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Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN 
 

ALEXANDRU IOAN CUZA ŞI ROMÂNII DIN 
TRANSILVANIA 

 
La acest moment aniversar*, aici la Cluj-

Napoca, o comunicare care nu putea lipsi din 
programul manifestărilor ştiinţifice consacrate 
acestui moment epocal din istoria românilor, 
este cea referitoare la impactul Unirii şi a 
domniei lui Cuza în rândul românilor 
transilvăneni. Ecoul Unirii Principatelor în 
opinia publică românească din Transilvania este 
relativ bine cunoscut astăzi prin numeroase 
cercetări, cantonate, cele mai multe dintre ele în 
spaţiul presei. Mutaţiile produse în mentalul 
colectiv de impactul unirii din 1859 cu societatea 
românească din Transilvania sunt rezultatul unui 
proces complex şi îndelungat, cu efecte 
perceptibile în durata lungă a timpului istoric, 
greu sesizabile uneori, dislocativ pentru 
structurile mentale tradiţionale, treptat înlocuite 
cu un nou model cultural şi naţional. Unirea din 
1859 a realizat o remarcabilă clarificare în spiritul 

public transilvănean, în mişcarea culturală în primul rând, oferind românilor de aici un model 
global de organizare a societăţii. Difuzarea modelului organizării naţionale a provocat cele mai 
spectaculoase mutaţii în aria culturii, singurul domeniu unde românii transilvăneni au reuşit să-
şi constituie instituţii naţionale admise de către autorităţile austriece1.  

Românii ardeleni prezenţi în Principate, unii dintre ei profesori, funcţionari, consilieri 
sau colaboratori ai lui Cuza (Alexandru Papiu Ilarian, Aaron Florian, August Treboniu 
Laurian, Simion Bărnuţiu, Nicolae Bălăşescu etc.), au stimulat interesul domnului Unirii pentru 
soarta românilor din Transilvania. Aflat în februarie 1859 la Paris, Vasile Alecsandri, ministrul 
de externe al Moldovei, a avut întrevederi cu contele Walewsky şi cu Napoleon III; diplomatul 
român, care a fost invitat să precizeze pe o hartă provinciile ocupate de români, “a marcat cu 
degetul mai întâi Principatele Unite, apoi Banatul, Transilvania, Bucovina…vorbind de 
omogenitatea poporului ce locuieşte aceste părţi ale Orientului, de rodirea pământului, de 
desimea pădurilor, de bogăţia minelor, de tăria Carpaţilor ca punct strategic etc. şi sfârşi zicând 

                                                           
*Lucrare prezentată la Sesiunea ştiinţifică organizată de Primăria Municipiului Cluj-
Napoca, 24 ianuarie 2009. 
1 Nicolae Bocşan, Transilvania şi unirea din 1859. Implicaţii culturale, în “Anuarul 
Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca”, XXVII, 1985-1986, p. 485 
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cu entuziasm bine simţit: Vedeţi, Sire, cât e de întinsă adevărata Românie, şi ce regat important 
ar constitui cu a sale 9.000.000 de români, dacă providenţa ar realiza visul şi aspiraţiile lor”2.  

 Istoriografia românească, mai veche sau mai recentă, s-a aplecat cu o constanţă 
firească asupra problemei consecinţelor Unirii din 1859 şi a atitudinii lui Alexandru Ioan Cuza 
faţă de românii din Transilvania3. Fără nicio rezervă, toţi istoricii români care au abordat 
aceste teme au recunoscut faptul că domnul Cuza a arătat un interes legitim în activitatea sa 
problemelor Transilvaniei. Fireşte, implicaţiile problemei transilvane în raporturile 
Principatelor Unite-România cu Austria, dezvoltarea relaţiilor internaţionale din timpul 
domniei lui Cuza etc. au conferit, în funcţie de împrejurări, o insistenţă sau o moderaţie 
explicabilă politicii domnului Unirii vis-à-vis de românii din Transilvania.  

 După convorbiri şi negocieri începute încă în martie cu generalul Klapka György, la 
20 mai 1859 s-a finalizat de către Cuza şi generalul maghiar o convenţie cu un conţinut 
democratic, menită să asigure o colaborare nu numai între români şi maghiari, ci şi între sârbi 
şi aceştia din urmă. Convenţia putea pune bazele formării unei confederaţii a popoarelor 
dunărene (români, maghiari, sârbi) împotriva Austriei. În ceea ce-i priveşte pe românii din 
Transilvania, importanţa convenţiei constă în aceea că în condiţiile istorice date ea prevedea 
drepturi şi libertăţi egale pentru toţi locuitorii, autonomie administrativă şi culturală, militară, 
adunarea naţională pentru deliberarea apartenenţei politice etc. Principiul autonomiei politice şi 
administrative înscris în convenţie corespundea preocupărilor fruntaşilor românilor din 
Transilvania, ceea ce i-a făcut pe istoricii care s-au ocupat de această problemă să-l suspecteze 
pe Alexandru Papiu Ilarian de influenţare a domnului în includerea respectivelor prevederi4. 
De altfel, între oamenii politici care au exercitat cea mai mare influenţă asupra domnitorului 
Cuza în ceea ce priveşte problema Transilvaniei, Alexandru Papiu Ilarian a fost fără îndoială, 
cel mai important. El a înţeles să facă tot ce-i stă în putinţă pentru ameliorarea situaţiei 
românilor transilvăneni, intervenind prin scris sau prin sfat pe lângă domnul Cuza.  

În comunicarea de faţă ne-am propus să radiografiem presa românească transilvăneană 
în legătură cu trei momente fundamentale din biografia lui Alexandru Ioan Cuza: dubla alegere 
din ianuarie 1859, abdicarea sa din februarie 1866 şi decesul acestuia în mai 1873. Despre 
alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn, vorbesc toate gazetele româneşti din Transilvania 
vremii (“Telegraful Român”, “Gazeta Transilvaniei”, “Foaie pentru minte, inimă şi literatură”) 
şi marea majoritate a celor maghiare şi săseşti. Pe lângă consemnarea faptelor istorice care au 
dus la realizarea măreţului act, gazetele redau descrieri, schiţe şi informaţii biografice asupra 
                                                           
2 V.Curticăpeanu, Alexandru Ioan Cuza şi Transilvania, în vol. “Cuza Vodă in 
memoriam”, coord. L.Boicu, Gh.Platon, Al. Zub, Iaşi, 1973, p. 415 
3 Spicuim doar câteva contribuţii mai relevante în acest sens: Al.Marcu, Conspiratori şi 
conspiraţii în epoca renaşterii României, 1848-1877, Bucureşti, 1930; I.Lupaş, Problema 
transilvană în timpul lui Cuza, în “Analele Acad.Rom.Mem.Secţ.Ist.”, seria III, tom 
XXVIII, 1946; Ştefan Pascu, Un plan de confederation danubienne roumano-magyaro-serbe en 
1859, în “Revue de Transylvanie”, 1939; idem, Ecoul Unirii Ţării Româneşti şi Moldovei în 
Transilvania, în vol. “Studii privind Unirea Principatelor”, Bucureşti, 1960; idem, Marea 
Adunare Naţională de la Alba Iulia, Cluj, 1938; V.Curticăpeanu, Alexandru Ioan Cuza şi 
Transilvania, în vol. cit.; Aurelia Bunea, Ecoul Unirii Principatelor în presa din Transilvania, în 
“Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia”, 1959, fasc. 1 etc. 
4 V.Curticăpeanu, op. cit., p. 422 
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noului domnitor, descrieri care sunt realizate pe un ton favorabil, de simpatie, încredere şi 
admiraţie atât pentru domnitor cât şi pentru poporul care l-a ales5. O corespondenţă din 
Bucureşti, publicată în “Foaie pentru minte, inimă şi literatură” în numărul 7 din 13/25 
februarie 1859 descrie entuziasmul de care era cuprins poporul adunat în capitală: “Iată e a 
treia zi şi poporul e tot în picioare! Dumnezeule, ce popor este poporul român! Când se 
inspiră de vreo idee, când are vreo bănuială, uită toate interesele private şi se consacră numai 
pentru triumful cauzei române”6. În numerele următoare ale acestei gazete, care a alocat cel 
mai amplu spaţiu în publicistica românească ardeleană evenimentelor din Moldova şi Ţara 
Românească, sunt relatate modul în care a fost ales Cuza, discursul noului domn, o scurtă 
biografie a domnului unirii etc. toate cu scopul de a face cât mai cunoscute celor din 
Transilvania evenimentele din Principate.  

Şi “Gazeta Transilvaniei” reproduce în mai multe articole starea de spirit a românilor de 
peste Carpaţi în zilele înălţătoare ale realizării unirii. Astfel, în numărul din 31 ianuarie/11 
februarie 1859 era descris entuziasmul din cele două principate la vestea dublei alegeri a lui 
Alexandru Ioan Cuza: “După alegerea domnului Al. I. Cuza se prefăcu capitala României într-
o mare de făclii şi lumini, îndată se improviză o iluminăciune măreaţă cu făclii precedat de 
bande muzicale şi de un batalion militar român. O generală entuziasmare cuprinse tot oraşul, 
care răsuna de urări: să trăiască prinţul României Alexandru Ioan Cuza! Într-aceea telegramele 
erau în cea mai mare activitate cu răspândirea ştirei acesteia în toate părţile. În Iaşi se primi 
această ştire cu un entuziasm fără margini”7. Dintre toate publicaţiile româneşti, “Foaie pentru 
minte, inimă şi literatură”, prin bogatul material faptic prezentat, a jucat un rol deosebit de 
important în răspândirea ecoului unirii în Transilvania. Adeseori, aceste ştiri au fost prezentate 
pe un ton neutru, pentru a nu atrage atenţia cenzurii şi a nu se expune reacţiei ostile a 
autorităţilor austriece, care nu priveau cu ochi buni formarea statului naţional român8.  

Care a fost însă audienţa acestor materiale în mijlocul publicului românesc din interiorul 
arcului carpatic, până la ce nivel au pătruns informaţiile despre evenimentele din Principate? 
Un posibil răspuns se poate formula pornind de la numărul de abonaţi al periodicelor 
româneşti ardelene. “Telegraful Român” avea în anul 1859 un număr de circa 450 de 
abonamente, tot atâtea având şi “Gazeta Transilvaniei” cu “Foaie pentru minte, inimă şi 
literatură”9. Fireşte, la abonamente trebuie să adăugăm şi exemplarele vândute direct de către 
redacţii sau oficiile poştale cu care erau în legătură, însă numărul total al ziarelor nu depăşea 
cifra de 1000 de exemplare. La prima vedere am fi tentaţi să afişăm o viziune pesimistă în 
legătură cu amploarea difuzării ştirilor despre unirea Principatelor, şi nu numai. Un asemenea 
tiraj de circa 1000 de exemplare, din care rămâneau în Transilvania în jur de 800 de bucăţi 
                                                           
5 Victor V.Grecu, Revoluţia, unirea, independenţa în Transilvania, Cluj-Napoca, 1984, p.98; a 
se vedea şi Dumitru Ivănescu, Alexandru Ioan Cuza în conştiinţa posterităţii, Iaşi, 2001 
6 Victor V.Grecu, Revoluţia, unirea, independenţa…, p. 100-101 
7 Apud. Documente ale Unirii (1600-1918), Bucureşti, coord. Constantin Căzănişteanu, 
1984, p. 242 
8 cf. Românii la 1859. Unirea Principatelor Române în conştiinţa europeană. Documente externe, 
vol. I, Bucureşti, 1984, p. 336, 390, 454 etc. 
9 George Em. Marica, Contributii la problema abonaţilor periodicelor româneşti până la primul 
război mondial, în vol. “Studii de istoria şi sociologia culturii române ardelene din secolul 
al XIX-lea”, vol. I, Cluj-Napoca, 1977, conform anexei de la pag. 96 
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(restul erau difuzate în Principate sau în alte provincii ale monarhiei habsburgice) ne-ar face 
sceptici în ceea ce priveşte receptarea în mod direct de către un public numeros a informaţiilor 
despre evenimentele de la Iaşi şi Bucureşti. Bariţiu mărturisea că la fiecare abonat al foilor sale 
existau încă zece cititori, ceea ce ar ridica numărul potenţialilor cititori la aproximativ 8.000 de 
persoane. Extrem de puţin, am fi tentaţi să o spunem din perspectiva contemporaneităţii. Să 
nu uităm însă faptul că mijlocul secolului al XIX-lea a fost la români o epocă de preeminenţă a 
limbajului oral şi figurativ asupra celui scris. În general, în culturile şi societăţile din Europa de 
Sud-Est, auzul a continuat să fie un simţ autorizat şi demn de încredere în mai tot secolul al 
XIX-lea, inclusiv în cea de a doua sa jumătate aflată sub incidenţa afirmării cuvântului scris10. 
Această aserţiune în ceea ce priveşte Transilvania epocii unirii se poate susţine şi prin analiza 
distribuţiei profesionale a abonaţilor periodicelor româneşti. Să vedem deci mai departe cine 
erau cititorii acestor publicaţii, măsura în care ei puteau fi formatori de opinii, gradul în care 
ceea ce puteau citi ei în mod direct poate fi considerat “citit” indirect de către cei în rândul 
cărora activau abonaţii. Conform analizelor efectuate până în prezent, în anul 1854 de 
exemplu, în Transilvania, clericii reprezentau 45% din abonaţii “Gazetei de Transilvania” şi a 
“Foii pentru minte, inimă şi literatură”, iar funcţionarii 35%; în 1862, clericii continuau să 
deţină ponderea cea mai importantă, 36%, funcţionarii 25%, însă apare o nouă categorie de 
abonaţi, colectivităţile (rurale sau urbane) cu 15%, liber profesioniştii 6,5%11. Prezenţa printre 
abonaţi a comunităţilor a fost rezultatul ameliorării stării economice după abolirea relaţiilor 
feudale. Se poate remarca faptul că majoritatea abonaţilor periodicelor braşovene erau clericii 
şi funcţionarii, categorii socio-profesionale care se bucurau de mare credit în mijlocul 
comunităţilor româneşti. Diseminarea ştirilor despre măreţul act de la 24 ianuarie 1859 s-a 
făcut astfel, conform mărturiilor din epocă, şi pe cale orală, preoţii şi funcţionarii împărtăşind 
adeseori celor mulţi, ce nu puteau beneficiau de avantajul cititului, bucuria pentru unirea 
moldovenilor şi a muntenilor. Simptomatic pentru modul entuziast în care au receptat românii 
ardeleni vestea despre dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza este raportul din 4/16 februarie 
1859, al lui L. Béclard către Al. Walewski: “Când, după alegerea colonelului Cuza, prima 
diligenţă valahă a sosit de la Bucureşti la Braşov, se pare că povestirile călătorilor au pricinuit 
multă emoţie în acest din urmă oraş, a cărui populaţie, ca şi cea a întregii Transilvanii, este 
aproape în întregime românească. Seara, Braşovul a fost iluminat ca şi oraşul Bucureşti însuşi, 
în ziua alegerii. Autorităţile austriece s-au grăbit să acţioneze cu asprime împotriva autorilor 
acestor manifestaţii”12. După realizarea unirii, gazetele de la Braşov şi Sibiu continuă 
publicarea ştirilor în legătură cu sărbătorirea domnului, cu declaraţiile sale sau ale adunării, cu 
recunoaşterea unirii din partea puterilor garante, sau cu măsurile prin care domnul Cuza şi-a 
început programul de renaştere a ţării. De altfel, în anii următori, gazetele din Transilvania (cu 
precădere cele româneşti), au continuat să-şi informeze cititorii despre principalele realizări pe 
plan intern ale domniei lui Cuza. 

 Cum s-a receptat, în ce mod a fost ilustrată însă în presa românească transilvăneană 
abdicarea şi plecarea din România a domnului Unirii? Istoriografia noastră  nu a stăruit până 
                                                           
10 Alexandru Duţu, Sinteză şi originalitate în cultura română, 1650-1848, Bucureşti, 1972, p. 
63; Răzvan Theodorescu, Civilizaţia românilor între medieval şi modern. Orizontul imaginii 
1550-1800, vol. II, Bucureşti, 1987, p. 197 
11 George Em. Marica, loc. cit. 
12 Românii la 1859…, p. 389sq 
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acum asupra acestui aspect, nu lipsit însă de importanţă pentru a contura dimensiunile unei 
personalităţi exemplare pentru toţi românii în epoca modernă. Investigarea presei vremii 
conturează o altă imagine, sensibil diferită faţă de momentul 1859. Aceasta s-a datorat înainte 
de toate faptului că existau acum, în 1866, mai multe publicaţii comparativ cu  anul unirii. 
Astfel, pentru a analiza impactul detronării lui Cuza în opinia publică din Transilvania, am avut 
în vedere 5 publicaţii: “Gazeta de Transilvania”, “Telegraful Român”, “Albina”, “Concordia”, 
“Familia”. Trebuie să remarcăm în primul rând faptul că articolele publicate de cele 5 ziare şi 
reviste au la bază informaţii provenite atât din corespondenţele primite de redacţii, cât şi 
preluări din presa de peste Carpaţi, mai cu seamă din Bucureşti: “Monitorul Oficial”, 
“Românul”, “Trompeta”, “Reforma” etc. Pentru a estima suprafaţa de contact a ziarelor cu 
publicul românesc, să menţionăm faptul că la 1866, tirajul celor 5 ziare şi reviste analizate de 
noi depăşea cifra de 2000 de abonaţi (“Gazeta Transilvaniei” avea în 1866 circa 300 de 
abonaţi, “Telegraful Român” între 300-400 de abonamente, “Concordia” peste 850 de 
abonaţi, “Familia” circa 500)13. Prin urmare, multiplicând cercurile celor care în Transilvania  
vremii citeau presa prin intermediul altor abonaţi, la care adăugăm apoi mulţimile de cititori 
“indirecţi”, cărora li se transmiteau pe cale orală veştile “de ultimă oră” din România, putem să 
concluzionăm că mai multe sute de mii de români au fost la curent în primăvara anului 1866 
cu ceea ce se întâmplase în România. 

 Fără îndoială, “Gazeta Transilvaniei” a avut cea mai consistentă şi mai realistă 
prezentare a evenimentelor de la Bucureşti din februarie 1866. Concurau la aceasta nu numai 
apropierea Braşovului de România şi posibilitatea obţinerii mai rapide de informaţii, dar şi o 
lungă tradiţie a unor legături între redacţia ziarului şi cărturari de la Bucureşti, a unor relaţii şi 
interese economice comune între românii braşoveni şi conaţionalii de la sud de Carpaţi. Ziarul 
braşovean, cu apariţie bisăptămânală la acea vreme, şi-a informat constant cititorii în legătură 
cu schimbarea de regim politic de la Bucureşti. În conţinutul articolelor publicate în numerele 
din cursul lunilor februarie, martie şi aprilie 1866, erau inserate informaţii ample în legătură cu 
noaptea abdicării lui Cuza, situaţia acestuia în zilele imediat următoare datei de 11 februarie, 
proclamaţiile lui Cuza, ale Locotenenţei Domneşti şi ale corpurilor legiuitoare etc. Predomină 
preluarea de materiale publicate în presa din România, printre articolele şi actele oficiale 
reproduse fiind incluse scurte comentarii ale redacţiei ziarului din Braşov. Un articol de mare 
amplitudine, o fină analiză politică a contextului internaţional creat de detronarea lui Cuza îl 
reprezintă articolul “Principele Cuza, pacea Europei şi cu deosebire a imperiului austriac”14. 
Autorul distinge cu clarviziune noile complicaţii ale problemei orientale rezultate de pe urma 
actului de la 11 februarie, sesizând situaţia dificilă în care se afla tânărul stat român. 

“Gazeta Transilvaniei” este singurul ziar care a inserat un articol distinct referitor la 
relaţiile lui Alexandru Ioan Cuza cu românii din Transilvania, publicat pe prima pagină în 
numărul 23 din 24 martie/5 aprilie 1866, cu titlul “Principele Cuza şi românii transilvani”, deci 
la un interval cronologic suficient de mare de la abdicare pentru a se putea analiza “la rece” 
toate implicaţiile cuvenite. Autorul articolului (semnat M., probabil redactorul şef Iacob 
Mureşanu) demonstrează o bună cunoaştere a politicii interne a lui Cuza, trecând în revistă 
toate momentele esenţiale din timpul domniei. Se insistă în cuprinsul articolului asupra 
bunelor relaţii pe care le-au avut cu domnul Unirii toţi intelectualii români din Transilvania 
                                                           
13 George Em. Marica, loc. cit. 
14 “Gazeta Transilvaniei”, XXIX, nr. 22, 19/31 martie 1866 
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care au trecut în România: “Principele Cuza îi primi frăţeşte, îi ocroti, îi consideră ca pre unii 
dintre ai săi”. De asemenea, este accentuat şi ecoul pozitiv înregistrat în Transilvania de politica 
socială a domnului15, popularitatea de care acesta s-a bucurat în rândul ţărănimii 
transilvănene. Dând dovadă de probitate şi onestitate jurnalistică în informarea cititorilor, 
autorul articolului consemnează în a doua parte a materialului şi aspectele mai puţin demne de 
reţinut din timpul domniei lui Cuza, reliefându-se faptul că nu s-a stopat corupţia, nu au fost 
administrate eficient şi responsabil finanţele publice şi nu şi-a ales întotdeauna ca şi 
colaboratori oamenii cei mai  oneşti. Pentru această evaluare critică a epocii lui Cuza, autorul s-
a inspirat din unele articole preluate din ziarul “Românul” care, dată fiind orientarea politică a 
redacţiei, a avut tot interesul să-l înfăţişeze pe Cuza într-o lumină cât mai proastă.  

“Telegraful Român”, cu apariţie bisăptămânală, editat la Sibiu de către Nicoale Cristea 
sub patronajul mitropolitului Andrei Şaguna, cunoscut pentru relaţiile bune pe care le avea la 
curtea de la Viena16, s-a ocupat în mai multe numere din lunile februarie-aprilie 1866 de 
schimbările politice din România, de complicaţiile în relaţiile internaţionale generate de criza 
politică de la Bucureşti etc. Dată fiind orientarea ziarului, dorinţa lui Şaguna de a nu irita 
cercurile politice vieneze, au lipsit în cuprinsul articolelor din “Telegraful Român” aprecieri 
elogioase despre Cuza, materialele publicate limitându-se la a prelua informaţii oficiale sau 
comentarii din presa de la sud de Carpaţi, în special din ziarul Românul. Bisăptămânalul 
“Concordia”, ce apărea la Pesta sub redacţia lui Alexandru Roman, se dovedeşte a fi un ziar 
bine informat, publicând în mai multe numere consecutive din lunile februarie-martie articole 
ce tratau pe larg evenimentele din România. Sursele de documentare fundamentale erau şi de 
această dată presa de dincolo de Carpaţi, însă au fost incluse şi 2 materiale provenite de la 
corespondenţi “transilvăneni” din Bucureşti. Într-o măsură mult mai mare decât a făcut-o 
ziarul “Telegraful Român” de la Sibiu, “Concordia” a avansat şi interpretări şi evaluări pe 
marginea abdicării lui Alexandru Ioan Cuza, a situaţiei acestuia după 11 februarie, articole din 
care nu lipseşte o doză de simpatie faţă de domnul Unirii. Astfel, într-un articol în care se arată 
intenţia lui Cuza de a părăsi ţara şi de sprijinire a noului regim, redactorul nu-şi poate reprima 
admiraţia faţă de acest gest extraordinar: “De e adevărat atunci nimeni nu poate avea cuvânt a 
trage la îndoială patriotismul lui, care străluceşte în toată splendoarea şi după detronarea-i 
silnică”17. 

Indiferent de modul mai neutru sau mai emoţional în care au reflectat înlăturarea lui 
Cuza, în mai toate publicaţiile româneşti din Transilvania s-a exprimat îngrijorarea în legătură 
cu situaţia internaţională deloc favorabilă în care se afla România în primăvara anului 1866 
(excepţie face revista bilunară “Familia”, editată de Iosif Vulcan, care a alocat în 2 numere doar 
câteva fraze seci, enunţiative, despre înlăturarea lui Cuza şi trecerea acestuia prin Pesta) . În 
                                                           
15 “Numele lui Cuza era atât de popular la ţăranii din Transilvania nu numai la români 
ci şi la străini, ca odinioară al lui [Avram] Iancu. Această popularitate, cu ocazia 
împroprietăririi ţăranilor din România crescu şi mai mult. Nici poporul de rând n-a 
sărit în sus de bucurie văzând pe Cuza părăsindu-şi ţara şi alegându-şi de azil 
străinătatea; din contră, în multelocuri l-au întâmpinat, dorind să-l vadă şi l-au petrecut 
cu ochi duioşi”, cf. “Gazeta Transilvaniei”, XXIX, nr. 23, 24 martie/5 aprilie 1866 
16Keith Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate. Andrei Şaguna şi românii din Transilvania, 1846-
1873, Bucureşti, 1995, p. 165  
17 “Concordia”, VI, nr. 15, 20 februarie/4 martie 1866 
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multe articole erau incluse comentarii pe marginea atitudinii ostile a Rusiei, Turciei sau Austriei 
faţă de România, erau prezentate manifestările separatiste de la Iaşi şi se exprimau temeri faţă 
de viitorul tânărului stat naţional român. De multe ori, autorii articolelor făceau apel la 
providenţa divină pentru a-i ocroti pe românii de peste Carpaţi de eventualele intervenţii 
politice şi militare străine18. O asemenea atitudine responsabilă, marcată de teama ca nu 
cumva unirea înfăptuită la 1859 să fie compromisă  printr-o intervenţie a marilor puteri ostile 
României denotă, fără îndoială, conştientizarea de către formatorii de opinie români din 
Transilvania a rolului jucat de Cuza şi de statul român naţional în sprijinirea naţiunii 
române din teritoriile aflate la acea vreme sub dominaţie străină. Era, această nelinişte şi 
îngrijorare, expresia cea mai desăvârşită a sentimentului de solidaritate naţională care-i 
anima pe gazetarii şi în acelaşi timp oamenii politici români din Transilvania. Iminenţa 
unui război între monarhia habsburgică şi o coaliţie franco-prusaco-italiană a impus 
redactorilor publicaţiilor româneşti o oarecare prudenţă, de aceea reţinerea arătată uneori 
în articole faţă de domnul Unirii sau faţă de statutul internaţional al României pare pe 
deplin explicabilă. 

Să vedem în continuare care a fost amplitudinea şi mai ales conţinutul articolelor 
publicate în presa românească din Transilvania în anul 1873, cu ocazia decesului şi apoi a 
înmormântării lui Alexandru Ioan Cuza. Publicaţiile pe care le-am avut în vedere pentru 
acest moment au fost: “Gazeta Transilvaniei”, “Telegraful Român”, “Albina”, 
“Federaţiunea”, “Lumina” şi “Familia”, al căror număr de abonaţi depăşea cifra de 
4.00019. “Gazeta Transilvaniei” a alocat în 7 numere din lunile mai-iulie 1873, mai multe 
articole în vederea prezentării personalităţii lui Cuza, precum şi detaliile legate de 
ceremonia înmormântării acestuia. Cea mai substanţială analiză a domniei lui Cuza, a 
rolului acestuia în istoria românilor este realizată în numărul 36 din 9/21 mai, în care se 
apreciază că “după gonirea fanarioţilor, Cuza fu primul domn cu adevărat român”20. 
Autorul articolului reţine din numeroasele realizări ale domniei lui Cuza următoarele 
aspecte: emanciparea şi împroprietărirea ţăranilor, desfiinţarea privilegiilor boiereşti, 
introducerea alfabetului latin în şcoală şi cultură, promovarea unei atitudini demne în 
raporturile României cu marile puteri şi sporirea autonomiei interne “încât primi numele 
de Napoleon cel mic de la străini”21. În numerele următoare au fost incluse detalii 
privind aducerea în ţară a trupului domnului, programul oficial al înmormântării lui Cuza, 
atmosfera de la Ruginoasa, precum şi discursurile integrale rostite de către Mihail 
Kogălniceanu şi Nicolae D. Ionescu cu prilejul funeraliilor domnului Unirii. Printre 
materialele preluate de ziarul braşovean din “Curierul de Iaşi” sau “Trompeta Carpaţilor”, 
referitoare la modul în care au decurs funeraliile de la Ruginoasa, redacţia “Gazetei” nu a 
scăpat prilejul de a-şi exprima sentimentele de compasiune faţă de doamna Elena, de a 
împărtăşi durerea conaţionalilor din România. 
                                                           
18 “Numai Dumnedieu să fie cu statul românesc şi să-l ferească de orice influenţe 
stricăcioase şi ameninţătoare existenţei lui”, cf. Gazeta Transilvaniei, XXIX, nr. 13, 
15/27 februarie 1866; “Cuza e sub pază la Cotroceni. Să deie Dumnedieu să fie bine” 
cf. “Concordia”, VI, nr. 15, 20 februarie/4 martie 1866 etc. 
19George Em. Marica, loc. cit. 
20“Gazeta Transilvaniei”, nr. 36, 9/21 mai 1873  
21 Ibidem 
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Acelaşi interes firesc pentru moartea lui Alexandru Ioan Cuza l-a manifestat şi 
“Telegraful Român”. Spre deosebire de anii 1859 şi 1866, cînd în paginile ziarului a 
predominat prudenţa şi un ton oarecum neutru în raport cu dubla alegere sau înlăturarea 
lui Cuza, în lunile mai-iunie 1873, în articolele din cele 6 numere care au relatat 
evenimentele de la Ruginoasa, se observă o evidentă implicare emoţională. Shimbarea 
modului în care a reflectat acum ziarul sibian problemele românilor de peste Carpaţi a 
fost determinată de noua conjunctura politică de după instaurarea dualismului austro-
ungar în 1867. Nicolae Cristea, redactorul responsabil al “Telegrafului”, a traversat la 
începutul anilor ’70 ai secolului al XIX-lea o perioadă de “radicalizare” a convingerilor 
sale politice. Criticile aduse politicii guvernelor maghiare de restrângere a formelor de 
manifestare a identităţii naţionale a românilor din Transilvania22, aprobate tacit de 
mitropolitul Andrei Şaguna, explică mai bine simpatia pentru domnul Cuza ce răzbate din 
articolele publicate în primăvara anului 1873. Încă din numărul 40, în care se anunţă 
decesul domnului, se evaluează importanţa perioadei în care destinul României a stat sub 
semnul domnului Unirii: “Epoca lui Alexandru Ioan Cuza va ocupa în istoria României 
un loc însemnat. Urcarea sa pe tronul Moldovei la 5 ianuarie 1859, prin alegerea adunării 
din Iaşi, au fost un strălucit triumf al liberalismului naţional contra spiritului reacţionar al 
trecutului. Întrunirea pe fruntea sa şi a coroanei Munteniei, îm 24 ianuarie 1859, prin 
aclamarea energică a poporului şi alegerea adunării din Bucureşti, a fost triumful dreptului 
de suveranitate naţională contra uneltirilor străine care voiau a ţine în dezunire două părţi 
ale aceluiaşi popor”23. În celelalte articole în care se mai fac evaluări asupra rezultatelor 
domniei lui Cuza se reţin câteva aprecieri generale pe marginea epocii lui Cuza: eliberarea 
şi împroprietărirea ţăranilor, afirmarea României cu demnitate în relaţiile internaţionale, 
dezvoltarea învăţământului, progresele economice etc. În numerele din luna iunie sunt 
incluse detaliile ceremoniei funerare, modul în care poporul de rând din România a 
receptat vestea morţii lui Cuza, discursul rostit de Mihail Kogălniceanu la Ruginoasa. Se 
degajă din conţinutul tuturor materialelor inserate în paginile ziarului sibian regretul şi 
tristeţea întregii naţiuni în momentul despărţirii de cel care la 1859 împlinise dorinţa de 
unire a moldovenilor şi muntenilor24.  

Celelalte ziare consultate (“Albina”, “Federaţiunea”, “Lumina”, “Familia”) se 
remarcă prin preluarea unor extrase din articole apărute în România (“Viitorul”, 
“Românul”, “Trompeta Carpaţilor” etc.), fără a încerca valorizări proprii, deşi unii 
redactori ai acestor publicaţii (Vicenţiu Babeş, Alexandru Roman etc.) erau destul de 
versaţi în analize politice pentru a fi în măsură să creioneze ei înşişi aprecieri la adresa 
operei politice a lui Alexandru Ioan Cuza. Se individualizează totuşi bisăptămânalul 
“Lumina”, editat de Iosif Goldiş sub egida Episcopiei ortodoxe din Arad, care într-un 
                                                           
22 Keith Hitchins, Nicolae Cristea şi mişcarea naţională românească din Transilvania, în vol. 
“Studii privind istoria modernă a Transilvaniei”, Cluj, 1970, p. 150 
23 “Telegraful Român”, nr. 40, 7/19 mai 1873 
24 “România-l binecuvântează; şi inimile patriotice nu pot a nu lăsa să cadă lacrimi de 
recunoştinţă pe mormântul acestui memorabil domn naţional”, cf. Ibidem; aceeaşi 
stare de spirit o exprimă şi alte ziare: “Trista ştire despre moaartea exprinţului 
Alexandru Ioan Cuza a umplut de durere inimile întregii românimi”, cf. 
“Federaţiunea”, nr. 37, 13/25 mai 1873 etc. 
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articol25 reţinea un aspect important al domniei lui Cuza, care nu fusese remarcat în alte ziare 
şi reviste transilvănene. Este vorba de politica religioasă a domnului în sensul întăririi 
ortodoxiei româneşti prin secularizarea averilor mănăstirilor închinate. Nu întâmplător în 
finalul articolului se face apel la mitropolitul primat al României să oficieze slujba de 
înmormântare a lui Cuza, lăsând la o parte resentimentele faţă de implicarea defunctului 
domn în problemele interne ale bisericii. De asemenea, o menţiune aparte se cuvine a fi 
făcută pentru revista “Familia”, editată la Pesta de către Iosif Vulcan, în care, alături de 3 
articole de prezentare succintă a vieţii şi împlinirilor lui Cuza, a programului funeraliilor 
de la Ruginoasa, a modului în care a decurs înmormântarea etc., este inclusă şi o poezie 
destul de mare scrisă chiar de redactorul responsabil al publicaţiei (Iosif Vulcan), intitulată 
“Cuza în exil”26. Era aceasta, poate, o îndreptare a modului telegrafic, superficial,  în care 
revista “Familia” tratase înlăturarea lui Cuza şi prezenţa tranzitorie a acestuia în capitala 
Ungariei, în drumul spre exilul european care începea în primăvara anului 1866.    

În general, toate evaluările de la 1873 vizează doar aspectele pozitive ale domniei lui 
Cuza, nu regăsim acum nimic din aprecierile critice existente în presa românească din  
Transilvania la 1866 (chiar dacă acele evaluări negative la adresa domnului erau preluări 
din presa de peste Carpaţi). O atare abordare pare firească în general atunci când se 
realizează “bilanţul” unei personalităţi care trece în eternitate, însă momentul 1873 
(decesul lui Cuza) a avut pentru românii transilvăneni, aflaţi sub dominaţie străină, 
conotaţii speciale. Deteriorarea treptată după 1870 a statutului românilor în cadrul 
Ungariei dualiste, în opoziţie cu situaţia oarecum mai favorabilă avută la 1866, a 
“îndemnat” redacţiile gazetelor româneşti transilvănene, pe formatorii de opinie, să 
confere morţii lui Cuza valenţe educative. Deşi în nici un articol nu se face referire 
explicită la relaţia domnului cu românii transilvăneni (aşa cum a realizat-o bunăoară la 
1866 “Gazeta Transilvaniei”), momentul 1873 a prilejuit presei româneşti din 
Transilvania  să releve dimensiunile solidarităţii naţionale.  

 Fireşte, în comunicarea de faţă am schiţat doar câteva eşantioane din ceea ce a 
însemnat ecoul unirii din 1859 şi imaginea lui Cuza în conştiinţa publică românească din 
Transilvania. Presa a îndeplinit negreşit un rol determinant în cristalizarea în mijlocul 
românilor transilvăneni a unor percepţii adecvate despre semnificaţiile dublei alegeri şi ale 
domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Ceea ce am dezvoltat pentru moment noi, în materialul 
de faţă, este doar o mică parte a unui proiect mult mai vast, care şi-a propus să 
demonstreze că tot ceea ce s-a întâmplat după mijlocul secolului al XIX-lea, indiferent de 
care parte a Carpaţilor, a avut reverberaţii pentru întreaga naţiune română. Reflectarea de 
către presa românească transilvăneană a momentelor 1859, 1866 şi 1873 a confirmat pe 
deplin acest lucru. 

 

                                                           
25 “Lumina”, II, nr. 26, 20 mai/1 iunie 1873 
26 “Familia”, nr. 20, 20 mai/1 iunie 1873 
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Octavian DOCLIN 

URNA CERULUI 
 
1. Melancolia lucidităţii 
 
Hei tu cuvîntule 
intră înapoi în cuvînt  
aşa cum tu ai ieşit 
poemule 
din poemă 
pe tine dragostea mea 
poema mea  
te voi renaşte 
în memoria ta 
tot astfel cum 
paingul 
îşi reface 
pînza 

 Reşiţa, aprilie 2007 
 
2. Sfârşit de poem 
 
... memoria 
umplîndu-se 
de cenuşa vieţii tale 
cum ştiuca 
de icre 
 
Aşa cum niciodată 
gelozia 
îndestulată. 

Reşiţa, aprilie 2007 
  
3. Poruncile 
 
Nu-ţi vorbi niciodată de rău poemul 
după ce l-ai ridicat 
nu lua din cortul poemei 
ce nu-ţi aparţine 
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nu cîntări cu valori diferite dragostea jertfitoare 
pentru poem şi poemă 
 
cuvîntul înafara corturilor poemului poemei 
are nevoie de linişte 
doar înlăuntrul lor 
tensiunea vocii sparge auzul 
 
numai astfel acestea toate păzite cu grijă 
precum luptătorul în rugăciune 
nu-ţi vor strivi în spaţiul dintre cuvinte  
demnitatea 
poetule  of  poetule 
 biet 

  Reşiţa, 29 aprilie 2007 (în Biserică) 
 
 
4. Poemul minim 
(o definiţie) 
 
La fel 
cum firul de nisip 
intrînd în scoică 
n-o mai părăseşte 
nici după ivirea 
perlei 
(tot astfel punctul  
prins în capcana desenului pînzei 
poemului 
minim) 

 Reşiţa, 18-19 mai 2007 
 
 
5. Aproape scrisoare 
 
A te dărui întrutotuluitot 
poemului tău    
nu înseamnă a-i aduce daruri de bunăvoie 
şi nici cumva 
cuvintelor tinere şi în pîrgă deplină 
cum tot astfel 
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dacă poema se naşte ca o mireasmă de bun miros 
nu înseamnă că nu poate fi 
cîndva 
o piatră de poticnire pentru poem 
 
(nu lor 
ci ţie iubito ţi-am scris acestea toate 
ţie cea care îmi locuieşti triunghiul 
- ca într-o pînză-n ochiuri ţesută de paing - 
poezie  dragoste călătorie 
încă înainte de-a-l fi cunoscut 
cu-adevărat) 

Reşiţa, Duminică, 19 august 2007 (în Biserică) 
 
 
6. Apa şi aerul 
 medicului Iosif Secăşan, 
 tămăduitorul meu prieten 
 
apa şi aerul nu se opresc la graniţă 
tot astfel paingul ţesîndu-şi pînza 
nu se opreşte la ultimul ochi al ei 
ce va fi fiind cîndva prima capcană 
în care-şi va devora întîia victimă 
aceeaşi soartă o are se ştie 
dacă apărînd drept ţintă pe neaşteptate 
în raza ochiului poetului 
şi cuvîntul de la începutul poemului 
în inconştienţa curajului său 
de-a intra primul în cortul poemei 
fiindcă 
nici pînza de paing ţesută-n ochiuri mici 
nu poate opri apa şi aerul – 
scurgîndu-se din mîna poetului 
în spaţiul dintre cuvinte – 
la graniţa dintre cortul poemului şi al poemei 

Reşiţa, 19 noiembrie 2007  
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Gabriel ARGEŞEANU 
 

„ISTORIA ROMÂNILOR NU TREBUIE RESCRISĂ” 
- consideră istoricul Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române – 

 
G.A. Domnule academician Dan Berindei, după 1990 

s-a pus problema rescrierii istoriei  românilor. Adrian 
Cioroianu afirma la un moment dat că:„Într-un sistem politic 
bazat pe primatul autorităţii, procesul de rescriere a istoriei este, 
în mod firesc, deseori legat de mitul şi de cultul Conducătorului. 
În cazul istoriei româneşti, această evoluţie în tandem a politicii 
cu rescrierea istoriei poate fi, la rigoare, urmărită începând cu 
timpurile eroice ale dacilor şi românilor (adică transcrierea lor 
modernă, în funcţie de necesităţi politice) şi până la prezentul 
comunist, observându-se modul în care cultura română a 
înregistrat / modificat / investit cu roluri precise anumite 
personaje istorice”. S-a mistificat într-atât istoria românilor 
încât este nevoie de un demers atât de radical? 

D.B. Rescrierea este o idee exagerată şi trebuie să fim prudenţi. Trebuie doar 
o revenire şi nu o rescriere. Vă dau un exemplu concret. Ultima mea lucrare de 
plan, în cadrul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”, a fost despre prima etapă a 
domniei regelui Carol I, până în 1877. Reluând-o în 1991, am făcut o singură 
completare, pe o pagină, în care am făcut o caracterizare umană a lui Carol I. În 
redactarea anterioară, îl prezentasem pe domnitor în baza Constituţiei, adică 
drepturile şi îndatoririle. O treabă seacă, aşa cum permiteau vremurile acelea. 

Evident că au fost şi unele exagerări şi răstălmăciri monstruoase. Acestea au 
fost făcute de anumite persoane şi nu de breasla istoricilor în ansamblu. După 
aprecierea mea, optzeci şi cinci la sută din ce s-a scris este valabil. Că se punea la 
început sau la sfârşit un citat, nu era ceva semnificativ, atâta timp cât  conţinutul era 
bun. Profesorul Constantin C. Giurescu avea o metodă mult mai bună. El punea 
un motto al cărţii, partinic, apoi scria aşa cum scrisese el Istoria românilor în anii 
treizeci ai secolului trecut. Nu vei găsi la Giurescu nici pe Marx, nici pe Engels, nu 
mai vorbesc de contemporanii săi. La 22 decembrie 1989 am avut două sentimente 
minunate. Primul a fost că voi avea paşaportul în buzunar şi că nu va mai fi o 
bătălie pentru fiecare călătorie, pentru că, după o ieşire în exteriorul ţării, timp de 
doi ani nu mai primeai viză. Al doilea sentiment a fost acela că voi putea scrie fără 
să-mi bat capul cum trebuie să exprim adevărul în aşa fel încât să fiu publicat. 
Acum sunt domenii asupra cărora se poate scrie cu deplină libertate de implicare în 
subiect. De aceea avem crezul că vom scrie o istorie mai completă, mai desăvârşită.  
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Însă, acum apar alte primejdii, mai ales dinspre această continuă politizare 
istorică care nu există în alte părţi. Ultima oară când am fost la Paris, am găsit într-o 
librărie cinci lucrări despre mareşalul Philippe Petan, nişte lucrări absolut normale, 
care prezentau detaşat, biografia, plusurile şi minusurile acestuia, într-un mod în 
care ar trebui şi noi să ajungem să scriem această istorie. Nu o istorie de invective, 
ci o istorie de analiză, obiectivă şi echilibrată. 

 
G.A. Aveţi aceeaşi părere şi despre manualele alternative de istorie? 
D.B.  Şi eu am avut în anii de şcoală manuale de istorie alternative. Era un 

manual al lui Giurescu, un manual al lui Oţetea, unul al lui Panaitescu, altul al lui 
Iorga, era şi cel al lui Pamfil Georgian, pe care eu îl preferam pentru că avea nişte 
scheme  interesante şi sugestive. Însă, toate aceste manuale aveau un numitor 
comun atunci când se prezentau persoane şi fapte istorice. Spre exemplu, în toate 
manualele,  Ştefan cel Mare era prezentat ca un mare domnitor, prezentându-se 
războaiele sale, construcţiile realizate în anii de domnie, cu copiii şi căsătoriile sale, 
povestite ca un fapt omenesc, şi nu aşa cum a apărut de curând într-un manual. 
Era o prezentare obiectivă, fără exagerări, pentru că nu era singurul din istoria 
omenirii care s-a însurat de mai multe ori sau care a avut copii din afara căsătoriei. 

Dacă aceste manuale respectă nişte linii de forţă comune, atunci modul de 
exprimare şi prezentare poate fi diferit, pentru că în ansamblu vor fi unitare. Spre 
exemplu, dacă eu îl citeam pe Oţetea şi pe Giurescu, chiar dacă ei erau precum 
câinele şi pisica în relaţiile lor personale, nu-mi zăpăcea mintea, punându-mă în 
postura de a nu şti cui să dau dreptate. Ei spuneau acelaşi lucru, dar cu alte cuvinte, 
fiecare dând detalii pe care celălalt nu le dădea, dar fără ca ele să se bată cap în cap. 

Acest sistem de alternanţă, apărut cu zece ani în urmă, în loc să ducă la 
construcţie a dus la şi mai mari confuzii, datorită unor elemente de exces, care în 
timp au fost eliminate. Programa şcolară este cea care a generat această situaţie, 
pentru că nu a fost destul de fermă, pregătind  zăpăcirea capului elevului, care în 
loc să rămână, după învăţământul istoric, cu o schemă clară a evoluţiei poporului 
său, rămâne cu nişte lucruri nu tocmai certe pentru el. Ca să dau un exemplu 
plastic, este ca şi cum ar face istoria etajului opt, fără să fi vizitat anterior celelalte 
şapte etaje.  

 
G. A.  Revenind la prima întrebare, totuşi, cu fiecare zi baza documentară creşte, şi atunci, 

istoria nu suferă modificări ? 
D.B. Evident că baza de informare creşte, putând duce la modificări. Sigur, 

câte capete atâtea păreri, pentru că fiecare poate prezenta informaţia după propria 
părere. Totul este ca abordarea acesteia să fie tratată onest, să nu se îndepărteze de 
informaţie, fără a o parazita cu informaţii false şi să nu ignore lucruri care nu 
convin tezei lui. 
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G.A. Scrierea istoriei recente este o mare provocare pentru istorici. Poate fi scrisă cu 
acurateţe în condiţii de „continuă politizare istorică”, cum spuneţi dumneavoastră? 

D.B. Scrierea istoriei recente este necesară, dar şi primejdioasă. Istoria 
dinainte implică nişte pasiuni politice, cu atât mai mult cea recentă. Ele trebuie să 
rămână ca izvoare pentru cercetători, pentru că în lucrările scrise acum apar aceste 
pasiuni politice. Când eram student, unul dintre învăţămintele transmise de 
profesori, era că istorie începe cam la cincizeci de ani după ce faptele s-au terminat. 
De aceea o anumită prudenţă este necesară. Principala preocupare trebuie să fie 
conservarea izvoarelor istoriei recente. Spun aceasta venind cu un exemplu: Ce 
bine ar fi dacă am avea filmul încoronării lui Napoleon? Ar fi ceva magnific. Atunci 
nu exista televiziune, dar astăzi există. Mai există presa scrisă, audio şi virtuală. Nu 
poţi vorbi de bine chiar toată presa, dar oricum, avem o bogăţie uriaşă de 
informaţie, care trebuie în primul rând conservată. Însă, mă îndoiesc că se 
conservă. Chiar şi jurnalele de actualităţi ar fi preţios să le avem pe toate. Dar nu le 
avem în această proporţie. Şi atunci, istoria recentă va fi handicapată mereu din 
cauza acestor lipsuri. 

 
G. A. Ce vă leagă de Teleorman, de Roşiorii de Vede, oraşul unde derulăm dialogul 

nostru? 
D. B.  De această zonă sunt legat prin intermediul familie mele care, la 

mijlocul veacului al XVIII-lea, a venit aici printr-o moştenire, ei venind de dincolo 
de Olt. Prin căsătoria Irinei Berindei cu boierul Merişanu, unul din marii boieri ai 
lui Brâncoveanu. Irina, care se stabilise la Merişani, a suferit o cumplită tragedie. I-a 
murit bărbatul şi toţi cei cinci copii. Ca urmare, şi-a chemat un frate, pe Radu, care 
s-a stabilit aici, dându-i o parte din avere, iar din el se trage ramura familiei mele. 
Cealaltă parte de avere a dat-o Mitropoliei, aici existând şi un schit. Şi am simţit 
această apartenenţă la acest spaţiu permanent. Altfel, eu sunt un Berindei dublu, 
mama şi tata fiind veri de-al doilea, străbunicii mei fiind fraţi, amândoi născuţi aici, 
la Roşiorii de Vede. Să ştiţi că în Teleorman nu mai venisem din 1947, dar m-au 
relegat aceste distincţii de cetăţean de onoare oferite de Roşiorii de Vede şi 
Alexandria. După cum ştiţi moştenirea mea de aici am donat-o Academiei 
Române, astfel că va exista un mic domeniu în Teleorman care va aminti despre 
familia Berindei. 
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Iulian BITOLEANU 
 

GAZETARUL EMINESCU ŞI EDUCAŢIA 
 
Experienţa de revizor şcolar în jud. Vaslui şi Iaşi i-a 

fost de mare folos gazetarului care a sesizat în mod direct 
starea deplorabilă din învaţământ. Fin analist, Eminescu nu a 
menajat pe nimeni din suprastructură, inclusiv miniştri, 
politicieni criticând pe drept şi oferind nu o dată soluţii. 

Comentariile lui constatative, descriptive erau 
redactate într-o română cursivă, pe înţelesul celor mulţi. 

Independenţa sa mentală se situa în afara oricărui 
dubiu, contând mai puţin culoarea politică a publicaţiei 
amfitrioane. 

Inteligent şi straşnic documentat, apărătorul unui 
învaţământ de calitate raportează situaţia de la noi cu cea din 
ţările mai civilizate, spre prinosul cititorilor. 

Soarta şcolii rurale, dificultăţile navetiştilor, salarizarea umilitoare, inflaţia de 
„scribi”, nu de dascăli, tipologia neatractivă a şcolilor romăneşti, dezinteresul pentru 
limbile clasice - iată câteva aspecte emanate dintr-o minte limpede, clarvăzătoare, 
imparţială, exigentă şi racordată la ora adevărului,  a performanţei .   

In Scrisoarea către Leon Negruzzi 27 examinarea învăţământului se face 
din perspectiva sociologică. Astfel, într-o “ţară rău întocmită”28, cu doar o clasă 
productivă, ţărănimea fără “muncitori manufacturieri”29, haosul din 
învăţământ înregistra şcoli secundare formatoare de “scriitori meniţi a se tăvăli 
prin tot soiul de cancelarii”30. În acea “mizerie scolastică” dăinuirea, 
perfecţionarea semăna a utopie. Câtă vreme obligativitatea învăţământului era 
o iluzie, salariile-insignifiante31, întreţinerea localurilor-deplorabilă, iar interesul 
primăriilor rurale-aproape(de)zero, era strigător la cer a se pretinde 
performanţa. În schimb, cu puţine clase absolvite, deghizaţii în notari, primari, 
casieri, contabili, secretari şi-au ignorat deliberat valoarea, obârşia, afişând 
mândrie şi comoditate-peste ani (rău) famate, dar la acea dată, ”cărţi de vizită” 
ale unei categorii de “scribi (netrebnici)”. 

Drama de la ţară consta într-un învăţamânt dezastruos, poate chiar rizibil, cu 
învăţători care abia citeau (ironia auctorială îşi arondează litota, ca figură de stil) iar 
                                                           
27 M.Eminescu, Textele esenţiale, pp 203-204 
28 Ibidem, p .204 
29 Ibidem, p. 205 
30 Idem p. 204 
31 „Leafa învăţătorului e adesea egală cu…aceea a unui vătăşel” 
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profesorii, fie că aveau studii incomplete/mediocre, fie că eludaseră filtrul sever al 
examenelor. Dacă se mai adăuga şi materia cenuşie de prelucrat, avem deja o imagine 
consternantă a unui sistem instructiv-educativ, într-un regres galopant concurabil de 
instituţia intelectuală supremă, universitatea, invadată de profesori de liceu, nu de 
specialişti, adevărate somităţi în materie. 

Scepticismul se converteşte uneori în cinism: învăţământul românesc nu ar fi 
produs decât funcţionari, mai precis scriptologi, cu memorie scurtă şi privirea ageră la 
capitolul “peşcheş”32, şi aceasta în condiţiile în care ţăranul român era condamnat la un 
trai străveziu (mămăligă, brânză şi verdeţuri). Cecitatea organelor administrative nu 
tulbura somnul raţiunii şi nu agita spiritul parlamentarilor, atât de detaşati faţă de soarta 
celor mulţi necăjiţi, atenţi însă la validarea unor legi favorabile doar Castei… 

Pesimismul (Şcoala primară n-are a face cu ştiinţa pe motiv că aceasta ar fi doar 
o instituţie de creştere/educaţiune33) -explicitat în “Timpul” (anul III, nr.224, 
11octombrie, 1878)- corelat cu observaţia pertinentă (caracterul însă al unei şcoli 
bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i se preda, mai mult decât ştie însuşi 
profesorul)34 alertează şi nu prea pe ministrul în cauză. Pasul următor spre 
soluţionare: apelarea la un prieten “sus pus”, eventual ministru. În Scrisoare către ministrul 
Titu Maiorescu (11 dec.) se înfierează indolenţa autorităţilor de la ţară, ce percutau cu 
întârziere în efectuarea de reparaţii, în alimentarea cu lemne… 

Ca atare, nu mai miră că frecvenţa era redusă, că nimănui nu i se aplica amendă 
pentru neglijenţa în serviciu…35 

Rocada la putere, plecarea unui ministru şi sosirea altuia nu schimbau din temelii 
sistemul de învăţământ; ”cutremurul” nu se produce, iar revirimentul se lasă aşteptat.  
Noului ministru, P.P Carp36 i se aduce la cunoştinţă că prin dispariţia şi comasarea de 
unităţi şcolare rurale s-a generat involuntar navetismul păgubitor al şcolarilor-nu puţini 
elevi aveau de parcurs pe jos o oră, cel puţin-iar ”fructul” acesteia: absenteismul. 
Observaţia că activitatea didactică pare o “muncă de Sisif”37 mai îndulceşte întrucâtva 
abnegaţia dascălilor, impresia finală a lectorului fiind de compătimire gazetarească 
pentru truditorii de la catedră. 

În a III-a scrisoare destinată ministrului educaţiei, ziaristul emite judecăţi 
de valoare: învăţământul mecanic predomina , iar cel pedagogic nu era 
suficient de dezvoltat.  

                                                           
32 Idem, p. 204 
33 Idem, p. 205 
34 Idem, p. 207 
35 Idem, p. 204 
36 În două scrisori datate, 17 III 1876 şi 27 III 1876 
37 M.Eminescu, op.cit., 204 
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Încă persista spiritul vechi38, gregar: unora cu merite firave li se deschideau lejer 
uşile instituţiilor superioare39 compromiţându-se învăţământul. Examenele - de formă 
ori inexistente. În  mod straniu, pentru un tânăr stat democratic, unde sita valorilor ar fi 
trebuit să funcţioneze realmente.  

Experienţa analistului se transforma subit în indulgenţă, iar gazetarul admite că 
existau şi şcoli bune, performante, cu profit spiritual pentru toţi din reţeaua şcolară 
respectivă40. Pe aceeaşi tonalitate, se confirma triada liceală: licee teoretice, realiste şi 
şcoli comerciale 41. 

Acolo, cu siguranţă că predau profesori instruiţi, pasionaţi. Unii aveau năzuinţe de 
zbor exotic, din pricina salariilor mici din ţară... Când furtuna criticismului s-a mai 
temperat, pagina eminesciană îşi arată bonomia, pozitivitatea, concesivitatea… Doar o 
nouă lege a salarizării i-ar păstra în ţară42 pe absolvenţii de facultăţi, în speranţa (deşartă!) 
a “blindării” bibliotecilor cu “n” tomuri ştiinţifice, a emancipării adevărate a sistemului 
universitar (anchilozat). 

Diametral opus se prezenta situaţia în alte materiale, simultane cu ascensiunea 
junimiştilor... 

În chip miraculos, impostura a fost eradicată, nimeni nu mai urca de la şcoala 
primară la gimnaziu, de la gimnaziu la liceu decât prin concurs, pe scurt, întregul proces 
instructiv-educativ s-a primenit ca-n basme… (să fie vorba de venirea conservatorilor, a 
junimiştilor la putere?-n.n), încât ţelul fiecărui dascăl-proclama ferm diagnosticianul 
Eminescu-ar trebui să fie autoinstruirea, europenizarea echivalată nici mai mult, nici 
mai puţin, decât cu statutul de eminenţă 43 la fiecare obiect de studiu. Sporind cantitativ 
specialiştii, universităţile româneşti ar dobândi blazon, iar mirajul străinătăţii ar căpăta 
doar canotaţii elitiste, pedante. Învăţământul românesc -se sugerează- sănătos, moral, 
calitativ, poate fi un termen de comparaţie în privinţa trierii valorilor, a ierarhizării pe 
criterii obiective. Este şi aceasta o faţetă a pragmatismului  gazetăresc, dar exista şi o alta 
conectată la indicatorii politici.  

“Calul de bătaie” redevine fauna politicienilor. Conştient de lapsusurile prolectorale, 
de platitudinea lor intelectuală şi caracterială,  realistul jurnalist îi repulsionează pentru 
absenţa onoarei şi a iubirii de adevăr44. Semnalele de alarmă îi vor deştepta odată şi 
odată pe ministeriali, aşa că, pentru obţinerea unui nou mandat, este posibil să ia aminte 
la zicerile şi negativismele eminesciene, printre care: sporirea numărului de şcoli comerciale, 

                                                           
38 Idem, p. 206 
39 Ibidem 
40 Idem, p. 207 
41 Idem. p. 210 
42 Idem, p. 213 
43 Ibidem 
44 Idem, p. 209 
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aplicarea reformei, edificarea unui învăţământ umanist, după modelul francez ori german,45 resuscitarea 
„limbilor moarte”,  latina şi greaca, de mare preţ în Occident46, limbi oferitoare de nomencultură 
ştiinţifică în drept, medicină, farmacologie, biologie etc. Marea cultură este de neconceput fără 
limbile clasice. 

Doar ţările înapoiate aveau altă viziune, le ignora ignorându-se pe ele însele pe 
traseul progresului. 

Cu abilitate, gazetarul depăşeste dilemele filologice şi încearcă să teoretizeze 
noţiuni ca: învăţătură, cultură, creştere. Învăţătura constă în mulţimea celor ştiute, 
cultura în multilateralitatea cunoştinţelor,creşterea nu consta nici într-una, nici într-alta. 

Ea se reducea la influenţa continuă pe care o au lucrurile învăţate asupra 
caracterelor şi în disciplinarea inteligenţei47. În acelaşi articol se preciza că instruirea n-
are limite, sugerându-se educaţia permanentă: ”Omul, cât trăieşte, vede, aude şi simte şi îşi 
face o educaţie a sa proprie”. 

“Când începe şcoala?”, se întreba în Timpul (nr.224,11 oct.1878, p1), pentru ca 
răspunsul să fie unul de intelectual avizat: ”Când şi unde judecata e coaptă, disciplina 
caracterului deplină”. Scepticismul în redresarea învăţământului-din nou gazetarul 
oscilează-are în vedere deriva continuă a şcolii, cu profesori plagiatori, avându-l ca reper 
pe însuşi ministrul de resort (un „atac” venit mai târziu), acuză foarte gravă: ”Cauza 
decadenţei48 şcolilor e dar declasarea generală care se răsfrânge asupra corpului profesoral ca asupra ţării 
întregi”. 

Când unul plagiază, nu face decât să  urmeze exemplul ministrului său…49  
Concluzia: ”Răul trebuie scos din rădăcină”50, iar “minciuna şi crima să cadă”51 

(extensie sociologică şi juridică), în locul lor să fie gravate cuvintele: progres şi 
moralitate (Timpul, VII, nr 237, 29 oct. 1882). 

Înfăptuirea dezideratului presupunea blamarea în presă a incapacităţilor “erijate în 
titlu de merit”, (limba folosită se neologizează), aliate cu prostia şi neştiinţa “ca titluri 
de recomandaţie” (fină ironie) – mărturisea Eminescu în Mss 2264. 

De   apreciat deschiderea comentatorului pedagogic şi spre astronomie, 
matematică, mecanică, agricultură, chimie, discipline privite cu reticenţă de cei abilitaţi . 

                                                           
45 Idem, p. 211 
46 Idem, p . 208 
47 „Timpul”, V, nr. 187, 22 aug. 1880 
48 De reflectat asupra unei teze valorice şi sociologice privind tradiţionalismul şi 
decăderea: „Viziunea tradiţională a istoriei este fundamental pesimistă. Perfecţiunea ei 
se găseşte la origini, ceea ce urmează nefiind decât o continuă degradare”- Lucian Boia. 
Pentru o istorie a imaginarului; Ed. Humanitas, 1998, p. 144 
49 M.Eminescu, op. cit. , p. 212 
50 Ibidem 
51 Idem, p.209 
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Soliditatea  informaţională îi permite să distingă ştiinţele absolute (realiste) de cele 
istorice, cazuistice (sociale). În primele, adevărul rezista/dăinuia secole ori putea fi 
corijat, în celelalte el se relativizează. 

Eminescu nu pardonează pe nimeni, dacă a greşit. Nici pe “Românul” (publicatie 
liberală) pe tema tineretul corupt, nici pe noul ministru V.Conta, adeptul propulsării 
femeilor în posturi-cheie. 

Ziaristul de la „Timpul” chiar se amuza admiţând formal sintagma ca „doamna 
doctor” în Drept, Ştiinţe Politice, ceea ce i se pare cam deplasat la acea dată.  

Încărcarea programelor şcolare dăunează grav elevilor şi profesorilor52, după cum 
anormal îi apare şi oscilaţia între curentele pedagogice materialism si nematerialism. 
Vizionaristul pedagogic prevede şi înfiinţarea de şcoli comerciale53, motiv pentru 
care apelează la miniştri, prefecţi ori primari. Demersuri cu rezultate palide. 

Dacă el, ditamai ministrul nu se sesizează la obiecţiile pertinente ale unui gazetar 
de rasă, atunci ce să mai pretinzi de la un prefect ori şef zonal trăitori într-un stat în care 
o sarcină se pasează de la un responsabil la altul, cu toţi exonerându-se: ”Un om (adică, 
un gazetar veridic) nu poate face nimic într-o ţară  rău întocmită şi măcar să tot 
poruncească, rămâne la vorba aceea: a poruncit câinele şi pisicei şi pisica şoarecelui, iar 
şoarecele şi-a atârnat porunca de coadă54. 

Efortul de trezire din letargie a unei structuri sociale onorante-învăţământul-nu 
rămâne singular, căci iată un alt coleg de breaslă B.P.Hasdeu55 examinează cu simţ de 
răspundere, stabilind trei faze ale culturii şcolare: teocratică, aristocratică şi democratică, 
ultima avându-i ca promotori pe Asachi , Săulescu, respectiv Lazăr, Heliade (Timpul, 
V, 150, 8 iulie, 1880). 

Prin profunzimea problemelor neştiute, prin semnalarea aspectelor negative ori 
imperfecte, prin sesizarea impasului, a stagnării învăţământului, Eminescu a demonstrat 
vigilenţă şi profesionalism ca ziarist întru pedagogie, greu de concurat ori egalat 
de către vreun confrate.     

 

                                                           
52 Idem pp 211-212 
53 “Scrisoare către prefectul jud, Vaslui  , mai-iulie 1876 . Apund M.E , op cit , p.205 
54 Apropo de volatilizarea disciplinei, a ordinei, istoricul Lucian Boia constata: „Două 
principii acţionează în orice societate : ordinea şi libertatea . Acest tandem nu 
funcţionează niciodată perfect. Nenumărate nenorociri individuale şi sociale derivă din 
acest defect de coordonare, pe care imaginarul îşi propune să-l elimine, absolutizând 
unul sau celălalt termen  „(Lucian Boia, Pentru o istorie a imaginarului”, Ed. 
Humanitas, 1998, p. 142) 
55 Timpul  , V , nr.150 , iul. 1880 
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Adrian BOTEZ 
 
1-Eu – grecul mării... 
     confratelui meu spiritual IOAN EVU 
 
Eu grecul mării  - mereu încep epopee... 
mări de eroi – prin voci arzătoare 
slăviţi revoltele - spre zei străpungătoare 
slăviţi ameninţările lui Ajax către ceruri 
răpiţi-mă acestei pustiiri sălcii – şovăitoare – 
a celui mic – umil şi jalnic – lui - pământului - răpiţi-mă şi  
arătaţi-mi – printre nori 
noi – liberate de-orice lanţuri ale pribegelor logici 
zori... 
cântă – zeiţă – mânia ce-aprinse un suflet  
plebeu – dar purtând 
coroanele celestului jind... 
cântă – zeiţă – şi nu te sfârşi 
numai în cântec de zi: mult mai mistic – mai  
falnic – nopţi se-aprind – nopţi mistuind 
orice zăbranic – nopţi de trufaşe cântări ale 
morţilor celor mai vii – morţii 
arzând în cosmice  - de văpăi 
bătălii... 
cântă – zeiţă – puterea din om  - din braţe 
din piepturi – puterea pe care nu zeii ne-au  
dat-o – ci-a noastră deplin clocotindă mânie – cu pumnul  
cerând – de la 
ceruri - averea... 
 
din oarbe – celeste mânii – s-au născut toţi eroii 
toţi cei care pe zei îi înfruntă  
la zei se încruntă – şi numai de 
luptă cumplită şi-aprinsă – orbeşte – ameţitor de înalt şi  
trufaş – ei ascultă... 

*** 
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2-De-ale iluziei vieţii... 
mereu s-o iei de la capăt… 
parcă viaţa ta ar lua-o  - şi ea 
mereu de la capăt… 
diii – boală de viaţă – prin ce grohotişuri m-ai  
băgat  -  de nu mai ştiu deosebi 
o roată de 
alta  - şi rămân – poponeţ – cocoţat în vârful 
carului... 
* 
ce bine e când ai haine de 
schimb: lepezi de pe tine-o 
femeie – tragi pe tine – degrabă  
o altă femeie – cu care te-mbraci 
uscat şi antiseptic – blindat contra  
pneumopatiei…cardiopatiei… - mă 
rog – tot boli dintr-astea - de 
suferinţă - oftare şi 
febră… 
 
altfel – dârdâi ca un 
pui de bogdaproste – toată 
viaţa… 
* 
nu  prea am gânduri – dar 
ţin la ele – câte 
sunt – şi pe unde 
vor fi fiind ele 
plecate 
 
* 
mi-e tot mai lene să fac gesturi 
să mă desfac – dezlipesc – descleiez în 
gesturi – nici decisive nici nondecisive 
de niciun fel: 
aş dori – fierbinte – să mă-ntorc  
în OU 
 
chiar şi în oul numit “Moarte” 
dacă alt ou nu e pe piaţă 
şi de-acolo – din ou – m-aş apuca 
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să strig – laolaltă cu toţi neguţătorii: 
“care mă vrei care mă vinzi care 
mă cumperi 
bunule Iuda – vino şi 
fă-ţi datoria – fariseilor 
nu vă lăsaţi aşteptaţi 
 
hai – cumpără-mă şi 
asimilează-mă în tine 
semenule frate 
o – Non-Identitate 
topeşte-mă în tine 
Sublimă Lumină 
Lină Cornalină 
bagă-mă-n  pântecul tău fără viscere 
şi fă-mă să dispar 
moale inform incolor 
inodor – în 
ceea ce n-am gândit 
niciodată urât despre fire… 
 
linişteşte-mă – mai iubitor decât oricare Mire” 
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Maria-Daniela PĂNĂZAN 
 

DOMINANTE RELIGIOASE ÎN LIRICA 
ROMÂNEASCĂ A SECOLULUI AL XX-LEA 

 
“Misiunea poeziei este de a re-crea limbajul dintâi, de a restitui pe de-a-

ntregul contemplarea uimită şi prima prezenţă a lucrurilor.”56 Iar poezia religioasă 
este, fără îndoială, o poezie a contemplării şi a uimirii, poezia căutării lăuntrice de a 
accede la Cuvântul primordial. Doar că „e necesară o vocaţie specială pentru a scrie poezie 
religioasă şi această vocaţie o au fără îndoială, la noi, foarte puţini, în perioada interbelică, printre 
care Nichifor Crainic, Vasile Voiculescu, Tudor Arghezi şi Lucian Blaga”.57 Şi totuşi, de la 
contemporanul lui Mihai Eminescu, care a fost Alexandru Macedonski, la 
Alexandru Vlahuţă, Octavian Goga, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Nichita 
Stănescu, Ştefan Aug. Doinaş şi până la generaţiile actuale, poeţii au creat un spaţiu 
favorabil exprimării sentimentului religios  care a marcat evoluţia ulterioară a liricii 
româneşti. De aceea, putem spune că „Zilele de aur a Scripturelor române” 
(sintagma binecunoscută a poetului Mihai Eminescu din poezia „Epigonii”) au fost 
punctul de sprijin, stâlpul de temelie al poeziei de inspiraţie religioasă din literatura 
română, deoarece „inspiraţia religioasă este o permanenţă a poeziei româneşti, din epoca daco-
romană şi până la poeţii contemporani”58. 

Literatura română a secolului al XX-lea se găseşte, aproape în întregime, „sub 
auspiciile geniului eminescian” cum a prevestit Maiorescu. Nici un poet român din acest 
secol nu a reuşit să egaleze măcar înălţimea geniului creator al lui Mihai Eminescu. 
De aceea, „epigonii” eminescieni, deşi au încercat să se detaşeze de model, nu au 
reuşit aceasta decât parţial. Unii critici literari contemporani vorbesc de un nesfârşit 
dialog cu „poetul nepereche”, marile creaţii poetice ale secolului al XX-lea fiind, in facto, 
„o operă deschisă” spre înălţimile şi perfecţiunile prozodice ale versurilor lui M. 
Eminescu, un dialog neîntrerupt cu Marele Emin (parafrazând expresia 
shakespeariană arhicunoscută „Marele Will”). Din infinitul eminescian s-au hrănit 
creaţiile poetice ale literaturii române şi până astăzi există un „dialog” cu opera 
eminesciană, simbolizând o „eternă reîntoarcere” la „mitul eminescian”. În primele 
decenii ale secolului al XX-lea, s-au afirmat poeţi de valoare, apreciaţi în epocă, fie 
că ei se numesc Octavian Goga, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Pillat sau Vasile 

                                                           
56 Albert Beguin, Sufletul romantic şi visul, Editura Univers, Bucureşti, 1970, p. 85 
57 Marin Mincu, O panoramă critică a poeziei româenşti din secolul al XX-lea (de la Alexandru 
Macedonski la Cristian Popescu), Editura Pontica, Constanţa, 2007, 157 
58 Ion Buzaşi, Argument la Antologia Poezia religioasă românească, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 2003, p. 5 



 26

Voiculescu, fie Al. Vlahuţă, Şt. O. Iosif, Cincinat Pavelescu, Vasile Militaru, Mihai 
Codreanu, Gregore Gregorian, D. Ciurezu, Vasile Militaru, Traina Dorz etc. 

 Eugen Simion recunoaşte, , fără echivoc, că în literatura română „de la T. 
Arghezi la Daniel Turcea (cel din „Poemele de dragoste”) este un spaţiu 
vast de poezie religioasă în care încap toate stihurile, de la expresionismul 
panic al lui Blaga la vizionarismul satiric al lui N. Stănescu. Este inutil să 
mai precizez că mai ales acest tip de poezie religioasă mi se pare esenţial. 
Între altele şi pentru faptul că implică şi alte dimensiuni ale existenţialului 
şi ale spiritului.[s.n. M.D.P.]”59 Trebuie precizat clar, de la început, că nu tot ceea 
ce s-a scris în secolul al XX-lea aparţine acestui „spaţiu vast” de poezie religioasă. 
Sincronizarea cu literatura europeană dar şi prefacerile majore ale epocii au creat 
posibilitatea de a accede la un astfel de spaţiu sacralizat / desacralizat iar părerile 
specialiştilor, sunt la rândul lor, diferite. Dacă pentru Florentin Popescu, „un rol 
important în cultivarea şi răspândirea poeziei creştine din perioada interbelică l-a avut, după cum 
se ştie, revista „Gândirea”, promotoarea unui veritabil curent – „gândirismul” [...] de care vor fi 
influenţaţi, în mai mare ori mai mică măsură, Blaga, Pillat, V. Voiculescu, Sandu Tudor, 
Ştefan I. Neniţescu şi o serie de alţi poeţi ale căror nume abia dacă au fost reţinute de istoria 
literară”60, pentru Ion Negoiţescu „puzderiile de îngeri care populează paginile revistei 
„Gândirea” nu sunt mai convingătoare din păcate, oricâte bune intenţii se vor fi consumat în 
această privinţă. Făpturile celeste din poezia lui V. Voiculescu, extraordinarul intonator 
shakespearian de altminteri, dovedesc o senzorialitate îngrijorătoare, de care nu sunt scutite nici 
plăsmuirile feline de aceeaşi categorie din versurile lui Camil Baltazar.”61  

Şi totuşi, este imperios necesar a ne întreba din ce cauză există aceste 
diferenţe mari de opinie legate de existenţa sentimentului religios în literatura 
română. Când spun „religios” mă refer la toate conotaţiile termenului, inclusiv la 
cel de „sacru” (cu care uneori se confundă) despre care am vorbit în capitolul 
precedent. Consider că existenţa acestui sentiment în poezie nu este condiţionat de 
aderenţa la acest tip de poezie religioasă, că nu este obligatoriu ca un poet să se 
declare religios pentru a scrie poezie religioasă, dar nici nu aş putea aprecia că 
trăirile religioase din opere fac din autorul lor, în mod automat, un mare poet 
religios / mistic. Pornind de la ideea că „Literatura creştină îşi aşteaptă cercetătorul avizat, 
care să îmbine în chip fericit calităţile criticului şi istoricului literar cu ale teologului avizat, chiar 
dacă mirean. Au existat în trecut încercări de sinteze, al căror ecou nu rămâne azi decât 

                                                           
59 Eugen Simion, Fragmente critice, Vol. I, Scriitura taciturnă şi scriitura publică, Editura 
« Grai şi suflet – Cultura naţională », Bucureşti, 1998, p. 137 
60 Florentin Popescu, Cuvânt înainte, Poezia română religioasă. Antologie, I. De la Dosoftei la 
Nichifor Crainic, Editura Minerva, Biblioteca pentru toţi, Bucureşti, 1999, p. VIII  
61 Ion Negoiţescu, Mai aproape de îngeri..., Postfaţă la volumul George Ciorănescu, Mai 
aproape de îngeri. Traduceri din Lirica Religioasă, Editura Universal Dalsi, 2003 (apud revista 
« Dialog », Caiet de literatură, nr. 1-2, martie 1998) 
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documentar”62, readuc în atenţie câteva aprecieri ale lui Il. V. Felea şi Pan M. 
Vizirescu, primii autori de comentarii sau antologii de poezie religioasă din 
literatura română.  

Preotul Il. V. Felea mărturiseşte că, prin antologia sa, „am făcut lucrare de 
colecţionar. Am cercetat peste o sută de scriitori şi operele lor poetice cuprinse în aproape patru sute 
volume de poezii. Am intrat cu evlavie în sanctuarul artei poetice a literaturii române şi am căutat 
cu de-amănuntul să aflu cât element religios cuprinde. Îndeosebi am dorit să văd câtă şi ce fel de 
credinţă străbate poezia română contemporană, cu privire la noţiunile despre Dumnezeu şi suflet, 
acestea fiind dogmele fundamentale ale religiei creştine.”63 De aceea, suntem îndreptăţiţi să-l 
credem atunci când ne spune că „de la Psaltirea lui Dosoftei până la Psaltirea lui V. 
Militaru, toţi reprezentanţii consacraţi şi unanim recunoscuţi ai literelor române mărturisesc o 
credinţă vie în Dumnezeu şi în existenţa sufletului independent de trup şi de nemuritor. Arta cea 
mai idealistă, cea mai veche şi cea mai cinstită din templul artelor – poezia – înalţă imnuri de 
slavă, se închină şi cântă mărirea lui Dumnezeu, în perfectă armonie cu concepţia cuprinsă în 
cărţile sacre ale creştinismului. Cu alte cuvinte, poezia română împlineşte nu numai o misiune 
artistică, ci şi un apostolat religios creştin.”64 

La rândul lui, Pan M. Vizirescu afirma că „sentimentul religios este una 
dintre cele mai puternice coordonate ale vieţii, căreia i-a deschis orizontul 
revelaţiei şi prin aceasta i-a înlesnit putinţa de a se introduce tot mai adânc 
în universul poetic. Religia şi poezia, iată cele două căi gemene deschise în faţa sufletului, 
pentru o călătorie de înălţimi şi popasuri comune. Amândouă se împletesc în năzuinţa aceluiaşi 
gând, una cu strălucirea neîntreruptă a unor raze argintii, alta cu jocul de culori al curcubeului. E 
atâta apropiere între una şi între alta, încât mai că nu-ţi poţi să-ţi dai seama unde este numai 
religie şi unde este numai poezie.”65 

Un lucru rămâne cert: spaţiul sacralizat / desacralizat se manifestă şi în 
literatura română a secolului al XX-lea. Vast, cu inflexiuni simbolice / magice / 
superstiţioase mai mult sau mai puţin acceptate de critica literară, spaţiul religios 
este o constantă a liricii acestei perioade. Voi analiza în continuare câteva aspecte 
din operele celor mai importanţi poeţi, sperând că voi convinge, prin ceea ce scriu, 
că acest spaţiu defineşte o direcţie importantă din istoria literaturii române. Aş dori 
să adaug că nu toţi marii poeţi (precum Tudor Arghezi, Lucian Blaga, V. 
Voiculescu, Ioan Alexandru, Nichifor Crainic, Daniel Turcea etc.) sunt poeţi 
religioşi prin excelenţă, la fel cum nu toţi au dorit, în mod expres, să scrie şi poezie 

                                                           
62 Ovidiu Moceanu, Cuvinte şi cărţi, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2006, 
p. 62 
63 Preotul I. I. Felea, Dumnezeu şi sufletul în poezia română contemporană, Cluj, Tiparul 
Tipografiei Eparhiei Ort. Rom., 1937, p. 107 
64 Idem, p. 108 
65 Pan Vizirescu, Poezia noastră religioasă, Editura Episcopiei Ortodoxe Române, 
Colecţia „Cărţile vieţii”, 1943, p. 3 
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religioasă. „Religiozitatea difuză” despre care vorbim în analiza sentimentului 
religios se poate manifesta independent de voinţa unui autor. Consider că orice 
viziune poetică care se înscrie în limitele unor coordonate religioase specifice poate 
fi analizată şi încadrată în poezia de inspiraţie religioasă. Şi aceasta deoarece 
inspiraţia poetică, starea de spirit, gândurile, trăirile vin toate din Iubire, din Iubirea 
Lui.  

Reverberaţiile sacre ale ultimelor decenii ale secolului al XX-lea sunt un 
amalgam de trăiri şi gânduri împărtăşite într-o diversitate sincronică uimitoare. 
Sacrul se manifestă constant, accentuând latura poesis-ului şi îmbogăţindu-l cu noi 
coordonate. Dacă în operele unor autori renumiţi precum Nichita Stănescu, Ileana 
Mălăncioiu, Cezar Baltag, Ion Gheorghe, Ana Blandiana, Dan Verona, Ion Brad, 
etc. se manifestă o religiozitate difuză, imprimată desigur de realităţile social-istorice 
în care au creat aceştia, în creaţiile de după 1990 se constată o modificare profundă 
atât la nivel tematic cât şi la nivelul limbajului poetic religios. Nume de prestigiu ale 
poeziei contemporane precum Petre Got, Adrian Popescu, Eugen  Dorcescu, 
Dorin Ploscaru, Constantin Hrenor, Ioan Petraş, Ioan Pintea,  Florin Moldovan, 
Mihalache Tudorică,  Dan Ioan Nistor, Iulian Nistea, Theodor Damian, Adrian a 
lui Gheorghe, Eugen Dorcescu, Şerban Foarţă, Paul Aretzu, Dan Damaschin, 
Nicolae Ionel, manifestă o tentinţă acută de raportare a liricului la coordonatele 
sacrului. Aşa cum am comentat în capitolul precedent, mulţi dintre poeţii 
preocupaţi de lirica de inspiraţie religioasă au reluat şi, într-o oarecare măsură, au 
re-scris pagini biblico-poetice memorabile, forjând printre Psalmi sau Ecclesiastul, 
Proverbele, ş.a.  

Aşadar, spaţiul liricii româneşti a veacului trecut este infuzat de reverberaţii 
ale sacrului. Poezia de inspiraţie religioasă are nevoie, aşa cum remarca şi Marin 
Mincu, de „o vocaţie specială”, de aceea nu oricine poate scrie sau poate înţelege 
ceea ce numim „poezia religioasă” / „poezie sacră”. Ne gândim dacă nu cumva 
„nu există om religios în afară de cel ritualic determinant. Am mai spus că miticul, magicul şi 
raţionalul autonom situează omul în afara adevărului, frumosului, binelui şi sacrului, izvorâte din 
Dumnezeu. Fără ritual creştin cu conţinutul canonic al comunicării nu se poate vorbi de sacru. 
Conceptele, definiţiile, sistemele, organismele, visul şi entropia, rămân în posesiunea omului 
întrebător, căutător şi rătăcitor.”66 Bineînţeles, “sacrul constant nu se obţine hermeneutic. Fără 
Dumnezeu, graţie şi revelaţie, sacrul nu înseamnă nimic, rămânând doar o simplă nelinişte 
metafizică.”67  

  
 
 

                                                           
66 Idem, p. 337 
67 Idem, p. 337 
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Teofil RĂCHIŢEANU 

 

O ROUĂ-S NUMA SUB SOARE ... 
 
O rouă-s numa sub soare, 
Firicel de spumă-n mare, 
De nisip bob în pustie, 
Fulg în vînt, de păpdie, 
O biată frunzuţă, Doamne, 
Tremurîndă-n cele toamne, 
Pe-o subţire rămurea – 
Nu puteai fără de ea? ... 
 

CÎNTEC DE BĂTRÎNEŢE (I) 
 
Ci nu mai sînt de-acuma bucurii 
Şi zilele îmi sînt mereu pustii 
Şi grele dimineţile-nserări, 
La tot ce-ntrebi tăceri doar şi mirări. 
Şi nopţile mai grele şi mai lungi. 
Oriunde mergi tot obosit ajungi. 
Şi Dumnezeu departe într-o pustie stea 
E ostenit şi singur şi-şi moarte şi El vrea ... 
 

CÎNTEC DE BĂTRÎNEŢE (II) 
 

Ci bucuriile toate-au apus 
S-au dus unde toate-ale lumii s-au dus. 
De-acum doar cu-amarul şi jalea fac casă 
Şi-o ceaţă mă-mpresură deasă, mult deasă 
Şi îngerul, îngerul m-a de mult părăsit 
Şi într-o stea depărtată Dumnezeu a murit 
Şi-s singur, mult singur şi mi-i jale şi greu 
Şi ce te vei face, biet suflete-al meu? ... 
 
 
 



 30

 
CÎNTEC DE BĂTRÎNEŢE (III) 

 
Singur sînt şi-n toate-nvins 
Şi cu-argintul vremii nins ... 
!Ia-mă, zic, Doamne, la Tine!” 
Nu-mi răspunde nime, nime ... 
Ia-mă,Moarte!” Dar şi ea 
Ne-ndurată-i. Nu mă vrea 
Şi mi-i frig şi spaimă mare: 
Jucăria cui-s, oare? ... 
 

NE-A CÎNTA CE DÎNSUL ŞTIE ... 
 
Şi-oi muri şi lîngă tine, 
Mamă bună, şi pe mine 
M-or culca şi mi-a fi bine 
Şi un greier pe sub glie 
Ne-a cînta ce dînsul ştie 
Şi te-a-ndulci, veşnicie! ... 
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Constantin CUBLEŞAN 
 

DETRACTORII LUI EMINESCU:  
CAZUL PANAIT ISTRATI  

(Alexandru Dobrescu) 
 

Începând un amplu şi ambiţios serial 
editorial consacrat detractorilor lui 
Eminescu, polemic fără îndoială, cu 
demararea în 2002, Alexandru Dobrescu ne 
propune, iată, la cel de al treile volum*), 
dosarul “scandalului de acum optzeci de ani”, 
cum zice domnia sa, stârnit în jurul 
intervenţiei pe care Panait Istrati o 
publicase în Adevărul literar şi artistic din 
21 septembrie 1924, la drept vorbind, un fel 
de scrisoare deschisă către cititorii români, 
în chip de răspuns la solicitarea Comitetului 
executiv jubiliar al Societăţii Academice 
“România Jună“ care, prin “pana 
preşedintelui” său, Octavian Moisescu, îi 
solicitase colaborarea la un “Almanch”, 
destinat strângerii de fonduri în vederea 

ridicării unui “monument” în memoria “marelui nostru poet”. Solicitarea era cât se 
poate de îndreptăţită şi plină de speranţe aducătoare de cititori, căci scriitorul, 
fostul gazetar de la Brăila, aflat acum la Masevaux-Alsacia, de unde şi expediază 
textul, era autorul de mare succes al momentului în Franţa, chiar în Europa, 
după ce Romain Rolland îl lansase ca pe un “Groki al Balcanilor”, girând pentru 
el la marile edituri şi reviste literare ale vremii. Succesul acesta era, fără îndoială, 
nemaicunoscut în România vreunui contemporan, aşa că privirile celor de acasă 
erau îndreptate spre romancier cu admiraţie perplexă dar şi cu invidie 
răutăcioasă, dacă invidia poate fi cumva şi altfel. Iniţiatorii almanahului ar fi 
fost flataţi, se-nţelege, dacă Panait Istrati i-ar fi onorat cu câteva pagini, care i-
ar fi îndreptăîţit şi la o campanie publicitară adecvată în jurul opului, dar 
răspunsul acestuia vine ca un soi de afront, lăsând a se înţelege faptul că el nu-
şi putea permite de-acum să slujească o cauză provincială, depăşită în orice caz, 
văzând în Eminescu un scriitor care “s-a mărginit” la “o meschină notorietate 

                                                           
*) Alexandru Dobrescu, Detractorii lui Eminescu. A treia serie. Editura EM.OL.IS., 
Iaşi, 2008. 
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naţională“ şi “s-a mulţumit să dorească doar binele ţărei sale”, “hulind tot ce nu e român”, 
nepricepându-i pe “uriaşii descoperitori şi propovăduitori ai ideii de dezrobire interenaţională 
din apusul Europei”, cu care a fost contemporan, aşa încât – “Sărmane Mihai 
Eminescu!” - ar trebui lăsat cam la o parte căci “Idealurile naţionale de pace şi 
bunăstare (...) nu mai pot fi concepute în secolul nostru, nici realizate, decât acceptând ideea 
înfrăţirei universale”. Pentru a încheia  cu superioritate şi dojenitor: ”Tineretul 
intelectual român, îmbrăţişând orbeşte ideea de naţionalism retrograd a maestrului, nu va 
face nimic alt decât jocul forţelor reacţionare de distrugere, ducând astfel la pieire alţi 
Emineşti, născuţi ori care se vor naşte din sânul vigurosului popor român (...) Să aruncăm la 
fier vechi drapelurile grele de sânge închegat şi să ridicăm deasupra Umanităţei, un singur 
stindard, pe care să se afle scris un singur cuvânt: < Dreptate >./ Dacă în felul acesta mă 
revendicaţi şi-mi faceţi cinstea să mă consideraţi prieten al lui Eminescu, sunt gata să vă 
închin toate puterile mele, slabe de altfel./ Dacă nu, prefer să rămân singur”. Erau, vezi 
bine, idei de stânga, excesive, deduse dintr-un program al internaţionalismului 
proletar, pe care l-a slujit cu credinţă ca activist sindical în portul dunărean al 
Brăilei, pe vremuri. Acum propaganda de partid lua însă o altă turnură şi 
scriitorul se vedea chemat a o adapta condiţiei artei şi literaturii. “Beat de glorie – 
zice Alexandru Dobrescu – Istrati îşi pierde orice măsură, adoptând o conduită 
imposibil de scuzat şi chiar de explicat altcum”. Da şi nu. Cine se va uita mai atent la 
tot ce s-a întâmplat în jurul acestei insolenţe, va constata cu mare uşurinţă cum 
se repetă istoria. Atunci, ca şi acum, are dreptate Al. Dobrescu, au existat şi 
există intelectuali care “împărtăşind alte idealuri artistice” nu gustă poezia 
eminesciană. Fireşte, e deptul lor.  Numai că, în virtutea acestui drept nu e 
permisă, totuşi, nesocotirea valorilor naţionale, oricare ar fi ele. Scandalul de 
acum, din jurul naţionalistului Eminescu, se dovedeşte că nici măcar nu e 
original, repetându-l aproape ad literam pe cel din 1924 din cazul Panait Istrati 
(ideile şi expresiile sunt aproape identice), care devine astfel unul simptomatic 
pentru acei intelectuali români care, dispreţuind tot ce ţine de calitatea noastră 
naţională, mizând numai pe valorile universalităţii, îl tratează pe poet ca pe un 
“ciomăgaş de stradă“, după expresia autorului Chirei Chiralina, desigur “în 
lumina unei gândiri moderne bine cugetate”, ca să folosesc cuvintele aceluiaşi.   

 Atitudinea lui Panait Istrati nu era străină însă de ideile şi idealurile 
aceleiaşi exaltări umaniste internaţionaliste ale unor intelectuali din România care, 
“nou veniţi în literatruă“, se ilustrau prin a înjosi opera lui Mihai Eminescu, fapt 
condamnat de Nicolae Iorga într-un articol (Eminescu şi urmaşii) din 
Ramuri, la 15 iunie 1923,  data comemorării trecerii în nefiinţă a poetului. El îi 
denunţa pe acei scriitorii bucureşteni “doritori de senzaţii neaşteptate, de bizarerii 
scânteietoare, de cacofonii în genul jazz-bandului, de rafinării toarse la cafenea” pentru 
care Eminescu a fost mereu un “neînţeles”, sau căruia i s-a refuzat înţelegerea, 
tocmai  pentru că “e adânc român chiar cu subiectele, fie şi cu modelele, cele mai străine”, 
fiind “unul din marii cugetători ai rasei nostre”. Pledoaria lui Iorga venea  după 
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atacurile cotra lui, susţinute de reprezentanţii “spiritului profund de libertate, 
toleranţă şi legalitate” din jurul a ceea ce se dorea a fi “un partid naţional evreiesc în 
România”, cum, bunăoară, fusese atacat în Hasmonaea (aprilie 1924), de către 
un combatant ascuns în dosul iniţialei W., şi acuzat că a stat “în fruntea unui 
partid xenofob”, el însuşi dovedindu-se “îngust în vederile sale politice, şovin şi 
antidemocrat”. Pe aceeaşi temă, a naţionalismului, fusese atacat, tot în 
Hasmonaea (februarie-martie 1924) Mitropolitul Miron Cristea, taxat drept 
“focar de ură şi întuneric” pentru predicile sale întru apărarea ţăranului român. Etc, 
etc. Se crease, carevasăzică, o atmosferă tensionată împotriva aşa-zisului 
naţionalism românesc, fapt ce nu putea rămâne indiferent marilor bărbaţi ai 
neamului. Octavian Goga dă răspuns acestetor provocări, în paginile ziarului 
”Ţara Noastră (4 mai 1924), arătând că acuzaţiile de “antisemitism şi hulignism” 
aduse celor ce  s-au ridicat în “apărarea ideii naţionale” se datorează unor 
elemente care “scriu cu scuipat unde noi scriem cu sânge, ei scot limba în faţa altarelor 
noastre. Ei batjocoresc pe Dumnezeu, ei râd de aşezămintele străvechi ale autohtonilor, 
insultând pe rege şi aruncând cu noroi în fruntaşii ţării” (Răspuns unei provocări). 
Alexandru Dobrescu antologhează aceste articole în deschiderea volumulu, 
tocmai pentru a ne arăta tensiunea pe care cade afrontul lui Panait Istrati la 
adresa lui Eminescu, ca militant şi el împotriva naţionalismului şi xenofobiei 
poetului. “Dar a fost Eminescu folositor, chiar şi numai neamului său, dorind binele închis 
între frontiere şi tânguindu-şi mila?”, se întreabă  romancierul european, pentru a 
continua: ”Ajuns-a el la vreun rezultat practic preamărindu-şi naţiunea şi hulind tot ce nu 
e român? Ori poate că tocmai dimpotrivă, exploatând simţământul naţional deslănţuit cu 
atâta furie de dânsul, au putut şi mai bine să-şi rotunjească domeniile, să-ngenuncheze 
poporul şi să devină < marii români > de azi...?” În treacăt fie zis, recunoaştem aici, 
în aceste formulări propagandistice, găunoşenia viitoarei limbi de lemn pe care 
o vor folosi din plin criticii noştri marxist-leninişti în anii de după cel de al 
doilea război mondial, sancţionându-i lui Eminescu limitele de gândire şi de 
atitudine, în numele clasei muncitoare, de la care se revendica patetic şi Panait 
Istrati (“... clasa muncitoare, căreia îi aparţin - nu prin mentalitate, ci prin obârşie...”) şi 
pentru care acuză lipsa de eficienţă concretă a operei acestuia, de parcă ar fi 
fost vorba de un program de partid. Eminescu, zice el mai departe, “şi-a băgat 
piciorul în capcana naţionalismului şovinist, neputincios şi sforăitor, l-a slujit cu sinceritate în 
schimbul unei coaje de mămăligă, şi pe când prietenii lui ajungeau minştri, el ajungea la 
balamuc”. Îngustă şi simplistă înţelegere a operei şi activităţii lui Eminescu! Iar 
tonul pe care se rosteşte, arogant şi de aceea iritant se datora, poate, şi faptului 
că el însuşi se considera deja a fi cel mai de seamă scritor român, acceptat de-
acum în fotoliile universalităţii, pe care nu i le întrevedea şi lui Eminescu. “Las-
o dracului de treabă, d-le Iorga - îl lua el la vale pe marele cărturar, într-o Scrisoare 
deschisă domnului N. Iorga, publicată în Adevărul literar şi artistic din 28 
septembrie 1924 - că-ncep să mă căiesc că m-am vârât în tărâţele româneşti, de unde cu 



 34

groază am ieşit acum nouă ani!” Iar acum “de la Rolland şi până la octogenarul Georg 
Brandes, îmi deschide braţele. Voiţi s-o cunoaşteţi? Iat-o:/ Societatea Academică de Istorie 
Universală (care se făleşte cu cincisprezece prinţi şi capete încoronate, şi în fruntea căreia 
figurează regina Maria a României) îmi trimite statutul, invitându-mă să-i fiu membru 
omorific, şi prin secretarul ei, d. H. Laumonniere, ofiţer al Instrucţiunii Publice, îmi cere < 
documentarea necesară şi un portret în vederea unui studiu > ce vrea să-mi consacre; - 
renumiţi critici  de artă de aci, din Italia, Suedia şi alte ţări, îmi trimet studiile lor, unde 
pretind că < repet în Franţa cazul lui Joseph Conrad în Anglia > şi emit părerea unei noi 
şcoli; judiciosul critic al casei Rieder, Jean-Richard Bloch, - (acela care trimete sute de 
manuscrise < înapoi la autor >) – pronunţându-se asupra lui Cosma din volumul ce va 
apare în toamnă, spune că se află în faţa acestui erou român < ca în faţa unui mare stejar 
> şi declară că asemenea personagii < numai un Kipling şi un Gorki le pot crea în vremea 
noastră >; fostul profesor de istorie la Sorbona, amicul meu Romain Rolland, îmi scrie:< 
Nu cunosc un succes aşa de imediat universal ca al d-tale >; saloane şi cluburi literare ( 
Salon Verite, Club de Faubourg, cuprinzând: muncitori, studenţi, oameni de litere, generali) 
mă cheamă la Paris pe spesele lor să mă... tămâie! Un Wells îmi va face cinstea la iarnă să 
se plimbe la braţ cu mine pe Promenade des Anglais, la Nisa...”  Ei, da, bietul Eminescu 
nici măcar nu visase asemenea onoruri! Şi iarăşi trăgându-l de urechi pe N. 
Iorga: ”Eu n-am timp să mă pun la taifas cu acei domni cari, crezând că mă-njosesc, mă 
compară cu Terente (...) dar când un Nicolae Iorga, ignorând şi falşificând, vine şi compară 
pe Chira cu... < Ghiţă Cătănuţă >, iaca, vedeţi, îmi cam sare muştarul în nas şi încep să 
cred că prostia locuieşte deseori în Academii”.  

Această impertinenţă a avut darul să întărâte, cu bună dreptate, spiritele. şi 
gâlceava de presă a izbucnit. Replicile care i se dau lui Panait Istrati şi 
insistenţilor săi elogiatori, în speţă H. Sanielevici care publică în Adevărul 
literar şi artistic (septembrie 1924) un amplu studiu de analiză asupra operei 
lui Panait Istrati, intitulat Clasicismul proletariatului, discută în principal 
chestiunea naţională, în care cei doi scriitori, Istrati şi Eminescu devin repere şi 
ţinte diametral opuse. “Un întreg cor de emigranţi literari – scrie Octavian Goga 
într-un  articol intitulat Pânze de paianjeni, din Ţara Noastră (5 octombrie 
1924), regretând starea de fapte – bâjbâie împrejur, batjocurind altarul moştenit. Ideea 
naţională cu toate atributele ei e târâtă în noroi. Clişee exotice năvălesc pripit, ca să falşifice 
aspectul local al unui vechi patrimoniu. În această invasie de străinism, presa, scăpată din 
mâinile noastre, are rolul de slujnică a fiecărei clipe. Cu ajutorul ei se multiplică infuzoriile 
parazitare şi susţin o acţiune concentrică“. El nu se sfieşte a se rosti răspicat în cazul 
discreditării lui Eminescu. “Personalitatea lui – scrie Octavian Goga – are însă şi o 
specială semnificaţie pentru noi. Din scrisul lui s-a închegat mai întâi doctrina 
naţionalismului organic, care a îndrumat întreagă ideologia vremii, şi al cărei rezultat e 
România de astăzi”. Iată de ce  “... personalitatea lui Eminescu e centrul de greutate al 
ideologiei naţionale care ne ţine în picioare. Toţi, deci, care sunt duşmanii născuţi sau făcuţi 
ai acestei ordini morale, sunt şi adversarii naturali ai poetului. După judecata lor, trebuie 
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dărâmată piatra unghiulară, ca să năruie edificiul întreg” (Nu vi se pare că acest 
diagnistic sună teribil de actual în eforturile insistente, în concentrarea atâtor 
subtile forţe şi mijloace de o anume orientare universalisă, pentru a întreţine o 
continuă campanie de discreditare a lui  Eminescu?!) Cât despre Panait Istrati, 
poetul pătimirii nostre se pronunţă în manieră pamfletar-descalificantă: ”Părintele 
unei Kiraline din mahalale Brăilei, care a scos capul la Paris, cu un fitil roşu în mână se 
repede la blocul de granit. În jurul lui e dansul macabru al sanielevicilor, grotesc şi cu 
behăituri orientale. Istrate se îndeamnă, Istrate se încruntă, Istrate se strâmbă, Istrate 
Panait se ia de piept cu Mihai Eminescu! (...) Temperament anarhic, dincolo de ordinea 
morală constituită, e greu să angajezi o discuţie cu el. Argumentele noastre le < 
dinamitează > cu aceeaşi uşurinţă cu care a încercat să-şi reteze beregata singur. / Ce 
să-i spunem, deci lui Istrate? Că lupta naţională a lui Eminescu, fiind lupta pentru 
desrobirea unui colţ de umanitate, nu e decât o pagină generoasă din cartea mare a 
desrobirilor omenirii? Că ura împotriva străinilor nu era decât revolta legitimă împotriva 
spoliatorilor care sugrumă viaţţa unui petec de pământ (...) }n acst imperiu nebulos, în care 
dânsul rătăceşte fără inevitabilul paşaport al inteligenţei, ar fi prin urmare o pierdere de 
vreme să-l urmăm, chiar şi în cazul când n-ar fi la mijloc imaginea destul de desagreabilă a 
unei... beregate...”  

}n disputa ce a durat aproape un an, s-au antrenat spirite dintre cele mai 
variate ca formaţie culturală şi apartenenţă politică, de la un Al. Cazaban sau 
Ion Pas până la Mihail Ralea şi Tudor Vianu, de la Mihail Sadoveanu la Camil 
Petrescu sau de la G. Topârceanu la Alexandru Hodoş ş.a.m.d. E de admirat 
solidaritatea intelectualilor autentici în apărarea cauzei naţionale a lui Eminescu, 
de fapt a românimii. Numai că puseul de febră acută antinaţională de atunci a 
trecut o vreme apoi a fost resuscitat, periodic, de alţi indivizi, din alte generaţii, 
şi în alte timpuri, parcă într-un carusel nesfârşit. E şi aici, în nesfârşitele atacuri 
concentrice organizate împotriva lui Eminescu, semnul adevăratei lui actualităţi 
permanente.  

Antologia de texte pe care ne-o pune la dispoziţie Alexandru Dobrescu, 
scoţându-le din rafturile prăfuite ale bibliotecilor, are darul de a ne arăta cât de 
susţinută, de îneverşunată şi de parşivă, în fond, a fost, de-a lungul vremii, 
lucrarea de înlăturare din sufletele românilor a conştiinţei lor naţionale, axul 
căreia, l-au resimţit a fi, în totodeauna, însuşi poetul Mihai Eminescu.      
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Eugen EVU  
 

POESEU 
 

Cugetare  despre continua innoire 
motto parafrazic : „ aud antimateria râzând” 

        poetului Lucian Hetco 
 
Negreşit, creativitatea artistică este cea mai  

energofagă. Factorul de risc este depăşit numai de 
cei cu preaplinul empatiei divine manifest în 
uman. Cheltuim energia subtilă, inflamaţi şi 
riscând suferinţi de care amfi scutiţi dacă am fi 

indiferenţi, dacă nu ar arde în noi spiritul empatic. Acest marş asupra  Umbrelor 
este totodată un drum spre sinele nostru şi spre sinele lumii. Desigur, desigur! Se 
ştie dar fiecare din noi va trebui să aflăm, să ştim, prin aceea că însăşi Viaţa ne este 
aflare de sine şi sinea lumii căreia îi suntem interconectaţi însă mereu în calea 
nemiloasă a uitării. Operele celor demult dispăruţi fizic...ni-i menţin şi uneori chiar 
sporesc ca efect – ecou – rezonanţă, drept convivi. Limitele morţii sunt penetrate 
retroactiv şi forţa cunoaşterii, inteligenţei, artei lor geniale, este mereu înnoitoare şi 
într-u  fel vom spune : ei învie . Această înviere sau epifanie ciclică ne reumple de 
Viul transparenţei divine, a devenirii. Trăim în Acum  continuu, însă celelalte două 
timpuri întregesc misterios triada şi o prefigurează fericit pe a patra ca dimensiune 
pe care o vom accesa prin întrezărire:  dimensiunea  celestă, a spiritului. 

 
Viaţa ne este redefinire şi ne este revelaţie, pe constanta Conştiinţei, întocmai 

acest ceva pe care zilnic, clipă de clipă, îl re-descoperim. Acest marş asupra Umbrei 
ne este suferinţă de reîntemeiere, de adeverire dacă vreţi, ca fiinţă. Ne trezim în 
lume. Secundară, suferinţa fără de sine a materiei, secundare migraţia celulelor sau 
ceea ce seamănă sufletul în lume şi recoltează Spiritul. 

Viaţa ne este călătorie inversând Eonul: una galactică, aidoma turbionilor 
cosmici numiţi Galaxii, la scara miriadelor de interferenţe dimensionale şi 
substanţiale ...cochilia unui melc răsucită analogic cutărui Uragan de materie 
stelară... Orice reportare proporţaională devine aparent absurdă: oare in care infinit 
ne situăm ? Faţă de Care şi la Ce raportat ? 

 
Miracolul de a Vedea ! 
Miracolul de a da nume ! 
Miracolul de a Fi. 
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Omul osteneşte a cugeta însă Fiinţa care transcende este inepuizabilă şi ciclic 
regresivă. Înnoitoare, învietoare, in aeternum. 

Miracolul de a Gândi ! 
Miracolul stilistic - pecetea unicatului uman - forţa artei cuvântului! 
Ceea ce ne diferenţiază paraoxal reunificându-ne, a fi înţeleşi...  
 
Şirul întâlnirilor este acelaşi cu al 

virtualelor despărţiri. Un adio latent 
dăinuie parcă asuprî-ne, cum umbra 
norilor peste pustie, ori a înaltei pajere 
peste o frunte înălţată, scrutând zarea . 
Zburăm odată cu zborul privit. Curgem 
odată cu talazul mareic, ne 
autocontemplăm odată cu oglindirea într-
un iezer calm: în care Cerul scufundă şi 
mişcă invers onstelaţiile. 

Opera poate fi ceas fast al adeveririi, 
sau naufragiu. Temporar, stins în durata 
unei trăiri ce ne va pierde, poate, însă ne 
va dărui altcuiva, celuilalt, poate chiar unui necunoscut ce ne caută. 

Suntem meniţi a ne contempla, cunoaşte şi re- cunoaşte în lume, a ne oglindi, 
a ne transforma şi a ne comunica unui Dincolo al cărui Mister îşi este sieşi vital: 
cine culege ceea ce a semănat prin întrupare şi cine astfel se sacrifică întru a 
redeveni incomensurabil? 

Ca omenire, suntem dintotdeauna de fapt în Toate Timpurile. Interconectaţi . 
 
Dacă Memoria este şi ea circulară, aidoma Spaţiului-Timp, atunci desigur 

revine ciclic însă memoria scurtă a naturii îi este mereu cenzură. Sinapsele acestei 
infrastructuri par să fie pregătite mereu a reface Legătura – Re Ligio – într-un 
perpetuum mister suprem pe care buzele noastre îl numiră Logos Divin. Ceva ne 
spune că Logosul poate fi străpuns- din interiorul său – spre a lăstări verticale şi 
zboruri. Smulgerea este de fapt scapătul din gravitaţie şi gestul fiinţei de a se 
întoarce în sânul antimateriei. 
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Valeria MANTA TĂICUŢU 
 

IPOTEZE 
 
Lumea pe care o imaginează Ion Beldeanu pare a sta sub semnul unei 

cuminţi aşteptări a trecerii spre „neştiuta moarte / cea care face şi desface cuvintele 
/ ca şi penele de crocodil” („Numărând corăbiile eşuate”). Aşteptarea, liniştea, dorul de 
repaus, „ispita plecării” alternează cu nevoia de mişcare, cu speranţa într-un 
Dumnezeu care poate fi „mai blând decât credeam”, dar, dincolo de aceste 
stări/atitudini/sentimente ale eului poetic, se conturează nevoia de permanentă 
refacere a lumii prin discurs. Ion Beldeanu reconstituie în  imaginar peisaje mereu 
schimbătoare, în care importante sunt, dincolo de elementele de decor uneori pur 
simbolice, mişcarea şi sensul ei, vectorizarea acestei mişcări spre ceva nelămurit, dar 
esenţial, deci un „Peisaj cu o singură ieşire spre ce?” („Ochiul fără pată”). Personificarea 
decorului în manieră suprarealistă demonstrează capacitatea de a se smulge de sub 
dominaţia obiectelor, de a le privi din exterior, fără a se lăsa ocupat / locuit de ele, 
astfel că „roua atinge realitatea şi se face pasăre”, pianul desenat capătă substanţă („Voi 
desena un pian pentru serile noastre / nostalgice, acolo am să-mi arunc / şi pălăria mirosindă a 
zăpadă / şi a zdrenţuite frunze”), iar viaţa însăşi „adie valsând / un vis colorat, un vis fără 
margini / de-ţi vine s-o iei agale / de-a lungul florilor de coada elefantului” („Această după 
amiază”). 

Greu de spus câtă trăire autentică, tensionată, a sentimentului morţii, conţine 
volumul, şi cât este regie, spectacol verbal, deturnarea sensului firesc al lumii în 
favoarea unei „caligrafii” mitice. Arcadia imaginată de Ion Beldeanu este „o câmpie 
săgetată de moarte”, aşezată în prim plan, pentru ca ochiul, trecând peste ea, să se 
oprească la planurile îndepărtate, acolo unde se află speranţa deschiderii, poarta 
spre altceva, poate numai spre moartea-femeie dansând în ploaie care „cântă  şi / 
vorbele i se unduiesc pe coapse” („Arcadia”), cine ştie, mai ales că „Desigur nu aici şi nu aşa 
se termină povestea”. 

Moartea fizică este mai puţin înfricoşătoare prin comparaţie cu arderea 
lăuntrică, ori cu aşteptarea / căutarea febrilă a miezului, ori cu nevoia de certitudini. 
Versuri precum: „să nu te mai întrebi / dacă nu cumva e marţi şi dacă / într-adevăr eşti ceea 
ce vrei să pari” sugerează dificultatea de a renunţa la condiţii, la probabilităţi / 
posibilităţi, la concesii / compromisuri, la traiul sub semnul interogaţiei şi al 
exclamaţiei, la „pădurea de sticlă” din care „cei care trebuie / să audă abia se mai văd”. 
Seria de negaţii din „Această după amiază” se transformă în contrariul ei, „Dar nu 
voi exclama: priviţi-mă / cum ard mistuit de cuvinte” devine îndemn pentru cei ce nu se 
văd, ipocriţii lectori, gata să treacă leneşi peste semnificaţii şi să refuze lectura în 
palimpsest. Tonul confesiv practicat de Ion Beldeanu este de fapt o capcană, 
pentru că poetul nu doreşte ca mesajul să-i fie înţeles şi nici nu cere empatie, el 
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doar se răfuieşte, din când în când, cu nişte umbre, proiecţii imaginare ale 
propriului eu. Întrebările retorice fac parte dintr-un scenariu suprarealist, al vieţii şi 
al morţii: „Acum era seară / şi întâmplările fierbeau la foc mic / apă vicleană de mângâiat 
pleoapele / şi cărarea poveştilor / când deodată / genunchiul meu a atins piatra // Caii sfâşie 
Piaţa cea cuminte / şi iar întreb: ce cauţi tu / mai negru ca moartea / în ochiul de rouă / cel 
dulce precum iertarea / şi nu cobori în Poarta abatorului / exact acolo fiindu-ţi locul / mâini 
roase, pântece duhnitor / şi nimic altceva care să te apere” („Şi iar întreb”). 

Vorbind despre moarte, poetul, fără să refuze viziunea cosmică, preferă să 
pună termenul în ecuaţie cu timpul împărţit, în manieră mitic-arhaică, în dimineaţă, 
amiază, seară şi noapte, adică în trepte simbolice de naştere, dezvoltare / creştere şi 
scădere / dispariţie. Moartea conotată ca moarte face parte dintr-o recuzită 
romantică şi Ion Beldeanu, în adâncul său, ştie că este romantic prin stratul ideatic, 
prin centrarea avântat-retorică pe sine, „chiar dacă” expresia este modernă. 
„Petrecerile rituale”, jocul şi spectacolul verbal sunt încercări de a evita discursul 
prea grav, prea încrâncenat: „De la o zi la alta mici luptători / intră în pădurea de aguride 
/ doborî-vom zmeul, doborî-vom zmeul / cântă ei imparţiali şi mofluzi // Într-
adevăr au doborât zmeul / şi acum se întorc solemni / şi trec nepăsători peste cărările înflorite / 
O cupolă îşi revarsă uimirile / vuietul colindă ziua până i se scutură / ultimele frunze şi celelalte 
accesorii // dar ce sunt toate acestea / Dacă nu nişte petreceri / rituale ai putea spune / cu mâna 
pe inimă: Cine va muri / pentru mine” // Dar oare va muri cineva pentru mine? 
(„Petreceri rituale”). 

Ion Beldeanu şi-a creat de mult propriul vocabular poetic, în care termenii 
obişnuiţi au o conotaţie diferită de cea uzuală. Numai că adesea, persiflând 
conotaţiile pur livreşti, le preia şi le include în spectacolul său verbal. „Cioburile”, 
de exemplu, simbol al pierderii, al vieţii / iubirii distruse, banalizate prin folosire, 
intră în structura poemului şi trimit la fragmentare, în primul rând, dar şi la 
dizolvare, pierdere, uitare şi noapte: „Ceva mirosea a pierdere sau a noapte / izbită de uşă 
ori chiar / închisă sub uşă // Atunci am adunat cioburile (de care mult mai / târziu ne 
amintim eventual) şi am zis: am să / sparg semnul de seară / să aud cum se apropie / clipa din 
zori” („Adunând cioburi”). La fel se întâmplă cu simbolurile mistice, mielul, 
cămaşa, drumul, jertfa, toate sunt resemantizate, pentru că Ion Beldeanu nu rescrie 
nici mitul cristic, nici nu tinde spre un dialog cu divinitatea. Sacre sunt doar 
cuvântul şi poemul care „se scrie de la sine / are valurile de mătase şi culori / amestecate din 
care se pot alege / doar nedumeriri / Chiar e bine să preferi o dimineaţă / în care ploaia se 
trezeşte / venind de departe / pe când tu încerci să crezi / că numai pentru tine ar fi aceasta” 
(„Ipoteze”). 

 
(Ion Beldeanu, „Chiar dacă?”, Editura Augusta, Timişoara, 2008). 
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LŐRINCZI Francisc-Mihai 
 

DECAMERONUL SONETELOR ÎN PÂRGĂ 
 
Am îndrăznit să caut dincol' de contururi 
Pribegind în noaptea candorilor de mai, 
Am răsturnat cu râvnă tăcerile în rosturi, 
Te-am coborât în mine 'nălţându-te în rai. 
Parfum de viorele îmi umpleau grădina 
Tăcerilor în care am descoperit iubirea 
Înlănţuit în patimi sorbind din cupe vina. 
Sălbatica licoare mi-a tulburat privirea 
În rotitoarea clipă m-a azvârlit pe maluri 
Sădind deşertăciune în valuri dăltuită 
În albe spume coborând în falduri 
Nisipu-i fin de aur o petrecea-n suită. 
 Mă tulbur când grădina mă caută în vis 
 Cu magice miresme în laţul ei m-a prins. 
 
Ne pârguim ca poame sub cerul azuriu 
Mustind de fericire, ciorchini împodobind altarul 
Răpuşi de miezul dulce, de fructul auriu 
Ne umplem cu fântâna ce dăruieşte harul. 
Ne perindăm prin astre să căutăm lumină 
Până-n depărtarea oarbă, sporindu-ne orgoliul 
Ne-ascundem stalactită într-o lugubră mină 
Şi ne hrănim banchiza sufletului-sloiul. 
Suntem şi Caini şi Abeli în cumpăna vieţii 
Alegem şi arginţii şi-n lanuri să ne scăldăm  
Umblând mânaţi de furii prin ţarinile minţii 
Să căutăm altare, ofrande să-nălţăm. 
 După iluzii-n goană ne măsurăm căderea 
În timp ce pierdem aripi ne piere şi iubirea. 
 
Sub stâncării alese ne-am aşezat tăcerea 
Să ne aflăm menirea lumii - ascunsă-n noi, 
În tainică amiază ne pârguim iubirea 
Din lacuri reci lumina se curmă în şuvoi. 
Printre jnepeni ne-am tăinuit iubirea valuri 
Cum hula de pe lacuri dansează-n vânt valsând, 
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Cum grâul îl înclină-n fermecate lanuri 
Tu-mi culegi iubirea cu braţele de gând. 
Ne umplem cu albastru în năvodul glaciar, 
Spărgând clepsidra goală, fără de nisip ales 
Clipele-nverzite se rostogolesc neclar, 
Acoperiş iubirii - cerul-veşmânt neînţeles. 
 Prin cutele iubirii se scurge timpul aur 
 Şi ce putem alege - să fim al vieţii plaur. 
 
 
Ceru-n brazde valuri  curge-n arcuire 
În genunchi se pleacă sub vânt povara udă 
Tu îmi desfaci iar aripi pe-a lumii altoire 
Şi mă sădeşti în straturi-renăscută nudă. 
Şi-n jocurile ierbii mă laşi singur să flutur 
Cu aripă în sânger lovită-adânc de flăcări 
Şi-n albe nopţi celeste în verile cu fluturi 
Mă macini printre luturi răpus în aruncări. 
Pe mări catarge cerul 'nălţimile încearcă 
Legănând corăbii de mii de ani întregi, 
Rădăcinile vieţii purtate-n colţ de arcă 
Împrăştie seminţe călăuzind pribegi. 
 Pe pluta visurilor oceanul mi-e îngust 
 Nu ştiu să fie-n lume mai fericit August. 
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Al. CISTELECAN 
 

GAMBITUL REGELUI 
  
“Opt nemţi grei - şi clasici de ultimă oră – adună aici68 la sfat Daniel 

Stuparu. De fapt, nu-s toţi nemţi, căci unii-s austrieci, dar clasici de veac XX69 
şi mai încoace sînt cu toţii. Şi nu i-a strîns la sfat chiar Daniel Stuparu, ci André 
Müller, dar în varianta lui Daniel Stuparu vorbesc cu toţii atît de fluent 
româneşte încît dialogurile par a fi fost realizate direct în română. Ele vor fi 
sunînd, fireşte, cu atît mai natural în germană şi primul merit al lui André 
Müller70 e chiar acela de a-şi fi dus/pus partenerii de dialog într-o condiţie de 
spontaneitate fără trucaje. Dialogul relevă aici, ca în marea proză, personajul; el 
nu duce numai spre idee, spre dezbatere, ci şi, oarecum pe nesimţite, pe 
dedesubt, la o artă caracterologică. André Müller iese din casa fiecăruia nu doar 
cu un interviu, ci şi cu un personaj conturat. Toate somităţile cu care ziaristul 
stă de vorbă reies în starea lor naturală, ca personaje net definite de ceea ce 
spun şi de cum spun ceea ce spun. De la răspunsurile monosibalice ale lui 
Ernst Jünger, oarecum ostile, la cabotinismul, probabil jucat, al lui Reich-
Ranicki şi de la timiditatea (plină de nevroză) a Elfriedei Jelinek la uşoara 
infatuare a lui Enzensberger. Atît de-n largul lor se poartă cu toţii încît nu ezită 
să-şi dea numaidecît pe faţă resentimentele, idiosincraziile, dezacordurile cu 
ceilalţi. E chiar de mirare cu cîtă spontaneitate se califică unii de alţii de idioţi, 
scoţînd la iveală mari orgolii şi mari patimi, dar şi, măcar uneori, un fel de 
seninătate cu care acestea sînt trăite. 

Se-nţelege că şi autorul interviurilor loveşte cu întrebările unde doare mai 
tare, în punctele cele mai nevralgice. Dar nu sînt întrebări de dragul scandalului, 
din dorinţa de a-l scoate din pepeni pe interlocutor, deşi unele par nemiloase 
(cu atît mai nemiloase cu cît ziaristul nu se lasă fără răspuns). E o discuţie 
foarte francă şi care nu evită nici un aspect problematic (al operei, al vieţii sau 
al ieşirilor publice ale fiecăruia). Autorii sînt puşi fie în faţa propriilor fapte sau 
atitudini, fie în faţa propriilor contraziceri, fie în faţa vorbelor rele spuse de 
ceilalţi, anume dintr-o artă a stîrnirii. Iar dialogul are un fel de artă a şarpelui, 
ondulînd pervers între problemele intime (uneori foarte intime) şi problemele 

                                                           
68 e vorba despre cartea de interviuri, apărută, la sfârşitul anului trecut, la Editura 
Muzeului Literaturii Române din Bucureşti. 
69 Autorii incluşi în acest volum sunt: Friedrich Dürrenmatt, Ernst Jünger, Elias 
Canetti, Hans Magnus Enzensberger, Marcel Reich-Ranicki, Elfriede Jelinek, Peter 
Handke şi Wolfgang Köppen. 
70 André Müller, ziarist de excepţie (n. 1946, cu studii de istorie, germanistică şi 
filosofie la Viena. 
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de artă. Poetica fiecăruia reiese, succint, dar pregnant, din răspunsuri, dar reiese 
tot atît de viu şi viaţa/caracterul fiecăruia. Aşa încît dialogul curge printre 
propoziţii grele, definitorii pentru arta, concepţia sau atitudinea scriitorului, şi 
propoziţii aparent frivole, ce dezvăluie firea sau dezleagă biografia celui în 
cauză. Iar această alternanţă între nivele, ea însăşi subtilă, nu face decît să 
sporească vivacitatea şi autenticitatea discuţiilor. 

Scriitori celebri şi la noi (aproape toţi), cei opt se dezvăluie acum printr-o 
prismă oarecum inaccesibilă – ori măcar greu accesibilă – cititorului român. Nu 
numai traducerea, dar şi selecţia în sine e un merit al lui Daniel Stuparu. Căci 
dialogurile transpuse de el sînt – şi sper să nu exagerez – exemplare. Oricum, ar 
putea servi de ghid celor care iau – şi dau –, la noi, interviuri. Nici nu mai 
trebuie să spun că André Müller ştie totul despre gazdele sale înainte de a intra 
în dialog cu ele; ba ştie chiar mai multe decît ele însele, aşa încît toate 
dialogurile se duc între egali. Iar această egalitate îi permite autorului 
interviurilor să dezbată realmente toate problemele, să decoleze nonşalant spre 
idee sau să coboare spre bîrfă. Agreabile şi substanţiale, picante şi grave, 
dialogurile strînse aici fac o carte incitantă în toate punctele şi din toate 
punctele de vedere.” 
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Melania CUC 
 

MENUŢ MAXIMINIAN ŞI CARTEA PE ARIPA 
CERULUI 

 
Jurnalistul Menuţ Maximinian este 

unul dintre cei mai prolifici scriitori tineri, cu 
activităţi diverse şi care, aparent, nu au 
afinităţi între ele. Cultura scrisă, etonografia 
şi folclorul, activităţi de voluntariat în sfera 
dreptului omului şi realizator de televiziune, 
Menuţ a reuşit ca într-un timp record să 
întrunească sufragiile cititorilor, să câştige 
respectul şi simpatia publicului de toate 
vârstele şi din toate categoriile sociale. 

A păşit cu dreptul în lumea cărţilor, cu 
un volum care întrunea în paginile sale o 
serie de interviuri interesante, inedite şi 
spumose ca stropii de şampanie. Mai apoi, 
ne-a surprins frumos cu pagini dense de 
monografie locală, cu referinţă directă la 
Diug, satul de care încă se simte legat prin 
rădăcini şi bucuriile pe care i le rezervă acel 
colţ de paradis terestru situat pe Valea Ilişuei. 

O carte cu conotaţii sociale clare dar 
care, scrisă cu talent, a devenit literatură 

bună, a fost inspirată de copiii dintr-un orfelinat al României actuale. 
Mai recent, în 2008, la Editura Karuna din Bistriţa, Menuţ Maximinian îşi publică 
volumul Pe aripile cerului. De fapt, un jurnal de observaţii fine şi expuneri de stări 
şi sentimente, el ,,fotografiază,, o lume pe cale de dispariţie şi care, ca o fata 
morgana, se află la limita dintre ficţiune şi realitate. Pornind de la lumea imaginară, 
care… încape într-o coajă de nucă, cu aplecări clare spre arhaic şi cutumele unei 
civilizaţii de tip rural, şi unde Menuţ face o figură de artist al cuvântului,- filmul 
cărţii se derulează în secvenţe independente una de alta, în fragmante de imagini şi 
acţiuni umane care, la prima citire, nu par a avea legătură una cu alta. Lumea 
decupată de Maximinian Menuţ şi prinsă ( romantic) de Aripa cerului, este o lume 
din ,,bucăţi,, care aşezate sun lupă, ca într-un joc de puzzle ne arată dimensiunea 
unui spaţiu populat cu eroi, eroi adevăraţi de literatură , care trăiesc în noi şi lângă 
noi. 



 45 

Inspirat din mediul care îl înconjoară, Menuţ foloseşte personaje anonime, 
dar uşor de recunoscut în realitate,- pentru a ilustra stările de tensiune teribilă, cum 
ar fi în Super Preş, pagini în care umorul inundă amărăciunea şi autorul nu trece cu 
vederea teatrul ieftin dat de cei atotputernici. 

În ,,Graniţă şi pită ,, tristeţea autorului se resimte cu acuitate teribilă, 
derizoriul şi infinitul spaţiului din care ţăranul îşi ia lumea în cap, pleacă în lume 
după o ,,pită,, mai albă se confundă până la lacrimă. Casele noi şi sfindătoare prin 
opulenţă, dar în care nu locuieşte nimeni, sărbătorile de iarnă care trec fără a fi 
împodobite cu veselia tinerilor,- tineri ce muncesc în străinătate,- toate aceste detalii 
fac o adevărată pagină de istorie actuală, o frescă de deznădejde în cronica 
localităţilor noastre rurale, de care Menuţ Maximinian se simte legat cu nojiţele 
responsabilităţii sale de intelectual care vede lumea prin propriile sale percepte. 
Satul care se stinge! Aceasta este imaginea care transpare mereu , chiar şi acolo 
unde autorul, voit sau nu, încearcă să salveze aperenţele, descriind cu lux de 
amănunte pitoreşti locurile şi oamenii pe care îi cunoaşte aşa cum se cunoaşte pe 
sine. 

În ,,Pană de păun ,, autorul face interferenţă între o lume a zeilor din Olimp 
şi lumea satului transilvan, locul unde Baba Ioana îşi începe vraja odată cu răsăritul 
soarelui. Fantasticul şi realul, miticul transpuns într-un topos fecund şi născător de 
legende, iată spaţiul prin care Menuţ Maximinian se învârte ca un fecior la jocul de 
duminică. Mai puţin sigur pe el mi s-a părut a fi în fragmentele în care defineşte cu 
uneltele scrisului, spaţiul urban,- barurile de noapte, întâlnirile cu scritorii care-s 
hotărâţi să facă o carieră indiferent de preţul plătit. 

Pilduitoare în substrat dar efervescente şi plăcut a fi lecturate, povestirile din 
volumul ,,Pe aripa cerului,, sunt mostre de talent nativ ale unui jurnalist care vede 
totul, notează ce-i place şi mai ales ce nu-i place în ceea ce-l înconjoară, apoi, retras 
în liniştea unei dupăamiezi de duminică , îşi construieşte cartea ca pe o oglindă în 
care aripa cerului se vede răsturnată. 

Menuţ Maximinian construieşte o lume din lumini şi umbre, o lume în care , 
dacă am fi un pic mai atenţi cu noi înşine, am putea observa că facem cu toţii parte 
din peisasjul pe care ni-l înfăţişează cu dragoste dar mai ales cu amărăciunea 
copilului care realizează nebunia adulţilor şi conştinetizează că, el singur nu are 
putere să schimbe lumea în bine. 

Uan peste alta, cartea este încă o cărămidă solidă în construcţia literară pe 
care Menuţ Maximinian o realizează din mers cu harnicie, talent şi bucuria creaţiei.  
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Marian BARBU 
 

POEME DIN AMERICA DE NORD 
 
 
LUCRUL ÎN SINE 
Am zâmbit străbunicului în vis. 
L-a chemat Matei, aşa s-a şi recomandat 
Deh, occidental pierdut în istorie! 
Venea, acum, din Capadocia, 
După ce colindase toate lăcaşurile 
De închinăciune din Grecia şi Egipt, 
Din Damasc şi de aiurea. 
Eufratul Europei, Dunărea, îmi zicea, 
Vă ţine viaţa voastră din Universităţi. 
Învăţaţi relaţionat, nu condiţionat! 
Nu mai ştiu cum mi-a zis, iar ceva de fluviu 
După ce mi-a arătat semnul sângelui său – 
Heraldica de aur a cărturarului de speţă nobilă. 
Fiindcă veţi putea face un Harvard 
Chiar şi mai mult, peste 
Ca japonezii din Okinawa. 
Vă lipseşte credinţa! 
Puteţi crede în orice, dincolo de Fiinţă, 
În lucruri – fie şi în sine. 
Nu-l aveţi model pe Kant? 
Care este Kant al vostru? 
 
Voi nu aveţi un punct fix în univers 
Mereu vă mişcaţi cum bate vântul. 
 
Străbunicul n-a scris nicio evanghelie 
Dar am înţeles din vis că el vine de Dincolo, 
Unde nu se poate trăi fără cuvinte grase. 
Acolo, faptele nu se nasc fără cuvinte. 
Acolo, doar poeţii pot vorbi liber. 
Ceilalţi execută sensuri. 
Faptele sunt slugile acestora. 
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Păcat că m-am trezit. 
Lucid fiind, mă gândesc că străbunicul 
Văzând ce rudă are Dincoace 
Poate că mai revine. 
Sau îmi trimite vreun evanghelist 
Pe Ioan, de exemplu, care avea mai multă încredere 
în Cuvânt. 
Nu el, Cuvântul, l-a luminat şi pe Kant, 
Care a părăsit Fiinţa doar pentru scurt timp 
Ca să stabilizeze miezul lucrului în sine? 
După aceea a fost şi pentru sine, 
Adică pentru Fiinţă! 
 
 
CUI SĂ-I STRIG? 
Sunt arheolog de cuvinte. 
Caut etimologii până-n pânzele albe 
Numai ale cuvintelor scrise cu alfabet latin. 
În el m-am născut, cu el am învăţat 
În universităţile mele, când eram la stăpân 
Celelalte alfabete – ale vieţii, 
Îmi vin zgomotos pe valuri de ceaţă, 
De vânt, de ploaie, de zăpadă. 
Plutesc în ele tot ceea ce nu se consumă ziua. 
Noaptea, ele se aud ca liliecii 
Izbind în zidurile cuvintelor mele 
Fără a ajunge însă la rădăcina lor, 
Adică la etimologii. 
Ar fi un cataclism dacă vorbele mele, 
Aşezate în straturi şi răsaduri, prin cărţi, 
Ar trece dincolo de proprietăţile primare! 
Ar putea ieşi din cercul pământului, 
Intrând direct în valurile niagarei cosmice. 
S-ar topi cu totul, strigându-şi eminescian 
Naşterea din haos. 
Iar eu, m-aş transforma în fiul rătăcitor 
Al universului. 
Aş fi meteoritul de serviciu 
Al oricărui alfabet –  
Fonetic, chirilic, ebraic, glagolitic, gotic 
Şi slav. 
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Un fel de alfabet telegrafic. 
 
Fiind orfan de alfabetul latin 
Sub presiunea mareelor din alfabetele vieţii 
Aş trece la alfabetul Morse 
Sau la alfabetul Braille. 
Dar şi aici trebuie să ai un partener de dialog, 
Nu mai zic de convorbire! 
Cu cine s-o porţi dacă etimologiile latine 
Sunt înlănţuite de libertate în univers? 
Vor fi trecut, oare?, de centura gravitaţională? 
Ori stau pe aci, la 3-400 km., pe sub cerul nostru, 
Auzindu-mă cum vorbesc? 
Vor fi devenit vaier cosmic? 
Vreau să le mai văd lumina 
Fie şi din când în când, 
Atunci când ceaţa cosmică se mai mişcă 
De pe obrazul literelor din alfabet. 
 
Sunt inundat de alfabetele vieţii 
Care-şi măresc zilnic numărul de litere! 
Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?   
  

   30 ianuarie 2009 
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Dumitru CERNA  
 

IDENTITATEA POETICĂ A LUI  
OLIMPIU VLADIMIROV 

 
 Personalitate marcantă a vieţii 

cultural-artistice în spaţiul nord-
dobrogean, vreme de ani buni director al 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale din 
Tulcea, dar şi ferment al manifestărilor 
anuale dedicate poetului şi filosofului 
Panait Cerna, Olimpiu Vladimirov este 
unul dintre cei mai cunoscuţi poeţi ai 
nordului însorit şi dunărean. Discret, cu o 
uşoară alură apostolică, el se arată rar cu 
poezia sa, de la debutul editorial cu 
Confesiuni (1980), publică doar două cărţi: 
Semn (2006) şi Identitate (2008). Cochetărie, 
germinare prelungă, pedanterie? Cu toate 
acestea, debutul în revistă se petrece 
repede, la 16 ani, la vârstă labişiană, în 
prestigioasa revistă clujeană „Steaua” 
(1958), pe atunci condusă de exigentul, dar 

şi fermecătorul A. E. Baconsky. Între spaţiile largi dintre editoriale, îşi poartă 
poezia cu sine, însoţind-o, din iubire, cu a altora, spre laudă şi mărire. Un 
generos: Dacă pot dărui ceva,/ generos/ şi fără prejudecăţi,/ e numai splendoarea uimirii..., 
Olimpiu Vladimirov crede în vindecarea de urât a lumii prin poezie. Este autor al 
mai multor volume colective, între care Insula albă, în colaborare cu Marian 
Dopcea, antologie atotcuprinzătoare a poeţilor şi prozatorilor din Dobrogea de 
Nord. 

 Aşadar, la o jumătate de veac de la debutul absolut, Olimpiu Vladimirov 
se înfăţişează cititorilor săi cu Identitate (Constanţa, Editura Ex Ponto, 104 p., cu 
o prefaţă de Dumitru Mureşan şi ilustraţiile lui Vasile Drăguşanu), titlu simbolic 
pentru o viaţă dedicată poeziei, deconspirând poetul în nevoia de a se autodefini. 
Şi dacă în Confesiuni poezia sa, dezinhibată şi dezinvoltă, revela Dobrogea 
acvatică, lăsând impresia unui transfer fantasmal de mistere dinspre roca albastră, 
seniorială a munţilor, înspre cuvântul poetic, iar în Semn, ţâfnoşenia versului alb 
din primul volum se diluează, se topeşte în tipsiile pline cu muzica versului 
împăcat şi împlinit, mereu sub semnul singurătăţii şi al rănilor răului ce se tot 
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abate asupra omenirii, dar tămădite, poate, de poeme ale invocării iubirii, în 
Identitate, interogaţia, neliniştile ancestrale ale fiinţei, voluptăţile domoale şi 
reflecţia poetică sunt tot atâtea mărci nobiliare ale celui ales ce din uimire se află 
urcând, întrebător, muntele: Urcarea muntelui nu-i dată oricui. Căci la poetul 
tumultului dunărean, muntele este după chipul şi asemănarea lui, până la 
identificare, iar stâncile – alungate în lume, transfigurate de vremi în nisipuri 
aurifere din care se desprinde lacrima cu rost al iluminării: Sunt muntele/ din care se 
desprind mereu stânci/ vise alungate/.../ devenind nisipul/.../ strălucirea aurului./... / doar 
lacrima / din ochiul meu de piatră – sunt poezia. Nevoia privirii înlăuntru, a sondării 
fragilităţii sinelui, este atitudinea poetică predilectă şi reflexivă a conştiinţei 
creative a autorului. În aceasta se reflectă – chiar dacă uneori distorsionate, 
precum în versul O privire rătăcită-n seară/ Îmi deformează chipul în oglinzi – atinse de 
lumina stacojie a presimţirii, autoportrete dramatice, dar de un mare rafinament 
artistic: Sunt zidul vechi, din temelii surpat,/ Spuzit de fisuri, răni hidoase şi dese; fermecător 
şi tandru; pierdut, ca un iepure speriat; măreţ, cu felul meu,/ „omul nevoii”/ şi al fragmentelor; 
Eu am rămas un val de pilitură/.../  Sunt iar sărac, şi de atâtea ori/ Îngân cuvinte reci şi 
nesupuse etc.  

 Olimpiu Vladimirov îşi aşează cuvântul proptă la soare pavăză orbirii, 
spre a privi în ochi vraiştea lumii, astfel ademenind, poate, binele tămăduitor. 
Poemul matrice al volumului, în jurul căruia se întemeiază ideea poetică a 
identificării, este Moştenire, o litanie a transferului de identitate, un strigăt 
împotriva înstrăinării, a mankurtizării, cu grave sonorităţi ale trecerii/ petrecerii: 
O, armura lăsată de părinţi/ pe umerii-mi firavi şi obosiţi,/ lipită de trup precum o pedeapsă/ 
pentru sângele care se revoltă/ în chingile arterelor;// „Ieşi în faţă şi fă rondul cetăţii”/ - aşa 
răsună porunca străbună -/ „fără preţul vreunei recompense,/ fără, măcar, cuvintele 
recunoştinţei,/ fiindcă trebuie să se afle întâi cine eşti,/ să spui de unde vii,/ jurând la fiecare 
altar/ că ştii mai mult decât/ vânarea de vânt”.// Îmi apăr armura sfidând floarea ruginei,/ 
număr vârfurile săgeţilor otrăvite/ care au încercat s-o străbată/ şi privesc îndelung/ cum cresc 
umerii fiilor mei. 

 Identitate – volum al maturităţii depline, aşezate, atins de fiorii Ce mută 
zidul jalnic în zarea altui drum, sub semnul coborârii soresciene, printr-o abordare 
directă, frontală a duhului purităţii absolute: Îngere, eu trebuie să cobor – recompune 
din poeme de un dramatism luminos al contemplării interogative montura unei 
ars poetica de zile mari. 

 Poet din stirpea nobiliarilor sfioşi, cu lacrima crepusculară a cuvântului 
aleruit luminându-şi calea, Olimpiu Vladimirov îşi împlineşte destinul poetic prin 
trinitatea seniorială a cărţilor sale de o frumuseţe dureroasă, căci calmă şi aşezată 
a rostirii, pregătit, astfel, nu numai pentru viscolul ce vine să locuiască în oase. 
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Luciana MEDVE 
 
VALERIU ANANIA – „IMN EMINESCULUI” 
 
Stări ale „imnului eminesc” în trepte de Acatist, am putea numi „Imn Eminescului” 

în cele nouăsprezece cânturi unde Valeriu Anania reverberează ancestral ecouri în 
„turn de Eminescu”. 

Decupând sublinierea limbajului „metatextual” al Treptelor-cânturi se 
vizualizează „iconostasul” chipului Eminescului Mihai: Dor-de-ducă, Rădăcină, Prag 
deschis, Nou Voievod... 

„Starea întâi” reclamă într-o „cronologie redundantă” imagini repurtate atât de 
Geneză (... şi Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor), precum şi de 
Scrisoarea I (Punctu-acela de mişcare mult mai slab ca boaba spumii): „E mult de 
când te-nsinguri prin nopţile de-apoi/Mişcându-ţi veşnicia prin spaţii şi prin noi/ Intrăm cu tine-
n lume şi parcă ieri ne-au fost/Năvoadele din care-ţi făcurăm adăpost”, stare în care 
Eminescu (Ananian) este „enciclică serbare” şi „stâlpari de foc” călăuzind spre „rotund” 
din „pustiul” fiinţei. 

Complet decomprimată deosebim osatura elementelor liricii eminesciene 
care-i scheletizează originalitatea: „bucură-te corn de seară când se pleacă-n vad 
gorunii/bucură-te logodirea lacului cu raza lunii”. 

În Mihai Eminescu „răscrucea genetică” a neamului, tributară relativităţii şi 
relativizării, se reasamblează pe „verticalitatea” timpului şi „orizontalitatea” spaţiului 
pentru/şi până la „înveşnicire”: „Nălucile de sânge cu veacuri lungi în spate/Eresurile cărnii 
cu sufletu-n răspăr/Se schimbă azi la faţă-ntr-un singur adevăr”. 

O ţară potenţată („Miresme tari ţi-adie pământul ăstei patrii”) şi un „prinţ de rouă” 
cuprinde în braţe pământul idolatru până la mugurii de Eminescu: „Asiric ţi se-nchină 
ca nişte idolatri/Inăii şi Ceahlăii şi cerbii din Parâng”. 

„Eresurile cărnii” adolescentine („Erai pe-atunci copilul cu plete zburătoare”) 
mistifică (sau demistifică) bulversant („strigoii zburdă-n soare”), iar „sfinţenia” îmbie de 
sub glie, aluzie transparentă la înaintaşi: „bucură-te că te-mbie de sub glie sfânt alai”. 

„Durat” o singură dată sau mai exact „singurul durat”, asistăm la „facerea” lui 
Eminescu în/din „năpraznice” arderi unde timpul devine comprehensibil. Bănuite 
octombrii („musteşte toamna-n codri nemistuite ruguri”) sunt tărâm magic fără urme şi 
pas magic spre alte tărâmuri („Hipnotice podgorii se-ascund în crisalide”) ca pe un drum 
(biblic) al Damascului unde totul se transformă metanoic, devenind „imn” şi 
„taină”: „Aripile de mâine din vinuri dorm în struguri/Imn tainic ce-şi preschimbă armurile-n 
hlamide”. 

Arhaic tutelar, istorie din pre-istorie, Eminescu ester pasul de aur între aramă 
şi argint („bucură-te pasul frunzei între aramă şi argint”) şi totodată arc din arcul 
hiperbolei parusice („bucură-te nimb subţire care faci din chip icoană”), prezenţa aureolei 
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acreditând sfinţenia ce face trecerea de la chip la icoană ceea ce dezvoltă prin co-
participare un habitat specific: „bucură-te că-n lumina vetrei tale dogorâm”. 

Mitul, loc de confluenţă al istoriei şi legendei, al închipuirii şi-al vieţii aievea, 
fuior genetic spiralat pe fusul geniului, asimilează pe cei din fire: „Cândva vom înţelege 
de ce – rotit şuvoi/urcându-ne spre tine ne pogorâm în noi”. 

În viziunea lui Valeriu Anania, Eminescu este un necontestat şi recapitulativ 
Avraam al neamului românesc şi un Moise cu pana-toiag: „Mulţimi trezite-n spiţa 
strămoşilor iconici/Izbesc cu pumni de piatră-n preaferecate porţi/Hrisoavele se-nşiră din viaţa 
celor morţi/Aleargă-n colb spre tine uitaţii de prin cronici/Iar tu la curţi de aur triumfător în 
porţi”. 

Spirit catalizator („Eşti azi şi vei fi mâine ce-ai fost întotdeauna”), replică blândă a 
deconcertantului („Eu sunt cel ce sunt”), adică alfa şi omega versului românesc, 
traversând constelaţii specifice: „Epave-ngreuiate de aur se scufundă/Săraci ne ştim dar 
marea ni-i largă şi rotundă”. 

Evoluăm aşadar în geometria posibilităţii care ţinteşte asimptotic spre 
„rotundul” perfecţiunii, adevărat că sub „auspicii” lugubre, greu de înţeles: „Munţii 
noştri aur poartă/ Noi cerşim din poartă-n poartă”, inactuală fiind doar re-memorarea şi 
co-memorarea în forţă a datului nativ cantonat în seve: „Bucură-te că-n Rovine 
osemintele se mişcă”, alături de: „Numa-n zarea depărtată sună codrul de stejari”. 

Din Verb, Eminescu este „verb de foc” cu reflexivitatea adiacentă: „icnesc în furci 
mişeii, nebunii-n cuşcă rag”, în jurul lui stând toţi Ţepeşii (cuvintele) la sfat. Vocea 
poetului, vocea sufletului său, în moarte nu poate fi cercată, zadarnic este strigat, 
căci s-a dezintegrat (se detună), pulsând adausuri de foc în agora. 

Treapta a şasea este treapta iubirii. 
Starea a şaptea este starea iubirii (agape): „Ascunsă ca un cântec în bronzurile serii/ 

Iubirea ta-i vecernia...” şi „La steaua” privirii eminesciene spre „frumuseţea ne-nserată” şi 
veşnică. „Luceafăr în devenire” până la ipostasurile consubstanţiale („Cu cât eşti mai 
Luceafăr cu-atât eşti şi Părinte”), Eminescu nu se naşte sub osândă ca unul ce vine spre 
martiriul neamului. Poetul mitic este un „mormânt care se naşte” sau se naşte ca 
mormânt, un „mormânt cu plod”, cu mugurii învierii, deci şi „floarea-albastră” a 
predestinării paradisiace, „mirele poetic” şi „harisma” neamului cu frunte mirunsă, 
certificat atât eonic, cât şi iconic, cuvânt năpădit de darul (şi dorul) pâinii, cuvânt 
hrănitor, cuvânt dătător de viaţă, Mihaiul nostru de-o înfricoşătoare unicitate: „Uşor 
ca o moarte şi greu ca o-nviere”. Demersul poetului Valeriu Anania este unul de 
pătrundere (prin asimilare) în profunzimi eminesciene şi de proiecţie în pământul 
circumscris cu claritate sacrului din dimensiunea creştină a sufletului său. 

„Curg stele prin cetini”, scrie Valeriu Anania, iar poporul acesta ca aurul, încă 
nelămurit ca argintul trecut prin foc, îşi rodeşte trudit cosmosul: „Sus pe cer cu cearcăn 
luna”. 
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Liviu COMŞIA 
 

ÎN VREMEA TOVARĂŞILOR 
 
După ce ne-a dăruit mai multe duzini de „Hapuri ardelene”, 

cunoscutul foiletonist Atila Socaciu vine în faţa citiorilor săi cu un 
microroman intitulat „Alertă la Buciumeni”, ironic subintitulat „Jurnal 
pastoral necioplit” (Ed. Transilvania Expres, Braşov, 2008). 

Istoria scrierii acestui volum începe odată cu publicarea lui în 
suplimentul satirico-umoristic al „Gazetei de Transilvania”, „Cucuveaua” din 
Braşov. Săptămânal, se conturau capitole ale unui viitor microroman. Era 
vorba despre o panoramă satirică a vieţii  la ţară de prin anii 1978-1980,  când 
socialismul se căznea să biruiască firescul existenţei româneşti, care se 
împotrivea din toate puterile. Chiar şi-n aceste condiţii potrivnice, Atila 
Socaciu îşi continua cronica sa satirică, oferindu-ne un preţios document de 
epocă, cu toate culorile ei gri şi izbucnirile violente de roşu, împresurate de 
seninătatea jurnalistului cu a sa nemărginită înţelegere pentru firea nedemnă, 
nestatornică şi sublimă a omului. 

La o primă vedere, pare-mi-se că am avea o croniocă satirică. În fapt, 
este doar coperta zugrăvită de autor, pentru că Atila Socaciu ne poartă printr-
un sat româneasc în care trăiesc laolaltă românii şi ungurii, au aceleaşi 
metehne, aceleaşi bucurii şi aceleaşi necazuri, aceleaşi aspiraţii, conduşi fiind 
de tradiţii devenite lege: „- Tovarăşe Botorogea, (...) am băgat de seamă că bărbaţii 
din Buciumeni au un mers liniştit, apăsat şi niţel legănat, pe când femeile o ţin, cât e ziua, 
într-o alergătură, gândeşti că le goneşte cineva din urmă”. „- Ai ochi buni, tovarăşe 
Zurălău, aşa-i cum zici. Noi, cei cu nădragii şi clopul, sutem cumpăniţi şi la mers şi la 
vorbă, dar mai iuţi şi mai isteţi la judecata minţii, pe când muierile noastre, luate la 
grămadă, se gărbesc numai cu picioarele şi cu gurile, dar la minte-s mai încete, mai 
lenevoase, c-aşa le-o croit Tatăl Ceresc, n-ai ce-i face...”.  

Acest sat este de-o frumuseţe unică, la fel ca toate aşezările rurale ale 
românilor pe care le-au ctitorit strămoşii după o profundă cumpănire a 
condiţiilor naturale în care urmau să se integreze. Era acea aşezare în care 
noul trâmbiţat ostentativ de autorităţi nu putea asunde ravagiile timpului şi 
sărăcia oamenilor: „Casele vechi, coşcovite, cu acoperişurile năpădite de muşchi, au 
împrumutat din alcătuirea lor arhaică, bătrânească şi zidurilor mai noi, a căror faţade au 
rămas, aproape în totalitate, netencuite cu anii, mai mult ca sigur din dorinţa 
nemărturisită a gospodarilor de-a primi ceva ajutoare de la primăria din Măiereni pentru 
făţuirea clădirilor. Mare parte din gospodării au garduri şi porţi metalice – cu materiale 
rostuite de navetiştii cu relaţii – sunt date cu minium, pe care, din loc în loc, grupa de 
pompieri voluntari a vopsit târnăcoape, găleţi, lopeţi şi alte unelete trebuincioase la 
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înăbuşit incendiile. Pe alocuri bivoliţele au răvăşit straturile de lăcrămioare din faţa caselor 
şi îngrăditurile din şipci văruite. Moviliţele de băligar de pe uliţă aburesc în răcoarea 
dimineţii, ca pogăcile scoase din cuptor...”. Peste care sat venise din stepele 
Răsăritului fală mare, traistă goală. Iată cum îşi închipuie Ion Mănăilă, ţăran 
cooperator, noua ordine (cu evidentă tentă ironică): „Satul nostru-i tare lăbărţat, 
moşii şi strămoşii noştri şi-au trântit sălaşurile unde au apucat, fără o anume rânduială, 
numai uliţa mare-i dreaptă, lungă, nemăsurată, precum... calea de la... socialism la... 
comunism – fie cu respect”.     

Ei bine, în acest loc, la Buciumeni, sat care-şi ducea traiul între crâşmă, 
centrul vital, şi muncile câmpului, corvoada zilnică, poposeşte jurnalistul Nică 
Zurălău, cu mapa sa neagră, semn al obârşiei sale sociale. După tiparul 
vremurilor, ziaristul urma să fie cronicarul pregătirilor şi apoi al 
evenimentului care tulbură tihna satului. Este vorba despre petrecera unui 
schimb de experienţă cu fermierii canadieni, care ar fi trebuit să 
împărtăşească din experienţa lor ţăranilor cooperatori şi să capete în loc din 
experienţa românească, prezentată ca una dintre cele mai evoluate forme de 
exploatare a pământului. În jurul acestui eveniment converg toate 
întâmplările cotidiene descrise de scriitor cu ironie, umor şi, atunci când se 
impune, cu accente satirice. De altfel, Atila Socaciu este un maestru în 
combinaţia acestora, oferindu-ne apoi un produs artistic cu virtuţi estetice 
evidente. 

Cum se întâmplă de obicei, lucrurile nu au mers cum s-a dorit. Ţăranii 
nu au nici o tragere de inimă, preferă statul la un pahar de ţuică, amestecat cu 
veşnica trăncăneală ceea ce provoacă reacţia judeţenei de partid, care dispune 
reducerea programului de la cârciumă la câteva ore spre nemulţumirea 
generală. Nici chiar ameninţările preşedintelui CAP, Ion  Botorogea, cu 
trimiterea nărăvaşilor la răritul sfeclei lângă femei, nu pare să îndrepte 
lucrurile. Tensiunea creşte odată cu furtul perlanului, a detergentului, 
cumpărat pentru a spăla vacile de bălegarul în care erau ţinute. Până la urmă, 
după atâta zdroabă, canadienii renunţă la schimbul de experienţă şi totul se 
dovedeşte a fi fost inutil. Tâlcul poveştii este limpede! 

Desigur, Atila Sociaciu nu renunţă aici la credinţa sa că satul rămâne 
temelia civlizaţiei româneşti. Cu atât mai mult îngroaşă satira cu atât mai mult 
boala care ameninţă să cuprindă această temelie, face psul înapoi. Autorul ne 
împărtăşeşte îngrijorarea sa că nefirescul noii ordini sociale ameninţă 
distrugerea vechilor orânduieli. Boala a coborât adânc în viaţa oamenilor de 
la ţară. Nu existau atunci prea multe remedii şi Atila Socaciu se opreşte 
asupra acestora din perspectiva acelui timp, fără să propună o interpretare 
din orizontul noilor schimbări politice şi sociale, aşa cum fac mulţi scriitori, 
falsificând imaginea veacurilor. Romane despre începuturile tragice ale 
cooperativizării au mai fost scrise în  maniere diferite, teziste sau vag-critice 
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(Marin Preda, Titus Popovici, Ion Lăncrănjan), dar toate au rămas la o formă 
descriptivă. Atila Socaciu încearcă să treacă mai departe, comentând 
influenţele nefaste ale sistemului asupra caracterului uman. Cu rare excepţii, 
toate personajele din acest microroman sunt deformate de cruzimile 
sistemului. Sărăcia indusă de acelaşi sistem, care se prezenta ostentativ a fi al 
bunăstării, arată, după Atila Socaciu, cam aşa: „Badea Lubeniţă, vizitiul, ca mai 
toţi confraţii lui de breaslă din lumea mare, e o făptură grasă, rotundă, stătută, cu obrajii 
năpădiţi de mii de firişoare vinete. Poartă nădragi largi, cu brăcinarul îngropat sub desaga 
pântecului; pălăria de paie, decolorată şi roasă pe la margini, îi cade caraghios pe frunte, 
ţinându-i în umbră ochii mărunţi, ca două corcoduşe coapte şi nasul de culoarea 
degerăturii”. Talentul de protretist este evident. 

Atila Socaciu produce demitizarea satului. Pare o contradicţie între 
viziunea rurală, uşor idilică, şi imaginea reală descrisă cu acribie ironică. Asta 
nu înseamnă că ţăranul, cu civilizaţia sa rurală, este respinsă sau pusă la 
îndoială. În nici un fel, dar moartea iepei în mijlocul glodului din uliţă, 
istovită de foame şi de povara insuportabilă, spulberă mitul ochiului 
stăpânului care îngraşă vita. Căruia îi este contrapunctic alăturat gestul 
grofului care şi-a împuşcat din greşeală câinele de vănătoare şi se spânzură, 
dând numele acelui loc de Dâmbul Spânzuratului. Sau renunţarea la idilismul 
mioritic, tranformat într-o afacere oarecare, bazată pe mituirea celor ierarhic 
superiori în portbagajele cărora trec mieii dintr-o contabilitate dublă. 

Toate acestea sunt produse de un stil păstos, viguros, de o limbă neaoşă, 
presărată cu arhaisme. Atila Socaciu este un fin observator al oamenilor şi are 
capacitatea de-a reproduce fidel vorba lor. Trăncăneala căzută în absurd, 
izbucnirile neologice neasimilate sunt urmărite îndeaproape pentru a întregi 
demonstraţia sa că satul a încăput pe mâna unui sistem hain care i-a afectat 
fibra curată, producătoare de inestimabile bijuterii materiale şi spirituale. 
Secretarul cu propaganda, Ion Dărabă, e tipic în acest sens: fibra lui sănătoasă 
e falsificată, nu înţelege nimic din ceea ce i se întâmplă, dar ştie să mimeze 
perfect, aşa cum au făcut-o şi moşii săi dând cu tifla istoriei. 

Această carte, aşadar, nu este doar o simplă satiră, ci este, în fond, o 
meditaţie amară pe marginea involuţiei civilizaţiei rurale condamnată la 
dispariţie de istorie. 
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Adrian LESENCIUC 
 

LUNI AMARE 
 

În ultima jumătate de secol, romaniceri 
români importanţi au debutat în străinatate şi 
au cunoscut imediat succesul. Şi mă gândesc la 
nume cum ar fi Constantin Virgil Gheorghiu, 
care a scris în limba franceză A 25-a oră (La 
vingt-cinquième heure) sau la Aglaja Veteranyi, 
autoare, în limba germană, a lucrării De ce fierbe 
copilul în mămăligă (Warum das Kind in der Polenta 
kocht). Această serie nu se încheie aici. Mă 
opresc la un roman care a cunoscut succesul în 
Statele Unite, scris în limba engleză, Trenul de 
Trieste (Train to Trieste), al cărei autoare a fost 
prezentă şi în Braşov pentru a-şi lansa ediţia în 
limba română a lucrării (Editura Tritonic, 
2008). „Deeply moving and deeply felt, Train to 

Trieste is an unforgettable story that introduces a new and astonishingly fresh voice”, nota 
Arthur Golden, autorul romanului Memoriile unei gheişe, în timp ce Sandra 
Cismeros, scriitoare americană de origine mexicană, autoarea romanului The 
House on Mango Street, afirma: „Domnica Rădulescu is a remarkable writer enriching 
American letters with her Romanian perspective. We are lucky to call her ours”. Să 
primim, aşadar, Trenul de Trieste la întoarcerea în staţia de plecare şi să ne 
aplecăm întru o hermeneutică a textului în spaţiul său interior de producere.  

În romanul Domnicăi Rădulescu se încheagă două dimensiuni ale 
derulării: o desfăşurare în planul intim al protagonistului, suprapusă unei 
desfăşurări în plan social, afectat de intruziunea politicului. O poveste de 
dragoste dintre tânăra bucureşteancă Mona Maria Manoliu şi braşoveanul 
misterios Mihai se suprapune unei rupturi între spaţii. Eroinei nu îi revine doar 
rolul de a focaliza, interpreta şi seduce prin intermediul naraţiunii, ci, mai ales, 
de a suplini opinia societăţii. Or, atâta vreme cât societatea reprezintă cel mai 
larg context semnificant posibil, cât literatura este o expresie a societăţii care o 
produce, Monei îi revine rolul să suplinească „masa tăcută”, „mulţimea mută”, 
ceea ce în tragedia antică greacă ar fi luat forma corului, menit să explice 
publicului părţile obscure ale piesei.  

 Autoarea este vădit influenţată de experienţele proprii, similare 
experienţelor romaneşti – ceea ce a făcut deliciul amatorilor de senzaţional din 
presa românească – dar Trenul de Trieste se constituie ca ficţiune literară, nu ca 
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mărturie memorialistică. Povestea de dragoste este pretextul lucrării, este prim-
planul pe care se proiectează, narativ, luminile rampei. Ceea ce se produce în 
profunzime: dislocarea de spaţii, reliefarea vidului istoric, reliefarea vidului 
imagologic, dă nota capacităţii auctoriale de construire, în lipsa canoanelor, prin 
intermediul unui produs conceput într-o limbă străină mediului în care se 
încheagă concentrarea magmatică, a unui univers cultural în schimbare. Marea 
literatură a oferit modele ale unei asemenea organizări bidimensonale, cu 
focalizare pe schimbările de suprafaţă, vibrând adânc şi rezonând la schimbările 
din profunzime, în penumbra unei scene care concentrează privirile 
spectatorilor pe protagonişti. Mona, tatăl său, Miron şi Mihai sunt personaje 
legate de schimbările din profunzime, având destine diferite, şi alegând, fiecare 
dintre ele, să rămână conectat la unul dintre spaţiile între care falia se măreşte 
considerabil. Iubirea dintre Mona şi Mihai îi ţine pe aceştia în preajmă în 
derularea din prim-plan, fără a putea vorbi, odată cu dislocarea definitivă a 
spaţiilor, de o vecinătate spre care tânjesc.  

 Din perspectiva derulării narative, povestea este relativ simplă: iubirea 
dintre protagonişti este roasă de suspiciunile posibilei colaborări a lui Mihai cu 
securitatea regimului Ceauşescu. Mona decide să fugă din România, tânjind 
după libertate. După douăzeci de ani de exil asumat, se întoarce într-o Românie 
care îi pătrunde prin toţi porii şi care o pune faţa în faţă cu Mihai. Într-o 
societate comunistă românească erodată de frică şi neputinţă, cei doi eroi sunt 
supravegheaţi când fac dragoste, orwellian, de privirile lui Marx, Engels, Lenin 
şi Ceauşescu. O serie de incidente şi accidente alimentează sentimentul 
neputinţei. Mai întâi, arestarea unchiului Matei, apoi moartea unei cunoştinţe: 
„Fiica unui prieten a fost lovită de o maşină, accidental, pe trotuar. Nu pot pricepe de ce 
unii oameni merg cu maşina pe trotuar” (p.44). Pe urmă arestarea pentru scurtă 
durată a tatălui, arestarea fraţilor Pavel şi a lui Dumitru Iordache, moartea 
Cristinei - prietena Monei din Braşov, urmărirea Monei şi atacul din noapte de 
pe străzile Bucureştiului, plecarea tatălui în nordul Moldovei, ca episoade care 
nu au făcut decât să prospere mentalitatea fricii şi să lase locul bănuielilor, 
neîncrederii. Suspiciunile în ceea ce îl priveşte pe Mihai răzbat din discuţiile cu 
părinţii, dar sunt amplificate de apariţia misterioasă a Ancăi. Presiunile continuă 
şi provin din surse diferite: sergentul Dimitriu, prezenţa fantomatică a Ancăi, 
temerile Cristinei înainte de a muri. Luna portocalie, sub auspiciile căreia a 
început povestea de dragoste, devine luna de hârtie a Ellei Fitzgerald; sub 
apăsarea blestemului de dragoste tânguit de Maria Tănase, începe un dialog sub 
spectrul neputinţei în faţa destinului, ca în tragedia greacă: „- Ai să mă părăseşti 
într-o zi, nu-i aşa? spune el. Mă mir de întrebarea lui. Scutur vehement din cap. – 
Bineînţeles că nu. Ai înnebunit? Marx, Engels şi Lenin ne privesc ţeapăn de pe clădirea de 
peste drum. Doar Nicolae Ceauşescu pare să zâmbească. – Nu, n-o să te părăsesc niciodată, 
spun hotărâtă” (p.63). Mihai devine un personaj despre care nu ştie mai nimic, 



 58

îndoiala roade relaţia, iar jocurile erotice îmbracă forma jocurilor de-a spionii. 
Spectrul fricii se extinde: „O s-o termin măritându-mă cu un profesor amabil şi plicticos 
şi o să-mi petrec zilele ca o sărmană eroină franţuzoaică dintr-un oraş românesc de provincie, 
privind la fereastră şi sperând că viaţa mea se va schimba într-o zi. Tata ar fi până la urmă 
omorât de un securist sau dus într-un spital de nebuni, iubitul meu îşi va da arama pe faţă 
cât de curând iar cariera mea universitară va fi dată la gunoi de către securiştii care mă 
urmăresc din cauza tatei care lucrează pentru Radio Europa Liberă” (p.85). Şi Mona 
decide să plece. Dar odată cu plecarea, acţiunea din prim-plan alunecă spre 
planul secund, în care plăcile tectonice pe care sunt situate cele două spaţii 
culturale se îndepărtează încet şi sigur. 

 Premonitoriu, povestea legăturii ombilicale a Monei cu România 
începe sub auspiciile cuvântului dor: „Îmi iubesc patria pentru că mi-e dor de ea aşa 
cum mi-e dor de mama când nu e lângă mine. Dar trăiesc în ţara mea. De ce mi-ar fi dor 
dacă sunt în ea mereu? Ştiu eu ce ştiu. Mi-e dor de ţara pe care am văzut-o cândva în ochii 
tatălui meu, când ne povestea, mamei şi mie, despre copilăria lui de dinainte de război, 
despre livada de cireşi unde alerga câinele lui care a fost tăiat bucăţi de ruşi şi lăsat să 
putrezească în camera mare în aşa fel încât să-l găsească atunci când aveau să se întoarcă din 
ascunzătoarea lor din timpul războiului” (p.37). Crescută sub amprenta educaţiei 
tatălui, iubitor de ţară şi luptător nu doar împotriva opresiunii comuniste, ci şi 
pentru menţinerea reliefului de valori autohtone, Mona descoperă o istorie 
trunchiată a patriei. Bântuită de cele paisprezece cuvinte din fondul dacic de 
care are cunoştinţă, bântuită de vidul istoric, Mona se refugiază, în clipele de 
respiro din alerta narativă în golul din istoria patriei ca în pântecul matern: 
„Vreau să alerg prin gaura neagră a istoriei României unde România nu există, ci există 
doar barbari care vânează, care se împerechează şi care dorm pe pământ şi despre care cărţile 
de istorie nu scriu nimic.” (p.79), „Visez la golul din istoria României despre care mătuşa 
mea vorbeşte mereu. Acel loc al non-istoriei, întunecat şi misterios ca un pântec fecund, unde 
m-aş putea răsuci ca un fetus şi aş putea uita totul şi aş putea să plutesc în lichidul cald şi 
gelatinos al uitării, aşteptând.” (p.100). Acest refugiu îi va da mai târziu bătăi de 
cap. Odată autoexilată, va descoperi şi un vid spaţial în proiecţie, o Românie 
necunoscută peste ocean, o imagine deformată a ţării care a găzduit-o în 
lichidul amniotic al istoriei. În decorul în sepia al iernilor din Chicago, o 
Românie intimă o va bântui; Mona va încerca, pentru a supravieţui, să îşi 
impună un regim auster de uitare: „În acele momente sinistre, un sentiment copleşitor de 
pierdere mă topeşte. Mai am încă o oră până să trebuiască să mă ridic şi să încep o nouă zi 
în Chicago, aşa că mă culc la loc. Când ceasul ţârâie prin somnul meu de dimineaţă, mă 
ridic şi îmi impun un program neiertător de uitare pentru psihicul meu. Exact ca un regim: 
nu mâncăruri prăjite, nu mă gândesc la părinţii mei, nu dulciuri, nu am fantezii cu Mihai şi 
cu ce ar putea să facă în acest moment, nu cărnuri semipreparate şi nu-mi amintesc de visul 
avut cu numai o oră mai devreme.” (p.164). Regim care o obligă să renunţe la 
România intimă dar să păstreze, spre compensare, pentru căldura sufletului, 
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proximitatea legăturii ombilicale: „Ca să nu mă pierd în acest oraş al străinilor, port o 
ţară întreagă în mintea mea.” (p.164). Ciudat e sentimentul acesta al dezrădăcinării, 
sentiment ce capătă tente grave în cazul profesorului Miron Manoliu, pentru 
care legătura ombilicală este definitiv întreruptă. Miron a trăit ultimii ani ai 
vieţii conectat la spaţiul de care s-a despărţit, ca un om care „nu a vrut niciodată 
să se elibereze de cuvintele dulci ale limbii sale natale” (p.229). Moartea nu îl redă 
pământului care l-a zămislit. Tragedia exilului post-mortem e tulburătoare. Se 
adună stihiile, iar vocea Monei, care suplineşte corul antic, reverberează în text: 
„vremea e urâtă, la fel de urâtă ca în anul în care aveam şapte sau opt ani şi toţi din familia 
mea păreau că mor. Dar acum e şi mai rău pentru că el e tatăl meu şi noi ne îngropăm 
mortul în pământ străin, pentru că nu pot să mă ascund în dulapul mătuşii mele şi să îmi 
cuprind genunchii goi pentru alinare. E mai rău pentru că tata a murit trist şi confuz” 
(p.229). Aşa cum reverberau cândva, în văile Carpaţilor, ecourile adolescenţei. 
Aşadar, tragicul se naşte în jurul legăturii dintre planul de suprafaţă, al eroilor, 
şi cel de profunzime, al spaţiilor. Despărţirea fizică a Monei de Mihai 
reverberează şi ea în ruptura dintre spaţii. Mihai a ales să se alimenteze în 
continuare din verdele proaspăt al Carpaţilor. Mona şi Miron, îndepărtaţi de 
istorie, expulzaţi din spaţiul matern, rezonează cu pulsaţiile pământului din care 
provin. Tragicul vine din neputinţa depăşirii limitelor. Iar limitele impuse de o 
istorie vitregă sunt cele ce marchează întregul demers al devenirii eroilor: „Ce 
ne-a adus bun istoria? Uite cum ne separă istoria şi ne chinuie.” (p.79). 

 Măiestria artistică a autoarei face ca până şi această derulare temporală 
să fie înghiţită de metamorfozele spaţiilor. De acel plan secund, slab conturat 
de luminile rampei. Desfăşurarea multidimensională ca timp lasă locul, într-o 
perspectivă îndepărtată, unui bazin temporal al romanului, care colectează şi 
aluviunile unor alte epoci. În vâltoarea torentuluui se simte zbaterea unei istorii, 
iar istoria, în pagini, se transformă, cum remarca Cesare Segre, într-un spaţiu 
narativ „care comportă o răsturnare ce ne duce cu gândul la convertirea timpului în spaţiu, 
aşa cum a propus-o fizica lui Einstein”. Iar complexitatea construirii celor două 
planuri, a transformării istoriei în spaţiu, prin intermediul unui text curat, 
simplu, concentrat în nuclee dure ale povestirii, care revin ulterior cu aceeaşi 
încărcătură emoţională, realizând şi un transfer la acest nivel între episoade – să 
nu uităm efectele de intensitate, inserţiile hipotipotice care conectează lectorul 
la text, la tensiunea energetică a acestuia – dă nota valorii literare de necontestat 
a romancierei Domnica Rădulescu. 
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Daniela GIFU 
 

IZBĂVIREA DE BALAURUL LUMESC… 
 

Nu doar prin titlu, ci, mai ales, prin scurtele proze întâlnite între copertele 
volumului Zidul de ceaţă, apărut la Editura Clusium în cursul anului trecut, Maria 
Ioniţă se menţine într-un spaţiu de emoţionante trăiri lăuntrice, pe care şi-l cultivă 
nu doar cu pregătirea unor surprinzătoare încheieri, ci şi cu fineţea epică 
îngemănată cu tonalităţi educative. Lumea sa e o schiţă multicoloră, de la munţii 
părăsiţi şi vlăguiţi (Tot muntele era sec şi pustiu, numai ei îşi făcuseră casă aproape de locul 
unde licărea apa – fragment din Şuierul uscat al ierbii, p. 5) sau cei ademenitori – (‘Nalţi 
îs Munţii Dorului, / Ceru-i plin de stele, / Patru plopi ascund în umbră / Casa mândrii mele – 
fragment din ‘Nalţi îs Munţii dorului, p. 20), care ascund stânele îndepărtate prin 
desişul de brazi (Privea cu nesaţ culorile care se rostogoleau peste păduri în valuri – fragment 
din Putregai, p. 31) şi poiene pline de viaţă, seducătoare (În poiană era soare, cald, culori 
care răzbăteau din muşchiul pufos ce se întindea lacom, până dădea de căldura soarelui de vară – 
fragment din Floarea buclucaşă, p. 47) s.a.m.d. Autoarea ne relevă o lume sensibilă, 
deloc nouă, dar pe care am uitat-o sau am ignorat-o, şi care, răsfoind-i filele, ne face 
să tresărim până la nostalgie. Pe traseul ei scriitoricesc abordează mai multe genuri 
literare: scrieri pentru copii („Podul de piatră s-a dărâmat”, „Legende din Ţara 
Moţilor”, „Calea Domniţei” etc.), literatură pentru adulţi (amintim: volumul de 
povestiri „Laviţa de Piatră”, romanul „Drumul apei”, romanul „Spinii de pe Dealul 
de Lut” etc.), culegeri de folclor („Flori din Apuseni”, „Drumul urieşilor”, „De 
unde se adapă curcubeul” etc.) şi versuri. 

Epicitatea autoarei în volumul de faţă are două motivaţii esenţiale. În primul 
rând este vorba de o cercetare episodică existenţială. Ea devine evidentă în relaţia 
sa cu lumescul. Ca orice vigilent şi dăruit pedagog, Maria Ioniţă, stabilită de peste 
treizeci de ani în comuna Măguri-Răcătău, proaspăt absolventă a facultăţii de 
Filologie-Istorie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, decide să se 
pună în slujba educării copiilor acelei tainice zone montane. Prin urmare, autoarea 
se află mereu în faţa unei scene de viaţă, relatate cu sensibilitate, cu simţ de 
observaţie bine antrenat şi pigmentat cu indicii moralizatoare: (Cine vrea să ne spună 
cum a scris colegul vostru cuvântul „simt”? (…) Profesoara îl alesese pe un elev mucalit care ştia 
de obicei să intoneze cuvântul greşi în aşa fel, încât să pară mai caraghios decât era. Elevul se 
ridică şi, privind peste clasă, îşi modelă buzele şi rosti: Simpt (…) Veselia era generală. (…) 
„Puteţi ieşi în pauză. Elevii ieşiră. (…) Profesoara începu să scrie o scrisoare către o persoană 
sus-pusă. (…) o reciti: „Când am aflat de invitaţia D-voastră, am simpţit…” „Aşa ceva e 
imposibil! – ţâşni profesoara în picioare. – fragment din Să scriem corect,  pp. 104-105) 

Riscul risipirii sinelui de încercarea provocatoare lumească o determină pe 
scriitoare să sondeze şi mai mult, de aceea toate valorile surprinse aici stârnesc nu 
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numai curiozitatea, dar invită şi la reflectare. Amestecul de afecte în relaţionarea 
semenilor devine şi el o parte componentă a dramei lumeşti, pentru care Maria 
Ioniţă păstrează rezerva de a putea fi salvată, preferând de cele mai multe ori 
dimensiunea ludicului. Prin urmare, autoarea nu pătrunde în lume prin revelaţii 
obsesive, ci se lasă provocată de aceasta cu nevoia vădită de a o explora, de a o 
înţelege şi, de ce nu, de a o corija folosindu-se de un condei inspirat. 

În al doilea rând, starea de nelinişte ce-i populează istorisirile se datorează şi 
unei profunde şi bogate experienţe de viaţă care, fără doar şi poate, i-a amprentat 
semnificativ fiinţa faţă de puterea cuvântului de a transmite tuturor celor ce se vor 
apleca asupra scrierilor sale. 

Maria Ioniţă tânjeşte după amintirile trăite sau auzite, parte dintre ele cuprinse 
aici, într-o înlănţuire epică mişcătoare ca într-o expunere bine pregătită în faţa unei 
clase de elevi. 

Preocuparea pentru limbajul expozitiv, cultivarea unor forme educativ-
moderne, care devin surse ale autoarei, dau mereu frazei epice o notă de bun-gust: 
(Nu apucară să se obişnuiască cu oamenii şi cu locurile din orăşelul X şi profesoara fu chemată 
urgent acasă de maică-sa. Departe de casă, se gândea la mama ei. Acasă fiind, se gândea la soţul 
ei şi la întoarcere. Şi când toate se liniştiră şi începu cu adevărat să se gândească la plecare spre 
casa lor tânără şi la cel care o aştepta, începură pregătirile. De toate aveau nevoie, ca la orice 
început. Şi bagajul devenea din ce în ce mai mare. – fragment din Regionalisme – ţaic, p. 106) 

Precum mulţi alţi prozatori, Maria Ioniţă jinduieşte la o însufleţire a 
cuvântului, la o rostire care să-şi asume puterea laică.  

Situarea povestirilor într-un spaţiu dintre realitate şi imaginaţie, o uşoară 
modernitate a formelor care sugerează perenitatea, discursul sensibil şi imprevizibil 
realizează pe alocuri o notă de sfătuitor ce conferă prozei sale accente pitoreşti. Ele 
sunt, totuşi, importante pentru că marchează o etapă de evoluţie, o explicare a 
detaliului care ne scapă adesea. E o refulare care cere cu discreţie alte spaţii din care 
prozatoarea trebuie să iasă pentru a-şi elibera forţa epică, pentru a-i oferi un loc cât 
mai generos de existenţă şi pentru a ne semnala că a venit momentul să înţelegem, 
să acceptăm, să trăim mai din plin fiece clipă. 

Ciocnirea cu lumea, cum se poate descoperi, pe de o parte învăluită de 
inocenţa şi dăruirea necondiţionată, pe de altă parte de maturitatea iscoditoare şi 
puterea de sacrificiu a sinelui, fragilitatea firului epic - accentuat pe ici pe colo de o 
criză a conştiinţei artistice - e o constantă a volumului, sintetizată în naraţiunea, 
care dă şi titlul cărţii de faţă, Zidul de ceaţă (Când îşi ridică privirea, femeia văzu cum din 
locul îndepărtat pornise peste lume un zid de ceaţă…, p. 58)  

Prozatoarea vrea să vindece, prin cuvinte atent meşteşugite, sufletul omenesc 
de nălucirile materiale. Are toate şansele să izbutească.  



 62

Gabriela Genţiana GROZA 
 

POETULUI NEPERECHE 
madrigale 

*Născut din doină şi din dor 
El a făcut să inflorească 
In suflet bun, de cald popor, 
Eterna slovă strămoşească. 
  

*A fost scânteie-n univers, 
Iar azi e miezul de lumină, 
Scăldat în aura din vers, 
Hrănindu-i pacea lui deplină. 
  

*Şi dacă ... încă sunt hultani 
Ce versul lui vor să strivească, 
E semn din cer că, peste ani, 
De-a pururi o să dăinuiască! 
 

GENIUL, FLOARE RARĂ 
acrostih 

Mijit ca samburele-n rocă, 
Izbuc, al verbului tribun, 
Hotar cuvintelor, epocă, 
Amnar,iubirilor stapan, 
Ivit spre pildă, temelie 
Eterna harului străbun, 
Monumental, ca o solie 
Intrată-n opul ce compun; 
Noian de stihuri, când poeţii, 
Emuli pigmei şi vanitoşi 
Se străduiau să-nvingă sorţii 
Cântând din lira lor, făloşi, 
Un bulgar de cenuşă-amară 
Lăsau în umbra lor, prejos, 
Umbriţi de Geniul, floare rară 
Crescut al lumii scump prinos. 
E tare limpede fântâna 
Adăpătoare în amurg, 
Fermecătoare codrul, stâna, 
Aduse-n scris de demiurg; 
Râuri-lumini în cale curg... 
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Adrian ŢION 
 

ROLUL SĂRII ÎN ISTORIA TURZII 
 
Sunt un clautrofobic, recunosc. Totuşi, curiozitatea a învins atunci când, cu ani 

în urmă, însoţind un grup de elevi, m-am lăsat convins să cobor în Salina Turda şi nu 
regret vizita făcută în misterioasa lume subterană pentru că am avut ce vedea acolo. 
Ca turdean, trebuia să cunosc şi „oraşul” din adâncuri. Acum pot spune că am o 
perspectivă clară asupra dimensiunilor impresionante ale exploatărilor saline ce au 
avut loc aici din cele mai vechi timpuri. Jos, în ocna de sare, mi-am propus ca, de 
îndată ce voi avea cerul înstelat deasupra capului (nu neapărat cu trimiteri kantiene) să 
aflu mai multe despre această lucrare uimitoare, ascunsă ochiului zilei. Ocazia mi s-a 
ivit abia de curând, când mi-a ajuns în mână remarcabila carte a Danei Deac Inscripţii 
în sare: Turda, Editura Eurograph, Cluj-Napoca, 2008. O carte care deschide o breşă 
mai mult decât necesară spre cunoaşterea unui fenomen cvasinecunoscut azi, dar cu 
rădăcini adânci în istoria oraşului Turda şi a Transilvaniei. O carte ce îmbină 
documentaţia riguroasă cu expozeul bine ticluit al publicistului preocupat să arunce o 
lumină obiectivă asupra faptelor evocate. O carte de suflet, căci Dana Deac scrie de 
un timp încoace, cu pasiune şi aplicaţie, pertinent şi folositor, cărţi despre „oraşul care 
nu vrea să moară” sau despre diferite „legende de pe Valea Arieşului”, fiind, alături 
de Valer Gligan, o scriitoare legată sentimental de locurile natale şi implicată 
profesional în promovarea lor pe plan cultural sau artistic.  

Impulsul de a scrie o carte despre muncitorii de la salină, despre biserica ridicată 
de ei şi despre rolul jucat de ei în istoria Turzii i-a venit atunci când, în 2004, domnul 
Mircea Raţiu, acest om cu „conştiinţa de fiu al Turzii”, a rugat-o să scrie despre 
„biserica şovagăilor”, acest „prim lăcaş de rugăciune creştină pentru amărâţii români 
tăietori în sare”. Descendentul marelui memorandist nu ezita să se lamenteze, văzând 
indiferenţa istoricilor pentru acest subiect: „Ar fi un sacrilegiu să dăm uitării biserica 
şovagăilor români din Turda!” Autoarea cărţii s-a lăsat înduplecată şi – după cum 
mărturiseşte în Cuvânt înainte – a scris cartea pentru Mircea Raţiu, „pentru valorile sale 
de Om în primul rând şi apreciarea sinceră pe care o am faţă de domnia sa”.  

Desigur simbolic, Inscripţii în sare: Turda s-a vrut „un poem în proză închinat 
frumuseţilor acestor locuri şi oamenilor din această Transilvanie a dealurilor verzi...”, 
dar cartea Danei Deac este de fapt un document de remarcabilă punere în lumină a 
dezvoltării oraşului de pe Arieş văzută prin prisma activităţii salinei, pentru că, spune 
autoarea, „sarea a însemnat pentru Turda pilonul principal al dezvoltării localităţii, de-
a lungul veacurilor”. Un succint tablou eseistic aşează sarea între valorile perene ale 
vieţii omeneşti şi animaliere, subliniindu-se importanţa ei de netăgăduit mai ales în 
Antichitate. Homer o considera „divină”, excursul etimologic ajungând să facă 
referire la soldele în sare primite de ostaşii romani „de unde a rămas cuvântul care 
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exprimă remuneraţia pentru muncă, salariu” (prin urmare, de la sal, salis la salarium). 
Sunt amintite sintagme sau expresii populare ce au în centrul lor sarea ca element de 
referinţă simbolică.  

Autoarea avansează ideea că în timpurile imemoriabile „sarea era mai scumpă 
decât aurul” şi e încredinţată că, în cazul în care nu exista acest munte de sare, „e 
posibil să nu fi existat Turda”. Exploatarea sării din Turda datează din preistorie, ni se 
spune şi în timpul stăpânirii romane a Daciei exista aici un „collegium salinariorum”, 
un Colegiu al muncitorilor din Salină. În Potaissa antică era scoasă sarea aflată la 
suprafaţă şi exportată spre centrul Europei. Transportul era asigurat pe apă. 
„Vaporaşul de Turda cobora pe Arieş până la Seghedin (pe Mureş) pentru 42 de 
florini sau 10000de bucăţi de sare”. Sau se transporta cu căruţele până la Timişoara 
sau mai departe. Unele plute ajungeau până la Apulum, iar de acolo caravanele 
ajungeau până în Peninsula Balcanică. Autoarea urmăreşte drumul sării („via salaria”) 
din Antichitate până în Evul Mediu, în secolul IV una din cele mai grele dări era 
„taxa pentru sare”. Importanţa drumurilor sării este articulată în strânsă legătură cu 
renumitele drumuri ale aurului şi mătăsii. Atestarea documnetară a ocnei datează din 
1271. În secolul al XVI-lea existau în Salina Turda trei puţuri şi era considerată cea 
mai bogată şi cea mai productivă exploatare de sare din toată Transilvania. După 
1770 se înfiinţează şcoli de saline pentru a instrui pe viitorii lucrători. „În 1786 au fost 
şcolarizaţi 21 de elevi”. În 1932 are loc închiderea definitivă a Salinei, din cauza crizei 
economice. Cu dezinvoltură sare Dana Deac din document direct în scurte legende 
sau în transcrierea unor „tradiţii locale legate de sare”. Autoarea citează pe larg din 
impresiile călătorilor străini despre Salină. Italianul Antonio Possevino scria în 1584 
că „la Turda minele dau sare cu atâta belşug încât ea este transportată fără încetare 
spre Buda şi Belgrad”. Hans Dernschwam face o observaţie edificatoare asupra 
condiţiei umile a tăietorului de sare, provenit din rândul românilor iobagi prost plătiţi: 
„Cel ce poate avea de lucru în altă parte nu lucrează bucuros la ocne.” Germanul 
Georg Werner arată că la cele două ocne erau doar 24 de tăietori cu chirie „slăbănogi, 
care nu au putut face munca cerută” şi  7 „străini”. „Şovagăii” (só= sare, vágó= tăietor, 
în limba maghiară)  permanenţi erau obligaţi să lucreze zi de zi, fără întrerupere. 
„Străinii” veneau în ocnă numai când voiau, ei puteau să mai lucreze şi în agricultură 
sau în alte părţi. Pe lângă ocnele de sare a apărut cu timpul o colonie care în secolul al 
XIII-lea este menţionată în documente ca „Nova Torda”, Turda Nouă. În 1297 
localitatea apare ca oraş, „civitas”.  

În privinţa tehnicii de lucru din ocnă, aflăm din Inscripţii în sare: Turda că „Salina 
a fost săpată prin metode exclusiv manuale.” În anul 1780 erau 6 ocne active la 
exploatarea Durgău - Turda, descria Johann Fichtel în lucrarea sa Contribuţii la istoria 
minerală a Transilvaniei. În epoca modernă s-a făcut o străungere între mina veche 
Terezia (în formă de clopot) şi mina nouă Rudolf (în formă de trapez). Geologul 
turdean Radu Cerghizan, stabilit în Germania, ne informează că „Salina Turda 
adăposteşte un exponat unic, prima maşină de pisat sare din România (moara de 
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sare) inclusă în patrimoniul istoric naţional.” De asemenea, mai poate fi admirat şi azi 
în Salină crivacul din lemn prin care sarea era scoasă la suprafaţă cu ajutorul a doi cai 
care puneau în mişcare un sistem de scripeţi Se apreciază că este singurul crivac încă 
funcţional din Europa.  

Mişcările sociale, revoltele au lăsat urme şi în Salină. Stau mărturie uneltele de 
pedeapsă prin tortură găsite prin ocne. Tăietorii de piatră şi iobagii erau aspru 
pedepsiţi pentru orice nesupunere. 

Şcolile din Turda Nouă şi Biserica Şovagăilor purtând hramul Sfintei Treimi 
sunt cele mai importante clădiri edificate în secolul al XV-lea pe acest loc. Regele 
Matei Corvin l-a numit pe Nicolae Olahus, o rudă de-a sa de viţă românească, prefect 
al Salinelor din Ardeal în 1467. Acesta „a permis românilor ortodocşi de la Salina 
Turda să-şi construiască în acel an o biserică proprie, ne departe de Salină, cu condiţia 
să lucreze la minele de sare.” Construită din lemn, biserica a fost arsă de ostaşii 
regelui care au jefuit oraşul în urma unor conflicte. În 1709 a fost reconstruită din 
temelii de Biserica Romană Unită cu Roma. Intervenţia lui Olahus pentru construirea 
bisericii din Turda Nouă prilejuieşte autoarei posibilitatea de a crea un portret cu 
ramificaţii în istoriografia umanistă „primului umanist adevărat de origine română”, 
urmărindu-i activitatea până la stingerea cărturarului la Bratislava în 1568. 

Înainte de a trece la efectele tămăduitoare ale aerului bogat în aerosoli din 
Salină, la calităţile lui terapeutice, la dezvoltarea turismului, Dana Deac simte nevoia 
să sublinieze şi să întărească faptul că muncitorii de rând ai Salinei au fost români. I se 
pare chiar curios că niciun istoric implicat cât de cât în problemă nu a precizat clar 
acest adevăr. De aceea ea spune apăsat că „tăietorii de sare (şovagăii) de la Salina 
Turda au fost români şi că în jurul Salinei s-a cristalizat nucleul românesc din 
localitatea Turda.”  Spune acest lucru Dana Deac după ce a studiat, consultat şi 
adnotat o seamă de texte şi titluri, o listă întreagă de cărţi şi articole referitoare la 
problematica dezbătută. Spune asta şi încă multe altele Dana Deac în Inscripţii în sare: 
Turda, cartea unei neobosite cercetătoare. O spune uneori repetând, reluând aceeaşi 
informaţie din două surse. O spune uneori năvalnic, grăbindu-se, vădind neglijenţe în 
redactare. O spune cu pasiunea cu care îşi descoperă de fapt propriul trecut. Trecutul 
oraşului ei. Trecutul turdenilor. Şi asta nu e puţin. Tocmai de aceea micile scăpări pot 
fi trecute cu vederea, căci rezultatul informativ e mai important decât nuanţările de 
ordin stilistic. Cartea ne conduce pe meandrele unui eseu despre rolul sării în istoria 
Turzii.  

Citind această carte îţi doreşti să cobori numaidecât în Salina Turda, chiar dacă 
eşti, ca mine, claustrofobic, pentru a vedea altarul la care se închinau tăietorii de sare 
înainte de a începe ziua de lucru, pentru a descoperi palatul subteran de o stranie 
frumuseţe, săpat în sare cu atâta suferinţă şi trudă de câţiva „şovagăi amărâţi”.  
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Maximinian MENUŢ 
 

ÎNTRE CER ŞI PĂMÂNT 
 

Sunt oameni pe care zorii îi 
prind visând cu ochii larg 
deschişi. Sunt oameni ce 
zugrăvesc cu pensula minţii 
imagini inedite sau doar banale, 
dar cărora apoi le dau viaţă. 
Scriitori, pictori, cameramani sau 
doar simpli fotografi poartă un 
singur nume: artişti!  

Dar dintre toţi... A fi poet 
este , fără doar şi poate, ochiul 
care soarbe profunzimea ideii 
adaptând-o în timp şi spaţiu. 
Reflexia gândirii separă fărâma de 
ostilitate şi puzderie de imagini se 
derulează în mintea artistului . 
Uneori, scandalizat de duplicitatea 
firii umane sau de zgomotul unui 
râs ironic, îşi încrucişează mâinile 
cu un vag sentiment al pierderii, 
al goliciunii. Apreciezi valoarea 
deosebită a omului ce 

imortalizează imaginea ideii în câteva cuvinte înşirate cu dibăcie în rânduri 
suprapuse.  

" E viaţa mea în toate . . . ! " pare să spună ultimul vers dintr-un poem, 
înainte ca tu să-ţi dai seama că mintea şi imaginaţia vor deschide ochiului tău 
imaginea vie a unor cuvinte.  

Poetul, descătuşat parcă de orice constrângeri, se dedică libertăţii şi magiei 
cuvântului. Mărturiseşte în poezie sentimentul durerii sau al frustrării 
întemniţat cu bună ştiinţă de zbuciumul unui suflet însetat.  

Poezia poate fi comparată cu un bărbat tânăr, şarmant şi ... liber, sau cu o 
femeie frumoasă uşor frustrată de tendinţele modei. De ce, de unde şi până 
unde, chiar dacă avem de-a face cu “Versuri târzii”. 

Poezia este o gradină botanică cu o splendoare stranie. Şoaptele ei îţi 
gâdilă sufletul sibilinic ca cântecul de sirenă. Îţi dă senzaţia că pluteşti pe 
valurile adevărului - fals ce produce o stare de nostalgie extraordinar de 



 67 

plăcută. Străfundurile sufletului se încarcă de energie şi parcă inima îţi bate în 
cadenţele ceasului cu cuc, sau ale pasării de acolo de la acasă.  

Pendularea între cer şi pământ a spiritului poetic, atitudinea de răzvrătire 
şi orgoliu sau de adâncire în sine, este căutarea de înnoire a ceea ce ne 
înconjoară. Poezia nu are limite de raţiune .  

  Aflat în căutarea "rostului poetic", alege calea dialogului: un timp al 
Prezenţei, al instituirii, constituirii şi reconstituirii expunerii, adecvat unui plan 
care vizează un scop conturat pe măsura asigurării între ţepuşele celor mai 
potrivite întrebări pe care poate să şi le pună Fiinţa. Poetul alunecă în lumea 
conexiunilor (din cele existente, în cele posibile) pentru a găsi un model al 
lumii, o paradigmă operaţională a fiinţei, capabilă de o schemă ontologic-
topologică.  

Naşterea operei e o relaţie mediată de Poet - subiectul, conceptul unei 
acţiuni şi morfologii divine: lui i se revelează, el găseşte "ferestre" şi “pe calea 
astfel luminată” aglutinează cuvintele rigide şi elastice, pînă izbuteşte să le 
aducă la un maximum de "imitare" a precuvintelor, a vibraţiei lor proprii". Ca 
şi în cazul muzicii, aici trebuie să cânte golul, tăcerea dintre cuvinte, ca şi 
culorile pe o pânză, cuvintele trebuie să înceteze de a mai fi identice cu sine, 
începând să fie. 

Cu clopul lui mare, sub care se ascunde narcisismul, scriitorul vine să-şi 
laude opera. Că doar e cel mai mare şi mai tare. Cu câţiva marafeţi reuşeşte să 
cumpere criticii avizaţi. Funcţia înaltă din cultură, luată pe criterii prosto-
politice îi permite să creeze legături. Un lanţ nesfârşit, în care dă premii şi 
primeşte premii. Dincolo de cartea scrisă în umbra discipolilor, el, omul 
închipuit de cultură, taie cu catărul tot cea ce înseamnă condei, talent, artă…Că 
doar de ce mai e nevoie de alţii? E suficient el. Şi aşa opera unora rămâne 
nescrisă, în atelierul de creaţie, neizbutind să ajungă la public, marele 
judecător…Ha, ha, ha ce mai balivernă, de parcă ceva ar răzbate în grosolănia 
zilei de azi. 

 Întristat, tânărul se retrage în matca bacoviană, pentru a se feri de 
ploaia cu venin a marelui nul…Cu credinţa din ce în ce mai puternică în 
Divinul Creator, cel care a făcut Cerul, Pământul, Apele şi…Cuvîntul. Care era 
de la El şi El era Cuvântul… 
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Eva MARTIN 

SUB CERUL ÎNSTELAT 
 

 Când auzim cuvântul război ni se face rău şi parcă nu vrem să ne amintim 
de aşa ceva, de războaiele care au fost pe vremuri sau care mai sunt şi azi, în unele 
ţări. Totuşi, în această carte vă voi povesti despre război, dar şi despre iubire, căci 
fără iubire nu se poate, doar din iubire trăim. 

 Acum, când  el îmi povesteşte despre război, prin ce a trecut, simt prin 
vocea lui emoţia trăită atunci, căci vocea îi este tremurândă şi ochii-s în ceaţă. Da, e 
emoţia tragediei sau parcă a sfârşitului lumii, căci aşa vedea viaţa, atunci, trăind 
acolo, în timpul războiului. Sau, teroarea, o inimă cuprinsă de flăcări şi parcă fără 
scăpare. Când te întinzi noaptea pe undeva să dormi, pe unde apuci, pe paie, poate, 
te gândeşti că probabil îţi spui ultima rugăciune. Iar când te întinzi să dormi, doar 
aţipeşti, să nu cumva să te trezeşti cu o mitralieră la tâmplă. 

 
.............................................................................................................................................. 
 
 Printre povestirile noastre, mâncare, am şi dansat câteva melodii. Nu mă 

puteam răbda să nu dansez, atât de mult îmi plăcea muzica aceea. Îmi oferise şi mie 
câteva CD-uri, iar acasă la mine numai muzica aceasta se auzea, până noaptea 
târziu. Vecinii mei poate credeau că se mutase vreun arab la mine. 

 La un moment dat a trebuit să merg la toaletă: 
 - Pot să ies puţin? Unde e toaleta? 
 Mi-a răspuns zâmbind şi, urmărindu-mă cu privirea, măsurându-mă de jos 

până sus, îmi spuse: 
 - Ce siluetă tu eşti! 
 L-am privit îndelung, după care am ieşit. Pe hol, i-am cerut Magdei un 

prosop şi am ieşit în grădină, mergând pe alee cu paşi repezi spre piscină. Locul 
unde mă aflam în lumea mea, unde eram cea mai fericită. Nu-mi era teamă de 
noapte, lampadarele şi felinarele erau aprinse. Abia aşteptam să intru în apa 
limpede şi caldă. Am înotat şi      m-am scăldat până am obosit. Am dat din mâini 
şi din picioare mai ceva ca o broască. M-am retras apoi o clipă pe marginea piscinei 
să-mi trag sufletul, aşezându-mă cu fundul pe margine, picioarele fiind în apă, 
mişcându-le tot timpul. Sprijinită de mâini, lăsată puţin pe spate, priveam cerul. 

 - Câte stele! Spun eu uimită. 
 Ce mult îmi plăcea...! Parcă nu mai voiam să mă despart de această 

atmosferă superbă, de grădina înflorată, de apa limpede şi caldă, de stelele care mă 
priveau... O noapte de august caldă. 

 În casă, simţind lipsa mea cam mult, David o întrebă pe Magda: 
 - Unde plecat domnişoara? N-ai vazut? 
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 Dar menajera nu-i răspunse, dând din umeri, făcându-se că nu ştie. 
 Dându-şi parcă seama unde pot fi, spuse: 
 - O...! Eu ştiu unde plecat ea! 
 ... Fericită, cu picioarele tot mişcându-mi-le în apă,mi-am ridicat din nou 

privirea spre cerul senin, scoţând un oftat de fericire. Privind stelele, privind cerul..., 
mâna dreaptă îmi alunecase pe gresia udă, atingând parcă ceva. Am privit în jos 
înspre mână, pipăind acel ceva. 

 Dar holbându-mă mai bine, căscând ochii mari, ditr-o dată am scos un 
ţipăt de frică. Era... un pantof negru. Corpul meu tremura ca-n filmele de groază. 
Ridicându-mi privirea încet în sus văd... două picioare. Era el! Uitându-mă în ochii 
lui, cu ochi de groază, eu fiind goală, mi-am acoperit repede pieptul gol cu o mână, 
iar cu cealaltă goliciunea mea dintre coapse, neştiind ce să fac, ce să spun. 
Amuţisem. 

 - Ce frumoasă tu eşti! îmi spuse el. 
 Şi mă atinse uşor cu o mână pe umărul gol, eu ferindu-mă repede de mâna 

lui.   M-a atins din nou, de data aceasta cu ambele mâini, el fiind în spatele meu. 
 - Amy..., şoptise el. 
 Îmi mângâia foarte încet umerii uzi şi goi. Dar acum mâinile lui coborâră 

spre piept. 
 - Nu! am spus, oprindu-l cu mâinile mele. 
 - Te rog... Tu placi la mine foarte mult. Tu, aici la suflet de când eu 

cunoscut pe tine. 
 Cât de mult îl iubeam, dar nu-i spusesem niciodată. Şi îl doream. Îl 

doream atât de mult. De mult visam la un sărut de la el, dar... 
 A venit în faţa mea, aplecându-se lângă mine. Îmi atinse sânii, dându-mi 

mâinile la o parte, începând să-mi mângâie uşor sânii cu mâinile calde. Vrând apoi 
să-şi coboare o mână în jos, spre abdomen, l-am oprit, acoperindu-i mâna cu 
mâinile mele. 

 - Prinţesa mea, îmi şoptise el, după care s-a aplecat acoperindu-mi 
coapsele ude cu sărutări fierbinţi, urcând apoi cu buzele lui înspre triunghiul meu 
de păr ascuns sub mâna mea. Foarte fin îmi dăduse mâna la o parte, sărutându-mă 
cu buzele înfiorate, cu o mână luptându-se cu picioarele mele să mi le desfacă, dar 
nu reuşea. 

 - Te rog, vreau să mă îmbrac şi să plec acasă, îi spun speriată şi cu vocea 
tremurândă. 

 - Nu, eu nu las tu pleci. Eu am vrut de mult timp să sărut pe tine, dar... nu 
ştiu, venit greu întodeauna la mine. Amy, te rog, tu placi la mine foarte mult, îmi 
spuse el, cu mâna arătând înspre inima lui. Tu, aici la inima mea..., de mult. Eu 
vreau acum sărut la tine. Te rog... Noi cunoaştem deja de câteva luni... 

 Mă uitam la el mută de vorbele lui. Îl priveam cum se dezbracă. Chiar se 
dezbrăca..., nu glumea. Îşi dădu jos hainele de pe el încet, pe rând, cămaşa, cureaua, 
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pantalonii. Dar când a ajuns la chilot, mi-am întors privirea, uitându-mă în jos, cu 
mâinile împreunate la piept, acoperindu-mi sânii de ruşine. Apoi l-am privit cu ochi  
miraţi cum aranja hainele şi a le mele şi a le lui, unele peste altele. Doamne ce jenă 
îmi era! 

 - Vino aici, draga mea! îmi spuse el luându-mă în braţe şi aşezându-mă 
peste haine. 

 Cât de mult aşteptasem asta, să fiu în braţele lui, iubirea mea, el... 
israelianul. Luna, stelele ne priveau zâmbitoare sub cerul întunecat, în liniştea 
nopţii. Printre şoaptele noastre de iubire, auzeam şi greierii în grădina parcă adusă 
din Paradis. 

 Rămaşi amândoi întinşi pe hainele tosănite de îmbrăţişările noastre şi 
privind cerul, îi spun: 

 - Alege-ţi o stea. 
 El a râs, după care a şoptit: 
 - Aleg steaua din mijloc, de la Carul Mic. 
 - Uite, eu aleg steaua din colţul drept al Carului M..a...re! spun râzând. 
 - Ha!Ha!Ha! râdeau amândoi. 
 - Hai să le dăm şi un nume. Vrei? îl întreb eu. 
 - Da..., îmi răspunse zâmbind. 
 - Steaua ta se va numi... Israel! îi spun şi el se uita mirat la mine... Iar steaua 

mea se va numi ... Israela! continui zâmbind. 
 -...Frumos, vorbi râzând şi cu ochii miraţi. Îi plăcea, era fericit, simţeam 

asta. 
 -Ştii, nu înţeleg de ce nu te-ai uitat la mine în prima zi când ne-am 

cunoscut, când te-am salutat, şi nici nu mi-ai răspuns la salut. Ai stat cu spatele. De 
ce? Ai ceva cu femeile? 

 Nu-mi răspunse, zâmbea doar. 
 - Ce frumos se vede cerul înstelat! schimb vorba, după aceea am 

continuat: Ar trebui să merg acasă, e târziu. 
 - Nu, Amy, tu rămâi, te rog, aici la noapte. 
 La insistenţele lui am rămas. Ne-am îmbrăcat, apoi am intrat în casă. Am 

urcat singură la etaj, în camera de oaspeţi, dar nu înainte de a-mi lua şi câteva 
banane de pe fructiera din sufragerie. Odată intrată în cameră, ce văd? Pe masă se 
afla o fructieră plină cu banane. Ştia că îmi plac. Când le-am luat pe cele de la 
parter, nu-mi spuse că există şi în cameră, doar îmi zâmbise. Inspectasem camera, 
după care m-am aşezat pe pat îmbrăcată cu pijama, cu fructiera lângă mine. Şi nu 
apuc bine să îmi desfac o banană, că el era deja la uşă, îmtrebând: 

 - Pot să intru? 
 Venise tot în pijama, ca şi altădată, dar de altă culoare. Aşezaţi amândoi 

confortabil în pat, el înconjurat de perniţe ca un rege, eu la colţul patului. Cu gura 
plină cu banane, îi şoptesc: 
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 - De astăzi îţi voi spune Israel, dacă nu te superi şi de azi vreau să încep să 
scriu despre tine în cartea mea, aşa că Israel..., aştept să-mi povesteşti. 

 El râse. 
 - Ştii, eu duc la tine odată la Israel. Ai să vezi. Acolo mănânci la tine 

banane câte vrei... Direct de la pom. 
 - Glumeşti..., spun eu râzând. 
 - Nu, nu glumesc! Eu chiar duc la tine la Israel... Şi cu ce încep la tine 

povestea? mă întreabă el. 
 - Cu ce vrei. Începe cu începutul. 
 - Bine. Mai întâi dai la mine un pupic dulce, apoi spun la tine ce vrei. 
 M-am apropiat de el atingându-i foarte uşor buzele, iar cum buzele mele 

erau dulci de la fructe, el îmi zise: 
 - Hîm..., ce dulce tu eşti, mai vreau... 
 Şi i-am mai dat un sărut, dar de data aceasta nu am scăpat de braţele lui 

care mi-au cuprins trupul, rostogolindu-ne, tăvălindu-ne de mai multe ori printre 
perne, cu buzele noastre lacome nedeslipite, în freamătul săruturilor fierbinţi, 
pierduţi de pasiune, în şoapte de iubire. 

 Se făcuse miezul nopţii când ne-am revenit, când am devenit oameni 
serioşi, tolăniţi printre pernele moi, el cu o ceaşcă de cafea, eu cu foi şi un creion în 
mână, pregătiţi parcă să înceapă filmul, povestea lui. 

 
 



 72

UNEORI SUNTEM ŞI NOI HIPERBOREI 

 
DE VORBĂ CU SCRIITORUL MIRON SCOROBETE 

 
1. De fapt ce pierdem noi şi ce câştigăm numindu-ne români şi nu daci ori geţi? – acest lucru mi se 

pare în primul rând important. Cu siguranţă, nemainumindu-ne geţi pierdem ideea de popor nemuritor, 
pentru că geţii erau cei ce se credeau nemuritori. 

Şi eu văd numele nu sub un unghi mai degrabă utilitar, cât „sub pecetea tainei”, aşa 
cum întrebarea dumneavoastră sugerează. Cuvintele, cum ştiţi, au în ele o forţă 
misterioasă. Oamenii cred nu fără temei în puterea rugăciunii, a binecuvântării, a 
blestemului, a descântecului. Lumea a fost creată prin cuvânt. Sigur, Creatorul, fiind 
atotputernic, o putea crea oricum, aşa cum dorea. Dar pentru a aduce ceva la existenţă a 
fost nevoie de cuvânt. Dumnezeu Însuşi coborât la starea de om este Cuvântul întrupat. 
Dar dacă în general cuvintele întrupează în ele o forţă, cu atât mai mult au această 
proprietate cuvintele-nume, cele ce reprezintă esenţa unei persoane. Eu cred că Viteazul şi 
Eminescu nu s’au numit întâmplător Mihai. Numele nu e un accident al hazardului ci o 
predestinare. Iar dacă aşa stau lucrurile cu numele de persoane, trebuie să ridicăm ştecheta 
şi mai sus când e vorba de numele unei ţări, al unei colectivităţi umane, nume ce trebuie să 
sintetizeze esenţele tuturor membrilor acelei colectivităţi. 

Eu nu am nimic împotrivă ca noi să ne numim daci sau geţi şi România să se 
cheme Dacia. E un nume prestigios, cunoscut din antichitate şi perpetuat pe tot parcursul 
evului mediu când în hărţile epocii peste cele trei Ţări Româneşti, atunci despărţite, se 
aşternea numele unificator Dacia. În secolul XIX, când idealul Unirii se simţea aproape de 
împlinire, numele de Dacia era cel mai des şi mai cu înfocare pronunţat (Dacia literară, 
Magazin istoric pentru Dacia etc.). 

Probabil că strămoşii noştri ca etnie se numeau geţi, aşa cum istoriografia i-a 
înregistrat din cele mai afunde timpuri. Cred că F. Altheim avea dreptate când considera 
pe dacus un adjectiv derivat de la daos (lup). Cum Strabon susţine că „dacii s’au numit mai 
întâi daoi”, ar însemna că ei îşi ziceau la început de-a dreptul „lupi” şi abia mai apoi au 
adjectivat termenul şi şi-au spus „lupeşti”. Geţii îşi spuneau prin urmare daci ca să-şi 
sublinieze o trăsătură specifică a lor, că ei sunt „de-ai Lupului”, „lupeşti”, dat fiind faptul 
că totemul lor era Lupul. Străinii, la început romanii, care au avut cu ei atâta de furcă, apoi 
ceilalţi, când nu le spuneau geţilor pe nume, le aplicau porecla aceasta, de lupeşti (daci), 
termen ce s’a generalizat în defavoarea celui legitim, de geţi. De altfel, termenul get şi 
derivate ale lui existau în numele capitalei inseşi, Sarmisegetuza, şi al râului ce curgea prin 
apropierea acesteia, Sargetia, ca şi în nume de cetăţi, precum Dinogetia, sau de triburi, ca 
tirageţii. 

Şi ca dovadă că preţuirea mea pentru Dacia e cu totul sinceră şi nicidecum o poză 
de circumstanţă, numele Daciei figurează pe coperta cărţii mele testamentare, cea care a 
provocat şi această îndelungă (pentru mine şi deosebit de bucuroasă – cuvânt dacic) 
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convorbire. 
2. Dar să lăsăm la o parte acest subiect prea terestru, să mai dospească, şi să mergem din nou în 

Eden, adică, parafrazându-vă, să discutăm despre daci. În cartea dumneavoastră, raiul pare o contopire a 
nordului hiperboreean cu sudul biblic. La un moment dat spuneţi: „Este uluitor să constaţi cu câtă vigoare 
spiritualitatea hiperboree, aşa cum ne-a fost ea cunoscută în scrierile antice, prin daci s’a perpetuat la 
români.” 

Vă rog să explicaţi. 
N’aş putea explica mai mult decât am făcut-o în carte. Acolo atribui, bazat pe 

metode mai sigure decât cele cu Carbon 14, colindelor noastre „laice” (de fapt, nu laice, ci 
precreştine) o vechime de mai multe milenii. Şi tot aşa sunt alte specii, precum baladele, 
care vă preocupă pe dumneavoastră în mod deosebit, bocetele etc. Vă reamintesc ce spun 
acolo despre un descântec: 

„Pastores te invenerunt  Ciobănaşii te aflară 
Sine manibus colligerunt  Fără mâini te prinseră 
Sine foco coxerunt  Fără foc te fripseră 
Sine dentibus comederunt.   Fără gură te mâncară. 
Avem desigur impresia că ne aflăm în faţa unei juxte, un text latin alături de traducerea sa cuvânt 

cu cuvânt în română. Textul latin a fost însă publicat de un autor roman (de fapt gal romanizat), 
Marcellus Empiricus, în lucrarea sa De medicamentis în secolul al V-lea, iar cel românesc a fost cules 
în Oltenia la sfârşitul secolului al XIX-lea. De fapt e greşit să vorbim despre două texte. Este unul şi 
acelaşi text, înregistrat în două momente diferite, la o distanţă de 1500 de ani, el evidenţiind toate 
modificările suferite de limba în care a fost rostit neîntrerupt, dar păstrându-şi întru totul substanţa neatinsă, 
inclusiv vocabularul. Sigur, descântecul n'a fost creat în secolul V când l-a notat autorul roman. Putea să 
aibă atunci o vârstă de alte 15 secole, sau de zece ori pe atâta, pentru că aşa cum a ajuns neschimbat până 
la noi după un mileniu şi jumătate, acelaşi comportament l-a avut cu siguranţă şi mai înainte, pe o distanţă 
de timp inevaluabilă.” 

E aceasta o probă, cu documente scrise, administrată celor ce se îndoiesc că un 
fenomen – text, obicei, ritual – poate străbate perioade uriaşe de timp fără să fie alterat, 
fără să sufere modificări.  

Satul tradiţional, pe care eu şi dumneavoastră l-am mai apucat înainte de a-şi da 
duhul, nu s’a schimbat fundamental pe parcursul a mii şi mii de ani. Casa era aceeaşi, de 
lemn şi acoperită cu paie, îmbrăcămintea oamenilor aceeaşi, toarsă, ţesută, cusută de 
gospodină, uneltele aceleaşi, făurite de gospodar. Dar înăuntrul acelei case, şi spiritualitatea 
rămânea aceeaşi – credinţele, cântecele, jocurile (horele). Există o luptă dialectică între 
ispita însuşirii a ceea ce apare nou şi inerţia rămânerii în cele moştenite. Nici una din aceste 
tendinţe nu trebuie blamată ci doar ca ele să fie (cum se spune azi frecvent) gestionate cu 
echilibru şi înţelepciune. E necesar, adesea chiar obligatoriu, să te conectezi la ultima 
noutate, dar asta nu-ţi dă deloc dreptul să ridiculizezi ori chiar să interzici preluarea şi 
cultivarea tradiţiei. 

(Cineva, asistându-ne, ne-ar putea judeca: Iată-i pe ăştia preţuind atâta tradiţia, dar 
cum o fac? Nu cântând din fluier la oi, nici legănându-se în carul cu fân, ci pe internet. 
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Halal tradiţie!... Dar tocmai felul acesta al nostru de a acţiona cred că nu ne recomandă 
drept nişte deşuchiaţi, sau, şi mai rău, nişte ipocriţi, ci ca oamenii cei mai normali, care 
gestionează, cum ziserăm, corect ispita însuşirii a ceea ce e nou şi preţuirea celor 
moştenite).  

Şi chiar această convorbire a noastră, despre daci, pe internet, e ea însăşi o dovadă 
concretă a vigoarei cu care spiritualitatea hiperboree prin daci se perpetuează la români. 

Ceea ce moştenim de la hiperborei e capacitatea de a trăi misterul. De la romani 
avem scepticismul, toată gama ironiei de la umor la sarcasm, pragmatismul. Coordonata 
metafizică am moştenit-o prin daci de la hiperborei. 

  Toată alcătuirea existenţei de azi e programată spre a desfiinţa misterul. Noi 
suntem descendenţi ai hiperboreilor în măsura în care nu ne mulţumim să rămânem doar 
cu misterul morţii, pentru că acesta nu poate fi desfiinţat, şi să acceptăm o viaţă despuiată 
de mister. Nu numai moartea ci şi viaţa e plină de mister. Un ins care iubeşte este unul 
care surprinde misterul fiinţei iubite, mister ce tuturor celorlalţi le rămâne inaccesibil, 
nesesizabil. Ce a găsit „ăla” la „aia”?, se întreabă ceilalţi, cei ce nu percep misterul aceleia 
cu care doar îndrăgostitul a intrat în rezonanţă. Dar hiperboreii intrau în rezonanţă nu 
numai în cadrul registrului uman ci şi în cel al naturii, cu un peisaj pe care-l îndrăgeau, cu 
care se regăseau în intimitate, pe care ei îl înţelegeau şi se simţeau înţeleşi de el, cu un reflex 
al anotimpului, un apus de soare, o irizare a zăpezii proaspete cu urme de sălbăticiuni, cu 
o boare înmiresmată, cu despletirea unei cascade sau cu, aşa cum îi spuneau alintat mai 
demult urmaşii hiperboreilor, un sân de mare, cu un cântec care se simte în sufletul tău ca 
într’o cutie de vioară, în largul lui, şi, tot precum cutia de vioară, îţi face sufletul să vibreze, 
cu bolta înstelată într’o noapte de vară, când în iarba răcoroasă se naşte roua – în toate 
respirând neprihănirea Genezei. Uneori mai reuşim şi noi. Intrăm atunci în rezonanţă cu 
strămoşii noştri, hiperboreii. Suntem atunci şi noi hiperborei. 

3. În acelaşi timp, există o componentă creştină care se simte în fiecare frază. Spre exemplu, 
Valahia este Ţara Havila din Biblie, la hitiţi ajungeţi prin regele David, Mioriţa apare ca poemă 
fundamentală a umanităţii evocând epoca Genezei şi aşa mai departe. Cineva ar putea spune: iată, 
Scorobete şi-a însuşit postulatul cum că tot ceea ce există pe pământ este conţinut în Biblie. Ar avea dreptate 
sau nu să facă o astfel de afirmaţie?  

Pentru că în întrebare parcă simt o delicată dojană, mă văd îndreptăţit să mă explic 
mai pe larg. 

Eu văd Biblia nu altfel decât o vede un creştin; un creştin care însă a citit-o în 
copilărie, purtând-o în traista cu merinde prin singurătăţile pădurilor pe unde păştea „acele 
puţine oi”. („Cu cine ai lăsat tu acele puţine oi în pustie?”, îl întreabă fratele mai mare pe 
copilul David venit pe câmpul de bătaie, acolo unde îl va răpune pe îngâmfatul şi crezut 
invincibilul Goliat. În grija cui ai lăsat tu acele puţine oi ca să citeşti Scriptura din scoarţă’n 
scoarţă?, m’ar fi putut întreba şi pe mine fratele meu mai mare. Dacă dădea lupul [daos] în 
ele? În grija cui laşi tu acele puţine oi ca să te strecori pe teribilul câmp de luptă a spiritului, 
a vieţii eterne, care e Sfânta Scriptură? În grija Lui, aş fi răspuns. Şi El e păstor, Păstorul cel 
Bun...) Şi mai văd Biblia ca unul care a recitit-o apoi ca intelectual, cu tot scepticismul şi cu 
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tot spiritul critic, cu toată cenzura severă a celui ce nu vrea sub nici un motiv să creadă, 
care nu acceptă decât ceea ce e palpabil dovedit, dar care, în cele din urmă, cedează cucerit 
de adevărul ei. Şi mai văd Biblia ca unul care a studiat în amănunţime teologia, care, în 
urma acestor studii şi nu printr’o impresie subiectivă, are conştiinţa că în faţă are un text 
unic, separat de toate celelalte, nu unul dintr’o serie, care serie poate cuprinde mitologia 
greacă, filosofia lui Hegel şi Marx, Legendele regelui Arthur, – un text inspirat. 

Dacia, o adevărată obsesie, sublimă, a fost privită din cele mai diferite unghiuri: 
istoric, arheologic, numismatic, mitologic, etnografic, folcloric, lingvistic, religios… 
Nimeni înaintea mea nu a privit-o prin prismă creştină, şi e explicabil de ce: necredincioşii, 
pentru că nu vedeau Biblia demnă de încredere şi, cu atât mai puţin, ca având caracter 
documentar, deci o ignorau din capul locului; cei ce cred în Biblie, pentru că nu vedeau 
nici o legătură între aceasta şi Dacia. Eu am avut îndrăzneala nesăbuită de a mă opune 
amânduror acestor tabere, deci tuturor: să consider Biblia demnă de toată încrederea şi să 
văd legătura intrinsecă dintre ea şi Dacia. Vă reamintesc cele trei colţuri ale triunghiului pe 
care eu îl socotesc a fi fost Edenul: Egiptul, Mesopotamia şi spaţiul traco-elen. Primele 
două apar în Biblie explicit şi in extenso. Lipsea din exegeza biblică cea de a treia 
componentă, nesesizabilă la o lectură obişnuită, dar conţinută în substanţa textului, pe 
care eu am intuit-o şi am scos-o la vedere. Şi s’a dovedit că de fapt îndrăzneala mea nici 
nu a fost nesăbuită, cum pare, din moment ce tot ceea ce cartea afirmă se confirmă 
documentar, puternice contraforturi sprijinind edificiul din toate părţile. Şi faptul de a nu fi 
refuzat solidaritatea nici unuia din aceste contraforturi evidenţiază viziunea mea de creştin 
adevărat şi nu de creştin limitat, din aceia care, de exemplu, resping mitologia ca pe un 
univers al idolilor ori descoperirile ştiinţifice ca pe nişte scorneli diavoleşti. 

E firesc deci ca atâtor titluri – Dacia preistorică, Dacia hiperboreeană, Dacia sacra – să-l 
adaug şi eu pe cel de Dacia edenică. De ce eu am folosit pentru prima oară această sintagmă 
am arătat mai înainte: fie că nu se credea în existenţa Edenului, fie că nu se făcea legătura 
între el şi Dacia. Ei bine, acum formula aceasta se vehiculează cu nonşalanţă, fără, 
bineînţeles, a se cita (cu excepţia dumneavoastră) sursa, ca şi cum potrivirea cuvintelor ar 
fi de la sine înţeleasă, uzuală de pe vremea Daciei şi a Edenului. Şi tot aşa, se preiau 
fraudulos alte date ce în carte sunt premiere absolute, ca identificarea ţării Havila cu 
Valahia, socotirea statuetelor de la Hamangia a fi perechea primordială, Adam şi Eva, 
soarta Edenului în condiţiile derivei continentelor, cei trei magi de la Ravenna cu căciuli 
dacice, existenţa tot acolo a portului popular românesc şi altele şi altele, e plin internetul de 
ele. Asta în condiţiile în care cartea nici nu e difuzată (sau poate că e, fără să ştiu eu, 
piratată, desigur, că altfel n’are cum; am văzut că pe internet se vinde cu 30 de euro). 

 Şi, pentru că sunteţi dobrogean, de pe pământul pe care Apostolul Andrei l-a 
călcat, vă mai povestesc un episod în continuarea celor spuse imediat anterior. Ştiţi ce 
importanţă i se dă azi Apostolului Andrei. Dar ştiţi de unde a pornit totul? La o întâlnire 
pe care mitropolitul Antonie al Ardealului a avut-o cu publicul clujean în 1995, am propus 
ca ziua de 30 noiembrie, care până atunci era una obişnuită, cenuşie, printre celelalte, să fie 
trecută cu roşu în calendar. De ce, ziceam, catolicii îi dau atâta importanţă Apostolului 
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Petru, considerat ca întemeietorul Bisericii din Roma, iar noi îl ignorăm pe întemeietorul 
Bisericii noastre, Apostolul Andrei, care e de fapt fratele lui Petru, ba, mai mult, cel ce l-a 
adus pe Petru la Hristos? Suntem una din cele doar câteva Biserici Apostolice, întemeiate 
direct de Apostoli, şi, în loc să ne mândrim cu aceasta, o tratăm cu indiferenţă, ca pe un 
mărunţiş neînsemnat. Mitropolitului Antonie i-a plăcut foarte mult intervenţia, cu atât mai 
mult, a spus, cu cât vine de la un mirean, şi a doua zi a făcut propunerea Sfântului Sinod, 
care s’a nimerit să aibă întrunirea chiar atunci. La sfârşitul acelui an, calendarele Bisericii 
Ortodoxe Române apăreau cu o sărbătoare în plus, 30 noiembrie, care, deloc întâmplător, 
ci ca un dat al destinului, precede Ziua noastră naţională (sărbătoarea noastră naţională, 
care ţine două zile, are două componente: una religioasă şi alta istorică). Aceasta a fost 
scânteia care a aprins uriaşa vâlvătaie în centrul căreia e Sfântul Andrei azi. Nu spun, 
Doamne fereşte!, că până atunci nu se ştia nimic despre Sfântul Andrei şi că eu am 
declanşat cultul lui. Spun doar că acest subiect era, ca să folosesc un termen masonic, „în 
adormire”, eu stârnind revirimentul la care asistăm.  

Şi, pentru că se aşază firesc în context, să precizăm că Sfântul Andrei e Apostolul 
dacilor-lupi, calitatea de Apostol primind-o de la Hristos, iar cea de „stăpân al lupilor” 
preluând-o de la zeul hiperboreu Apolo. 

Cu scuzele cuvenite pentru că mă tot autocitez, vă voi transcrie un gând din Jurnalul 
intim al Daciei edenice, jurnal pe care sunt sigur că, atunci când va fi să apară, îl veţi 
parcurge cu interes: Există într’o colindă un vers mirific: „pă cer, pă pământu”. Acolo am situat eu 
Dacia edenică. Cei ce nu o înţeleg se află fie prea detaşat „în cer”, ceea ce e, totuşi, mai puţin probabil, fie, 
mai degrabă, prea de tot „pe pământ”. Fac precizarea că inegalabila colindă la care mă refer, cea 
mai dragă sufletului meu, a fost culeasă din părţile dumneavoastră (Peceneaga-Măcin). 

Celor ce ar zice: „Iată, Scorobete…”, le-aş răspunde: Eu sunt dac, dar unul trăind 
după ce Apostolul Andrei ne-a trecut pragul. Or, un dac de după Apostolul Andrei nu se 
poate comporta altfel decât ca un dac de dinainte de Apostolul Andrei. Aşa cum acela 
credea integral în învăţătura lui Zamolxe, şi eu cred integral în învăţătura lui Hristos. S’ar 
putea închipui un dac care să pună la îndoială învăţătura lui Zamolxe, să o filtereze prin 
sitele raţionamentelor, să o mai ţină de formă dar în sinea lui să se dezică de ea? Nici eu cu 
credinţa mea nu pot proceda decât exact la fel. 

Astfel că afirmaţia dumneavoastră „există o componentă creştină care se simte în fiecare 
frază” eu nu o iau ca o rezervă, chiar dacă asta a vrut să fie, ci ca un premiu: aceasta am 
dorit-o şi, dacă e aşa, înseamnă că am reuşit. 

4. Şi totuşi, mare parte din literatura folclorică a românilor este precreştină, cu siguranţă. Amintiţi 
despre Vasile Lovinescu şi René Guénon, precum şi teza potrivit căreia un mare cod de înţelepciune nu 
dispare niciodată cu totul, el se poate regăsi după mii de ani în folclor. Prin urmare, zalmoxismul, ca religie 
ori doar ca înţelepciune getică, are mai multe şanse să poată fi descifrat prin folclor decât prin cioburile 
arheologilor. Fac această afirmaţie în contextul în care un reputat istoric român, supărat, a declarat nu 
demult: „Să ne mai lase folcloriştii în pace!” Dacă am greşit, vă rog să mă contraziceţi. 

Sper ca reputatul istoric să se fi referit la „folcloriştii” de ocazie, cei ce interpretează 
aberant piesele folclorice, şi nicidecum să manifeste dispreţ faţă de folclorul autentic. Aţi 
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constatat că eu îmi bazez mare parte din demonstraţii pe folclorul precreştin, eu 
considerându-l nu numai foarte vechi ci, prin unele texte fundamentale, cum e Mioriţa, ca 
venind chiar de la facerea lumii. Sigur că în ceea ce are el mai înţelept, mai nobil, mai 
cuminte, mai bun, poporul român posedă şi azi elemente ale învăţăturii lui Zamolxe, 
depistabile în folclor, dar şi în morală, în comportament, în profilul sufletesc (nu luăm 
acum în considerare aluviunile detestabile din care avem cu prisosinţă). Şi leg cele ce spun 
acum de răspunsul anterior tocmai pentru a vădi că nu mă contrazic. Învăţătura lui 
Zamolxe a supravieţuit, nu paralel, ci împletită cu creştinismul. Pentru că, aşa cum Însuşi a 
spus, Iisus nu a venit să strice ci să împlinească. Creştinismul face metanoia, adică 
primenirea sufletului, şi nicidecum inginerie genetică, să reteze adică tot ce a fost mai 
înainte şi să altoiască ceva ce nu a mai existat, un surogat creat ad-hoc. Zamolxismul a 
supravieţuit încă două mii de ani în creştinism. Creştinismul nu l-a desfiinţat ci l-a preluat 
şi l-a perpetuat. Nu creştinismul e deci cel ce periclitează suprevieţuirea şi de acum încolo 
a zamolxismului, ci experimentele ce se execută azi pe spiritualitatea omenirii întregi, cele 
ce ameninţă şi creştinismul şi zamolxismul, tot ce e credinţă. 

5. Să comentăm fotografia de la pagina 335, cea reprezentându-l pe autor, în tinereţe, cu oile. 
Ghicesc în ea o urmă de nostalgie atunci când v-aţi hotărât să o aşezaţi în carte, în cuprinsul capitolului 
„Pe-o gură de rai”. Ce amintiri aveţi din Hiperboreea? Credeţi că este un  noroc ori o defavoare faptul că v-
aţi născut la sat? 

O binecuvântare. Un privilegiu ce se vede că, totuşi, nu mi s’a acordat chiar fără 
rost, din moment ce îmi exprim admiraţia faţă de sat de câte ori se iveşte prilejul. Satul 
tradiţional, cel în care eu m’am născut şi m’am format până să fiu „dat la şcoli”, nu era un 
loc marginal, pierdut pe undeva pe dincolo de periferia oraşului, care se zbătea să fie o 
anexă a urbanului sau măcar o imitaţie cât de cât a acestuia, ci intersecţia centrală, punctul 
în care Pământul comunica viu şi permanent cu Cosmosul. Noi, cărturarii, îi privim de 
sus pe ţărani pentru că sunt inculţi. Dar, în vreme ce noi vedem Cosmosul prin formule 
abstracte, ţăranul trăieşte cu Cosmosul în totală intimitate. Între noi şi el deosebirea e 
aceeaşi ca dintre un psiholog care descrie teoretic ce e iubirea şi un îndrăgostit. Primul 
poate fi savantul savanţilor, iar celălalt un analfabet – distanţa dintre ei e ca de la pământ la 
cer. Eu, cel de azi, cult, (cum mă consider şi cum mă atestă diplomele), am putut scrie 
Dacia edenică. Acela din fotografie n’ar fi putut pentru că nu avea cultura mea. Numai că el 
nici nu avea nevoie să o scrie: el trăia în Dacia edenică. (Dar să vă fac o destăinuire: eu, cu 
toată cultura agonisită în decursul atâtor decenii, sunt tot acela). 

 În încheiere, mi se pare potrivit să reproduc ce a scris odată poetul Nicolae Drăgan: 
„Averea poetului n’a fost, nu este şi nu va fi în vecii vecilor nimic altceva decât o grămăjoară infimă de 
scrum, tulburător mirosind a Rai, după ce au ars toate cuvintele.” Dacă în cartea mea despre daci se 
simte pe alocuri mirosul de Rai, înseamnă că sunt un om bogat. 

 
Interviu realizat de GHEORGHE ŞEITAN 
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Adalbert  GYURIS 
 

DESENUL FACE PARTE DIN EUL MEU ... 
 
  Îl cunosc pe domnul Peter  

Kneipp71 din anul 1965,domnia sa fiindu-
mi profesor de desen la şcoala generală 
din Bocşa Română. Mai târziu mi-a fost 
din nou dascăl la Şcoala Populară de Artă 
din Reşiţa unde eu am urmat cursurile de 
pictură. 

Domnia sa este un adevărat 
profesionist cu o vastă cultură şi mă bucur 
că am avut norocul să cunosc un 
asemenea OM. 

De aceea îl recomand cu căldura 
tuturor celor care iubesc arta şi faşcinaţia 
ei făcând cunoştinţă cu pictorul  Kneipp 

                                                           
71 Peter  KNEIPP:  născut la 24 iunie 1939  in  Jebel,judeţul Timiş; studii:absolvent al 
Facultăţii de Arte Plastice din Timişoara clasa S.Krzyzanowska şi G.Popa 1962-65; 
profesor de desen la Liceul teoretic din Bocşa şi Şcoala populară de Arte din Reşiţa cu 
activitate în domeniul picturii,graficii şi artistice ( organizări de tabere, expoziţii, cronici 
plastice, vernisaje, jurizări,etc.); membru fondator al Asociaţiei artiştilor plastici din judeţul 
Caraş-Severin;-membru al cenaclului Uniunii Artiştilor plastici din România, filiala Reşiţa; membru 
fondator al cenaclului ,,Tiberiu Bottlik” al artiştilor plastici din Bocşa,1976,al cărui preşedinte a fost 
de la înfinţare până în 1995; -1965  participă la expoziţia de grafică a studenţilor din Timişoara; 
1968-69 participă la salonul anual de grafică şi pictură al profesorilor de desen din Bucureşti; 1967 
participă cu întreruperi la expoziţiile anuale ale cenaclului UAP,filiala Reşiţa ( 1967, 68, 69 ,74, 
75, 76, 77, 81, 82, 84 ); 1974-95 participă începând cu 1974 la toate expoziţiile de grup ale 
cenaclului ,,Tiberiu Bottlik” organizate la Bocşa,Ocna de Fier,Oţelu Roşu,Oraviţa,Reşiţa,fiind zilele 
culturii,Saloane de toamnă sau primavară,tabere de creaţie ); 1984 Participă la taberele de creaţie 
organizate în Bocşa,Ocna de Fier,Dognecea,Crivaia cu invitaţi din Reşiţa,Timişoara,etc.);  în 1992 
au fost invitaţi si din Graz artişti membri ai grupului 77; 1984,92 expoziţie personală de pictură şi 
grafică la Bocşa; 1996 participă la expoziţia colectivă de artă plastică în Tuttlingen; 1997 expoziţie 
personală de pictură şi grafică la Spaichingen 
 Activitatea artistică în străinătate: 1956 participă la expoziţia internaţională a elevilor din 
Paris; 1991 participă la expoziţia cenaclului ,,Tiberiu Bottlik” deschisă la La Vallette du Var din 
Franţa; 1992 invitat în R.F.G de Societatea de Cultură ,,A.I.Cuza” din Heidelberg; 1995 
participă la epoziţia cenaclului ,,Tiberiu Bottlik” deschisă la Hartberg din Austria 
  Lucrări în colecţii particulare din ţară şi străinătate ( Anglia, Franţa, Austria, 
R.F.G.) Lucrări expuse permanent la sediul Forumului Democrat al Germanilor de la Bocşa. 
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prin interviul care urmează.      
- Cum şi când aţi descoperit desenul şi ce importanţă are pictura pentru 

dumneavoastră ? 
- Ar fi foarte greu să dau un răspuns precis, îmi amintesc doar că la 

şcoală, la desen, am avut mereu nota maximă, probabil ca mulţi alţii. ,,Pasul 
în faţă” l-am făcut însă prin clasa a şasea, cu un caiet de teme la geografie. 
Fiind una din disciplinele mele favorite, desenarea hărţilor îmi făcea o 
deosebită plăcere, mai ales că eram singurul care aveam vreo patru-cinci 
peniţe ,,Redis” 

     Vizitând după mulţi ani şcoala unde am învăţat,în cancelarie, într-un 
dulap în vitrină,caietul meu supraveţuia, fiind deschis la ,,Bazinul Dunării”. 
Cu adevărat însa ,,m-am descoperit” mai târziu, la Şcoala pedagogică, când 
unul din desenele mele a fost selecţionat şi trimis la o expoziţie internaţională 
a elevilor ( Paris ) şi tot atunci am făcut grafica-copertă şi ilustraţie - pentru o 
carte: ,,Excursii şi drumeţii prin Banat” scrisă de profesorul meu de geografie 
Vasile Ghibedea. 

   Despre importanţa desenului ? Probabil ar trebui un interviu aparte pe 
această temă. Mărturisesc doar că desenul face parte din eul meu, că mă 
însoţeşte mereu. 

- Cât timp lucraţi la un tablou ? 
- Până când sunt mulţumit de el. Tabloul în sine, ca lucrare, este ultima 

etapă. Elaborarea unei lucrări o fac în ,,extenso”, fac schiţe, stabilesc 
proporţii, mărimi, tehnici, colorez, o revăd, după care de cele mai multe ori 
aştept un timp până mă aşez în faţa şevaletului. Multe subiecte stau în mapele 
mele de câţiva ani buni. 

- Şi ce tehnici de lucru folosiţi ? 
- Trebuie să spun că, în general, aleg acea tehnică de lucru care o 

consider că este cea mai potrivită modului de exprimare a subiectului la care 
lucrez. Dar şi invers,tehnica de lucru devine pentru mine de multe ori o 
solicitare, o provocare; am lucrări în care acelaşi subiect este tratat în tehnici 
diferite: tuş, laxiu, acuarelă, pastel sau tempera etc. 

 - Cine stabileşte succesul unui pictor ? 
 - Chiar dacă aş şti, cum spunea Picasso, aş ţine secretul pentru mine. 

Unii pictori,au fost descoperiţi şi au devenit celebri după ce demult erau 
trecuţi în veşnicie.Alţii erau ,, la modă” în timpul vieţii după care urma lor s-a 
pierdut. Consider că succesul unui pictor este legat, pe de o parte de ce 
lucrează, cum lucrează şi cât lucrează iar pe de altă parte mediul artistic în 
care se manifestă şi nivelul de cunoştinţe al publicului consumator de artă. 

- Credeţi că talentul are un rol ? 
- Clar că are, chiar foarte mare,dar asta numai dacă este permanent 

explorat şi cultivat. Altfel spus, fără muncă asiduă şi acumulare continuă de 
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experienţă, talentul singur nu va folosi nici unui artist, indiferent de domeniul 
de activitate. 

- Care ar fi diferenţa între un artist profesionist şi un amator ? 
- Foarte pe scurt nivelul de calitate al produsului artistic. De fapt pentru 

a răspunde la o asemenea întrebare ar trebui să cunoastem statutul pe care îl 
are fiecare dintre aceşti artişti, sau mai exact ce anume dă dreptul la eticheta, 
de ,,profesionist”. Nu cred că pentru aceasta  se pot stabili reguli sau elabora 
instructiuni şi baremuri, eventual în mod cu totul arbitrar. Ce poate să facă de 
exemplu un juriu, care are în faţă lucrări prezentate de ,,profesionişti şi 
amatori” pentru o expoziţie de pictură? Să aleagă lucrările de cea mai bună 
calitate şi astfel să promoveze aceleaşi criterii atât pentru unii cât şi pentru 
alţii, punând automat semnul de egalitate în faţa tuturor lucrărilor şi autorilor. 
Dar şi invers  există arte, mă gândesc la arhitectură, unde noţiunea de amator 
este neavenită. Revenind la întrebare, trebuie să spun,că atât  nivelul de 
pregătire al artiştilor, fie profesionişti, fie amatori, cât şi domeniul artistic în 
care ei se manifestă pot duce la diferenţe mai mari, mai mici sau chiar să le 
elimine. 

- Soţia dumneavoastră este pictor,a fost un avantaj pentru 
dumneavoastră ? 

- Aş dori să fac o precizare că soţia mea a pictat puţină vreme după 
absolvirea facultăţii, apoi a lăsat pictura în seama mea. Trebuie totuşi să spun 
că avantajele au fost două; a manifestat întotdeauna înţelegere şi mi-a lăsat 
timpul necesar pentru creaţia plastică,iar în elaborarea şi discutarea lucrărilor 
am avut mereu un partener autorizat. 

- Ca profesor dacă aţi descoperit copii talentaţi ? 
- Dacă mă gândesc la un grup de copii, respectiv la o clasă de elevi, e 

normal să găsim unul-doi care să se remarce şi astfel să ocupe în formaţia 
respectivă locul de ,,talentat”. Cu adevărat însă numai cuprinşi în cercuri de 
artă plastică şi ulterior o parte din ei, urmind licee de artă sau şcoli populare 
de artă, aceştia s-au perfecţionat, ajungând chiar să profeseze în acest 
domeniu. Un număr restrâns, şase-şapte,au frecventat institutele superioare 
de artă şi lucrează astăzi ca artişti plastici sau profesori de desen. Nu pot să 
spun dacă asta, pentru cariera mea de profesor, a fost mult sau puţin, dacă 
pregătirea şi îndrumarea  făcută cu mine a fost sau nu hotărâtoare. Pot să 
afirm însă,că în anii mei de dăscălie, n-am rămas dator faţă de cei care mi-au 
cerut ajutorul. 

- Câteva gânduri despre Tiberiu Bottlik, în comparaţie cu generaţia mai 
tânără de pictori. 

- L-am cunoscut pe Tiberiu Bottlik în ultimii săi zece ani de viaţă. O 
întâlnire directă cu ,,artistul” mi-a oferit-o expoziţia omagială de pictură şi 
grafică care a fost organizată la Casa de cultură din Bocşa  Montană, cred că 
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prin anul 1967, iar pentru multele sale sculpturi, pentru mine,măsura 
talentului său o reprezintă cele două lucrări aflate în cimitirul romano-catolic 
din aceeaşi localitate. 

         Format ca artist la începutul secolului trecut la Budapesta, Viena şi 
Paris, a urmat permanent linia clasică care era promovată la aceste academii 
de artă.N-a avut modele de mari artişti pe care să-i urmeze nici în sculptură, 
nici în pictură,mai mult până în ultimul an al vieţii, a făcut portrete după 
model,a ieşit la peisaj,a fost să zic aşa un pictor şi sculptor al ,,ochiului”. Cu 
generaţia mai veche sau mai tânără de pictori din Bocşa, care în general 
promova o pictură realistă a întreţinut relaţii de bună înţelegere. Prima 
expoziţie a cenaclului artiştilor plastici din Bocşa a fost deschisă, ce 
coincidenţă,chiar în toamna anului în care T.Bottlik ne-a părăsit pentru 
totdeauna ( 1974 ).După doi ani, ca omagiu adus celui dispărut, cenaclul a 
hotărât să-i poarte numele. Desigur îmi amintesc clar că avea rezerve pentru 
diferite curente ale artei moderne. Mai ales când imaginile din pictura 
contemporană, ,,rod al minţii” erau vădit non-figurative, el le apostrofa ca 
fiind ,,pictura ghicitoare”. Curios pentru mine, fiindcă el ca artist, a trăit în 
paralel cu apariţia tuturor curentelor artistice din secolul XX. 

- Credeţi în viitorul pictorului şi cum vedeţi evoluţia artei în următorii 
ani ? 

- După cum ai pus întrebarea pot răspunde inversându-le; viitorul 
pictorului este legat direct de evoluţia artei. Oricum, societatea fără artă nu 
cred că se poate, dimpotrivă şi astfel viitorul fiecărui artist  pare a fi asigurat, 
dar cum şi în ce  direcţie vor evolua manifestările artistice rămâne de 
văzut.Aici chiar esteticienii dau răspunsuri diferite, fie mai pesimiste, fie mai 
optimiste. De la ei aş reţine ideea că civilizaţia viitorului mai mult va consuma 
frumosul decât îl va crea. 

- Vă mulţumesc pentru acest interviu şi vă doresc mulţi ani cu realizări 
deosebite pe toate planurile.  
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 Horia CIURTIN 
 

FUNCŢIA SOTERIOLOGICĂ A FIULUI 
 
Contrar aşteptărilor, obiectul demersului de faţă nu îl constituie materializarea 

iudaică a Fiului, respectiv Iisus, ci întruparea să elenică, Herakles nebiruitul. Fiu al divinului 
Zeus, al stăpânului lumii văzute şi nevăzute, al Cosmocratorului olympian, Herakles face 
parte dintr-o categorie esenţială în contextul spiritualităţii indo-europene: arhetipul 
Eroului. Aceasta tagmă simbolizează omul care, animat de “focul” interior, “foc” 
devorator şi mistuitor, reuşeşte să atingă propria-i deificare, o ascensiune către Olymp. S-
ar putea sugera faptul că Eroul, spre diferenţă de Titan, este cel care subjugă hybrisul, fără a 
se lăsa dominat de acesta, un Titan care nu eşuează în lupta iniţiatică cu zeii olympieni. 
Mai mult decât atât, Eroul este o torţă vie, un far ce străluceşte în lumea fenomenală, 
răspândind lumina fără de sfârşit, fără de început. 

Problema esenţială în interpretarea funcţiei soteriologice a Eroului rezidă mai ales în 
perspectivă denaturată pe care atât o parte a anticilor, dar mai ales majoritatea celor ce i-au 
succedat o aveau asupra miturilor. Văzându-le ca pe o urmă de religiozitate primitivă, ca 
un “basm” sau cel mult ca o alegorie axiologică, majoritatea exegeţilor au neglijat funcţia 
preponderent spirituală, metafizică, simbolică şi esoterică pe care acestea o îndeplinesc. 
Fiecare mit devine din această prismă o cărămidă în fundaţia pe care iniţiatul va fi obligat 
să o construiască pentru a accede la propriul Olymp, la propria perfecţiune şi ascensiune, 
edificiu care nu se va naşte niciodată dacă fundamentele nu sunt bine identificate, 
interpretate, înţelese şi experimentate. 

 
Titan şi Erou 

 
Din acest punct mitic de vedere, Eroul, spre diferenţă de Titan, are o naştere şi 

materializare umană, însă este animat de scânteia primordială, furată de către Prometheus 
de la zeii Olympieni. Eroul se angajează mereu în acţiune, o luptă perpetuă cu lumea 
înconjurătoare, dar mai ales cu sine însuşi. Astfel, Eroul frânge neîncetat legea exterioară 
impusă de tatăl suprem, Zeus, însă pentru cutezanţa şi virtutea sa este răsplătit chiar de 
acesta, în cele din urmă, cu calitatea de accedere la principiul divin. Drumul său către 
iluminare este sinuos şi presărat cu numeroase obstacole, obstacole care iau naştere fie din 
voinţa Zeului suveran, fie din propriile lipsuri spirituale, şi care pot fi depăşite numai prin 
jertfă exterioară şi interioară, prin luptă perpetuă si suferinţă cathartică, purificatoare. 

În acest sens, Julius Evola susţine că “putem constata -dincolo de diferite simboluri- 
asemănarea faptelor eroice săvârşite de titani şi cele săvârşite de eroi şi putem vedea cum şi eroii şi titanii 
aparţin, de fapt, uneia şi aceleiaşi stirpe, sunt participanţii temerari la una şi aceeaşi aventură transcendentă 
care poate avea sorţi de izbândă sau poate eşua“. Dacă Titanul este caracterizat, în principal, de 
eşecul iniţiatic, în cazul Eroului calea esoterică poate capăta valenţe mai nuanţate. Pentru a 



 83 

pune problema în termeni aristotelici, ambele categorii sunt apte, în potenţialitate, de 
ascensiune, însă doar Eroii sunt capabili de a o realiza în act. Bineînţeles, această iterare 
concretă a posibilităţii inerente presupune o crâncenă bătălie metafizică. Accesul în 
Olympul ceresc e posibil doar prin supunerea a lumii fenomenale, a naturii materne. De 
aici şi lupta implacabilă a lui Herakles cu Zeiţa-suverană, simbol al forţelor materiale. Pe 
această tematică, Jean Vertemont notează că Eroii erau aceia “care deveneau nemuritori, 
cucerind-o pe Hera, anul, adică realizând o faptă transcendentă“. 

Natura comună în potenţialitate Eroului şi Titanului este reconfirmată de invocarea lui 
Herakles, arhetip eroic prin excelenţă, într-al doisprezecelea Imn Orfic drept “Herakles, 
suflet fără teamă, destoinic şi vânjos Titan“. Ceea ce îi separa esenţialmente pe aceştia este, de 
fapt, o ratasare finală la principiul transcendent. Chiar dacă ambii săvârşesc o anumită 
formă de hybris, de ireverenţă faţă de Zei şi legea lor exterioară, Eroul reuşeşte să se ridice 
la matca luminii olympiene în cele din urmă, nelăsând scânteia animatoare divină să se 
stingă nici o clipă, rămând şi menţinându-se ca “mocnirea flăcării străbune” (al doisprezecelea 
Imn Orfic, “Către Herakles”). Eroul e un Titan neorbit de propria mărire, un Titan care 
nu uita destinaţia călătoriei sale, un Titan ce nu eşuează … 

Pe linia lui Ronsard şi Vergilius (citaţi de Ştefan Borbely în curiosul său studiu “De la 
Herakles la Eulenspiegel: eroicul”), se poate constată că Eroul e caracterizat de “virtus 
heroica, echivalentă cu energia morală intrinsecă omului superior derivată, însă, din decantarea unei vechi 
energii de tip dionysiac [titanic] reconvertită în forţă apolinică [olympiană]“. Titanului îi lipseşte acest 
“virtus”, această putere de a-şi depăşi natura de răzvrătit şi a se metamorfoză până la 
nivelul deificării proprii, fiind în cele din urmă izgonit în Haosul fără de formă, în Haosul 
pe care e incapabil să îl subjuge şi să îl stăpânească. 

 
Prometheus - între Titan şi Erou 

 
Particularizând ambiguitatea primară a distincţiei dintre Erou şi Titan, se pune 

întrebarea dacă Prometheus, de pildă, este un Titan sau un Erou. Textele antice nu îl 
consideră un Titan per se, ci îi conferă această calitate prin extrapolare, ca urmare a faptului 
că descinde din Titanul Iapetus (fiind desemnat de Hesiod ca “Iapetionidês”), dar prin 
faptele şi calităţile sale se dovedeşte a fi mai degrabă un hibrid între Zeu trickster şi Erou. 
De pildă, în unele cronici ale creaţiei rasei umane aceasta ia fiinţă, în drept, la ordinul lui 
Zeus, însă se materializează, în fapt, prin actul creator al lui Prometheus care îl plamădeşte 
pe om din lut, în care insuflă viaţa vânturilor eterne. Totodată în timpul Titanomahiei, a 
luptei zdrobitoare dintre Zei şi Titani, Prometheus apare mereu ca luptând în tabăra zeilor 
olympieni si nicidecum în cea a Titanilor. 

Caracterul său de Erou intervine odată cu crearea rasei umane, atunci când se 
revoltă împotriva voinţei lui Zeus, ducând fiinţelor nou plămădite “focul”, element sacru 
deţinut exclusiv de stăpânul Olympului etern. Astfel, el devine un adevărat “phos-
phoros”, un aducător/purtător-de-lumină, care se sacrifică pentru iluminarea neamului 
omenesc. El este pedepsit de Cosmocrator, fiind înlănţuit de muntele Kaukasos unde un 
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vultur îi va sfâşia zilnic, ciclic, ficatul. Acest vultur este un simbol explicit al lui Zeus care se 
transpune în acvila devoratoare, asistând direct şi perpetuu la supliciul celui care i-a 
încălcat porunca. Totuşi, şi această manieră de pedepsire a lui Prometheus este sugestivă. 
Comparativ cu restul Titanilor, aruncaţi în genunile fără de fund ale Tartarului, “dincolo de 
Haosul înceţoşat” (Hesiod, “Theogonia”), el este plasat pe un pisc, pe un simbol olympian 
desăvârşit, cât de aproape posibil de ceruri. 

 
Eliberarea lui Prometheus şi noul eon 

 
Totodată, “mântuirea” lui Prometheus vine de la fiul Divinităţii, peste veacuri, când 

Herakles se naşte prin contopirea unei muritoare cu principiul olympian. Cea mai 
frapantă eroare în plasarea lui Herakles în context spiritual ia naştere mai ales atunci când 
este considerat un fel de războinic neostoit, excelând prin forţa muşchilor şi iscusinţă în 
mânuirea armelor. Nicidecum. Sub stratul literal al probelor pe care Eroul le trece se află 
înţelesul simbolic, spiritual şi esoteric al luptei sale exterioare şi interioare. Fiecare duşman 
pe care îl răpune, fiecare obstacol pe care îl depăşeşte, nu este altceva decât jertfirea unei 
părţi a propriei fiinţe, o parte care trebuie extirpată pentru că răzvrătirea să îl conducă spre 
iluminare, iar nu spre rătăcire eternă. 

În această linie de gândire ajungem în momentul crucial al întregului epos eroic, 
punctul de cotitură în “mântuirea” umanităţii. Clipa în care Herakles, Fiul sacru, o 
manifestare a principiului unic, ucide vulturul tatălui său, Zeus. Astfel, Herakles răpune 
vechiul chip, vechea lege a Divinităţii olympiene răuvoitoare la adresa umanităţii, 
dezrobindu-l pe Prometheus, aducătorul de lumină şi binefăcătorul neamului omenesc. 
Pe linia lui Hesiod, constatăm că “Herakle-i cel care o ucise [acvila lui Zeus] scăpând pe fiul lui 
Iapet [Prometheus]/ De pacostea neiertătoare şi alinându-i chinul veşnic./ Zeus cu olympica lui slavă nu se 
împotrivi deloc” (din “Theogonia”).  

Această atitudine paradoxală la prima vedere, atât din partea lui Herakles, Fiul, cât şi 
a lui Zeus, Tatăl, îşi găseşte înţelesul perfect coerent în planul esoteric. Herakles încheie 
eonul în care umanitatea este datoare să îşi dovedească, în ansamblul ei, calităţile ce ar 
face-o demnă de “focul” olympian, această sarcină fiind pusă, de acum în colo, în sarcina 
şi fiinţa fiecărui individ. Astfel, prin permisiunea de a-i distruge simbolul falnic, vulturul, şi 
de a rupe lanţurile în care l-a înlănţuit pe Prometheus, Zeus transmite mesajul că e de 
acord că fiecare fiinţă umană poate fi demnă de “focul” sacru, deci poate fi demnă de a fi un 
Fiu al său. Astfel, este de înţeles de ce în “Eneida” lui Vergilius, Zeus/Jupiter e numit 
“sator”, iar nu “pater”. “Sator” desemnează tot noţiunea de paternitate, însă nu în modul 
uman, biologico-moral, ci în sens metafizic, de creator al tuturor, tatăl omnipervaziv, 
omnipotent al tuturor. În acest sens se poate reţine elocventa formulare din “Hieroi 
logoi” ce dezvăluie natura patern-transcendentă a Zeului-suveran: “Zeus-imparatul, Zeus-
tatal, zămislitor a câte sunt“. 
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Herakles - de la “heros” la “hieros” 
 

Prin îndrăzneala sa, după împlinirea tuturor probelor, Herakles -tocmai datorită 
luptei sale cu impedimentele presărate de Zeus în cale - este răsplătit de Tatăl său care îi 
conferă nemurirea şi calitatea de Zeu. Herakles se reîntoarece în Olymp, lângă Zeus 
Cosmocrator, parcurgând sinuosul drum de la “heros” (erou) la “hieros” (sacru, 
sanctificat), o iniţiere graduală în Micile şi Marile Mistere. Traseul său esoteric e astfel 
împărţit în două etape, prima marcând lupta cu elementele, supunerea lumii materiale, iar 
cea de-a doua dezvăluind ascensiunea întru sacralitate, către Olympul ceresc al Zeilor. 
Astfel, într-unul dintre “Imnurile” atribuite lui Homer, ideea este plastic exprimată: “A 
colindat mai înainte pământul şi marea uriaşă/ Şi-a suferit, dar până la urmă a biruit ca un viteaz [...] 
Acuma tocmai în lăcaşul Olympului de-a pururi nins/ Trăieşte fericit“. 

Paradoxul aparentei “trântei” sale metafizice cu diversele manifestări ale legii divine 
este sugestiv creionat în episodul în care Eroul se obligă să îi aducă lui Eurystheus vacile 
lui Geryones situate pe izolată insula Erytheia. Rămas neputincios pe malul lui Okeanos, 
Herakles este deranjat de razele Soarelui-Helios care îl orbeau. Înfruntându-l pe 
strălucitorul zeu, bunăvoinţa Eroului este invocată în cele din urmă de acesta care îi oferă 
luntrea sa de aur pentru a traversa apele. Astfel, simbolic, luntrea de esenţă solară îi dă 
posibilitatea de a înfrânge forţele haotice, nocturne ale apelor de factură teluric-maternă. 
În această ipostază, Herakles nu apare nici învins de forţele Haosului, dar nici plecat în 
faţa Ordinii, ci atrage de partea sa lumina nebiruită cu care se identifică şi devine el însuşi 
element ordonator în mijlocul stihiilor haotice. 

 
Fiul “mântuitor” 

 
Totuşi, un punct esenţial ce se desprinde de aici e că, deşi funcţia soteriologică a 

Eroului este deplină din punct de vedere spiritual, pentru ca individul să atingă iluminarea 
nu e suficientă simplă îndeplinire a regulilor morale sau unitatea cu natură divină a Fiului 
său a Tatălui. Acest fapt se datorează îndeosebi accentului pe care grecii îl puneau pe 
“iluminare”, nedând nici o importanţă excesivă conceptului de “mântuire”. Umanitatea 
era “mântuită” prin fapta lui Herakles, prin îngăduinţa lui Zeus, însă “mântuirea” însemna 
simplă posibilitate ca fiinţa individuală să atingă “iluminarea”.  

Totuşi, aceasta “mântuire” apare pentru greci ca o calitate câştigată a umanităţii, ca 
entitate colectivă, însă doar o virtualitate pentru individul căutând “iluminarea”. Pentru a 
atinge această stare, de ascensiune olympiană şi deificare, omul trebuia să devină mai întâi 
el însuşi Erou, înfruntând obstacolele şi duşmanii aruncaţi în cale de Zeus. Aşadar, pentru 
greci, starea de graţie supremă apare ca o consecinţă acţiunii, a luptei active şi nicidecum a 
abstinenţei pasive de la faptă, căci mântuitorul-Erou grec nu e cel care se lăsă obidit şi 
lovit, ci cel care zdrobeşte orice se interpune între el şi Divinitate, orice se interpune între 
“focul” ce arde mistuitor în fiinţa sa şi matca olympiană a acestei vâlvătăi. 
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Ştefan PETRA 
 

„NU RAŢIUNEA ESTE CHIPUL OMULUI, CI CHIPUL 
LUI DUMNEZEU” SAU „2009 – ANUL DARWIN” 

 
 În ultima vreme tema evoluţionismului revine cu insistenţă pe tot locul, 

dar ... într-o perspectivă creaţionistă. După ce am învăţat şi eu în anii de şcoală câte 
ceva ca toţi ceilalţi, am rămas  cu ideea că aceasta, teoria evoluţionistă e un bun al 
întregului popor, adică face parte din minima cultură generală, precum aritmetica 
ori formula apei de exemplu. 

 Dar, uite că alţii sunt de altă părere. Şi, mai ales acum, la douăzeci de ani 
după marea revoluţie, sunt din ce în ce  mai insistenţi, cu atât mai mult cu cât  
părerile contrare lipsesc cu desăvârşire. Aşa stând lucrurile, nu e de mirare  că, 
atunci când  am căutat pe internet, în limba română, toate, dar toate articolele cu 
privire la evoluţionism  erau scrise dintr-un punct de vedere religios, desigur cu 
diverse nuanţe. Dar, cea ce m-a determinat  să caut şi să scriu despre această temă 
este cartea  pe care un amic, de altfel cu formaţie universitară, mi-a dat-o, spre 
marea mea surpriză, şi a insistat s-o citesc. Am făcut şi treaba aceasta, că doar sunt 
dintre aceia care nu refuză nicicând  să citească o carte, indiferent de conţinut, că 
doar  nu degeaba ziceau romanii „ascultaţi şi o altă părere”. 

 Această carte despre care vă vorbeam este „Şi Dumnezeu a zis ... autoritatea 
Bibliei confirmată de ştiinţă” (Farid Abou Rahme, Ed.Logos, Cluj Napoca, 1998) (1). 
Sigur că autorul este un creştin, dar un creştin .. exemplar: ”domnul m-a învăţat să 
accept tot ce spune Biblia, fără a încerca s-o interpretez” (p.15), „Biblia, indiferent de subiectul 
abordat, este o autoritate în domeniul respectiv. Acceptaţi-o în întregime ! Este desăvârşită. Nu e 
cazul să facem compromisuri” (p.105) „.... care reduc măreţia Creatorului nostru atotputernic” 
(p.103); „dacă suntem credincioşi, nu putem pune sub semnul întrebării cele scrise de degetul lui 
Dumnezeu” (p.104); „vom susţine existenţa literală a celor şase zile ... Biblia nu este supusă 
interpretării noastre omeneşti, nu avem voie s-o interpretăm potrivit minţilor noastre mărginite şi 
supuse greşelilor” (p.104). Totodată, autorul afirmă răspicat: „metodele lui Satan nu s-au 
schimbat ... astăzi el a reuşit să obţină sute de doctorate ... continuă să propage aceleaşi minciuni 
... astfel, necredincioşii vor găsi în „ştiinţă” un motiv în plus pentru a nu se apropia de adevăr ...  
din păcate, până în acest moment Satan a reuşit: în şcoli şi universităţi, în cercurile ştiinţifice ... 
oamenii se îndepărtează de adevăr, deoarece creierul lor a fost spălat şi învăţat să creadă în 
evoluţionism” (1, p.40). Deci, Satana ar fi întruchiparea oamenilor de ştiinţă (cu 
doctorate), deci şcolile şi universităţile, în concepţia autorului, întreg demersul 
ştiinţific ar fi duşmanul omenirii, Satan ... Sigur că, în aceste condiţii autorul 
condamnă ferm şi irevocabil  teoria evoluţionistă, în numele bibliei  şi a creaţiei 
„perfecte”, de vreme ce ea ne spune  că, după ce Dumnezeu l-a creat pe om în ziua a 
şasea, a declarat  că toate sunt „foarte bune” (Gen.1:3). „Adam şi Eva nu aveau  gene rele, 
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dar după ce ei au păcătuit, întregul pământ  a căzut sub blestemul lui Dumnezeu” (1, p.67). Ar 
însemna  că Dumnezeu este cel  ce a meşterit genele umane şi ADN-ul „exemplul 
deosebit de concludent al măreţiei Designerului nostru” (1, p.23). Şi aceasta în condiţiile  în 
care „ADN-ul  este de 45 milioane de ori mai eficient decât dispozitivele „hi-tech” din silicon ale 
omului. Într-adevăr suntem ... o lucrare a măreţului Dumnezeu !” (1, p.23) Pare cu adevărat 
o întreprindere dificilă, dar nu şi pentru Dumnezeu, care a făcut ADN-ul şi tot 
organismul uman în doar o zi calendaristică, iar lumea în imensa ei complexitate în 
doar şase zile, cu legile termodinamicii, ale biogenezei cu tot. Dinozaurii, „care apar 
şi în Biblie sub denumirea de ‚behemoth’ ” (Iov. 40:15-18) (1, p.136), au trăit în acelaşi 
timp cu oamenii şi au fost efectiv pe corabia lui Noe (1, p.137). Mai apoi, 
„dimensiunile lor s-au redus azi, din cauza  (!??) păcatelor omului şi degradării lumii întregi” (1, 
p.138). 

 Pe undeva, autorul notează „ştiaţi că rotaţia pământului produce ziua şi 
noaptea?” (p.107). Într-adevăr. Există unii oameni  care nu ştiu  acest lucru. Lor li se 
adresează cartea.  

 După cum putem remarca, autorul nu poate refuza informaţia ştiinţifică la 
zi. Numai că, în mintea lui, lucrul acesta nu contrazice biblia. Astfel, el vorbeşte de 
legile termodinamicii, dar acestea sunt legi ale naturii şi nu date de Dumnezeu; 
condamnă mai apoi ştiinţa ca întruchiparea lui Satan, dar afirmă că „azi ştim” (p.20), 
dar asta se întâmplă ca urmare ca urmare a evoluţiei cunoaşterii ştiinţifice 
„condamnate” şi datorită minţii cercetătoare a omului, cel care nu s-a mulţumit cu 
informaţia „completă şi desăvârşită” oferită de Biblie. Şi totuşi, el afirmă răspicat: 
„De ce ştiinţa ? Credinţa ajunge !” (1, p.15). Eu cred că nu. 

 Există însă şi alte păreri în domeniu, cum ar fi cele ale lui I. Vlăducă, 
publicate într-un amplu material pe internet „Evoluţionismul din manualele 
şcolare”, 1997 (7), evident, pe vremea când acesta se mai  preda în şcolile din 
România, dar şi autor al unei cărţi Adevarul despre evolutionism, Ed. 
Egumenita, 2008. Nici vorbă, acest autor este unul mult mai  informat în privinţa 
ştiinţei în genere şi a evoluţionismului  în special, pe care îl analizează în amănunt, 
aşa cum apare el în manuale, doar că  le condamnă, le desconsideră şi le 
minimalizează valoarea: „ateii nu pot explica ...”, „nu există dovezi”, „simplă întâmplare”. 
Ori, arborele genealogic (elaborat în timp de decenii prin cercetări  şi descoperiri 
ştiinţifice, coroborat şi mereu perfecţionat), este „un simplu desen din imaginaţia unor 
oameni”, iar „evoluţia nu s-a observat” – de parcă  observaţia ar constitui singura şi 
unica modalitate a cercetării ştiinţifice, fără nici o urmă de raţionament, şi asta în 
condiţiile  în care evoluţia, trecerea de la o formă la alta, cere mii şi milioane de ani ! 
„Ceea ce deosebeşte foarte mult pe om de animale este viaţa duhovnicească: maimuţele nu se roagă  
lui Dumnezeu cu priveghere de toată noaptea, nu ţin post, nu pictează icoane, nu sfinţesc apă şi 
nu au sfinte moaşte .. acei oameni care se îndepărtează de viaţa  duhovnicească ajung să aibă un 
comportament asemănător maimuţelor”. Doar că, aceştia din urmă ar reprezenta 
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majoritatea populaţiei globului, de vreme ce viaţa duhovnicească astfel descrisă este 
... specific ortodoxă. 

 „Cum ar putea să existe un plan fără proiectant ?”. Aici ar fi ceva adevăr, în 
sensul că doar o întreprindere umană are nevoie de amândouă, de o conştiinţă 
creatoare. Dar, în condiţiile infinităţii materiei şi a acceptării legilor obiective ale 
naturii, necesitatea dirijării din „exterior” al acestui vast sistem dispare implicit. 
Numai că autorul  nostru consideră că natura, fiinţele vii şi tot ce există „se 
explică cel mai bine (subl.ns.) prin existenţa şi lucrarea Creatorului”. Aşa o fi ...  
Explicaţia de tip ştiinţific cere dovezi, raţionamente, ipoteze, demonstraţii, 
experimente. Iar „lucrarea Creatorului” nu necesită nimic de acest fel.Se afirmă şi 
atât. Întrebări de tipul de ce ? cum ? când ? în ce condiţii ? nu se pun şi nimeni nu-
şi bate capul cu ele. „Se explică cel mai bine” ? desigur. Pentru că nu se explică 
DELOC. E o „explicaţie” sigură, infailibilă, care nu cere nici un fel de argument şi 
deci  nu poate fi contrazisă. Comod. 

 „Învăţătura Bisericii ortodoxe aduce lumină şi în această problemă” (7). Evident, este 
vorba despre lumina Bibliei şi nimic altceva, şi aceasta într-o interpretare exclusiv 
ortodoxă. Acest lucru apare cu claritate şi în exprimarea următoare: „asemănarea 
genetică este normală (subl. ns.) şi uşor de explicat (subl.ns.) prin lucrarea Creatorului”. 
”Normal” doar pentru autor, într-o viziune creştină, în condiţiile în care nu există un 
termen mai  relativ decât „normal”, ce depinde în întregime de loc, timp, tipul de 
societate şi concepţiile acesteia, de mentalitatea individului. Iar „uşor de explicat” 
înseamnă desigur „nu necesită nici un fel de explicaţie”. 

„Fiecare  făptură vie a fost dotată de Creator cu tot ce este necesar pentru a trăi într-un 
anumit mediu” (7). Deci, după părerea autorului,  „nu e necesară ipoteza evoluţiei”, 
nici cea a selecţiei naturale, nici cea a adaptării la mediu. Atunci când le-a creat 
Dumnezeu, ele au fost deja „perfect adaptate mediului în care trăiesc”, datorită voinţei şi 
ştiinţei acestuia. 

Teoria evoluţiei nu este ceva fix, dat, definitiv. Ca orice teorie de tip ştiinţific, 
ea a fost elaborată pe parcursul unor decenii, secole chiar – cu origine în gândirea 
antichităţii. După Empedocle (Grecia, sec.V î.e.n.), viaţa s-a născut din mâl, după 
Lucreţiu (Roma, sec. I e.n.) speciile au apărut după combinarea întâmplătoare a 
unor elemente, taoismul antic chinez respinge fixitatea speciilor şi afirmă că acestea 
se adaptează la mediu, filosofii islamici ai sec.X e.n. consideră hotărâtoare influenţa  
mediului asupra supravieţuirii speciilor şi lupta pentru existenţă, iar filosoful persan 
Ibn Miskawayh descrie apariţia şi evoluţia vieţii de la mineralele care devin plante şi 
apoi animale, ajungând la maimuţe şi apoi la oameni ! (8). Apoi, în timpurile 
moderne ale secolului al XVII-lea, Lamarck, Cuvier, R. Grant, C.Wells şi nu mai 
puţin Alfred Russel Wallace, cel ce a formulat teoria evoluţionistă concomitent cu 
Charles Darwin, au adus contribuţii importante. De asemeni, putem afirma că 
dezvoltarea teoriei evoluţioniste nu s-a încheiat nici azi, secolul XX adăugându-i 
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noi elemente valoroase, ca de ex. ADN-ul, genele, ori teoria mutaţiei a lui Mendel, 
putându-se vorbi astăzi de un „evoluţionism sintetic” (8). 

În aceste condiţii, nu e de mirare că există tot felul de puncte neclare încă în 
explicaţiile privind evoluţia, mai cu seamă pentru perioadele îndepărtate, de 
miliarde de ani, ale apariţiei primelor vieţuitoare din materia anorganică, dar şi într-
o serie de aspecte ale mecanismului evoluţiei. Astfel, afirmaţia acestui autor cum că 
„Există o mare dezordine în sistemul ştiinţific ateist ... teoriile ateiste se contrazic reciproc” (7), 
este o afirmaţie cu totul răuvoitoare, departe de obiectivitate şi evident exagerată. 
Poate că unele teorii  se contrazic, dar în amănunt !! şi nu în ceea ce priveşte teoria 
evoluţiei în ansamblul ei. „Teoria evoluţionistă a fost acceptată de comunitatea ştiinţifică şi 
publicul larg” (8) afirmă una dintre cele mai prestigioase enciclopedii. În consecinţă, 
nici afirmaţii de genul „nu există dovezi”, „n-a fost dovedit”, „nu dovedeşte” (7) nu au nici 
o bază reală. 

În schimb, critica „procedeelor de datoare găunoase” (7) are o anumită bază, deşi 
mult exagerată. De ex. datarea cu carbon radioactiv C14, este valabilă – ca oricare 
metodă - doar pentru un anumit interval de timp (în acest caz câteva mii de ani) ± 
500 de ani ! Dar pentru o asemenea vechime nici nu e necesară datarea la zi ori la 
an. Aproximarea, deşi pare mare la scară umană, nu dăunează demersului ştiinţific 
de cercetare a fenomenului evoluţiei, care are loc în intervale de timp foarte mari. 
În plus,  datarea nu se face niciodată printr-o singură metodă, ci este întotdeauna 
coroborată cu altele, cu dovezi directe şi indirecte etc. ce dau până la urmă un 
tablou extrem de plauzibil, apropiat de adevăr, a ceea ce s-a petrecut efectiv. Este 
ştiinţă, deci ipotezele trebuiesc verificate,  iar nu credinţă, la care  ajunge o simplă 
afirmaţie fără absolut nici o dovadă – în afară de textul „sfânt” al Bibliei. 

„Trebuie să existe o persoană care să fi pus informaţia în ADN”(7) zice autorul 
nostru. Astăzi cunoaştem complexitate acestuia şi deci şi imposibilitatea  teoretică 
şi practică ca aceasta să fi fost meşterit vreodată. 

„Simpla întâmplare (subl. ns.) nu poate explica această activitate complexă şi 
coordonată” (evoluţia). „Din învăţătura Bisericii Ortodoxe cunoaştem (subl. ns. – ar fi deci 
suficientă doar acestă sursă de informare) că Dumnezeu a creat universul şi îi poartă de 
grijă”(7). Cum ? În ce fel ? par întrebări de prisos ce nu intră în  sfera de preocupări 
ale acestui autor. Deci: „nu e treaba noastră să cercetăm” .... 

Concluzia firească nu poate fi alta decât „nu este necesară ipoteza evoluţiei .. s-a 
rânduit ...” (7). Scurt. De ce să mai citească el şi altceva decât biblia ? Îi ajunge o 
singură carte într-o viaţă de om. 

O altă concepţie demnă de remarcat este a unuia (5) care încearcă o 
modernizare a concepţiei teologice creaţioniste, într-o formă  „ştiinţifică”: „undele 
elecromagnetice reprezintă duhul sfânt ... care creează codul genetic; omul este format din corp 
material, suflet  şi duh; primii oameni sunt creaţi de o civilizaţie extrasolară YHWH (Yahwe) 
acum 8500 de ani ... care, prin cosmonauţii săi, îngerii ...” etc. Concluzia firească în acest 
context  este că „există numai creaţie, nu există evoluţie darwinistă”(5), afirmaţie 
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neînsoţită de nici un argument. Deşi destul de fanteziste, astfel de concepţii 
„manufacturate” de unii „cugetători” există şi reprezintă o tendinţă în domeniu. 

Un alt teolog (ortodox român) afirmă mai detaşat: „Biblia nu este un tratat de 
biologie ... teoriile biologice nu sunt esenţiale pentru un teolog”, neuitând totuşi să-şi adauge 
credinţa de bază „omul a apărut prin grija lui Dumnezeu”(4). Amănuntele nu importă. 

 În schimb, biserica catolică, Vaticanul şi papa Benedict al XV-lea  consideră 
în mod oficial că „nu este nici o contradicţie  între teoria evoluţionistă şi concepţia creştină 
asupra creaţiei”, că evoluţia este compatibilă cu biblia, că e vorba de o lucrare „dinamică” a lui 
Dumnezeu, interioară, că omul ar proveni prin binecuvântare dintr-un mamifer, în cadrul unei 
teorii a „evoluţionismului teist”, în care  evoluţia şi creaţia îşi au fiecare locul lor (8). 

Iar biserica anglicană, prin glasul episcopului de Oxford, afirmă clar: „Ştim 
(subl. ns.) că primele câteva capitole despre Geneză sunt mit (subl. ns)” (1,146) !! 

O aşa zisă apropiere dintre ştiinţă şi religie, propusă în trecut prin teoria 
dublului adevăr a lui Avicena (980-1037) şi Averoes (1126-1198), este reînviată în 
zilele noastre, cu predominanţa evidentă a concepţiilor religioase, promovate în 
diverse forme. Astfel, în SUA a apărut un Institut pentru cercetarea Ştiinţifică 
Creaţionistă, dezbinat însă datorită controverselor din interior, şi transformat într-
un Institut pentru Cercetarea Creaţionismului – mai puţin „ştiinţific” (8). 

Acelaşi lucru încearcă să-l facă şi în România diverse instituţii şi personalităţi 
„ştiinţifice”, cum ar fi prestigiosul rector Andrei Marga în cărţile sale în care afirmă o 
asemenea „apropiere”,  Religia în era globalizării, Ed. Fundaţia pentru Studii 
Europene, Cluj Napoca, 2006: „Religia este credinţa, dar credinţa nu se mai desparte astăzi 
de cunoştinţe ... am vrut să aduc părţile [religia şi ştiinţa nota ns.]  la o convorbire lămuritoare”. 
La fel pare şi un simpozion „ştiinţific” organizat de Universitatea „Brâncoveanu” (3) 
care doreşte explicit „să prezentăm tema în sprijinul apropierii ştiinţei de religie, sub genericul 
„Dialogul dintre ştiinţă şi religie în România” [mai degrabă controversa !], să afirme 
cuceririle ştiinţei: semne că omul începe să  afle taine ale divinităţii”. Articolul citat îşi are 
„meritul” lui. Dacă intervenţia reprezentantului creaţionismului este prezentată pe 
larg, cea a evoluţionismului (probabil) este expediată rapid prin formula „au mai 
susţinut prelegeri profesorii  universitari ...” fără a ni se spune absolut nimic despre 
părerile acestora. Obiectivitatea este şi în acest caz departe de autoare şi ziar. 

Ultimele apariţii editoriale trag spuza tot pe creaţionism, ca de ex. Demisia 
lui Darwin, J.White, N. Comninellis, Ed.Aquaforte, 2005, în timp ce răspunsul 
evoluţioniştilor lipseşte şi în acest caz de o bună bucată de timp. 

Putem aminti însă activitatea pozitivă a organizaţiei „Solidaritate pentru libertatea 
de conştiinţă”, de organizare a unor acţiuni protestatare (în Bucureşti, în faţa 
Ministerului Educaţiei, mart.2008), în scopul reintroducerii teoriei evoluţioniste în 
manualele şcolare şi la bacalaureat, scoase prin ordinul Ministerului educaţiei şi 
cercetării nr. 5959/22.12.2006, semnate de Mihail Hărdău, care nu-i preot ci ... ar 
avea titlul ştiinţific de prof. univ.  În scrisoarea deschisă  adresată ministrului actual 
al educaţiei, din 9 oct.2007 de către această organizaţie, se afirmă ”Elevilor din 
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România le este refuzat accesul la informaţii şi cunoştinţe esenţiale, pe care 
sistemul de învăţământ public este obligat să le asigure, în caz contrar fiind afectat 
accesul lor la cultură, drept prevăzut  de art.33 din Constituţie şi de Legea 
învăţământului. Mai departe scrisoarea spune „această stare de lucruri trebuie 
remediată neîntârziat, întrucât reprezintă o totală abdicare a învăţământului românesc de 
la misiunea şi raţiunile sale fundamentale (subl.ns.) şi o trădare revoltătoare a intereselor 
educaţionale ale elevilor din România” (5). Iată şi opinia unei participante la 
demonstaţie „Ceea ce se întâmplă e de nedescris şi arată cât de jos e învăţământul românesc” 
(5). Iată cum, şi în acest caz, teoria creaţionistă,  este sprijinită de organele abilitate 
ale statului, chiar de cele care ar trebui să promoveze o educaţie de tip ştiinţific. 

Într-adevăr, dacă în perioada de după război se studia în şcoli doar teoria 
evoluţionistă ştiinţifică, după revoluţia din 1989 s-a introdus treptat studiul religiei 
în şcoli, devenit în scurt timp obligatoriu, astfel încât  elevii au studiat în paralel 
teoria evoluţionistă la biologie şi teoria creaţionistă la orele de religie. Dar, în 2007, 
partizanii creaţionismului au câştigat teren în mod  serios, reuşind să elimine teoria 
evoluţionistă din şcoli, elevii învăţând  doar despre teoria creaţionistă, un mod de 
abordare cu totul unilateral. Am văzut cu ce argumente. E un „progres” ... 

Dacă teoria dublului adevăr datează de prin sec.X-XI, preponderenţa  religiei 
în cunoaştere domină întunecatul ev mediu, mult după Renaştere, şi este din nou 
prezentă în cultura românească postrevoluţionară. „Satan e în şcoală şi universităţi, are 
doctorate ...” el trebuie deci eliminat ... Reintroducerea religiei în şcoli ca materie 
obligatorie s-a realizat deja. De asemenea, s-a reuşit scoaterea teoriei evoluţioniste 
din manualele şcolare. Ar urma scoaterea fizicii, chimiei, biologiei etc. Nu doar 
biologia este „ateistă” (7), ci şi fizica, chimia !! 

Mi se pare totuşi un vis prea îndepărtat, dacă nu cu totul imposibil. 
Charles Darwin a fost  prin formaţie şi pasiune un biolog, cu toate că a avut a 

pregătire  teologică la Cambridge. Dar, prin activitatea  şi articolele sale, ca şi prin 
publicarea lucrării Originea speciilor (1859) în primul rând, el a devenit un om de 
ştiinţă de primă mărime, cu o concepţie materialistă spontană, prin afirmarea 
materialităţii lumii vii şi care a refuzat teoriile asupra fixităţii speciilor, creaţioniste, 
promovate de biserica creştină.  

Concepţia teologală creştină vorbeşte despre Marele lanţ al existenţei, 
elaborat în evul mediu, în care fiecare fiinţă vie îşi avea propriul loc, într-o ordine 
prestabilită de către divinitate: „Gânditorii creştini scolastici, cum ar fi Pierre Abelard şi 
Toma d’Aquino [sec.X, nota ns.] combină clasificarea lui Aristotel cu ideile lui Platon ... se 
ajunge la o clasificare a tuturor fiinţelor vii şi  lucrurilor, într-un mare sistem, numit „scalae 
naturae” sau marele lanţ al vieţii. Într-un astfel de sistem, tot ceea ce există poate fi plasat într-o 
anumită ordine, începând de sus (unde se află cerul), până în partea cea mai de jos (iadul). Cum 
universul era perfect, şi acest sistem era considerat perfect. În acest lanţ nu exista  nici o verigă 
lipsă, fiecare specie îşi avea poziţia ei bine stabilită, aşadar nici o specie nu se putea muta dintr-o 
parte în alta. Astfel, se realiza concordanţa cu textul biblic cal creaţiei. În cazul omului, părăsirea 
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locului prestabilit era considerată un păcat, fie datorită faptului că se apropie de animale, 
considerate inferioare, fie pentru că încearcă să fie asemenea creatorului” (8). Am prezentat 
acest lung citat pentru că el este esenţial pentru cunoaşterea şi înţelegerea 
concepţiei creştine asupra lumii vii şi relevă o serie de amănunte ale concepţiei 
creaţioniste, pe care credinciosul de rând nu le cunoaşte, chiar dacă afirmă că el 
este de acord cu această teorie. Până în ziua de azi, creştinismul consideră omul ca 
fiind superior faţă de animale, în sensul că neagă vehement orice legătură biologică 
ori filogenetică între aceste două entităţi „animalele n-au viaţă duhovnicească”, în timp 
ce omul s-ar fi născut prin insuflarea „sufletului divin”. Totodată,  este ferm 
condamnată şi orice încercare a omului ca fiinţă de a-şi depăşi condiţia prin 
cunoaştere, prin explicarea raţională şi logică a lumii vii, ca o încercare de a 
„răzvrătire faţă de Creator” (1, p.95), de a se substitui divinităţii şi a modifica – prin 
cunoaştere – ordinea perfectă stabilită de către acesta. 

Studiind fosilele, Darwin a trebuit să le pună în corelaţie şi cu straturile 
geologice aflate de asemenea în evoluţie, în mişcare. Aceste constatări îl duc cu 
necesitate la ideea de  mişcare, dezvoltare, transformare, foarte departe de ideea 
fixităţii şi imobilităţii Pământului şi a fiinţelor vii, idee promovată  de biserica şi 
teologia creştină. Ordinea „fixă”, „prestabilită” de către divinitate se dovedeşte labilă,  
supusă continuu evoluţiei, transformării. Şi „motorul” acestei transformări este 
tocmai adaptarea la mediu a tuturor fiinţelor vii, lucru ce iarăşi contravine bibliei, 
care consideră că tot ce a făcut Dumnezeu a fost de la început „foarte bun” şi nu 
necesită nici un fel de schimbare. Conform acesteia, adaptarea  la mediu nu este 
necesară fiinţelor vii, şi, contestând litera bibliei, este de-a dreptul o concepţie 
„dăunătoare”. 

După unii autori creştini, vârsta Pământului nu poate fi mai mare  de 8500 de 
ani – timpul biblic –în care au existat şi protozoarele şi dinozaurii şi tot, în total 
vreo 18.000 de specii, care au încăput toate (!) pe corabia lui Noe (1, p.119), câte 
două din fiecare, regenerându-se  după potop. Doar că nu două ci nici douăzeci de 
exemplare dintr-o specie  oarecare nu ajung pentru supravieţuirea acesteia, pentru 
asigurarea continuităţii acesteia în timp. Iar pe tot Pământul cred că ar fi ceva  mai 
multe specii de fiinţe vii, ne mai luând în considerare subspeciile şi varietăţile – 
toate „lăsate de Dumnezeu”. 

Biologia mai ales, dar mai ales studiul fosilelor, arată cu claritate, prin studiu 
comparativ, marea asemănare structurală a unor organe similare ale diverselor 
specii, lucru cunoscut de multă vreme. Structura tuturor mamiferelor este aproape 
identică, nu mai puţin a omului, care şi el este un mamifer. Dar asemănarea merge 
mult mai departe, putând fi comparate şi asemănate o serie de specii diferite. Toate 
acestea dovedesc existenţa unui strămoş comun, a unei evoluţii în trepte succesive, 
deloc liniare. Iar aceasta are şi ramuri închise ale evoluţiei, care nu s-au mai 
transformat în alte specii, unele dispărute cu totul, în timp ce altele supravieţuiesc 
din specii extrem de vechi, în special datorită unor nişe ecologice, adevărate „fosile 
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vii” (cum sunt de ex. lotuşii din apele termale de la Băile Felix). Însăşi compoziţia 
unitară  a lumii vii, din câteva elemente chimice de bază, cum ar fi carbonul, 
oxigenul, azotul, dovedeşte originea ei unică, din materia anorganică, în urmă cu 
câteva miliarde de ani, din cei 4,5 mld. câţi are în total Pământul, departe de ridicola 
cifră de 8.500 de care vorbesc creaţioniştii. 

Astfel, putem spune că selecţia naturală, teoria evoluţionistă în genere nu are 
nimic divin, ea nu lasă loc divinităţii şi deschide  calea materialismului în ştiinţele 
biologice. De aici şi acuzaţia de „biologi atei” ori „evoluţionişti atei”, un lucru mai 
degrabă pozitiv. Evident, prin însăşi natura ei, ştiinţa nu poate fi creaţionistă, adeptă a 
vreunei credinţe în supranatural. Experimentul ştiinţific, cunoaşterea de tip ştiinţific 
tinde către cunoaşterea obiectivă a realităţii obiective, a legilor naturii şi nu ale 
vreunei divinităţi, departe de sacralitatea vreunei scrieri considerate sfinte şi 
imuabile. Astfel,  orice încercare de reconciliere a ştiinţei cu religia, de a îmbina cele 
două tipuri de cunoaştere nu este posibilă. În perioada „tranziţiei” fiecare parte se 
luptă pentru a-şi impune viziunea proprie, dar lupta e câştigată în principiu de mult 
de materialismul evoluţiei, în timp ce o viziune creaţionistă nu e deloc conformă cu 
realitatea lumii vii, nici cu nivelul de cunoştinţe  a secolului XXI, iar „succesele” ei de 
moment nu pot fi de lungă durată. Asta nu înseamnă deloc că argumentarea 
ştiinţifică a teoriei evoluţioniste nu este necesară în mod continuu (depăşind pauza 
de după revoluţie !!), înglobând treptat noile descoperiri apărute, noi şi noi generaţii 
trebuind antrenate în tipul ştiinţific de cunoaştere, prin refuzul credinţei în 
supranatural. 

După cum am văzut,  nici autorii creaţionişti, „creştini” nu pot ocoli formulări 
de genul „astăzi ştim” (datorită dezvoltării cunoştinţelor ştiinţifice), „legităţi naturale” 
(nu ale lui Dumnezeu), „progresul gândirii ştiinţifice” (pentru că el chiar există), ori 
termeni ca „ADN”, „dinozaur”, „celulă”, „mutaţie genetică” şi atâtea altele, inexistente 
în biblie. 

În secolele XVII-XVIII au fost elaborate o serie întreagă de teorii de factură 
evoluţionistă, care susţineau că viaţa s-a dezvoltat în mod mecanic, fără vreo 
intervenţie divină, conform viziunii lui Rene Descartes. Datorită marelui filosof 
francez, această concepţie va rezista o vreme, fiind însă înlocuită în cele din urmă  
cu o viziune mai dialectică, presupunând o transformare continuă a lumii vii, 
diferită de ideea unui mecanism, a unei maşini ce funcţionează uniform. 

La fel, teoria evoluţionistă teistă, promovată de biserica catolică, nu este decât 
o acceptare implicită, voalată a cuceririlor ştiinţifice, un ultim bastion în încercarea 
de a menţine totuşi, până la ultimele limite, dominaţia spirituală a bisericii. 

Chiar dacă teoria evoluţionistă mai are încă lacune, atât în concepţia iniţială a 
lui Charles Darwin a sec. XIX, cât şi în prezent, unele neclarităţi nefiind depăşite 
nici azi, teoria evoluţionistă în ansamblul ei nu mai poate fi negată la ora actuală, 
nici măcar marginalizată, impunându-se de departe ca cea mai apropiată de 
realitate. Cercetările ulterioare vor aduce  evident precizări, dar ideea de 
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materialitate a lumii în general, de materialitate a lumii vii, ideea de apartenenţă 
biologică a omului la aceasta, superior doar prin conştiinţă, muncă şi creaţie, de 
transformare, de evoluţie permanentă sunt în afară de orice dubiu. 

Epoca modernă a adus un progres tehnologic şi ştiinţific imens. De ea a 
profitat desigur şi biserica, prin teorii noi şi prin înfiinţarea de şcoli, universităţi 
proprii,  accesul larg la mass media, chiar înfiinţarea unor ziare, reviste, posturi de 
radio şi TV, site-uri pe internet proprii (radio „Renaşterea” ori TV „Trinitas” de ex. 
în România de azi). Mijloacele materiale şi informative pe care le are astăzi la 
dispoziţie biserica, oricare ar fi ea, sunt imense şi deloc de neglijat. Ea luptă din 
răsputeri pentru menţinerea teoriei creaţioniste, nu atât prin susţinerea ştiinţifică a 
acesteia – lucru  imposibil de altfel -, cât prin criticarea şi denigrarea teoriei 
evoluţioniste, negarea  fără nici o raţiune a argumentelor şi dovezilor acesteia. Iar în 
lipsa unui adversar teoretic, ea poate înregistra succese nesperate şi influenţă asupra 
conştiinţelor unor oameni needucaţi, ori pur şi simplu indiferenţi, pragmatici, 
preocupaţi  mai degrabă de obţinerea unor avantaje materiale imediate şi prea puţin 
amatori de explicaţii ştiinţifice complicate, care mai cer şi un dram de cultură. 

Dat fiind imensul prestigiu al lui Charles Darwin, cel ce a întemeiat cu forţa 
argumentelor sale teoria evoluţionismului modern, ştiinţific, anul 2009 a fost 
proclamat „Anul Darwin”, cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la naşterea marelui 
naturalist şi a 150 de ani de la publicarea lucrării Originea speciilor, de către 
Adunarea Generală a Organizaţiei Internaţionale de Ştiinţe Biologice, un an în care 
se speră că ştiinţa va aduce noi soluţii pentru problemele omului modern, ca o 
recunoaştere a contribuţiei acestuia la progresul ştiinţei (8), la cunoaşterea esenţială 
a lumii în care trăim. 
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Delma Cigarini  (Italia) 
 

 
UNDE? 

Unde stă Dumnezeul nostru 
Pe care dintotdeauna îl iubim 
şi de care în timp ne temem? 
În bucurosul zâmbet de copil 
sau în ochii trişti de început 
În care nici măcar nu ne e permisă 
Saţietatea? 
În bucuria amanţilor 
Sau în nebunia războaielor sfinte? 
Acesta în noi se ascunde 
De nestrăbatut rămâne mersul 
Apoi meditez… 
Ar avea sens existenţa  
Fără aşteptare? 

 
 ZEL   

Câte semne sub vreme rea! 
Ele ascund pentru mine  
ceea ce în minte am 
despre Paradis  
eu nu ştiu 
dacă în lume cerul stratificat 
al fiecaruia dintre ei 
şi-a escamotat Crezul. 
sper  
că aşa ar fi făcută  eterna lume 
unde fiecare atinge 
în grabă propria-i inimă 
de zel. 
De Lumină este setea mea. 

 
 traducere în română :  

Elena Daniela Sgondea şi Eugen Evu 
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MERIDIANE LIRICE – POEŢI SUD AFRICANI 
 
Antije KROG 
 

Nici familie nici prieteni 
 

în seara asta-mi vorbeşte totul 
prin cei morţi  
grămada ta de oase casante  
iubita mea mult adorată  
zace singură şi legănată cu dor pierdută undeva  
şi se reazămă  
sunt copleşitor de conştient în seara asta  
că am devenit atât de puţin  
eşti tot ce am pe lume 
iubite-aducător de moarte 
singur şi frig e dincolo de coastele mele  
Africa m-a obligat să renunţ la toate  
e atâta-ntuneric  
e atât de lugubru  
bland iubit ironic 
din mine s-a ales aşa dee puţin 
sunt la pământ 
până la ultima mea speranţă.  
 

Ţară 
 

din ordinul strămoşilor mei ai fost ocupată  
de-aş fi avut o limbă în care să-ţi pot scrie de-ai fi fost ţara mea  
 

pe mine nu m-ai vrut niciodată  
oricât m-aş fi forţat să mă intind pe jos  
în foşnet de gingii albastre   
în coarnele-aplecate ale vitelor din Diepvlei 
unduind fălcile tremurânde ce beau  
în încleştările blânde ale gingiei căzute  
în spinii ce au alunecat în gol  
 

pe mine nu m-ai vrut nicicând  
pe mine nu m-ai suportat  
pe mine m-ai zgâlţâit tot timpul  
m-ai rostogolit  
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pământule, lent am devenit un anonym în gura mea  
 

acum ai fost învins  
negociat împărţit împrejmuit vândut furat ipotecat  
vreau să intru sub pământ cu tine pământule  
pământule ce num ă vei avea  
pământule ce nu mi-ai aparţinut niciodată  
 

pământule pe care te iubesc mai inutil ca-nainte 
 
Chris MANN 

O răsuflare de uluire 
 
În Biblioteca Publică din Grahamstown 
citesc că suntem turnuri de celule, 
trilioane şi trilioane de celule perseverente, 

fiecare mai complexă decât un oraş. 
Am întors pagina, uluit din nou 

de profunda fineşe şi-ndrăzneală a vieţii. 
Ceasul bibliotecii ticăia, netulburat.  
 

Am aflat că vaste enciclopedii 
erau depozitatze într-un cromozom 
iar microbii erau moleculele trecutului. 
În unele vâjâia un filament de jur împrejur, 
am citit cu neîncredere, apoi şocat 
de peste o sută de mii de ori 
cu fiecare ticăit lent al ceasului.  

 

Pe lângă o carte, un telefon cu ecran luminat. 
E timpul de mers acasă, am zis. M-am ridicat cu intenţia 
De a trăi fiecare zi cu mare admiraţie,  

pe când ieşeam din sala de lectură 
am văzut răfala de ploaie cenuşie lovind uşa 

şi chipuri îngrijorate  şi grăbite 
trecând pe lângă cerceştori adunaţi, ca înainte. 

 
Libelula 

 

Originea ta e veche  cât cărbunele, 
viaţa ta, în vârtejul stelelor, 
o smucitură a plasmei pe o trestie. 
 

Plutind pe Zambezi în jos  
ţi-am văzut filigranul strălucind  
pe un sfinx greoi de piatră.  
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Pluta s-a răsucit într-un vârtej, 
s-a lovit de  o strâmtoare 
şi a eşuat pe o cornişă.  
 

Eram bucuros să m-odihnesc. În 
amonte 
o bulboană într-un clişeu de verde  
a răsturnat pluta pe spate  
 

şi pentru o veşnicie a panicii 
m-a-vârtit, în jos, tot mai jos,  
prinzându-mă-n Caribda ei,  
 

pân-am fost sigur  că voi muri.  
Cât de lacom am înregistrat apoi 
benzile pudrate, strălucitoare 
 

stacojii de jurul împrejurul spatelui 
tău,  
fiecare dintre lunetele albastre ale 
vârfurilor aripilor. 
Am introdus un deget în râu  
 

şi mi-am  numele în apă  
pe granit cald, erodat.  
Înainte de a scrie ultima literă  
 

au dispărit scrisul dar şi tu.  
 
 Megan HALL 

NUNTA 
1 

Îi spunei tatii, că ne căsătorim. 
E un moment straniu, al emoţiei, iar emoţia e negată. 
 

Cum o s-o scoatem la capăt, această stranie viaţă nouă? 
Facem ce e bine pentru noi, găsim propriul drum  
în labirintul speranţelor ? 
 

Găsim sprijin din locuri neaşteptate. 
 

2 
Nici o umbră, nici măcar o şuviţă, 
dar el o ridică, celălalt părinte al meu, pe soţia lui moartă. 
 

În rochia ei goală de mireasă, eşarfă verde,  
mama-şi face simţită goala-i prezenţă, 

trăind, tăcută, în cuvintele noastre. 
 

Căci toată viaţa am aşteptat asta: pe cei ce lipsesc, pe cei ce le duc dorul. 
 
Isobel DIXON 

valentine 
dulce sofism inima  
acest muşchi stângaci străluceşte întunecat  
asemenea unei broaşte râioase 
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Înapoi în regatul înnobilat 
 

îmi pare rău că văd  
decolorându-se umflăturile mele de 
ţânţari: 
iubirea muşcă dintr-un continent, 
urme ale îmbrăţişării ei fierbinţi. 

dacă e ceva întunecat,  
e această insulă umedă  
cu zilele ei anevoioase, 
modurile ei mai liniştite, mai subtile  
de-a scoate sângele. 

 
Mxolisi NYEZWA 

OMUL A MURIT 
lui Seko  

un om se defineşte prin trepte, 
prin trepte de urcare sau de coborâre,  
prin abilităţile învăţate la-ntoarcerea acasă  
sau pe când scapă de ploaie. 
 

omul cunoscut ieri nu-I omul pe care-l întâlneşti tu,  
nicicând, după colţ, la Bruxelles,  
sau pe stradă, pe York Road în Umtata 
vânzând ziare şi coca. 
 

acel om e pierdut pe vecie, ca un pachet de cipsuri,. 
picioarele lui moi şi delirante când doarme -  
ca un arbust doborât în pădure  
el nu e niciodată ştiut.  
 

RATAREA POETULUI 
 

am avut în noi cuvinte ce nu le-am spus niciodată.  
am putut sta pe aceste alei fără ape  
şi înainta în ploaia udă.  
 
miroseam ca escrocii înfometaţi, puţeam  
ca stârvurile moarte  
navigând vânturile calde ale tăcerii noastre,  
căutând în adăposturi nesăbuite să ne răcorim buzele  
 
am luptat cerşind concilierea  
în josul cărărilor bătătorite ale uraganelor reci 

căutând igluurile pierdute,  
am avut cuvinte în aceste blues-uri interminabile – 
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împinşi de emoţiile reci în locurile umbroase şi umbrele 
unei ţări muribunde, am avut cuvinte care ne-necau la rostire – 
şi nu le-am rostit niciodată.  

 
Mzi MAHOLA 

CASA SĂRACILOR 
Când eram copil  
Nu m-am întrebat niciodată de ce 
O cărare singuratică   
Ducea de la coliba unui om sărman.  
 

De ce ea şerpuia  
Ca şi coada unei fiare rănite.  
 

Acum că sunt un om împovărat  
Ştiu de ce-s tulburaţi bogaţii  

Atunci când noi protestăm. 
 

PODUL DE NETRECUT 
  

I-am telefonat unui parlamentar  
Fost prieten de suflet. 
Secretara lui a întrebat, 

În legătură cu ce? 
 

Mi-a fisurat eu-l, 
Mi-am simţit bărbăţia strâmtându-se. 

 

Am spus, 
Transmite-I mesajzul meu  
Spune-I că ciupercile otrăvite  
Răsar sub buştenii putreziţi. 
Dacă-ntreabă de numele meu  
Spune-I c-a fost un poet furios. 
Dacă poţi face asta pentru mine  
Va fi OK. 
 

Dar ea s-a grăbit să adauge,  
A spus,  

Iar şopârlele nu zboară  
Ele se târăsc 

După hrana lor.  
 

A pus telefonul în furcă. 
 

În româneşte de  
Dan BRUDAŞCU 
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