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Teodora ROŞCA 
 

IISUS ÎN POTIR – HRISTOS EUHARISTIC 
 

“Că Tu eşti Cel ce aduci  şi Cel ce Te aduci, Hristoase Dumnezeule.”1 
 

 Dacă din punct de vedere iconografic 
(artistic), icoanele cu Iisus care stoarce în potir 
vinul/ sângele Său din via care iese din coasta Sa 
sunt numite generic Iisus cu viţa, iar cele în care 
Hristos Emanuel iese din potirul Sfintei Euharistii 
sunt numite Iisus în potir2, din punct de vedere 
dogmatic ambele tipuri iconografice pot fi numite 
de fapt Hristos Euharistic.3 

Iisus în potir ca şi Maica Domnului 
Orantă în potir sunt cunoscute în iconografie sub 
numele de Hristos Izvorul vieţii. Acestea sunt subiecte 
de ordin liturgic, ce au fost pictate în absida altarului 
începând cu sec. XVI sau chiar mai devreme.4 În 
iconografia pe sticlă transilvăneană, această temă 

este pictată cel mai probabil după reproduceri din cărţi de slujbă. Icoana exemplificată de 
cercetătorii Juliana şi Dumitru Dancu în Pictura ţărănească pe sticlă (foto), provine din Ţara 
Oltului şi e datată 1867.5 Iisus Emanuel este pictat ieşind din potir, binecuvântând 
asemenea unui arhiereu, cu ambele mâini. Deasupra sa, iconarul a inserat un text referitor 
la taina Euharistiei, căci însuşi Hristos este Sfânta Euharistie din potir: “Eu sunt pânea cea 
vie carele au coborât din cer”.  

Cel mai probabil având la origine o ilustraţie dintr-o carte religioasă, imaginea 
euharistică, încadrată într-un oval, a fost transpusă în cromatica tradiţională a icoanelor 
populare.6 În plus, iconarul a adăugat flori cu petale mari roşii şi stele, elemente decorative 
specifice icoanelor din zona Făgăraşului. Este posibil ca tema să fi fost pictată şi la Nicula 
sau în alte centre transilvănene ale icoanei pe sticlă, dar în mod evident este mult mai 
puţin cunoscută în comparaţie cu cealaltă reprezentare euharistică: Iisus cu viţa. 

                                                 
1Din Sfânta Liturghie, Rugăciunea de taină a preotului în timpul cântării heruvimuce; cf. Valeriu Anania, 
Cerurile Oltulu, Editată de Episcopia Râmnicului şi Argeşului, Râmnicu Vâlcea, p.236. 
2 Liturghia Sfântului Ioan, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului,  Iisus – 
“Hristos izvorul vieţii” – în potir.  
3 Sintagma aparţine Înalt Prea Sfinţitului Bartolomeu Anania, cf. Valeriu Anania, Op. cit., p.235, “Hristos 
Euharistic” (aici Iisus cu viţa), frescă din schitul Sf. Apostoli, Hurezi. 
4 I.D. Ştefănescu, Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale româneşti, Editura Meridiane, Bucureşti, p. 80. 
5Juliana şi Dumitru Dancu, Pictura ţărănească pe sticlă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1975, pl.61: “Eu sunt 
pânea cea vie carele au coborât din cer”, 47,1x40 cm (cu ramă). 
6Ibidem, pl. 61, comentariu. 
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Miron SCOROBETE 

 
DE-ASUPRA INIMII 

 
Cu piroanele’n mâini, străpungându-le, 
şi încă mai spui: “Părinte, îi mântuie!” 
 
Cu spinii înfipţi în fruntea fierbinte 
şi încă mai spui: “Iartă-i, Părinte!” 
 
Şi încă mai spui: “Părinte, ţine-mi-i!”, 
cu capul în piept, deasupra inimii… 
 

ÎN ADĂPOST 
 
I-aţi pregătit obezi, frânghii şi fiare, 
I-aţi împletit cununa pentru frunte; 
Îl căutaţi pe străzi – El e pe mare, 
Îl căutaţi pe mări – El e pe munte. 
 
El e’n pustiu, El e pe-un drum prăfos, 
El e’n piaţă, El e jos în prund, 
El e’n privirile unui lepros, 
El e’n crisparea unui muribund. 
 
Distrugeţi sate, dărâmaţi altare 
sperând că daţi de El în temelii, 
daţi foc Scripturilor pe trotuare 
Să-I ardeţi – rug – cuvintele de vii. 
 
Îl urmăriţi cu rost şi fără rost,  
dar nu-L mai prindeţi – totul s’a sfârşit! 
El e în cel mai sigur adăpost:  
în inima celor ce L-au primit. 
 
 

VINEREA DURERII 
 
Cei mari pot sta de-acuma liniştiţi  
în jilţuri moi, adânci ca nepăsarea. 

Nu le mai taie drumul prin pieţe,  
nu-I mai aud chemarea şi mustrarea. 
 
Mai ierte El femeile pierdute,  
mai vindece lunaticii şi orbii, 
acum, cu fruntea’n spini, cu capu’n 
piept, 
cu mâinile muşcate ca de scorpii! 
 
Adune-se mulţimile desculţe,  
să dea năvală ciungii ca la târg, 
flămânzii, însetaţiide dreptate, 
să-I mântuie pe toţi: un stârv!... 
 
Dar în amurgul ce se lasă roşu, 
sub palida lumină ce se duce, 
nu lemnu-L ţine pironit pe El, 
El ţine lumea preschimbată’n cruce. 
 
 

ÎNVIEREA 
 
Tot ce-a fost greu am pus jos,  
m’am dezbrăcat de tot ce-a fost treacăt 
cum trandafirii se fac miros,  
cum clopotul greu se face dangăt. 
 
Până şi pânza de giulgi 
n’a fost destul de uşoară şi albă –  
numai luminile-prunci, culorile-prunci, 
să poată văzduhul mai uşor să le 
soarbă. 
 
E’n rouă pământul, 
se face ziuă’n grădină. 
Pe marginea lespezii vântul  
joacă nişte vreji de lumină. 
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Constantin CUBLEŞAN 
 

RAFINAMENT  ŞI  NOBLEŢE 
 

 L-am văzut nu o dată, de-a lungul anilor, 
pe profesorul V. Fanache mergând agale spre 
Facultatea de Litere (Până nu de mult aceasta 
purtând denumirea de Facultatea de Filologie; pe 
când o absolvea domnia sa, spre finele anilor ’50, 
numindu-se Facultatea de Filologie, Istorie şi 
Filosofie, sub care denumire am absolvit-o şi eu, 
cu doi ani în urma sa), purtând, întotdeauna, o 
servietă sau măcar o sacoşe în care se puteau ghici 
cu uşurinţă, cărţile necesare pentru curs ori 
pentru lucrările de seminar, ori tezele de examen 
ale studenţilor, citite cu ochiul exigent şi 
meticulos al profesionistului în ale dăscăliei 
universitare, după moda vechilor noştri maeştri, 
care nu erau, fireşte, nişte fitecine, chiar în anii 

aceia de imediat de după război, când mult prea numeroase personalităţi ale vieţii 
universitare clujene fuseseră îndepărtate de la catedre, fie şi numai pentru simplul 
motiv că avuseseră relaţii cu ideologia burghjeză. Imaginea lui îmi evoca în 
memorie imagina unui Bezdechi, sau Naum, a lui Liviu Rusu ori chiar a lui Blaga, 
care şi ei treceau pe străzile Clujului, cu demnitatea unor savanţi împinşi în 
anonimatul mulţimii amorfe. Numai că anii în care profesorul Fanache se îndrepta 
ceremonios (O face şi acum, aproape zilnic, deşi ca pensionar nu mai are decât 
puţine obligaţii la Facultate, doar în ce priveşte pregătirea doctoranzilor, cu care se 
întâlneşte într-o atmosferă de cordială jovialitate dar cu ştaif, în intimul său cabinet 
de la etuajul întâi, de lângă amfiteatrul “G. Coşbuc” – Ce ironie! Urmând programa 
de învăţământ, pe module, poetul ţărănimii nu mai este predat la cursuri decât în 
treacăt, el mirosind, probabil, prea mult a glie străbună, de care intelectualii rasaţii 
de azi, europenizaţi înainte de-a şti cu adevărat ce va să însemne europenizarea, se 
dezic ostentativ, ca de altfel de tot ce miroase a naţional, inclusiv, sau mai ales, de 
Eminescu!), spre clădirea de pe strada Horea, este întâmpinat cu saluturi 
rspectuoase, din pas în pas, de către actuali sau foşti studenţi, ce văd în el, cu drept 
cuvânt, un continuator de marcă al vechilor tradiţii intelectuale clujene, un profesor 
sever dar rafinat şi plin de nobleţe, cum îl caracteriza cineva, mai dăunăzi, 
punându-l oarecum alături de profesorul Papilian, marele anatomist dar şi scriitor 
de forţă, din anii de dinaintea războiului acesta de pe urmă.  

O vreme a predat şi la Universitatea de la Alba Iulia, unde mă bucur că i-
am fost alături la Catedră, şi unde o studentă, care îşi pregătea la mine licenţa cu o 
teză din Caraagiale, când am întrebat-o de ce şi-l alesese tocmai pe acest scriitor, 
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atât de dificil de tratat, mi-a răspuns cu o satisfacţie radiantă: “ Pentru că, după ce am 
audiat cursul domnului profesor Fanache, am înţeles cu adevărat de ce e atât de mare autorul 
Momentelor...” Nici că se putea un elogiu mai deplin pentru adus unui profesor, a 
cărui menire este tocmai aceea de a le deschide ochii învăţăceiilor asupra a ceea ce 
este esenţial într-o operă literară.  
 M-am bucurat şi mă bucur de prietenia sa. Colegială şi, îndrăznesc să 
spun, confratenă. Penrtru că prietenia face parte din însuşi modul său de existenă, 
bucurându-se cu sinceritate de prezenţa celui pe care îl simte apropiat, şi cu care 
ştie să schimbe, în totodeauna, opinii de subtilă ironie la adresa atâtor mizerii care 
îl, şi ne, înconjoară zilnic. 

 îmi amintesc,de fiecare dată când intru în gara de la Alba Iulia, pentru a 
mă întoarce la Cluj, după zilele petrecute cu studenţii de acolo, de întâlnirile, în acel 
loc, cu profesorul Fanmache, aşteptând şi el un tren sau un autobuz de revenire 
acasă. Uitându-ne la ceas intram pentu o bere sau pentru o cafea îmbunătăţită, la 
biata locantă din preajma staţiei CFR, nimbată de o firmă ce nu i se potriveşte 
decât parodic: Perla gării. Dar această Perlă, are şi un ţarc în aer liber, alături, 
foarte plăcut prin răcoare sa, în zilele de primpăvară şi de vară prea călduroase. 
Luam loc la nişte mese  ce cu uşurinţă puteau fi trecute la reformă, de cel puţin un 
deceniu, şi priveam lumea care se perinda prin preajmă. Observaţiile profesorului 
Fanache, privind ţinuta vreunei damicele, îmbrăcămintea nu ştiu cărui peizan, 
limbajul cutărui golan de provincie, gasturile din topor ale chelnerului etc., erau 
memorabile prin subtilitatea şi fineţea interpretărilor şi regret nespus că n-am avut 
inspiraţia să le notez, de fiecare dată într-un carneţel, pentru aducerile aminte de 
mai târziu. Căci, Profesorul e un om de spirit şi ştie să preţuiască vorba subţire, 
mirosind a condimente şi picanterii ce nu stau la îndemâna oricui...  

O, dacă ar fi să evoc atâtea şi atâtea clipe de mare bucurie intelectuală care 
mi le-a acordat în nenumărate împrejurări când i-am stat alături, aş umplea, poate, 
tomuri de memorialistică de cea mai bună calitate. Mă leagă însă în speranţa că 
Profesorul Fanache le scrie însuşi într-o carte de aduceri aminte, din Clujul 
universitar (şi nu numai), ce ne va face să nu dormin câteva nopţi la rând, 
parcurgându-i slovele...  

Aş fi putut, fireşte, să scriu despre cărţile domniei sale, fundamentale în 
cercetarea şi interpretarea  operelor unui Caragiale sau Blaga, cel puţin – am făcut-
o la vremea potrivită -, dar am socotit că acum, la acest ceas aniversar, e mai 
nimerit să leg pe hârtie câteva vorbe de suflet, care, de obicei nu se spun, nici pe 
stradă, nici la un pahar de vorbă, dar pe care aş fi dorit mereu să i le împărtăşesc, 
de la sufelt la suflet, căci nu e puţin lucru să te ştii apropiat, de o viaţă, de un 
asemenea om minunat, în faţa căruia acum, iată, îmi ridic pălăria şi mă înclin cu 
toată condescendenţa şi dragostea frăţească, urându-i mulţi ani fericiţi de acum 
înainte, alături de toţi cei dragi care îl înconjoară cu admiraţie şi nestrămutată stimă. 

La mulţi ani, distinse Domnule Profesor Fanache! 
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Victoria MILESCU 
 

LIMBA ROMÂNĂ 
 

Limba română va rămâne aici 
chiar dacă noi mai plecăm 
pe o rază de soare 
asemeni păsărilor călătoare  
limba română va rămâne aici  
păzind munţii de aur 
câmpurile cu diamante 
spunând poveşti despre  
feţi-frumoşi învingând balauri 
limba română ţine deasupra noastră 
un cer românesc 
cu stele călăuzitoare 
a drumului bun 
limba română ştie să cânte, să 
mângâie 
să se mânie uneori  
întrebându-ne unde sunt urmaşii 
vitejilor de altădată 
în fiecare poartă stă limba romnă  
cu ochii umezi îşi petrece în zare 
voievodul 
când venim pe lume, ne primeşte  
cu o vocală de pâine, o consoană de sare 
şi o-nghiţitură de vin vechi, roşu 
ca sângele celor ce au murit 
ca ea să fie nemuritoare 
limba română nu va pleca niciodată de aici 
sprijinind Carpaţii, Dunărea, marea 
limba română înfloreşte în fiecare fereastră 
stau cu limba română la masă 
şi înghit greu lacrimile ei 
când clopotul sună cristalin ori în dungă 
pentru a fi împreună 
ea ne cheamă de oriunde-am fi 
în şoaptă, în tunet 
adunându-ne ca o mamă 
limba română nu va pleca niciodată din noi 
niciodată… 
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UN SENIOR AL GÂNDULUI ROMÂNESC:  
V. FANACHE 

 
 „Cercetarea aplicată a lui V. Fanache [„Gând românesc” şi epoca sa literară] 

subliniază competent spiritul de continuitate literară în provincia transilvană, o 
luptă fermă, tot mai accentuată împotriva semănătorismului anacronic şi o 
susţinere a modernizării inspiraţiei lirice, lecţia lui Blaga servind de exemplu 
inovator, deşi mesajul său poetic nu putea fi întotdeauna omogen asimilat.[...] 
Studiul beneficiază de o temeinică documentare, analizele literare sunt la obiect, 
colaboratorii statornici evidenţiaţi, celor trei critici li se schiţează chiar un embrion 
monografic, adică lui Ion Chinezu, Ion Breazu şi Olimpiu Boitoş (o vreme secretar 
de redacţie). [...] Faţă de bibliografia „Ramurilor”şi a „Luceafărului”, lucrarea lui V. 
Fanache, a treia din seria atât de frumos începută de Editura Enciclopedică 
Română, are sporul exigenţei şi al concepţiei. Poate că exemplul lui V. Fanache va 
servi ca îndemn şi altor bibliografi de a studia revistele transilvănene din perioada 
interbelică. Este un început fericit, ce ar trebui continuat cu orice preţ. O lucrare 
utilă, deosebit de valoroasă pentru cei care studiază viaţa din epoca respectivă. În 
acest sens meritul lui V. Fanache rămâne incontestabil, cu toate micile observaţii 
aduse aici. Spiritul ştiinţific ce prezidează la temelia acestei bibliografii este o 
chezăşie că şi alte lucrări similare pot să apară. 

(Nae Antonescu, Comentar la bibliografia „Gândului românesc”, în  „Steaua”, 
an XXIV, nr. 19, 1973, oct., p.28, 36). 

 
„Studiul lui V. Fanache aduce în contemporaneitate  o lume puţin 

cunoscută de noi,  şi primul merit al cărţii nu este de cercetare a unei epoci, ci de 
actualizare, în sensul că ne înfăţişează viaţa spirituală a unei reviste ce-şi reprezintă 
epoca peste vreme. Cartea oferă o panoramă a revistelor de la începutul veacului 
din Transilvania . Numărul lor este im presionant şi reflectă necesitatea trecerii 
Transilvaniei de le o provincie literară la o angajare a ei în destinul literaturii 
româneşti. [...] În această atmosferă de renaştere spirituală a Transilvaniei apare 
„Gând românesc”, cea mai însemnată realizare revuistică transilvăneană dintre cele 
două războaie mondiale, cum o numeşte David Prodan. 
Animatorul, omul a cărui viaţă s-a identificat cu destinul acestei reviste, a fost Ion 
Chinezu, care a făcut din „Gând românesc”o tribună a actualităţii literare. Gând 
românesc”a fost pentru Ion Chinezu „universitatea sa, academia sa, altarul său de 
cultură”, după cum se exprimă, mai târziu, unul dintre contemporanii revistei. [...] 
Parcurgerea cărţii lui V. Fanache este un prilej de a cunoaşte, în detaliu, viaţa unui 
for de cultură ce reprezintă importanta contribuţie a intelectualităţii din 
Transilvania la dezvoltarea literaturii româneşti dintre cele două războaie 
mondiale.” 
   (Traian Vedinaş,  V. Fanache, „Gând românesc” şi epoca sa literară, în 
„Făclia”, an XXIX, nr. 8409, 1973, 25 nov., p. 4). 
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„Dar observă, cu drept cuvânt, autorul lucrării pe care  o discutăm, că ne 
aflăm nu numai în faţa unei sincronizări cu valorile naţionale, ci şi cu cele 
universale, dar trebuie subliniat că această universalitate nu mai repetă acum 
orizontul germanic exclusiv, asupra căruia insistase mişcarea literară dinainte de 
Unire, ci acesta se extinde spre occident, şi anume spre contribuţiile spirituale ale 
Franţei, îndeosebi. Conducătorii revistei înşişi – Ion Chinezu, Ion Breazu, Olimpiu 
Boitoş – se formează dincolo de hotarele fostei împărăţii şi se vor dezvolta în 
atmosfera acelei culturi care, prin chiar esenţa ei, a depăşit totdeauna orice limitări 
regionale, tinzând perpetuu, din Renaştere şi până în veacul nostru, spre 
universalism. Sub acest imbold susţinut, de altfel, de însăşi linia evoluţiei interne, s-
a dezvoltat sincronizarea cu valorile universale. Era, în fond, o tendinţă vădită a 
literaturii noastre de după Unire şi accentuarea încă o dată a tradiţiilor noastre mai 
îndepărtate. E îmbucurător să constatăm câtă intuiţie au avut conducătorii 
„Gândului românesc” şi rectorul lui spiritual – Ion Chinezu. Dintr-o dată. 
Mişcarea literară din Transilvania s-a ridicat la o înălţime general naţională şi 
concomitent universală. Este mai departe meritul lui V. Fanache de a fi desprins 
din  frământările mişcării de la „Gând românesc” figurile lui conducătoare, mai sus 
amintite. Să-mi fie îngăduit din nou ca unul care am colaborat îndeaproape cu ele, 
la „Astra”, la „Transilvania” şi la „Gândul românesc”însuşi, să evoc – cu emoţie- 
nu numai lirismul concentrat al  lui Ion Chinezu, dar şi impresionanta lui luciditate, 
pătrunderea esenţelor literaturii transilvane şi naţionale, văzută estetic şi totdeodată 
istoric. În numeroasele discuţii pe care le-am depănat împreună, criticul revistei îmi 
apărea ca un vizionar, dar ca unul – şi nu nici o contradicţie în termeni – de un 
realism atât de viguros încât determina convingerea că acesta şi nu altul  trebuie să 
fie drumul literaturii noastre. Este apoi dominant spiritul de sinteză în care lucrau 
Ion Chinezu şi Ion Breazu, şi lor le datorăm, după cum observă şi autorul 
bibliografiei de faţă, cele mai reprezentative sinteze ale mişcării literare maghiare şi 
române din Transilvania, într-un spirit de înalt respect pentru valorile create de 
poporul român şi naţionalităţile conlocuitoare. Încă o trăsătură care va integra în 
actualitate moştenirea literară a „Gândului românesc” şi pe care studiile lui V. 
Fanache le reliefează cu putere.” (Al. Dima, Bibliografie şi istorie literară, în „Steaua”, 
an XXV, nr. 3, 1974, martie, p. 16-17). 

 
 „Un loc de frunte îl ocupă în studiul lui V. Fanache cele două mari figuri 
ale poeziei transilvane, Octavian Goga şi Lucian Blaga. Despre Ion Chinezu, care a 
fost un fecund îndrumător pentru literatura interbelică are cuvinte de laudă şi 
apreciere. Ion Breazu, reprezentant al şcolii clujene, este înfăţişat ca harnic 
cercetător al fenomenului literar specific transilvan. V. Fanache scoate în evidenţă 
şi activitatea poeţilor interbelici: George A. Petre, Octavian Şireagu, Teofil 
Bugnariu, Emil Giurgiuca, George Moldovan, Dimitrie Danciu. În partea finală a 
volumului vorbeşte despre influenţa lui Eminescu în Transilvania. Poetul a lărgit în 
această provincie orizontul estetic. Apoi despre teatrul lui Alecsandri şi al lui 
Caragiale în Ardeal, despre adepţii iluminismului, despre Iosif Vulcan.Toate aceste 
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figuri şi fenomene sunt tratate de un cunoscător adânc al istoriei literare şi cu o 
exigentă probitate critică. Cartea lui V. Fanache are meritul de a se citi cu plăcere şi 
interes.” (Ionel Neamtzu, Lecturi, în „Orizont”, an XXVII, nr. 36, 1976, 9 sept., 
p. 2). 
 

„Insistând asupra unui sens şi a unui mod de a fi capabile să singularizeze 
un destin şi o operă, V. Fanache lasă să prindă contur şi un remarcabil portret al 
artistului în eternitate. Prin datele sale umane, estetice, morale, şi nu în ultimul 
rând, filosofice, el ne propune de fapt un Caragiale oricând actual şi modern din 
chiar interiorul propriei sale clasicităţi. Demersurile sale se sprijină în această 
privinţă pe resursele, uneori aproape nebănuite ale ironiei. Disocierile operate în 
sfera conceptului îi permit, de altfel, să observe că opera scriitorului, tocmai fiindcă 
mizează pe o ironie socratică, se relevă ca o „interogaţie şi problematizare a 
lumii”.[...] Asemenea observaţii închid şi o anume filosofie a operei. Criticul îi 
luminează semnificaţiile cu o largă înţelegere simpatetică, lăsând el însuşi să se 
bănuie în discursul său o fibră de moralist, dotat cu un evident simţ al ironiei. 
Există în analizele sale o plăcere abia reprimată de a resuscita la modul emoţional 
viaţa ascunsă a operei. Sintagmele ei de efect sunt încastrate în comentariu, tocmai 
într-o astfel de intenţie. Pe V. Fanache, vorba de spirit sau cuvântul mustind de 
arome îl aduc întotdeauna într-o stare de jubilaţie interioară. Are, de altminteri, el 
însuşi harul de a formula memorabil. Agamiţă Dandanache n-ar fi, după părerea sa, 
decât „ un Crist de carnaval”, după cum Mitică, „sinteza prin excelenţă a lumii-
lume(...) se profilează ca un erou de poveste, descurcându-se în toate cu 
deşteptăciunea unui Păcală citadin”. Scris cu rigoare şi vervă ideatică, eseul său 
despre Caragiale impune un critic avertizat, capabil să întreţină fascinaţia marii 
literaturi.” 

(T. Tihan, Caragiale sub semnul realismului ironic, în „Steaua”, an XXXV, nr. 
7, 1984, p. 38-39). 

 
„V. Fanache surprinde raporturile subterane, deosebit de incitante între 

caracterul realist al reflectării societăţii în această operă şi atitudinea ironică a 
scriitorului aflat în faţa ei. [...] În această subtilă suprapunere a perspectivelor de 
analiză rezidă tocmai originalitatea eseului, unul dintre cele mai moderne – dacă 
termenul nu este cumva fetişizat – în privinţa comentariului critic caragealean, 
beneficiar fericit al unor unghiuri noi de abordare a ironicului (a comicului, a 
râsului, a satirei în ultimă instanţă) ca dominantă a acestei opere în care se regăsesc 
surprinse cu atâta crudă luciditate sarcastică trăsături fundamentale ale unei întregi 
psihologii (sociologii) naţionale.” 

(Constantin Cubleşan, Caragiale şi iar Caragiale, în „Steaua”, an XLVIII, 
nr. 11-12, 1997, nov. - dec., p. 56-57). 
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 „Gând românesc şi epoca sa literară (1973) - studiu, bibliografie şi documente 
inedite- este o lucrare ce atestă acribie şi pasiunea cercetării. Bazat pe o informaţie 
bogată, autorul analizează cu obiectivitate contextul social, politic şi literar în care a 
apărut revista. Se subiniază rolulunor personalităţi în reneşterea şi emanciparea 
culturală din Transilvania de după Unire, formarea unei conştiinţe istorice, politice 
şi estetice.” (Ilie Radu-Nandra, V. Fanache, în Dicţionarul scriitorilor români, Ed. 
Fundaţiei  Culturale Române, Bucureşti, 1998, p. 252-253) 

   „În primele sale cărţi, V. Fanache continuă tematic şi metodologic 
spiritul şcolii clujene de istorie şi critică literară, investigaţiile fiind circumscrise ariei 
de valori transilvane ale literaturii române interbelice. [...] Gând românesc şi epoca sa 
literară (1973) valorifică o cercetare sistematică, riguroasă, aplicată climatului literar 
şi publicistic transilvănean din jurul anului 1930. Examinarea completă a revistei 
„Gând românesc”(studiu de situare istorică şi estetică, program, bibliografie, 
documente inedite) argumentează rolul celei mai importante publicaţii literare 
transilvane din epocă în cultivarea valorilor naţionale moderne. Reconstituire 
informată a unui climat intelectual, lucrarea reprezintă totodată o restituire şi o 
revizuire realizată cu discernământ critic.” 
(C-tin Hârlav, V. Fanache, în Dicţionarul general al literaturii române, vol. III (E-K), 
Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 2005, p.112-113) 
 

„Cartea universitarului clujean V. Fanache [Chipurile tăcute ale veşniciei în 
lirica lui Blaga, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2007, ediţia a II-a revăzută şi augmentată] 
pune în faţa lectorului una dintre cele mai originale interpretări muiate în 
înţelepciune, cu o privire întoarsă înspre Universal, care dezavuează cuvântul şi îl 
înlocuieşte „cu făptura obiectivă a lumii, cu chipul tăcut al lucrurilor, al trăirilor şi al tainelor, 
precum şi cu tot ce ţine de refuzul rostirii în beneficiul unei înteriorizări fecunde”; care 
„promovează o estetică a tăcerii, pe care Blaga o ilustrează la nivelul complex al unui inovator, 
alăturându-se unor mari creatori”. Poezia lui Blaga este o mare dramă lirică. Potrivit 
unei conştiinţe filosofice proprii, ale cărei principii sunt concretizate într-un fel de 
decalog filosofic, Blaga şi-a creat o lume a sa şi, pentru fiecare problemă, o soluţie 
personală. E lesne de înţeles că o asemenea atitudine nu putea fi adoptată decât de 
un poet filosof, înzestrat cu o imaginaţie divină. În domeniul filosofic, Blaga şi-a 
recunoscut unii premergători, dar a sfărâmat orice statuie şi s-a desprins de toate 
drumurile, croindu-şi poteci şi înlăturând filiaţii. [...] Prin această carte, V. Fanache 
înalţă imaginea lui Blaga în conştiinţa cititorilor tineri, şi nu numai, îndemnându-i 
să se aplece peste întrebările lumii, să-şi acordeze ancestral nobleţea sufletească la 
literatura română”. (Virgil Şerbu Cisteianu, V. Fanache, Chipurile tăcute ale veşniciei 
în lirica lui Blaga, în „Gând românesc”, an I, nr. 5, 2008, ian., p. 40 - 42).                      
   

Selecţie: Maria VAIDA 
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Paul DUMA 
 

ORIENTALE 
 
Undeva, prietenii mei se vor reîntâlni.  
Întinse livezi de măslini le fac loc. 
Vor exersa caligrafia de la dreapta la stânga - 
Abu Bakr, Zayd bin Thabit, Abd Allah bin Mas’ud 
 
Mulţi denture ei au pierit la Al-Yamama 
înghiţind surele fară voie, 
închizându-le în pustietate sau mai departe 
 
O ! Muhammed … Ceasul s-a oprit 
şi Luna s-a despicat, dar el, Poetul,  
nu a mai scris nici un vers 
- cum le voi depaşi eu, Toate ?! 
 
Undeva, prietenii mei se vor reîntâlni, 
nu mai degrabă de ziua de mâine, 
nici prea departe de Mekka. 
Mulţi denture ei vor fi mauri, cât beduini. 
Cei mai mulţi, însă, nu vor mai fi demult, 
decât aşa, strict metafizic, la capătul livezii de măslini. 
 
Vom rememora bătălia de la Al-Yamama 
în cinstea lor, muhajiriţi şi asari 
şi vom cânta surele în memoria lor, celor dintâi 
şi-i vom judeca dupa alte legi, ale califilor 
şi vom lua asupra noastră toate păcatele, 
toate surele şi toată această caligrafie inversă 
pe care o vom înghiţi, nu invers. 
 
Şi vom bate coridoare ascunse 
şi vom culege roadele verzi 
şi vom mulţumi pentru uleiul bun prietenilor, 
cât Ţiitorului denture noi şi aceasta întinsă livadă,  
la capătul căreia, subit, V-ei închide Sura. 
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CĂMILĂ ŞI MORGANĂ  
 
 

Poetul ca si soldatul / nu are viaţă personală. 
Viaţa lui personală este praf / şi pulbere. 

     Nichita Stănescu  
Poetul, negru şi însemnat, 
touareg al deşertului, şeic al cuvintelor, 
cavaler al templelor de nisip, înrudit cu marea, 
 
graţios îşi purta ostenita cămilă 
ca pe regină, ca pe un far uriaş  
deasupra unei mări aurii. 
 
Şi dintre toate câte sunt  
mai frumoasă nu era cămilă 
şi aveai gâtul lung până la cer 
şi fălcile-ţi înşfăcau din verdele nopţii 
ca dintr-o mare, ca dintr-o mare minciună 
şi noapte tresăreai ca dintr-o spaimă, 
ca dinspre Termopile. 
 
Într-o zi te voi pierde, cămilă - ţi-am spus. 
Paşii tăi se masoară în zodii acum. 
Hamul la gât mi l-ai prins 
şi te port de pe stângul pe dreptul. 
 
Şi nu mai ştiu, dintre toate, 
cât îmi eşti tu de dragă,  
câte furtuni anunţai, tu fecioară, 
cât de frumoasă păleai în razele lunii 
şi cât de sclipitor recitai din Khayyam, 
pe marginea apei, Regină ! 
 
Te port în spinare mărită stăpână, 
ca pe un făt părăsit de o mamă nebună, 
ca pe o piatră de moară în toiul pustiirii, 
ca pe o taină cifrată a vechilor perşi, 
stăpâni peste lume - Poet şi Cămilă.  
 
Cămila, recită în van din Khayyam, 
se crede urmaşa lui Togru Beg, 
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Poetul o crede, o crede în stare 
şi numai deşertul îi poartă-n spinare. 

 
 

DIMINEŢILE PLĂMÂNILOR MEI 
 

Mă voi întoarce la scrierea veche, 
la caligrafia strâmbă şi inversă 
 
o voi exersa de la dreapta la stânga 
în amintirea umanităţii 
 
o voi preschimba în dragoste pentru trecere, 
pentru devenirea de dinainte şi nu de peste 
 
în tot acest timp o voi ajusta gândului meu 
cu o geană lipită de cer 
în dimineţile plămânilor mei. 
 
dacă pleci, dacă pleci, dacă pleci 
şi vei pleca, 
lasă-mi un vas plin cu scoici din cele mai verzi, 
sau poate umerii tăi şi virgulele tale 
înmuiate în laptele cosmic. 
 
De ce nu limba ta? sau poate altceva !? 
 
dacă pleci, dacă pleci, dacă pleci, 
nu-mi zice adio dezvelindu-ţi oasele, 
grădinile suspendate ale sufletului, 
aceasta minune numită levant 
şi toate cele o mie şi una de nopţi mute 
 
dacă pleci, dacă pleci, dacă pleci, 
du-te ! 
voi fi proscrisul cetăţii literei “A” 
voi fi anahoretul preschimbat în slugă - 
în sluga timpului, celuilalt banchet. 
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Constantin CUBLEŞAN  
 

SECUNDA ETERNĂ  
(FLORIN COSTINESCU) 

 
Făcând parte dintr-o generaţie 

crescută, afirmată şi împlinită în anii 
unei culturi dirijate eminamente politic, 
Florin Costinescu ne apare azi ca un 
poet oarecum aripic în epocă. Ajuns, 
iată, la v-âsta deplinei maturităţi (n. 
1938), alcătuindu-şi o selecţie (jubiliară) 
din versurile volumelor sale7, 
numeroase şi îndeobşte bine primite de 
critică (de la debutul editorial, în 1972, 
cu Adierea ţărmului, aproape două 
zeci, între care unele destinate v-rstei 
copilăriei), iei seama cu oarecare mirare 
că nu s-a numărat printre cei care au 
urmat comenzii sociale, rămânând 
credincios doar verbului poetic, pe care 
l-a spujit şi l-a cultivat cu anume 
distincţie şi rafinament, niciodată ănsă 
primid aclamaţii de paradă ceea ce, la 
urma urmelor i-a asigurat un confort al 
creaţiei discret, rupt de campanii şi de... 
evenimente. Pentru el, marile teme n-

au fost niciodată cele legate de construcţia societăţii, de făurirea omului nou, ci de 
fiinţarea în lume a sinelui, neliniştit de marile sale călătorii ale cunoaşterii 
existenţiale: ”Călătorim mereu spre pretutindeni,/ purtând la br-ul mari legături de chei,// Pe 
care le întoarcem în neeştire,/ în aşteptări şi-n răzvrătiri târzii/ şi uşile rămân mereu închise,/ 
cu drugi imenşi de veşnicii...” (Dar picurat). Aşa încât, “poezia e rânduiala lumii” 
(Dacă poezia). Nu s-ar putea spune însă că Florin Costinescu e abstras din 
realitatea în care trăieşte. Numai că la el totul se filtrează în poezie printr-o 
espectativă de meditaţie, oarecum nostalgică (“intri în infern sedus de făgăduinţa 
supravieţuirii” – Mult mai prielnică), în orice caz, e preocupat de meditaţia asupra 
sensurilor primordiale ale lumii, ale existenţialităţii: ” Noi n-am putut vedea începutul 
lumii,/ dar ni-l aducem aminte precum ar fi ziua de ieri,/ cu soare, cu fluturi, cu iarba/ făcând 
tumbe primăvăratice/ prin aburul primelor naşteri” (Ceea ce n-am văzut niciodată). E 
aici un soi de reflecţie filosofică asupra devenirii cosmice, mai apropiată însă de 

                                                 
7 Florin Costinescvu, Secunda Etern[. Editura Muzeului Literaturii Rom_ne, Bucure\ti, 2008 
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percepţia blagiană decât de cea eminesciană. De altfel, poetul e, temperamental 
vorbind, un reflexiv, sentimental, se-nţelege, căruia îi place să privească lumea şi s-
o recepteze cu ochii unui delicat diagnostician fenomenologic: ”E timp de umbră 
vinovată/e vremea gri, ca de nisim,/ceva stă pururea să cadă,/ceva îşi caută alt chip.// 
Statornicia plânge-n sine/ în golul dintre amintiri,/ vechi măreţii între ruine,/scuipaţi în moarte 
– sfinţi martiri./Mă uit în jur: statornic, vântul,/ doar el stăpân rămas în scaun.// E timp de 
vreme vinovată,/e vreme gri ca de nisip” (Umbră vinovată). Poetul e câştigat mereu de 
caligrafia elegantă a unei prozodii ce-şi alintă sieşi ritualurile perfecţiunii în rostire, 
cochetând cu parfumuri exotice din epoci revolute, amintind eleganţa 
parnasienilor, ca un virtuoz al formelor dar şi mai mult – aici îmi pare a fi cu totul 
la largul său -, ca un picant baladist, în evocări de factologii ludice, intelectual 
construite, pentru spirite confraterne, rafinat şi ironic romanţioase: ”Să mergem, 
doamnă, în Parâng,/ pe-al raiului versant, cel stâng,/ ca să culegem pietre rare,/ de forme pure 
şi bizare,// Ci a trecut pe-acest versant/ neguţătorul din Brebant,/cel mult vestit, sur-zător,/ în 
chip de tainic călător” Etc. (Negustorul din Breband). Sau ironist (parodic) livresc, 
de cea mai bună calitate, tot în halouri de baladă: ”Frumoasa doamnă Beatrice/ a 
sucombat ieri la paris,/ frumoasă nu acum – cândva,/ când turnul Effel de nălţa,// A fost 
modelul ideal,/ pentru mirajul ei carnal, / la mulţi peisagişti divini,/ parizieni şi florentini” 
etc. (Iluzie, alt turn din Pisa). Florin Costinescu ştie cultiva o anume retorică a 
iubirii, verbul său trecând uşor de la tandreţe şi galanterie ;a insinuare şi anume 
dulce parşivenie. Dar cel mai bine se struneşte pe ritmuri cu iz folcloric, aşa cum 
făceau odinioară, fiecare în maniera sa inegalabilă, Arghezi sau Barbu. Dar Florin 
Costinescu are şi el plăcerea cuvântului deocheat cu măsură, decantat în candoarea 
unui prelucrat canon popular: Toamna la cules debrume,/să-ţi dau dragoste şi nume,/ când 
e bobul mai argint, /mai rotund, mai aburind,/când e bobul mai visare,/mai tăcere şi mai 
boare,/ mai devreme, mai trecut,/mai privire, mai sărut,/când e bobul greu-uşor,/mai cădere şi 
mai zbor,/mai frumos, mult mai frumos,/să mergem toamna pe jos,/la cules dumnezeesc/între 
brume ce iubesc../(Intre brume). 

Tentat şi pasionat de probele virtuozităţilor prozodice, Florin Costinescu 
se joacă şi el, inovând în rigorile nerespectate rigid ale sonetului Aceste Finaluri de 
sonete alcătuiesc un ciclu memorabil prin cultivarea unei poezii reverenţioase, de 
dragoste, cu nominalizarea unei iubite (iubiri) ideale, căreai îi închină, ca un 
veritabil florentin renascentist, cochetării de un temperat fior pasional: ”întors din vis 
mă reîntorc în vis,/ astfel de tine fug - şi mă apropii,/ aleg ce altcândva mi-am interzis/ şi-aud 
cum cresc, din foşnetul lor, plopii...// Nu-ţi sunt, Maria, nu-ţi voi fi stăpân,/ căci nici să plec 
nu ştiu, nici să rămân...” (întors din vis).  

Privind pe de-antregul, acum, lirica lui Florin Costinescu ai revelaţia 
descoperirii unui poet de marcate altitudini creatoare, peste care jocul pariurilor 
critice din diversele campanii ale epocilor literare, a trecut cu impardonabilă 
uşurinţă.  
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Nicolai TĂICUŢU 
  

dincolo de semn 
 
bat un cui în peretele alb al cavoului 
şi-l fixez în memorie ca pe un semn 
adumbrit adiere imaterială 
 
vin cu tabloul părinţilor ţinut strâns la piept 
(cu fotografia lor spre inima mea  
spre sângele meu) să-l pun în cuiul  
din dreapta candelei cu vedere la capacul  
metalic verde vopsit  
să-l pun lumină să-nroureze  
la venirea mea rară ... 
 
se pierde tabloul / o umbră firavă  
se prelinge spre picioarele mele desculţe 
şi nu mai ajunge să-i simt răcoarea în talpă 
să-i simt mângâierea / umbra tabloului încet  
se resoarbe-n perete / curge şi cuiul  
dâră subţire sub lespede  
 
în timp ce eu mă ridic pe scară 
ca şi când aş pluti într-un zâmbet 
pe diagonala deschiderii din care capacul  
(de care vorbeam într-un paragraf anterior)  
a plecat puţin în zbor de probă. 
 

surâs 
 
mă agăţ de terminaţia ultimului vers  
transcris în praf subţire arhaic şi 
o rostesc în şoaptă la rimă 
 
deja simt mişcarea aerului cum mă recită 
şi de departe din capătul aleii cum 
două mogâldeţe – părinţii mei  
din umbra câte unui fir de iarbă pitică 
îmi fac semne de bună revedere. 
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Iulian CHIVU 

 
SIMULAREA VALORII ŞI VESELIA ETICĂ 

 
    Axiologiile sunt, din 
perspectiva logicii, cât se poate 
de categorice: dacă există cu ade-
vărat valoare, există şi non-
valoare, dar nimic mai mult. şi 
cu toate acestea, într-o netăgă-
duită nevoie de valori a omului 
şi a  comunităţilor sale, în condi-
ţiile reprezentării diferite a ei nu 
din lipsa unei ştiinţe a valorii, ci 
din lipsa unei motivări a pro-
ducerii ei, în societăţile care se 
mişcă greoi din cauza tensiunilor 
dintre diacronic şi sincronic, 
apar şi tendinţe de simulare a 
valorii. Valoarea, ca întemeiere, 
este o autologie istorică şi, în 
consecinţă, e perisabilă sub 
presiunea unor factori care îi cer 
înlocuirea sau chiar desfiinţarea. 
Aşa de pildă, valorile estetice 
renascentiste au fost desfiinţate şi substituite de cele moderne. Pentru 
anumite tipuri de personalitate, însă, neputinţa de a atinge valoarea, când nu 
atrage după sine abandonul în mediocritate şi prin stăruirea în sine (das 
Aufsichberunhen), se defulează în simulări ale valorii, cu efecte la fel de intense 
ca şi în cazurile de monopolizare a valorii. În limbajul codurilor psihice, 
conversia se petrece sub constanţa şi evoluţia semnificaţiilor, în cadrul 
luărilor la cunoştinţă şi în contextul mecanismelor semnificării din sfera de 
relaţionare cu un anumit domeniu ontic, ceea ce este o ajungere la prezenţă 
(das An-wesen) care nu presupune şi o depăşire a constanţei (die Beständigkeit). 
Valoarea se percepe ca noţiune în procesul de semnificare a mesajelor-
semnificaţie prin reglarea manifestărilor şi obiectivarea semnificaţiilor, ca 
entitate ce fiinţează esenţialmente (das Wesende) şi ca adeverire (die Wahrung). 
Rickert era categoric: valoarea prilejuieşte valorificare şi, simultan, judecată 
de valoare. Numai că în mediul social, valorile sunt într-o permanentă 
diferenţiere de grad şi transformare de conţinuturi care-l afirmă pe creatorul 
de valori. În competiţia afirmării, nu a negării, apar simulări care nu pot 
atrage conformări şi rămân aşadar în contradicţie cu valorile autentice. Iată 
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de ce îi dau dreptate  lui  Lewis Coser (The Function of Social Conflict - 1956) să 
vadă în conflict o valvă de siguranţă a organismului social. Numai că valorile 
coexistă în conflict doar dacă servesc sisteme axiologice contrarii. Atunci 
discuţiile din presa literară românească despre centru şi periferie  nu dezbat o 
problemă de valoare, ci cel mult una de formalizare a valorilor. Scriitorii din 
provincie ajung greu în revistele de la centru, concesionate unor nume altfel 
neîndoielnice şi asta dintr-o lipsă de profesionism în abordarea presei ca 
instituţie şi chiar ca putere, cum îi place să se revendice. Revistele Uniunii 
Scriitorilor publică cu predilecţie membri ai Uniunii Scriitorilor şi le 
promovează cărţile cu osanale prin condeie veleitare chiar şi atunci când pe 
masa redacţiei sosesc  lucrări mai interesante, dar semnate de iluştri anonimi 
care, din varii motive, nu încap în sindicat şi sunt marginalizaţi în neantul 
nonstructural; în anomicul fertil. Românii încă trăiesc nostalgia oficiosului 
central doar pentru că pe firea lor mlădioasă comunismul a prins cât se poate 
de bine. El le-a refuzat competiţia prin înregimentări convenţionale şi sărăcia 
lor polimorfă nu i-a ajutat să-şi elibereze spiritul de îngrădiri (die 
Entschränkung), ci i-a condamnat pentru multă vreme la subzistarea în sine 
(das Insischselbststehen), ceea ce, trebuie s-o recunoască, era mai în spiritul  
propriei lor istorii. Nu înţelegerea conflictuală a vieţii sociale le-a ridicat 
probleme, ci mărturisirea ei. De aceea stilul lor de gândire (în contradicţie cu 
stilul consensual de acţiune) se regăseşte  mai degrabă în tipologia 
cuprinzătoare a lui Hans Selye decât în cea a lui  Woodworth. Simularea 
valorii începe din irosirea în lucruri simple, din teama de a nu face greşeli, dar 
care nu lasă loc descoperirilor. Se continuă în genul contradictorului agresiv, 
mimează altruismul ca să protejeze perfidia, dar nu reuşeşte niciodată să 
atingă virtuosul. Are simţul a ceea ce este adevărat (das Wahre), dar are teamă 
de adeverire (die Wahrung). Adevărul – spunea H. Meyer – nu devine o 
valoare decât într-o relaţie funcţională cu un sentiment al valorii. Din această 
cauză, simularea valorii nu este posibilă pe treptele trebuinţelor inferioare 
(fiziologice, de securitate); nevloile concrete cer răspunsuri concrete. Ea se 
instalează în cele privind spiritul: cele de dragoste şi apartenenţă, de stimă şi 
statut, nu însă şi în cele de autorealizare, de a şti şi a înţelege, precum şi în 
cele estetice. Selecţia o va face  decisiv doar sistemul de referinţă; valorile 
personale şi valorile de grup în competiţie cu sine şi în competiţie cu 
celelalte. Valori secundare nu există, decât percepţii secundare ale acestora. 
Ele sunt capabile de simulare şi falsificare spre amăgirea neputinţei care însă 
nu astâmpără setea ontică de valoare autentică. De aici lucrurile ating eticul 
găsind clemenţă în judecata apodictică şi speculând zonele estompate dintre 
principiile morale. Simularea valorii construieşte o etică paralelă în spiritul 
definiţiei lui Hobbes (morala ca avantaj reciproc), nu în spiritul 
contractualismului kantian (morala ca imparţialitate). Acestea se confirmă cel 
mai vizibil în spaţiul politic românesc de după 1990, spaţiu al duplicităţii, al 
inconsecvenţei şi al compromisului, construit convenţional în competiţie 



 19 

vanitoasă prin distorsionarea limbajelor profesionale spre a acoperi lipsa unei 
culturi  politice personale şi, în cele din urmă, a unei culturi politice 
naţionale. Şi cu atât mai mult cu cât românilor le lipseşte o tradiţie politică, 
contractul social se estompează în avantajul suficienţei de sine (die 
Sichzusammennehmen), nu al codului. Acesta din urmă se lasă depăşit în orice 
etică laică, jubilativă prin pluralitatea scopurilor, nu ca în eticile religioase, cu 
un singur scop metafizic – mântuirea (das Heil) -  dar de o tristeţe epifanică. 
Relativismul normativ, iniţiat de sofiştii greci, s-a arătat prea îngăduitor; 
nimeni nu trebuie să-l judece pe altul fiindcă adoptă valori diferite şi nici să 
impună propriile valori celorlalţi. Relativismul moral mediază conflictul 
dintre coduri, între adevărul moral şi legitimitate în contingente istorice şi 
culturale. Împlinirea şi triumful par a fi unul şi acelaşi lucru dacă sunt văzute 
doar ca măsură, nu şi ca grad, dacă nu sunt judecate ca devenire şi, respectiv, 
ca accident. Sentimentul cu care se însoţesc împacă şi el o anumită opţiune 
etică cu un anumit gen de valoare. Politicianul, în majoritatea cazurilor, are 
doar sentimentul triumfului chiar dacă se amăgeşte cu împlinirea, dar şi într-
un caz şi în altul, sentimentul împacă valoarea cu eticul; la politicianul de soi, 
valoarea autentică îşi împacă armonios impetuozitatea cu criteriul etic 
verificat, iar la politicianul accidental simularea valorii rămâne în contradicţie 
cu criteriul etic pe toată durata determinării lui. Cel mai bine s-au exprimat 
aceste lucruri în germană: ajungerea la prezenţă (das An-wesen). Limba 
română, ca s-o poată face, se exprimă în perifraze, fiindcă gândirea nu a 
sintetizat încă noţiunea. Aşadar, ”limba  nu este un act (ergon), ci o activitate 
(energeia)”, şi, după cum argumenta Humboldt vorbind despre limba kawi, din 
Malaezia, oricâte cuvinte ar prelua aceasta din sanscrită, nu încetetează să fie 
totuşi o limbă malaeziană. Nici un idiom nu poate s-o ia înaintea ritmurilor 
spiritului naţional care nu se supune decât putinţei rostirii sporite (das 
sagendere) şi exprimă atât cât înţelege şi cunoaşte. Lexicul tezaurizează 
semantic tot ceea ce spiritul şi-a confirmat, iar ceea ce aspiră lasă pe seama 
virtuţilor sintaxei; satisfacţia exprimării nu poate fi simulată. Actul însă (ergon) 
îşi poate permite mai mult. Simularea valorii se petrece în act şi se exprimă cu 
veselia etică a triumfului nu a împlinirii; o veselie vanitoasă a unei 
personalităţi speciale, pe  atât de intensă pe cât de măreţ i-a fost scopul sau în 
ce măsură a putut să falsifice un adevăr. 
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Maria-Daniela PĂNĂZAN 
 

PSALMIŞTI UITAŢI:  
VASILE MILITARU ŞI TRAIAN DORZ 

 
Sub pecetea poeziei imnografice regăsim câteva dintre cele mai depline 

realizări ale traducerii cărţilor poetice ale Vechiului Testament. De la 
Mitropolitul Dosoftei, care a versificat pentru prima oară psalmii biblici, şi 
până astăzi, s-a manifestat interes constant faţă de frumuseţea şi înţelepciunea 
textelor vetero-testamentare, astfel că avem momentan tălmăciri de 
profunzime şi interpretări literare pe măsură. Bineînţeles, poeţii români care-au 
abordat acest tip de discurs liric au preferat Psalmii lui David, dar nu au uitat 
nici celelalte cărţi poetice (Ecclesiastul, Cântarea Cântărilor, Pilde, Rugăciunea 
Regelui Manase). În acest context îi putem aminti pe: Vasile Militaru, Traian 
Dorz, Valeriu Anania, Ştefan Augustin Doinaş, Dorel Vişan, Paul Aretzu, 
Eugen Dorcescu, Şerban Foarţă.  

 Cartea Psalmilor este „cununa poeziei vechi-testamentare. Numele ei vine de 
la psalterion, un fel de harpă a zilelor noastre, cu care era acompaniată recitarea sau 
cântarea imnurilor religioase. Din textele psalmilor pot fi extrase cele mai grăitoare exemple 
de artă poetică ebraică, îndeosebi asupra a ceea ce am amintit că se numeşte paralelism”8. 
 Vasile Militaru (1885–1959) a 
fost un poet renumit în perioada 
interbelică. În afara numeroaselor sale 
volume de versuri, care au făcut să fie un 
poet foarte citit în perioada interbelică, 
Vasile Militaru are meritul de a fi dăruit 
literaturii române, precum ilustrul său 
înaintaş, mitropolitul Dosoftei, o Psaltire în 
versuri şi o carte de imnuri, Poemele nemuririi, 
de o înălţătoare aspiraţie de împlinire prin 
iubire şi suferinţă, în nemurire, a omului.  

Despre Vasile Militaru merită să 
ştim că a fost şi el un „încarcerat”. Ca şi V. 
Voiculescu, a fost arestat şi torturat în 
închisoarea de la Piteşti, apoi la Craiova. 
Deşi detenţia sa începuse la o vârstă foarte 
înaintată, la 74 de ani, el fusese condamnat 
la 32 de ani de închisoare, pentru că refuză 
să scrie în favoarea regimului comunist 
(poetul declarase că nu poate „rima poporul cu tractorul”), şi pentru „uneltire contra 

                                                 
8 Idem, p. 108. 
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ordinii sociale” prin scrierile sale de factură religioasă. A fost arestat la 8 ianuarie 
1959 dar nu a rezistat prea mult, deoarece s-a stins din viaţă la 8 iulie 1959, 
după doar trei săptămâni de la sfârşitul procesului său şi stabilirea sentinţei 
finale. 

În paginile de faţă, analizăm doar Psaltirea în versuri, cu toate că şi pe Vasile 
Militaru l-am putea numi „un sfânt al închisorilor”, sfârşitul său de mucenic fiind 
incontestabil. Poetul a fost o personalitate distinsă a perioadei interbelice, 
foarte apreciat şi cunoscut: „În perioada interbelică devine unul dintre cei mai populari 
oameni de cultură din ţară. Se spune că nu exista casă de om care ştia să citească, fără un 
Vasile Militaru pe etajeră.”9 

Desigur, nu putem face abstracţie, în analiza acestor opere religioase, 
de cadrul social-istoric în care ele au fost scrise şi mai apoi tipărite. Schimbarea 
structurilor societăţii a imprimat şi o schimbare a mentalităţilor iar pentru mulţi 
poeţi, cu o sensibilitate acută, poezia a devenit prin ea însăşi un refugiu 
sufletesc şi o formă de rugăciune. De asemenea, adăugăm faptul că versificările 
poetice ale unor autori nu au fost făcute pentru a fi citite sau comentate în 
cărţile de cult bisericeşti, ci ele aparţin sensibilităţii creatoare a autorilor.  

Psaltirea este o capodoperă a genului pentru opera poetică a lui Vasile 
Militaru. Publicată pentru prima dată în 1933 şi reeditată în anul 2000, Psaltirea 
în versuri a lui Vasile Militaru este una dintre tălmăcirile sensibile din Vechiul 
Testament dar şi stihuirile sincere, curate ale graiului românesc, special 
publicată spre a ajunge, cum însuşi autorul a mărturisit în Lămuriri la ediţia I: 
„am pus în versuri „Psaltirea” împăratului şi Prorocului David, - chibzuind că, 
sub această formă, minunaţii psalmi vor ajunge mai repede la inima poporului, 
pentru ca astfel să găsească drumul cel adevărat pe care să meargă în Legea 
Domnului.”10 
 Incipitul volumului se află sub semnul Psalmodiei, poemul care 
prefaţează psalmii lui Vasile Militaru. Prin acesta, poetul aduce un elogiu 
divinităţii, fiind un imn de mulţumire şi, în acelaşi timp, unul de smerire şi 
umilinţă în faţa atotputernicului Dumnezeu: „Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie!/Cel ce 
Preamărit în Ceruri eşti,/Şi, cu mila Ta, din veşnicie,/Tuturora viaţă dăruieşti!/Noi, în 
fiecare clipă-a zilei!/Cu păcatul ne legăm mereu./Dar Tu, Cel ce eşti Izvorul milei,/Iartă-
ne ca Unul Dumnezeu!”. Urmând exemplul rugăciunilor de cult, poetul are grijă 
ca, înainte de a publica textele propriu-zise, să explice „Ce este Psaltirea”, apoi 
să amintească în ce momente grele ale vieţii omului este bine să fie citiţi psalmii 
(indicând ce psalmi ar trebui citiţi), la care adaugă câteva „Rânduiri 
lămuritoare”, din care aflăm că „pe lângă zugrăvirea feluritelor stări sufleteşti ale 

                                                 
9 Radu Adrian, Vasile Militaru, http://209.85.129.132/search?q=cache:pjCXpZmaL7cJ:www. 
romanianvoice.com/poezii/biblio/bib_militaru.php+poetul+vasile+militaru&hl=ro&c 
t=clnk&cd=3, accesat la 28 ianuarie 2009. 
10 Vasile Militaru, Psaltirea în versuri, Editura „Lumină lină din lumină”, Bucureşti, 2000, p. 3. 
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omului, psalmii sunt şi prevestirea proorocească a Mântuitorului. Sfântul Ioan Gură de 
Aur pune cartea Psalmilor nu printre cărţile didactice, ci printre cele prooroceşti”11. 
 Psalmii lui Vasile Militaru sunt mai ales rugăciuni ale unei inimi 
credincioase care trăieşte liturgic, re-scriind Psaltirea şi adaptând-o sufletului 
său pentru ca şi ceilalţi să aibă o mai bună înţelegere a textelor. Invocaţiile şi 
trăirile lirice poartă amprenta stilului personal, inconfundabil. Şi Vasile Militaru 
îşi construieşte psalmii încadrându-i în specii diferite, astfel că există imnuri, 
rugăciuni, psalmi regali, psalmi mesianici şi catisme. Această împărţire a psalmilor 
aparţine, de altfel, cercetătorilor şi editorilor biblici (Vasile Militaru a folosit 
ediţia Bibliei în traducerea lui Necodim Munteanu, Vasile Radu şi Gala 
Galaction). 
 Psalmul 1 este asemănător cu psalmul biblic, un psalm de laudă a celor 
care urmează calea Domnului şi care nu stau la sfat cu cei necredincioşi. 
Versetele sunt aranjate în pagină tot după modelul biblic: „Fericit bărbatul care 
binele de rău alege/Şi n-ascultă niciodată sfatul celor fără de lege;/Fericit cel ce pe drumul 
păcătoşilor, un pas/N-a făcut şi niciodată n-are pe-acel drum popas... /Ci, pe căile luminii, 
al lui suflet stă mereu,/Adâncind mereu cu mintea Legile lui Dumnezeu...” 
  În Psalmul 6, unul dintre psalmii pocăinţei dar şi psalm mesianic, 
regăsim atitudinea creştină de smerire şi umilinţă, cerând milă şi îndurare Celui 
Atotputernic: „Nu mă bate, Doamne Sfinte, în mânia Ta cea mare,/În urgia Ta, 
Părinte, nu-mi aduce azi mustrare!/Milă ai de mine, Doamne, vindecă a mele oase,/Care 
tremură acuma, slabe şi neputincioase!/Sufletul în mine, Doamne, tulburat e astăzi foarte... 
/Tu, cu mila Ta, Stzăpâne, până când vei sta departe?/Doamne-ntoarce-Te la mine, - 
mila Ta să mă încapă; /Pentru mila Ta, de moarte sufletul meu azi îl scapă.” 
 Psalmul 17 şi Psalmul 22 sunt rugăciuni de iubire şi preamărire a 
divinităţii. Cântarea lui David este tâlcuită în versete armonioase şi originale: 
„Iubi-Te-voi eu, Doamne, tăria vieţii mele,/Că-n Tine mi-e scăparea în ceasurile grele!/ 
Tu, stânca mea eşti Doamne; nădejde-mi eşti şi-ai fost;/Eşti scutul meu de-a pururi şi 
sfântu-mi adăpost!” sau, în celălalt psalm: „În tot ceasul vieţii mele, Dumnezeu îmi e 
Păstorul / Şi, sub paza Lui Preasfântă, de nimic eu nu duc dorul!/În livezi cu iarbă grasă 
El de-a pururea mă ţine/Şi mă-ndreaptă, să-mi sting setea la-nsorite ape line!/ Sufletul 
mi-L întăreşte, pentru numele Său sfânt /Şi pe căile dreptăţii, sub povaţa-I, pururi sunt!” 
 Tema biblică a mântuirii sufletului omenesc şi a ajutorului primit de 
credincios de la Dumnezeu se regăseşte şi în numeroase versete ale Psalmilor lui 
Vasile Militaru. Înţeleasă fie ca o răsplată cuvenită celui drept credincios, fie ca 
o manifestare deplină a bunătăţii divine, această temă semnifică o credinţă 
fermă a celui care se roagă: „Mă povăţuieşte, Doamne, spre-adevărurile Tale; / Al 
meu suflet către ele, pună-l duhul Tău pe cale, / Că doar Tu-mi eşti mântuirea, 
Dumnezeule cel drept / Şi pe Tine-n toată clipa, cu iubire Te aştept!” (Psalmul 24, 4), 
„Tu-mi eşti ajutorul, Doamne! De la mine să nu pleci; / Nu mă părăsi, Stăpâne, - 
Mântuirea mea de veci!” (Psalmul 25, 13), „Domnul mântui-va sufletul robilor Săi, / Şi 
                                                 
11 Idem, p. 11. 
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cei care îi cer scăpare, n-or pieri pe negre căi” (Psalmul 33, 22) sau „Suflete, de ce te 
nărui în mâhnirea Ta adâncă? / Pune-ţi iar nădejdea-n Domnul, că doar El e, ţie, stâncă! 
/ Nu te tulbura, ci slavă să-I aducem Lui mereu, / El fiind Mântuitoru-mi şi de-a pururi 
Dumnezeu!” (Psalmul 42, 5). 
 O capodoperă a Psalmilor biblici este Psalmul 103, care este citit în 
slujbele de cult, cu deosebire în slujba Vecernicie. Poem profetic, acest text 
exprimă însă şi recunoştinţa şi mulţumirea faţă de toate lucrurile create de 
Dumnezeu. Parafrazare a Cărţii Facerii, Psalmul 103 simbolizează atât Facerea 
lumii, cu toate cele create de Dumnezeu în cele şase zile, dar prefigurează şi 
rolul de Mântuitor pe care-l va avea Fiul lui Dumnezeu „la plinirea vremii”, 
precum şi caracterul eshatologic al ordinii lumii create. În acelaşi timp, psalmul 
este unul de laudă şi preamărire a divinităţii pentru purtarea de grijă faţă de 
toate cele create, văzute şi nevăzute, astfel încât omul să se bucure de ele. 
Invocaţia de la început este grăitoare în acest sens: „Din paraginile tale,/Scoală, 
suflete al meu, Şi ridică osanale,/Pururea, lui Dumnezeu.../Doamne ce nemărginită e 
puterea Ta!... Sub soare,/Cine poate s-o cuprindă? Cine poate s-o măsoare?...”.  
 Insistând asupra ordinii create în armonie şi frumuseţe divină în lumea 
dăruită omului, psalmistul insistă asupra proniei dumnezeieşti cu rol 
soteriologic în existenţa lumii şi a omului. Prin acest psalm, este reconstituită 
crearea lumii şi este relevată bunătatea lui Dumnezeu Proniatorul: „Cerurile-Ţi 
nesfârşite ca un cort la desfăşori”, sau „Tu ai aşezat pământul pe grozavă temelie / 
Povârniş să nu cunoască niciodată-n veşnicie”,  sau „pământul ai făcut sub cer să-ncapă”, 
„Când a răsunat în slavă tunetul poruncii Tale,/Apele-au purces să fugă, au curs repede la 
vale,/Munţii-au prins să se ridice, văile să se pogoare,/Fiecare luând locul ce le-ai hărăzit 
sub soare/Văilor Tu le-ai dat ape, munţilor izvoare line,/Ca, din ele să s-adape ale 
codrilor jivine/Peste ele zburătoare între cer şi-ntre pământ/Ai pus pasări minunate care 
nu mai tac din cânt;/Tu, din slava-Ţi, adăpi munţii şi-ale şesurilor laturi,/Ca, din rodul 
lor, Stăpâne, tot pământul să ni-l saturi...” 
 Nu lipsesc din această „aşezare” a lucrurilor şi rosturilor tuturor celor 
din lume nici elementele care  definesc legătura omului cu pământul: pâinea, 
vinul (simboluri christice ale mântuirii), luminătorii cerului, fauna şi flora 
pământului, bogăţiile şi frumuseţile fără margini: „Minunate-s, Doamne Sfinte, 
toate lucrurile Tale, / De mulţimea căror plină este-a omenirii vale! / Câte lucruri 
minunate ai zidit, cu-nţelepciune, / Nu pot ochii mei să vadă şi nici graiul poate-spune...” 
 Psalmii lui Vasile Militaru sunt o realizare deosebită a literaturi 
interbelice şi ar fi avut şi astăzi succesul din 1933, dacă ordinea şi rostul lumii 
nu s-ar fi schimbat radical în ultimele decenii. Din păcate, asistăm astăzi la un 
proces acut de desacralizare a lumii (exact ceea ce spunea, nu cu mult timp în 
urmă, Mircea Eliade). 

Traian Dorz (1914-1989) este şi el un psalmist - mărturisitor al Iubirii 
Lui. Prin vocaţia sa misionară şi lucrarea lui deosebită desfăşurată în cadrul 
Oastei Domnului din Sibiu, Traian Dorz a rămas până astăzi ca un autor al 
Cântărilor nemuritoare ale Oastei. Născut chiar în ziua de Crăciun, la 25 
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decembrie 1914, Traian Dorz a fost un mărturisitor al Domnului Hristos căreia 
închinatu-i-a întreaga-i viaţă: „Când m-am născut cu trupul acesta printre voi era şi nor 
şi noapte şi iarnă şi război... ce stări nefericite, cum s-au răsfrânt durut cu toată-
amărăciunea pe viaţa mea de lut...”12 Precum toţi gânditorii şi scriitorii creştini care 
n-au acceptat colaborarea cu regimul comunist, şi Traian Dorz a avut de 
suferit, fiind condamnat de şase ori, urmând în total 17 ani de închisoare, iar 
până la sfârşitul vieţii a avut parte de „domiciliu forţat”.  
 Reeditată la Editura Oastea 
Domnului din Sibiu, întreaga Cântare 
nemuritoare a marelui poet al Oastei, 
Traian Dorz, este azi tot mereu citită şi 
...citată. Meditaţii, imnuri, rugăciuni, 
proverbe, poezii, psalmi, colinde sau 
cântece, toate alcătuiesc o bogată comoară 
a unui mare şi vrednic Ostaş al Domnului, 
comoară poetică de care azi ne bucurăm şi noi, 
cei care descoperim timid un trecut de 
luptă biruitoare: „Traian Dorz este un 
exemplu de felul în care un poet născut cu o 
înzestrare neobişnuită a renunţat să-şi 
perfecţioneze talentul în direcţia slujirii propriei 
personalităţi artistice, pentru a lua calea slujirii 
celuilalt eu, care se alcătuieşte în clipa când fiinţa 
acceptă să-şi asume rolul de parte în întregul care 
este Biserica lui Hristos.”13 
 Cântările Psalmilor este o operă de căpătâi a lui Traian Dorz. Bine 
închegat tematic, acest volum este o versificare modernă a celor 150 Psalmi 
biblici. Având predecesori pe Mitropolitul Dosoftei şi pe poetul contemporan 
Vasile Militaru (alţi autori de psalmi moderni fiind până la el Alexandru 
Macedonski şi Tudor Arghezi), Traian Dorz este un profund poet creştin, 
ancorat sufleteşte în poezia psalmilor.  

Fidel textului biblic, poetul preferă totuşi o numerotare diferită de 
ediţia lui Vasile Militaru, astfel că, de exemplu, Psalmul 50 este, la Traian Dorz, 
Psalmul 51. Se pare că acest lucru se datorează diferitelor traduceri ale 
psalmilor: fie din limba greacă, fie din limba ebraică. Diferenţa constă în faptul 
că Psalmul 9 are două părţi într-o traducere iar în cealaltă, partea a doua a 
Psalmului 9 este numerotată ca Psalmul 10 şi de aici diferenţa. Altfel, sensul 

                                                 
12 Traian Dorz, O viaţă de jertfă, foaia „Iisus Biruitorul”, Anul XIII, nr. 52, 23-29 decembrie 2002, 
p. 6. 
13 Mircea Ciobanu, Prefaţă Antologia Poeziile creştinilor români, Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1994, p. 
2. 
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este acelaşi, păstrându-se tonalitatea şi mesajul biblic pentru fiecare psalm  în 
parte. 

Poetul se adânceşte şi se cufundă în frumuseţea neasemuită a 
cuvântului şi a cântării. Imnurile sale poetice se înlănţuiesc la fel ca şi cele ale 
lui David. Numerotate de la 1 la 150, poemele fac trimiteri biblice clare iar 
tălmăcirile originale ilustrează prezenţa unui versificator delicat, profund 
credincios, foarte bine cunoscător al textelor.  

De exemplu, aş remarca psalmii în care este preamărită divinitatea şi 
purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de făptura umană. Este firesc ca poetul 
să insiste asupra acestei teme biblic, cu toate că fidelitatea faţă de Biblie nu este 
trunchiată. Însă, ţinând cont de faptul că poetul a scris Cântările Psalmilor 
pentru uzul credincioşilor, nicidecum pentru slujbele de cult. Şi tot poetul a 
reuşit să compună muzica câtorva texte importante, astfel încât era mai uşor 
pentru credincioşi să cânte psalmii în adunările de cult. De o modestie rară, 
Traian Dorz îşi intitulează volumul Cântările Psalmilor, sugerând prin aceasta 
ideea că ele au fost versificate doar spre a fi cântate.  

O observaţie aparte merită însemnările făcute la începutul fiecărui 
psalm. Acestea ar putea fi considerate fie subtitluri ale Psalmilor, fie lămuriri 
suplimentare referitoare la instrumentele muzicale ce ar trebui folosite în 
cântarea psalmului, la anumite evenimente din viaţa socială a regelui David sau 
chiar din viaţa sa personală. Iată la Psalmul 39 putem citi că este „Un psalm al lui 
David. Către mai-marele cântăreţilor. Către Iedutun”, sau Psalmul 51 găsim 
următoarea însemnare: „Un psalm făcut de David. Făcut când a venit la el proorocul 
Natan. După ce intrase David la Bat-Şeba”, sau la Psalmul 52 care este: „O cântare a 
lui David. Făcută cu prilejul celor spuse de Doeg Edomitul, lui Saul, când spunea: „David 
s-a dus în casa lui Abimelec”. Însă trebuie să adaugăm că nu toţi psalmii au aceste 
însemnări şi că variante ulterioare (ediţia Valeriu Anania şi versiunea Şerban 
Foarţă) le vor folosi în tălmăcirile lor.  

În Psalmul 23 (O cântare a lui David) remarcă o puternică amprentă 
personală. Din versuri se resimte bucuria scrierii şi trăirea autentică a rugăciunii 
de mulţumire faţă de Dumnezeu pentru purtarea de grijă şi ajutorul divin. Se 
observă cu lejeritate ritmul melodic al textului şi prezenţa refrenului, dovadă că 
textele sunt cântări pe harfa inimii poetice de-o rară credinţă şi puritate a 
gândurilor. Mult îmbogăţit faţă de textul original românesc(cel consacrat e 
Psalmul 22), psalmul lui Traian Dorz este o metaforă vie a omului care crede cu 
tărie în Pronia dumnezeiască: „Domnul e Păstorul meu, lipsă nu voi duce,/El mă 
paşte-n verzi păşuni/şi la apă dulce, lângă ape de odihnă, la păşune dulce./Sufletul mi-
nviorează/cu poveţe-n lume,/pe cărările Lui drepte/pentru Sfântu-i Nume,/pe-a lui drepte 
căi mă-ndrumă/pentru Sfântu-i Nume./Chiar umblând prin valea umbrei/morţii nu m-aş 
teme;/în tot locul Tu mă mângâi,/Doamne,-n orice vreme,/cu toiagul şi nuiaua/Ta în orice 
vreme./Tu-mi pui masa-n faţa celor/ce mă văd cu ură,/Tu-mi ungi capul şi-n paharu-mi/ 
torni peste măsură.../Fericirea şi-ndurarea/vor fi-n veci cu mine/şi voi sta în Casa-Ţi 
Sfântă/Doamne, lângă Tine,/ până la sfârşitul vieţii,/Doamne lângă Tine!...” 
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De asemenea, muzicalitatea se resimte acut şi-n psalmii de laudă a 
divinităţii, precum Psalmul 33 în care este invocată imnic Atotputernicia divină. 
Bucuria celor care cântă imnele credinţei  se transformă, treptat, în trăire şi 
extaziere lăuntrică. Focul dragostei de Dumnezeu e bucuria săltând pe coardele 
inimii iubitoare de semeni şi de Dumnezeu: „Bucuraţi-vă în Domnul, voi, toţi cei 
fără de vină,/căci vă şade bine imnul de mărire şi lumină! /Lăudaţi pe Domnu-n harfe / 
şi-L  slăviţi din alăute,/Să vă sune-n glas şi-n coarde/ noi cântări necunoscute! /Căci 
Cuvântul Lui e veşnic Adevăr şi Bucurie/şi lucrarea-I se-mplineşte pururi, cu credincioşie. 
/El iubeşte-n veci dreptatea/şi cinstita judecată;/bunătatea Lui cuprinde/tot pământul, 
lumea toată.” Rugăciunea este continuată în psalmul următor, când credinciosul 
este invitat să guste din bunătatea şi dragostea divină: „Gustaţi – şi veţi vedea ce 
bun e Domnul şi-ndurat,/ferice-n veci de omul care se-ncrede-n El cu-adevărat!/.../Veniţi, 
fii, şi-asculţi, căci frica de Domnul vă voi învăţa./O, cine-i cel ce vrea viaţa şi zile fericite 
vrea?/... /De-a pururi Domnul este-aproape de-acel cu sufletul zdrobit/şi mântuieşte pe 
acela cu cuget bun şi duh smerit. ” 

Tot un Psalm de laudă este Psalmul 106, a cărei tălmăcire surprinde 
prin bogăţia şi armonia limbii poetice româneşti, ca şi linia melodică specifică 
lui Traian Dorz. Precum Psalmul 1003, şi acesta conţine o întreagă galerie de 
simboluri religioase legate de istoria poporului lui Israel, făcând trimiteri 
concrete la robia egipteană şi trecerea Mării Roşii, la necredinţa acestuia care s-
a închinat idolilor ignorându-şi credinţa, la alte episoade din primele cinci cărţi 
ale Vechiului Testament, cărţi atribuite lui Moise: „Să-L lăudăm pe Domnul, toţi, 
pe Domnul nostru Mare,/căci El e bun şi ţine-n veci adânca-I îndurare!/Cine-ar putea a 
Lui isprăvi măreţe a le spune/şi cine toată slava Lui o va vesti pe lume?/... /Părinţii 
noştri, în Egipt, minunile-Ţi uitară,/uitând a Tale îndurări, / la mare n-ascultară. / Dar 
El i-a izbăvit pe el, pentru-al Său Mare Nume,/ca să-şi arate-a Lui puteri şi slava Lui, 
în lume./ ... / Făcut-au în Horeb viţel şi lui i se-nchinară/Şi astfel, Slava lor, în chip de 
bou, ei şi-o schimbară./Şi L-au uitat pe Dumnezeu, şi mântuirea-I mare,/Minunile din 
ţara Ham şi semnul de la mare.” 

Poetul Traian Dorz face parte din speţa celor care au crezut până la 
capăt în puterea rugăciunii şi a poeziei de-a recrea lumea, de-a recrea un spaţiu 
sacru, în care să trăim bucuriile creştine în linişte, cântare şi psalmodiere a 
bunătăţii divine. Prin opera sa, el rămâne nu numai poetul Oastei Domnului, ci 
şi unul dintre cei mai prodigioşi autori de literatură religioasă, opera lui 
numărând câteva mii de pagini de poezii, dar şi de meditaţii creştine, toate 
ilustrând imaginea unui sensibil şi delicat poet al literaturii române a secolului 
al XX-lea. 
 

 



 27 

Vasile MIC 
 

CA UN PUSTIU, 
SINODUL DIN 

CALCEDON 
 
Încă sunt tolerat 
Ca un pustiu 
Sub soarele 
Pururi 
Arzător. 
Vreau să urc  
Pe scara de lumină,  
Dar cineva,  
Nu ştiu cine,  
Îmi zice 
De hotărârea 
Sinodului din Calcedon… 
 
Voi urca însă 
Athosul, 
Voi da cu pumnul… 
În credinţa 
Că aşa 
Un izvor va ţâşni, 
Toţi îşi vor potoli setea… 
Şi înaltul 
Se va umple 
De frunuseţe. 
 

VOI PICTA IDEEA 
 
Voi picta 
Ideea 
De om 
Intr-un ceremonial 
Cu zei 
Şi mai mult 
Alb. 
Nu voi evita  
A-mi 

Asuma 
Singurătatea, 
Iar departele 
Tot al meu 
Va rămâne. 
 
 

CREDEAM 
 
Cândva… 
Credeam 
Că nicio moară  
De apă 
Nu are cum, 
Nu poate 
Să moară. 
 Moara e veşnică! 
Ziceam 
şi musai e  
Să se ştie 
Cum roata morii 
Se-nvârte-aşa… 
De-o veşnicie. 
Zici că toarce, 
Dar… 
Se-nvârte doar, 
Făină face… 
Albă, 
O dă… toată… în dar 
 
Ce vă zic eu 
Acum 
Poate fi 
O  poveste, 
 
Căci moara  
De apă… 
A fost… 
Nu mai este! 
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Constantin CUBLEŞAN  

 
SCARA  DE  LUMINĂ (VASILE MIC)  

 
 La al treilea volum de versuri (după 
Vis în pădurea de mesteceni, 1991 şi 
Fereastra din vis, 2007), Vasile Mic, originar 
din părţile Oaşului, se prezintă în faţa 
cititorilor săi cu o carte nouă, Scara de 
lumină (Editura Sedan, Cluj-Napoca, 2009), 
situându-se undeva în acelaşi halou de viziuni 
metaforice, între vis şi lumină, dar cu o voce 
de-acum bine articulată în tonalităţile unei 
poezii ce trimite spre exerciţiul notaţiei, cu 
implicaţii grav meditative asupra existenţia-
lităţii şi mai ales a condiţiei sale de om... al 
satului ce pare a-şi trăi azi disoluţia sub presi-
unea atâtor fapte ale modernităţii excesive. Nu 
e, totuşi, un poet al satului în accepţiunea 
tadiţională a cuvântului, dar freamătul neliniş-
tilor sale afective de-acolo vine, din lumea unei 

frumoase conştiinţe a satului primordial (“Tocmai/Am visat/O moară/ de apă./ Avea/ 
O roată/Cât satul/ de mare;/ Se-nvârtea,/ Iar morar/ Era/ O morăriţă./ Sac/La făină/ 
Nu era/Pus.../...Curgea/ Apa/şi veneau/ Pâini/ Calde.../Fiecare lua/Ori/lăuda/ Moara” 
– Tocmai am visat). Cu vocaţie de pictor, nu se complace totuşi într-o 
peisagistică desuetă ci mizează mai ales pe viziuni metaforice, de amvergură, 
implicând respiraţia cerului, a cosmosului chiar, dar şi pe un soi de anecdotică de 
cea mai bună factură alegorică: “Un tren/De noapte/Şmi voi comparsa/şi o gară...//O 
haltă/O să construiesc,/Undeva,/Pe o stea,/Apoi o gară mare/ Tocmai pe Marte...//Trenul 
va porno/În fiecare noapte.//Semnalul de plecare îl voi da chiar eu,/Iar călătorii vor putea 
vorbi/Şi-n şoapte.../Când locomotiva/De un zeu/Condusă va fi./Sigur, trenul se va întoarce, 
apoi, pe pământ, în zori,/La bordul cu zei petrecăreţi,/În cete./Femei iubite?/Femei 
rebele?/Femei de aici, de pe alte planete.../Vor fi char mulţi nemuritori.../îndrăgostiţi de 
flori,/de stele... (Un tren de noapte).  

Nu e aici, neaparat, un dor de evadări, de plecări în depărtări necuprinse, 
pentru a se desprinde dintr-un sat ce pare a-şi fi trădat rădăcinile (“Cântecul mierlei,/ 
Cărarea, izvorul,/ Casa din lemn,/ Dar şi cerul de deasupra.../ încă/ Ale satului/ Sunt” – 
Moştenirea satului) ci mai curând un sentiment de comuniunie, tot prin legături 
ancestrale, cu universul. E în toată poezia aceasta, foarte laconică în fond, un 
sentiment nostalgic ce-i marchează scrisul (“... o aventură/ A ţăranului/ Ce sunt” – 
Mi se întâmplă), o nostalgie după esenţializările acelei vetre de etnie care a fost 
cândva satul său natal (satul îndeobşte) şi în care se mai pot afla destule elemente 
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ce corespund veşniciei, veşnicie care s-a născut la sat, după expresia unui poet 
născut, nu chiar atât de demult, în spaţiul Transilvan. Vsile Mic e şi el sensibil la 
lumea aceasta de purităţi într-un cadru al naturii elementare, de început de lume: 
”Demult,/în satul meu/Izvoarele/Apăreau/După nevoile/ţăranului.//Era/O casă/în 
poalele/dealului,/Era alături/Un izvor./la răscruce,/încă unul./La mijlocul fiecăreia dintre 
uliţi -/Câte un izvor...//Alb//Demult,/Izvoarele/Erau rude/ între ele.//şi acum,/ Izvoare/ 
şi credinţă/ Sunt/ în satul meu...” – Demult, izvoarele). Poezia aceasta are un tonus 
optimist, robust, căci poetul îşi adapă încrederea în zilele sale din luminile 
curcubeului (”Voi scrie,/ Voi picta.../ în culorile/ Curcubeului” – Singur vreau) şi din 
nevoia de dragoste, de iubirea ce-i poate uni şi menţine în omenie pe oameni: “... iubirea ajunge/ 
Până la marginile/Pământului” (Până la marginile pământului) sau,  în altă parrte: 
“Până la urmă,/Universul/E plin/de dragoste” (Toate aceste planete).  în singurătatea 
sa creatoare, Vasile Mic pictează în versuri tablouri apocaliptice, fără a avea însă 
spaima de moarte ci păşind spre ea după un ritual factologic pe care îl denunţă 
alegoric, şi tocmai de aceea tulburător ca filon de semnificaţie: ”Departe de lume,/ 
Bătrânul avea/O lumânare.../Cumpărată pe datorie./O ţinea/ la vedere/Aproape de patul 
său./Într-o noapte,/Pe când nu mai era/dator.../Lumânarea trebuia aprinsă/ De altcineva.../ 
Dar niciun chibrit.../ În casa bătrânului...” (Bătrânul şi lumânarea).  

Dezinteresat de experimentările atâtor postmodernisme care circulă prin 
lirica noastră actuală, Vasile Mic scie o poezie a stărilor emoţionale primare, retras 
parcă undeva la marginea lumii, într-un sat de legendă şi basm, tocmai penrtru a 
putea comuinica mai liber şi mai pur cu... universul.  
 

  

Desen de Vasile Mic 
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Daniela VOICU 

 
foame şi infinit 

 
am zărit infinitul 
contopindu-se cu alt infinit 
rostogolind eternitate 
peste timp 
 
se zăreau suflete albe 
la orizonturi negre 
zâmbete plângânde ciuruite de foamete 
miros de’44... 
 
spânzurători bancare 
arătând cu  degetul pe trăgaci 
şi  funia gata să primească un chip 
şhiop  şi orbit 
 
preşedinţi înfometaţi 
de zel şi faimă 
 
vaci pascând ziare 
ciobanii făcând politică empirică 
 
copiii cerând dublarea cornului cu lapte 
 
scumpirea alimentelor de regim 
 
am zărit infinitul 
contopindu- se cu sânge – vandalism 
pe drumuri incerte dezbrăcate de asfalt 
inundând  până la ultima groapă 
 
da 
am zărit infinitul  de aici 
din Romania  lu’2009 
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tabula rasa 
ştiai 
respiraţia inimii  
freamătul genelor 
viteza lacrimilor curgându-mi pâna în  
sân 
mi le ştergeai cu un vers sau două 
şi un suav sărut 
  

certând  ignoranţa 
iubirea ta matură 
scria o istorie pe  
tabula rasa 
 

spre înserare 
rază de credinţă dezmorţită 
dimineaţa mă pictai  
eu stând 
într-o aşteptare divină 
să mă iluminez 
să mă umplu de tine 
să fuzionez cu sufletul tău  
minunat  întrupat  
creator 

 

calea ta 
              

aş vrea  să fiu o mare de idei,   
din ochi  cu  primul val  şi anii cei mai grei, 
să te cuprind  scăldandu-te în mine, 
să te inund, să te înec iubindu-te  mai bine. 
 

rămân  soare în decembrie aprins pe pieptu-ţi fraged, 
 şi lacrima curgândă    din     irisul   prea  umed, 
credinţa şi iubirea, veninul şi destinul 
 îmbălsămate  toate de  suflet, numai  unul , 
 

iar noaptea întreagă  şi  un an , să fiu  
unica  lumină  după o  noapte de pustiu… 
să rămână doar o stea, una de pe ,,cale” 
să te   prinzi uşor  de ea  când te-arunci  în mare.  
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Valeria MANTA TĂICUŢU 
 

BACOVIA – POEZIA „NERVILOR” 
 

Lumea interioară, bântuită de tene-
bre, dar şi cu sclipiri de luciditate, zonă 
ambiguă, ameninţată de pericolul autodis-
trugerii, nu este niciodată una încremenită. 
Valenţele ei picturale n-o transformă într-
un tablou din care mişcarea a dispărut. 
Frământările, neliniştile, nervii îi dau nota 
specifică; este o lume permanent chinuită, 
intrată în declin, dezordonată, al cărei 
tragism este potenţat de sfâşieri. Mişcarea 
interioară urmăreşte adeseori succesiunea 
anotimpurilor, înregistrând momente de 
intensitate maximă toamna şi primăvara; 
reacţiile inegale la stimulii din natură 
dovedesc o tulburare a echilibrului proce-
selor nervoase, o oboseală psihică impo-
sibil de înlăturat. Prima poezie cu titlul 
„Nervi de toamnă” („E toamnă, e foşnet, e 
somn”...), datând probabil (după toate măr-
turiile) din perioada adolescenţei, aduce cu 
sine, chiar de la început, acel „râs fără sens” 
tipic bacovian, chemarea morţii şi, ca o 
influenţă a eminescianismului, asimilarea 
acesteia cu somnul („veşnicul somn”). 

Toamna, strada (drumul), copacii, frunzele care cad, somnul, amanţii sunt 
elemente care revin şi în alte poezii cu acelaşi titlu, ca elemente de bază ale 
universului bacovian. Tonalitatea sumbră este susţinută de stratul fonetic, pe 
lângă cel semantic. Ca o lege a simbolismului fonetic, în poezia ‚nervilor” se 
impune frecvenţa vocalelor e şi i. Urmează, în ordine descrescătoare, a, u, ă, o, 
î. Sunetele compacte (i-u-e) se împletesc cu cele difuze (a-ă-î),  astfel că textul 
capătă o muzicalitate stranie tocmai prin monotonie. 

Strofa a doua este cea mai săracă în vocale; sunt frecvente însă 
consoanele ocluzive surde (t), fricativele surde (f, s), dar şi cele sonore (v, z), 
precum şi africatele ĉ, ĝ şi sonantele nazale m, n; este strofa în care în locul 
poetului apar nişte schiţe, siluete îndepărtate, posibile ipostaze ale lui („Amanţi 
mai bolnavi, mai trişti”). Substituirea creează un gol, sugerat de sărăcia vocalică, 
explicabil din punct de vedere logic: poetul se află de data aceasta în exteriorul 
unei lumi (cea a morţilor), cel puţin aparent, deci are percepţia tragică a 
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necunoscutului. Neputinţa de a-l cunoaşte creează golul şi poate fi una din 
cauzele care declanşează râsul fără sens din final. Lumea pe care n-o cunoaşte 
se confundă cu lumea care-l refuză; de-aici neastâmpărul („Eu stau, şi mă duc, şi 
mă-ntorc”), nesiguranţa, nervii. Agitaţia este totuşi somnambulescă, fondul pe 
care se desfăşoară pare unul amorţit de somn şi boală. Fricativele surde f şi s 
creează în text o curgere melodică abruptă spre somn. Există, desigur, o 
gradaţie în această alunecare/cădere; de la somnul simplu se ajunge la „veşnicul 
somn”, la moarte, la neant. Culoarea nu este prezentă, domină imaginile 
auditive. Oftatul, tusea, plânsul, căderea frunzelor, ploaia măruntă, alăturate 
frigului intens, generează o stare de tensiune, de suprasolicitare nervoasă. 
Frunzele „grele”, „udate”, capătă densitatea plumbului, cad cu zgomot, iar 
zgomotul lor, amplificat, mereu repetat, ameninţând să nu se mai sfârşească, 
devine, prin monotonia lui, un adevărat chin. Foşnetul, de la simpla sugestie, 
devine şi el zgomot, şi poetul, exasperat de vacarmul în care se mişcă, alunecă 
la rându-i spre dizarmonic, spre sfâşierea râsului făra sens, dezarticulat, similar 
nebuniei. 

Un alt poem intitulat „Nervi de toamnă” („La toamnă, când frunza va 
îngălbeni”...) aduce câteva elemente în plus. La nivel semantic, se observă o 
îmbogăţire a registrului de cuvinte-simbol; apar ftizicii, surprizele, geamul, 
vântul care boceşte, spaima nopţii, finalul prelung, anii care trec, scheletul, eul 
alcoolizat, bătut de ploi, rătăcitor fără scop. Nervii intră într-o toamnă „ce va 
veni”, sunt o realitate probabilă, nici sigură şi nici dorită, pentru că poetul însuşi 
este instabil, nehotărât, cu gesturile neduse până la capăt, cu gândurile lăsate în 
suspensie. Verbele la viitor abundă, ca şi pauzele mari în interiorul şi la sfârşitul 
versurilor, şi au fost preferate şi pentru fricativa iniţială, care creează prin 
aliteraţie vuietul aducător de nelinişte. Fiecare vers are valoare de sentinţă, iar 
din punct de vedere formal nu există nici o preocupare pentru ingambament; 
există versuri independente ca înţeles şi sintaxă de cele dinainte, care pot fi 
suprimate fără ca tonalitatea generală să se schimbe. Tabloul este dinamic, iar 
culoarea lui nu este dată de verbul a îngălbeni („frunza va îngălbeni”), ci, ca şi în 
poemul precedent, de stratul fonetic. Structura poeziei este mai accentuat-
melodică, observându-se chiar un anume echilibru, o anume simetrie, 
reprezentate printr-un raport relativ constant între creşterea şi descreşterea 
numărului de vocale din cuvintele selectat de Bacovia. Există cazuri în care 
vocale opuse ca valoare, cum ar fi o şi e să fie egale ca frecvenţă a apariţiei. 
Sentimentul tragic ce se desprinde la nivelul receptării nu pare unul  autentic, 
iar enervarea, la rându-i, este mimată/parodică. Acumularea de elemente 
lexicale şi fonetice deviază sensul poemului de la tragic înspre grotesc. Doar 
chemarea morţii pare a fi cea obişnuită la Bacovia, ca şi nevoia de adăpost, 
instinctul primitiv de conservare, teama în faţa timpului. Viziunea eului 
alcoolizat, care rătăceşte prin ploaie şi-şi cheamă iubita la geam ca să-i 
încredinteze o parte din neliniştile ce-l macină este reluată în final: învins de 
moarte, pendulând între un real fragil şi neantul ameninţător, eul poetic îşi 
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legitimează, printr-o mereu amânată intenţie de a spune adevărul, o ultimă 
confesiune, metamorfozată grotesc într-un schelet de discurs sortit eşecului. 
Dezordinea mişcărilor exterioare este sporită de haosul de la nivelul 
comunicării, cuvintele nu se potrivesc între ele, se izbesc unele de altele şi nu 
reuşesc să se închege într-un enunţ coerent. Vibrarea, zgomotele monotone şi 
enervante, lasă locul unei melodii fără arabescuri, monocordă, care se 
insinuează spre întâlnirea cu neantul şi cu poezia de la marginea lui. 

În „Nervi de toamnă” din volumul „Scântei galbene” („Iarbă de plumb şi 
aer tare”...) procesul de dezagregare este agravat, elementele esenţiale ale naturii, 
iarba (implicit aerul şi pământul) capătă proprietăţile acizilor; intrate într-un 
proces chimic, se descompun reciproc, cu intenţia vădită de a se anihila. 
Procesul continuă şi la nivelul fiinţei poetului, copleşită de certitudinea 
dezagregarii corporale şi de pericolul stingerii depline, al intrării în moartea/ 
noapte/abis. Violetul bacovian, vibrare de vise deasupra densităţii de plumb a 
banalului, transfigurează întreg peisajul. Se observă, în stratul fonetic, aceeaşi 
preponderenţă a vocalelor e şi i; raportul dintre celelalte vocale este echilibrat, 
indicând o constanţă a cugetării şi absenţa pozei tragice. Muzica textului este 
gravă, fără a fi sumbră; corbii, element lexical plasat în context între „violet” şi 
„oglinzi de apă”, se estompează, îşi pierde valoarea semantică, devenind o simplă 
vibraţie între două sinusoide. La nivel semantic, termenul nu întrerupe 
curgerea simbolizată prin lichida l, ci marchează o pauză armonică pentru 
arcuirea valului următor („oglinzi de apă”). Rătăcirea, ameţirea, dezechilibrul, 
stingerea se potrivesc cu tonalitatea generală a poeziei, dar nu îndreptăţesc 
titlul poemului. Cugetarea se impune ca nucleu şi toate cuvintele sunt obligate să 
intre în câmpul ei semantic, dincolo de intenţia artistică probabil; oricum, este 
cel mai lung cuvânt din text şi este foarte posibil ca selecţia lui să nu fi fost 
întâmplătoare, mai ales că trimite direct la lexicul eminescian. 

Cu toate acestea, tensiunea, suprasolicitarea nervoasă se fac simţite. 
Neputând rămâne indiferent la stimulii externi care-i modifică lumea interioară, 
Bacovia încearcă să le dea o altă valoare, să-i convertească spre potenţarea 
sentimentului tragic. Simpla nemulţumire provocată omului obişnuit de ploile 
prea dese, de târgul murdar, de atmosfera apăsătoare, dezolantă, este 
transformată în tragedie. Este singurul fel în care poetul ştie să reacţioneze. 
Transfigurând. Minţindu-se. Torturându-se permanent. Pentru Bacovia, tot 
ceea ce i-ar putea modifica lumea interioară este o sursă de tragic. Toamna şi 
primăvara, atât de îndepărtate la nivelul conotaţiilor, produc aceeaşi reacţie; o 
analiză a celor două poezii intitulate „Nervi de primăvară” (din volumul 
„Plumb” şi din volumul „Scântei galbene”) o dovedeşte pe deplin. În „Nervi 
de primăvară” din volumul „Plumb” („Primăvară.../O pictură parfumată cu vibrări 
de violet...”), strofa a doua este  cea mai bogată din punct de vedere fonetic, iar 
diferenţa dintre numărul vocalelor opuse nu este foarte mare; nuanţa obţinută 
este uşor afectivă, de compasiune şi înţelegere inclusiv pentru „pala lucrătoare”, 
dar neliniştea creşte prin acumularea fricativei z (zvoneşte, zare, azur), ca şi a 
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siflantei s (soare). În ultima strofă, ca şi în cazul „Nervilor de toamnă”, 
predomină vocalele e şi i. Şi, din nou, mânia, revolta, nervii, exasperarea. 
Situaţiile sunt similare, deşi tonalitatea din „Nervi de primăvară” este, la o 
primă impresie, diferită. Lumina, culorile deschise, parfumul, trezirea la viaţă 
estompează cele câteva cuvinte cu încărcătură tragică în universul bacovian: 
oraşul, valsul (care „suspină”), visurile, părerile, vechile dureri. Dar victoria 
luminii, a seninului, nu e deplină: melodia tumultuoasă, cu pauze neaşteptate, 
abruptă uneori, este un semn clar al panicii. Ameţeala de care poetul nu 
vorbeşte în acest text poate fi întâlnită în alţi „Nervi de primăvară” („Melancolia 
m-a prins pe stradă...”) din volumul „Scântei galbene”. Aici valsul devine, ca şi 
toamna, „funebru”, „depărtat”, poetul, „palid”, „mut”, „uitat”, e prins pe stradă de 
„melancolie”, de „nimicnicie”, neputincios în faţa „vibrării de violet”. Aceşti „Nervi 
de toamnă” sunt asemănători cu oricare din poeziile cu acelaşi titlu. 

În poezia „nervilor” mişcarea poetică a lumii lăuntrice urmează adeseori 
ritmul anotimpurilor. Însă reacţia la stimulii din natură se produce identic până 
la monotonie, poetul dispunând de un exacerbat sentiment al tragicului (şi) ca 
rezultat al acestei măcinări inutile în gol. Orice element, indiferent de denotaţia 
lui general-acceptată, la Bacovia se resemantizează şi devine expresie a 
neliniştii, a tulburării, a dezechilibrului, a nervilor. Toamna, iarna, primăvara, 
poetul este acelaşi rătăcitor palid, trist, sfâşiat lăuntric, al cărui traseu este pus 
sub semnul morţii, al intrării într-un univers opac, dincolo de lumea-lumen, a 
transparenţei şi a credinţei.  În stratul semantic, destul de sărac de altfel, se 
observă o preferinţă pentru termenii cu încărcătură simbolică şi care, repetaţi 
de la o poezie la alta, creează contextul specific bacovian al vagului, al 
melancoliei, al dezolării. Învelişul sonor al acestor termeni, modul lor de 
distribuire în economia textului, repetiţiile şi interrelaţiile la nivel semantic şi 
sintactic creează sugestia de muzică în surdină, căzând molcom şi disperat ca 
ploaia sau rostogolindu-se cu foşnet bolnav ca frunzele toamna în parc; pentru 
că, dincolo de orice alte calităţi (sau defecte), lirica bacoviană, inclusiv cea a 
„nervilor”, este profund muzicală. 
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Mihnea STOICA 
 

DEZAMĂGIRI BACOVIENE LA  1934 
 

Tragismul şi resemnarea insu-
lui bacovian sunt arhicunoscute. Cel 
care fizic nu a fost decât “o umbră de 
om” - aşa cum îl descria Cezar Petrescu 
pe George Bacovia într-unul din 
articolele sale - este astăzi unul din cei 
mai cunoscuţi şi apreciaţi poeţi 
români. Sensibil din fire şi prea puţin 
fascinat de aprecierea de care poezia sa 
se bucura mai cu seamă spre finalul 
vieţii, Bacovia nu era, totuşi, complet 
dezinteresat de modul în care erau 
primite versurile sale. În sensul acesta 
stă dovadă mărturisirea făcuta soţiei 
Agatha Grigorescu-Bacovia, căreia 
poetul îi împărtăşeşte nemulţumirea cu 
privire la modul în care este primit de 
critici: “…nu mă împac cu eticheta <poet al 
deznădejdiilor provinciale> […] e mai just 
al <deznădejdiilor universale>”14. Poezia 
lui Bacovia se doreşte a fi, aşadar, una 
care concentrează şi oglindeşte sucom-
barea valorilor de scară universală… şi 
până la urmă aşa s-a şi dovedit a fi. 

Toamna anului 2007 m-a găsit rasfoind paginile a sute de cărţi stivuite pe 
rafturile anticariatelor clujene, ocazie cu care am “întâlnit” volumul intitulat “Poesii” 
al acestui mare simbolist român, publicat in anul 1934. Preţul destul de ridicat pe 
care am fost nevoit să-l plătesc în schimbul operei nu a umbrit profunda satisfacţie 
sufletească de a-mi completa biblioteca cu o asemenea valoare literară. Publicată de 
Fundaţia pentru Literatură şi Artă “Regele Carol II” şi servind ca model pentru 
tipărirea a 25 de exemplare nepuse in comerţ şi semnate de autor, cartea se 
deschide cu un portret inedit realizat de Anestin. Prefaţa, care ocupă primele trei 
pagini ale volumului, este semnată de Adrian Maniu, cel care descrie cu delicateţe 
poezia simbolistului, accentuand că “poezia lui Bacovia nu are meşteşug -atâta e de simplă- 
şi nu poate fi nici intrecută, nici imitată. [...] Versul lui Bacovia nu e teatral, nu poate fi 

                                                 
14 Agatha Grigorescu-Bacovia reproduce cuvintele rostite de soţul său, în cartea “Bacovia – Poezie 
sau Destin”, în care descrie viaţa alături de acesta. 
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trâmbiţat mulţimilor în arenă, ci cotropeşte pe cel singur, şi cel mult poate fi citit unui singur alt 
suflet”15. Volumul, care cuprinde peste 50 din cele mai semnificative poezii pe care 
Bacovia le publicase până atunci16, va încorona succesul ascendent al poetului, care 
în acelaşi an de graţie 1934 va primi distincţia „Premiul Naţional”. 

Nu mică mi-a fost mirarea când am aflat care a fost reacţia lui Bacovia 
acum mai bine de 74 de ani, în momentul în care i-a fost prezentat volumul pe care 
Fundaţia Regală a hotărât să-l publice, ca omagiu adus talentului său neţărmuit. 
Dezamagirea a pus stăpânire asupra simbolistului, care îşi vedea versurile nici mai 
mult nici mai puţin decât “mutilate”17. Într-adevăr, este lesne de observat modul cel 
puţin ciudat în care unele din poeziile lui Bacovia sunt prezentate în volumul editat 
atunci. Spre pildă, poezia “Rar”, care în versiunea sa originală cuprinde şase strofe, 
este limitată la doar două, chiar şi acestea incomplete. Versul final al fiecărei strofe 
lipseşte; şi asta în ciuda importanţei cruciale pe care aceste versuri o au, mai ales 
datorită muzicalităţii pe care o conferă poeziei şi simetriei pe care o conturează, 
scopul principal al acestor versuri fiind izolarea strofelor unele de altele şi 
construirea unui sentiment al închiderii şi alienării într-un spaţiu neprimitor prin 
pustietatea sa.  

Neatenţia (căci altfel nu cred ca ar putea fi calificată această greşeală a 
celor ce s-au ocupat de tipărirea volumelor!) a dus la pierderea sensului şi a 
simbolisticii pe care poetul dorea să le imprime poeziei, în cele din urmă absenţa 
acestor versuri strivind pur şi simplu, sub forţa nonsensului, întregul pilon pe care 
poezia era construită. Iar “Rar” nu este singura care a avut de suferit sub acest 
aspect. Mai sunt alte asemenea poezii care au fost vârâte într-un veritabil pat al lui 
Procust - preocupat de ciuntirea versurilor şi, drept consecinţă, a înţelesului 
poeziei, care îşi trage seva din fiecare cuvânt în parte. 

Însă în ciuda greşelilor care s-au strecurat în volum, nu putem nega 
importanţa acestuia sub aspectul evenimentului pe care l-a marcat în viaţa poetului 
şi, de ce nu, a poeziei româneşti. Tipărirea volumului “Poesii” a însemnat 
încoronarea unuia dintre cei mai mari poeţi români şi recunoaşterea aportului pe 
care versurile sale l-au adus culturii naţionale. Anul 1934 a demonstrat că, aşa cum 
bine recunoaşte si Mihai Beniuc, “nu plumb, ci aur, aurul cel mai curat este opera acestui 
foarte mare poet”. 

 

                                                 
15 G.Bacovia, “Poesii”, 1934; cuvintele ce deschid volumul sunt în mare parte nemulţumitoare 
pentru Bacovia, o altă dovadă a exigenţei sale în ceea ce priveşte modul în care este perceput de 
critici.  
16 Este vorba despre poeziile cele mai semnificative din volumele “Plumb” (1916), “Scântei 
galbene”(1926) şi “Cu voi” (1930). 
17 Aşa descrie Agatha Grigorescu-Bacovia modul în care poeziile soţului său au fost tipărite în 
volumul editat de Fundaţie, manifestându-şi împreun cu poetul, prin diverse demersuri – desigur, 
ignorate la acea vreme- profunda nemulţumire. 
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Ion CRISTOFOR 
 

MARTHA IZSÁK ŞI VOCEA CONŞTIINŢEI 
 

Un volum intitulat Obiectiv 
"Zita", publicat în 2007 la Editura 
Napoca Star, conţinând fragmente 
din dosarul său recuperat din 
arhivele  Securităţii, explică, în parte, 
debutul târziu al Marthei Izsák, una 
din revelaţiile editoriale de după 
1990. Înconjurată de delatori 
agramaţi, "obiectivul" se mişcă prin 
cenaclurile din Târgu Mureş  cu 
dezinvoltură, poeta refuzând atmos-
fera dominată de spaime şi con-
formisme ale dictaturii comuniste. 
Curajul, nonşalanţa şi poate inocenţa 
cu care tânăra poetă îşi afirmă 
convingerile în cercurile literare pe 
care le frecventează aveau să o coste. 
Dovada poate fi găsită în acest dosar 
al delatorilor săi, cu contribuţiile lor 
imunde, ce îi creionează portretul 
unui poet rebel, prea puţin dispus să 

accepte compromisurile şi să se încadreze în tiparele prudente ale epocii.  
Prin urmare, nu e o surpriză să constatăm că Martha Izsák ni se descoperă 

în poemele ei, de dată mai recentă sau scrise acum câteva decenii,  ca o viguroasă 
conştiinţă etică, ce mizează în primul rând  pe o poezie a atitudinii civice. În fond, 
poeta continuă să afirme,  în domeniul gingaş al liricii, spiritul pe care l-a susţinut şi 
regretatul său părinte, un ziarist de modă veche, adică unul din cei care mai credeau 
în necesitatea rostirii adevărului cu orice preţ. 

Poemele sale mai vechi, adunate în ultimele volume, conţin nenumărate 
probe ale unei conştiinţe ce refuză orice tip de dictatură sau de falsificare a 
adevărului. Iată un poem intitulat Dictatură, scris în 1979: "încă o  dimineaţă/încă un 
act jucat/pe scena cu perdele trase/încă un vis neîmplinit/căutându-şi rostul /în cutiile goale ale 
străzii/încă un zâmbet/scăpat de pe buzele sugarului/cântărit la bursa neagră/şi păstrat/ 
pentru vremuri de restrişte/încă o pasăre de foc/cu aripi legate / căutându-şi gândul ascuns/în 
adâncul pădurii /încă o zi/sub aripa arcului de triumf/purtând o efigie mutilată". 

Poezia Marthei Izsák e dominată de fervoarea rostirii unor adevăruri ade-
seori incomode. Retorica gratuităţii şi a floricelor de stil este refuzată cu consec-
venţă. De altfel, poeta denunţă gratuitatea vinovată, postura unor "poeţi obosiţi", 
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care, "în lipsă de idei", "aleargă după fluturi albaştri". Oricât ar părea de degradată 
formula, prin utilizarea ei în contextele ideologizate ale  perioadei comuniste, 
Martha Izsák  e o conştiinţă angajată, adică una responsabilă şi matură, capabilă să 
privească răul în faţă. Poeta e angajată, desigur, în faţa propriei conştiinţe, a 
adevărului vieţii şi a unei istorii tragice, necruţătoare. De aceea numeroase dintre 
poemele ei sunt transcrieri ale unor coşmare trăite pe viu, imagini ale unei realităţi 
maculate şi umilitoare. Ironia poetică e aici încărcată de dramatism şi uneori de o 
vibraţie tragică. În descendenţa unui Paul Celan, Martha Izsák  se dovedeşte un 
poet al memoriei şi al neuitării. Tragedia  familiei sale de evrei, dintre care unii au 
fost transformaţi în cenuşă în lagărele fasciste, e rememorată cu o voce 
tremurândă, dar fermă, ca în poemul antologic intitulat În drum spre Auschwitz: 
„cu un cuvânt interzis pe buze / ai plecat / mânat de hingheri titraţi/pe caldarâmul soios al 
europei”// vaierele lumii nu-ţi vor aduce înapoi paşii zdrobiţi / pe caldarâmuri străine nicicând 
lângă noi înapoia noastră / zâmbetul nu va mai sta la mesele noastre fade nu ne vom îmbră-/ 
ţişa nicicând şi poate pruncul ofilit pe care-l va alăpta sfâr- / cul străin va creşte înapoia gratiilor 
şi vai de el fiindcă nu / ştie ce înseamnă să fii pasăre fără colivie şi vai de noi fiindcă / am uitat 
gustul sărutului şi vai de mine fiindcă mi-am uitat/cuvintele în sertare străine şi vai de aceste 
sertare care nu / se mai deschid şi vai de cheile care n-au mai fost găsite".       

Poetă a revoltei împotriva oricăror turpitudini şi decăderi umane, Martha 
Izsák e în aceeeaşi măsură o poetă a reculegerii pioase în faţa memoriei celor tăcuţi, 
a victimelor ştiute şi neştiute ale Holocaustului. Un poem precum Yad Vashem e 
edificator pentru capacitatea ei de a-şi încărca versurile cu energia tăcută a celor 
"care nu mai pot vorbi". Poeta e conştientă de necesitatea unei memorii cât mai active. 
Aşa cum s-a spus, memoria Holocaustului nu trebuie să dispară în filele istoriei, ci 
să fie intens cultivată tocmai pentru ca ororile să nu mai poată fi repetate. Martha 
Izsák are indiscutabil toate datele pentru a-şi asuma această teribilă povară, dar şi 
onoare. Verbul energic, expresia tăioasă, ironia acidă o caracterizează pe acestă 
poetă anticalofilă şi antilivrescă. Antenele artei sale sunt mereu îndreptate spre o 
realitate convulsivă şi adeseori tragică. Poezia Marthei Izsák se dovedeşte în 
ultimele ei volume, ce adună poeme  din diverse perioade, foarte unitară, probând 
că lirica e pentru ea nu numai o strategie de supravieţuire ci mai ales voce a unei 
conştiinţe aflate mereu  în stare de veghe. La vârsta maturităţii depline, poezia ei 
actuală ne confirmă certitudinea că avem în faţă mărturia uneia din cele mai 
expresive şi mai tulburătoare voci  ale lirismului contemporan.    
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Adrian LESENCIUC 
 

O TĂCERE APĂSĂTOARE  
DESPĂRŢITĂ ÎN SILABE  

 
 Continuarea romanului auto-
biografic Zâmbind din iarbă al lui Cornel 
Dinu a apărut la distanţă de 
aproximativ un an, iar pentru cititorul 
rămas suspendat în derularea întreruptă 
de „moartea din iarbă”, înscrierea pe 
coordonatele noului roman, Jucând cu 
destinul (Editura Minerva, 2008) se 
realizează firesc. Atât la nivel discursiv, 
cât şi la nivel intenţional, limitele 
copertelor celor două volume nu pot 
întrerupe o desfăşurare narativă 
naturală. Mai mult, continuă chiar şi 
studiul condiţionărilor culturale. Şi 
dacă în primul volum, un Drăghicescu 
sau un Rădulescu-Motru vin să 
întărească o tuşă în portretul etno-
psihologic al românului, nici în cel de-
al doilea Cornel Dinu nu renunţă la 
contururi trasate. Dezbinarea, de pildă, 

„ancestrala dezbinare dacică”, aşa cum o numeşte, reverberează din scrierile lui 
Alexandru Paleologu: „Românul e dispus să creadă ce e mai rău despre semenul său”, 
sau ale lui Mihail Kogălniceanu: „Ca şi grecii, nu ne caracterizează unitatea, ci 
orgoliul dezbinatoriu. Şi în neunirea noastră este izvorul tuturor nenorocirilor” (pp.201-
202).  

Diferenţa între cele două părţi ale romanului e dată doar de 
poziţionarea personajului principal şi de traseul acestuia, de ieşirea din scenă. 
Şi dacă „moartea din iarbă” i-a adus protagonistului ieşirea pe scut, noua 
poziţionare îi aduce expulzarea, exilarea. Pentru că acum regulile sunt în afara 
jocului. Şi dacă imediat după retragere şansa i-a surâs, fiind numit antrenor 
secund la Dinamo, apoi principal după demiterea lui Nicolae Nicuşor, 
jocurile de culise îl aruncă în afara unui sistem de interese. După experienţa 
(de pe banca tehnică) a eliminării campioanei Europei en-titre, după 
experienţa semifinalei Cupei Campionilor Europeni, după întâlnirile cu 
protipendada internelor: ministrul Homoşteanu, şeful direcţiei de securitate a 
statului, Postlenicu, şefii de direcţii: Moţ, Pleşiţă, Stamatoiu sau şeful miliţiei, 
Nuţă, Cornel Dinu se trezeşte nevoit să iasă de sub spectrul protector al 
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acestora, din sfera de influenţă a clubului Dinamo, şi chiar să intre (ca 
antrenor al ASA Tg.Mureş), sub spectrul Stelei şi al lui Valentin Ceauşescu. 
Dar trecerea nu a fost deloc uşoară. După problemele medicale şi renunţarea 
la alcool, personajul incomod prin consecvenţă şi principialitate Cornel Dinu 
priveşte în urmă şi constată că din sfera de influenţă în care pătrunsese prin 
intermediul fotbalului sunt îndepărtaţi incomozii. Cum remarcasem 
comentând Zâmbind din iarbă, răsfăţaţii regimului plătesc uneori un preţ prea 
mare pentru dedicarea totală. Cornel Dinu nu face, aşadar, excepţie şi 
probează prin propria expluzare. 

Poziţia pe care o ocupase, percepută în legătură cu puterea pe care o 
poseda, i-au provocat ulterioara depotenţare şi trimitere dincolo de sferele de 
influenţă. Iar noua poziţionare (a se vedea experienţa de antrenor la 
Târgovişte) nu crează doar şocul pierderii capacităţii de a acţiona pentru 
urmărirea scopurilor şi intereselor sale, ci şi ciocnirea, dintr-o postură 
depotenţată, cu câmpurile de interacţiune pe care le cunoştea mai bine din 
interior. Şi cum nu se putea decupa din context, Cornel Dinu ne propune o 
analiză, în romanul de faţă, din perspectiva dinamicii sociale mai largi. 
Personajul principal luptă de pe poziţia marginală în care este trimis, alături 
de alte personalităţi care refuză să fie agenţi ai „reproducerii ideologice” cu 
însăşi ideologia. Dar şi cu structura cristalizată a dominaţiei, manifestată în 
planul relaţiilor sociale, reflectând cuplul de forţe puse în rol pentru 
imprimarea unei mişcări centrifuge celor ce refuză „aranjamentele”, 
compromisurile. Pentru că răul e întreţinut de ţesătura de reţele şi 
condiţionări, prea strânsă şi care se strânge continuu, care ştrangulează, şi 
pentru că „politica este o sinteză completă a condiţiei umane; în ea, sălbaticul se 
amestecă imediat cu abstractul, ignobilul cu venerabilul, necredinciosul cu sacrul” (J.M. 
Domenach).  

Capacitatea de a suporta este greu pusă la încercare în acele 
momente: „Era un început de primăvară. Dar numai pentru natură, nu şi pentru 
mine. Mai aveam de tras... în plin viscol al naţiei” (p.300). O nostalgie a 
Crăciunului din Bărăbanţii lui Ţălnar: „Acum, după atâţia ani, revăd acea noapte 
de basm, aud parcă colindele şi văd „piţărării”. Simt dulceaţa prăjiturilor, adulmec parcă 
şi vinul. Dar nimic nu mai este ca atunci. Pentru că numai acolo poţi simţică naşterea 
pruncului Iisus se petrece mereu şi în fiecare an, de sfârşit de decembrie” (p.127) se 
transformă într-o nostalgie după o Românie uitată. Într-un decor de Crăciun 
în care o revoluţie a unei minorităţi făcută în numele majorităţii, avea să 
închidă un nou ciclu al memoriilor. Cel al jocului cu destinul.  
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Adrian BOTEZ 
 

PANTOMIME LA MARGINEA LUMII:  
„MIERLE DE TOAMNĂ”, DE ION PANAIT 

 
Urmărim, cu atenţie, de cca. 8-10 ani, procesul de densificare a 

poeziei trubadurului focşănean Ion Panait. Deci, nu ne-a mirat deloc faptul 
apariţiei unui volum care, chiar dacă nu conţine hai-ku-uri autentice18 (de 
tipul celor migălite, în Ţara Cireşilor în Floare,  de Matsuo Bashō, Masaoka 
Shiki, Yosa Buson şi Kobayashi Issa - ...sau, în Carpaţii româneşti, de Şerban 
Codrin...) – conţine, totuşi, foarte reuşite pantomime, adaptări la cosmicul şi 
la matricea de sensibilitate româneşti,  ale  haiku-urilor nipone -  profetice  
consemnări ale naturii, la întomnarea lumii, la marginea lumii...: Mierlele de 
toamnă19. 

Se ştie că mierlele sunt însemnul Casei prinţilor de Lorena...Dar, 
evident, dincolo de princiaritate, este umbra funebră...: “Mierlă (D) = 
merlum (E) = mierlă. Mierla era pasărea morţii, atât la daci, cât şi la etrusci, care o 
menţionează în Liber Lintaeus, ca fiind cea care ridică sufletul mortului la cer. Rolul 
funerar al mierlei la daci se deduce din verbul a <<mierli>>, cu înţelesul de a muri”. 
(cf. Gheorghe Şeitan, revista Kogaion). 

Volumul de 62 de pagini al poetului focşănean Ion Panait (ilustrat cu 
spendide reproduceri după tablouri ale lui Van Gogh, din perioada olandeză 
şi din cea nord-franceză) conţine poeme cu valori inegale. Uneori, 

                                                 
18 - Haiku este un gen de poezie cu formă fixă, tradiţional japoneză, (limba japoneză fiind o limbă silabică), 
alcătuită din 17 silabe repartizate pe 3 "versuri" formate din 5, 7, 5 silabe. Încă de la început, s-au creat 
confuzii între cei trei termeni aflaţi în strânsă relaţie: Haiku, Hokku şi Haikai. Termenul Hokku 
înseamnă, în limba japoneză "vers de început", fiind la origine o verigă de legătură spre un şir mai lung de 
versuri, cunoscut sub numele de Haikai. Deoarece hokku dădea tonul restului şirului de versuri, el a căpătat un 
rol privilegiat în poezia Haikai, încât s-a ajuns ca unii poeţi să compună numai un Haikai, renunţând la 
versurile următoare. Abia prin eforturile lui Masaoka Shiki această independenţă a fost oficial recunoscută prin 
anii 1890, prin crearea termenului Haiku. Această nouă formă de poezie avea să fie scrisă, citită şi percepută 
ca un poem complet, independent, şi nu ca o parte a unui şir mai lung de versuri. Practic, istoria Haiku începe 
în ultimii ani ai secolului al XIX-lea. Renumitele versuri ale perioadei Edo (1600-1868), scrise de maeştri 
precum Matsuo Bashō, Yosa Buson şi Kobayashi Issa, sunt în general cunoscute sub denumirea de Hokku şi 
trebuie percepute în perspectiva istoriei Haikai, dar în prezent ele sunt citite ca Haikuuri independente. 
Haiku-urile trebuie să conţină cel puţin o imagine sau un cuvânt care să exprime anotimpul (kigo) în care acesta 
a fost scris. De obicei subiectele se referă la natură, plante, flori, insecte, etc: 

Viaţa mea toată: 
Frunze purtate de vânt 
În prag de toamnă.  

Cel mai cunoscut haijin este Matsuo Bashō, cel care a impus haiku-ul clasic prin cartea sa, "Drumul îngust spre 
îndepărtatul nord". Basho s-a născut in oraşul Ueno din prefectura Mie (Japonia), unde are loc anual un popular 
festival de haiku şi a întreprins trei călătorii celebre”(cf. Dicţionar wikipedia) 
19 -Ion Panait, Mierlele de toamnă, Andrew, Focşani, 2008. 
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aglomeraţia substantivală nu lasă poezia să-şi respire Rostul Profund, alteori 
imaginea este “mişcată”, voalată…Dar, atunci când Ion Panait nimereşte drept 
în inimă Poemul, ca Mantră Sacră, imaginile sunt adevărate explozii galactice, 
iar oximoroanele şi paradoxurile fac punţi stelare între lumi. Însuşi Infernul  
Logos-ului - poate deveni “rădăcină de miere”, prin menţinerea, fie şi 
fantasmatică, mnemotică, a  străjii eros-ului: “Infernul -/mierea de vrajbă/a gurii 
tale” (cf. p. 8). 

Poetul, devenit Aedul Toamnei, Bardul  gaelico-viking al Toamnei, 
nu se predă unui tărâm anume, ca fixare definitivă -  ci oscilează, cu memoria 
re-învietoare, între “amiaza zilei”, pe care refuză s-o considere trecută, ci, 
dimpotrivă, o socoate un dar/har etern al zeilor (“Amiaza zilei - /euharistia 
surâsului/în preajma zeilor”)  - şi “marginea oceanului” – ca formă mistică de 
proliferare a lacrimii, ca semnalizare a pierderii cârmei vieţii: ”La marginea 
oceanului/melancholia lacrimii/în derivă” (cf. p. 5). Dar, mereu, Poetul ştie să 
păstreze, la modul mistic-mioritic, tracic, “mierla” funestă - lângă Lumina de 
Argint a Sărbătorii/Nunţii Cosmice: “Cântecul mierlei -/şi-n pragul 
caselor/argintul sărbătorii” (cf. p. 16). Oceanul Vântului Dinamico-Vital - 
împreunându-se cu acvaticul oceanului Marii Scufundări – sub semnul 
migdalului cristico-resurecţional: “Migdalul dorurilor,/vântul Atlanticului/e plin 
de mierle” (cf. p.  26). 

În această lume, totuşi, Poetul-Zeu se simte exilat întru efemeritate, 
stând “cu chirie”, inclusiv prin sentimente, de obicei declinal-descendente… 
- nefixat întru durabilitatea fiinţării de Duh (dar prevăzând o schimbare a 
zodiilor fiinţiale, prin IARNĂ!): “Între nimic şi nicăieri/iarna- /închirierea 
tristeţii” (cf. p. 8), sau: “Insula – în fiecare /seară vapoarele/închiriază melancolia” 
(cf. p. 9). 

Precum  va zice în volumul ulterior, La amurg, mai târziu, ca de 
obicei20 - Poetul simte “caii ultimei şarje la Waterloo” (cf. op. cit., p. 144). 
Adică, Războiul Vieţii, până şi împăraţii îl pierd…Dar, evident, cu fruntea sus 
şi cu onoarea nepătată, verticali în faţa istoriei! Aici, în Mierlele de toamnă: 
“Războiul -/ lucrurile la un pas/de moarte” (cf. p. 5). 

Da, grădinile sunt “bolnave”, şi “fluieră mierlele”, fatal…(cf. p. 5) - dar 
Ion Panait nu ezită să continue, asumându-şi toate riscurile, echilibristica, pe 
muchia presimţitei “osânde” -  între “pelinul” amar-dionysiac şi “macul” 
hypnotic, vehicul spre Steaua-Paradis, spre Marele Imperiu Celest - sau, 
măcar,  spre Parnasul veşnic în lumină: “Pelin şi maci,/mă umple dorul/rece al 
osândei” (cf. p. 6); “Arşiţa grânelor -/sub fala lor/imperiul macilor” (cf. p. 25). Ba, 
parcă macul este mai incandescent, sângele este mai aprins, de patima tainei 
divine a pământului, cu cât presimţirea “osândei”-judecăţii finale este mai 
apropiat-pronunţată…: “Aroma gutuilor -/macii sângelui beau/veninul pământului” 
(cf. p. 33). Iar de se va împlini declinul, el va semăna cu fenomenul auroral, 
                                                 
20 Ion Panait, La amurg, mai târziu, ca de obicei, Andrew, Focşani, 2009. 
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cu noii zori ai Nemuririi, valurile vecilor de Foc înghiţind-incendiind 
secunda, precum sugerează ritualul funeraro-acvatic al vikingilor: “Mă 
părăseai, amiaza -/corabie de vikingi /incendiată…” (cf. p. 60). Datorită 
simbolisticii dezvoltate de MACI, totul va semăna cu un Foc Cosmic, adus cu 
Trenul Timpului, din Gara Lui Dumnezeu: “Cai pe terasamentul/gării: se-ncarcă 
/macii-n trenuri” (cf. p. 50). 

Deşi melancolia (poate şi anume remuşcări, cu privire la 
“managementul” vieţii… - neutilizării optime a frâului, pentru a încetini 
funcţia psihopompă a calului!: “Un han, un urcior / trist, damigeana/desfrâului” 
– cf. p. 27) începe să tindă, splendid şi dureros, spre infinitul stepei aride de 
noime umane (dar burduşită de cele divine…), deşi dezmărginirea trezeşte 
nostalgiile mărginirii voluptuoase şi atât de mistic-tihnite a “ochiului de 
pădure”: “Dansează stepa,/tristă icoană a/ochiului de pădure” – Ion Panait, surd 
la cântecele sirenelor, evoluează, cu graţia barbară a disperării, Mire pentru 
Mistică Mireasă Vândută - între “crin” şi “purpură” (“Între crini şi 
purpură/dansează mireasa/ vândută” – cf. p. 7), între Vulturul Imperial-Sfidător, 
Trandafirul Erotic Sublim, Privighetoarea Orfică, Ţapul Ispăşitor (dar şi cu 
semnele obstinaţiei învârtirii “roţii” demiurgico-escatologice!), Pletora 
Păunului îngenuncheat al Luminii şi Ascultarea Vuietului Luminii-Logos 
Divin al Perlei: “Nisipul despărţirilor -/eroarea vulturului/ce-şi leapădă petalele” (cf. 
p. 10);  “Ţap roşu, asfinţitul -/în genunchi/păunul verii” (cf. p. 11); “În ochii 
ciutei/suspină lemnul/de trandafir” (cf. p. 45); “Rană de vişin:/privighetoarea-
nveleşte-n mătase /uimirile” (cf. p. 46); “Privighetoarea, lacrima/iezilor – pământu-i 
streaşină/nedezmierdată, amăgire” (cf. p. 10); “Scoica: gura/ ecoului ademenind/magia 
candidă a perlei” (cf. pă. 31).  

…Iar BUFNIŢA nocturnă a Athenei rămâne…Crucea Renaşterii 
Sudului întru Nordul Divin – rămâne Bufniţa ”de argint”: “Crucea Sudului – 
alcătuirea/norocului: bufniţa/ de argint luminează” (cf. p. 29). CORBUL se 
situează, chiar dacă lunar, întru CRISTALUL VEŞNIC LUMINĂTOR (se 
dezvoltă cealaltă latură a simbolisticii corbului, cea pirică! – specific 
românesco-traco-gaelică, din herbul Ţării Româneşti – PASĂREA 
FOCULUI!): “Aureola zăpezii:/corb rătăcit pe/cristalurile lunii” (cf. p. 39). 

Acesta este, esenţial, Ion Panait: obstinat şi sfidător Preot slujitor la 
Templul Vieţii/Credinţei Renaşterii – trăgând cu ochiul, în silă, ironic şi 
rebel,  la colegii ucenicind, caraghios de serios şi non-dialectic,  la templele 
macabre… 
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Ionuţ POPA 
 

ARS POETICA 
 

Mi-e stihul existenţă - mă constrânge 
să tai o venă, să-l aştern pe foaie; 
privesc hârtia cum se scurge-n ploaie 
de vasul enigmatic ce-o mai plânge.  
 
În ochiul de azur găsesc odaie 
şi braţele-mi sunt înmuiate-n sânge; 
ascut peniţa-n foi, când se răsfrânge 
o rază din lumina vâlvătaie 
 
ce-a mistuit un calendar, şi-aproape  
din rădăcini mi-a zdruncinat puterea… 
Purtând odihna sub un cer de pleoape, 
 
s-a întrupat în veşnicii tăcerea  
şi-a strălucit, aflând un ţel să-ngroape  
în alte versuri tari, lichefierea. 

 

SONET DE PRIMĂVARĂ 
 

În pas de anotimp se-aprinde focul. 
Un nou sezon deschide cu mirare 
fereastra lumii, rece, schimbătoare, 
şi-n valuri albe se-arunca norocul. 
 
Mă sperie aceeaşi provocare 
de cum lumina încălzeşte locul 
şi floarea vieţii îşî petrece jocul -  
un nod de gheaţă încă mai tresare. 
 
Tristeţea nu-i aici când primăvara 
atinge-ntinsul greu de promoroacă, 
şi vântul strânge iernii jugulara; 
 
câţiva gândaci agale se îmbracă 
în pături roşii, părăsind povara 
sclipirii făurarului, buimacă. 
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Eugen EVU 
 

LADISLAU DARADICI - 
UN PROZATOR TOT ATÂT DE POET 

 
 „etern întreg, etern aceeaşi parte…” 

  
În cetatea Devei cineva  născut  

(şi nu aciuat), scrie proză scurtă, critică 
şi chiar poezie, ignorând ierarhiile 
cripto-activistice ale unei interminabile 
şi surescitate echilibristici concurenţiale 
şi, vai, pe criterii pseudo-valorice – de 
unde asaltul grafomanilor de naftalină, 
dar şi resurecţia multor  proletcultişti 
exaltaţi ieri, reciclaţi după „revoluţia” 
fără-mpuşcături din reşedinţa 
judeţului… Numele lui este 
Ladislau Daradici şi este ceangău–
român, unul pentru care limba română 
este tezaur şi pe care îl sporeşte cu 
strălucire cumva melodioasă.  

A absolvit Literele la 
Universitatea de Vest Timişoara, cu o 
lucrare splendidă despre dramaturgia lui 
Sorescu. Profesor de literatură română, 
unul de vocaţie, un dascăl – filolog de 

tip clasic, un cărturar modern, performant, inventiv, pasionat  de-aş spune, - 
avangarda gândirii, dar şi fascinat de mitologie. Cum, aşadar, să nu fi debutat în 
zona de mister a SF-ului? Primele mele lecturi din creaţia lui Ladislau Daradici 
m-au entuziasmat.  

Proze scurte de şocantă frumuseţe stilistică, patos intelectiv, militantism 
ecologist exprimat în pagini vibrante, eleganţă a  exprimării, lirism amintind de 
Istrati, Fănuş Neagu sau Sadoveanu… Probabil tăcerea literară (sic!) a acestui 
mare talent, poate cel mai sigur dintre numeroşii scriitori ai spaţiului 
hunedorean, are motive morale: Daradici este o Conştiinţă care a preferat să se 
ţină deoparte de politrucismul kulturnic ce a „emanat” monedele calpe a 
Intruziunii, el a preferat să scrie cum trăieşte, să descopere şi să cizeleze talente, 
să  îşi rămână sieşi fidel.  

A debutat revuistic după 1990, cu proză fantastică, poezie, eseu, în 
Luceafărul – seria Ulici, - Art Panorama, Ficţiuni, Astra, Semne (Provincia 
Corvina prima serie şi a doua), Anticipaţia, Jurnalul SF, Provincia Corvina, 
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Curierul Naţional… În 1992, nuvela sa „Luna unei nopţi de Mai” cucereşte 
Premiul I la Concursul Liviu Rebreanu. Obţine Premiul I în anul următor, la 
concursul naţional de proză scurtă „Marin Preda”.  Cucereşte premii speciale ale 
revistelor Arc şi Literatorul, apoi premiile „Vladimir Colin” (1995), Premiul 
pentru cea mai bună povestire la „ Zilele Sigma 1996”, Marele Premiu al 
Cenaclului „Henri Coandă” Craiova (1996).   

În domeniul didactic căruia i s-a dedicat, editează „Zoomatematica” – Editura 
Niculescu, 1998, prefigurând un ingenios program agreat de elevi. Din acest 
ciclu, Daradici apare la „Signata” Timişoara (Ioan Iancu) cu „Cocostârcii 
Domnului”, un corolar inimitabil de ode şi parabole animale… In fine, „Elegii la 
Bergen-Belsen” – poeme de lagăr, este o carte pe care sper să şi-o reediteze, fiind 
cea mai valoroasă la ora când scriu aceste impresii (2005).  

Profesorul Daradici este şi un  critic remarcabil, un comparatist în stare 
de mari surprize. În acest sens, seria de eseuri din Jurnalul SF (editat de el), 
referitoare la noul val post -decembrist (Liviu Radu, Mihai Grămescu, Liviu 
Surugiu, Dănuţ Ivănescu,  Don Simon) ş. a . 

Rar am citit şi recitit proze de frumuseţe şi con-vibraţie afectivă cu 
Natura precum schiţele şi nuvelele lui Daradici. Un fior metafizic şi un 
halucinant travaliu esoteric, o frazare simfonică, un har al spunerii mantice, 
precum divinaţiile glisate pe registrul modern al unei epici poematice pure, cu 
intervale de lumină şi alternanţe de tenebros, arde mistic în text, face din fiece 
scriere a sa o bijuterie (Orbul, Isus Albastru,ş.a.). 

Spirit ludic şi cultivat, el captează şi re-include Inefabil şi Mister în evocările acestei 
paideume transilvane cu substraturi imemoriale, pe care o redescoperă din copilărie şi o  
restaurează paradizic. Extrage semnificaţie din chiar lexiconul memoriei noastre colective, 
sacralizează  realul, ornează  cu floraturi  de iconar Elegiac şi nostalgic, ne induce vraja 
perenelor consonanţe dintre Fiinţă şi Geniile Locului, dintre mithos şi erosul rural, apelând la 
tehnici mixte, precum marii pictori compozişti, sau gravorii de vitraliu. Imaginarul 
intereferează revelatoriu un fel de delir al suprafeţelor - reverberând în  arhitecturi mini-
catedralice, sau concerte de orgă. Este incredibil cum tac cei ce ar trebui să preia ecoul unui 
mare talent, să ni-l promoveze şi să îl fructifice, mai ales în grădina noii generaţii!  

Primul volum de proză scurtă, editat de Omnibooks - Satu Mare, 
consacră un as al genului scurt, al virtualităţii: SF-ul este de fapt unul al 
transfiguraţiei dinspre interior, reproiectate în vizibilul voalat de percepţia liniară. 
Îngerul a strigat, aşadar, însă „conjuctura” derizorie sus-pomenită a „mediului 
literar” ignoră evenimentul.  Decadenţa face pui într-o avalanţă de ravagii 
pronoliterare, sau kitsch bombastic, manelism  şi pseudo-folclor grotesc. 
Provincialismul  face valuri şi în continuare inclusiv expansiv  în „unitatea de 
monolit” din teritoriul naţiei cu cei mai numeroşi scribi pe cap de locuitor, face ca 
şi azi, 2005, Ladislau Daradici să fie aproape necunoscut.  

Un Voicu Bugariu îl definea sec: „Ladislau Daradici caută, pur şi simplu, 
literatura, lăsând altora fronda şi experimentele literare dubioase. Luciditatea sa este 
remarcabilă”. „Chiar de ar transcrie cartea de telefon, tot ar reuşi să ne încânte”  (Michael 
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Hăulică). „Deveanul Ladislau Daradici este cel mai important nou venit al scriitorimii din 
arealul hunedorean şi printre cei mai siguri ai literaturii de după 1990” (Eugen Evu, 
Provincia Corvina). „Rar un scriitor maestru al stilului, colorist de fineţe şi splendid pe 
registrul imageriei, fabulosului, naturii… Voluptatea cu care modelează fraza este una  
extactică, ritualică, de Mag în interiorul Textului. Această gesticulaţie de „orchestrator-
dirijor” ne induce o trepidaţie semiotică şi acea încântare magică amintindu-ne de Gabriel 
Garcia Marquez din Erendira şi alte povestiri” (Eugen Evu, Euro Obiectiv). 

Reţin câteva texte absolut unice, meritând a fi reeditate: Orbul, Recviem 
pentru un arbore, Cele douăsprezece trepte, Răceala, Însemnul, Timpuri verbale, 
Porţi şi oraşe, Ospiciul, Întâlnire cu cei care am fost. „Categoric, avem revelaţia unui 
talent unic, ce va impune” (G. Vâlceanu, Noua Provincia Corvina). 

Ladislau Daradici a reintrat într-o zonă stranie de mister al tăcerii. Mă 
simt vinovat că nu am ştiut să îi „injectez” – peiorativ zicând, - furnicătura de 
„andrenalină” care să-l precipite – depăşind o stupefiantă prudenţă sau timiditate a 
bunului simţ (?! sau a dezamăgirilor (?), - toate ale unui climat impropriu Valorii!, 
- însă ştiu că  îşi va edita cărţile la timp, ci nu răbdând sau aşteptând te miri ce 
providenţial editor. Prin aceea că Ladislau Daradici este un mare şi complex 
Scriitor, el nu are voie să mai tacă!  

Vi-l las pe scriitorul cu nume de voievod român, în cea mai delicată 
ipostază a sa, aceea de poet al notaţiei scăpărate pe amnarul substanţei poetice a 
„zoomatematice”, cu dulcele joc barbian ce scandează Esenţe. Sune dulce corn 
pseudo-cinegeticos! Rafinat şi picurând licăr stelar din fiece herb, cum din fagure 
în răbdarea iernii. Unic! Deoarece când Ladislau tace, chiar şi acea tăcere răsună. 
„Vulnerând tăcerile durute”, grai fosforescent, vag eminescian „etern întreg, etern 
aceeaşi parte”.  

Da, un Haijin printre fractali, un Mic Mare Preot  al  hermeneuticii  
sferice, în infratext… Moira geloasă pe Endimion, cel înnamorat de Lună. Amor 
Fati  - pietate  în  Miez-Naos de Logos dorind Logostea-pereche. Un mare poet 
al narcozelor  dăruite de Natură în divinitatea ei  neruşinată, de Dumnezeu 
desculţ prin roua Paideumei Noastre! „Sub sacrul preţ al Clipei”, eternizându-ne.   

Ce voluptate, ce senzualitate de a redefini empatic bruşul de existenţă şi 
re-proiecta miraculosul Fiinţei în echivalenţe semantice unice! Constelaţii lactee 
în sacrul alchimic al cochiliei madre-perla! Cât de infim ne este elogiul! Ruşineze-
se liota de intruşi, afară cu trântorii şi aduceţi propolis pentru şoarecii  din 
coşarniţele  sfintelor albine şi viespile care  pentru Noi lucrează! Scapără soare 
între amnar şi iască, din şerparul Bunicilor. Tacă proştii ce alta n-au a face. 
Divinul se redescoperă în chiar viermele cu felinar cel spulberat de efemeritatea 
Nopţii: Poetul redescoperă ceea ce moartea nu poate, nici măcar prin epifanie. 
Mirabila sămânţă. Scânteie de Dumnezeime. După lectura poemelor şi prozei lui 
Laczi, uimirea îmi lasă pe degete şi pleoape pulbere aurie ca sideful visat  de pe 
aripi de fluture…  
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Luciana MEDVE 
 

SCRISORI IERNII  
 

Să tot fi fost un braţ de săptămâni 
De când mă-ngân cu stoluri de fântâni 
Şi în paharul porţilor s-au strâns 
Scântei de vifor care n-a mai plâns 
 
La casa mea ferestrele cu iezi 
Privesc în luminişuri de zăpezi 
 
Şi în cetăţi cu aburul prelins 
Nu-i nimeni care să se fi învins 
De-aceea poate că m-am arătat 
Precum fuiorul laptelui vărsat 
 
Şi stau pe prag scăldată în gutui 
Sub astrul iernii agăţat în cui 
Şi-i o lumină caldă ca de stup 
Şi-n preajmă urme proaspete de lup 
 
De nu te văd e timpul părăsit 
Caci săniile lui n-au mai venit 
 
Mătăsuri albe leruie sub vânt 
Şi parcă nu e nimeni pe pământ 
Şi din cutii cu panglică de nori 
Ca fulgii cad scrisori după scrisori    
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Melania CUC 
 

POEME ŞOPTITE DINSPRE ŢARA FRUNZEI DE 
ARŢAR. IONUŢ CARAGEA  TRĂIND...  

ABSENTA A CEEA CE SUNTEM 
 

Apărut recent la  
Editura Fides, volumul de 
poeme semnat de Ionuţ 
Caragea şi intitulat 
,,Absenţa a ceea ce 
suntem” se constituie într-
o adevărată bijuterie grafi-
că, eleganţă care transcede 
dinspre vers în prezentarea 
vizuală,  arta de prezentare 
a copertei. 

Ajuns la vârsta 
christică, autorul  atinge 
parametrii profesiei sale de 
credinţă, îşi cunoaşte limi-
tele, luminile şi umbrele, 
renunţă la oglindă pentru a 
se autodefini  prin ceea ce 
scrie. O maturitate a spiritului care nu este nici tânăr, nici bătrân, este doar 
Spirit înrobit de patima poeziei, se simte vibrând ca un diapazon lovind 
lemnul de rezonanţă al unui Stradivarius.  

Ionuţ Cragea  nu filosofează  în pomele sale gratuit, nu se întreabă şi 
nu îşi răspunde doar pentru a auzi în propria-i ureche acel cântec de sirene ce 
cheamă spre miraj dintodeauna poetul. El scrie testamentar, pentru veşnicie 
şi o face cu bucuria savantului care a  descoperit gena, nu a fericirii, rostul 
nemuririi. Un tumult de imagini şi idei inedite ne apar nuanţat sau, alteori 
voalat,- se contopesc în sintagme ce au darul de-a ne face să poposim pe 
pagina  carţii întru zăbava care ne pune mintea în funcţiune,  vreme în care 
sufletul se desfată cu mierea limbajului, unul modern dar fără  a renunţa la 
clasicul, care îi dă poemului eleganţă unui parfum de mosc. 

Fără emfază dar şi fără timiditate, poetul se cuibăreşte în măduva 
versului pe care îl începe şi îl duce ca pe o dulce şi responsabilă povară, până 
la capăt. 

Este un test de profesionalism şi dăruire totală în Arta, prin care 
cuvintele devin leac şi blestem, se leagă în versuri care alungă şi cheamă 
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oamenii diferiţi prin fire şi stare, în aceeaşi cetate, un loc unde totul este 
posibil şi defel perisabil. 

,,Să fii omul păianjen agăţat de razele soarelui,, (Omul  păianjen) aşa 
cuvântă poetul şi o face responsabil, fără să ne ceară cămaşă ignifugă nici 
lonjă de siguranţă. El este un acrobat modern şi un Icar care nu se teme de 
temerile interioare. Este doar un om, nu deţine aripi ! veţi spune. Ş’apoi ? 
Poetul este atât de aproape de Dumnezeu încât nici incandescenţa solară nu 
ar îndrăzni s-i clintească din penajul simţirii vreo aripă. Ionuţ Caragea este 
realist, conştient de limitele sale umane. ,,Moartea ne ia pe toţi cu frumosul” 
spune în ,,Poemul fără sfârşit”, şi ne lasă să înţelegem că lumea dinjurul şi 
dinlăuntrul nostru nu este altceva decât o capcană,- o cursă de şoareci din care poetului, 
privilegiat, îi este dat să evadez din timp în timp”. 

,,Nimic nou sub soare, doar o urmbă descheiată la şireturi,,- cam ăsta ar fi 
Omul în opinia poetului, şi o spune cu tristeţe nedisimulată în poemul 
,,Patruzeci de zile”. Disecă Viaţa, o priveşte ca pe o mostră de irealitate din 
care curg valuri de cerneală, o lume virtuală dar în care Omul face Legea. Nu 
Lucrează singur. Dumnzeu este omniprezent în vers,  este un Dumnezeu 
discret şi dispus să plece urechea la cântecul oamenilor.   

,,Să simţi toate cuvintele rămase pe drumur”, spune poetul  în poemul 
,,Magia cuvintelor”, şi sintagma aceasta este înrâuritoare pentru devenirea sa, 
ca ziditor de sintagme, în Cetatea Poeţilor. Cuvintele, chintesenţa a ccea ce 
va fi să fie material, pipăibil dar care nu există mai înainte de a fi Cuvânt 
rostit, sau altul  trecut pe hârtie. 
 Din eşalonul tinerilor poeţi de limba română, care au decis să 
trăiască în spaţiul de dincolo de Atlantic, Ionuţ Cargea este printre  puţinii 
care conştientizează  corect valoarea sa de scriitor, unul născut, nu făcut, şi 
care pe lângă har deţine şi curajul de-a da bir, atât cât  cere o societate 
mercantilă şi consumistă, -tribut de sânge şi cerneală pentru prin valenţele 
multiple ale Limbii Române, pe care o promovează în Montreal (Canada). 
Este un poet despre care Istoria Literaturii Române îşi va spune cuvântul 
când va fi să fie. Până atunci, bucuria de-a citi o carte de referinţă, în 
maidanul maculaturii care ne sufocă adesea,- rămâne la îndemâna celor care 
iubesc pâinea, vinul şi Poezia : Viaţa. 

,,Absenţa a ceea ce suntem”, este o carte de dragoste în care 
vuieşte şi tăinuieşte însăşi viaţa unui scriitor cu responsabilităţi de cetăţean al 
Planetei. 
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Aurel PODARU 
  

UN DEBUT TÂRZIU”21 
 

Ioan Pop Bica s-a născut la 18 
aprilie 1952 în Vişeul de Jos, judeţul 
Maramureş. Şcoala generală în satul 
natal, liceul la Vişeul de Sus şi Cluj, 
unde începe să frecventeze întâlnirile 
cenaclurilor literare Tribuna şi 
Echinox.  

Debut revuistic în revista 
Transilvania, 1978, cu poezia „Plouă”. 
Debut editorial: Însingurări, versuri, 
Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2003. 

A mai publicat următoarele 
volume de versuri: Somn şi nesomn 
(2004); Dialog (2004); La pândă 
(2005); Punctul de sprijin (2006); 
Undeva, dincolo (2006) şi antologia de 
autor Patul de lemn (2008). Aşadar, 
şapte cărţi în cinci ani. Cărţi bine 
primite de public şi de critica literară, 
poezia lui având „ceva din farmecul 
melancolic al marginii umbroase de pădure 

din preajma ţărmului înierbat al râului de munte iute” (Mircea Petean). 
Antologia de autor, Patul de lemn, apare la Editura Limes, Cluj-Napoca, 

2008, în colecţia „Magister”, cu prefaţa Dialogul unui însingurat cu lumea, semnată 
de Mircea Petean, coperta de Cristian Cheşuţ. 

Ioan Pop Bica debutează editorial relativ târziu, la 51 de ani, vârstă la 
care unii dintre confraţii săi se pregătesc să-şi încheie opera. El are însă 
înţelepciunea aşteptării, care îl ajută pe creator să iasă în arenă la momentul 
potrivit. 

 Pe lângă o remarcabilă sinceritate a confesiunii, Ioan Pop Bica are şi 
acea îndemânare de „a vorbi” în poemele sale fără a dilua lirismul prin abuz de 
cuvinte: sub straie mi-adie vântul de ducă/ Trezindu-mi în minte căi străvezii/ Mi-afund 
pe cap căciula – m-apucă/ Cu scrisul zorii de zi(Gânduri).  

Prezentă pretutindeni în versurile sale, realitatea înconjurătoare e 
transfigurată în cuvânt, în rostire de sine. Cuprins de plăcerea descompunerii 

                                                 
21 Ioan POP BICA, Patul de lemn, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2008. 
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unui înţeles ascuns al lucrurilor, autorul „risipeşte”, cu graţie şi delicateţe, şiruri 
de imagini frumoase, fluente, pe care le transcrie fără efort aparent: „stătea cu 
noaptea-n cap/ înfăşurat/ într-o impermeabilă/ melancolie/ aşteptând mesajele noastre/ 
nicicum îmbucurătoare// sub streşină/ Bacovia/ numărând picăturile de ploaie/ până 
când/ grăbite/ le-a pierdut şirul/ lăsându-se înecat de ultimul/ cuvânt/ noaptea şi ploaia/ 
un prim ajutor/ construind o/ barcă”(***). 

Evoluţia poetului de la un volum la altul este evidentă: poemul e mai 
concis, mai limpede, mai profund. Verbul e personal, plin de nerv. Poeme în 
„dulcele stil clasic”, dar şi în versuri libere. Un aer enigmatic învăluie cuvintele şi 
le prelungeşte ecoul într-un spaţiu al reveriei şi reculegerii: „înveşmântat/ cu un 
fel de duşmănie/ un pământ stratificat/ de nu ştiu când/ ţi s-a dat până la urmă/ 
cuvântul/ şi alte instrumente/ pentru/ o demonstraţie/ vădit incoerentă încă// o întrupare 
– zicem noi/ restul/ o beţie la sfârşitul căreia/ primim lecţii pentru/ consumul de 
halucinante// în capul mesei/ gândul// ameninţător/ consumându-se/ înaintea unui 
prezent/ sau după… (Un gând ascuns).  

„Erotica este, spune prefaţatorul antologiei, o zonă distinctă a teritoriului 
său liric. Subiectul îndrăgostit este surprins cel mai adesea în ipostaze 
defavorabile. Mai degrabă victimă decât erou, el îşi drapează în volute 
autoironice eşecurile, păguboşenia. Ceea ce se reţine este detaşarea sa, 
sentimentul că evoluează pe o scenă – poemul nu este altceva decât chiar scena 
cu pricina – unde fiecare gest, fiecare replică sunt cântărite, evaluate după un 
cod care cel mai adesea protagoniştilor le scapă: Nu ştiu cum m-ai descoperit/ în 
acest întuneric molcom/ şi inocent/ şi de ce chiar acum te-ai decis/ să mă contrazici// 
consider că libertatea/ nu mi-a fost bine înţeleasă// fluturii au îngheţat/ făcându-ţi semne 
disperate/ să nu stingi opaiţul/ care a-nceput să pâlpâie// în bătaia vântului// rămân 
totuşi la părerea mea// noaptea nu este altceva/ decât umbra ta/ imensă şi răcoroasă// 
aici doar fluturii îţi taie respiraţia/ aburind opaiţul/ din privirea ta/ şi încercând zborul 
înainte de sărutul tău/ să atenteze la libertatea mea (rămân la părerea mea)”. 

Nici poezia de factură religioasă nu-i este străină lui Ioan Pop Bica: azi/ 
sunt îngeri peste tot/ se dau huţa pe limbi de clopot/ cântă refrene de imne în catedrale/ şi 
numără patriarhi/ în fiecare casă// se va trece cu vederea/ că mai am pământ sub 
picioarele-mi/ fugare/ şi/ după ce voi fi murit/ clopotele vor bate altfel/ alungând frigul 
nedumerit/ şi lăsând locul gol (sărbătoare). 

În fine, poetul îşi încearcă talentul şi în poemul minimalist, stil haiku: „în 
ochii tăi/ plini de irişi/ primăvara”  Sau: „fugar/ adierea vântului/ sărutul tău/ în 
treacăt”. 

Ioan Pop Bica: o vocaţie lirică incontestabilă, un poet pe care se poate 
conta.  
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Teodora JURMA 
 

P O E M E 
 
 
 

* 
 
interior cu corali 
interior mut neclintit 
se roteşte liniştea  
caleidoscopic  
interior cu draperii 
roşii grele 
mi-e foame de culori 
în caruselul oglinzilor 
străzile încep de unde  
s-au subţiat 
mi-e foame şi muşc 
bucata cea mare  
albul greu de 
toate cele şapte vise 
 

* 
 
voi lua tristeţile  
tale în braţe 
ca să nu mai fii singur 
mă voi preschimba într-una  
din ele şi voi dansa 
ai să mă recunoşti  
şi vei întoarce capul 
voi fi din nou în rochia  

roşie de dinainte  
de a te naşte 
îngerii vor trasa 
linii punctate pe 
coperta copilăriei tale 
 

* 
 
cad merele rotindu-se 
ameţitor 
în jurul prăpastiei 
în jurul unui nume 
în visul tău 
se leagănă dorinţele 
într-un măr copt 
iarna creşte copios 
din degetele tale 
din ridicări de sprâncene 
niciodată niciodată 
îţi strig nu va atinge 
linia perfectă ce ne desparte 
îţi spun să dormi dar tu 
priveşti merele trecând prin 
punctele în care liniile noastre 
s-au intersectat 
fără voie 
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Dan BRUDAŞCU 

 
EXERCIŢII DE ADMIRAŢIE22 

 
Dumitru Cerna a descălecat, din ţinuturile arse de soare ale Dobrogei, pe 

meleagurile molcome ale Ardealului, aducând cu sine, pe lângă visarea specifică, 
moştenirea ancestrală, de stirpe ovidiană, a iubirii frumosului şi Poeziei. 

La Cluj-Napoca, acolo unde l-a purtat destinul, este, de ani buni, cum 
singur s-a autodefinit, „poetul-funcţionar”, care se impune, însă, de la an la an, prin 
poezia pe care o scrie, prin titlurile academice obţinute, ca şi prin participarea 
activă şi implicarea permanentă, de calitate, în viaţa culturală a cetăţii, ca un nume 
care nu poate fi ignorat. 

Dumitru Cerna aduce în sobrietatea academică, adeseori rece şi 
impersonală, a burgului universitar transilvan, ceva din lumina şi căldura spaţiului 
dobrogean, filtrate, cu har şi indiscutabil talent, în poezia lui solară, dar profundă, 
sensibilă şi nu o dată şocantă prin recursul inteligent şi inspirat la motive şi teme 
biblice şi filozofice. El se afirmă, însă, cu dezinvoltură, şi ca autor de eseuri, texte 
memorialistice, articole, inclusiv de istorie şi critică literară, fiind un colaborator 
preţuit al multor publicaţii şi ziare cunoscute pe plan local, regional sau naţional. 

Dacă ar fi să împrumut una din sintagmele cu care îi place să opereze, 
frecvent, aş putea spune că Dumitru Cerna este născut pentru poezie. Totuşi, el, în 
pofida celor aproape zece volume personale de poezie, a numeroase prezenţe în 
diverse reviste, culegeri şi antologii, inclusiv în unele în limbi de circulaţie 
europeană şi internaţională23, nu este doar poet, ci şi un remarcabil şi avizat 
degustător (şi cunoscător) al fenomenului poetic naţional şi străin actual. Căci, de 
câţiva ani, poetul Dumitru Cerna propune, săptămânal, cititorilor clujeni şi din ţară, 
tablete-portret consacrate poeţilor confraţi şi Poeziei. 

Recent, Dumitru Cerna a adunat aceste texte între coperţile volumului 
intitulat „Poeţii” şi apărut la Casa Cărţii de Ştiinţă din Cluj-Napoca. Cu bună 
ştiinţă şi în mod deliberat, autorul n-a operat nici un fel de cosmetizări, revizuiri 
sau rearanjări (poate spre a satisface eventuale vanităţi şi orgolii), lăsând textele în 
ordinea în care acestea fuseseră publicate iniţial într-un ziar local. În plus, însă, el 
le-a adăugat diverse fotografii nu doar ale unora dintre poeţii prezentaţi, ci şi unele 
ale unor busturi, locuri sau imobile legate de biografia personalităţilor abordate. 

Cartea poetului Dumitru Cerna este greu de încadrat, ca gen literar, căci ea 
nu este, propriu-zis, o lucrare de critică sau istorie literară, dar nici una de 

                                                 
22 Dumitru Cerna, Poeţii, vol. I, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008. 
23 Vezi, în acest sens, Voices of Contemporary Romanian Poets, Cluj-Napoca, Editura 
SEDAN, 2007 (antologie în limba engleză, realizată de Dan BRUDAŞCU), precum şi antologia 
bilingva, engleză şi coreeană, cu acelaşi titlu, apărută la SUWON, Coreea de Sud, în anul 2008 
(selecţie şi traducere în engleză de Dan BRUDAŞCU, traducere în coreeană de Yong suk 
PARK). 
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memorialistică, în ciuda faptului că face referiri, adesea, la relaţiile sau colaborările 
avute cu unii dintre poeţii respectivi. Deşi autorului ei nu-i sunt străine 
instrumentele criticului, istoricului literar sau memorialistului. Ea nu aduce, totuşi, 
date şi informaţii sau judecăţi de valoare care, eventual, să impună reconsiderări 
fundamentale ale artei sau discursului poetic, respectiv valenţelor estetico-literare 
ale operelor autorilor prezentaţi. Asta nu înseamnă, însă, nicidecum că Dumitru 
Cerna ar coborî scrisul său la nivelul unor abordări comune, de simplu inventar 
istorico-literar. Dimpotrivă, el îşi surprinde adesea cititorul prin sintetice şi 
inspirate abordări şi formulări, care reuşesc fie să definească mai bine un autor, fie 
să descopere sensuri şi semnificaţii noi, ce au scăpat altor critici sau exegeţi cu 
pretenţii. 

Acest prim volum la care ne referim conţine 54 de tablete-portret, însoţite 
şi de cele mai ilustrative poeme, câte unul, pentru fiecare din poeţii discutaţi, 
pornind de la Octavian Goga, George Coşbuc, Emil Isac sau Lucian Blaga şi 
ajungând la Valeriu Anania, Miron Scorobete, Ioan Alexandru, Petre Bucşa, Teofil 
Răchiţeanu şi până la Ion Cristofor, Ionuţ Ţene, Adrian Mihai Bumb, Victor 
Ţarină sau Persida Rugu. În cartea lui Dumitru Cerna figurează poeţi diferiţi (ca 
generaţie, stil, operă, valoare estetică), dintre care mulţi pe care autorul nu i-a 
cunoscut personal, ci doar din lectura operei lor, dar care l-au cucerit, inclusiv prin 
viaţa pe care au avut-o şi prin ceea ce au dăruit Poeziei. 

Dumitru Cerna se apropie de opera poetică a fiecăruia în primul rând cu 
sufletul şi mai puţin cu rigoarea şi exigenţa rece, doctă şi exagerată a criticului sau 
exegetului de profesie. El reţine, însă, în fiecare caz prezentat, date şi judecăţi 
definitorii, care pot întregi portretul liric, pot ajuta la o mai firească receptare a 
orizontului sau a artei poetice a celui în cauză. 

Dumitru Cerna este neaşteptat de generos, deschis şi apropiat, cu 
nedisimulată sinceritate, de fiecare poet, din scrisul lui lipsind formulările critice 
excesive, dure, tendenţioase, subiective, întâlnite, din păcate, frecvent în textele 
unor critici „de profesie”. Dimpotrivă, el transmite, în fiecare pagină a cărţii la care ne 
referim, satisfacţia estetică simţită de sufletul său la întâlnirea cu opera fiecăruia 
dintre „eroii” săi, redescoperind trăsături sau gusturi insuficient comentate, intuind, 
din unghiuri varii, alte sensuri ale textului poetic, noi faţete ale eu-lui liric. S-ar 
putea spune chiar că textele lui Dumitru Cerna păcătuiesc de prea multă căldură, 
de prietenie şi admiraţie. 

Lectura acestor veritabile „exerciţii de admiraţie” faţă de opera înaintaşilor şi 
a confraţilor săi ne dezvăluie un Dumitru Cerna mereu îndrăgostit de Poezie, 
receptiv faţă de poezia românească a secolului XX, afabil, respectuos şi prietenos 
faţă de cei care o scriu.  El vrea, într-un fel, să atragă atenţia asupra faptului că ar fi 
o împietate să se facă abstracţie sau să fie marginalizată opera poetică a celor 
cuprinşi în acest prim volum. 
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Eugen EVU  
 

DOUĂ POEME LA 65 DE ANI 
 

 
 
Cu fiece poet 
Al acelei naţiuni 
Mortalitatea constrictor 
se satură 
o vreme 
 
 
 
Pădurea străbună 
 
Fiinţa ca memorie 
Îngreunată  
s-ar smulge din gravitaţia 
de somn şi de iarnă 
sălbăticită, de marmoră spartă 
 
din neam prea-răbduriu 
de bătrân înstelat 
rămuros arbor mort  
al morţilor ce n-au înviat 
 
împăduriţi în epos  
de ceva arătat prin ascuns 
uitaţi cine –au fost 
ca şi cum nici n-au fost 
nepovestiţi, pământoşi, 

 
de-a-valma-n ţarini strămoşi 
de iarburi strpunşi 
vindecaţi 
 
fiinţa se uită pe sine 
a suporta ocrotire 
nenoime 
 
umblă răzleţirea prin lume 
cum pietrele urnite de mileniu 
geologie orabă 
netezind mormintele  
timpul  
 

 
Desen de Eugen Evu 
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intru în pădure uşor aplecat 
fruntea prin spini înfloriţi 
din aurele maştere 
retezată sferă în care cuibarul 
demult şi-l făcea divinul 
 
intru în păduri ca în memoria 
subterană 
inversând epifania 
unui bolnav înstrăinat Dumnezeu 
al glaciaţiei şi abandonului 
vitregiei cosmice 
de care-a murit Zeumoşul meu. 
 
Merg prin pădure 
Parcă de sine străin neanume  purtat 
Bucium de jale aud  
Mă-mpresoară, m-adulmecă  
Horele 
Ielele, ursuzele, ursele 
Celuilalt timp, repetat. 
 
Fiinţei cu sămânţa de straniu 
În ea 
        Pe sine se uită, 
A ne vindeca? 
 
Înnoptează şi-s singur 
Sau cine 
Umblă plutind străin  
Dimpreună totuşi cu mine ? 
 
Adânc, în pădure, în timpul ei 
Vlăstărind desfrunziri 
Viitoare balade  
Uitate trădări şi iubiri. 
 
Fremuie fagul, sună mesteacănul, 
Carpenul râde şi mierla nebună 
Şi gaiţa din tropicul stins 
Şi jaruri bolnave de lună 
 
Şi un ropot de turme ucise 

De ecou revărsate 
Hăulind spre izvoruri  
Ce-n sânge-mi răspund 
Ape sărate ape dulci 
Carne arsă 
Nelumească 
Între cremene şi iască... 
 
 
Tu, fiinţă purtată 
Spre unde mă porţi, 
        De moarte sau de ce mă ascund  
Fluierând  
              
         
 
Doina de nicicum 
 
In memoriam tatălui Gheorghe 
şi mamei Clara 
 
Străina să nu mă fure 
Mi-o lăsat tata pădure 
 
Mi-or întors-o-n acte moarte 
Cu peceţile tot sparte  
 
Mi-a fost dor de ea cumplit 
Din oraşul străinit 
Alaun alean alien  
 
Uite, drago, am venit 
Ca toporul ruginit 
 
De milă că eşti bătrână 
Şi noptoasă de străină 
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Jefuită de barabe 
Copârşeie prinse-n scoabe 
 
                Alaun alean alien ! 
 
Pârjolită prin poieni 
Şi mâncată de licheni 
 
Cum îs io mâncat de gânduri 
Şi-n viroage, şi pe grinduri 
 
 
Au, îs arse pe vâlcele 
Toate, oale şi ulcele 
 
 Alaun alean alien ! 
 
Zace vântul în genunchi 
Lângă scorbura de trunchi 
 
Cumpăne de pietre grele 
Şi ciubărul gol de stele 

 
                  Alaun alean alien ! 
 
Pe o troiţă rîde proastă 
Gaiţa cucului nevastă 
 
Inima –i ciutură spartă 
Tot mierla se mai ceartă 
 
Că n-ajunge foamei firea 
Dragostelor asfinţirea 
                 
               Alaun alean alien ! 
 
Răului din Bine-n goluri 
Nici sămânţa câte-s doruri 
 
Ars-am nesătul ca vreascul 
Vinul nu-i ajunse teascul 
 
Frunzei nu-i ajunse partea 
Care-o leagănă cu moartea 
 
                   Alaun alean alien ! 
 
Au, Dorule-al nimărui, 
Tot ce-a fost promis şi nu-i 
 
Tot ce-a fost dorire-i parte 
Ce se-ascunde ca-ntr-o carte 
 
Pagină smulsă de vânt 
Fost-am strigăt ca să cânt 
                        
                  Alaun alean alien ! 
 
Fost-am plâns a nu mă naşte 
Locul nu mă recunoaşte 
 
Colo-n deal dezmuntenat  
Unde-a fost cândva vreaun sat 
 
Bate Tata coasa –n coastă 
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Şi vine Mama nevastă 
 
                   Alaun alean alien ! 
 
Cu mâncare şi cu apă 
Sare mama peste-o groapă 
 
Bate tata coasa-n vânt 
Mama sare din mormânt 
 
Cum din mine –acuma sare 
Cântecul a vindecare 
 

Într-un cer apropiat 
Latră câinele-nstelat 
 
                 Alaun alean alien ! 
 
Tata-l fluieră şi tace 
Dincolo de de-dincoace 
 
Vremuie spre înapoi 
Luna peste deal, apoi. 
 
                 Alean leleo alien ! 

  
 
 
 

 
 

Desen de Pilu Gaina 
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MIRCEA  DIACONU24,  
DIRECTORUL TEATRULUI ,,NOTTARA” 

 
                M-am întâlnit, recent, cu ma-
estrul Mircea  DIACONU la Augsburg 
unde domnia sa  a susţinut un spectacol 
pentru comunitatea românească. 
                  Este un OM fascinant, 
deschis, prietenos şi cu mult bun simţ. 
Cu această ocazie am solicitat un 
interviu maestrului şi iată ce am aflat: 
 
- Dragostea pentru actorie a fost un impuls 
sau a venit pe parcurs ? 
- Nici nu ştiu cum a fost, am fost destul 
de tânăr, a fost un cumul de senzaţii. În 
nici un caz n-a fost de la început, la 
mine a fost ceva întâmplător. În ultimul 
an de liceu s-a format un cerc literar şi 
au avut nevoie de încă un băiat. Era un 
grup de fete şi aveau nevoie de doi 
băieţi de aceeaşi înălţime, scunzi. Băieţii 

                                                 
24 S-a născut la 24 decembrie 1949, în comuna Vladesti Muscel;  Şcoala generală, şapte clase în localitatea 
natală;  în 1967 absolva Liceul sportiv nr.2 din Câmpulung Muscel;  între 1967-1971 Institutul de Artă 
Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", Bucureşti                                                                                  
Activitate profesională:                                                                                                 
1970 - Debut teatral la Teatrul de Comedie (anul IV); 1971 - Debut cinematografic în "Nunta de piatră"  şi 
tot în acest an angajat la Teatrul Bulandra; din 1990 - cariera didactică la Universitatea de artă teatrală şi 
Cinematografica (UATC), Bucuresti, cursul de Actorie Film; din 1995 profesor universitar la UATC.  A 
jucat în peste cincizeci de filme de lung metraj, intre care: "Actorul şi sălbaticii", "Mere roşii", "Asfalt tango". 
Aceste prestaţii au fost marcate de numeroase cronici de specialitate ca şi de premii naţionale şi internaţionale                      

• Activitatea jurnalistică - rubrică in revista "Cinema"; numeroase articole in diferite reviste si 
ziare  

• Volumul "Scaunul de pânză al actorului" ( 1985)  
• Volumul de proză: "Sugubina" ( 1977); "La noi când vine iarna" ( 1980). Primele două volume 

au fost traduse în rusă şi germană                                                             
• Afilieri 

• 1990 - membru fondator al Alianţei Civice, membru în Comitetul Director şi in 1992 vicepreşedinte  
• 1995 - iniţiator al Fundaţiei D'ale Bucureştilor, care are o bogată activitate culturală şi civică, 

bazată pe mari manifestaţii de stradă, expoziţii, mese rotunde, menite să refacă identitatea 
locuitorului din Bucureşti  
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erau aşezaţi unul în stânga iar celălalt în dreapta fetelor. Eram îmbrăcaţi în 
costume naţionale. Am fost obligat să învăţ o poezie. Apoi a urmat un concurs 
între liceele din oraş. Eu am învăţat poezia ca o datorie şcolărească. La sfârşitul 
concursului am primit premiul întâi împreună cu o fată care era deja o vedetă a 
oraşului. 
             Premiul acesta m-a zăpăcit, m-a făcut să...leşin. Un profesor de 
sport,mai târziu mi-a sugerat să mă fac actor. Eu am urmat liceul real, jucam 
handbal şi în aceea perioadă s-a întâmplat ceva deosebit, eram îndrăgostit de o 
fată, aproape fără speranţă. A fost o încărcătură emoţională şi în toamna aceea 
plecau băieţii la facultate. 
             Am văzut fata aceea la braţ cu un băiat,eu m-am simţit atunci un băiat 
al nimănui. 

- Şi atunci v-aţi spus,,am să-ţi arăt ţie” ? 
- Da. Atunci am îndrăznit să-i spun lui taică-meu că voi da la teatru. El 

a înjurat de câteva ori, însă eu am insistat. Am pus totuşi capul în pământ şi l-
am rugat să mă lase să dau la teatru. 
             El a citit în ,,Admiterea în învăţământul superior” că la teatru se dă 
examen înainte de celelalte facultăţi şi atunci mi-a îngăduit să încerc, ca să mă 
liniştesc şi apoi vom vedea noi. 
             M-am dus la teatru, nu m-am pregatit în nici un fel, că nu ştiam 
procedeul. Am dat prima probă, am reuşit. Am continuat şi la sfârşit am intrat 
ultimul pe listă. Tatăl meu a fost cu mine, când i-am spus că am intrat i s-a 
făcut rău. Nu se aştepta. Ceilalţi părinţi erau supăraţi şi necăjiţi că nu le-au 
intrat copii, iar tatăl meu era disperat că fiul său a reuşit. 
             M-a întrebat: ,,ce ne facem acum ?” Sigur că apoi a realizat ce s-a 
întâmplat şi a fost bucuros ca nimeni altul. Era încântat şi era mândru că fiul 
său a intrat la o şcoală aşa importantă. 
           Primii doi ani de institut au fost grei pentru mine, m-am adaptat 
greu,un provincial devenit peste noapte bucureştean. Eram considerat altfel ca 
ei, eram privit totdeauna ca un inferior,se uitau la mine ca la o altă specie. Mă 
ţineau la distanţă, nu vorbeau cu mine şi a trebuit să muncesc mult ca să le arăt 
că sunt ca ei şi să le dovedesc că sunt chiar mai bun. 
         Mă blocasem, nu puteam lucra, eram speriat şi nu răspundeam cerinţelor. 
S-a ajuns acolo că aproape am fost să fiu dat afară. 

- Poate faptul că aţi fost din provincie v-a ajutat ? 
- Sigur, eu veneam dintr-o lume în care eram integrat, eram una cu 

natura, asta m-a educat într-un fel, m-a făcut să ştiu să lupt şi să fiu mai 
puternic. Ca provincial văzându-te în gara de nord poţi să fii competitiv şi nu 
poţi să pierzi. 

- Poate toate acestea v-au ajutat să învingeţi toate greutăţile care au apărut la 
Teatrul ,,Nottara” cu reparaţiile pentru consolidare. 

- Da, toate acestea vin de acolo de acasă, din natură: mirosul, simţul, 
absolut totul. 



 63 

- Cum aţi cunoscut-o pe soţia dumneavoastră Diana Lupescu ? 
- Ne-am cunoscut întâmplător, simplu, fără zgomot. Am vorbit  într-o 

seară la Costineşti, eu sunt mai în vârstă şi eram actor cunoscut deja cu câteva 
filme. Ea atunci a terminat în acel an institutul. Atunci vorbind poate mai mult 
ca de obicei cu cineva, mi-am dat seama, ne-am dat seama că avem biografii 
simetrice, avem multe lucruri în comun. Tatăl meu a fost învăţător, am trăit 
într-o familie de intelectuali de ţară, la ea taică-su era medic, maică-sa 
învăţătoare. Vorbeam aceaşi limbă. 
            A trecut vara,apoi toamna. Într-o seară mergeam pe stradă, ploua şi eu 
mi-am adus aminte de ea. Era în capul meu şi mi-am spus că trebuie să vorbesc 
cu ea. M-am întâlnit atunci cu o colegă de-a ei care mi-a dat numărul de telefon 
şi am sunat-o în aceea seara. Stătea la Bacău, unde se născuse şi era actriţă la 
teatrul din oraş. I-am spus că a doua zi urma să trec prin Bacău şi doresc să mă 
întâlnesc cu ea. Mi-a spus că mă aşteaptă şi că e bucuroasă şi ea de întâlnirea cu 
mine. 
          Dimineaţa am fost în tren şi după câteva ore am sunat la ea. M-a 
întrebat cum am găsit-o? Era singură acasă, părinţii au fost la lucru. În 
bucătărie ne-a pregătit două cafele, pentru mine şi pentru ea, apoi ne-am dus în 
sufragerie şi am vorbit de una de alta. La un moment dat fără nici o intenţie am 
întrebat-o ce spune dacă o cer de nevastă ? După masă m-a condus la aeroport 
şi acolo am repetat întrebarea cu vrei să fii soţia mea? După o lună ne-am 
căsătorit. 

- Şi această dragoste reciprocă dăinuie peste timp. Aveţi o fată şi un băiat. Cum 
vă împăcaţi cu urmaşii dumneavoastră ? 

- Ne împăcăm bine. Cred că au înţeles amândoi cam care este rostul 
nostru. Mama lucrează mai mult cu fata, eu cu băiatul. Tragem amândoi la 
aceeaşi căruţă, eu şi soţia. Ne ajutăm şi la bucătărie, eu spăl vasele şi multe 
altele, cred că aşa este normal. 

- Cum e să fii director de teatru într-o perioada când lucrurile nu merg aşa cum ar 
trebui ? 

- Am observat că şi în lumea mea, a actorilor, există invidie, duşmănie, 
multe lucruri neplăcute din păcate. În prima parte a vieţii mele de actor  şi de 
om am ajutat pe multă lume şi am văzut totul în roz, apoi mi-am dat seama că 
oamenii sunt diferiţi de cum aş fii dorit să fie. Dădeam orice de la mine altora 
ca să fie bine. 
           Într-o bună zi am realizat că sunt unii care mă urăsc, mă detestă, alţii 
să-mi spună că n-am caracter.            

Am crezut că dau socoteală doar celui de sus. Atunci m-am întrebat 
faţă de cine trebuie să fiu bun. 
           Ca să fiu director s-a întâmplat tot din cauza lor, la teatrul ,,Nottara” au 
fost la un moment dat mari probleme, colectivul a fost ,,zob”, se ,,mâncau” între 
ei. În această perioadă am fost invitat să joc la acest teatru într-un spectacol. 
Atmosfera era cumplită. Atunci Emil Hossu mi-a spus că eu aş fi indicat 
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pentru postul de director şi mi-a adus argumente că sunt echilibrat, calculat, 
calm, eu având o experienţă fiind membru în C.N.A., gestionând sume mari de 
bani. Cam asta a fost şi am acceptat. 

- E mare diferenţa dintre actorul de teatru şi de film ? 
- La fiecare e altfel. Eu detest, profesional vorbind, pe cei care fac 

doar un singur tip de personaj toată viaţa. Sunt unii care devin un ... personaj. 
În mod normal un actor îşi gândeşte şi îşi exersează o altă ,,mască” ca apoi să o 
arunce şi mai târziu să lucreze la ceva nou, mereu altceva. De aceea meseria de 
actor este fascinantă. 

- Filmul a făcut ca actorii să fie cunoscuţi în România, acum e la ,,modă” 
televiziunea.Ce spuneţi de toate acestea ? 

- Consider că pe bună dreptate se spune că cinematografia e cea de a 
şapte artă. Televiziunea e o industrie, eficientă, facilă. Televiziunea pe mine nu 
mă interesează. Am avut contact cu televiziunea în zona civică, de opinie, unde 
se desbate o anumita temă, temă politică, socială, culturală. 

- Cum aţi ajuns apărătorul lui Mihai Viteazul ? 
- Mi s-a propus, nu sunt istoric, însă am crezut că pot să apăr un astfel 

de erou. Din păcate au rămas mulţi pe dinafară. La emisiunea aceea m-am 
antrenat într-o polemică, din fericire constructivă şi educativă. 

- Ştiu că şi scrieţi.Au apărut deja câteva romane semnate de dumneavoastră. 
Aveţi timp şi de aşa ceva ? 

- Da, însă din păcate am prea puţin timp şi încă multe manuscrise 
aşteaptă. Timpul este un duşman al nostru. 

- Actorul român e mulţumit de banul primit pentru munca  sa ? 
- Cred că toată răsplata oamenilor vorbind în general şi sigur e valabil 

cu atât mai mult la actori nu o reprezintă banul. Sunt mult mai multe alte 
satisfacţii. Când joci pe scenă şi dincolo în sală,în faţa ta vezi oameni care râd 
sau plâng de bucurie,satisfacţia e maximă. Sigur că banii reprezintă un 
accesoriu necesar pentru supraveţuire. 

- Maestre mă bucur că ne-am întâlnit şi vă mulţumesc că aţi binevoit a-mi acorda 
acest interviu. Vă doresc dumneavoastră şi soţiei multe satisfacţii şi împliniri pe toate 
planurile. 
 

                             Interviu realizat de  
Adlbert GYURIS           
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Lucian GRUIA 
          

MELANIA CUC – CENUŞA CONDIŢIEI UMANE 
CONTEMPORANE 

 
Melanjul dintre inteligenţa pirotehnică şi 

fantezia suculentă, constituie specificul stilului 
Melaniei Cuc. Raţiunea ordonează imaginaţia într-o 
broderie întreţesută cu umor negru. Rama pe care 
este întins tabloul, este placată cu o vibrantă 
sensibilitate umanistă. Rezultă aşadar un roman tragi-
comic, MIERCUREA DIN CENUŞĂ /1/ care 
reprezintă alegoria condiţiei umane contemporane în 
marşul ei triumfal spre apocalipsă. 

Cel puţin trei nivele ale imaginarului se 
împletesc în acest roman: 

- primul porneşte de la realitatea 
imediată: condiţiile din spitalul în care eroina se zbate 
între viaţă şi moarte, în urma unui infarc; amintirile 
din copilărie; situaţia familiară; incendiul catedralei 
din oraş etc; 

- al doilea cuprinde dialogurile cu moartea care apare ca o femeie 
cumsecade, înţelegătoare şi chiar cochetă; 

- ultimul reprezintă un realism fantastic în care personaje legendare, 
mitologice ori de basm - demitizate cu tandreţe -,  apar în naraţiune,  într-o stare precară, 
postmodernistă,. 

Să urmărim succint aceste nivele, pornind de la întregul pe care îl reprezintă. 
Personajul principal simbolizează destinului omului simplu, onest, în lumea 

strivitoare contemporană condusă de puternicii zilei, lipsiţi de scrupule: „Mă simt prinsă 
ca un peşte în acvariu. Sunt un peştişor atipic şi antipatic, care face degeaba 
giumbuşlucuri dinaintea unui cârd de rechini flămânzi.” 

După ce îşi revine după un infarct, eroina vrea să evadeze din realitatea 
angoasantă şi pătrunde în timpul fabulos, al basmelor, distruse apoi de luciditate. Devine 
Cenuşăreasa unei Contese agonizante, stăpâna unui munte despre care legenda afirmă că 
ascunde un mare zăcământ aurifer – să fie doar o iluzie? 

În clipele grele ale suferinţei, Moartea pare chiar o salvare: „Moartea, o da, ea 
este Liniştea, este Tihna; o femeie, nici tânără nici bătrână, cu rochie roşie, şorţ alb şi ilic 
adunat în nasturi de argint peste splină. (...) Priveşte în stânga, în dreapta, - pipăie, ascultă 
respiraţia, ia pulsul ... pune diagnosticul fără să greşească planeta, ţara, spitalul, patul, 
pacientul...”   

Romanul, citit din această perspectivă, constituie un continuu dialog cu 
Moartea care se arată numai muribunzilor sau celor extrem de sensibili. Amuzându-se 
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de goana după celebritate  practicată astăzi de toţi neaveniţii Cenuşăreasa încearcă să 
profite de pe urma dialogului ei cu Femeia cu coasa: „Ce mai paşi desenează pe gresia 
pardoselii, cu talpa-i subţire! Operă cu adevărat postmodernă. O, de nu ar tăbărâ taman 
azi femeia de serviciu cu mop-ul! Mâine am să chem aici, la faţa locului, toate 
televiziunile, radioul, ziariştii, preoţii, vracii, primarul şi pe cei de la situaţii de urgenţă. Îi 
voi prinde, lua, cu siguranţă amprenta.” 

Extrem de originală este partea romanului în care se împletesc personaje reale, 
legendare şi de basm: convalescenta, Rasputin, Contesa, lutierul Eros D'avani, meşterul 
Manole şi soţia sa Ana, Arap Alb, Împăratul Roşu,  Împăratul Verde, Crai, Frate, cei trei 
ciobani din Mioriţa, Făt Frumos şi Ileana Cosânzeana etc. De tot hazul sunt 
conversaţiile dintre aceste personaje în care trimiterile la realitate sunt dezabuzante. Iată 
ce solicită contesei,  ciobanii mioritici pentru angajare: :” – D'apoi cum ţi-e voia, 
cucuoană. Dacă ne plăteşti salariul mediu pe economie, ne dai spor de toxicitate prima 
de Crăciun ... ne plăteşti şi asigurarea de sănătate... Poate ajungem la o înţelegere, că de, 
turma nu o mai aveam...  – Mioriţa???  – Pastramă, kebab...A plecat cu vaporu'.  – Deci, 
voi sunteţi ăia care i-aţi redat libertatea nababului de Haisam. Fain?” 

Cotropirea poveştilor de real simbolizează cruzimea cotidianului în care nu mai 
au loc visele. 

Şi totuşi mai dăinuie legenda că muntele ascunde un mare zăcământ aurifer, 
pretext pentru descrierea manifestărilor venale de acaparare a acestuia de puternicii zilei. 

Se organizează o mare vânătoare cu arme noi, sofisticate, la care sunt invitaţi 
virtualii cumpărători ai muntelui, urmată de banchetul la care contesa urma să semneze 
vânzarea/donaţia muntelui. La festin este prezentă, desigur, şi Moartea. La momentul 
mult aşteptat, când contesa scrie actul de vânzare, izbucneşte vulcanul care va distruge 
tot Muntele lui Crai şi întreaga lume. Moartea satisfăcută îşi scrie şi ea lista cu cei care 
vor dispărea: „Sub picioarele noastre fierbe cazanul cu lavă. Suflul teluric rupe, 
desfiinţează faliile. Continentele se re-alcătuiesc în ceea ce va fi fost Mama Geea cea 
adevărată. În condiţiile date, durerea mea de cord nu mai are sens. Hapul de 
nitroglicerină, pe care îl aşez din inerţie sub limbă, nu mai are efect. Ori, ori!” 

În finalul pertinentei prefeţe a cărţii, Aureliu Goci remarcă: „Melania Cuc 
susţine, în acest timp de criză a literaturii, narativa deborandantă, în formula 
postmodernistă a operei-bazar. Critica tradiţionalistă ar defini-o, cu vechile concepte, 
drept o creaţie fantezistă, performantă în zona detaliilor, a imprevizibilităţii cursului 
narativ, nu şi în sensul construcţiei. Proză de imaginaţie şi nu operă de cunoaştere, text 
de virtuozitate stilistică şi nu de artificialitale divagaţii filosofice, MIERCUREA DIN 
CENUŞĂ pare să deţină rara distincţie de a satisface atât cititorul dornic de senzaţional 
şi pitoresc, cât şi criticul atent la universul ficţional şi semnificaţiile de profunzime.” 

 
1. Melania Cuc – MIERCUREA DIN CENUŞĂ (Editura ZIP, Bucureşti, 2008) 
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Artur SILVESTRI 

 
ÎNTOARCEREA ÎN TIMP 

 
Natura primordială este de jur imprejurul nostru ca o fastuoasă cetate vie cu 

irizări de smarald. Mă opresc, trag adânc aer în piept şi simt cum gândurile se 
limpezesc. Mă gândesc că atunci când omul a fost creat aici pe Pământ sau adus pe 
aceasta planetă dintr-un vast laborator ceresc, el a fost aşezat într-o gradină mirifică, 
tapetată cu un covor mătăsos de iarbă unduietoare, răcoroasă şi binefăcătoare 
tălpilor, cu arbori umbroşi, pomi fructiferi de o mare diversitate cu fructe de forme, 
culori şi gust diferite, suculente a căror aromă se răspândea în întreg văzduhul, 
împletit cu cel al florilor ce se leganau în adieri aidoma celor din poiana pe care chiar 
acum o străbat paşii mei, când mă îndrept spre Nedeia mocănească. 
 Este luna lui Cuptor - după calendarul dacic-adică luna iulie,  cea mai caldă, 
fiebinte chiar - aş putea spune - aici la noi, in Dacia de altădată, teritoriu aflat la 
jumătatea distanţei intre Polul Nord şi Ecuator. În ţară, în zonele de câmpie s-a 
anunţat caniculă, dar aici, în zona locuită de mocani, adică de oameni de la munte, 
oameni ai muntelui, este o temperatură acceptabilă, ideală chiar, care ne asigură 
confort termic. 

La câţiva kilometri de locuinţele sătenilor unde ne-am cazat, dacă străbaţi 
Valea Zânelor şi urci apoi spre vârful muntelui acoperit cu pădure de  conifere, 
dinspre care adie mereu un aer pur, încărcat cu ioni negativi, binefăcători, vindecători 
ai inimilor îmbolnăvite de stres şi poluare în marile oraşe contemporane, ai să găseşti 
o cetate dacică a căror ruine se văd şi azi, cetate trainică clădită din piatră şi lemn. 
Din nefericire, lemnul pe cât este de plăcut şi bun izolator termic, asigurând în 
interior - iarna mentinerea căldurii iar vara, pe cea a răcorii – pe atât este de perisabil, 
dar aici a fost vorba nu de deteriorarea cauzată de umezeală şi timp, ci de incendiu, 
mai bine zis de două incendii, aşa cum rezultă din cercetările efectuate de arheologi, 
care au scos în evidenţă două straturi de cenuşă, provenite din arderi care au avut loc 
la distanţă în timp una de cealaltă. 

S-au dus ca o părere nu zece, nu o sută ci o mie nouă sute de ani de la 
războaiele purtate cu romanii şi iată ! aici oamenii işi desfăşoară viaţa aidoma cu a 
celor de altădată, cu a strămoşilor lor, care se ocupau cu creşterea vitelor, albinăritul 
şi pădurăritul, care le asigurau cu prisosinţă cele necesare unui trai îmbelşugat şi 
liniştit (dar, aşa cum am menţionat, au venit romanii lacomi de averi şi aur cu care să-
şi întreţină armatele lor de mercenari. N-au plecat bine romanii sătui de iernile 
geroase raportate la clima caldă a Mediteranei, că mai  apoi au venit sălbaticii din 
Asia, în valuri, călări nu numai pe cai ci şi pe un munte de necruţare, mânaţi de 
foame şi de poftă de încăierare, ne amintim de orele de istorie: avarii, gepizii 
si...alţii !). 

Dar cum era înainte de toate acestea ? 
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Poate atunci era mai multă pădure, şi cu siguranţă mai multe animale 
sălbatice, pentru că din punct de vedere numeric, erau mai puţini oameni care să 
controleze teritoriul. 

Dar straiele ? Sunt asemănătoare..., adică ale lor erau confecţionate tot din 
lână şi in, având aceleaşi modele transmise din generaţie în generaţie, cusute ori 
ţesute cu drag de tinerele femei, mai ales în timpul iernii, aşa cum se întâmplă şi în 
zilele noastre. Esenţa s-a păstrat, am conchis, şi mă aşez pe o piatră să pot privi şi 
observa mai bine pe toţi care treceau spre locul dinspre care se auzeau venind pe 
aripile vântului melodii populare cunoscute şi dragi, unde se desfăşura hora. Mă 
întreb : oare pe atunci se cânta un cântec asemănător cu acesta pe care-l aud acum : 
 

- Firule, măi fir de iarbă 
Pe tine cine te-ntreabă 
De ţi-e teamă, de te doare 
Când eşti călcat în picioare ? 
 
- De mi-i teamă, de mă doare 
Ştie numai Sfântul Soare 
Şi mai ştie şi pământul 
Ploaia, arşiţa şi vântul... 

 
Greu de răspuns! Poate ceva cu acelaşi înţeles, dacă nu chiar cu aceleaşi 

cuvinte, deoarece oamenii au fost creaţi cu sensibilitate dintru începuturi, iar despre 
dialogul înaintaşilor noştri cu iarba, copacii şi păsările ar fi de prisos să vorbim acum, 
când există scrise volume întregi despre calităţile lor psihologice, despre obiceiuri si 
ritualuri practicate în toate împrejurările vieţii. 

Cum stăteam la marginea pădurii, la umbra unui falnic brad, obosită de 
drum, am decis să mă culc câteva minute pe iarba îmbietoare, să pot privi albastrul 
cerului printre crengile bradului. Urmărind un norişor în destrămare, am aţipit, 
binecuvântată clipă când au putut  veni spre mine aflată în stare alfa, cei de demult, 
ca într-un vis, ca un fragment dintr-un film nemaivăzut, pentru că era realitatea de 
altădată, în mijlocul căreia mă aflam ca participant la viaţa cetăţii Zaldava, bijuterie 
între cetăţile dacice, vestită prin frumuseţea fetelor şi puterea voinicilor. 

Aici, fetele erau alintate cu vorba (expresia) « zâna mea » atât de mamele, 
taţii cât şi de iubiţii lor, iar băieţii « voinicul meu », iar viaţa lor era plină de pace şi 
armonie. Soarele blând mângâia cu razele lui creştetele pruncilor care se jucau în cete 
numeroase, în preajma zidurilor, printre căsuţele de lemn făcute ca adăpost pentru 
noapte şi iarnile geroase, pentru că ei, cu mic cu mare cât era ziua de lungă, fie vară, 
fie iarnă, stateau mai mult pe afară. 

Trăind în bunăstare, s-au înmulţit la un moment dat atât de mult, încât nu 
mai aveau loc acolo sus şi au coborât să-şi facă sălaşuri jos, la poalele muntelui, unde 
iarba grasă era din belşug pentru vitele lor îmblânzite, şi au numit ei valea pe care 
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şerpuia drumul, Valea Zânelor, iar satul din vale Voineşti pentru că voinici erau cei 
care-l locuiau. 

Eu am ajuns acolo chiar la o nuntă, când sub lumina puternică a Soarelui de 
amiază , doi tineri îşi uneau soarta în prezenţa întregii suflări, în Templul Soarelui. 

Suprafata pe care o ocupa era de formă dreptunghiulară.Templul era 
construit din opt stâlpi groşi de lemn aşezaţi la distanţă de doi stânjeni ( doar între cei 
din faţă şi spate erau patru stânjeni) pe suprafaţa cărora pe fiecare în parte, erau 
scrijelite cu mare măiestrie şanţuri radiare care porneau dintr-un cerc cu diametrul de 
un cot, reprezentând Soarele - întocmai cum îl vedem încrustat pe porţile 
maramureşene. Este Templul Soarelui, străjuit de brazi!  

În faţă, un frontispiciu lat la mijloc cam de cinci coţi, care se ingusta spre 
margini ajungând la trei coţi, cu trei sori sculptaţi în lemn, unul mare la mijloc şi 
doi mai mici spre lateral, cu imaginea lunii sus, în colţul din stânga, iar în cel din 
dreapta un cap de lup care se continua cu corp de şarpe, dădea un aer impunător 
edificiului. 

 Primele două treimi ale Templului, care lăsau să se vadă şase din cei opt 
stâlpi, nu erau acoperite, doar de la un sâlp la altul,  lateral erau construite arcade 
din lemn sculptat. Fiind zi de nuntă, multă vegetatie agăţată de arcade înfrumuseta 
şi dădea viaţă înfăţişării Templului. Ultima treime, care constituia altarul în care 
slujea preotul şi în taină invoca puterile cereşti, era boltită şi acoperită cu şindrilă. 
Rugile lui murmurate se auzeau vag printre şoaptele nuntaşilor. 
Deodată, uşa dublă, batantă, se deschide, iar peste mulţime se lasă o tacere 
profundă. 
Dinspre altar de unde iese preotul transfigurat, cu faţa şi mâinile îndreptate spre 
cer,  strigând cu o voce puternică, baritonală, tunătoare, de făcea să se mişte 
frunzele arcadelor, se aude invocarea: 

- Zamolxe ! 
- Zamolxe ! 
- Zamolxe !  

- Coboară bunăvoinţa şi binecuvântarea Ta asupra acestor doi copii ai Tăi şi 
dă-le lor darurile vieţii : sănătate, belşug şi roade şi o ceată de copii care să 
înmulţească Slava Ta! 

Toată adunarea formată din femei, bărbaţi, copii îmbrăcaţi în straie de 
sărbătoare au rostit 

- Aşa să fie ! 
 Femeile, îmbrăcate cu fote şi ii, iar pe cap purtând marame, aveau în mâini flori de 
câmp iar fetele îşi împodobiseră capul şi cozile cu flori multicolore. Unele îşi 
împletiseră coroniţe, altele aveau flori prinse în păr şi după urechi. 

Doi bărbaţi puternici, în floarea vârstei, stăteau deoparte ţinând cu greu 
un berbec gras, care tot dădea să fugă simţindu-şi poate sfârşitul aproape. Ei, ca 
toţi ceilalţi, erau îmbrăcaţi în alb cu pantaloni strânşi pe picior şi cămaşă peste 
pantaloni, încinşi cu o curea lată din piele, iar din curea plecau doua bete de laţimea 
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unui lat de palmă, tesute din lână vopsite în roşu, galben şi albastru, culori obţinute 
din plante şi fori, bete care se încrucişau în formă de X la unul în partea 
anterioaraă, la celălalt pe partea dorsală a toracelui, continuându-si apoi traiectul 
paralel după ce treceau de umeri, în jos, până se prindeau tot de  centură. 
Pe cap putrau pălării care în plus, erau împodobite cu flori, semn că erau persoane 
cu responsabilităţi la această petrecere. 
 Toţi, adică femei, copii, bărbaţi, erau încălţaţi cu opinci cusute din piele. 
La un semn al preotului, berbecul  a fost pus la pământ. Unul dintre bărbaţi (al 
treilea) s-a apropiat de berbec cu un cuţit cu vârful şi lama bine ascuţite pe ambele 
muchii, şi cu mâna sa, ajutat de unul din cei doi care tineau animalul, a împlântat 
cuţitul în gâtul berbecului care,  început să fie părăsit de viaţă, se zbătea cu ultimele 
puteri. 

Sângele cald a ţâşnit ca dintr-un izvor şi a prins a se scurge printr-un şanţ 
anume făcut din pietre, orientat spre răsărit, dispărând într-o groapă astâmpărând 
din belşug setea şi foamea pământului. Groapa se afla în vecinătatea unui alt altar, 
sub formă de potcoavă, în care se afla o vatră pe care ardea permanent focul, 
numit şi focul viu, sau focul sacru care nu trebuia să se stingă niciodată. De acest 
foc se îngrijeau pe rând femeile mai în vârstă, pentru ca el era focul zeiţei Mame, 
cea care proteja familia. Unele nu-i cunoşteau nici măcar numele pentru că Regina 
Zeiţă existase cu mult timp mai înainte, dar când am întrebat mai insistent, una 
dintre femei mi-a spus : Hesta sau Vesta, dacă n-o supărăm ne-aduce veşti bune, de 
belşug şi înţelegere. Dacă le ai pe-astea două ce-ţi mai trebuie ? 
 - Taci! Intervine alta, te gândeşti numai la tine şi la ce este azi şi aici ? Ai 
uitat de moşi şi strămoşi şi de faptul că într-o zi ne vom duce şi noi lângă ei ? 
Avem şi suflet nu numai amărâtul ăsta de trup ... Focul trebuie să ardă şi pentru vii 
şi pentru cei duşi dincolo! Cum soarele arde pe cer, focul trebuie să ardă în vatră. 
Dacă nu avem grijă de foc nu mai răsare Soarele şi fără soare pierim şi noi... 

O femeie trecută de prima tinereţe a venit cu un vas de lut care avea o 
formă specială, ca o amforă cu două « urechi ». În exterior, de jur împrejurul 
suprafeţei erau desenate zâne prinse într-o horă, simbol al uniunii, şi bucuriei întru 
puterea multiplicată prin mişcare şi prinderea mâinilor. Vasul era plin cu lapte, iar 
femeia, cu evlavie l-a răsturnat într-o altă groapă situată spre partea de sud a 
templului. Dinspre apus a apărut un grup de trei feciori rostind strigături şi urări de 
nuntă pentru tinerii uniţi în faţa semenilor şi a lui Zamolxe. 

O dată ritualul terminat, s-a auzit cântec de fluier şi câteva ulcioare cu vin 
au apărut aduse de rudele mirilor. Au băut trecând ulciorul de la unul la altul, apoi 
s-au îndreptat spre locul unde ardea un foc pe cinste pentru  frigerea berbecului. 
 La îndemnurile fluierului şi cavalelor, fetele (fără băieţi !) au încins hora, 
întocmai ca zânele desenate pe vas. După prima horă, jucată doar de zâne, de 
fecioare, în timp ce flăcăii buni de însurat stăteau pe margine şi se uitau la ele, 
fiecare plănuind lângă care să joace, a început cea de-a doua horă, pe care au 
iniţiat-o mirii. Lângă ei s-au prins perechi, perechi, toţi cei care aveau gând hotărât 
de însurătoaare. Au rămas câţiva singuri, atât fete cât şi băieţi care încă nu-şi 
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găsiseră perechea, care nu s-au prins în acest joc, pentru că  aceasta era Hora 
făgăduinţei, care asigura că fi-vor încă nunţi în lunile ori anii care vor urma...    
 După această horă, au jucat cu toţii, tineri şi bătâni, unii mai mult, alţii mai 
puţin , fiecare după puteri şi disponibilităţile sufleteşti. 
Unii s-au mulţumit doar cu privitul şi cu porţii duble de friptură, în timp ce alţii, în 
special tineri, cuceriţi, robiţi de joc, au uitat de mâncare.... PETRECEREA era în 
toi, când... 
 -Ah ! am strigat eu cu părere de rău, smulsă parcă din alt tărâm şi readusă 
aici sub acest brad  la auzul unui aparat de radio al unui cuplu care se aşezase în 
apropierea mea, loc de unde vocea crainicului se adresa ascultătorilor : 

- Bună ziua, doamnelor şi domnilor. Transmitem ştirile pe scurt: 
- In Orientul Mijlociu în fâşia Gaza, au avut loc noi confruntări între 

palestinieni şi israeliti. 
- In India, musonul a provocat mari inundaţii 
- Un mare cutremur de pământ a zguduit Japonia 
- America se confruntă cu o criză economică fără precedent 
- In războiul din Afganistan au mai murit doi soldaţi britanici.  
- În România seceta deşertizează sudul ţării 
- Jaful armat din Constanţa s-a soldat cu un rănit. Autorul nu a fost prins 
Ştirile pe larg..... 
Între timp mă dezmeticesc bine, mă ridic şi privesc înspre culmea unde ştiu că 

se află ruinele cetăţii dacice. 
- Doamne ! în ce lume trăim, îmi spun eu depărtându-mă de sursa 
informaţiilor negative, readucându-mi în memorie imaginile din vremea când 
Zaldava cunoştea strălucirea. 

  
 

NB  Se ştie că în fiecare om exista un suflet, o scânteie divină, ceva sacru şi 
ceva omenesc, ceva animalic. In stare normală trupul nu trebuie să se rezume doar 
la hrana trupească, ci trebuie să primească şi hrană de la şi pentru suflet, sufletul de 
la spirit, iar spiritul de la Dumnezeu. Întreruperea ori excluderea oricareia din 
aceste verigi este cauzatoare de boală, iar viaţa bazată doar pe principiul primitiv al 
imbuibării trupului fără a da atenţie şi celorlalte necesităţi, reprezintă calea cea mai 
sigură spre regres. Dacii intuiau aceste legături şi tot ce ştim azi despre ei sunt 
dovezi ale unui avansat mod de înţelegere a lumii în comuniune cu divinitatea. 

 Covasna 2006 
 
 

(text trimis revistei de d-na Mariana BRĂESCU SILVESTRI, 
 soţia ilustrului dispărut) 
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Tudor NEGOESCU 
 

să te aştept... 
departe de tine, pipăi dimineaţa  
ca pe mecanismul ciudat al unei mine  
antipersonal. 
 

ea mă recunoaşte după mirosul  
de vînat hăituit  
al transpiraţiei mele, 
după tremurul imperceptibil  
al degetelor. 
 

angajat într-un riscant 
jam session cu moartea, 
nu-mi rămîne decît să apăs  
butonul calculatorului,  
să mă conectez la sufletul lui virtual, 
să te aştept... 
 

pentru încă o zi 
aş putea evada la cinci dimineaţa,  
cînd trece primul tramvai  
dinspre termo 
şi voi încă dormiţi.  
dar, fricos, mă chircesc  
în cotloanele cărnii mele  
ca-ntr-un buncăr de nisip 
şi aştept să se facă lumină, 
să-mi pot plăti taxa de supravieţuire 
pentru încă o zi. 
 

te-am iubit 
te visez uneori că îţi desfaci picioarele 
 precum sharon stone în basic instinct 
 şi atunci înviază toţi morţii tineri 
care te-au dorit în secret, frumoaso! 
 

te-am iubit de-atîtea ori în vis 
încît, atunci cînd îţi întîlnesc soţul, 
am un sentiment de vinovăţie 
şi îi ocolesc privirea  
cînd ne salutăm. 
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Teresia BOLCHIŞ-TĂTARU (Germania) 
 

FLORILE PAŞTILOR 
 

Trăia odată, într-un sat de pe la noi, un  om cu nevasta lui. Femeia era 
tare frumoasă, atâta de frumoasă de-i mersese vestea şi nu era bărbat care să o vadă 
şi să nu-i placă de ea. Asta era nenorocirea ei; nu mai avea pace în casă cu omu-i. 
Cu toate că el ştia că femeia lui îi este credincioasă şi că se iubeau, că este cinstită şi 
cum este cu frica lui Dumnezeu, nu minţeşte, dracu,minten-minten îşi bagă coada, 
se învârtea pe lânga om, făcându-l  să-şi sară din pepeni şi să se pornească cearta şi 
scârba între ei. 

Acu se apropiau Sfintele Paşti şi după obiceiu, în Sâmbăta Mare femeia 
frământa aluatu pentru pască. După ce-l lăsa să dospească bine, îl împleti şi-l aşeză 
în tipsia rotundă, cu pareţi înalţi, pentru copt.Bărbatul pregătea focul la cuptor. Dar 
femeia harnică pe lângă aluatul din făina nulaşă pentru pasca mare,care ramânea 
albă,mai pregăti unul,ca de cozonac, în care pusese multe ouă şi aluatul era galben 
ca aurul. Împleti şi din aceasta o pască frumoasă,care s-a copt mândru;de mai mare 
dragu. 

Bărbatul îi râdea inima când se gândea cât de mindru a fi el, cu coşarca 
încărcată alături de femeia lui, mâine dimineaţă, la biserică,la slujba de Înviere şi 
sfinţitul paştilor. Căci dacă femeii îi mersese vestea de frumoasă ce era,tot aşa îi 
mersese vestea şi de bună gospodină şi mai ales de pricepută la lucru cu aluatul. 

Dar nu bine au scos pâinea şi paştile din cuptor, că iată un călător se 
apropie de poarta casei lor, cerând ceva de mâncare. Pasămite era chiar dracu în 
persoană, căci pe vremea aceea oamenii îşi rânduiau în aşa fel treburile ca pe 
Săptămâna Mare să nu fie pe drumuri,ci tot omul la casa şi familia lui. 

,,Noa, nu se ştie de nacaz  l-o ajuns pe ăst drumeţ de l-o prins Sâmbăta 
Mare pe drum“ - şi-a zis omul nostru şi i-o poruncit, i-a spus femeii să-i dea 
omului un blid de fiertură. Femeia, cu toată treaba multă câta o avea,l-a poftit pe 
drumeţ în casă şi l-a omenit cum se cuvine. Dupa ce s-a ospătat,drumeţul a 
mulţumit şi şi-a văzut de drum. 

Femeia apucase înainte să pregătească coşarca cu pască şi cu toate cele 
bunătăţi pentru dus dimineaţa la biserică,l a sfinţit.Cei doi soţi, trudiţi de peste zi, s-
au culcat mai devreme, să se poată scula dimineaţă ,,până-n zâuă“,să fie înainte de 
revărsatul zorilor la Înviere. 

Dar a doua zi, adică în ziua de Paşti, sculându-se ei cu noaptea-n cap, 
mare necaz pe capul lor ! Din coşarca pregatită  pentru dus la sfinţit la biserică 
lipsea tocmai pasca:da nu numai una, ci amândouă, şi cea albă şi cea galbenă, ca şi 
cozonacul ! Omul simţi cum se învineţeşte şi îl trec sudorile de mânie. Asta 
înseamnă că el nu se poate duce la biserică în ziua de Paşti, la Înviere, să fie în rând 
cu oamenii din sat, unde el era de cinste cu femeia lui, căci cum să se duca fără 
pască ? Ruşinea ruşinii e pe capul lui ! Începu să strige la nevastă: ,,ce-ai făcut, tu 
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femeie, cu pasca ? Ai dat-o oarecumva străinului de ieri ? “-Doamne fereste !“ se 
jura femeia, făcându-şi cruce-cum să dau io pasca noastră din casă înainte de-a o fi 
dus la sfinţit ?“ Dar omul o ţinea pe a lui:să i-o arate, dacă n-a dat-o nimănui dar 
femeia de unde s-o ia,căci nici ea nu ştia mai multe decât bărbatul ei. 

Între astea, clopotul cel mic de la biserică începu să bată scularea 
sătenilor. Femeia ieşi afară plângând şi frământându-şi mâinile: ,,Doamne,cine m-a 
pus să-l duc ieri în casă pe omul acela, căci numai el mi-a făcut-o pentru că nu    m-
am uitat după el. Poate c-a fost chiar necuratu în carne şi oase,că tare avea ochi de 
drac!“ Dar bărbatul venea furios după ea: ,,unde-i pasca ? “Femeia în disperare, îşi 
îndreaptă paşii spre grădină rugându-se mereu: ,,Dumnezăule Mare ! Maica Sfânta ! 
Ajută-mă ! Io îs nevinovată!“ În grădină, la lumina stelelor, o minune! Toată iarba 
de pe sub pomi era ,,ninsă“. O mulţime de floricele albe înfloriseră peste noapte. 
Sub un măr, ele erau adunate grămadă într-o formă rotundă, atât de mare cât 
fusese pasca lor,dar parcă era ruptă într-un loc.Cei doi soţi s-au uitat nedumeriţi 
unul la altul…Asta-i Pâinea Paştilor albă -a zis omul, dintr-o dată luminat la minte. 
Coată ! i-a zis el femeii-asta –i pasca noastră, pă care a furat-o dracu ieri din coşarca 
din casă şi o scăpat-o aici, dupa ce o rupt oleacă din ea. O împrăştiat miezii prin 
iarbă şi aşe o umplut toată grădina ! Bunul Dumnezău ţi-o ascultat ruga,că tu eşti o 
femeie cinstită şi în noaptea de Paşti o făcut o minune,lăsând să înflorească din 
pasca şi miez floricelele astea albe,aici la noi ! “Femeii îi curgeau lacrimile de 
bucurie la vorbele omului ei.S-a dus mai departe,până la capătul grădinii,spre pârâu 
şi pădure. Acolo, sub frunzişul uscat, văzu ieşind flori galbene. ,,Coată !“-i-a zis ea 
bărbatului-asta-i Paştiţă galbenă, Pâinea Paştilor galbenă !-ca şi pasca noastră !“ 

,,Să le adunăm -a zis omul-să le punem în coşarcă peste colacul ce ne-o 
mai rămas şi să le ducem la biserică, la sfinţit !“ Când după slujba de Înviere, sătenii 
aşezaţi în rânduri pe pajiştea verde din jurul bisericii au descoperit coşercile, cu 
toţii, împreună cu preotul s-au mirat de ceea ce au dus la sfinţit cei doi soţi. 

,,Florile Paştilor,Florile Paştilor !“ au strigat cu toţii. 
Cristos a înviat ! 
După o legendă din Muntenia,floarea Paştelui albă a apărut dintr-o 

lacrimă ce i-a căzut lui Isus în timp ce era răstâgnit pe cruce. 
Anemone nemorosa L.Floarea Paştelui albă, Pâinea Paştelui, creşte prin 

păduri, livezi, tufişuri, tăieturi de pădure, grădini, parcuri umbroase din etajul de 
câmpie pâna în cel montan. 

Anemone ranunculoides L.Păştiţă, Pâinea Paştelui galbenă creşte prin 
păduri, livezi, tufişuri, poieni, din etajul de câmpie până în cel montan. 

Există mai multe specii de Floarea Paştilor sau Păştiţă dar mai 
cunoscute şi mai răspândite sunt cele două specii amintite mai sus.Înfloresc 
amândouă în martie-aprilie, înviorând cu corolele lor covorul frunzelor uscate din 
păduri. 
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Mircea Ioan CASIMCEA 

 
PĂDUREA NEGURII 

- fragment - 
 
 

 Pădurea Negurii era asemuită de megieşi 
cu Moartea, fiindcă din negurimea ei cei curajoşi 
n-au mai ieşit. Aşa că din negura vremii n-a mai 
pătruns careva în pădure, nici în preajma ei n-a 
mai călcat picior de om. Totuşi, Feriga Jinduita 
Solomonaria s-a îndârjit şi s-a îmbărbătat. Aşa a 
ajuns în adâncurile neguroase, în mijlocul 
Negurii. 
 Pleoapele fetei s-au adunat şi grabnic s-
au depărtat, fior de uimire i-a străbătut trupul, iar 
uimirea în spaimă s-a prefăcut. S-a oprit lângă o 
ceată de copaci fabuloşi. Tulpina lor este mai 
mică decât a celorlalţi din preajmă, cât un stat de 
bărbat zdravăn. Fiecare tulpină se termină cu un 
cap de om, din care ţâşnesc crengi uscate şi 
subţiri, zburlite, împletite, răvăşite, întocmai 
părului capilar învârtoşat de furtună, chiar dacă 
Feriga Jinduita Solomonaria nu simţea nici măcar 

o înfiorare a aerului. 
 Se dumiri îndată că acele capete omeneşti sunt vii, pentru că 
sprâncenele s-au destins din încrâncenarea frunţii, genele prelungi au tremurat 
lin, buzele s-au arcuit într-un zâmbet prelung. A presupus că prezenţa ei acolo 
a trezit acei oameni-copaci sau copaci-oameni dintr-un somn adânc şi 
îndelungat. Mai mult, ascultă uluită murmurul buzelor, o melodie ireală, aşa 
cum sunt fiinţele acestea. 
 La un moment dat a încercat să se întoarcă, să alerge către copacii 
adevăraţi şi către liziera pădurii, însă ochii aceia luminoşi ca licuricii au 
îndemnat-o cu privire caldă să rămână. Recăpătându-şi curajul, păşi spre cel 
mai apropiat copac-minune, atinse cu vărful degetelor coaja aspră, dar caldă, şi 
simţi tremurul lin al acesteia. Călca precaută în jurul lui, fără sa-şi retragă vârful 
degetelor mâinii stân-gi de pe tulpină, iar ochii cercetau cutezători stranietatea 
liniştită. 
 Brusc, degetele albe s-au desprins de coaja aspră şi privirea iscoditoare 
s-a prăbuşit la pământ, pentru că în spatele acelui cap omenesc nu se afla ceafa. 
Se profila, neclintit, capul unui animal necunoscut ei, cu urechi mari, cu nasul 
turtit, din care pornea o trompă, sub care rânjea gura lată. Înspăimântată, privi 
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fiinţa din dreapta şi se linişti oarecum, fiindcă din capătul tulpinii chipul plăcut 
de bărbat murmura duios aceeaşi melodie.. S-a apropiat de acesta ca spre o 
salvare şi ochii luminoşi o liniştiră cu privirea arzătoare. Îşi lipi palmele şi 
fruntea de coaja aspră şi caldă şi simţi iarăşi tremurul blând, însă acum auzi 
zvâcnet molcom, posibile bătăi ale unei inimi îndurerate. A lipit grijulie buzele 
de pieptul tulpinei, moment în care tremurul scoarţei a sporit. 
 A păşit iarăşi să înconjoare şi acest copac fantasmă, însă iarăşi panica i-
a înmuiat picioarele. Acelaşi cap de elefant s-a profilat în ceafa capului 
omenesc şi ochii mici, ca de porţelan, o priveau indiferenţi. Atunci s-a hotărât 
să plece, să alerge înapoi, însă apăsare grea şi caldă a simţit pe umăr. 
Înspăimântată, s-a ghemuit sub acea apăsare, devenită iute mângâiere. Inima ei 
s-a micşorat odată cu tru-pul, sporindu-şi bătăile neordonate. Pleoapele au 
acoperit brusc ochii ageri şi s-au îndepărtat uşor când apăsarea de pe umăr s-a 
înmuiat ca o mângâiere. A întors capul domol şi printre genele lungi, rarefiate, 
zări chipul din copac, însă ambele feţe erau adunate în una. Nasul se lărgea 
aidoma unei trompe. 
 Pleoapele fetei au acoperit din nou lumina ochilor, apoi s-au 
îndepărtat brusc, dând la iveala doi ochi bulbucaţi, aproape albiţi. Picioarele ei 
s-au înmuiat, ca şi cum transpiraţia abundentă a înmuiat lutul din care erau 
savârşite. Simţi sprijin cald la mijloc şi recăpătă curaj. A observat copacii-
oameni de alături, aflaţi la locurile lor, iar de pe capătul de sus al tulpinelor o 
priveau inexpresivi ochii mici, fremătători. Îl privi iarăşi pe cel de alături, ale 
cărui mâini îi asigurau echilibrul trupului şi revăzu cornul din frunte. Capetele 
celorlalte fiinţe nu aveau însemnul inorogului. 
 Tresări şi îşi recăpătă nădejdea cînd auzi glasul aceluia. El vorbea încet 
şi rar, ridicându-şi trompa cu arătătorul mâinii drepte, însă urechile fetei 
rătăcite vibrau dureros. Nu înţelegea totul, cuvintele ţâşneau cu zgomot şi se 
contopeau cu ecoul lor, ca şi cum Pădurea Neguroasă stârnea necurmata 
reverberaţie: 

- Eu sunt regele şi mă numesc Marele Trombo-Trompo-Corn. 
Bine ai sosit, dulce zână…Cei pe care îi vezi şi încă nu-i vezi sunt demonii mei 
supuşi. Pământul îi hrăneşte şi tot el îi acoperă când le soseşte sfârşitul. 
 Feriga Jinduita Solomonaria privea uluită în jur, constatând cum 
fabuloasele fiinţe îşi scoteau anevoie din pământ picioarele lemnoase şi se 
apropiau precaute. Îşi menţineau anevoie poziţia ver-ticală, parcă se deplasau 
pe catalige şi le lipsea deprinderea. Regele Trombo-Trompo-Corn continua să 
tacă. Urechile fetei înregistrau bufniturile cataligelor la atingerea solului, 
însoţite de murmurul bu-zelor, amplificat acum. Fiinţele fantasmagorice se 
apropiau anevoie, orânduinsu-se într-un semicerc larg. Erau multe…Sute…S-
au oprit la un moment dat, fără să contenească murmurul melodios. 
 Suveranul le salută cu trompa şi din acel moment începură dansul, o 
legănare a tulpinelor, a capetelor, vibrarea crengilor uscate şi subţiri, fără să 
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existe simultaneitate. Concomitent bocăneau solul tare cu paşi mărunţi, se 
învârteau astfel liniştiţi, până îşi arătau trompa. Se legănau multe zeci de 
secunde, apoi îşi reluau tropăitul şi reveneau cu faţa spre rege şi frumoasa 
musafiră. 
 Reauzi tunetul glasului: 

- Toţi sunt o apă şi un pământ. Nu mai ştiu care a fost bărbat, care fată 
ori nevastă. Nici ei nu mai ştiu. 
 Tăcu să o privească în ochi. Înălţă trompa cu palma bicopitată de la 
mâna dreaptă, pentru ca zâna să înţeleagă exact cuvintele lui. 

- Pe ele le-am răpit pentru plăcerile mele… Ei au venit să mă 
omoare… Să se lupte cu mine şi să mă lichideze…Tu, zână, ai venit de 
bunăvoie. Aceasta este pricina pentru care nu vei avea soarta lor. Bucură-te că 
vei rămâne frumoasă şi întreagă precum eşti. Am zis! 
 O luă îm braţe, ea se împotrivi, dădu din picioare, muşcă trompa, 
rănindu-şi buzele şi gingiile, motiv să se liniştească în cele din urmă. 
Preocuparea ei principală a devenit ştergerea sângelui cu palmele şi cu degetele. 

Palatul regal nu era nici măcar o casă din chirpici, era pur şi simplu 
bordei. Uşa era de fapt o blană uriaşă de urs brun carpatin, legată cu papură de 
un cadru alcătuit din patru tulpini de corn. Doi urşi vii păzeau intrarea şi când 
au simţit mirosul trimis de trupul stăpânului, care se apropia alergând cu 
musafira în braţe, s-au ridicat pe picioarele posterioare şi au rămas neclintiţi. O 
veveriţă se furişă în întâmpinarea lor, strecurându-se prin iarba înaltă, şi la 
momentul potrivit sări pe capul protejat de păr negru, sârmos. Era modalitatea 
ei de a-şi saluta stăpânul şi după ce acesta înaintă câţiva metri cu picioarele 
groase, bicopitate, sări în iarbă şi alergă spre bordei, oprindu-se brusc între cei 
doi urşi. Un cocoş cât un curcan bătu aerul cu aripile largi şi cântă prelung, 
repetând semnalul lui de atenţionare. Trei păuni au apărut din iarbă după al 
treilea cântat, cu cozile şi aripile multicolore înfoiate , iar în urma lor au sosit 
de îndată trei struţi zdraveni care au pornit un dans străvechi, graţios. 

Astfel a fost întâmpinat regele Marele Trombo-Trompo-Corn, al cărui 
mers zguduia pământul. Continua neobosit să-şi poarte musafira în braţe. Urşii 
au rămas stană de piatră, păunii îşi expuneau culorile cu care şi-au înfăşurat 
trupul, struţii dansau mlădiindu-şi gâtul, picioarele lungi, tot corpul, în fine, 
veveriţa a întrerupt salutul cu picioarele din faţă şi a ţâşnit să deschidă uşa 
bordeiului regal. Regele se ghemui pe vine să poată intra cu musafira în braţe. 
Feriga Jinduita Solomonaria a zărit un roi de steluţe care lumina oarecum 
interiorul reşedinţei. O aşeză atent pe pat, o ladă din lemn, nerindeluit, 
acoperită cu frunze şi ramuri moi, cu flori din pădure. 

Abia mai târziu, cutezătoarea musafiră îşi dădu seama că luminiţele de 
pe perete erau de fapt licurici mari, ale căror trupuri revărsau lumină mai 
intensă decât confraţii ei ştiuţi de ea. 

Acolo, în chiaroscuru din bordei, craidonaşu scutură straiţa păroasă, şi a tăbărât 
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pe mine, îmi acoperi gura cu trompa lată. Striga la urechea mea să pregătesc fată, c-aşa-i 
căzu lui cu tronc. Eu păzeam tăcere, trăiam năpraznică durere, el gemea cu dulceaţă, 
spunea meşteşugos şi simandicos plăcut epitalam. Duium de icniri şi ofuri mă zdrobeau, şi 
când fu să se ridice, se năpusti de isnoavă…Aşa făcutu-te-am, mândră floare Plăsmuita 
Matostata Vlaha, tot în galopadă. 
 În Pădurea Negurii noaptea devenea pentru Feriga Jinduita 
Solomonaria bivoliţă uriaşă cu un singur ochi în frunte, galben cum e Luna, cu 
pielea moale şi găunoasă, prin care ţăşneşte lapte în formă de luminiţe 
portocalii… Noapte după noapte, bivoliţe cu lapte, bivoliţe sterpe, astfel ciurda 
se afundă în zilele lungi şi neguroase. Carul Mare părea să fie coada negrului 
animal, Cloşca cu Pui se profila în uger plin cu lumină. Privea cu admiraţie 
bivoliţa catifelată şi umedă, cînd ieşea din bordeiul regal, însoţită de Marele 
Trombo-Trompo-Corn. 
 După multe nopţi trecute în zile neguroase, regele s-a înduplecat să o 
învoiască afară singură, însoţită de doi lupi. De gât i-a aninat un şarpe subţire, 
veninos, care sâsâia ameninţător cînd Feriga Jinduita Solomonaria depăşea cu 
voie ori din imprudenţă zona permisă. Se gândea veselă la Eva din Rai şi se 
simţea plină cu mândrie, o umplea trufia când lighioana scotea limba despicată 
la vârf şi făcea obedientă pasul înapoi, când lupii i se aşezau în cale. 
 În una dintre zilele când se afla în zona îngăduită, şarpele filiform 
începu să tremure, să se zbată aparent fără motiv. Când noua şi tânăra femeie a 
boss-ului s-a întors înfricoşată, alergând spre bordeiul regal, târâtoarea îşi înălţă 
capul lângă urechea acesteia şi izbuti să pronunţe câteva cuvinte: 
 - Ră-mâi…A-asculltă… Pe mine…Liniştită… Întâi pri…pri-veşte… 
 Îşi desfăşură trupul din jurul grumazului ei, adunându-se într-un 
ghemuleţ sprinten, şi se aruncă în iarba uscată, suficient de mare să-i protejeze 
deplasarea. Dinţii veninoşi s-au înfipt cu iuţeala clipirii în pielea unui lup şi 
înainte ca acesta să se prăvălească fără viaţă, gura şarpelui înşfăcă iute coada 
celuilalt paznic. Cu aceeaşi iuţeală reptila reveni pe gâtul tinerei prizoniere, de 
unde o îndemnă liniştită: 

- Acum fugi. Ieşi din pădure. Scapă de Marele Vrăjitor. 
Feriga Jinduita Solomonaria privea uluită cadavrele celor doi paznici şi 

nu-i venea a crede luminii ochilor că de-acum poate să fie liberă . Să părăsească 
Pădurea Negurii, femeie pregătită de rege să devină mamă. Continua să stea 
nemişcată, fără să vorbească, iar ochii ei emanau aceeaşi privire buimacă. A 
grăit iarăşi binefăcătoarea, implorând-o cu glas tremurător: 

- Te rog… ia-mă cu tine… 
În momentul următor auzi bubuituri îndepărtate, apoi tot mai aproape. 

Copitele despicate loveau solul cu forţă, fără contenire. Când s-a auzit respi-
raţia lui înverşunată, transformată îm gâfâieli istovite, câţiva copaci fabuloşi au 
zvâcnit din pământ, şi-au dezmorţit cataligele-rădăcini, apoi au înconjurat-o, 
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iscând şuierat înspăimântător. Au sosit, alergând în salturi, cei doi urşi bruni 
carpatini, urmaţi de câteva ursine flămânde. 
 Se apropia ca turbat, mugea continuu, tropotul copitelor amplifica 
mugetul disperat şi se contopea într-un muget care va stârni multă nefericire. 
Mâinile se mişcau energic în contrasens pe lângă trup, trompa se zvârcolea 
peste gură şi peste piept, pendulând grabnic de la un umăr la celălalt. 
 Ca într-o poveste s-a prefăcut zămislirea celui mai scump matostat şi 
Feriga Jinduita Solomonaria continua să povestească fără preget, fiind convinsă 
că povestea este întâia ei fiică, botezată de ea însăşi Plăsmuita Matostata Vlaha. 
Repetă povestea cu desfătare multă şi este convinsă că fiecare cuvânt rostit 
mîngâie chipul poveştii. Cuvintele nu doar alintă, ci pur şi simplu înmulţesc 
zilele fiicei dintâi, îi vor lungi viaţa după ce maica ei va trece pe celălalt tărâm. 
Era convinsă că, împreună, cuvintele ei vor rodi poveste din poveste. 
 Adeseori maica se străduia să întreţină mândria în sufletul fiicei, cum o 
preoteasă pătimaşă conservă cu pioşenie focul sacru: 
 - Să n-ajungi omoaie la nu ştiu ce marţafoi, nice la la-mă mamă. Să n-ajungi din 
copaie în hârdău, să şezi în casa ta cu curu pe haznale burduşite. Să împlineşti vrerea mea, 
să te-mpreuni cu lipscan, poate cu boltaş, barem cu simigiu şi să facă simiţi mulţi şi tu să-i 
dai cu franci mulţi în boldă. Fie flăcău cuminte, nu mişel, fie harnic, nu leneş care să te 
hrănească cu crastraveţi câtu-i vara de întinsă şi dogoritoare. Să n-ai cu ce fierbe ciorbeaua, 
să-ţi facă mertic la apă, să stea otova în pârţag, să se pişe în chiupu gol. În veac să nu 
rămâi în nepace, fără să ai de la omu tău hotar la zile bune, numai să nu contenească a 
scrâşni cu năduf. Să nu fii Luna care ţăşneşte fără tihnă după mândrul Soare…Dacă 
mergi după om aşa cum îndeamnă gândul şi vrerea mea, el să nu aibă hârca seacă, draga 
mamii, tu fii smerită, cu urechea să-l asculţi, cu mintea ba. Să închelbezi pohtele tale bine 
pitite şi să nu te aşezi sub opincă, tu fă-l rogojină. Să te păstrezi de vorbe nelegiuite. Satu 
cunoască ce bărbatu nu afla-va, că Dumnezeu e mare şi iartă. 
 Feriga Jinduita Solomonaria nu-şi amintea cum a scăpat de pohtele 
vigurosului rege Trombo-Trompo-Corn, cum a reuşit să părăsească Pădurea 
Negurii…Poate că urşii carpatini s-au dat de trei ori peste cap şi s-au 
metamorfozat în doi corbi puternici, care au cuprins braţele ei cu ciocurile şi au 
purtat-o în zbor până dincolo de liziera pădurii. Poate că cei şapte struţi au 
devenit, cu acelaşi meşteşug, luptători neînfricaţi, îmbrăcaţi în zale, cu platoşă 
şi coif, înarmaţi cu suliţe şi iatagane. Aşa au scos-o ei, se pare, din negura 
pădurii, redând astfel tinerei femei libertatea, salvându-i, poate, viaţa…Dar şi 
viaţa celei nenăscute. 
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Camelia-Meda MIJEA   
 

FEMEIA DISTRUSĂ DE SIMONE DE BEAUVOIR. 
GENEZA ŞI SURSELE DE INSPIRAŢIE. 

 
 Contrar tendinţei autobiografice pe care Simone de Beauvoir o manifestă în 
general în scrierile sale, nuvela Femeia distrusă (La femme rompue, Paris, Gallimard, 1967, 
netradusă în limba română), este unul din puţinele texte ale autoarei inspirat nu din 
propria experienţă, ci, conform propriilor sale declaraţii, din poveştile de viaţă ale femeilor 
care îi adresează scrisori şi îi cer sfaturi, după apariţia celebrului său volum Al doilea sex. 
Volumul este format din trei nuvele (L’âge de discrétion, Monologue, La femme rompue) şi 
prezintă, în trei stiluri diferite ― naraţiune, monolog, jurnal intim ― trei portrete de femei 
care se confruntă cu singurătatea şi cu eşecul în urma unei întâmplări nefericite şi felul în 
care acestea reuşesc să îşi surmonteze frustrările şi disperarea sau, dimpotrivă, se lasă 
copleşite iremediabil şi nu mai reuşesc să se redreseze emoţional. În ultima dintre ele, care 
constituie şi obiectul acestui articol, Beauvoir îşi exprimă opiniile negative asupra 
mariajului, neîncrederea ei în această instituţie care, în opinia ei, dăunează evoluţiei 
personale a femeilor, condamnându-le la un destin limitat şi plin de sacrificii şi anihilându-
le dorinţele şi ambiţiile. Recunoscând că instituţia căsătoriei s-a schimbat totuşi mult în 
secolul XX, autoarea o consideră încă alterată în multe privinţe şi o atacă vehement, în 
lupta ei pentru apărarea drepturilor femeilor şi pentru promovarea ideii de cuplu egalitar.  
 Cartea este scrisă sub forma unui jurnal intim al unei parizience ajunse la vârsta 
celei de-a doua tinereţi, Monique, care suferă din cauza infidelităţii soţului său Maurice, 
după douăzeci de ani de căsnicie, timp în care şi-a dedicat viaţa exclusiv acestuia, fără 
măcar să aibă vreo clipă sentimentul că îşi ratează astfel propria viaţă. Aparent greşeala 
pentru eşecul căsătoriei este a lui Monique, care proiectează asupra familiei sale o aură de 
perfecţiune, îşi consacră toată energia scopului de a fi o mamă şi o soţie ideală, dar cade în 
capcana preocupărilor domestice şi uită să fie femeie. Soţul este impresionat doar la 
începutul relaţiei de devotamentul şi de grija ei faţă de el şi de copii, dar pe parcurs începe 
să devină agasat de platitudinea femeii, de lipsa ei de ambiţii profesionale, de faptul că este 
dependentă exclusiv de el atât material, cât şi emoţional. În final acesta nu-şi mai ascunde 
mila, dispreţul, chiar repulsia fizică. Copiii de asemenea, devenind maturi, fac tot posibilul 
pentru a se desprinde de un cămin care, deşi le-a oferit toată dragostea şi toate facilităţile, 
a sfârşit prin a le limita orizontul. În total dezacord cu exemplul negativ al mamei, cele 
două fete ale cuplului cunosc o adevărată emancipare şi duc un alt stil de viaţă, pe care 
mama lor evident că nu îl înţelege.  

Scenele de isterie ale lui Monique, care face totuşi eforturi supraomeneşti de a 
accepta o amantă în viaţa soţului său şi de a se complace într-o situaţie imposibilă doar de 
dragul de a fi cu bărbatul iubit şi de a salva o căsnicie compromisă demult, grăbesc 
deznodământul şi îl decid şi pe soţ să ia o decizie drastică. Maurice se mută definitiv de 
acasă, exasperat şi el de alergarea între soţie şi amantă, de gelozia celor două femei şi de 
efortul lui de a se împărţi între ele, iar Monique este distrusă complet, derutată, în pragul 
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depresiei şi poate chiar al sinuciderii, cu sufletul mutilat, fără dorinţa de a mai trăi şi 
aproape fără identitate, dat fiind că Maurice era singurul său criteriu de autoapreciere, iar 
relaţia lor era axa de susţinere a întregii sale vieţi.  

Viitorul se prezintă sumbru pentru ea, care s-a definit timp de ani de zile prin 
ochii soţului, iar pierderea acestuia o face să se considere o ratată, un nimic. Universul său 
se prăbuşeşte, ea rămâne o victimă, dar Simone de Beauvoir consideră că este o victimă 
care îşi merită soarta, fiindcă a ignorat cu bună ştiinţă realitatea, a fugit de propria 
răspundere şi s-a minţit pe ea însăşi cu înverşunare. Greşeala ei este că s-a devalorizat pe 
sine şi a afişat o pasivitate care s-a dovedit a-i fi nocivă, deoarece a împiedicat-o să-şi 
susţină atuurile feminine şi să se vadă pe ea prin propriii săi ochi, nu prin cei ai altora. 
Sfâşiată între trecutul plin de iubire şi viitorul gol, nu-i mai rămâne decât disperarea, 
singura atitudine pe care este capabilă să o adopte.  
 Trebuie precizat că acest volum al lui Beauvoir a fost foarte prost primit de 
critică şi a stârnit tentativa autoarei de a-şi apăra tema expusă şi de a combate opinia 
preconcepută a cititorilor şi chiar a anturajului personal. Declaraţia virulentă a scriitoarei 
de a apăra tonul pesimist al volumului nu reuşeşte să şteargă părerile existente, deoarece 
cititorii şi criticii sunt convinşi ― dat fiind trecutul său literar inspirat preponderent din 
surse autobiografice ― că aceasta are o existenţă nefericită, disperată, şi că eroina este, de 
fapt, ea însăşi. Degeaba afirmă ea că de această dată sursa de inspiraţie este constituită de 
corespondenţa pe care a primit-o de la cititoarele sale, nimeni nu o crede. Beauvoir este 
profund afectată de uşurinţa cu care criticii au considerat că ea vorbea despre ea însăşi şi 
despre deziluziile sale personale, de felul în care i-au demolat cartea şi i-au judecat 
personalitatea, de eticheta nedreaptă pe care i-au aplicat-o fără a cerceta adevărul. 
Conform mărturisirii pe care i-o face biografei sale, Deirdre Bair, Beauvoir povesteşte în 
Femeia distrusă inegalităţile vieţii cu care se confruntă multe femei contemporane ei şi pe 
care le-a descris recurgând la arhetipurile ficţiunii. Oricum, acest volum rămâne unul din 
cele mai pesimiste şi deprimante dintre toate scrierile sale.  
 Trebuie subliniat că, chiar dacă autoarea nu îşi expune propria experienţă, ea 
face totuşi apel la realitatea înconjurătoare, mai exact la cea trăită de fidelele sale 
admiratore, care îndrăznesc să i se confeseze ei în calitate de apărătoare a drepturilor lor şi 
de iniţiatoare a emancipării la care ele nu îndrăzneau nici măcar să viseze. După apariţia 
cărţii, multe femei se regăsesc în istoria narată şi o felicită încântate, iar altele, cunoştinţe 
apropiate ei, se consideră trădate şi se simt ofensate de a se recunoaşte în anumite 
personaje şi situaţii.  
 Suprapunerea modelelor reale şi romaneşti atestă măsura în care, în opera lui 
Simone de Beauvoir în general, viaţa privată se inserează în ficţiune. Întregul proces de 
scriere a operei şi de prelucrare a realităţii sub formă romanescă reflectă intensitatea la 
care autoarea a fost marcată de evenimentele trăite sau auzite şi câtă nevoie a avut să se 
elibereze de acestea prin scris.  
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Wolfgang KLEIN25 (Germania) 
 

FERDINAND 
 
Nu-mi plac discuţiile despre vreme. 
De ce? 
Păi e simplu. Se discută prea des despre vreme. Deoarece cei mai mulţi 

oameni nu au despre ce să vorbească, fac small talk-uri. Despre ce? Despre 
vreme. Câteodată şi despre fotbal. Dacă ai noroc, chiar despre amândouă.  

„Dacă nu ploua, poate câştigau băieţii …”  
Din păcate plouă cam des pe-aici. Dar chiar dacă e vreme frumoasă tot 

nu prea câştigă băieţii.  
Totul începe din clipa în care te urci în maşină şi dai drumul la radio. 

Indiferent care e postul, cineva vorbeşte despre vreme. Dacă e frumos se 
bucură, dacă plouă, nu se bucură. Până aici, toate bune. Dar vai şi-amar să fie 
prea cald. Atunci se comandă ploaie. Sau invers. Dacă ploaia comandată nu 
vine, încep problemele: ba că odată e prea mult vânt, ba că altădată l-a prins 
ploaia pe drum în haine nepotrivite, ba c-a fulgerat... Păcat că nu l-a prins pe 
moderator să-i dea un start la neuroni… Dar de, nici fulgerul nu e perfect, ca 
de altfel nici fotbaliştii.  

Perfectă, în schimb, e cea mai bună nevastă, cu care am onoarea să 
locuiesc în aceeaşi casă. Cum iese soarele, n-o mai poţi ţine înăuntru. Se urcă 
pe bicicleta ei şi pedalează prin zonă căutând flori, mesteceni şi fel de fel de 
tufe pentru micuţa grădină pe care o avem. Aşa cum lucrează prin grădină ai 
zice că toţi din familia ei au fost ţărani şi nu intelectuali. Sapă fata asta de crezi 

                                                 
25 Prozatorul s-a născut la 1 iunie 1956, la Sibiu. În 1980 emigrează în Germania. Face 

studii de turism la Worms (1982 – 1985) şi de jurnalism la ILS Hamburg (2003 – 2005). Din 
2002 este redactor-şef al revistei Quartier Mayence. Face parte din colectivul de redacţie al 
revistelor Satirezeitung Herbst din Frankfurt pe Main, Sinn-Bar şi Palastrevolution. 

Din 2003 este cronicar la Kurzgeschichten. A publicat articole şi povestiri în: Mainzer 
Rheinzeitung; Allgemeine Zeitung; Storyparadies; Hermannstädter Zeitung (Sibiu); Hermannstädter 
Heimatboten; Rockestuff; Spinne-magazin; Fritz Frankfurt; Express. 

 A publicat volumul în limba română …şi ce dacă?( Editura Argument MP, 2001). 
Este autor, în limba germană, a volumelor Geschichten; oder was?! ( Books On Demand 
Gmbh, 2000), Zum Bahnhof, bitte…(Edition-Fischer, 2002), Kneipen und andere 
Geschichten ( WHK Verlag Mainz, 2003), Stadtmenschen (WHK Verlag Mainz, 2004),  
Quellen des Glücks, WHK Verlag Mainz, 2007.  
            În 2003, povestirea sa Zum Bahnhof, bitte (La gară, vă rog) a câştigat premiul trei la 
concursul de literatură Taxi. În 2008 povestirea sa Plopp este inclusă în volumul colectiv  
Migraţiunea în Europa, editat cu prilejul împlinirii a 400 de ani de atestare documentară a 
oraşului Mannheim. Este membru fondator şi organizator al Festivalului de Jazz de la Sibiu, 
organizator al Festivalului de Jazz im Zelt Mainz şi a numeroase concerte de jazz, muzică pop, 
cabaret politic, prezentări de carte, poetry slam, expoziţii.  
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că vrea să facă un canal până la Rin, care e la cinci kilometri depărtare de noi. 
Dar asta numai dacă e vreme frumoasă. Dacă plouă, se baricadează prost 
dispusă în casă şi nu scoate un cuvânt. Şi cum pe la noi plouă des, m-am 
obişnuit să-i spun la micul dejun cum va fi vremea, ca să-şi planifice ziua. La 
început i-am citit prognoza vremii din ziar, după aceea m-am uitat pe patru 
posturi de TV la starea vremii şi în plus, am cules informaţii pe internet, în 
mod special despre vremea din Mainz. Din păcate a plouat-o de două ori în 
drum spre brutărie şi de atunci nu mai are încredere în mine. Eu nu înţeleg de 
ce, căci între timp m-am perfecţionat. M-am împrietenit cu meteorologul şef de 
la aeroportul din Frankfurt, care îmi spune vremea exactă pe ore. Şi totuşi, ea 
nu are încredere în mine: „N-ai fost în stare de două ori să-mi spui că plouă şi 
am venit udă leoarcă acasă. De atunci nu mai am încredere în tine, numai în 
Ferdinand!”  

Ferdinad nu este nici amantul ei, nici vreun vecin care o răsfaţă, nu, e 
un broscoi mare şi urât care locuieşte în lacul nostru micuţ din grădină. Am 
încercat să-mi dau seama de rasa lui, dar nici până azi n-am reuşit. Eu zic că 
totuşi e-o broască râioasă, deoarece nici măcar pisicile din cartier nu se dau la 
Ferdinand. Ea zice că-i o broască normală din Rin, care s-a mutat la noi din 
cauza mâncării excelente. Asta aşa e! Căci ea răsfaţă broasca din toate punctele 
de vedere. De fapt, la fel ca şi peştii din lac, pisica din casă şi câinele vecinilor. 
Eu l-am pupat de câteva ori, crezând că se transformă într-o prinţesă frumoasă, 
dar asta n-a ajuns nici măcar de un prinţ homosexual.  

„Poate nu s-a transformat pentru că nu mai eşti fecioară”, am spus. 
Cea mai bună nevastă i-a construit un castel din piatră. De atunci nu mai fac 
glume dintr-astea, că-l ia în concediu cu ea. Cică ştie să prezică vremea exactă. 
Şi asta mai bine şi mai sigur ca meşterul de la aeroport, cu toate computerele 
lui.  

Dacă el stă dimineaţa pe balconul lui de piatră şi face quack, cică se 
face frumos. Dacă face quack, quack, quack, se face chiar foarte cald. Atunci 
nevasta grădinăreasă se urcă pe bicicleta ei şi porneşte într-un mic turneu prin 
pădurile apropiate. Dacă nu e pe balcon, nevasta grădinăreasă stă închisă în 
casă şi aşteaptă să vină ploaia. Zilele astea se pare că broscoiul a fost bolnav, 
căci doamna n-a ieşit cinci zile la rând pe cea mai frumoasă vreme. „Vrei să 
scapi de mine? De ce mă tot trimiţi din casă? N-am chef să mă îmbolnăvesc 
iarăşi. Ultima dată am stat două zile cu gripă în casă, că m-ai trimis pe ploaie la 
brutar. Ferdinand nu face dintr-astea.” Din păcate prietenul ei brotac n-a mai 
apărut şi de aceea m-am dus la Rin şi i-am prins unul nou. Asta n-a fost uşor 
deloc. Pur şi simplu nu am găsit unul atât de urât ca Ferdinand. În cele din 
urmă am avut noroc şi am găsit unul care-i semăna cât de cât. L-am instalat în 
lac şi am sperat   să-şi facă datoria, dar a doua zi animalul ăsta a fugit din casa 
lui cea nouă. Probabil l-au mâncat pisicile, câinii din vecini sau peştii l-au 
alungat că s-o fi beşit în casa lor. Deci, m-am urcat în maşină şi m-am dus la 
Rin. Pescarii şi şomerii cu berile în mână m-au ajutat să prind din nou unul, dar 
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dimineaţa şi-a părăsit şi ăsta hotelul. În sfârşit, eram deja prieten bun cu tot 
clubul pescăresc Fisch Ahoi Mainz şi jumătate din şomerimea din judeţ, când am 
găsit unul care s-a simţit bine şi a rămas. 

„Uite ce s-a schimbat Ferdinand. Am observat că azi e deja mai vioi. 
Cred că se bucură şi el că în sfârşit a venit primăvara. Uite ce drăgălaş este …” 
a spus ea, apoi s-a dus la baie, s-a machiat frumos, şi-a îmbrăcat cele mai 
frumoase haine şi a plecat fluierând bine dispusă în oraş.  

„Ia-ţi măcar nişte ciorapi pe tine şi pune şi un pulovăr în poşetă, să nu 
te îmbolnăveşti dacă te prinde ploaia. Că, totuşi, e încă martie şi vremea nu e 
stabilă” , i-am spus la plecare. Fără un cuvânt, a arătat în direcţia lacului, s-a 
urcat pe bicicletă şi a plecat ca un fulger. Primul nor l-am văzut după o oră de 
la plecarea ei. Şi n-a venit numai ploaie odată cu el, ci deasupra Mainzului s-a 
abătut chiar o mică furtună cu grindină şi ninsoare.  

Zgâriam gheaţa de pe parbriz când am văzut-o. Împingea bicicleta pe 
lângă ea şi arăta cam şifonată. Părul, ud leoarcă, îi stătea în toate direcţiile, prin 
hainele ude se vedea cea mai bună şi scumpă lenjerie şi din pantofi fleoşcăia 
apa.   

„Unde e?  Îl omor!”, a spus şi a fugit înspre lac. Dar şi Ferdinand ăsta 
fugise din casa lui cea nouă. Probabil l-au mâncat pisicile, câinii din vecini sau 
peştii l-au alungat că s-o fi beşit în casa lor.  

„Tipic bărbătesc. Nu-i bun de nimic. Face prognoze false şi când vrei 
să-l tragi la răspundere o întinde”, a spus supărată foc , s-a culcat o săptămână 
în pat şi asta pe cea mai frumoasă vreme, căci între timp ieşise soarele cald de 
primăvară ...  
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Emilio Monzó GIMENO26 
 

IBAR TYRIS 
 

LIBER I. CAPUT I.  
 
 În Ibar Tyris, pe malul fluviului Tyris, cum se spune în limba iberică, la 
Calendele lui Ianuarie a anului DCXXIV Ab Urbe Condita, de la Întemeierea 
Romei, şi în ziua în care se împlinesc cincizeci şi nouă de ani de cănd ochii mei au 
văzut lumina cea dintâi, încep, pentru propria mea desfătare şi pentru curiozitatea 
celor ce vor veni după mine, relatarea poveştii vieţii mele, lucrare pe care mi-am 
propus s-o întreprind cu mult timp în urmă spre buna folosire a clipelor mele de 
răgaz, aducere aminte, învăţătura urmaşilor şi bucuria prietenilor şi rubedeniilor. 
 Pentru a duce la bun sfârşit ceea ce se aşteaptă de la o povestire ca aceea 
căreia cu aceste rânduri îi dau curs, trebuia s-o încep cu momentul naşterii mele, 
fapt ce a avut loc la nişte Calende ale lui Ianuarie, ca şi azi, în anul DXV de la 
Întemeierea Romei, zi importantă, fiind începutul anului şi aflându-se sub protecţia 
Iunonei şi a lui Ianus Bifrons, protectori care desigur au fost cam fără băgare de 
seamă în ce mă priveşte, căci naşterea mea a răpit viaţa celei care mi-a dat-o, 
lăsându-mă, de îndată ce-am venit pe lume, orfan de chipul precum şi de 
dragostea, înţelegerea şi căldura mamei mele. 

                                                 
26 26 EMILIO MONZÓ GIMENO, născut la Valencia la 8 noiembrie 1940. A locuit la 
Barcelona din 6 ianuarie 1941 până în 12 octombrie 1958. La Valencia după această dată. 
 STUDII: Bacalaureatul la Barcelona, Diploma de Drept la Valencia, din 1959 până în 
1964. Avocat al Ilustrului Colegiu din Valencia din 1965 până în prezent. 
 PUBLICAŢII: În diverse reviste şi periodice din 1958 până în prezent. 
COMPILAŢIA DISPOZIŢIILOR ÎN VIGOARE LA CONSILIUL MUNCII ŞI 
PREVEDERILOR SOCIALE, 1982-1992, Ee, Valencia, 1992. 
 În România, povestirea VISELE LUI JUAN ALCONCHEL, publicată în volumul 
MIŞCĂRI NOCTURNE - PROZA SPANIOLĂ ACTUALĂ, Călăraşi, 1992 şi în revista 
LITERATORUL, Nr. 19/1993. OPERE INEDITE: IBAR TYRIS; FILÓN DE VALENTIA şi 
NADIE CONTESTÓ AL TELÉFONO (NIMENI NU A RĂSPUNS LA TELEFON). A 
participat la diverse săpături arheologice din epoca romană şi iberică, sub auspiciul Universităţii 
din Barcelona. A participat, din ianuarie 1995 până în iulie1996 la programul radiofonic 
VALENCIA MONUMENTAL, editat de RADIO LUZ (100.0 FM), în cadrul căruia realiza 
săptămânal un comentariu despre un monument din Valencia. 
 PASIUNI: Istoria, Liteartura şi Arheologia. 
 CĂLĂTORII: În 1964, Franţa, Italia, Egipt; în 1974, România Bulgaria şi Turcia; în 
1975, Franţa; în 1980, Italia, Cetatea Vaticanului, Franţa, Monaco; în 1981, Grecia; în 1986, 
Franţa, Italia, Iugoslavia, România, Ungaria, Austria, Germania, Elveţia; în 1990, Franţa, 
Monaco, Italia, Iugoslavia, Ungaria, Austria, Germania, Liechtenstein, Elveţia; în 1993, România; 
în 1995, Marea Britanie. 
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 Numele meu este Caius Marcius Retilus Hispanicus Valentinus, fiul lui 
Caius Marcius Retilus Hispanicus, din neamul lui Numa Pompilius şi al lui Ancus 
Marcius, al doilea şi al patrulea din Regi de la început ai Romei. În afară de aceşti 
iluştri strămoşi, se numără printre cei ai neamului meu nume la fel de cunoscute, 
precum Caius Marcius Retilus, care a fost Consul al Romei în anul CDXLIII 
A.U.C., tocmai în anul în care Agatocles din Siracuza, după ce a fost învins în 
bătălia navală de la Himera a hotărât, printr-un îndrăzneţ gest, să invadeze Africa, 
asediind mândrul oraş Cartago, secularul duşman al Romei. 
 Printre cei din neamul meu se numără şi Caius Marcius Coriolanus, pildă 
de iubire de fiu, chiar dacă nu s-ar putea spune acelaşi lucru despre iubirea sa de 
patrie. 
 Am deschis ochii spre această lume în cetatea Saguntum, numită Zacyntos 
de către greci şi cunoscută azi şi cu numele de Arse, cetate care cu treizeci şi unu 
de ani înainte a fost asediată de Hanibal, faimosul Conducător punic din nobila 
familie a Barcizilor, care a putut s-o cucerească abia după un cumplit asediu de opt 
luni, vrednic de aducere aminte. 
 Cartaginezii, stăpâni la vremea aceea pe aproape jumătate din Hispania, au 
reuşit să pună stăpânire pe Arse, chair dacă cu preţul unor uriaşe pierderi pentru 
ambele tabere, deşi puţin a durat cucerirea lor, căci la puţină vreme au fost nevoiţi 
să plece lăsând din nou cetatea  în mâinile edetanilor, paşnic popor de agricultori 
când vremurile sunt liniştite, dar de cumpliţi războinici când nevoia îi impinge să 
pună mâna pe arme. 
 Atunci îl veţi vedea pe dârzul ţăran lăsându-şi uneltele, schimbându-le cu 
ascuţitele falcatas27, pe care ei ştiu să le mânuiască mai bine ca oricine. Şi când 
priviţi chipul viteazului războinic, cu ochii întunecaţi sub viziera coifului strălucitor 
cu un enorm panaş, cu greu veţi recunoaşte în el privirea liniştită a ţăranului sub 
năframa ce-i acoperă fruntea udă de sudoare. 
 Popor viteaz, care ştie să-şi apere pâinea, atât cu sapa cât şi cu sabia, şi 
care cu aceeaşi hotărâre şi îndârjire azvârle seminţe ori săgeţi. 
 Când îi veţi vedea doborând un trunchi cu puternicele lovituri ale securii 
lor, gândiţi-vă că la fel de hotărâţi ar străpunge cu sabia pe un duşman. Apoi se vor 
întoarce acasă purtând roadele câmpului ori bunurile prăzii. 
 Ca prieteni, nu veţi găsi pe nimeni mai buni ca edetani. Vă vor da totul. 
Acoperiş, hrană, tovărăşie şi mai ales, taifas. Vor dormi pe jos pentru a vă ceda 
patul lor, vor posti pentru a vă da de mâncare, se vor dezbrăca pentru a vă dărui 
mantia lor, îşi vor lăsa de izbelişte pământurile pentru a vă însoţi. Pe toate acestea 
le vor face, ba chiar mai mult, nu numai cu prietenul, căci asta n-ar fi mare lucru, ci 
chiar şi cu străinul pe care nu-l vor mai vedea niciodată. Va trebui să vă îndestulaţi 
cu hrana lor şi să vă îmbătaţi cu vinul lor, şi în acelaşi timp să ascultaţi cu răbdare 
poveştile lor şi să râdeţi de glumele lor. 

                                                 
27falcata, sabie încovoiată, specifică, războinicilor iberici, arma iberică prin excelenţă (cf., Manuel 
Seco, Diccionario...), n. tr. 
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 Dar aşa cum, ca dovadă a prieteniei, vă vor da totul, ba chiar mai mult, 
chiar de-ar fi să se împrumute pentru asta, nu veţi găsi, pe de altă parte, duşman 
mai fioros, mai aspru ori mai viteaz. Va lupta fără a se descuraja nici în faţa 
împrejurărilor celor mai potrivnice. Nu-l vor speria nici numărul nici forţa 
duşmanilor, şi cât îl vor ţine puterile va lovi cu falcata lui, această sabie care în 
mâinile sale este un teribil mesager al morţii. Nu veţi întâlni duşman mai nemilos, 
neînstare a se înduioşa nici în faţa suferinţei altuia nici a lui. 
 Iar când se va vedea înfrânt, neputând să-şi doboare adversarul, 
neputincios în faţa năvalei unor forţe superioare, înainte de a pieri, lucru pe care 
adesea îl va face cu propria-i mână pentru a nu-i lăsa potrivnicului satisfacţia 
triumfului, va pregăti un deznodământ cumplit şi sângeros, care-l va face pe celălalt 
să se simtă împuţinat în victoria sa, în timp ce edetanul va rămâne înălţat cu 
înfrângerea sa. 
 Opt luni i-au trebuit uriaşei oştiri africane, cea mai puternică de pe faţa 
pământului, pentru a cuceri Arse, şi când în sfârşit, după nenumărate pierderi pe 
care atâta avea să le regrete mai apoi, Hanibal a reuşit să intre în cetate, simţind 
încă durere de pe urma săgeţii ce-i străpunsese şoldul, singura lui pradă au fost 
cadavrele dezbrăcare şi ruinele. N-a putut jefui nimic mândrul fiu al lui Amilcar. 
Nici măcar veşmintele apărătorilor. Totul fusese dat pradă flăcărilor. 
 Nu i-a folosit la nimic africanului cucerirea sa. N-a putut să ia pe nimeni 
în robie, căci muriseră toţi. N-a putut să pună mâna pe nimic, căci arsese totul. Şi 
în timp ce călare pe calul său înainta printre grămezile de morţi, ale căror chipuri 
începeau să se înnegrească şi să se acopere de muşte verzi, i s-a părut că aude 
izbucnind dintre buzele mute ale morţilor cel mai mare şi mai batjocoritor hohot 
de râs. 
 Hanibal a plecat şi nu se va mai întoarce niciodată. Curajul saguntinilor l-a 
mişcat şi se simte obligat, pentru a-şi linişti conştiinţa, să-i înapoieze ceva din ceea 
ce i-a luat, reconstruind cetatea. Case noi, străzi noi, pieţe noi, temple noi, ziduri 
noi. 
 Cartaginezii se proclamă prieteni ai edetanilor. Lupta a rămas în urmă, e 
ceva ce aparţine trecutului şi trebuie uitat. Acuma privirile trebuie îndreptate 
înainte, spre viitor. 
 Şi Arse îşi capătă din nou locuitorii. Se întorc saguntinii în cetatea lor 
reconstruită, dar acum sunt oameni liberi. Nu se simt dominaţi de cuceritorii care, 
cu înţelepciune, se feresc a se amesteca în cârmuirea cetăţii. Nu sunt respectate 
legile punice şi nu sunt adoraţi zeii lor. Arse are zeii săi şi legile sale, iar străinii nu 
caută a impune nici pe unii nici pe celălalte. Au învăţat lecţia iar acum tolerează şi 
sunt toleraţi. 
 Puţin timp rămân, totuşi, africanii. Ceva mai mult de un an. Roma soseşte, 
în sfârşit, cu doi ani întârziere. Arse, acum Saguntum, este romană. Iar romani 
sunt, suntem prieteni. Întotdeauna am fost, ăsta e adevărul, şi o bună dovadă de 
prietenie a dat cetatea jertfindu-se pentru Roma, permiţând oştirii ei să se 
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pregătească. Hanibal n-a putut niciodată să recupereze cele opt luni pierdute în faţa 
zidurilor cetăţii Arse. 
 Totuşi sunt unii care afirmă că lucrurile nu s-au întâmplat aşa. Sunt cei 
care vorbesc despre o luptă de interese între două grupări saguntine, cea a 
proromanilor şi cea a susţinătorilor Cartaginei. Sunt unii care au ajuns să afirme că 
indigenii se vindeau celui mai bun ofertant. De faptul că cetatea a fost asediată 
nimeni nu se mai îndoieşte, dar aceste voci discordante susţin că nu toţi saguntinii 
erau împotriva lui Hanibal. S-a spus chiar că jertfirea apărătorilor pe ruguri este o 
exagerare a rapsozilor, o licenţă poetică în sfîrşit, şi că după predare, căci a avut loc 
o predare, gruparea procartagineză a fost cea care a avut acces la funcţiile de 
conducere ale cetăţii cu încuviinţarea invadatorului, şi că dacă acesta a trebuit să 
plece, asta s-a întâmplat datorită precipitării evenimentelor şi desfăşurării războiului 
cu Roma. 
 La toate aceste răuvoitoare versiuni am a răspunde că sunt cu totul false. 
Şi îmi sprijin afirmaţia pe mărturiile auzite din gura bătrânilor care au trăit personal 
faptele şi care cu blândă vorbă şi înduioşat glas au binevoit a-mi încredinţa 
amintirile lor. 
 Cert este că, într-adevăr, Roma s-a folosit de Arse, dar nu-i mai puţin 
adevărat că interesele Republicii erau mult mai presus decât cele ale acestor 
popoare primitive şi că, în plus, cauza era comună. Este un lucru cert că Roma a 
venit la Saguntum şi a rămas, aducând marile daruri ale cârmuirii, culturii, ordinii, 
civilizaţiei şi păcii sale. 
 Şi romană era Saguntum când ochii mei au văzut pentru prima oară 
lumina. Romană şi edetană în acelaşi timp, căci edetanul nu-şi reneagă niciodată 
rasa, religia, limba şi legile ibere, chiar dacă cu noi se exprimă în dulcea noastră 
limbă. 
 În ziua de azi, şi vorbind numai limba latină, călătorul poate străbate 
aceste ţinuturi fără mari probleme, căci până şi în cele mai mici cătune întotdeuna 
este cineva, sau sunt mulţi, care o cunosc. Dar dacă acel călător neliniştit vrea să 
pătrundă în sufletul acestui nobil, viteaz şi generos, îi recomand să-i înveţe limba, 
bogată în cuvinte, plăcută auzului în intonaţia ei, chiar dacă fonetica îi este cam 
aspră. Este de asemenea recomandabil, chiar dacă mai puţin necesar, a se cunoaşte 
alfabetul ei, care, deşi diferă puţin de la o zonă la alta, seamănă cu cel fenician. În 
felul acesta, va putea citi inscripţiile şi documentele care aici de obicei sunt 
scrijelate pe foi de plumb, suport desigur mai durabil decât cel oferit de papirus sau 
de tăbliţele de ceară. Să nu se creadă că din aceată cauză printre iberici ar fi mai 
mulţi analfabeţi decât printre romani. Atât la ei cât şi la noi, cunoaşterea artei limbii 
scrise este foarte limitată. 
 Când vă veţi întâlni cu un iber, fie el edetan, contestan, turdetan, layetan 
sau din oricare alta din nenumăratele aşezăminte ale acestei rase, vorbiţi-i pe limba 
lui şi atunci toată generozitatea şi ospitalitatea de care v-am vorbit înainte, se va 
revărsa asupra voastră. Lăudaţi rodnicia pământurilor lui şi vă va copleşi cu roadele 
lui. Elogiaţi bogăţia lui şi vă va umple de daruri, mărturisiţi bunăstarea casei lui şi 
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nu vă va lăsa să plecaţi. Dar nu ridicaţi în slăvi frumuseţea nevestei lui căci vă va 
lovi cu sapa sau cu ce-i va cădea în mână. Lăudaţi, asta da, îndemânarea ei ca 
bucătăreasă şi se va da în cinstea voastră cel mai gustos, hrănitor şi bogat ospăţ.   
 Dar sunt şi arţăgoşi, căutând râcă la cea mai mică pricină. Obişnuiesc să 
poarte un pumnal ascuţit, asemănător cu o mică sabie, la brâul lor larg, care nu-i 
decât o fâşie de pânză înfăşurată la cingătoare, şi acest instrument foloseşte atât 
pentru a tăia o pâine, cât şi pentru a despica un fruct sau a se înfige într-un piept. 
 Glumeţi şi mucaliţi sunt ca nimeni altul, arătând mare isteţime în poznele 
lor care de multe ori ni s-ar părea din cale-afară de aspre, deşi ei le primesc râzând 
şi le suportă fără probleme. Dar niciodată nu tolerează, totuşi, nici o dojană la 
adresa nevestelor, fiicelor sau surorilor. O imprudenţă în această privinţă poate 
avea urmări tragice. 
 Edetanii sunt foarte iubitori de vânătoare, doborând vânatul cu lovituri 
sigure de pietre azvârlite cu îndemănare măiastră din prăştiile lor, unele din piele, 
cele mai multe din pipirig, foarte bogat prin aceste ţinuturi. La fel ca războinicii 
baleari, atât de apreciaţi ca mercenari ai Romei, dispreţuiesc arcul şi săgeţile. Şi pot 
să depun mărturie că lovitura unei pietre azvărlite cu ajutorul unei astfel de unelte 
este, cu-adevărat, distrugătoare. 
 Dacă vreţi să le faceţi pe plac, lăsaţi-vă învins de îndemânarea lor. Chiar 
dacă vânatul e în apropierea săgeţilor voastre, lăsaţi-l pe el să-l doboare cu o 
lovitură de piatră bine ţintită. Lăudaţi atât îndemânarea lui la ţintit cât şi precizia şi 
puterea loviturii lui, şi nu va ezita să vă dăruiască vânatul doborât. Şi ceea ce este 
mai important, veţi fi câştigat un prieten care niciodată nu vă va dezamăgi. Şi ţineţi 
seama că printre edetani, prietenia dată este pentru totdeauna. 
 Aşezările iberilor sunt construite de obicei în locuri greu de ajuns şi uşor 
de apărat. Aproape întotdeuna pe vârful unui deal de unde se poate zări o largă 
panoramă, deşi nu tocmai pentru a contempla frumuseţea peisajului, lucru de la 
care nu se dă în lături edetanul când după o îmbelşugată masă se aşează la poarta 
casei sale pentru a se bucura de spectacolul unui apus de soare, cât pentru a putea 
desluşi de departe prezenţa unui posibil duşman. 
 Aşezările sunt întotdeauna înconjurate de ziduri groase alcătuite din pietre 
enorme, care în unele locuri precum Tárraco sunt de-a dreptul uriaşe, mai înalte, 
adesea, decât un om, ca acele construcţii pe care, după cum se spune din bătrâni, 
le-au înâlţat Ciclopii, căci oameni nu pot urni din loc asemenea coloşi. În Tárraco 
totuşi, deşi nu sunt mai prejos de cei din cetăţuia lui Agamemnon în Peloponez, 
asemenea coloşi nu au fost înălţaţi de rudele lui Polifem ci de oameni, şi încă la o 
dată foarte apropiată. Înţeleapta combinaţie dintre pârghie, efortul lucrătorilor şi 
biciul vechilului, a fost făuritoarea acestor minuni.                
    

(fragmente dintr-un roman istoric inedit) 
 

     Traducere şi prezentare  
de Viorel RUJEA 
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Liviu MOSCOVICI (ISRAEL) 
 

MADELEINE DAVIDSOHN ŞI  
UNIVERSUL FEMININ 

 
  “…reconstituirea trecutului apropiat devine o aventură spirituală.  

Ispititoare întotdeauna, dar putîndu-se transforma uneori 
 într-o confruntare esenţială cu propria personalitate..” 

      Iosef  Eugen Campus 
 

 
În ultimile ediţii ale 

ziarului “Viaţa noastră” din anii 
2006 şi 2007 am publicat  două  
anchete literare sub  titlul 
“Bilanţuri şi proiecte literare”. 
Am încercat în felul acesta să 
subliniem succesele  care au 
marcat viaţa literară  de limbă 
română din Israel. Cunoscînd că 
în anul 2008 au apărut cîteva 
romane de valoare, am iniţiat 
(începind cu ziarul din  11 
decembrie 2008)  un ciclu de 
articole (sub titlul “OFENSIVA 
ROMANULUI”),  care  se 
referă  la prozele  scriitorilor 
Virgil Duda, Leon Volovici, 
Mirel Brateş, Yotam Reuveni, 
Madeleine Davidsohn, Paul 
Leibovici. Proze care au adus 

literaturii de limbă română din Israel, literaturii române în general, un 
prestigiu deosebit.  Publicarea acestor articole la sfîrşit si început de an 
continuă, oarecum, anchetele literare ale anilor trecuţi, întărind convingerea 
că  literatura de limbă română din Israel obţine  realizări importante , ştiind 
că romanul  este cel care conferă, într-un grad înalt,  dimensiunea autentică 
a unei literaturi şi  care o popularizează în afara graniţelor sale. 

În anul 2008 a apărut o carte  care a reţinut  atenţia atît a  criticii 
literare cît şi a cititorilor. Este vorba de volumul: DAVIDSOHN Madeleine, 
Paradisul rătăciţilor. Roman. Buc., Editura Ideea Europeană, 2008,  172 p. 
Cu o notă biobibliografică (p.3) şi o prezentare pe coperta a IV-a.  

O carte care atrage prin titlu, prin prezentarea grafică dar ,mai ales, 
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prin tematică. Autoarea nu este la prima apariţie , cărţile ei au unitate şi ele 
alcătuiesc un univers bine determinat, literatura ei apropiindu-se de cea a 
unor scriitori cunoscuţi  din literatura română care au ales orientarea spre 
fabulos, spre o încrengătură dintre real şi fantastic, fără însă a avea  
ingredientele livrescului. Am putea vorbi de o apropiere de literatura unui  
Ştefan Bănulescu, poate şi o influenţă a prozelor fantastice ale lui Mircea 
Eliade. 

În viaţa literară israeliană, Madeleine Davidsohn nu  a apărut de 
mult. În anul 2000 a publicat la Editura Minimum volumul “Intrare liberă”. 
Poeme. Urmează, în 2001, volumul “Întinde mîna zilei care vine. Proză”. În 
2003, apare la Editura Libra un volum de proză scurtă  întitulat “Al cincilea 
anotimp”. Cu anul 2006, autoarea intră în sfera omanului: apare, tot la 
Editura Libra, cartea  “Femeile nopţii” pentru ca în 2008 să iasă de sub tipar 
volumul  “Paradisul rătăciţilor”. 

În nici zece ani, Madeleine Davidsohn (Haifa)  reuşeşte să fie autoarea a  
cinci volume  care o aşează, fără drept de apel, în rîndul scriitorilor de 
succes din Israel şi  îi stabileşte un loc bine determinat în bibliografia 
scriitorilor care scriu în limba română din afara graniţelor României de 
astăzi. 

Despre prozele  Madeleinei Davidsohn au scris  mai mulţi critici  
literari, atît din Israel cît şi din România. Volumul “Al cincilea anotimp” are 
o postfaţă semnată de  prof dr. Romul Munteanu, cunoscut prin studiile 
deosebit de ample din domeniul istoriei literaturii universale şi prin 
contribuţia sa la editarea, în România , a capodoperelor aceleiaşi literaturi. 
Iosef  Eugen Campus,  Ion Cristofor, Aura Christi, George Bălăiţă sînt 
numai cîteva nume care au cercetat si au subliniat calităţile artistice ale 
prozatoarei noastre. În revista „Convorbiri literare” (nr. 4, 2007) criticul 
Constantin Dram a publicat o interesantă cronică la romanul „Femeile 
nopţii”. Ziarul “Viaţa noastră” şi-a făcut o datorie de a publica, sub 
semnătura noastră,  mai multe cronici referitoare la  prozele autoarei. Vezi 
în acest sens ediţiile ziarelor din  30 dec. 2005,  11 aug. 2006 şi 9 mart. 2007. 
Trebuie să adăugăm şi  un interviu luat de noi şi  publicat în ziarul din 15 
feb. 2008 si o declaraţie  cuprinsă în ancheta “Bilanţuri şi proiecte literare “ 
din 28 dec. 2007. Toate acestea, ca şi alte materiale critice, analizează, cu 
atenţia cuvenită, o proză care are un specific deosebit în ansamblul literar 
israelian. 

Valoroasă este şi remarca eseistei  Gina Sebastian Alcalay, care într-
o cronică publicată în revista Minimun (nr.236, nov. 2006, p.48)  precizează: 
”In ultimul timp  au apărut  lucrări de proză- precum romanele lui Duda, Mirel Brateş 
sau Madeleine Davidsohn care/… /îi înscrie fără putinţă de tăgadă în rîndul 
prozatorilor naţionali, preocupaţi aproape exclusiv de problemele, obiceiurile, 
idiosincraziile,mentalităţile, ideile predominante şi evoluţia societăţii noastre”. 

Prezentarea pe care editura o face romanului  dă unele răspunsuri, 
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chiar dacă acestea sînt  succinte şi lasă loc la dezvoltări ulterioare. Stabilind  
cîteva trăsături comune prozei semnate de Madeleine Davidsohn, autorul 
prezentării  scrie: “ Fără a fi o continuare a romanului “Femeile nopţii”, autoarea 
reia- în “Paradisul  rătăciţilor”- un personaj misterios, Mara, o fetiţă surdo-mută care 
devine eroul principal. Revenită- după o absenţă îndelungată, în Israel, Mara,  acum 
pictoriţă celebră, este invitată să-şi expună tablourile la o prestigioasă galerie. 
Organizarea expoziţiei o pune şi pe ea şi pe cititor în legătură cu o galerie de personaje 
fascinante care se impune atenţiei din capul locului: Koni, negresa, managerul Marei, se 
trage dintr-o familie de foşti sclavi din Africa; bunica lui Kony,practicantă ferventă a 
magiei; Ana ,curatoarea expoziţiei, un copil crescut în România după ce părinţii 
hotărăsc să fugă din ţară cu prilejul unei excursii, în Vest, lăsînd-o in grija bunicii; 
Beny, fiul unei criminale ce intervine nu odată în topografia poveştii,creînd o atmosferă 
tensionată şi conferind romanului momente de suspans. Romanul se citeşte cu sufletul la 
gură, nu rareori invocîndu-se fundalul fascinant  şi dramatic al Ţării Sfinte”. 

Iată, în cîteva cuvinte schema romanului. El atrage şi prin tematică, 
şi prin realizarea artistică. Personajele Madeleinei Davidsohn au fiecare o 
identitate bine precizată, trăiesc în spaţii precis delimitate, au structuri 
sufleteşti complicate, traversează timpuri şi spaţii grele, au un circuit al 
destinului cu totul deosebit. Întîmplările care marchează viaţa fiecărui 
personaj rămîn întipărite în memoria cititorului. Uneori, aceste întîmplări  
sînt marcate de  fantastic, lucru care este caracteristic şi prozelor anterioare 
ale autoarei, preocupată de  fantasticul din  viaţa omului. 

Caracteristică este şi prezentarea mediului feminin. Reluînd 
elemente din povestirile deja publicate, îndreptîndu-se spre viaţa femeilor, 
autoarea aduce în acest roman cîteva tipuri  bine conturate de femei, “ femei 
puternice”  cum le caracterizează scriitoarea Aura Christi, editoarea romanului 
“Paradisul rătăciţilor”, în ciuda unui umăr relativ mare de personaje (tineri , 
adolescenţi, oameni în vîrstă) este un roman destinat a zugrăvi tablouri 
populate de femei cu structuri spirituale bine precizate, femei care luptă 
pentru a răzbi în viaţă, femei care iubesc, trăiesc drame ,sînt trădate de 
bărbaţi, iartă, muncesc… Uneori rătăcesc în hăţişurile vieţii… Un mediu 
feminin cu răsărituri de soare  dar şi cu apusuri, un mediu feminin  proiectat  
în realitatea unor spaţii geografice diverse: Israel, România, Rusia,  Africa…, 
ţinuturi nu întotdeauna blînde, aşa cum este şi viaţa personajelor cărora 
Madeleine Davidsohn le-a dat contur.  

Printre elementele artistice pe care autoarea le-a folosit putem vorbi  
de creionarea rapidă a personajelor. Cititorul intuieşte imediat parametrii 
sufleteşti ai eroinelor, ca si a personajelor din rindul bărbaţilor. Romanul are 
cîteva puncte de o  intensitate deosebită, pagini reuşite care marchează, de 
altfel  momentele importante ale vieţii  parcurse atît de Mara, cît şi de 
celelate eroine din roman. Există şi  un element de fantastic în curgerea  
subiectului, ceea ce întăreşte nevoia de a citi cu atenţie paginile cărţii. 
Trebuie să subliniem şi  tehnica literară folosită. Autoarea a simţit nevoia, 
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uneori, să caracterizeze  mai amplu  cîte un personaj, foloseşte în acest sens, 
în afara dialogului şi a descrierii, si alte modalităţi: introduce în structura 
cărţii “scrisori” pe care  personajele le scriu, scrisori care dau posibilitatea  
aşternerii unor gînduri, unor idei şi concepte care aduc  o noutate în 
desfăşurarea acţiunii. (v. de exemplu, p. 171-173). 

Trebuie, de asemenea, să remarcăm buna cunoaştere  a limbii 
române. Madeleine Davidsohn foloseşte cu pricepere calităţile limbii 
române, stăpîneşte bine vocabularul actual, întîlnim figuri de  stil care dau o 
notă modernă textului. 

În acelaşi timp, evoluţia subiectului, evoluţia vieţii personajelor, ne 
conduce spre un  final deschis. Acţiunea nu se opreşte la vernisajul 
expoziţiei  de pictură din Israel. Eroina visează la  cele ce vor urma şi pe 
care autoarea nu ni le spune decît fugitiv: “Viitorul ei tablou i se contura 
înaintea ochilor cu o claritate neobişnuită. Turlele catedralelor, clădirile semeţe, podurile 
peste Neva şi rîul… Vapoarele fluviale cu fumul ridicat deasupra luciului neted. Golful 
săpat în malul abrupt ca o scoică şi liniile de cale ferată. Şiragul de lumini ai vagoanelor 
unui tren fugind spre orizonturi fără de graniţe, acolo unde fluviul dispărea în ocean.De 
pe cheiul Fontanka Mara aruncă în valuri cîteva monede. Bătaia unui clopot îi ajunse 
în urechi vibrînd  prin aer ca o rugăciune şi Mara se simţi mai aproape de Dumnezeu. 

- Trebuie să ajung aici !”(p. 174) 
Un tablou cu care se încheie cartea. Trecutul, “un trecut apropiat”, ce 

prefigurează viitorul. Viziunea unui rîu  curgînd spre nesfîrşit, spre mare, 
viziunea unui tren ce pleacă spre orizonturi fără graniţe, iată elemente 
(metafore reuşite !)  care prefigurează viaţa pe mai departe a Marei, eroina 
ce  luptă pentru viitorul ei, pentru  o viaţă implinită, pentru a-şi  realiza 
destinul . 

Rîndurile cu care se incheie romanul constituie şi ele  o formulă  
artistică a prozatoarei Madeleine Davidsohn, una proprie şi originală, şi  pe 
care o dorim  şi în viitoarele romane de succes. 
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MERIDIANE LIRICE 
POEŢI DIN ARMENIA 

 
 
 
Avetik ISAHAKIAN  
 

Îi văd 
 
Îl văd în amurgul liniştit. 
Fumul subţire ridicându-se din hornul casei părinteşti. 
Afară legănatul sălciilor. Iar în cotloane-ntunecate 
greieri invizibili îşi încep cântatul. 
 
O văd pe mama la lumina lămpii.  
Nepotuil i se caţără-n poală să doarmă. 
Iar când îmi leagănă pruncul  
Ştiu că se roagă-n tăcere:  
Mai întâi ca mâna Domnului s-atingă orice rană,  
orice bolnav, orice om plecat departe de casă. 
 
Iar apoi ca el să-i îndrume  
fiul, rătăcitorul ei copil.  
Fumul se ridică din hornul casei părinteşti. 
Mama se roagă, fiel meu îi doarme în poală. 
Greierul în invizibile cotloane  
cântă sălciilor insensibile ce se leagănă.  
 

 
Mirajul 

 
Într-o zi în deşert un beduin  
a privit în sus şi-a văzut un miraj licărind  
în faţă. Nu era apă, ci splendoarea  
unei fete strălucitoare.  
 
În deşertul  însetat, arzând  
printre spini, sub un soare puternic  
a-ncercat s-o atingă dar în locul  
acelei minunate iubiri a găsit moartea.  
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În somnul lui immaterial, nemuritor  
încă mai vedea splendoarea acelei fete licărindu-i înaintea ochilor, veşnic miraj. 
Şi în nesfârşitul lui vis a-nceput să meargă s-o caute..  
 
 
Hovhannes SHIRAZ 
 
 

Impromptu 
 

Eram paşnici ca munţii noştri,  
Ne-ai invadat ca furtunile pustiitoare. 
Ne-am ridicat împotriva ta ca munţii noştri,   
Tu ai urlat ca furtunile pustiitoare. 
Dar noi suntem veşnici ca munţii noştri, 
Tu vei dispărea ca furtunile pustiitoare.  
 

 
 

Stejarul şi vulturul 
 

Mi-am aşezat inima-ntr-un stejar bătrân; 
Stejarul veştejit a-nverzit din nou,  
S-a-nălţat sus, a-nfruntat vântul,  
Şi, revenit la tinereţe, a foşnit mulţumit.   
 
Iar inima mea sfâşiată de iubire, atât de dornică să zboare,  
Am aşezat-o-n pieptul unui vultur muribund;  
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Vulturul moribund şi-a desfăcut aripile şi s-a-nălţat,  
După pradă ca-n zilele tinereţii lui.  
 
 
Hrachia HOVHANNISIAN 
 

Lebăda 
 

Se spune că lebăda iubeşte-o singură dată,  
Iubeşte-o singură dată, iubeşte pentru vecie,  
Iar când vine moartea, lebăda-şi desface aripile,  
Cântă o singură dată şi moare odată cu unicul ei cântec.  
Iubito, te-am căutat toată viaţa,  
Iar odată ce te-am găsit te-am iubit mereu;  
Şi doar aici se-nrudeşte iubirea noastră  
Cu nobila legendă a lebedei.  
 
 
Nairi ZARYAN  
 

 
Ţării mele 

 
Azi noapte-am avut un vis frumos:  
Reclădeam casa copilăriei mele,   
Cerul copilăriei mele era deasupra capului meu,  
Iar zorii  îmi luminau sufletul.  
 
Mama era acolo, faţa îi strălucea de lumină,  
Pârâul bolborosea în limba mea maternă,   
Un copac bătrân se mişca-n grădină -  
Totul era atât de familiar, asemenea primăverii.  
 
Raza de soare ce s-a ivit de sub acoperiş  
Părea a fi cheia de aur a sufletului meu,  
Soarele privea-n jos cu o căldură maternă,  
Lumea era plăcută şi cunoscută. 
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Silva KAPOUTIKYAN 
 

 
 

Proporţie 
 
De pe văi,   
apare Araratul ca un munte obişnuit   
mic chiar..  
Dar iată , din vârful 
altui munte 
apare 
de parcă  
un nevăzut uriaş  
l-ar fi ridicat pe o palmă de nori 
sus la ceruri.  
 
E nevoie să uric 
ca să-i sesiszezi înălţimea. 

 
 

Căldură 
 

Păşesc şi luminez strada 
cu focul tău.  
O luminezi şi tu, dar cu al ei.  
Mă dor, râd de, 
tânjesc după cuvintele tale.  
 
Te-apleci şi tu, dar spre ea. 



 98 

Pe dinăuntrul visului meu 
e chapul tău.  Pe interiorul 
visului tău e al ei.  
Asta e. Asta-i viaţa. 
  
S-o trăim iubind.  
Să lăsăm lumea să se mişte, 
fără săn e-amintească pe noi, 
eu, cu focul tău, 
tu, cu al ei..  
 
 
Gourgen MAHARI  
 

Azi 
 
Azi ochii tăi sunt luminoşi 
ca ai unui copil şi mă privesc 
prea de-aproape şi insistent. 
Părul tău negru,  
brâul tău de toate zilele 
pe care-l porţi.  
Azi ochii tăi sunt luminoşi, 
deschişi ca de copil.  
Fiecare mişcare a ta, uşoară, 
liniştitoare, intimă şi calmă.. 
Pielea ta ca grâul auriu, 
azi ochii tăi sunt luminoşi 
deschişi ca de copil. 
Ei mă privesc 
prea de-aproape. Şi insistent. 
 
 
Paruyr SEVAK  
 

Succesiunea generaţiilor 
 

La început fiecare generaţie 
gândeşte-n tăcere  
iar de-ndată ce-ncepe vorbirea 
îi irită pe cei în vârstă, 
îi irită, dar fără maliţiozitate, 
căci tinerii un-nţeleg 
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iar cei în vârstă-nţeleg tot timpul. 
 
Dumnezeule cel Bătrân, 
e adevărat că cel ce-nţelege 
şi acela care se-ndoieşte 
sunt sinonimi 
şi că fiecare generaţie 
dispare îndoindu-se? 
 
 
Moushegh ISHKHAN  
 
 

 
 

Limba armeană 
 

Limba armeană e lăcaşul  
şi limanul unde călătorul poate avea 
un acoperiş un zid şi de-ale gurii.  
El poate intra găsind iubire şi mândrie, 
închizând pe dinafară hiena şi fortuna. 
Arhitecţii ei au trudit de veacuri 
să asigure înălţime tavanelor ei. 
Câţi ţărani  
trudind zi şi noapte i-au menţinut 
hambarele pline, lămpile-aprinse, 
cuptoarele calde. 
Mereu reîntinerită, mereu bătrână, ea există 
veac după veac pe cărarea 
pe care o poate găsi orice armean 
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când se rătăceşte-n sălbăticia 
viitorului sau trecutului său.  
 
 
Hamo SAHYAN  

 
Şi ce m-a-nvăţat natura? 

 
Şi ce m-a-nvăţat natura? 
Acea vechime e veşnic reînnoită, 
ca insomnia să fie asigurată de cascade,  
iar repetarea să aducă somnul. 
Natura m-a-nvăţat răbdarea,  
şi că conştiinţa-nrobeşte,  
şi canioanele au proporţii, 
că rănile se vindica singure,  
că pământul negru e fertile.  
Natura m-a-nvăţat răbdarea,  
că sângerul e modest, 
că dăruirea-nseamnă fericire,  
că altruismu-nseamnă curaj,  
că modestia poate adduce fericire. 
Natura m-a-nvăţat răbdarea. 
 

 
Vedenie 

 
Am văzut cu spatele 
culoarea pericolului.. 
Am văzut cu pielea 
culoarea soarelui. 
văd cu ochii deschişi 
forma şi contururile.  
Dar văd abisul 
doar cu ochii mei închişi..  
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