morală - societatea rău 
normată îi oferă tânărului exemple nedemne de forţele şi disponibilităţile sale 
spirituale. Şi, capac la toate, educatori răi. Ei bine, perioada de la 15 la 18 ani, pe 
care o denumim adolescenţă  -  este crucială, pentru destinul viitor al actualului 
tânăr: ori pătrund în el toate viciile lumii  -  ori Norma Dreaptă. 
 El poate fi pregătit pentru a iubi din toată inima, cu toată generozitatea - şi, 
deci, pregătit să acţioneze social în numele iubirii - sau poate deveni un nenorocit şi o 
secătură nemiloasă, o brută: (p.169  - Cartea a IV-a) “un om aspru la inimă este 
întotdeauna nenorocit, pentru că starea lui sufletească nu-i lasă nici un prisos de simţire, pe care să-l 
dea suferinţelor altora.” 
 Să nu ne jucăm cu vârsta adolescenţei - căci ne jucăm nu doar cu soarta 
unui om, ci cu destinul configurativ al societăţii umane proxime: (p.171) “Modul cum 
folosim copilăria nu e mare lucru, răul care se strecoară se poate îndrepta, iar binele care se face 
acum poate să vină şi ai târziu. Dar nu e la fel cu cea dintâi vârstă în care omul începe cu adevărat 
să trăiască (n.n.: adolescenţa) . Vârsta aceasta nu durează niciodată îndeajuns 
pentru folosinţa pe care trebuie să i-o dăm, iar importanţa ei pretinde o 
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atenţie neîntreruptă; iată de ce stărui asupra artei de a o prelungi(…) 
împiedicaţi-l pe adolescent să devină bărbat, în momentul în care nu-i mai 
rămâne nimic altceva de făcut decât să devină”. 
 Da, pentru că s-ar putea să vă îngroziţi - de ce va ieşi din el. Şi vina, evident, 
nu va fi în primul rând a lui, ci a celor care au sădit în el buruieni otrăvite, iar nu 
“moravuri sănătoase, bun-simţ, curaj, mari şi nobile funcţiuni de înţelepciune şi de raţiune, care 
caracterizează şi cinstesc omul, prin acţiunile sale frumoase, prin virtuţi, prin îndatoriri în adevăr 
utile” (p. 172). 
 În contextul acestei vârste, prin care tânărul “îşi lărgeşte relaţiile (…) se deşteaptă 
sentimentul raporturilor sale faţă de altul şi se trezeşte conştiinţa datoriilor” -  trebuie ca 
educatorul să-şi facă datoria sa  -  pe deplin. Sau, dacă nu şi-o face, să fie sancţionat 
drastic, ca pentru o gravă crimă morală - pentru neîmplinirea datoriei faţă de larga 
disponibilitate pentru Raport şi Normă a tânărului - şi să fie înlocuit cu un educator 
bun. Nu trebuie pierdut nici un timp, nici o picătură  din poţiunea fermecată a 
potenţialului adolescenţei. Totul trebuie valorificat optim, spre optima viitoare 
fiinţare a individului-tânăr şi a societăţii, al cărei membru va deveni tânărul actual. 
 Atenţie! Tânărul-individ care, ca om, e o fiinţă imperfectă, trebuie învăţat , 
spre binele şi împlinirea sa fericită, să devină fiinţă socială, factor iubitor-armonizator 
social - altfel, nefericit va fi individul, iar societatea, la rândul ei, va fi de schilozi 
nefericiţi, urâcioşi, egoişti care, din veninul a-socialităţii lor, vor dospi germenii 
distrugerii globale: (p. 162)”Dacă o fiinţă imperfectă ar putea să-şi fie sieşi suficientă, s-ar putea 
bucura de ceva? Ar fi singură, ar fi nenorocită. Nu concep cum cel ce are trebuinţă de  nimic poate 
iubi ceva; nu concep cum cel care nu iubeşte nimic poate fi fericit (…) Noi ne ataşăm de semenii 
noştri mai puţin prin împărtăşirea plăcerilor lor, cât mai ales prin împărtăşirea suferinţelor lor(…) 
Dacă trebuinţele comune ne unesc prin interes, suferinţele comune ne unesc prin afecţiune.” 
 Calvinistul(de fapt, panteist-fideist) genevez este nu doar un reformator 
vizionar şi extrem de generos, ci şi, paradoxal (dacă ţinem cont că doctrina sa i-a 
influenţat decisiv pe iacobinii atei de la 1789), un înfocat partizan al atitudinii 
creştine fundamentale  - mila şi iubirea faţă de toţi şi de toate ale vieţii terestre  -  
întru armonia desăvârşită a Legii Divine: (p. 164)”Cum se produce în noi mila dacă nu 
transportându-ne în afara noastră şi identificându-ne cu animalul care suferă, părăsind, aşa zicând, 
fiinţa noastră, pentru a o lua pe a lui? Noi nu suferim numai întrucât judecăm că suferă el - căci nu 
suferim în noi, ci în el. De aceea, nimeni nu ajunge sensibil decât atunci când i se aprinde imaginaţia 
şi începe să-l ducă în afară de sine.”  

Dar, proiectând viziunea asupra individului - înspre  societate, Rousseau 
face, despre legi, următoarea remarcă: (Contractul social, p. 111) ”Inflexibilitatea 
legilor, care le împiedică  să se mlădieze după evenimente, poate, în anumite cazuri, să le facă 
vătămătoare şi, în timp de criză, să pricinuiască pieirea statului.19”  Patria deasupra 
individului: “şi niciodată nu trebuie să pui stavilă puterii sacre a legilor, decât dacă este vorba de 
salvarea patriei.” Dreptul şi binele public, deasupra interesului meschin: (Contractul 
social, p. 95) ”când cel mai josnic interes îşi arogă cu neobrăzare numele sacru al binelui public, 
                                                           
19 -J.J.Rousseau, Contractul social, Antet, p. 111. 
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atunci voinţa generală amuţeşte. Toţi, călăuziţi de motive tăinuite, nu-şi mai spun părerea ca 
cetăţeni, ca şi cum statul n-ar fi existat niciodată; şi încep să trecă în mod fals, sub numele de legi, 
nişte decrete nedrepte, care nu au alt scop decât interesul particular20”. 

Tânărul social, deci, trebuie, pentru a fi şi armonizator-reformator social, să 
fie educat în spiritul iubirii şi moralei creştine - şi, concomitent, al dreptului 
sacru(vom vedea, mai jos, contradicţia gravă a lui Rousseau - care se încăpăţânează să 
refuze să recunoască originea divină şi necesitatea garantării-arbitrării divine a 
Legilor)21. Altfel, surplusul său de imaginaţie, care ar fi putut fi folosit, prin justa 
educaţie, spre armonizare atotiubitoare, va fi pervertit în născocirea de tehnici de-
constructive, escamotoare ale legii - tehnici ale fraudării şi infracţionalităţii. Dacă nu 
iubeşti - urăşti. Sau eşti indiferent. Tot aşa, dacă nu construieşti - fie că distrugi, fie nu 
preţuieşti construcţia, ca act al normării umano-divine.  
 Dacă nu e educat spre cinste, de către educatorul de meserie  -  evident că 
se vor găsi indivizi care să-l “educe" ”invers, spre făţărnicie, obrăznicie, afectare -  spre 
MASCA DE OM22 : ”Ceea ce este nu înseamnă nimic  -  tot ce-l interesează este cum pare”.  
 Şi va vedea în norma socială, în lege, cel mai crâncen duşman, care-l opreşte 
să ajungă la fericirea promisă, iresponsabil, de către educator (fără ca acesta să-i fi 
arătat calea justă către dobândirea fericirii, natura fericirii, semnificaţia fericirii - cum 
făceau anticii Socrate, Platon, Aristotel, cu ucenicii lor)23: “Dascălii se plâng că focul 
acestei vârste face tinereţea de nedisciplinat; văd că e aşa, dar nu e oare vina lor? De îndată ce au 
lăsat ca acest foc să aprindă simţurile, nu ştiu că nu mai poate fi stins? Predicile reci şi lungi ale 
unui pedant vor şterge oare ele din mintea elevului său imaginea plăcerilor pe care şi le-a închipuit? 
Vor alunga oare din inima sa dorinţele ce-l frământă? Potoli-vor oare înflăcărarea unui 
temperament a cărei folosinţă o cunoaşte? Nu se va întărâta el contra piedicilor care se opun singurei 
fericiri despre care are idee? Şi ce va vedea el oare, în legea aspră, care i se impune fără  să i se poată 
face înţeleasă, dacă nu capriciul şi ura unui om care caută să-l chinuiască? E oare ciudat că el, la 
rândul său, se răzvrăteşte şi îl urăşte? (…) Când un nenorocit ia banii pe care te prefaci că vrei să-i 
dai şi se vede înrolat fără voia lui, strigă că e nedreptate; nu eşti oare şi mai nedrept când ceri 
elevului tău plata îngrijirilor pe care nu le-a voit?24” Învaţă-l, deci, pe tânăr, cât mai e vreme  
-  ce anume trebuie să vrea, cum să caute să vadă lumea socială, pentru a-i fi bine şi a 
i se face bine. 
 Pricina injustiţiei? Alături de lăcomia după proprietate particulară, o 
percepţie aberantă asupra lumii : (Discurs asupra inegalităţii, p. 106)” Aş dovedi că 
dacă se vede un mănunchi de oameni puternici şi bogaţi, în culmea măririi şi a bogăţiei, în timp ce 
mulţimea se târăşte în întuneric şi mizerie, pricina stă în faptul că cei dintâi nu preţuiesc lucrurile de 
care se bucură decât atâta vreme cât ceilalţi sunt lipsiţi de ele şi că, chiar fără o schimbare a situaţiei, 

                                                           
20 -Idem, p. 95. 
21 - Cf. infra: subcap. 3.4, p. 49: Rousseau: între Legislatorul Obsedant şi Reforma eşuată. 
Meditaţii asupra rădăcinilor legii moderne. 
22 - J.J.Rousseau, Emil, EDP, Buc., 1960, p. 169. 
23 - Idem, p. 172. 
24 - Idem,  pp. 172-173. 
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ei ar înceta de a mai fi fericiţi, dacă poporul n-ar mai fi nenorocit25”. Şi un respect nefiresc 
pentru nemuncă şi aroganţa goală:” cu cât o familie avea mai mulţi trântori, cu atât devenea 
mai ilustră”(p.105) . Nu egalitarismul rezolvă injustiţia, ci formarea percepţiei valorii 
umane autentice : ( p. 143)”Rangurile cetăţenilor  trebuie deci să fie reglementate nu după 
meritul lor personal, ceea ce ar însemna să se lase magistraţilor posibilitatea de a aplica legea în mod 
aproape arbitrar, ci după serviciile reale pe care le aduc statului şi care sunt susceptibile de o apreciere 
mai exactă26”. 
 Educatorul să-i arate educatului neajunsurile sociale şi să-i explice atât 
originea lor, cât şi unde se află antidotul27: “în starea socială există o egalitate de drept 
himerică şi zadarnică, pentru că forţa mijloacele destinate a o menţine servesc ca să o distrugă şi 
pentru că forţa publică adăugată celui puternic ca să-l apese pe cel slab rupe echilibrul deosebit, pus 
de natură între ei (…) Întotdeauna mulţimea va fi jertfită unui mic număr şi interesul public, 
interesului particular; întotdeauna aceste cuvinte pompoase de dreptate şi supunere vor fi uneltele 
violenţei şi armele nedreptăţii, de unde urmează că ordinele distinse (n.n.: clasele privilegiate) care se 
pretind folositoare celorlalte nu sunt în adevăr folositoare decât lor înşile, în dauna celorlalte; prin 
aceasta putem vedea câtă consideraţie li se datorează după justiţie şi după raţiune (…) pentru că 
masca nu e omul şi pentru că nu trebuie să-i înşele aparenţa acestuia, zugrăvindu-i oamenii, 
zugrăveşte-i aşa cum sunt, nu spre a-i urî, ci spre a-i plânge şi a nu dori să le semene. Cred că 
aceasta e părerea cea mai înţeleaptă pe care o poate avea un om despre specia sa”. 
 Şi să nu fie dădăcit, ci să i se stimuleze gândirea socială autonomă, singura 
care va face din el un factor responsabil şi de influenţare pozitivă, eficientă, a 
mediului social28: ”Faptele! Faptele!  -  şi să judece el însuşi; în acest fel învaţă să cunoască 
oamenii”(…)şi29 : ”Pe temeiul cărei ciudate judecăţi suntem puşi să învăţăm atâtea lucruri inutile, 
pe când arta de a acţiona nu se ia în seamă? (…) Ca să trăieşti în lume, trebuie să ştii să te porţi 
cu oamenii, trebuie să cunoşti instrumentele cu care îi poţi stăpâni; trebuie să calculezi acţiunea şi 
reacţiunea interesului particular în societatea civilă şi să prevezi atât de just evenimentele, încât să fii 
rareori înşelat în întreprinderile tale sau cel puţin să-ţi fi asigurat totdeauna mijloacele cele mai bune 
pentru a reuşi” (…) la orice vârstă este permis să fii binefăcător; la orice vârstă poţi să-i ocroteşti, 
supravegheat de un om înţelept, pe nenorociţii care n-au nevoie decât de sprijin (…). Pune-l pe elevul 
tău să săvârşească toate acţiunile bune pe care le poate îndeplini: interesul nevoiaşilor să fie 
întotdeauna şi al său; să-i ajute nu numai cu bani, dar şi cu îngrijiri; să-i servescă, să-i protejeze, să 
le consacre persoana şi timpul său(…); nu va putea îndeplini în viaţă o sarcină mai nobilă decât 
aceasta. Când din cei apăsaţi, pe care nimeni nu  i-ar fi ascultat, vor obţine dreptate când o va cere 
el pentru ei, cu acea fermitate neînfrântă pe care ţi-o dă exercitarea virtuţii; când va forţa uşile celor 
mari şi celor bogaţi, când se va duce, dacă va fi nevoie, până la picioarele tronului, să facă să se audă 
vocea nenorociţilor, cărora le sunt închise toate porţile, din pricina mizeriei lor, şi pe care teama de a 
nu fi pedepsiţi pentru relele care li s-au făcut îi împiedică chiar a îndrăzni  să se plângă!” 

                                                           
25 - J.J.Rousseau, Discurs asupra inegalităţii dintre oameni, Incitatus, Buc., 2001, p. 106. 
26 - Idem, p. 143. 
27 - J.J.Rousseau, Emil, p. 176. 
28 - Idem, p. 178. 
29 - Idem, p. 186. 
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 Şi iată, în sfârşit, ce este, în esenţa ei, în natura ei de provenienţă divină - şi 
ce trebuie, noi, oamenii, să redescoperim , în legile noastre, şi s-o reconvingem să fie 
- JUSTIŢIA30: “Justiţia este inseparabilă de bunătate (…). Există în fundul sufletelor un 
principiu înnăscut de justiţie şi de virtute, pe temeiul căruia, împotriva propriilor noastre maxime, 
judecăm acţiunile noastre şi pe cele ale altuia ca bune sau rele; acestui principiu îi dau numele de 
conştiinţă (…). Conştiinţă!Conştiinţă! Instinct divin, nemuritoare şi cerească voce; călăuză sigură a 
unei fiinţe ignorante şi mărginite, dar inteligente şi libere; judecător infailibil al binelui şi al răului, 
care faci pe om asemeni lui Dumnezeu, tu faci perfecţiunea naturii sale şi moralitatea faptelor sale; 
fără tine nu simt nimic în mine care să mă înalţe deasupra animalelor decât tristul privilegiu de a 
rătăci din eroare în eroare cu ajutorul unei inteligenţe fără regulă şi a unei raţiuni fără principiu.”31- 
iar apoi, impresionant32:”Cultul esenţial este cel al inimii. Dumnezeu nu înlătură ofranda, când 
este sinceră, sub orice formă i s-ar oferi.” 
Concluzii parţiale... Una singură: ce păcat că şirul marilor pedagogi înţelepţi (dacă 
nu geniali), care să-şi pună toată patima, toată fiinţa, să se autosacrifice pentru ideea 
de pedagogie ameliorativă, revelatorie a divinităţii din om - s-a întrerupt, odată cu 
moartea fizică a lui Rousseau! 
 Dar învăţătura sa poate fi preluată şi dusă mai departe (evitând, evident, pe 
cât posibil, contradicţiile şi schizofreniile lui spirituale, care l-au durut, în primul rând, 
pe el însuşi, şi au făcut Contractul social de neaplicat), pentru folosul întregii 
societăţi umane - de către orice breaslă de educatori de bună-credinţă. Numai să 
permită structurile (şi finalitatea structurilor) societăţii actuale să fie îngăduiţi astfel de 
educatori ai Armoniei Normative Sociale. Pentru că, din păcate, societatea 
globalizantă actuală respinge, cu o brutalitate primitivă, orice idee activă de bunătate 
şi generozitate, în educaţia din şcoli - şi propune, cu insistenţă nefirească, înlocuirea 
conştiinţei şi sufletului - cu informaţia(o informaţie, de cele mai multe ori, 
diversionistă, dirijată şi falsificată) -  a pedagogului uman  -  cu maşina 
(computer, Internet, televiziune etc.). 
 Educaţia juridică a adolescentului nu poate fi făcută de maşinării, de 
simulacre şi surogate umane: căci a-l convinge pe om de necesitatea Normei, condiţie 
supremă a armoniei interioare şi exterioare (a se vedea Cetatea lui Platon) presupune 
nu doar credibilitatea educatorului, ci chiar CREDINŢĂ - atât din partea 
educatorului, cât şi din partea subiectului educat. Or, religia maşinilor este o 
aberaţie, cu totul neproductivă, total opacă la factorul credinţă spirituală. Înapoi, la 
oameni, deci - ŞI PRIMUL OM SOCIAL SĂ FIE CONSIDERAT TÂNĂRUL - şi 
omul va re-învăţa, treptat, să  fie OM - adică să-şi redobândească “chipul şi 
asemănarea” divinului - după vorba lui Homer (cf. Platon, Republica, în Opere, 
vol. V, ESE, Buc., 1986 - p. 298, 501b). 
 

 

                                                           
30 - Idem, p. 198. 
31 - Idem, p. 199. 
32 - Idem, p. 206.    
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MERIDIANE LIRICE  
 

POEŢI TUNISIENI 
 
Salah GARMADI  

 
Sfaturi alor mei pentru moartea mea 

 
dacă se va-ntâmpla ca într-o zi să mă sting printre voi 
dar oare muri-voi  vreodată 
să nu recitaţi deasupra cadavrului meu 
versete coranice 
lăsaţi-le celor ce fac comerţ cu ele 
nu-mi promiţi doi stânjeni de paradis  
căci am fost fericit cu un singur petec de pământ 
nu vă-ndopaţi a treia zi după stingerea mea cu 
tradiţionalul cuş-cuş 
a fost cu adevărat mâncarea mea preferată 
 
 
nu împrăştiaţi deasupra mormântului meu sâmburi de 
smochine 
ca să le ciugulească păsările cerului 
oamenii au mai multă nevoie de ele 
nu împiedicaţi pisicile să urineze pe mormântul meu 
aveau oboiceiul să se pişe lângă uşa mea în fiecare joi 

şi niciodată pământul nu se va cutremura 
să nu veniţi de două ori pe an ca să mă vizitaţi la cimitir  
nu am nimic cu ce să vă primesc 
nu juraţi pe pacea inimii mele spunând adevărul  
nici chiar minţind 
adevărurile voastre şi minciunile îmi sunt indiferente 
iar pacea inimii mele nu-i treaba voastră 
nu rostiţi în ziua îngropăciunii mele formula rituală: 
"ne-a luat-o înainte cu moartea dar într-o zi îl vom reîntâlni" 
acest gen de păcăleli nu-mi stau în fire 
dacă se va-ntâmpla ca într-o zi să mă sting printre voi 
dar oare muri-voi  vreodată 
aşezaţi-mă pe cea mai parte a pământului vostru  
şi invidiaţi-mă pentru pacea mea  
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Youssef RZOUGA 
 

Un posibil joc de zâne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numai el 
face din linţoliu 
Un posibil joc de zâne 
 
E-ntotdeauna el 
Poetul 
 
Totuşi 
Ca să spunem drept  
Aici nu e singur 
Într-un asemenea miracol: 
 
Păsările  
Şi ele 
Îşi fac primăvară 
Cântând mereu 
Spaţiul 
Viaţa cuvintelor 
Şi timpul ce va veni 
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Cuvintele-s pretutindeni 
Moi 
Goale 
Şi-mprăştiate  
El singur 
Se foloseşte de ele 
Spre a le uni 
Şi cu ele 
Fundează o lume a unei lumi cu totul aparte 

 
Monia BOULILA 
 

 
 

Să prindem iarăşi timpul 
 

Vii atât de târziu! Viaţa e scurtă. 
Vii cu o iubire necunoscută. 
Vii să mă cauţi pe malul poeziei. 
Iată-mă, scriu deci trăiesc ! 
 Îmi rămân doar câteva lacrimi şi o picătură de dorinţă, 
Îmi rămâne doar o mică dorinţă sub piele, 
 Îmi mai rămân doar doi paşi să valsez, 
Îmi rămâne doar o melodie s-o cânt. 
Îmi rămân doar câteva clipe ca să trăiesc eternitatea. 
Vii atât de târziu! Viaţa e atât de scurtă. 
Dă viaţă visului cu plete albe, 
Mângâie tâmpla bătrânului timp, 
Fă să vibreze cearcănele topite, 
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Descoperă secretul buzelor uscate,  
Fecundează tăcerea singurătăţii, 
Atinge uşor încreţitura ridurilor… 
Vii atât de târziu! Viaţa e atât de scurtă. 
Îndepărtează-mă de oglinda ştearsă,  
Invită-mă la dans, 
Îndepărtează-mă de rutina înrădăcinată,  
Împrăştie zilele şi nopţile mele ordonate. 
Vii atât de târziu! Viaţa e atât de scurtă. 
Trăiesc doar pentru ca să te iubesc, 
Am o dună de cuvinte proaspete, 
Ce sfarmă orologiul anilor, 
Şi te fac să-ţi regăseşti tinereţea… 
Iubeşte-mă, renasc, mă ridic !   
 
 
Khaled NAJJAR 
 

Dorinţă 
 
mi-am spus voi pleca 
ca să văd grădinile mării 
albinele ei 
fluturii ei 
 
mi-am spus voi pleca şi eu 
să văd biserica din Canterbury 
        în apusul britanic al soarelui 
să rătesc prin sumbrele-i cotloane 
să-i contemplu vitraliile 
să ating piatra 
pe care a atins-o Milton  
 
să plec 
la Atena, Smirna, Alexandria 
Cartagina 
primăvara 
să le ating pietrele  
dintre mimoze şi mare 
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Poem 
 
oamenii au locuinţe 
                       culcuşuri  
au trandafiri în nopţile lor 
gardieni ai tăcerilor proprii 
oamenii au cai 
au peşti 
şi ferestre 
 
Radhia CHEHAIBA 
 

 
 

Apartenenţă 
 
Acolo unde mă duc paşii 
E patria mea 
Acolo une mă duc  
Mândria mea mă urmează 
 

Neglijenţă 
 
Mă neglijezi 
În timp ce eu ţi-am construit  
În trupul meu un cămin  
Ca să revii acolo 
Ca un ascet în templu 
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Viaţă 
 
Acestea  sunt zilele mele  
Caută-le pe cele ce-ţi aparţin 
Ca să fii acolo 
Ca eu să mă împrăştii 
În celelelte  
 

Fertilitate 
 
Acolo pe unde treci tu 
Pe un pământ arid 
Paşii tăi devin 
Sămânţă şi fertilitate  
 
 

Circulaţie 
 
Potecile şi cu mine 
Chiar şi atunci când ne încrucişăm 
Nu ne-am pus de acord 
Asupra unei alte destinaţii 
Decât eu însumi 
     
 

Călătorie 
 
Să ating ţărmul tău 
 
E începutul 
Unui nou periplu 
 

Nor 
 
Primeşte vocea mea 
Du-mă până-n ecou 
Ia imaginea mea  
Du-mă în umbra ta. 
Peste ţara visului 
Sunt un nor solitar. 
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Tristeţe 
 
Eram regină în ţara 
tristeţii: ochii tăi 
În momentul despărţirii. 
   

În româneşte de  
Ion CRISTOFOR  

 
 

POETE DIN ISRAEL 
 
 
Irene BLEIER LEWENHOFF 
 

Galilea 
 
Un nor de minciuni 
o coloană spartă 
turcească sau bizantină 
printre tufişuri joase 
pietre, bucăţi de pietre 
şi sunete 
cincizeci de mii de sunete 
muşte pui de găină 
curcani 
albine câini 
ziduri de piatră 
care sunt 
sunetele scârţâitoare ale pădurii 
sunetele păsărilor. 
Când cineva pleacă 
Cândva 
Mereu mai târziu 
Şi pentru totdeauna 
Continuă să plece. 
 

Cafeneaua „Habimah” 2/12/94 
 
Azi cafeaua are gust 
de avion 
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are gust de Paris. 
Miros 
de Montevideo. 
Dar e de aici. 
E de-o viaţă-ntreagă de aici. 
E din toată viaţa mea de aici. 
Să scriu? În ce limbă? 
Ce am de spus 
s-a spus, 
cine ştie de ce, 
în spaniolă. 
 
Rivke BASSMAN 
 

 
 

Porumbeii 
 
Şi porumbeii sunt evrei. 
Altfel drumul 
Nu i-ar duce 
Înapoi să-şi refacă cuiburile arse, 
Înapoi acolo, 
Unde până şi firele din cuibul lor 
Au fost distruse. 
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Nu au porumbeii 
Şi o memorie de evreu? 
 
Am ştiut dintotdeauna 
Că gânguritul unui porumbel 
E 
În idiş. 
 
Hadassah RUBIN 
 

Fără titlu 
 
Nu am alte cuvinte, 
Iar acum lacrimi noi.  
Sângele de pe străzile lumii e sânge. 
 
Cum ar putea cuvintele astea, 
Lacrimile mele şterse, 
Cum vor opri ele mâna 
Cu toporul? 
 
Doamne, eu vorbesc 
Dar nu ştiu cu cine. 
 
Tristeţe, îmi spun, 
Piatră dură 
Cum să-mi rezem viaţa de ea? 
 

 
Fără titlu 

 
În locurile acelea nu sunt păsări. 
În locurile acelea, cade roua, întîrziată 
Şi puţină 
Acolo, unul se teme de celălalt 
Şi ucide. 
 
Păsările zboară şi duc cu ele 
Tot ceea ce au – 
Melodia cântatului lor. 
Cuiburile rămân fără de cântec. 
Iar ramurile – fără cuiburi. 
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Nu, n-am uitat. Cum să uit, 
Că-n orice loc plin cândva de cântece, 
Copiii nu ştiu că-s copii? 
Ei au vise 
Vise flămânde şi groaznice, 
Fără cântec de pasăre, fără râs de copii. 
 
Deoarece în locurile acelea cade roua, întîrziată 
Şi puţină 
Acolo, unul se teme de celălalt 
Şi ucide. 
 
Sabina MESSEG 
 

 
 

Şi marea 
 
Şi marea 
ca-ntotdeauna 
e un miracol 
ce nu seacă. 
 
Albastră nu adâncă nu puternică 
care-mi mai covârşeşte 
încă zilele 
 
Am venit din nou 
m-am aşezat înaintea ei 
aşteptându-i murmurul 
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Experienţă 

 
Câte războaie am văzut? 
 
Mă refer la cele care ne-au ămpietrit 
la ştiri, în ziare, 
marele ecran, frigider 
ca şi la cele care au planat 
deasupra capetelor noastre, ne-au bătut la uşă, 
au făcut doar păturile noastre să pară 
un acoperiş sigur. 
 
Când mă gândesc la 
ceea ce-au văzut ochii noştri, 
au auzit urechile noastre 
nu e de mirare 
că nu putem visa 
la pace mai mult ca 
 
la un cuvânt uşor. 
 
 
Pnina AMIT 
 

Expertul 
 
Sunt expert 
În pierderi 
 
Cândva am schimbat un ocean cu un munte-ndepărtat muntele 
cu un întreg deşert deşertul cu iubirea de-o clipă a unui bărbat 
pe el cu speranţa speranţa cu o pasăre apropiată inimii mele 
 
Căprioarele-aleargă în Piaţa Habima la miezul nopţii 
roua dimineţii se dovedeşte adevărata esenţă a vânătorii 
 
Dacă voi dori blândeţea apei 
n-am nimic cu ce s-o schimb 
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Hedva HARECHAVI 
 

Chipul lui 
 
Fiul meu e deseori tăcut 
contemplând fără de ochi 
cerurile ce nu-i vor mai trece vreodată 
pe deasupra chipului său. 
 
 
Fadwa TURQAN 
 

Mi-e destul 
 
Mi-e destul să mor pe pământul ei 
să fiu îngropată în ea 
să mă topesc şi să dispar în lutul ei 
apoi să răsar ca o floare 
cu care se joacă un copil al ţării mele. 
Mi-e destul să rămân 
în îmbrăţişarea ţării mele 
să fiu în apropierea ei ca un pumn de ţărână 
un fir de iarbă 
o floare. 
 

În româneşte de  
Dan BRUDAŞCU 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desen de Vasile MIC 
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MISCELLANEA 
 
Miron SCOROBETE 

 

REVISTA REVISTELOR 
 

ACASĂ 
 
Şi pentru periodice, ca şi pentru oameni, timpul trece fulgerător. Aşa cum copiii pe 

care-i ştiam prunci numai ce-i vedem şcolari, apoi gata de’nsurătoare, revista ACASĂ, 
de-abia apărută în peisajul publicistic, a şi ajuns la numărul 4. 

Dar, pentru că celor mai mulţi le este necunoscută, să-i prezentăm cartea de 
identitate: ACASĂ. Periodic cultural trimestrial publicat cu sprijinul Consiliului judeţean Alba. 
Preşedinte Ion Dumitrel. Editor: Fundaţia Naţională „Satul Românesc”. Preşedinte Alexandru Brad. 
Colegiul Editorial e constituit din nume prestigiase ale culturii acestui moment. Şi dacă 
vom face precizarea că sufletul noului periodic e de-acum clasicul poet Ion Brad iar 
ochiul estetic marele artist Viorel Mărginean, vom avea şi certitudinea că sub un 
asemenea patronaj de patru ori pe an ne va trece pragul o musafiră pe cât de atrăgătoare 
pe atât de bogată în zestre. 

Apărut în preajma împlinirii a 90 de ani de la Marea Unire, acest număr 4, 
octombrie – noiembrie – decembrie 2008, se deschide firesc cu capitolul Idealul unităţii 
naţionale care cuprinde: În slujba românismului (Cristiana Crăciun);  Nicolae Titulescu: 
Ardealul este inima României geografice; În America pentru cauza românească (Ioan Opriş). Rubrica  
Părinţi spirituali e dedicată lui Simion Bărnuţiu, la bicentenarul naşterii marelui patriot, cu 
texte de Petre Pandrea şi Ion Buzaşi. O menţiune aparte şi o lectură atentă le merită 
studiul lui Răzvan Voncu Un act anti-naţional. Câteva reflecţii cu privire la interzicerea Bisericii 
Române Unite (1948). Autorul, privind fenomenul, care a provocat atâtea răni ce încă 
sângerează, în contextul momentului istoric şi cu implicaţii internaţionale, reuşeşte să iasă 
din şablonul, devenit reflex pavlovian şi provocând el însuşi alte şi alte dureri, al 
incriminării fără nuanţările necesare a Bisericii Ortodoxe Române. Arnold Helman, cu o 
impresionantă participare sufletească, ne poartă prin Lăcaşuri ortodoxe româneşti în Israel şi 
Autoritatea Palestiniană. Poeme remarcabile estetic şi perfect înscrise în spiritul revistei-
gazdă semnează Petru Anghel, proza fiind reprezentată de Dumitru Popescu (Recepţia de 
la conac, fragment dintr’un roman ce se prevede excepţional) şi Maria Cordoneanu 
(Povestea unei case de lemn). La cei 75 de ani, Viorel Mărginean îi acordă un interviu lui Ion 
Brad, iar texte omagiale îi închină strălucitului pictor Dan Hăulică, Răzvan Teodorescu şi 
Nichita Stănescu. (La începuturile Tribunei, am luat din tipografie fotografia unui tablou ce 
apărea în revistă; se chema Iarnă la Cenade şi era semnat de Viorel Mărginean, nume pe 
care-l întâlneam atunci întâia oară – eu aveam douăzeci şi ceva de ani, iar pictorul, născuţi 
fiind în acelaşi an, tot atâţia; am păstrat acea fotografie alb-negru şi am privit-o mai apoi 
de nenumărate ori, ea reuşind ca nimic altceva să mă reîntoarcă pe tărâmul mirific al 
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propriei copilării; sunt aceste palide cuvinte urarea pe care i-o adaug şi eu la trei sferturi de 
secol unei glorioase arte ce în toate secolele care vor veni nu va muri niciodată). Sub 
arcada Aniversări luminate sunt sărbătoriţi: Ioanichie Olteanu – 85, Dumitru Micu, Ion 
Lăncrănjan, Ion Rahoveanu, Toma George Maiorescu – 80, Miron Scorobete – 75, 
Augustin Buzura, Nicolae Dragoş – 70. Texte cu adevărat antologice, ca tot ce scrie 
Fănuş Neagu, se decantează sub titlul Povestea viei, cântecul vinului. Rubricile Evenimente, 
oameni, idei, Traduceri, Jurnal, În librării întregesc un număr de revistă extrem de bogat. 

Frumoasă ca o mireasă şi înţeleaptă ca un patriarh, revista ACASĂ are o 
cuminţenie ardelenească, aceea care nu dă din coate ca să iasă în faţă ci se impune prin 
propria valoare, care scrie cu majusculă, cu punct şi virgulă, printre măscărici ce se cred 
originali mâzgălind ca analfabeţii, care, în vreme ce globtroterii globalizării se dau de 
ceasul morţii, şi cu rezultate rapide, să stârpească tot ce e tradiţie, are tăria de a considera 
tradiţia sacră şi de a se sacrifica spre a o menţine vie. 

Te asigurăm, dragă revistă ACASĂ, nu numai de stima ci şi de dragostea noastră. 
Cu tine suntem acasă.  

 
 
Stimată Redacţie, 
Sunt Pr. Prof. Theodor Damian din 

New York, organizatorul Simpozionului “M. 
Eminescu” pe care D-l Grid Modorcea l-a 
prezentat în distinsa Dv. publicaţie în termeni 
incalificabili. Vă scriu cu rugămintea de a 
publica la rubrica “Dreptul la replică” textul 
meu aici ataşat. 

Cu anticipate mulţumiri şi cu 
asigurarea sincerei mele consideraţii. 

 
Pr. Dr. Theodor Damian,  
New York 
 
 

DREPTUL LA REPLICĂ 
 

EMINESCU LA NEW YORK 
 
Când, la rugămintea sa insistentă, cu ani în urmă, l-am invitat pe D-l Modorcea 

la New York, nu ştiam şi nu-mi imaginam cât de mult dispreţ poate avea un om pentru 
oameni. Dar am văzut după aceea. 

A venit, l-am aşteptat la aeroport, l-am pus în relaţie cu comunitatea românească 
de aici, oamenii l-au omenit, l-au primit în casele lor, l-au adăpostit pentru că nu avea bani 
să plătească un hotel, l-au ospătat, l-au plimbat să vadă oraşul şi America, au cheltuit bani 
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ca să-i cumpere aparate de care avea nevoie, pentru ca apoi să scrie despre ei, numindu-i 
cu numele lor real, în termenii cei mai josnici, să spună ce-a văzut şi ce-a auzit în casa lui 
x, y, z, că era praf pe noptieră, că x s-a spălat sau nu în ziua aceea, că mâncarea a fost bună 
sau nu, că y a spus despre z că acesta a spus despre nu ştiu cine, nu ştiu ce, etc. 

Iar românii de pe coasta de est de exemplu, după ce au aflat de la cei de pe 
coasta de vest ce aventuri a avut D-l Modorcea pe acolo, inclusiv amoroase, cum spun 
gurile rele, dar probabil nu mai rele ca a sa, nu s-au apucat să scrie articole la ziare pentru a 
face ceea ce el a făcut bătându-şi joc de generozitatea şi sinceritatea celor ce l-au omenit. 

Au trecut câţiva ani de la aceste întâmplări şi D-l Modorcea m-a rugat din nou 
insistent să-l invit să viziteze America. N-am mai făcut-o. Între timp familia sa a  reuşit să 
vină şi să se bucure de sprijinul unor români generoşi de aici, inclusiv cel al D-lui Paul 
Murariu şi al Dr. Napoleon Săvescu, fapt care i-a facilitat D-lui Modorcea revenirea. 

Când am fost contactat de el cu rugămintea de a-l integra în programul 
Simpozionului „Eminescu”, la început am ezitat, dar după aceea mi-am spus că omului 
trebuie să-i mai dai întotdeauna încă o şansă, şi am făcut-o. 

Şi articolul scris despre simpozion a confirmat vechea înţelepciune, „lupul 
schimbă părul dar năravul ba”. Şi, cum am spus la început, nu mi-am putut închipui că în 
sufletul unui om poate exista atâta dispreţ faţă de oameni, pentru că oricum ar fi ei, 
oriunde în lume, bogaţi sau săraci, educaţi sau nu, drepţi sau păcătoşi, (cine dintre noi 
poate să judece?), sunt totuşi oameni, şi nu pot fi catalogaţi drept „pleavă”, „debili mintali”, 
„haită hămesită”, „epavă”, „troacă de porci”, mai ales când e vorba de fraţii şi surorile de acelaşi 
neam. 

Dacă a ştiut de la prima experienţă că românii de aici sunt o „haită hămesită”, 
de ce a mai dorit să vină printre ei şi de ce şi-a lăsat familia în mijlocul acestei „haite”? 

Simpozionul „Eminescu” de anul acesta, cu tema Posteritatea Eminesciană: epigoni 
şi detractori, a fost, ca şi cel de anul trecut şi ca şi cel de acum doi ani ţinut la Harvard 
University din Boston, un succes. Aceasta este opinia tuturor celor care au participat până 
la urmă (dânsul fiind plecat la jumătatea evenimentului). Dacă lui nu i-a plăcut, asta nu 
invalidează părerea generală. Unus testus nullus testus. Dezbaterea provocată de Mircea 
Săndulescu, cu sau fără valoare ştiinţifică sau literară, a dat un plus de dinamism şi culoare 
acelei după amiezi. Şi din cei şapte vorbitori, deşi prezentând aspecte diferite legate de 
viaţa şi opera lui Eminescu, şase au onorat tema generală menţionată mai sus, inclusiv, 
parţial, D-l Modorcea, care nu a obosit în a-şi bate joc de Domnii Patapievici şi 
Cărtărescu. Spun, „parţial”, pentru că în rest, D-l Modorcea a vorbit mai puţin despre 
tema pe care şi-o propusese şi care a fost anunţată, şi mult mai mult despre propria sa 
persoană, despre cărţile sale (menţioante şi ca număr: 60) şi mai ales despre Gopo, astfel 
una anunţând şi alta făcând. Vorba lui Eminescu: uneori „s-o găsi vreun mititel, nu slăvindu-te 
pe tine, lustruindu-se pe el”. Cam aşa a fost prezentarea „academică” a D-lui Modorcea la acest 
simpozion. Zice D-l Modorcea că prezentatorii au fost „unul mai stupefiant decât altul”. În 
acest caz se poate spune pe de o parte: „cine zice ăla este”, iar pe de altă parte că el a fost 
mai stupefiant deci decât toţi ceilalţi, şi mai stultifiant totodată. 
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Butada copilărească („cine zice ăla e”) invocată aici se aplică şi în cazul ironizării 
persoanei prin stâlcirea numelui ei. Când nu eşti capabil să aduci un argument pe măsura 
adversarului tău, atunci recurgi la porecle. Procedură infantilă la cel ce acuză comunitatea 
românească de aici de infantilism. Un infantil care acuză de infantilism, iată cum apar 
lucrurile a fi. 

Când vorbesc de stâlcirea numelor, mă refer la porecla Pataharbici pe care D-l 
Modorcea a atribuit-o D-lui Patapievici. Lucru josnic, la fel ca atunci când îţi baţi joc de 
aspectul fizic sau de un handicap fizic al cuiva.  

Neputând să se ridice intelectual la nivelul D-lui Patapievici, căruia nu-i accept, 
desigur, jignirile aduse la adresa poporului român, D-l Modorcea recurge la simpla şi 
ruşinoasa împroşcare cu noroi, cu noroiul invectivelor gratuite, aşa cum am văzut în cazul 
epitetelor pe care le are pentru fraţii săi români. 

Revenind la tema simpozionului, la prezentările ţinute, se dovedeşte că, de fapt, 
nu ceilalţi acolo prezenţi erau detractorii marelui poet român, cum acuză Grid Modorcea, 
ci chiar el însuşi, care prin auto-lustruirea de care menţionam, s-a arătat a fi dispreţuitor 
faţă de Eminescu, de omagiul pe care Simpozionul i l-a adus, de oamenii care făceau acest 
lucru. Detractorul era printre noi! 

Nu cred că Doamna Corina Şuteu l-a avertizat că va fi decepţionat de 
participarea la Simpozion pentru că bănuiesc că Doamna Şuteu a citit atât ecouri în presă, 
cât şi lucrări publicate din cele ţinute la simpozionul „Eminescu” din anii trecuţi (cum au 
fost, de exemplu, publicate unele din cele ţinute la Harvard University, acum doi ani). De 
asemenea cred că Doamna Şuteu a apreciat calitatea prezentărilor din cenaclul literar „M. 
Eminescu”, găzduit de Domnia sa (doar două sau trei întruniri au fost ţinute la ICR), ca 
de exemplu întrunirea  în care a fost prezentat scriitorul Mihai Iacob. 

D-l Modorcea mai scrie cu indignare că o doamnă „cu ură multiseculară” l-a acuzat 
că e securist şi se apără zicând că ar fi ultimul dintre români care ar putea fi acuzat de aşa 
ceva. Dacă D-l Modorcea este sau nu, ori a fost sau nu securist, nu ştiu. Dar văzând cât 
de înjositor şi cu cât dispreţ scrie despre fraţii săi români care l-au primit şi l-au omenit, 
cred că în mod sigur îl convinge pe orice cititor că scrie ca ultimul dintre români. 

Cât despre „pleava” adunată la simpozionul de la Consulatul General al 
României la New York, e bine de ştiut că acolo au fost prezenţi între mulţi alţii excelenţa 
sa D-l Consul General Pietro Pavone, Excelenţa sa Doamna Consul Andreea Berechet, 
profesori universitari din România şi USA, doctori, ingineri, artişti, cercetători şi alţii 
asemenea. Cine este „pleava” sau neghina şi cine este grâul? Ele se deosebesc singure. 
Citind articolul D-lui Modorcea cu ploaia de invective adresate românilor, cititorul 
distinge cu uşurinţă cine este grâul şi cine neghina. 

Şi o ultimă notă: faptul că două puncte din programul atât de bogat al 
simpozionului nu au fost îndeplinite din motive pe care D-l Modorcea nici măcar nu le 
cunoaşte, nu este nici ruşine, nici problemă. Este un lucru comun ca la conferinţe de acest 
fel şi de alte feluri, cu mulţi vorbitori, să ai unul, doi care nu se prezintă, sau să ai puncte 
din program la care organizatorii decid să renunţe din motive ce ţin de circumstanţele 
fiecărui eveniment. 
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Precizez că acest text nu este un răspuns dat D-lui Modorcea. Iniţial am gândit 
că nu voi răspunde pentru că nu merită. Apoi m-am gândit la cititori. Acest text este un 
răspuns pentru corecta informare a cititorilor, în semn de onorare şi preţuire a lor. 

 
Pr. Dr. Theodor Damian 

Profesor de Filosofie şi Etică 
Metropolitan College of New York 

Profesor de Filosofie şi Literatură 
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti 

 
 
 
 

UN  PROIECT  EDITORIAL  DE  ANVERGURĂ  
NAŢIONALĂ: DICŢIONARUL BIOGRAFIC AL 

SCRIITORILOR ŞI FILOSOFILOR ROMÂNI DE AZI 
   

A u t o r: EUGENIU  NISTOR, scriitor, doctor în filosofie 
   
          Într-o lume care este tot mai grăbită, acest Dicţionar se doreşte a fi nu doar 
un mijloc de mai bună cunoaştere a scriitorilor şi filosofilor noştri, de mijlocire 
între operele lor şi publicul-cititor, ci chiar un instrument eficient de comunicare şi 
cunoaştere între ei, aceasta în situaţia în care sunt atât de răspândiţi, din punct de 
vedere geografic, nu doar pe întregul cuprins românesc dar, în condiţiile aderării la 
Uniunea Europeană şi libera circulaţie peste graniţe, pe multe paralele şi meridiane 
ale planetei. Aşadar ne adresăm scriitorilor şi filosofilor români de pretutindeni, dar 
şi autorilor de literatură şi filosofie de limbă maghiară, germană, sârbă şi altor 
profesionişti ai scrisului descinzând din etniile conlocuitoare care, prin operele lor 
tipărite, aparţin de drept şi de facto şi culturii româneşti. Prin urmare 
proiectul Dicţionarului nostru (vom folosi această formă prescurtată în anunţ) se 
adresează, înainte de toate, scriitorilor şi filosofilor români în viaţă; în acest sens, 
pentru ca beneficiul de informaţie, imagine şi comunicare al acestora să fie cât mai 
mare, se studiază posibilitatea ca, după publicarea ediţiei româneşti, să fie tradus în 
limba engleză şi publicat (integral sau selectiv) într-o ediţie cu circulaţie 
internaţională.  
           Iniţiatorul acestui vast proiect editorial este scriitorul şi editorul  Eugeniu 
NISTOR, doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti, directorul Editurii 
Ardealul din Târgu-Mureş, în cadrul căreia – în prima parte a anului 2009 – 
urmează a fi redactat, pregătit pentru tipar şi editat DICŢIONARUL 
BIOGRAFICAL SCRIITORILOR ŞI FILOSOFI-LOR  ROMÂNI  DE  AZI.  
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            Referenţii de specialitate ai lucrării sunt: pentru LITERATURĂ – criticii şi 
istoricii literari Cornel MORARU, Al. CISTELECAN şi Iulian BOLDEA (din 
cadrul colectivului redacţional al revistei Vatra, publicaţie a Uniunii Scriitorilor din 
România); pentru FILOSOFIE – acad. Alexandru SURDU, acad. Gheorghe 
VLĂDUŢESCU şi Angela BOTEZ (din colectivul redacţional al Revistei de Filosofie, 
publicaţie de specialitate a Academiei Române).  
           Autorii care doresc să fie incluşi în acest Dicţionar sunt rugaţi, într-o primă 
etapă, să completeze câte o FIŞĂ DE AUTOR, urmând, însă, să fie cuprinşi în 
selecţia finală a lucrării numai dacă îndeplinesc următoarele condiţii:  
          - Pentru literaţi: orice autor care a publicat individual cel puţin o carte (având 
peste 60 de pagini, în formatul A-5 sau mai mare), într-unul din genurile literare 
consacrate (poezie, proză, eseu, critică şi istorie literară, îngrijire ediţii, literatură  
pentru copii, epigrame, traduceri ş. a.), şi a stârnit interesul presei culturale;  
         - Pentru filosofi: orice autor care a publicat individual cel puţin o carte cu 
conţinut filosofic (având peste 60 de pagini, în formatul A-5 sau mai mare), 
reprezentând creaţie filosofică originală, eseu, aforisme, studii de interpretare şi 
istorie a filosofiei, monografii critice, ediţii îngrijite, traduceri din opere filosofice 
de valoare recunoscută, dicţionare de filosofie ş.a. – receptate şi recenzate în 
publicaţii culturale sau / şi de specialitate.  
            FIŞA DE AUTOR va fi completată individual, realitatea datelor 
comunicate fiind garantată de semnătura fiecărui autor, respectându-se cu stricteţe 
cerinţele formulate mai jos:  
1.      Numele şi prenumele (pseudonim);  
2.      Domeniul de interes (literatură/filosofie);  
3.      Data şi locul naşterii (ziua, luna, anul, localitatea);  
4.      Şcoli absolvite;  
5.      Profesia de bază; activitate profesională desfăşurată (concis, în maxim 30 de 

cuvinte);  
6.      Debutul literar/filosofic în revistă şi în volum;  
7.      Toate cărţile publicate, cu precizarea expres a  titlului complet al fiecăreia, a 

genului literar/filosofic, editura, localitatea, anul; de asemenea, vor fi 
menţionate cărţile la care este co-autor şi prezenţele cu texte şi studii în lucrări 
colective (antologii, volume de studii etc.) – dar nu mai mult de zece!  

8.      Referinţele critice vor fi maximum zece, publicate în reviste sau cărţi, atât 
pentru literaţi cât şi pentru filosofi şi nu vor cuprinde reproduceri de text, ci 
doar următoarele date: autorul şi titlul cronicii/recenziei, revista/cartea, anul 
apariţiei, nr. revistei, editura şi localitatea, nr. de pagină.  

9.    Premii literare/filosofice obţinute. Se vor menţiona: premiile literare/filosofice 
ale Academiei Române, premiile acordate de Uniunea Scriitorilor din România 
şi filialele teritoriale ale acesteia, din ţară şi străinătate, premiile Uniunii 
Scriitorilor din Republica Moldova, cele internaţi-onale recunoscute (Nobel, 
Herder, Struga, Apollinaire ş.a.). Dintre premiile decernate în cadrul marilor 
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festivaluri de literatură/filosofie (Neptun, Eminescu, Blaga, Arghezi, Coşbuc 
ş.a.), vor fi trecute doar cele acordate pentru cărţi publicate şi pentru opera de 
ansamblu desfăşurată de un autor (scriitor/filosof), nu şi cele pentru grupaje de 
versuri, proză, comunicări ştiinţifice, studii disparate etc., în cadrul diverselor 
concursuri.  

10.  Apartenenţa la asociaţii profesionale de prestigiu, la uniuni şi societăţi de 
creaţie literară, filosofică, ştiinţifică (precum: Academia Română, Uniunea 
Scriitorilor din România, Societatea Română de Filosofie, Academia 
Oamenilor de Ştiinţă ş.a.), cu precizarea anului de când un scriitor/filosof a 
fost cooptat membru stagiar, corespondent sau titular.  

11.  Adresa de corespondenţă poştală, telefon fix (fax) şi mobil, adresă e-mail. 
Opţional. 

12. O fotografie alb-negru sau color,cu contrast foarte bun de preferat la 
dimensiunile 3x4 cm. Opţional. 

13. Semnătura olografă a scriitorului/ filosofului.  
  Autorii care au desfăşurat atât activităţi literare cât şi filosofice vor 
completa două fişe, separat pentru fiecare domeniu în parte.  

Conceput, mai degrabă, ca un instrument util în relaţiile inter-scriitoriceşti 
şi unei informări rapide a cititorului, oferind detalii biografice semnificative şi date 
bibliografice esenţiale, Dicţionarul face ca, în subsidiar, lectorul atent să analizeze 
singur, să judece obiectiv, să evalueze critic şi să-şi formeze astfel o părere proprie 
cât mai exactă despre activitatea şi opera literară / filosofică desfăşurată de către un 
autor sau altul; de altminteri, precizarea referinţelor critice (conform chestionaru-
lui) are tocmai acest rost.  
           Pentru o mai mare operativitate, FIŞA DE AUTOR, astfel completată, va 
putea fi trimisă fie prin e-mail, la adresa electronică editura_ardealul@yahoo.com, fie, 
înregistrată pe CD, pe adresa noastră poştală: Editura Ardealul, Tg.-Mureş, str. G. 
Enescu, nr. 2, c. p. 540052, jud. Mureş, cu precizarea Pentru Dicţionar. Oricum, din 
prudenţă, pentru evitarea erorilor şi exercitarea unui mai bun control al datelor bio-
bibliografice, este recomandabil ca fiecare scriitor / filosof să ne trimită şi prin 
poştă  filele listate ale FIŞEI DE AUTOR, chiar dacă chestionarul a fost transmis 
prin  e-mail sau pe CD.  
           Termenul-limită până la care se primesc FIŞELE DE AUTOR este 30 mai 
2009, însă autorilor mureşeni le adresăm rugămintea de a fi mai operativi, 
trimiţându-ne datele solicitate până cel mai târziu la 15 februarie 2008 !  
           Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la adresa de e-mail 
editura_ardealul@yahoo.com şi la telefonul  Editurii Ardealul – 0265 / 261437 – zilnic  
între orele 9-15, persoană de contact: Eugeniu Nistor – coordonatorul proiectului 
editorial.  
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Daniel PUIA – DUMITRESCU 
 

TABĂRA DE CREAŢIE LITERARĂ  
LUMINA DE AVARIE 

BRAŞOV, 18 – 23 DECEMBRIE 2008 
EDIŢIA I 

 
La Braşov a avut loc în această iarnă prima ediţie a unei tabere de creative writting, 

un eveniment inedit în lumea literară braşoveană. 
Tabăra de creaţie literară Lumina de Avarie a fost unul dintre obiectivele propuse 

încă de la începuturile activităţii atelierului de scriere creatoare cu acelaşi nume, pe care îl 
conduc în Braşov, încă din aprilie 2007. Odată cu trecerea timpului, ideea a fost 
îmbrăţişată şi de colegii mei de masterat din cadrul Facultăţii de Litere din Braşov. Mai 
mult, am fost constant încurajaţi de profesorii noştri, Andrei Bodiu, Alexandru Muşina, 
Romulus Bucur, Caius Dobrescu şi Mihai Ignat.  

Am ales să organizăm un astfel de eveniment, împreună cu trei colegi, Luminiţa 
Deleanu, Elise Wilk şi Raul Popescu, toţi absolvenţi ai masteratului în Scriere Creatoare şi 
Traduceri din cadrul Facultăţii de Litere din Braşov, tocmai pentru că şi noi, la rândul 
nostru, am participat la asemenea tabere şi am avut foarte multe beneficii de pe urma lor. 
Un alt motiv ar fi acela că noi am găsit la masterat profesori care ne-au îndrumat pe calea 
literaturii contemporane şi scrisului, însă putem spune că ne-am fi dorit să ni se deschidă 
ochii la o vârstă mai fragedă. De aceea grupul ţintă al acţiunii noastre au fost tinerii între 15 
şi 21 de ani, în special elevii de liceu, care nu au acces la un asemenea tip de pregătire. Mai 
mult, şansa tinerilor participanţi a fost una dublă, pe de o parte, pregătirea în cadrul unor 
ateliere de scriere creatoare în poezie şi proză, dar şi în teatru, sub îndrumarea 
absolvenţilor masteratului mai sus amintit, iar pe de altă parte, întâlnirea, în cadrul unor 
cursuri, cu invitaţi dintre scriitorii contemporani de marcă, precum Florin Iaru, Alexandru 
Muşina, Romulus Bucur şi Mihai Ignat.  

În cele din urmă, după numeroase greutăţi, care au constat, în special, în lipsa 
unei sponsorizări care să permită acoperirea cheltuielilor de cazare şi masă de către 
organizatori – de aceea participanţilor li s-a cerut o taxă care să acopere aceste cheltuieli – 
tabăra a început să prindă contur. S-au înscris doisprezece participanţi, care au fost 
împărţiţi în două ateliere, unul de poezie şi proză, iar celălalt de dramaturgie. Cei 
doisprezece sunt tineri din Arad, Braşov şi Bucureşti, care au venit cu un entuziasm sporit 
la Predeal şi cu dorinţa de cunoaştere în cele ale literaturii. Cei care au participat la această 
tabără sunt: Florentina Cîrlig, Sabina Comşa, Cristina Daniela Ioniţă, Alexandra Roberta 
Giurgiu, Codruţa Bogdan, Anamaria Gavriluţă, Alexandra Horga, Patricia Roxana 
Imbăruş, Sebastian Breştin, Ralph Rogoz, Andrei Dosa şi Alexandru Paveloiu. 

Alianţa Organizaţiilor Nonguvernamentale de Tineret din România este cea 
care a patronat acest eveniment, asociaţie în cadrul căreia a şi luat naştere proiectul Lumina 
de Avarie, la iniţiativa a doi dintre coordonatorii de programe de aici, Anca Pepelea şi 



 100 

Daniel Puia-Dumitrescu. Sponsorii taberei au fost editura Aula, din Braşov, fundaţia 
Libris, editura Arania, dar şi doamnele Mihaela Hogea, din Predeal, şi Gabriela Colţea, din 
Ghimbav, care ne-au ajutat cu partea organizatorică. 

Acţiunile taberei s-au desfăşurat pe o perioadă de cinci zile în care programul a 
fost unul foarte încărcat. Dimineaţa, tinerii participau la ateliere de scriere creatoare, unde 
au început prin jocuri de cunoaştere, au urmat diverse exerciţii care le-au dat 
coordonatorilor (câte doi la fiecare atelier, Luminiţa Deleanu şi Daniel Puia-Dumitrescu 
la Poezie şi Proză, iar Elise Wilk şi Raul Popescu la Dramaturgie) o idee despre stadiul în 
care se aflau cei înscrişi. Teoria a fost îmbinată cu practica, pe lângă jocuri distractive şi 
exerciţii practice, coordonatorii au încercat să clarifice şi unele noţiuni de bază pentru 
literatură în general, dar mai ales pentru scrierea creatoare. După prânz urmau cursurile cu 
invitaţii, unii dintre aceştia alegând chiar să sosească mai repede – cum a fost cazul lui 
Florin Iaru – pentru a-i cunoaşte mai bine pe tineri. Şi cursurile au îmbinat teoria cu jocul, 
ţinându-i mereu în priză pe membrii ambelor ateliere. Toţi invitaţii au fost încântaţi să 
rămână alături de noi şi la mese, unde atmosfera a fost mult mai destinsă şi copiii au ajuns 
să îi cunoască mai bine. Ţinem, şi pe această cale, să le mulţumim acestor scriitori care ne-
au fost alături şi ne-au ajutat foarte mult cu experienţa şi, de ce nu, carisma lor. 

Cu ajutorul sponsorilor mai sus amintiţi, participanţii au putut pleca de la noi cu 
premii numeroase constând în special în carţi – câte douăsprezece cărţi de persoană. Au 
existat şi patru premii speciale, câştigate de Florina-Sabina Comşa, Roberta Giurgiu, 
Patricia Imbăruş şi Andrei Dosa. Dar toţi cei doisprezece tineri au fost la înălţimea 
aşteptărilor, ba chiar mai mult, ei fiind lăudaţi de toţi cei patru invitaţi.  

Iată ce spune Luminiţa Deleanu, unul dintre coordonatorii acestei tabere: „Noi, 
coordonatorii, am încercat să le îndreptăm paşii în direcţia cea bună şi să le dăm cât mai 
multe exerciţii care să îi ajute şi să le ghideze şi formeze mâna, dar şi cât mai multe sugestii 
de lectură. Pentru a scrie, e nevoie mai întâi să citeşti cât mai mult, pentru a te familiariza 
atât cu modul în care se scrie în epoca în care trăieşti, cât şi cu ce s-a scris înainte.” 
 Elise Wilk, coordonatoare a atelierului de scriere creatoare în dramaturgie afirmă 
că: „Am descoperit la câţiva dintre ei un simţ al replicii ieşit din comun. Ce m-a 
impresionat cel mai mult- aceşti tineri s-au arătat foarte dispuşi să înveţe. La atelier, noi 
am vrut să le facem poftă de scris şi de citit. Depinde doar de ei dacă vor continua sau 
nu.”  
 Una peste alta, considerăm această primă ediţie a taberei un succes şi aşteptăm 
ca la următoarele evenimente de acest gen să fim ajutaţi şi de autorităţile locale, dar şi de 
colegii profesori, care să ne dea o mână de ajutor în special în răspândirea veştii despre 
existenţa evenimentului. Avem promisiunea, din partea mai multor scriitori români 
contemporani cu greutate că vor fi alături de noi la următoarele ediţii. 
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