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Acad. Basarab NICOLESCU 

 

NIVELURI DE REALITATE ŞI NON-

REDUCŢIONISM.  JUNG, PAULI, LUPASCO ÎN 

FAŢA PROBLEMEI PSIHOFILOZOFICE1 
 

Introducere 

 
Problema psihofizică, atât de importantă în 

gândirea lui Jung, Pauli şi Lupasco, pune cu acuitate 
problema conflictului său cu reducţionismul.  

Pentru a lămuri acest aspect, trebuie, înainte 
de toate, să distingem între "reducţie" şi "reducţionism". 
Sensul ştiinţific al cuvlntului reducţie este următorul: se 
reduce A la B, B la C, C la D etc. până la punctul în 
care ajungem la ceea ce se consideră a fi nivelul cel mai 
fundamental. Gândire umană urmează, în fond, acelaşi 
proces de reducţie. Reducţia este, din multe puncte de 

vedere, un proces natural al gândirii şi nu e nimic rău în asta. Singura problemă e să 
înţelegem ce se găseşte la capătul lanţului reducţiei: este acest lanţ circular? Dacă nu, 
cum se poate justifica conceptul de capăt al lanţului? 

În schimb, reducţionismul ştiinţific este ceva foarte diferit. El desemnează 
explicaţia proceselor spirituale în termeni de procese psihice, care, la rândul lor, sunt 
explicate prin procesele biologice, care, la rândul lor, sunt explicate prin procesele 
psihice. Cu alte cuvânte, un om de ştiinţă care se conformează viziunii comunităţii sale 
reduce spiritualitatea la materialitate. Reducţionismul filosofic răstoarnă lanţul: el reduce 
materialitatea la spiritualitate. Cele două tipuri de reducţionism ţin de ceea ce putem 
numi mono-reducţionism. 

Anumiţi filosofi adoptă o abordare dualistă: ei consideră că materialitatea şi 
spiritualitatea sunt radical distincte. Abordarea dualistă este o variantă de reducţionism 
filosofic: ea corespunde cu ceea ce putem numi multi-reducţionism. Putem chiar 
identifica, in literatura de tip New Age, inca o forma diferita: cea de inter-reducţionism: 
se atribuie anumite proprietăţi de ordin material entităţilor spirituale sau, invers, se 
atribuie anumite proprietati de ordin spiritual obiectelor materiale. 

Poziţia opusă reducţionismului, anti-reducţionismul se exprimă prin holism 
(semnificând ca Totul e mai mult decât suma pmilor sale şi determină proprietăţile 
părţilor sale) şi prin emergentism (care înseamnă că noile structuri, comportamente şi 

                                                 
1 Conferinţă prezentată la colocviul „Freud, Jung, Lacan: stadiul psihanalizei azi; 
noi lecturi şi progrese”, Castelul de la Hulpe, 16-19 septembrie 2008, precum şi la 
Casa de cultură a municipiului Cluj-Napoca, vineri, 10 aprilie 2009. 
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proprietăţi se nasc din interacţiuni relativ simple, care dau naştere, la rândul lor, la 
niveluri de complexitate crescânda). Holismul şi emergentismul îşi au propriile 
dificultăţi: ele trebuie să explice, fără sa dea argumente ad hoc, de unde vine noutatea. 

Vom vedea că noţiunea de niveluri de realitate este crucială pentru a reconcilia 
reducţionismul, atât de necesar în demersul ştiinţific, şi anti-reducţionismul, atât de 
necesar în studiul sistemelor complexe. 

 
Coincidentia Oppositorum şi iraţionalismul hermetic 

 

Vorbind despre resurecţia gândirii hermetice, Umberto Eco scrie: "Astfel, 
paradoxal, modelul hermetic contribuie la nasterea noului sau adversar: rationalismul ştiinţific modern. 
Irationalismul hermetic va emigra atunci la mistici si alchimisti, pe de o parte, la poeti si la filosofi, pe 
de alta, de la Goethe la Nerval şi Yeats, de la Schelling la von Baader, de la Heidegger la Jung. Şi nu 
recunoaştem, oare, în multe concepţii postmoderne ale criticii, noţiunea de alunecare continuă a 
sensului?". Puţin mai departe, Eco se referă direct la Jung: "Atunci când se opreşte din nou 
asupra vechilor doctrine hermetice, Jung repune problema gnostică a redescoperirii unui Sine originar". 
În fine, Umberto Eco ne descrie în ce constă deriva hermetică: "Caracteristica 
principală a derivei hermetice ni s-a părutt a fi abilitatea necontrolată de a aluneca de la 
semnificat la semnificat, de la asemănare la asemănare, de la o conexiune la alta. 
Contrar teoriilor contemporane ale derivei, semioza hermetică nu afirmă absenţa unui 
semnificat universal, univoc şi transcendental. El asumă că orice - admiţând că buna 
legatură retorică ar fi izolată - poate trimite catre orice altceva, tocmai pentru că există 
un subiect transcendent puternic, acel Unu neoplatonician. Acesta - fiind principiul 
contradicţiei universale, locul Coincidentiaei Oppositorum, străin oricărei determinări 
posibile şi, prin urmare, în acelaşi timp Tot, Nimic şi Sursa Indicibilă a Tuturor 
Lucrurilor acţionează astfel încât orice lucru se conectează la orice altceva, datorită unei 
pânze de păianjen labirintice de referinţe mutuale. Astfel, se pare că semioza hermetică 
identifică in orice text, ca in Marele Text al Lumii, Plenitudinea Semnificatului şi nu 
absenţa acestuia. Şi totuşi, această lume invadată de semnături şi guvemată de principiul 
semnificaţiei universale, permitea efecte de alunecare necontenită şi de respingere a 
oricărui semnificat posibil". Diagnosticul lui Umberto Eoo este seducător, dar se 
sprijină pe o eroare totodata logică şi epistemologică. 

Există, cu certitudine, o confuzie, care se traduce printr-un inacceptabil 
amestec de niveluri de inţelegere. Nivelul de inţelegere la care se situează gândirea lui 
Jung, Pauli şi Lupasco este radical diferită de acela, ivit dîntr-o reducţie sau alta, al 
parapsihologiei, al New Age sau al iraţionalismului hermetic contemporan. Cum s-a 
putut produce o asemenea confuzie? 
 

Fondul problemei: ne-am cufundat prea mult în secolul al XVII-lea 

 

Dificultatea unui răspuns e sporită de faptul că suntem confiuntaţi cu 
adevăraţi mutanţi. Jung este un mutant, necesarmente solitar, în domeniul său, care 
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aparţine ştiinţelor asa-zis "umane" sau "moi". Şi Pauli este un mutant, în domeniul său, 
care aparţine ştiinţelor asa-zis "exacte" sau "dure". Cât despre Lupasco, el este mutantul 
mutanţilor, cu a sa logică a contradicţiei. E drept că Pauli e un mutant mai puţin solitar, 
căci fizică a suferit o mutaţie colectivă fără precedent, prin apariţia mecanicii cuantice. 

Dar cei trei mutanţi se confiuntă cu exact aceeaşi problemă: non-
conformitatea fenomenelor pe care le studiază cu modelul de Realitatate care domnea, 
inoontestabil, în vremea lor. Nu erau posibile decât două atitudini în faţa acestei situaţii 
resimţită, cu siguranţă, în plan personal, ca dramatică. 

Prima soluţie constă în eludarea problemei, punând, pur şi simplu Realitatea între 
paranteze, ca pe un concept ontologic obscur şi non necesar pentru progresul ştiinţific. Este 
calea pe care au urmat-o, şi o urmează încă, majoritatea oamenilor de ştiinţă. 

Jung, Pauli şi Lupasco au ales calea infinit mai grea şi mai spinoasă - cea a 
inventării (sau, poate, a redescoperirii) unui nou model de Realitate. "Când omul de pe 
stradă spune «realitate», se gândeşte la ceva evident şi bine cunoscut - scrie Pauli. În schimb, pentru 
mine, formularea unei noi idei de realitate e sarcina cea mai importanta şi mai anevoioasă a epocii 
noastre. [...î Ceea ce am în minte - provizoriu - este ideea de realitate a simbolului. Pe de o parte, un 
simbol e rezultatul unui efort uman şi, pe de alta, indică existenţa unei ordini obiective în cosmos, din 
care oamenii sunt doar o parte". 

Dacă opera filosofică scrisă a lui Jung şi Lupasco e considerabilă, cea a lui 
Pauli se reduce la câteva articole, toate în germană. Ea se afla mai degrabă exprimată în 
corespondenţa sa şi ne descoperă un Pauli necunoscut de publicul larg - un mare 
gânditor, cu certitudine unul din cei mai mari dintre părinţii fondatori ai mecanicii 
cuantice. Fizicianul finlandez Kalervo Laurikainen, de exemplu, a pus la dispoziţia 
publicului câteva fragmente din corespondenţa lui Pauli cu Fierz, în cartea sa Beyond 

the Atom - The Philosophical Thought of Wolfgang Pauli, publicată mai întâi în 
finlandeză, în l985, şi apoi în engleză, în l988. Harald Atmanspacher şi Hans Primas au 
făcut, recent, o analiză foarte interesantă a gândirii filosofice a lui Pauli. Totul se petrece 
ca şi cum am resimţi o anumită stinghereală în faţa gândirii filosofice, marcată de 
influenţa lui Jung, a celui care a fost unul din cei mai mari fizicieni ai secolului trecut. 
Desigur, spiritul şi sufletul deranjează mereu. În domeniul ştiinţei asa-zis "dure", 
reprimarea inconştientului nu poate fi decât dură. Dar ce poate explica, mai profund, 
sentimentul difuz de pericol reprezentat de gândirea lui Jung, Pauli şi Lupasco? Fondul 
problemei este relativ simplu şi poate fi exprimat prin formula lapidară a lui Pauli, 
utilizată în repetate rânduri, în forme uşor diferite, în corespondenţa sa cu Fierz: ne-am 
cufundat prea mult în secolul al XVII-lea. Cu alte cuvinte, dacă civilizaţia occidentală 
persistă pe calea periculoasă a unei separări prea brutale între subiect-obiect, ştiinţă-
religie, fizicămetafizică, cauzal-acauzal, o catastrofă va fi iminentă. 
 

Sarcina cea mai importanta a timpului nostru: o noua idee de Realitate 

 

Jung, Pauli şi Lupasco nu s-au mulţumit să constate existenţa unui focar de 
distrugere potenţială a civilizaţiei noastre occidentale. Ei îşi pun problema construirii 
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unui nou model de Realitate, în acord cu experienţa psihologică, dar şi cu experienţa 
microfizică. Pasul următor era aproape inevitabil: atât Jung, cât şi Pauli şi Lupasco 
recunosc, pe căi diferite, existenţa unui isomorfism între lumea cuantică şi lumea 
psihică. 

Pentru Lupasco, de exemplu, structura ternară de sistematizări energetice se 
traduce prin structurarea pe trei tipuri de materie, dar care nu sunt izolate, separate: " ... 
materia nu pleacă de la" inanimat "... pentru a se ridica, prin biologic, din complexitate în 
complexitate până la psihic şi chiar dincolo: cele trei aspecte ale sale constituie ... trei orientări divergente, 
din care una, de tip microfizic... nu reprezintă o sinteză a celorlalte două, ci mai degrabă lupta lor, 
conflictul lor inhibitor... " . Conduzia că orice manifestare, orice sistem, comportă un triplu 
aspect - macrofizic, biologic şi cuantic (microfizic sau psihic) - este cu certitudine 
surprinzătoare şi bogată în consecinţe multiple. 

Lupasco nu a afirmat niciodată ca lumea microfizică este lumea psihică. El a 
pus doar în evidenţă isomorfismul dintre aceste două lumi, isomorfism datorat faptului 
că, acolo, nimic nu este de o actualitate (realitate) absolută şi că nimic nu este de o 
potenţialitate (irealitate) absolută. Lupasco nu a spus niciodată că sufletul s-ar afla în 
electron, sau în proton, sau în muon, sau în pion, afirmaţie care ar fi, de altfel, absurdă, 
caci, sutele de particule cunoscute sunt la fel de fundamentale unele ca altele. Lumea 
microfizică şi lumea psihică sunt două manifestări diferite ale unui acelaşi dinamism 
tridialectic. Isomorfismul lor, similar celui cercetat de Pauli şi Jung, este asigurat prin 
prezenţa continuă, ireductibilă a stadiului de terţ 
indus în orice manifestare. 

Tăcerea jenată care inconjoară lucrările lui Jung, Pauli şi Lupasco în lumea 
filosofilor e de aceeaşi natură. Cad consecinţele acceptării unui asemenea punct de 
vedere ar fi imense şi chiar incalculabile: un asemenea isomorfism ar pune sub semnul 
întrebării întreaga evoluţie a lumii modeme, de la Galilei până in zilele noastre. Dar 
aceasta reconsiderare nu e negatoare: ea cere doar o intoarcere la sursele modernităţii, 
întoarcere îmbogăţită cu toată experienţa aventurii tehnoştiinţei. 

Modelul de Realitate propus de Pauli poate fi rezumat în schema avansată de 
Laurikainen: observatorul este separat de real prin zidul inconştientului. 

La prima vedere, realul lui Pauli este practic identic cu "realul voalat" al lui 
d'Espagnat. Există, totuşi, o diferenţă capitală: isomorfismul dintre lumea psihică şi 
lumea cuantică este absent la d'Espagnat. Într-o scrisoare către Fierz din 5 martie l957, 
Pauli scrie că este rezonabil să considerăm că până şi materia zisă "inertă" prezintă slabe 
componente psihice. Asemenea consideraţii ar fi cu siguranţă respinse de d'Espagnat, 
dar ele sunt prezente în opera lui Lupasco. 
 

Niveluri de Realitate şi multipla splendoare a Fiinţei 

 

Conceptul cheie al transdisciplinarităţii este cel de nivel de Realitate. 
ontologic. Să acordăm cuvântului "realitate" un sens totodată pragmatic şi ontologic. 
Inţeleg prin Realitate, mai întâi, ceea ce rezistă experienţelor, reprezentărilor, 
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descrierilor, imaginilor sau formalizărilor noastre matematice. 
Trebuie conferită o dimensiune ontologică noţiunii de Realitate, în măsura în 

care Natura participă la fiinţa lumii. Realitatea nu este doar o construcţie socială, 
consensul unei colectivităţi, un acord intersubiectiv. Ea are şi o dimensiune trans-
subiectivă, în măsura în care un simplu fapt experimental poate să ruineze cea mai 
frumoasă teorie ştiinţifică. Înţelegem prin nivel de Realitate un ansamblu de sisteme 
invariant la acţiunea unui număr de legi generale: de exemplu, entităţile cuantice supuse 
legilor cuantice, care sunt în ruptură radicală cu legile lurnii macrofizice. Asta înseamnă 
că două niveluri de Realitate sunt diferite dacă, trecând de la unul la altul, se manifestă o 
ruptură de legi şi de concepte fundamentale (ca, de exemplu, cauzalitatea). Nimeni nu a 
reuşit să găsească un formalism matematic care să permita treeerea riguroasă de la o 
lume la alta. Există chiar indicii matematice serioase asupra imposibilităţii trecerii de la 
lumea cuantică la lumea macrofizică. 

Emergenţa a cel puţin trei niveluri de Realitate diferite în studiul sistemelor 
naturale - nivelul macrofizic, nivelul microfizic şi ciber-spaţiul-timpul (la care ar trebui 
adăugat un al patrulea nivel, pentru moment pur teoretic, cel al supercorzilor, 
considerat de fizicieni ca textura ultimă a universului), este un eveniment capital in 
istoria cunoaşterii. Ea ne poate conduce la regândirea vieţii noastre individuale si 
sociale, la o nouă lectură a cunoştintelor străvechi, la o explorare diferită a cunoaşterii 
de noi înşine, aici şi acum. În domeniul sistemelor sociale, putem distinge astfel 
următoarele niveluri: nivel individual, nivel de comunităţi geografice şi istorice (familie, 
naţiune), nivel planetar, nivel al comunităţilor in ciber-spaţiu-timp şi nivel cosmic. 

Două niveluri adiacente sunt legate prin logica terţului indus, în sensul că 
starea T prezentă la un anumit nivel este legată de un cuplu de contradictorii (A, non-
A) al nivelului imediat învecinat. Starea T operează unificarea contradictoriilor A şi 
non-A, dar această unificare se operează la un nivel diferit de cel la care se situează A şi 
non-A. Axioma non-contradicţiei este respectată în acest proces. 

Unitatea care leagă toate nivelurile de Realitate, dacă există, trebuie obligatoriu 
să fie o unitate deschisă: non-contradicţia nu este niciodată complet realizată, căci 
pentru asta, ar trebui realizată unificarea contradictoriilor pe toate nivelurile Realităţii şi, 
de asemenea, unificarea între Subiect şi Obiect. Aşa înţelegem astăzi vechiul principiu al 
interdependenţei universale. De fapt, o vastă autoconsistenţă pare să guverneze 
evoluţia universului, de la infinitul mic la infinitul mare, de la infinitul scurt la infinitul 
lung. Acesta este un fapt fundamental pentru reincintarea lumii. Într-o lume orânduită 
de autoconsistenţa universală, totul e semn. Regăsim astfel legătura noastră matricială 
nu doar cu pământul, ci şi cu întreg cosmosul. 

Logica terţului indus este capabilă să descrie coerenţa dintre nivelurile de 
Realitate printr-un proces iterativ ce comportă, pentru fiecare nivel de Realitate, un 
stadiu de terţ indus situat la un nivel de Realitate imediat vecin. 

Acţiunea logicii terţului indus asupra diferitelor niveluri de Realitate induce o 
structură deschisă, godelienne, a ansamblului nivelurilor de Realitate. Această structură 
implică imposibilitatea unei teorii complete, închise asupra ei înseşi. 
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Axioma non-contradicţiei iese tot mai întărită din acest proces. În sensul 
acesta putem vorbi despre o evoluţie a cunoaşterii, rară a putea ajunge vreodată la o 
non-contradicţie absolută, implicând toate nivelurile de Realitate: cunoaşterea este pe 
veci deschisă. 

Coerenţa ansamblului nivelurilor de Realitate este orientată: o săgeată este 
asociată oricărei transmisii de informaţie de la un nivel la altul. Prin urmare, coerenţa, 
dacă e limitată doar la nivelurile de Realitate, se opreşte la nivelul cel mai "înalt" şi la 
nivelul cel mai de “jos". Pentru ca să continue coerenţa dincolo de aceste două niveluri 
limită, pentru ca să existe o unitate deschisă, trebuie să considerăm că ansamblul 
nivelurilor de Realitate se prelungeşte printr-o zonă de non-rezistenţă, de transparenţă 
absolută la experienţele, reprezentările, descrierile, imaginile sau formalizările 
matematice. 

Non-rezistenţa acestei zone de transparenţă absolută se datorează, pur şi 
simplu, limitărilor corpului nostru şi ale organelor noastre de simţ, indiferent de 
instrumentele de măsură care prelungesc aceste organe de simţ. 

Ansamblul nivelurilor de Realitate a Obiectului şi zona sa complementară de 
non-rezistenţă constituie Obiectul transdisciplinar. 

Diferitele niveluri de Realitate a Obiectului sunt accesibile cunoaşterii umane 
datorită existenţei unor diferite niveluri de Realitate a Subiectului, care se află în 
corespondenţa biunivocă cu nivelurile de Realitate a Obiectului. Aceste niveluri de 
Realitate a Subiectului permit o viziune din ce în ce mai generală, unificatoare, 
anglobantă a Realităţii, fără a o epuiza vreodată in întregime . 

Coerenţa nivelurilor de Realitate a Subiectului presupune, ca şi în cazul 
nivelurilor de Realitate a Obiectului, o zonă de non-rezistenţă la percepţie. 

Ansamblul nivelurilor de Realitate a Subiectului şi zona sa complementară de 
non-rezistenţă constituie Subiectul transdisciplinar. 

Cele două zone de non-rezistenţa ale Obiectului şi Subiectului 
transdisciplinare trebuie să fie identice pentru ca Subiectul transdisciplinar să poată 
comunica cu Obiectul transdisciplinar. Fluxului de informaţie ce traversează în mod 
coerent diferitele niveluri de Realitate a Obiectului îi corespunde un flux de conştiinţă 
ce traversează în mod coerent diferitele niveluri de Realitate a Subiectului. Cele două 
fluxuri se află într-o relaţie de isomorfism datorită existenţei unei singure şi aceleiaşi 
zone de non-rezistenţă.  Zona de non-rezistenţă joacă rolul Terţului ascuns, care 
permite unificarea, în diferenţa lor, a Subiectului transdisciplinar şi a Obiectului 
transdisciplinar. Ea permite şi cere interacţiunea dintre Subiect şi Obiect. Există o mare 
diferenţă între Terţul ascuns şi terţul indus: Terţul ascuns este alogic, pentru că este in 
întregime situat in zona de non-rezistenţă, în vreme ce terţul indus este logic, căci se 
referă la contradictoriile A si non-A, situate în zona de rezistenţă. Dar există şi o 
similitudine. Ambele unesc contradictorii: A şi non-A, în cazul terţului indus, respectiv 
Subiectul şi Obiectul, în cazul Terţului ascuns. Subiectul si Obiectul sunt 
contradictoriile supreme: ele traversează nu doar zona de rezistenţă, ci şi zona de non-
rezistenţă.  
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Rolul Terţului ascuns şi al terţului inclus în abordarea transdisciplinară a 
Realităţii nu este, la urma urmei, atât de surprinzător. Cuvintele trei şi trans au aceeaşi 
rădăcină etimologică: "trei" înseamnă "transgresarea lui doi, ceea ce merge dincolo de doi". 
Transdisciplinaritatea este transgresarea dualităţii care opune cuplurile binare: subiect - 
obiect, subiectivitate - obiectivitate, materie - conştiinţă, natură - divin, simplitate - 
complexitate, reducţionism - holism, diversitate - unitate. Această dualitate este 
transgresată de unitatea deschisă care cuprinde şi Universul şi fiinţa umană. În viziunea 
transdisciplinară, pluralitatea complexă şi unitatea deschisă sunt două faţete ale uneia şi 
aceleiaşi Realităţi. Terţul ascuns, în relaţia sa cu nivelurile de Realitate, este fundamental 
în înţelegerea lui unus mundus descris de transdisciplinaritate. Realitatea este Una, în 
acelaşi timp unică şi multiplă. Dacă ne limităm la Terţul ascuns, unitatea este 
nediferenţiată, simetrică, se situează în non-timp. Dacă ne limităm la nivelurile de 
Realitate, nu există decât diferenţe, disimetrii, situate în timp. Considerarea simultană a 
nivelurilor de Realitate şi a Terţului ascuns introduce o fractură în simetria lui unus 
mundus. In fapt, nivelurile de Realitate iau naştere tocmai din această fractură de 
simetrie introdusă de timp 

Cunoaşterea nu este nici exterioară, nici interioară: ea este totodată exterioară 
şi interioară. Studiul Universului şi studiul fiinţei umane se susţin unul pe altul. Trăirea 
şi experienţa de sine au tot atâta valoare cognitivă precum cunoaşterea ştiinţifică. 

 
 

Nivelurile de Realitate sunt prezente la Jung, Pauli si Lupasco? 

 
Putem afirma că noţiunea de "niveluri de Realitate" este prezentă în modelul lui 

Pauli? Răspunsul este în acelaşi timp "nu" şi "poate că da".   
Superficial, am putea crede că "nu", pentru că ceea ce se află dincolo de voal 

(voalul inconştientului) nu prezintă rezistenţă şi, prin urmare, nu putem cu adevărat 
vorbi de "nivel". Ceea ce se află dincolo de voal este, prin definiţie, incognoscibil. 

Dar răspunsul este şi "poate că da", în măsura în care descierea modelului lui 
Pauli este incompletă. Într-adevăr, se pot considera două tipuri de obiecte radical 
distincte: obiectele cuantice si obiectele clasice.  

Noţiunea de "nivel de Realitate" este de asemenea implicit prezentă în opera lui 
Jung. În documentarul televizat "Face to face", Jung ne spune că "psihicul nu e în 
întregime limitat în spaţiu şi in timp" . Spaţiul-timp în chestiune e cel al nivelului 
macroscopic. Deci, există o categorie de fenomene care se supun unor legi radical 
diferite de cele care acţionează la nivel macrofizic şi pe care îl putem numi "nivel psihic".  

Cât despre Lupasco, noţiunea de niveluri de realitate nu e prezentă în opera 
sa, ceea ce explică ostilitatea feroce a mediului filosofic faţă de terţul său inclus. Dar 
sensul afirmaţiilor lui Lupasco privitoare la terţul inclus se limpezeşte după ce am 
introdus nivelurile de Realitate şi incompletudinea lor.  

De fapt, concepţiile despre Realitate ale lui Jung, Pauli şi Lupasco sunt, toate 
trei, compatibile cu abordarea transdisciplinară . 
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Noi puncte de vedere în dezbaterea ternar-cuaternară 

 

Este evident că un ternar sau o triadă nu implică cu necesitate terţul inclus. 
De exemplu, triada (tată, mamă, copil) se poate descompune, în succesiunea lor în 
timp, în două binare (tată, mamă şi mamă, copil). La fel, triada hegeliană (teză, antiteză, 
sinteză) se descompune, la rândul ei, în două binare: (teză, antiteză şi antiteză, sinteză). 

Terţul indus are un caracter necesarmente paradoxal în măsura în care implică 
unificarea cuplului de contradictorii mutual exclusive (A, non-A).  

Jung a pus bine în evidenţă acest caracter paradoxal când a descris rolul 
Sfântului Duh în Trinitate: "în calitate de "terţium", Sfintul Duh trebuie deci neapărat să fie 
extraordinar, chiar paradoxal [...] El este o funcţie şi, ca atare, a treia persoană a divinităţii". În 
eseul său despre dogma Trinităţii, Jung mai scrie: "Rezultă, deci, o tensiune contradictorie între 
Unu şi Celălalt. Or, orice tensiune contradictorie tinde să  evolueze pentru a da nastere la trei. Cu trei, 
tensiunea se anulează, căci unitatea pierdută reapare [...] Trinitatea este, deci, unitatea care se dezvoltă 
pentru a deveni perceptibilă. Trei este Unu devenit perceptibil care, fără rezoluţia contrariilor, Unul şi 
Celălalt, ar fi rămas într-o stare imposibil de determinat". Dar, care este natura acestei unificări a 
contrariilor? Este ea raţională sau iraţională? Pentru domeniul psihic, răspunsul ne este dat de Jung: " 
[...î unificarea contrariilor la un nivel superior nu este o problemă raţională, şi nici de voinţă, ci este un 
proces psihic de dezvoltare care se exprimă prin simboluri".  

În Natură, această unificare este paradoxală, dar raţională, în măsura în care se 
revelează în experienţa si teoria ştiinţifică. Aceasta contradicţie între fizic şi psihic, nu 
este, după părerea mea, decât o aparenţă. Dacă luăm în considerare noţiunea pe care 
am propus-o, cea de niveluri de Realitate, aceasta contradicţie dispare (cuvintele "nivel 
superior" utilizate de Jung sunt, de altfel, semnificative). Totul se petrece ca şi cum 
realitatea fizică şi realitatea psihică ar fi structurate pe "niveluri", iar aceste niveluri se află 
în corespondenţă biunivocă. Dar metodologia pentru a explora aceste niveluri este 
diferită în ambele cazuri. Jung a subliniat cu Putere miza dilemei lui trei şi a lui patru: 
"Vedem ca aici este vorba despre dilema între ceea ce e pur imaginar şi realitatea sau actualizarea. E 
vorba, într-adevăr - mai ales pentru filosoful care nu se mulţumeşte să fie doar un bun vorbitor -, despre 
o problemă de primă importanţă, la fel de importantă ca problema morală de care este strâns legată".  
Pauli era un adept entuziast al cuaternarului. El credea, ca şi Jung, în valoarea 
cuatemarului în vederea revalorificării intuiţiei, a vieţii interioare, a imaginarului, 
deschizând porţile acestui fabulos rezervor de energie care este inconştientul, perceput 
ca fiind iraţionalul, răul, tenebrele. Altfel formulat, ce este Raţiunea în prezenţa mai 
multor niveluri de Realitate? Fiecare nivel de Realitate este legat de un anumit nivel de 
Raţiune. Raţiunea este ansamblul nivelurilor de Raţiune. lmbricarea şi coerenţa 
ansamblului nivelurilor de Raţiune traduce imbricarea şi coerenţa ansamblului 
nivelurilor de Realitate.  

Trebuie, totuşi, să distingem între "nivel de Raţiune" şi "mica raţiune". ,,Mica 
raţiune" rezultă din contracţia tuturor nivelurilor de Realitate într -un singur nivel de 
Realitate. "Mica raţiune" este, deci, cel puţin în cadrul modelului pe care îl propunem, o 
raţiune delirantă, iraţională şi chiar periculoasa. După cum se vede, în prezenţa mai 
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multor niveluri de Realitate, iraţionalul îşi schimbă locul.  
Nu există o veritabilă contradicţie între trei şi patru. Cuatemarele rămân in 

domeniul lui trei. Ne aflăm aici în sfera meta-numerelor şi nu a numerelor. Adevăratul 
al patrulea de care vorbesc Jung şi Pauli apare, în opinia mea, în tranziţia nu logică, ci 
existenţială şi alogică de la un nivel de Realitate la altul. 

 

Eroarea logică şi epistemologică a lui Umberto Eco 

 

Sa clarific[m acum problema de logic[ ridicat[ de consideraţiile lui Umberto 
Eco citate anterior. Îl citez din nou pe Eco: ,,A vorbi despre simpatie şi despre asemănare 
universale înseamnă a fi respins în prealabil principiul non-contradicţiei. Simpatia universală este 
efectul unei emanaţii a lui Dumnezeu în lume, dar la originea emanaâiei se află un Unu incognoscibil, 
însuşi sediul contradicţiei. Gândirea neoplatoniciană creştină va încerca să explice că noi nu-L putem 
defini pe Dumnezeu în mod univoc, din cauza inadecvării limbajului nostru. Gândirea hermetică 
afirmă că, cu cât limbajul nostru este mai ambiguu şi mai polivalent, cu atât foloseşte mai mult 
simboluri şi metafore şi cu atit mai apt este să numească un Unu în care se realizează coincidenţa 
contrariilor. Numai că, atunci când triumfă coincidenţa contrariilor, principiul de identitate se 
prăbuşeşte. Toate sunt legate. Rezultat: interpretarea este infinită[. . .] Gândirea hermetică transformă 
teatrul lumii într-un fenomen lingvistic şi, în paralel, îi retrage limbajului orice capacitate de 
comunicare".  

În toate aceste consideraţii există o confuzie majoră: coincidenţa contrariilor 
nu presupune abandonarea axiomei identităţii şi a axiomei non-contradicţiei, ci doar a 
principiului terţului exclus, care trebuie înlocuit prin axioma terţului inclus. Non-
contradicţia şi identitatea nu se prăbuşesc, ci sunt, dimpotrivă, amplificate.  

Abordările filosofice ale lui Jung, Pauli şi Lupasco, îmbogăţite cu noţiunea de 
niveluri de Realitate, constituie o abordare deschisă, aflată în inima modernităţii. Ele 
contribuie la apariţia unei viziuni înnoite asupra Naturii, conducând la abordarea 
transdisciplinară a unei Realităţi multidimensionale, structurată pe multiple niveluri, 
fundament al speranţei şi verticalităţii noastre.  

Acest proces de amplificare a non-contradicţiei în prezenţa nivelurilor de 
Realitate este foarte interesant, căci demonstrează faptul că contradicţia nu este 
niciodată complet eliminată. Prin urmare, interpretarea este nu infinită, ci finită, precisă 
şi riguroasă. Teatrul lumii nu se reduce la un fenomen lingvistic, care nu e decât o faţetă 
a unei Realităţi infinit mai bogate. Derivă cea mai periculoasă astăzi este cea a gândirii 
unidimensionale, care reduce totul la un singur nivel de Realitate.  

  
Reducţionism, anti-reducţionism si trans-reducţionism 

 
Teoria transdisciplinară a nivelurilor de Realitate conciliază reducţionismul şi 

antireducţionismul. Ea este, într-un sens, o teorie multi-reducţionistă, via existenţa unor 
niveluri de Realitate discontinui şi multiple. Dar ea este şi o teorie anti-reducţionistă, 
datorită prezenţei Terţului ascuns, care restaurează interconexiunea continuă a 
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Realităţii. Opoziţia reducţionism/anti-reducţionism este, de fapt, consecinţa gândirii 
binare, fondată pe logica terţului exclus. Teoria transdisciplinară a nivelurilor de 
Realitate ne permite să definim o nouă perspectivă asupra Realităţii, pe care o numim 
trans-reducţionism. 

Notiunea transdisciplinară a nivelurilor de Realitate este incompatibilă cu 
reducerea nivelului spiritual la nivelul psihic, al nivelului psihic la nivelul biologic şi al 
nivelului biologic la nivel fizic. Totuşi, aceste patru niveluri sunt unificate de Terţul 
ascuns. Dar această unificare nu poate fi descrisă de o toorie ştiinţifică. Prin definiţie, 
ştiinţa exclude non-rezistenţa. Ştiinţa, asa cum este ea definită azi, e limitată de propria 
sa metodologie. 

Notiunea transdisciplinară de niveluri de Realitate conduce şi la o nouă 
viziune asupra persoanei umane, fondată pe includerea Terţului ascuns. În 
abordarea transdisciplinară suntem confruntaţi cu un Subiect multiplu, capabil să 
cunoască un Obiect multiplu. Unificarea Subiectului este realizată prin acţiunea 
Terţului ascuns, care transformă cunoaşterea în înţelegere. "Înţelegere" înseamnă aici 
fuziunea între cunoaştere şi fiinţă. Într -un anume sens, Terţul ascuns apare ca 
fiind sursa cunoaşterii dar, la rândul său, are nevoie de Subiect pentru a cunoaşte 
lumea: Subiectul, Obiectul şi Terţul ascuns sunt inter-conectate sau, mai exact, 
trans-conectate. Persoana umană apare ca fiind interfaţa dintre lume şi Terţul 
ascuns. Fiinţa umană are, deci, două naturi: o natură animală şi o natură divină, 
trans-conectate şi inseparabile. Eliminarea Terţului ascuns din cunoaştere înseamnă 
o fiinţă umană uni-dimensională, redusă la celule, neuroni, quarci şi particule 
elementare.  

Concluzie 

 
Abordările filozofice ale lui Jung, Pauli şi Lupasco, îmbogăţite cu noţiunea de 

niveluri de Realitate, constituie o abordare deschisă, aflată în inima modernităţii. Ele 
contribuie la apariţia unei viziuni înnoite asupra Naturii, conducând la abordarea 
transdisciplinară a unei Realităţi multidimensionale, structurată pe multiple niveluiri, 
fundament al speranţei şi verticalităţii noastre. 
"Ce este realitatea?" - se intreabă Charles Sanders Peirce. El ne spune că, poate, nu 
există nimic care ar corespunde noţiunii noastre de "realitate". Poate că doar 
tentativa noastră disperată de a cunoaşte dă nastere acestei ipoteze nejustificate. 
Dar, ne mai spune Peirce, dacă există cu adevărat o realitate, atunci ea trebuie să 
rezide în faptul că lumea trăieşte, se mişcă şi are în sine o logică evenimenţială care 
corespunde raţiunii noastre. Suntem parte integrantă din mişcarea Realităţii. 
Libertatea noastră constă în a intra armonios în această mişcare vie sau în a o 
perturba. Realitatea depinde de noi: este plastică. Putem răspunde mişcării 
Realităţii sau să ne impunem voinţa de putere şi dominaţie. Avem responsabilitatea 
de a construi un viitor sustenabil, în acord cu mişcarea globală a Realităţii. 
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Nastasia MANIU 
 

REDĂ-MĂ ŢIE, DOAMNE! 
 

De ce m-ai închis între aceste zile 
murdare pân-la sânge, bolnave de desfrâu ? 
Mai bine m-ai închide între preasfinte file, 
mai bine m-ai zidi în spicul blond de grâu. 
 
Redă-mă Ţie, Doamne, şi liniştii dintâi 
pe care Tu ai pus-o zidirii căpătâi. 
Invaţă-mă iubirea de Tine, Sfânt Părinte, 
şi binecuvintează-mi smeritele cuvinte ! 

 

. 
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Iulian CHIVU 
 

SEDUCŢIILE  DILETANTISMULUI 
 

     Sociologie a spiritului, noologia observă 
în cultura europeană, mai mult ca în cea 
asiatică de pildă, două opţiuni asincrone: clasa 
care-şi contestă speciile spre a conserva o 
conjunctură şi speciile care îşi refuză clasa 
pentru a evolua spre alta. În ambele situaţii, 
ireconciliabilul se stinge mai puţin conflictual 
în sociologia spiritualităţii, în general, decât în 
restructurările din axiologia spiritului, în 
particular. Vechii greci se amăgiseră cu 
răspunsuri în sensul fericirii (eudaimonea) ori în 
sensul virtuţii (arete), dar au continuat epicureic 
s-o facă până au încetat să mai fie un model. 

Secolul al XIV-lea european nu  mai poate stăpâni situaţia şi îşi abandonează 
scolastica în criză morală ca abia după alte două secole europenii să constate că 
încă nu se găsise soluţia, dar se răspândise inegal o paralizie a voinţei de a 
continua.Cele mai afectate erau totuşi ţările cu o îndelungă tradiţie culturală. 
Printre ele Franţa, Germania, nu însă şi Rusia, căreia Nietzsche îi remarca o 
acumulată tărie de a vrea, o tărie însă răbdătoare ce nu se exprima încă în sensul 
negării sau al afirmării.  

Umanitatea schimbă curând criteriul dinspre clasa care-şi contestă speciile 
spre speciile care-şi refuză clasa; ideea de imperiu surclasează însuşi imperiul şi  
raţiunea lui vetustă. Spiritualitatea, deşi este istorică, nu are simţ istoric; cu spiritul, 
lucrurile se schimbă. Dacă orientalul este înclinat către instrospecţie şi disecă doar 
ceea ce-i furnizează simţurile, ca prin meditaţie să ajungă la esenţă, occidentalul are 
înclinaţii extravertite, se sprijină pe modalităţi raţionale, pe experimente şi ajunge în 
chip obiectiv la esenţă. Numai că de la tipurile  psihologice, responsabilizate fără 
un merit special sau fără o vină explicită, se aşteaptă consecinţe deja anticipabile: 
introvertitul şi răul fizic, extravertitul şi răul  afectiv. Jung nu găsea  nici el că unul 
din tipuri ar fi superior celuilalt. Jordan Furmeaux, în descrierea lor exhaustivă, 
reuşeşte să observe cel mult că valoarea extravertitului, spre deosebire de cea a 
introvertititului, este imposibil de pus în lumină  prin mijloace intelectuale. Goethe, 
un extravertit neîndoielnic, nu are o altă percepţie a lui Prometeu decât Spitteler, 
dar îl interpretează accentuând diferit; primul în materialitate, al doilea în 
spiritualitate. Şi totuşi, o sensibilă înclinare a introvertitului spre acceptarea 
excepţiilor îl face doar mai tolerant, nu neapărat şi un superficial, tot aşa cum 
gândirii extravertite, pozitivă în esenţă, creativitatea nu-i aduce infailibilitatea. 
Diferenţa lor structurală, cu consecinte în gândire, în afectivitate, în atitudini este 
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doar o potenţialitate, o diferenţiere prezumtivă. Suma şi însumarea conduc spre 
decalajele dintre eu şi personalitate, fiindcă eul se legitimează chiar şi într-o 
personalitate de împrumut  ori uniformizată, ca la modelul teandric, deşi educaţia şi 
personalitatea i se pot ridica deasupra. O dată cu diferenţierile de tip, sunt de luat 
în seamă şi cele de modalitate. Diferenţierile în acest plan ajung până la codurile 
abisale ale tendinţelor, influenţelor şi confluenţelor, până la maladii ontologice sau 
angoase existenţiale (Nietzsche, de pildă, spunea despre germani că sunt de 
alaltăieri şi de poimâine, dar nu au încă un azi). A te ruşina de apartenenţă, din câte 
se pare, este o problemă de modalitate, deşi lucrurile de care ne ruşinăm  nu sunt 
totodată şi cele mai grave.  

Diletantismul, radix omnis malorul – în opinia noastră, nu ruşinează fiindcă 
nu ţine de raporturile cu ceilalţi, ci în chip concesiv de raportul intim cu eul şi 
personalitatea diletantă. Prin intimitatea aceasta se explică şi seducţia 
diletantismului. Globalizarea informatică schimbă regulile comunicării, dar  mai 
ţine seama încă de limitele consumului spiritual. Bulversarea sistemelor valorice 
sub prea-plinul informatic fericeşte spiritul de tip havuz, vulcanic, divergent, dar îl 
sufocă pe cel de tip cascadă, coerent, raţional. Diletantismul vizează insul, nu 
specia, epoci, nu istoria şi este aşteptat mai mult dinspre divergentul inconsistent, 
aflat într-un raport neechilibrat al valorii cu valorizarea. Diletantul este sensibil la 
valoare, dar o percepe autodidact, fără o cultură a ei, mai mult din frustrări, din 
sentimente supradimensionate şi din această pricină, cercetător grăbit al valorii, 
rămâne la jumătatea drumului neconfirmat, dar sedus de iluzia valorizării. 
Amatorismul atinge existenţa şi în materialitate şi în spirit fără a-şi asuma eşecurile 
nici când sunt evidente. Refuzul acesta denotă o relaţie specială cu adevărul ca 
valoare teoretică absolută. El găseşte o păgubitoare identitate între adevăruri şi 
bunuri din cauză că judecăţile lui de valoare înclină spre nivelări, nu spre 
diferenţieri şi pentru că adevărul, pentru diletant, este doar o referenţialitate, nu o 
intrinsecă valoare, cum aprecia Meyer. De aceea diletantul este ispitit mai mult de 
adevărurile logice (abstracte şi subtile) decât de cele ontologice (ceva mai evidente). 
Ca personalitate, el iroseşte vanitos mai multă voinţă decât putinţă numai spre a 
arăta că este în stare, dar nu se opreşte la numai atât; dacă nu este confirmat, vrea 
să se impună cu orice preţ. Din acest moment, el îşi tulbură ipocrit şubredele valori 
morale prin conţinutul şi calitatea scopurilor aspirând spre un statut convenţional 
de lider. Din fericire, diletantismul, dacă se doreşte fecund în producerea de valori, 
se arată neputincios în transformarea lor fiindcă el nu are substanţa care duce la 
situaţii de valoare; este steril, artificial, insidios.  

Diletantismul nu e totuna cu mediocritatea, tot aşa cum fecunditatea, 
păstrată de nordici fără a abuza de ea, nu e totuna cu excesele celor care s-au simţit 
ameninţaţi în ea. Diletantul, deşi întreţine o emulaţie  (simulează tipul savantului 
aristocrat), nu câştigă onoare tocmai pentru că şi-o doreşte cu ardoare şi o leagă de 
un scop evident: prosperitate, ascensiune. Şi dacă el are totuşi ceva respectabil, 
aceasta este doar aspiraţia, năzuinţa ca orizont. Savantul şi-o asumă în subzidiar, ca 
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destin. Diletantul promovează parvenirea în ştiinţă, dar rămâne la o gândire 
neadecvată aspiraţiei, eclectică, stufoasă. Simulează un plan al autoreglării, al 
compatibilităţii, pe când savantul rămâne la o gândire suplă, riguroasă, 
standardizată şi nu-şi propune să pară fiindcă este deja prin natura lui. El este o 
permanentă refulare, pe când diletantul este o permanentă defulare. Primul îşi 
cucereşte interlocutorul deşi îl ocoleşte, iar celălalt îl caută, îl agasează fără să-l 
convingă. Aşa stau însă lucrurile în faza diletantismului arogant, vulgar, nu şi în cea 
a diletantismului ingenuu, disimulat, imprevizibil. Să ne amintim că Grecia şi pe 
timpul lui Pericle se confrunta cu amatorismul, mai ales în politică, ceea ce l-a 
îndemnat pe Platon (Republica) să reflecteze la o alternativă; regii-filosofi. Desigur, 
Germania lui Kant, Hegel şi Nietzsche l-ar fi contrazis peste timp; nemţii n-au avut 
nici în Bismark (geniu militar prin excelenţă) conducătorul politic recomandat de 
generozitatea gândirii lor filosofice. Şi aceasta pentru  că politica atrage 
diletantismul, dar nu este domeniul lui predilect nici măcar acolo unde  acesta 
stăruie  în infrastructurile fiinţei. Lucrurile devin mai grave însă când se ajunge în 
situaţia ca diletantismul să falsifice ideea de valoare în aceeaşi măsură în care 
excesul de exigenţă distruge însuşi spiritul exigenţei. Savantul este o existenţă 
generoasă, a la longue, pe când diletantul una ad-hoc şi pro domo. Ca exemplu, în 
treacăt fie spus, industria universitară românească de după 1990, în bună parte 
aservită diletantismului prin cantitate, acuză un viciu de modalitate, nu de proiect.  

Diplome universitare obţinute fără acoperire, sub girul acreditării 
academice, prejudiciază academismul. Însă ca învăţământul academic cu rânduri 
îngroşate de absolvenţi din producţia proprie să funcţioneze, în urma şi nu din 
cauza reducerii duratei de pregătire universitară la trei ani, masteratul ar putea fi 
compromis şi el sub aceleaşi  presiuni. Cred că la ora aceasta românii, judecaţi după 
numărul de diplome universitare, sunt, paradoxal, ţara cu cel mai mare procent de 
licenţiaţi, dar şi ţara cu cel mai mare număr de analfabeţi, potrivit statisticilor; deci 
o ţară de savanţi şi analfabeţi doar pentru că aici, mai mult ca oriunde, 
diletantismul este mai seducător. În aceleaşi condiţii ale criteriului alunecos, pe 
plaiurile mioritice s-a reuşit dintotdeauna înclinarea moralei în faţa ierarhiilor, deşi 
acestea niciodată n-au putut să genereze decât cel mult etici ale constrângerii 
mercantile, nu ale determinării raţionale. Iată de ce, din motive de criteriu ale 
consecvenţei, nu-mi pot imagina un neamţ fraternizând cu un evreu, un francez cu 
un englez, tot aşa cum nu-mi pot imagina un brahman îmbătându-se cu vodcă 
Stalinskaia.  Cred totuşi că popoarele pot trăi în mediocritate, judecând după datele 
istoriei, însă în diletantism, din motive de inconsistenţă, nu pot nici să 
supravieţuiască, chiar dacă seducţiile lui  devin frenezii naţionale.  
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Constantin CUBLEŞAN  
 

OGLINZI PARALELE 
(Dan Mănucă) 

 
 După un excelent eseu despre imaginarul poetic eninescian (Pelerinaj 

spre fiinţă, 1999), Dan Mănucă a continuat să rămână un atent observator al 
fenomenului eminescian, comentând ediţii din opera acestuia, volume de exegeză 
datorate unor confraţi din actualitatea imediată privind creaţia autorului 
Luceafărului, dar şi abordând eseistic sau analitic punctual, diverse aspecte 
legate de tematica, de problematica diversă a creaţiei marelui poet, cum ar, de 
pildă, studiul comparativ Eminescu - Lenau – Un bilanţ negativ – Eminescu 

şi Lenau, din volumul Opinii literare (2001) etc. Reunite acum, într-un volum 
intitulat Oglinzi paralele*), articolele şi studiile publicate în răstimpuri dau în 
ansamblu imaginea unui polemist hotărât să nu lase a fi cu nimic pătată imaginea 
acestui poet care, zice domnia sa într-un loc, “este cel mai analizat şi mai discutat 
scriitor român, plecându-se de la teribilisme de şanţ şi până la exegeze de mare 
rafinament”, comentariile angajându-i, patetic adesea, atât pe denigratori cât şi pe 
adulatori. Dan Mănucă se exprimâ cu destulă vehemenţă la adresa acelora care 
“pun în circulaţie adevărate bazaconii (adică fărădelegi)”, care “nu pot fi luate în serios, ci, 
deocamdată, numai persiflate”, continuând: ”Din păcate, nu există un trtibunal al istoriei 
literare, care să condamne calomnia şi, la urma urmei, ticăloşia. Nu mă feresc să folosesc acest 
din urmă cuvânt, deoarece sunt sprijinit pe documente”, aceştia angajând o “atitudine 
intelectuală străină de orice meschinărie”, denunţând astfel  răstălmăcirea faptelor “pe 
care unii le coboară, acum, după măsura propriei lor nimicnicii” (Necunoscute). E 
aceasta o “gazetărie de doi bani” ce “răstălmăceşte cu bună ştiinţă“ date şi fapte 
din viaţa publicistului, mai ales, căutând a-l pune într-o altă lumină decât cea pe 
care conştiinţa publică şi-a însuşit-o deja. În această ordine de idei, domnia sa îl 
citează pe G. Călinescu, dintr-un articol din 1932, care se exprima cu dispreţ la 
adresa eminescologilor de ocazie: ”Se cheamă eminescolog  un publicist care, fără să se 
fi ilustrat în nici un domeniu al culturii (ba, uneori, fiind cu totul refractar ei) se aşează ca 
muşiţa pe suprafaţa problemei eminesciene şi o umple de o cangrenă verzuie şi fetidă (...) 
Eminescologul este ori cu desăvârşire incult, ori de o incomprehensilbilitate fioroasă, de un 
fanatism şi de un morlaism superlativ, care mârâie la orice presupusă atingere a operei 
eminesciene. Dacă Eminescu ar trăi şi ar citi ce scriu eminescologii noştri despre el sunt 
încredinţat că ar muri subit”. Şi, Dan Mănucă îşi continuă comentariul ironic: “De 
unde se vede că < jugul lui Eminescu > apasă greu pe umerii iconoclaştilor, cât şi pe umerii 
idolatrilor, uniţi, în nemurire, prin incurabilă ignoranţă“ (Actualitatea şi “Jugul lui 

Eminescu”).  

                                                 
*) Dan Mănucă, Oglinzi paralele, Editura EuroPress, Bucureşti, 2008, Colecţia Galeria artiştilor 
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 Parcurgând sumarul actualului volum de studii al lui Dan Mănucă eşti 
tentat să te opreşti adesea asupra judecăţilor sale de valoare, luând aminte la 
puntele de vedere noi sau înnoitoare asupra uneia sau alteia dintre creaţiile 
acestuia. Iată, bunăoară, recitind romanul Geniu Pustiu, domnia sa ne atrage 
atenţia că “în evoluţia romanului românesc al formării individuale, scrierea lui Eminescu 
dezbate pentru întâia oară problema constituirii unui personaj masculin prin intrmediul 
iubirii”, adâncind şi răscolind diversele feţe ale Erosului şi crează un fel de mistică 
a eroticii”, Toma Nour fiind “un personaj auternic interiorizat, care a transformat 
gândirea proprie în dstin”. Semnificativ în acest sens, ţine să precizeze exegetul, este 
însui numele său: Toma Nour, “combinaţie care semnifică o dublă neîncredere: a 
lui Toma, ca individ particular, şi a lui Nour, ca fiinţă cosmică. Această proiecţie 
în infinit este caracteristică întregii gândiri artistice eminesciene şi se vădeşte şi în 
conceperea romanului” (Din nou despre Geniu pustiu). 

O situare a “istoriei faptice şi erotice într-o istorie mitică a poporului 
român”, află Dan Mănucă în dramaturgia eminesciană; toate personajele acesteia 
“meditează asupra omului, asupra rostului vieţii şi a morţii” fapt ce-l 
îndreptăţeşte să susţină că “din schiţe şi proiecte, resturi de scene şi de tablouri 
ori din mărturii indirect, reiese şi ceea ce ar fi trebuit să fie dimensiunea 
fundamentală a posibilei dramaturgii eminesciene, anume realizarea unei 
mitologii a individului” (Omul de teatru).  

Ediţia din 2002 a Operei poetice eminesciene, realizată la Iaşi de 
profesorul Petru Zugun, care “sistematizează şi concentrează aria temelor 
poetice, distribuind versurile eminesciene în trei categorii: < de dragoste >, < 
naţionale > şi < filosofice >, îi prilejuieşte lui Dan Mănucă interesante  
comentarii asupra numeroase poezii ale acestuia,  făcând arecieri critice demne 
de a fi reţinute prin subltilitatea sugestiei lor de interpretare. Iată, un singur 
exemplu, din multele posibile, privitor la Mai am un singur dor, poezie pe care 
o consideră ca “o sinteză a imaginarului eminescian”. Aici, notează Dan Mănucă, 
“privirea este grea şi neguroasă, însoţită de o imensă oboseală. Nici moartea nu mai are 
superbie, ci a devenit un act discret, o stingere domoală, o suspendare lină a temporalităţii” 
(Sugestii tematologice).   

În Feţele unui epistolar, se opreşte pe larg asupra problematicii 
volumului de scrirori editat de Christina Zarifopol-Ilias, în 2000 (Dulcea mea 

doamnă/ Eminul meu iubit), corespondenţă inedită dintre Eminescu şi 
Veronica Micle, reţinând “informaţiile despre viaţa cotidiană a lui Eminescu” pe 
care “o nouă biografie a lui Mihai Eminescu nu poate să le ignore”, insistând 
asupra problematicii acestora, dar insistând, cu îndreptăţire,  de altfel, asurpa 
modului diletant în care autoarea ediţiei s-a achitat de o sarcină mult prea dificilă  
pentru capacitatea domniei sale de  punere în circulaţie, critică (aşa cum ar fi fost 
necesar) a acestui sorpus de o extraordinară importanţă şi semnificaţie pentru 
studiul vieţii şi operei marelui poet. “Ne aflăm în faţa unei ediţii destinate unui impact 
– spune Dan Mănucă - înainte de toate, psiho-social, curăţită de instrumentele care însoţesc, 
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în mod obişnuit, ediţiile critice, dar şi de acelea obligatorii chiar pentru o ediţie de vulgarizare 
(...) nedumereşte absenţa unui procedeu editorial elementar”, cum ar fi, între altele, 
“corelarea scrisorilor publicate acum cu acelea deja cunoscute, publicate mai demult, cel puţin 
din punctul de vedere al succesiunii cronologie”. Apoi, în privinţa stabilirii şi înţelegerii 
contextului în care au fost scrise epistolele, “notele sunt, aici, absolut nesatisfăcătoare”. 
Cât priveşte transcrierea textelor ea este făcută “curat”, ceea ce, este, desigur un 
demers meritoriu, “umbrit însă de faptul că, în foarte mare măsută, nu au fost păstrate 
particularităţile regionale şi de epocă, atât din scrisul eminescian, cât şi din acela al Veronicăi 
Micle. A rezultat o modernizare nedorită a textelor, o nivelare a trăsăturilor lingvistice 
specifice fiecăruia dintre autori”, aceasta datorită “necunoaşterii de către editoare a formelor 
de limbă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea” etc, etc, în consecinţă profesorul 
ieşean solicitând “relectura originalelor, făcută de experţi” ca fiind “nu numai necesară, ci 
şi obligtorie”.  

Foarte interesante sunt comentariile privind receptarea operei lui 
Eminescu, de-a lungul vremii, până azi, în paginile revistei Viaţa românească, 

criticul distingând câteva etape esenţialmente diferite. Cea dintâi este aceea în 
care aflăm cu precădere contribuţia lui G. Ibrăileanu, ce ţine până prin 1930, 
tânărul critic de pe la 1894 aducându-l pe Eminescu în “discuţii de ordin politic şi 
ideologic”. A doua etapă se întinde până în 1940, marcată de eforturile 
colaboratorilor de a contribui la “definirea locului pe care îl poate ocupa 
Eminescu între scriitorii lumii. Deschiderea este remarcabilă“. Apoi, o a treia 
etapă, cea care începe prin 1948 şi ţine până prin 1963, una “vehement şi trivial 
bolşevică“, poetul intrând în “tăvălugul cominternist”, viaţa şi scrisul lui fiind 
“răstălmăcite în mod grosolan şi sinistru”. În fine, etapa de după 1964 ce se 
întinde până azi, este cea care impune o “clară deschidere către normalitate”. Fără 
îndoială, Dan Mănucă face utile şi incitatnte punctări, dar studiul receptării lui 
Eminescu în paginile revistei ieşene s-ar preta, evident, pentru o mult mai amplă 
abordare (Meandrele receptării vieţiste).    

Într-o privire caleidoscopică asupra câtorva cercetări eminesciene, 
intitulată Necunoscute, se opreşte asupra contribuţiei Aureliei Rusu la dificila 
sarcină a editării scrierilor lui Eminescu, vorbind despre cel de al şaselea volum 
din seria de Opere pe care o realizează aceasta la Editura Minerva, dar 
observaţile vizează întreaga muncă a editoarei, observând “întinsa cunoaştere a 
epocii”, iar în ceea ce priveşte readucerea în actualitate a postumelor, Dan Mănucă 
atrage atenţia asupra faptului că editoarea “le grupează după un criteriu” ce “contribuie 
la reconstituirea a ceaea ce am putea numi stilul psihologic sau ideatic. Procedeul este acela al 
arheologului, care nu numai că nu neglijează contextul, dar îl foloseşte cu largheţe pentru a-şi 
defini obiectul cercetării. Datorită acestui fapt, editoarea a putut realiza lecţiuni corecte, extrem 
de dificile pentru cine nu cunoaşte ansamblul operei eminesciene (...) Lecţiunea Aureliei Rusu 
este exemplară, deoarece se întemeiază şi pe descifrarea concepţiei istorice a lui Eminescu, nu 
numai pe efortul de decriotare grafologic”. Volumul de “O sută de documente noi” 
despre Mihai Eminescu, pe care îl publică George Muntean în 2001, i se pare 
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foarte util în privinţa  demonstraţiei documentare referitoare la relaţiile dintre 
Titu Maiorescu şi Mihai Eminescu, editorul situându-se “cu probitate profesională în 
tabăra adversă celor care îl consideră pe Maiorescu drept paianjenul infam care a orchestrat 
cabala care ar fi făcut din poet < cel dintâi deţinut politic român >” criticul atrăgând atenţia, 
cu ironie şi chiar sarcasm că, la drept vorbind, primul deţinut politic, cu adevărat, a fost 
“Petrache Cercel (care, de fapt, nu e tot una cu Petrache de la Maglavit), urmat de beizadeaua 
Dimitrache, căruia îi mai zicea şi Cantemir, urmat şi el de ş.c.l., ş.c.l.” Cartea lui Ioan 
Derşidan, Monologul dramatic eminescian, este apreciată pentru faptul că 
autorul abordează opera eminesciană “în întregul ei”, nu doar în exclusivitate cea 
dramaturgică, având asupra acesteia o dublă perspectivă de interpretare: ”una 
istorico-literară, alta ontologică“. 

Cu mare atenţie sunt cercetate cele două volume ale lui Helmuth Frisch 
privind Sursele germane ale creaţiei eminesciene (1999), (de “o importanţă pe 
care nu ezit să o caracterizez drept excepţională“), întrucât, dacă până acum “se 
cunoaşteau, fragmentar, răspunsurile eminesciene”, cercetătorul german descoperă 
“articolele care formau obiectivul acestora şi pe care eminescologia le ignora. Cunoscându-le 
cuprinsul, cunoscând şi obiecţiile, vom putea judeca mult mai nuanţat şi cu mai mare 
exactitate modul în care gândea sudentul Eminescu şi, totodată, vom putea aşeza în paralel  
afirmaţiile din articolele concepute de el, atât pentru publicul german, cât şi pentru cel român”. 
Aprofundând aceste texte relavate de ediţia lui Helmuth Frisch, Dan Mănucă se 
declară în măsură a afirma că Eminescu “şi-a format o imagine, s-a rputea spune 
competentă asupra liricii germane din secolul al XIX-lea. Nu s-a oprit la Goethe, Schiller, 
Heine sau Holderlin, ci a mers până la Platen, Ruckert sau Geibel. Nu s-a oprit nici la acest 
nivel. Din textele publicate de Helmuth Frisch, reiese limpede că Eminescu era pasionat de 
experimentul liric în sine...”   

Aprecieri pozitive aflăm în legătură cu studiul lui Iosif Cheie Pantea 
intitulat Literatură şi existenţă (1998) în care se face un paralelism între Blaga 
şi Eminescu, autorul beneficiind de “o solidă orientare istorico-literară, care îl ajută să 
nu < mitizeze >, nici să nu < demitizeze > (...) pentru că are un respect aparte faţă de text, 
neîngăduindu-şi nici să-i supraliciteze valoarea, nici să o subestimeze”. Interes dovedeşte şi 
pentru studiul comparatist al lui Ştefan Melancu, Eminescu şi Novalis (1999), 
cel care îşi fundamentează comparaţia pe “filosofia romantică germană şi modul în care 
a creat-o şi, pe de altă parte, şi-a însuşit-o Novalis” în perspectiva căreia Eminescu 
“aduce imagini sau motive poetice” pe care autorul studiului le analizează nuanţat 
(Oglinzi paralele). Sunt glosate contribuţiile de cercetare eminescologică ale lui 
Marco Cugno, Magda şi Petru Ursache (Dinspre Italia) sau Marina Mureşanu-
Ionescu (Conexiuni franceze).  

Evantaiul larg de probleme pe care le abordează Dan Mănucă în studiile 
sale, impun mai ales spiritul critic profund şi obiectiv al unui temeinic şi neobosit 
cercetător în domeniu, ce oferă, de fiecare dată, deschideri noi de interpretare şi 
apreciere a fenomenului în sine al eminescologiei.   
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POEŢII SCRIU POEŢILOR 
„Poetului poetul întinde-a sale braţe…” 

Ovidiu 
Din „Tărîmul de Rouă” în prag de Mărţişor 2009 

 
Dragă d-le Miron SCOROBETE, 
 

am fost adînc cucerit/impresionat de ceea ce spuneţi, cu atîta convingere şi 
credibilitate şi cu atîta iubire de neamul nostru atît de nedreptăţit în istorie, în 
interviul din ultima Cetate culturală. Totul se mulează pe sufletul meu, totul îmi pare 
atît de adevărat că îmi dă senzaţia că eu v-aş fi şoptit şi eu v-aş fi îndemnat să 
spuneţi ce spuneţi. Sufleteşte mă simt un geamăn al Dv. Gîndul meu se identifică 
exact cu gîndul Dv. şi, de aceea, atît de mult vă iubesc… 

Dacia edenică, am fost de la început convins, e o carte de răscruce în gîndirea 
românească, o capodoperă şi mitologică şi filosofică şi istorică a românismului. 
Vremea ei de acum încolo o să vină cu adevărat… 

În 2009 mi-a apărut un volum de poeme (mă tem că nu vi l-am trimis). Se 
numeşte Tărîmul de Rouă”. Pare că acea carte aş fi scris-o sub influenţa lecturii 
Daciei edenice, deşi ea (Dacia edenică) înţeleg că pe atunci în sufletul Dv. se pritocea… 
E un argument în plus că sufletul meu e, într-un fel, geamăn sufletului Dv., ceea ce 
atît de mult mă onorează. Acea carte debuta cu cele 4 poeme ce vi le trimit, 
alăturat, şi pe care vă propun să le publicaţi în numărul următor al Cetăţii culturale ca 
un omagiu adus autorului Daciei edenice. Dacă aş fi ştiut dinainte ce cuprinde cartea 
Dv. vi le-aş fi dedicat cu dragă inimă şi cu convingerea că v-ar fi mers la inimă. Ar 
fi bai dacă acum, tipărindu-le încă o dată, aş adăuga dedicaţia: „D-lui Miron Scorobete, 
autorul Daciei edenice, cu convingerea că şi eu sînt, ca şi Dumnealui, un „hiperboreu”? 

Dacă nu se poate, nici o supărare. Dar regretul că la prima publicare aceste 
poeme nu v-au fost dedicate rămîne. 

Exemplarul Daciei edenice ce mi l-aţi dăruit a fost citit de cel puţin 10 
persoane care l-au apreciat la modul superlativ, între care şi Iosif Cristian Paşcalău 
care,  la îndemnul meu (sînt bucuros că m-a ascultat) a scris textul apărut în Cetatea 
culturală. Acest tînăr e de mare viitor şi ar trebui să-i faceţi un vad mai larg în revista 
Dv. E un spirit cum rar apare, viitorul, sînt convins, va confirma această 
convingere a mea. 

Dar poate v-am obosit lungind această scrisoare, aşa că închei, gîndindu-mă 
la soarele mîngîietor al Primăverii care va să vină şi din razele căruia una şi pentru 
dragă fruntea Dv. 

 
Teofil RĂCHIŢEANU 
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Dragă poete Teofil RĂCHIŢEANU, 
 
Era să zic: Nu-ţi poţi închipui ce mare bucurie mi-a făcut scrisoarea ta, dar 

aş fi greşit, pentru că tu eşti poet şi-ţi poţi închipui.  
Cu toate necazurile pe care le îndurăm, noi suntem nişte oameni fericiţi 

pentru că am trecut mult dincolo de tărâmul vanităţilor. Asta înseamnă că 
sinceritatea noastră nu are umbră, spre deosebire de (ne)sincerităţile multora care 
târăsc după ele noianuri de beznă. Astfel că atunci când eu mă refer la scrisoarea ta, 
cea care însoţeşte cartea cu minunatele tale poeme (şi îţi mulţumesc pentru 
dedicarea unora dintre ele), sau când tu îmi apreciezi ce scriu eu, noi ştim că nu ne 
situăm deloc pe terenul protocoalelor de circumstanţă, ci lucrăm cu esenţe. 

Ştii ce tristeţe cosmică mă încearcă? Teama că noi suntem ultimii 
supravieţuitori ai lumii ce încă pulsează în poezia noastră şi, fireşte, în inima 
noastră. Adeseori am sentimentul că, după noi, poemele noastre vor rămâne 
pecetluite, de nedescifrat, pentru generaţiile viitoare, asemenea „scrierilor” din sfori 
înnodate ale pieilor-roşii. Iar aici nu e doar spaima, explicabilă la nivel individual 
uman, a unui autor provocată de perspectiva ca literatura lui, care de fapt e chiar 
viaţa lui, să nu fie preţuită de posteritate. E vorba de cu totul altceva, de aceea spun 
că tristeţea a cărei pradă sunt e una cosmică. Noi nu „facem” versuri. Poezia noastră, 
recurgând, bineînţeles, la cuvinte, nu se reduce la cuvânt. În ea soarele răsare şi 
apune (sau, când ajunge clipa fericită, cum spui tu: „nici răsare, nici apune”), apele 
strălimpezi curg, lebede se drăgostesc în zbor, „pui” de mătasă înstelează iile, 
stâlpii pridvorului ating atâta perfecţiune că nu mai sprijină doar acoperişul ci 
veşnicia. Or, când poezia noastră va fi de neînţeles, generaţiile acelea vor pierde 
legătura cu toată acea lume pe care noi, asemenea albinei, am asimilat-o şi am 
„scris-o”.  

Îţi aduci aminte din Poveste când Făt-Frumos o scoate pe Ileana 
Cosânzeana din sechestrul Căpcăunului. Ei iau cu ei un măr. În acela sunt 
condensate toate domeniile Căpcăunului, cu palatul lui cu tot. Când eroii ajung 
acasă, prin reversul vrajei, toate bogăţiile concentrate în măr se desfăşoară în 
spaţiu. Dar să ne imaginăm negativul Poveştii: pe drum, acel măr se pierde, şi nu se 
pierde un măr, ci tot ceea ce el adunase în el în chip miraculos. Aceasta e senzaţia 
mea care mă cutremură, că odată cu poezia noastră dispare o lume, cea pe care ea, 
poezia, a adunat-o în miezul ei. (Cineva, citind acestea, ne-ar putea suspecta de 
vanitate. Nu e. Am făcut dovada vaccinului adineauri, cu câteva rânduri mai sus). 

Poate că, însă, printr’un cod genetic special, reuşim să transmitem măcar 
câtorva „mărul” poeziei noastre încărcat cu o „lume ce gândea în basme şi vorbea 
în poezii”. 

Prin tot ceea ce facem şi, mai ales, scriem, noi împrăştiem seminţele 
„mărului” fermecat. 

Poate că truda noastră nu e chiar în zadar. 
Mai mult, avem nu doar o speranţă ci o certitudine: geţii sunt nemuritori! 
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Te îmbrăţişez cu dragostea cu care razele Soarelui din Tărâmul de Rouă ne 

îmbrăţişează, 
Al tău, Miron 

După Zilele Babelor, 2009 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Teofil RĂCHIŢEANU 

 

POESII 
 

Se dedică d-lui Miron Scorobete, autorul   
Daciei edenice, ca de la un hiperboreu la alt hiperboreu… 

 
 

Tărîmul de rouă 

 
În Tărîmul cel de Rouă peste care zei au plîns 
De mi-am dus acolo patimi şi vechi doruri şi le-am 
stîns 
Unde bouri pasc în nouri şi în văi zîne mai sînt 
Unde pasăre măiastră glăsuieşte’n codrul sfânt, 
Unde licăre-n adîncuri de păduri de dor fîntîne 

(Nu le ştie decît Luna şi Soarele cînd apune) 
Unde-n vis Luna surîde rourînd Soarelui-Mire, 
Unde aeru-n dumbrave amiroase-a nemurire, 
Unde cerbul cel de vrajă mai adastă la izvorul 
Şi în sfintele dumbrave ostenit se-alină dorul, 
Unde Codrul, Tata-Codru – îi îngîn dulcele nume –  
Adun suflete-ostenite de pribegi veniţi din lume 
(El le-alină, le suspină şi cu milă şi-ndurare 
Odihneşte doruri-gînduri pe cînd el odihnă n-are), 
Unde Iancu-şi duce jalea şi, pierdut prin văi, şi-o sună 
De se pierde sfînt ecoul pînă-n soare, pînă-n lună, 
Unde duhul lui Zamolxe peste munţi stă ca o boare, 
Unde uiţi de-amar de soarte şi durerea nu mai doare, 
Unde suflete ca fluturi zbor-uşor din floare-n floare 
Şi înrourată Moartea luminînd vine şi moare… 
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Zamolxe 

 
El fruntea printre nouri de-şi năluce, senină, 
Se-nmiresmează toată a cerului lumină, 
Înrourată geana de-şi mişcă,-n Fire doare  
Şi mugurul zbucneşte, înfrăgezit, în floare. 
El tremurul de-şi ţine, prelung, al genei lunge 
Tăcerea se-nvestmîntă în alb şi-n lume ninge, 
Lumina dacă ochiu-i el şi-a deschis, din clară 
Se tulbură şi-n lume încet se face seară, 
El dacă în de sineşi în somnul lui murmură 
Rîuri se-aud prin codri bătrîni spre mări cum cură, 
Dacă de-o grea mîhnire el în de el suspină 
Trece un vînt prin codri şi ei duios se-nclină, 
Dacă pe chip surîsu-i blînd mîngîios înfloare 
Oh, de iubire luma se împle şi de soare… 
 
El e fîntîna, floarea, lumina, zarea, norul, 
Din veci în tot şi-n toate aici fiinţătorul… 
 

Zamolxia (I) 

 
Nălucesc acolo pajişti unde turme pasc de bouri 
Voevod în za de aur priveghează blînd din nouri 
Dochiana, zîna sfîntă – ea tuturora li-i vrere –  
De un gînd de-al meu iscată, de un dor, de-o adiere 
Trec-n pas uşor. Măiestre stau pe umerii-i şi cîntă 
(Fermecat de-aşa minune ochiul meu binecuvîntă) 
De sub poala cea de codru, dintr-un jilţ muiat în soare, 
Dorul-dor surîde lumii şi ea freamătă şi-nfloare. 
Rourînd din gene lunge peste văi privirea-nclină 
O, decît în vis o apă luminoasă mult mai lină… 
Cheamă el din corn de aur şi se clatină,-aprinşi, fagii 
Şi se vede-n altă lume cum se-nlumină toţi dragii, 
Cerbul vine – înstelatul – văi coboară, suie creste, 
Ochiul meu mirat se uită: intră? iese din Poveste? 
Şi pierdut eu stau acolo – nu mă ştie nime-n lume –  
 
Soarele cel sfînt de-asupră-mi nici răsare nici apune…  
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Zamolxia (II) 

 
Codri vechi se-nalţă-acolo fără margini, fără nume. 
Soarele pe cer, deasupra, nici răsare, nici apune. 
Ci din ochiul lui Zamolxe el o lacrimă curată 
Ce revarsă peste toate o lumină ne-nserată. 
Ca în vis, ca-ntr-o uitare ei se clatină-n vînt, lin, 
Plin e aerul de muzici şi de nemurire plin. 
Ca în vis măiestre păsări miresmat îşi sună cîntul, 
Pare-se că cerul însuşi lin ar curge pre pămîntul. 
Luminoase rîuri-rîuri pe sub bolţile mari curg 
(Izvorăsc şi curg de-a pururi în Zamolxe-Demiurg) 
Leagănă-nfocate acolo flori preasfintele potire 
(Cineva pierdut prin codri presară din corn iubire) 
Acolo, răzbiţi de soartă, se adun, din veac, străbunii 
De îşi uit’de-amaruri toate şi de cîte-s ale lumii, 
Acolo în pace-s toate ca în vis, ca în Poveste 
 
Acolo toate se-alină şi mîhnire nu mai este… 
 

Zamolxia (III) 

 
E o lumină-acolo ca de etern amurg 
Ca-ntr-o visare nouri pe culmi de aur curg. 
Se leagănă, înalte ca într-un vis, păduri, 
Cîntări se-aud, prelunge, ca dulci, în aer, guri. 
Acolo merg străbunii, din veacuri, rînd pe rînd 
(Din ţărna lor se-nalţă spre ceruri codrul sfînt) 
Acolo merg învinşii întru destin şi mor 
Şi îşi înmoaie-amaruri şi îşi alină dor. 
De-a pururi sună vîntul prin crengile lui, stins. 
Lîngă fîntîna lină stă Voevodu-nvins. 
În veghe stă acolo, adînc, cu tîmple-n mîni, 
Ca-ntr-o icoană veche stau împrejur străbuni 
Şi zîne stau la creştet şi îi descîntă lin 
Şi Codrul sună, sună şi-i de-ndurare plin… 
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 Marian BARBU 
 

 OCAZIONALĂ 
 

Prin telefon, mirosul de cafea  
Mai abureşte receptorul. 
Cu gândul îndrăzneţ din cuşca lui albastră 
Iese numaidecât simbolul-dorul. 
 

Iubire la distanţă, apropiere-n gând, 
O dimineaţă rumenă sub semn de aşteptare.  
Viaţa merge la lucru pe pământ. 
Iubirea se retrage la strâmtoare. 
 

Cuvinte, sfaturi şi  ghiocei 
Plecare nesperată, oriunde, oriunde. 
Speranţe albe. Ca orbii în deşert  
Călătorim aiurea pe clipele flămânde. 
 

Lumina ne pătrunde oricând şi oricum 
Păstrăm textilele de mască în lume. 
Ne-ntoarcem de la telefon acum-acum 
Cafeaua a fost amară, fără nume. 
 

Perechi-perechi, doar vorbele rămân  
Ascunse-n telefonul şi el plecat la drum 
Dosare şi anchete, dischete şi crochete,  
Hrană, destulă la vitele cochete. 

 
DE CE ? 

 
De ce aş fi bucuros mereu ? 
Un telefon din cer mă sună-ntruna 
Ba sunt acasă, ba nu sunt 
Doar eu îi ştiu parola, bună 
Înfrigurata mea iubire,  
Pierdută zilnic pe şosele,  
Prin caruselul vieţii trepidante, 
O fi, n-o fi doar ea cât ai clipi 
Mai legănată în hotărâri  
În aşteptări de noapte, ori de zi? 
Cum să comunici despre tine 
Cu ea păzită de soldaţi, de armurieri, 
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De sectele îndoielii de a face bine ? 
Seara răsună goarna de culcare – 
Un telefon din cer mă sună şi mai tare. 
Iubiri de noapte, şi de zi – 
Aflaţi voi sensul verbului ,,a fi ‘‘  

    
TOAMNA 

 
Am înserat lângă Fox River 
Privind vaporul pasager  
Trecând cu gândul meu de dragoste spre cer,  
Iubit răzleţ de tine Afrodită, 
Răpită-n veac de un năier. 
 

Vroiam să înţeleg 
De ce românu-i liric lângă ape  
Doar dragostea îl ţine aproape 
De bolta aşteptării-n noapte . 
 

Clipă, de înălţătoare amintire, 
Te pierzi în noapte, chemată de stăpân 
Timpul te zboară pe apă, pe vapor 
În lumea fluturândă de cocor. 
 

Poate că eu sunt doar o clipă 
Desprinsă din iubirea unui cer 
Şi tu, iubito, de ce mă-ndepărtezi  
Să nu-ţi mai fiu corăbier? 
 

E toamnă-n vârsta mea 
Balanţă riguroasă, în fracţii neadormită. 
Rămâi măcar un colţ de rai 
Să pot veni la tine ispită de april, 
Ca zăbovind în cerc de îmbrăţişări  
Să uit că timpul fericirii a fost ieri. 
 

Atunci să chibzuieşti  
Lângă un Apollo sau un Acteon 
Prin vânătoarea timpului de clipe  
Când toţi cocorii–şi caută iubirea  
În alte ţări, doar prin aripe. 
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Melania CUC 
 

,,EPISTOLE CĂTRE HEFAISTOS" -  

CARTEA CU POEME REBELE 
 

,,Dor de Hefasitos,, aşa  s-ar putea  denumi 
cartea cu psalmi păgâni, ( de-ai pământului), 
tulburătoari, pe care poetul  Vasile Urasache ne-a 
dăruit-o în acest mărţişor cu capricii şi incertitudini de 
tot felul. Este o gură de aer proaspăt, , după o iarnă 
poetică mimetică, mereu reluată în aproape aceeaşi 
gamă de la un poet la altul. 

Intitulat EPISTOLE CĂTRE HEFAISTOS,  
cu subtilul Vitralii poetice neobizantine, volumul 
semnat de Vasile Ursache, este o lucrare inţiatică,- dacă 
privim timpurile şi drumurile dar şi uneltele de lucru, - 
meşteşugul stilistic prin care cuvintele sale ajung 
sintagme într-un sonet cu rezonanţe ce leagă timpii 

între ei, dezleagă peceţile dintre erele terestre. 
Era de fier şi era de siliciu, două dimensiuni spirituale şi prin care poetul face radiografia 
sinelui, a sufletului aruncat în mizeria deşeurilor unui popor universal,- coboară în spaţiul 
unor ,, termite,, ocupate  mai mult cu consumul decât cu gândul cel atotcreator. 

O carte cum rar e dat să apară pe rafturile librăriilor lumnii, Epistole către 
hefaistos vine să restabilescă relaţia Omului cu Zeul din Adâncuri, trecând antiprometeic, 
călcând prin zaţul unui prezent din care el, Poetul culege, ridică detaliile reînceputului 
omenirii. Cuvântul din care s-a materializat atotcuprinzătorul Univers, el, Cuvântul face 
parte, este motivul distinct din lucrarea poetică, el susţine Ideea şi ideea sprijină bresla în 
istoricul umanităţii. Prin basm, legendă, realitate… facerea triumfă odată ce Poetul devine 
frate de suferinţă şi acţiune cu zeul cel mai nebăgat în seamă de noi,pământenii. Deşi au o 
destinaţie precisă, epistolele,- poeme născute din şi prin întrebări, - mesajele creatorului 
ajung în ,,cutii poştale,, diferite,- se aleg după cum acel înger căzut în taina redescoperirii 
metalelor, - doreşte să revină pe scena unde  Omul Mileniului Trei se dezice de el. Siliciul! 
Da, nisipul mereu curgător prin clepsidră, mobil şi aparent fără de vicii ( nu rugineşte, nu 
cocleşte), este la îndemâna omului modern, sau … omul însuşi, în înfumurarea sa, se 
credea este un cip inteligent, de siliciu. 

Interesantă şi nemaifolosită de poeţi, este forma în care este transpusă în pagina 
de carte, opera în sine,- un fel de tripitic explicativ, cu  citate şi note de subsol, care la 
primă privire lasă impresia că, el, autorul a simţit nevoia să de-a explicaţii, să pledeze 
pentru propria-i poezie. Să ne redea cadru după cadru din ,,filmul,, care l-a developat prin 
travaliu, în turnu-i de fildeş. Vasile Ursache nu are dubii, este poetul cel mai sigur pe sine. 
Scrie pentru că are ceva a  ne spune. O spune cu virtuoziatte de Stradivarius şi, de nu-l 
auzim, revine în sih, muşcă în conştiinţa noastră adormită ca un mioritic de stână.  Nu-i 
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pasă ce crede lumea atîta timp cât Poezia îi umblă ca un virus al Neliniştii prin artere, prin 
sânge. Hefasistos, ca şi Poetul, se ,,obrăzniceşte,, întrecându-se în meşteşug cu însăşi 
Dumnezeu cel care a făcut Cerul şi Pământul. De aici şi relaţia dintre autor şi pesonajul 
cărţii,- Hefaistos,- zeul şi om, dualitatea cu care Vasile Ursache se simte într-o simbioză  
de-a dreptul păgână. El  readuce în prim plan Mitul, îi redă demnitatea şi Viaţa avută în 
floarea antichităţii omenirii înşişi. 

 ,, Se zice că versurilor mele /le-aş fi ceea ce e Zeus pentru zei,, - iată  cum un vers 
cuprinde întreaga chintesenţă a volumului, cum explică frust şi cu conştiinţă de sine de-o 
verticalitate superbă, - dă un sens nou, curajos, existenţei celui care nu se joacă de-a rima 
pe file de hârtie.   
  Într-o realţie renascentistă de un romatism tragic şi greu de regăsit în literatura 
de azi, Vasile Ursache vine cu nuanţe de tragism grecesc, foloseşte cuvinte  rostinite între 
,,cădere,, şi ,,înlţare,, - fără să se teamă de păcatul prin care desăvârşirea prin sacrificiu face 
dintr-un om, meşter, şi abia apoi  zeu al creaţiei precum Hefaistos. ,,De ce nu poţi s-atingi 
desăvârşirea/ până nu-nduri cădere şi damnare,,  Întrebarea este aparent retorică, numai că el, 
poetul găseşte răspunsul în lumea care îl înconjoră şi simt că nu ar fi desăvârşită poezia 
însăşi, dacă el, poetul ar fi rămas Acasă, s-ar fi făcut cioban de mioare în Codrii 
Cosminului. 

 Deşi acerb în definiţii şi sintagme admirabile când vine vorba de destinul celor 
ce îşi împart între ei asfaltul metropolei, odată ce alunecă pe  derdeluşul amintirilor din 
coplărie,- vrând sau nevrând, pe Vasile Ursache, ca proprietar al ,,Epistolelor către Hefaistos,, 
îl simţi solar, blând ca un mugur de mesteacăn ce se intră în lume, dă buzna,  face posibilă 
explozia sevei, rană în coaja arborelui mamă. Durerea facerii lumii este colosală, facerea în 
sine este grea şi frumoasă. Valoarea unui ,, pumn de cuie,, o află poetul încă din copilărie, 
din moşi în moşi, nepotul învaţă istoria şi taina materialului din care îşi va rostui, mai 
târziu, propria-i viaţă.  

Om al rigorii şi dreptăţii prin profesia care-i conferă pâinea zilnică, Vasile 
Ursache ţine în balanţă nu doar poveştile mitice, istoria personală şi colectivă. Poemele 
sale au valenţe cu desoperirile ştiinţifice de ultimă oră, - de aici, din,,, miezul Evului de 
Mucava,, are curajul să ne vestească ... Era de Aur,,.  ,,În pustie,, adugă pentru cine are 
urechi să audă. Creaţia sa nu ţine de ranguri şi onoruri, nu ţine de un popor anume, este 
universală ca pacea, ca războiul , ca şi  cataclimele naturale,. Sonetul lui ţine de  Cer şi de 
Pământ, ţine de adâncul Pâmântului, de măduva incandescentă în care Hefaistos cel urât 
şi harnic loveşte metalul pe nicovală, îi dă formă, un nume apoi îl pune la îndemâna 
oamenilor. Şi ce dacă noi , oamenii nu mai avem socoteală, risipim orzul pe gâşte, fierul 
pe arme?!  

Poetul este aici. Creatorul nu a murit şi iată-l cum răspândeşte inteligent jerbele 
de scântei ale focului dintâi, în noi, cei ce dorm să-l citim. 
Felicitari Vasile Ursache pentru psalmii pe care îi dedici dezbuimăcirii noastre, şi  pentru 
invitaţia de a medita la Creaţie şi Creator, de aici din infernul în care trăim. 
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Angela MONICA JUCAN 
 

„ERATĂ LA O GAFĂ“ 
 

Când Regina Elisabeta a împlinit 70 de 
ani, Octavian Goga a găsit de cuviinţă să-i dedice 
o poezie - E sărbătoarea bătrâneţii - şi a 
publicat-o în „Luceafărul”, XII, 24, 16 dec. v. 1913, 
pe prima pagină. Din câte ştim, Goga i-a şi citit, 
reginei, poezia, la recepţie. 

Ar fi util de ştiut, pentru orice bărbat, ce 
impresie poate să facă unei femei (în sinea ei) care 
a trecut de 29 de ani (fie ea şi ajunsă la 100 de ani) 
un titlu ca acesta, cu atât mai mult cu cât, după ce 
începe primul vers (ca întărire…) cu aceleaşi 
cuvinte, inspiratul poet nu mai termină cu 
povestea firelor cărunte, cu aluzii la zăpada 

vremii care i-a nins reginei fruntea, mai evocă şi părul ei bălai de „odată”, spre a 
sublinia şi mai tare actualul argint [...î din plete şi mai pomeneşte şi pragul 

bătrâneţii. Apare, astfel, ca un gest chiar drăguţ faptul că, la cei 32 de ani ai lui, 
poetul îi cere permisiunea, în numele tuturor ardelenilor, să fie numită de ei 
(numai) mamă. Putea fi mai rău. 

După 1913, Goga a scos volumul de versuri Cântece fără ţară din 1916 
şi volumele selective şi antologice Poezii alese, editat în 1915 şi Poezii, din 1924, 
în care n-a inclus această poezie. Ea a fost, însă, cuprinsă în volumul Din larg, 
editat, de Veturia Goga, la un an după moartea poetului. Se vede că Veturiei nu i-a 
plăcut cum e intitulată poezia, căci versurile apar acum sub titlul (care va rămâne 
definitiv) Regina Elisabeta la 70 de ani. Într-adevăr, sună ceva mai bine. Dar nu 
asupra lipsei de delicateţe a lui Goga, în omagiul său, vrem să atragem în mod 
special atenţia. 

În numărul următor al „Luceafărului” (XIII, 1, 1 ian. v. 1914), pe pagina 32 
– ultima, înainte de copertă -, stă şi acum, de nimeni observată, o notiţă. Veturia a 
ştiut de erată (ce n-a ştiut femeia asta, diavol!) sau a reprodus poezia după 
originalul manuscris, pentru că, în volumul alcătuit de ea, versurile apar corect. 
Sunt, însă, editori (cum ar fi chiar Ion Dodu Bălan) care n-au văzut nici erata, nici 
manuscrisul, nici volumul Veturiei iar, în ediţiile lor, poezia afişează şi după 
aproape 100 de ani, nesmintit, versurile, în varianta din „Luceafărul”: Şi ne-

ntrebăm în clipa asta ce-ţi străluceşte mai departe: / E oare Steaua ta 

regală, ori e cununa ta de laur? (după Opere, 2001, ediţia Ion Dodu Bălan). 
Foarte grav. Şi Goga a dorit să se corecteze acest cuvânt. Steaua ta vrea să spună: 
destinul tău. Cu alte cuvinte, regalitatea ţi-a fost sortită şi rolul tău este nul. 
Opoziţia cu meritul propriu (cununa de laur) este de netăgăduit şi ele rămân forţe 
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contrare. Săraca suverană-poetă nu numai că e numită, franc, bătrână, dar mai e şi 
chestionată ce poate raporta la scadenţă (în clipa asta): e doar o favorită a sorţii, 
pusă sub steaua ei, sau se poate lăuda cu ceva prestanţă regală care, eventual, să 
aibă şi bătaie mai lungă (ce din acestea două – steaua sau cununa de laur – îi 
străluceşte mai departe, adică ce va rezista timpului; cu ce va rămâne regina 
înscrisă în istorie?). 

Prin urmare, gafa lui Goga ar fi fost cu ceva mai mică dacă nu se 
combina, involuntar, cu a tipografului. Cu totul altceva comunică aceste versuri 
dacă se pune, pe locul cuvenit, cum a vrut poetul, cuvântul stema. Nu numai că 
stema este un scut moral, dar ea este şi un semn de nobleţe, iar stema regală poartă 
în ea, cu atât mai mult, garanţia unei guvernări fără greş, incoruptibile, nepătate. Şi, 
în acest caz, cu toate că sărbătoarea bătrâneţii şi firele cărunte rămân pe veci în 
fruntea poeziei, cel puţin zăpada vremii nu ar mai sugera atât de tare „iarna 
vieţii”, ci, împreună cu stema, imaculatul regalităţii Elisabetei. 

Parafrazându-l pe Hugo, se poate spune: Tipograful! – Ce putere! 

Dar dezminţirile? – Ce putere? 
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Casian Maria SPIRIDON 
 

UNION SQUARE 
 
 
aflat la o masă 
 cu un prieten poet 
citindu-şi în engleză/ pentru sine 
poemele 
 – urmează o lectură la Teachers&Writers 
moment important/ 
 intrarea în lumea poeziei 
 în lumea poeţilor unchiului Sam – 
îl privesc şi mă-ntreb 
 nu mă văd necesar/ nici aici 
  nici în altă Piaţă a Unirii 
prin lumina ce-o uită ziua 
  la îmbrăţişarea nopţii 
pe trotuar tineri studioşi/ în mişcare 
îmi beau cafeaua/ fără zahăr 
 prietenul scandează în surdină 
  cu ochii la ceas 
  versuri anglo-americane 
 
durerea 
 în drumul străbătut de la azteci 
   la pieile roşii 
mi-a rămas credincioasă 
 
sîntem la unul din înaltele etaje 
 din uriaşa clădire 
 unde/ un băştinaş/ citeşte 
ca o apă/ continuu/ fără accente sau disonanţe 
ca o apă fără murmur 
pahare cu vin/ pişcoturi/ lumini obscure 
o atmosferă/ nu-i aşa/ prielnică lecturii 
sub portretul lui Walt Whitman/ 
i-a venit rîndul/ prietenului poet 
urmează o altă fiică a libertăţii/ 
încrezătoare citeşte poeme 
 [pentru eternitate 
  m-am fotografiat sub posterul 
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  cu poetul firelor de iarbăî 
 
o lectură egală/ ca la buletinul de ştiri 
sînt ultimele noutăţi lirice 
din piaţa unirii americane 

 
 

ANUL CÎINELUI 
 
înaintăm prin zăpadă 
purtător de căciulă/ purtător de mantou/ 
   purtător de cojoc 
la cîţiva paşi de casa filosofului 
 încropim scenarii 
despre dispariţia şi aventura căutării 
sau/ mai macabru 
să ne afle oasele peste veacuri 
aici/ în apropierea 
 în preajma cabanei 
devenirii întru fiinţă 
cînd începe anul cîinelui 
 
pădurea îmbracă munţii pînă 
la culmile albe/ îngheţate 
de acolo pleacă izvoarele 
încremenite în sloiuri lipite de stînci 
ca amintirea unei nopţi neîncepute 
 
am coborît prin defileu 
 într-un ţinut al răşinilor 
la locul unde s-a născut 
un iubitor al disperării şi căderii în timp 
/ la poarta începutului 
 veghează un bust supus ispitei 
 
Luna e ascunsă între brazi 
precum femeia în braţe de bărbat 
trecutul/ e fără viitor 
a fost înghiţit de undele întunecate 
un trecut îmbătrînit în rele 
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* * * 

 

sînt porumbeii adunaţi pe îndoite fiare 
la nunta de-nţelesuri 
 / cu trup şi inimă/ prin valuri de iubire 
sînt pene albe/ ciocuri roşii 
precum în cer sînt îngeri plini de aripi 
 
vin porumbei la mine 
  în carul greu 
sînt vremuri ca o floare 
 aşezată pe ramură de aer 
aşa se arată caprifoiul 
 
în viaţă/ pe cine părăsim 
 la ora dimineţii 
voi adunări de semne 
 cernute prin ochiurile dese 
pe cine astăzi celebraţi 
  cu îndrăzneală 
în faţa zelor cu ochii de cianură 
 
o doină gîngurită 
   din preaplinul guşei 
întreb – pe cine iartă viaţa 
 cînd pieptul e cuprins de jale 
ca o orchestră/ în care sună cornul 
prin stepa fără capăt 
 cu nepăsarea necesară 
să nu mă plîngă nimeni 
sub nouri de absint 
 
să ne mişcăm pe ape 
ca un Iisus rătăcitor prin lume 
cu viaţă ne îndreptăm spre moarte 
o pajură cu alta 
 încremenite/ pentru totdeauna 
în dansul fără milă 
eu mă sfîrşesc/ dar nu mă termin 
  în chivotele nopţii 
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* * * 

 
iubita are nurii expresivi 
 ca o sonată beethoveniană 
cu sîni şi şolduri de statuie 
pare o zeiţă chtoniană 
ea se exprimă liber şi carnal 
o mater genitrix şi Beatrice 
 
vin friguri/ se avîntă 
  se reped tăioase 
au roţi şi boturi de metal 
ar vrea să ne înghită 
sînt/ precum palmele de îngeri 
  pe obraze 
 
ne îmbrăţişăm fără trecut 
 / perechea ce începe lumea/ 
o curiozitate ostenită ne îndrumă 
/ în adunarea clipelor 
inimi îmblînzite 
   sapă prin aerul cald 
un tunel de-nţelesuri 
 
în fuga Constelaţiilor 
 aflăm urmele distrugerii 
o călătorie ce ne îmbracă 
 în valuri îngheţate 
   disperarea 
 
iar gura ta e un izvor 
 din care gust copilăria 
stau rezemat de un cireş 
 însingurat şi falnic/ între carpenii pitici 
   şi rătăciţi stejari 
 
ce dacă vara se termină 
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Iosif-Cristian PAŞCALĂU 
 

NECUVÂNTUL ŞI CĂLĂTORIA  

ÎN LIRICA TEOFILINĂ 
 
Necuvântul este perceput drept un limbaj foarte greu, care exploatează 

memoria personală, colectivă, afectivă, şi care construieşte o zonă în jurul căreia 
gravitează orice tip de resurse plastice, muzicale, arhitectonice, sculpturale, 
matematice ş.a.m.d.. Necuvântul încifrează simboluri şi mesaje ce ţin de cultură şi 
de civilizaţie, reprezentând de fapt fragmentul unui gând, al unui sentiment tăinuit 
în reverberaţiile cromatice/sonore. Imagine a unei lumi încifrate, a runelor 
inextricabile, necuvântul impune o ordine cu totul nouă, ce trebuie redescoperită 
pe măsura forării în abisuri de sens. Multe poeme conţin elemente semnificative ce 
ţin de parametrii necuvântului, „ca semn al lui Dumnezeu care vieţuieşte în ascuns”, în 
fiecare operă, revelând un dialog subiacent cu originile, cu lumina spiritului. 

Metaforizarea semnelor sacre în formule inedite presupune reasumarea 
comuniunii dintre regnuri (mineral, vegetal, animal şi spiritual), precum şi trans-
formarea omului, renaşterea sa interioară pe măsura integrării în altă ordine, cu alte 
rosturi şi alcătuiri. Necuvintele sunt provocarea la care suntem invitaţi să luăm 
parte, punând în dialog incertitudini şi căutări cu care ne identificăm: „Doar întuneric 
fi-va adînc şi necuvînt” (Brăzdată fruntea mea adînc-adînc…). Nucleul de mister 
ne îmbogăţeşte, ne determină să ne acordăm pe aceleaşi lungimi de undă cu 
mirabilul şi cu revelaţia. Energiile culturale sunt polarizate de noile semnificaţii, 
activând impulsul primar ce vine din străfundurile condiţiei umane. Dincolo de 
resursele productivităţii şi ale inventivităţii, care guvernează dubla condiţie 
descătuşată a producătorului-stăpân, se vădeşte un răstimp înscris, adâncit, 
multiplicat în spirala actului creator de atunci, in illo tempore. Creativitatea este un 
ideal geamăn cu destinul, angrenând speţa umană pe calea ascendentă a fiinţei sale 
plenare, făcând-o să-şi depăşească sfera biologică şi determinându-i explozia 
plenară a personalităţii pe coordonatele spiritului. Impulsul gândirii determină 
căutarea, iar forţa căutării înseamnă viaţă. 

Limbajul este o sinteză între ştiutul originar şi puterea minţii umane de a 
materializa firul gândului. În interior are operează una dintre cele mai importante 
transformări ce înnobilează fiinţa umană. Formele embrionare de comunicare, prin 
imagini, sunt un fel de urme ale timpului în conştiinţă, asupra cărora planează 
ambiguitatea procesului racordării la devenire. Astfel de coduri sau mesaje 
primordiale adânc înrădăcinate în subconştient irump sensuri evanescente în 
perimetrul memoriei culturale, zona crepusculară intermediară funcţionând ca o 
supapă, ca un declic pentru revelarea acestei realităţi latente. În acest scop, 
memoria se scufundă în umbră, se subsumează unor circumstanţe necunoscute, 
într-un underground transpersonal. Acest joc multidimensional dă seama de 
enigma destinului individual, reduplicând parcă o sui-generis maşină a timpului în 
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centrul unei găuri negre. Subconştientul care se scufundă mereu cheamă omul spre 
obârşie, angrenându-l în eterna reîntoarcere. Acest proces este contrabalansat de 
esenţa negativă a transcendenţei mute. Necuvântul este ecoul tăcerii lui Dumnezeu, 
vocea absolutului încărcat de sensuri. 

În acest sens al călătoriei spre origini trebuie interpretat demersul liric 
teofilin din recentul volum Apa din care bea curcubeul (2008, Casa de Editură 
Napoca). Poemul care deschide volumul, purtând acelaşi titlu, vine să circumscrie 
semantica globală a universului liric, alcătuind cronotopii obârşiei tuturor 
lucrurilor: „Apa din care bea curcubeul, /Apa aceea am căutat-o mereu, / Apa din care, la 
ceas greu de taină, / Bea, când îi e sete, Dumnezeu…// În Munţi de Apus am aflat-o cândva, 
/ Când prunc eram şi fără păcat, / Un iezer era, în adânc miez de codru, / De Mumele Sfinte, 
în veac, descântat. // Am băut-o. Veniser-acolo şi cerbii, / Care, de o sete lăuntrică grei, / 
Nălucindu-şi de abur făptura, / Cum ar bea duh, o băură şi ei…”. Cerbul este emblema 
idealului, în fond, altă marcă a aceluiaşi spaţiu mioritic ce modelează destinele. 
Izvorul miraculos incită la permanente forări în faliile destinului individual, la 
permanente reîntoarceri sub pleoapa timpului: „Păcătuit-am apoi. Nu mai aflu azi 
drumul,/Nici codrii, bătrânii, de-atunci nu mai sunt,/La Mumele Mumelor, bătrâne cât 
vremea,/Retrasu-s-a iezerul adânc în pământ…// Arareori, totuşi, dar numai în vis, / Miezul 
acela de codru răsare/ Cu în el iezerul sfînt… şi eu beau / Şi e cum aş bea lumină de soare…”. 
Periplul transistoric printr-un cadru natural cu filiaţii magice, situându-se ca un 
corelat liric al Edenului terestru. O continuă luptă de recucerire a acestui colţ de 
Rai o reprezintă existenţa omului. Faptul că Divinitatea nu poate fi surprinsă în 
datele realităţii imediate, modelate de simţuri şi experienţa comună, îşi găseşte ecou 
în stingerea lumilor, în starea de bătrâneţe, o stare atemporală, un „târziu în vreme” 
resimţit în toată amplitudinea sa metafizică. Condiţia umană stă sub zodia risipirii, 
punctată de metamorfoza păpădiilor. Precipitate de lumină, păpădiile ipostaziază 
explozii solare şi măsoară destrămarea fiinţelor: „La o bătaie a lui Dumnezeu de 
pleoape, / Iscă-se, deodată, un vînt / Care risipă-le – Vieţilor noastre / Ele măsură-s aici pe 
pămînt…” (Cîmp cu păpădii). 

Cineva spunea că omul se naşte o singură dată şi moare de mai multe ori, 
cea mai importantă dintre morţi fiind, desigur, ultima. Eul teofilin pregăteşte 
ritualul trecerii cu minuţiozitatea pe care încetinirea ritmurilor flux-reflux i-o 
îngăduie: „Nu ţi-am putut împlini, Doamne, vrerile / Şi m-ai ţinut de Tine departe. / Între 
timp, am trăit lumii toate durerile / Şi am murit de toate felurile de moarte. // Toate gândurile 
mi le-am ars până la capăt. (…) Vremea s-a făcut în mine târzie / Şi voi muri pentru ultima 
oară / Şi învierea din morţi nu mai ştiu de-o să fie…” (Am obosit, Doamne!). Misterul 
morţii emerge din plenitudinea vitală a firii, din rodul bogat al florilor şi stelelor. 
Moartea lui Dumnezeu săvârşită în fiecare respirare a eului teofilin reprezintă 
superlativul acestui mister, o „taină a tainelor” închisă pentru totdeauna în omul-
mormânt (Ci singur, singur, singur eram în univers; Prin mine Neantul ca o 

apă cură…; Se stinge lumea! Vai! Vai! Vai!). Întreaga căutare teofilină 
însumează secvenţialitatea paşilor pierduţi spre nicăieri. Absenţa divinităţii e o rană 
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în inima firii, iar din această durere a absenţei ia fiinţă absolutul. Poezia caută să 
capteze urmele tainice ale începutului, trăgându-şi izvorul din acea apă a obârşiei 
unde tărâmurile se luminează de scânteia gândului divin. 

Se încearcă astfel dezvăluirea transcendenţei mute, prin trecerea în sens 
invers, spre obârşii, spre latenţa Mumelor. Metamorfozele îngerului în floare este 
un atare fenomen cosmic-terestru cu implicaţii metafizice, deschizând o poartă 
între planul aparenţelor fenomenale şi planul esenţelor. Simţurile omului nu pot 
capta decât urme, reziduuri ale focului uranic, prin intuiţie. „Ştiinţa aceasta a morţii” 
impune poeziei să devină un vehicul pentru mister, un contur pentru sacru: „Când 
Universul însuşi un ocean / Era, fără hotar, de ceaţă sură / Şi nefăcutele în el doar jind, / Ţie 
cerşindu-ţi chip, contur, făptură… (Pe-un fir de gînd cobor, adînc-adînc). Toate 
elementele naturii fenomenale devin embleme ale transcendenţei, şi, implicit, 
repere în marea călătorie. Marea e o lacrimă a lui Dumnezeu, păpădiile sunt 
morminte de îngeri, cerbii şi codrii poartă în fiinţa lor un dor fără nume. Apa din 
care bea curcubeul hrăneşte căutarea, prin îngemănarea dorului cu gândul. Eul 
teofilin coboară pe firul timpului tot aşa cum Luceafărul eminescian zbura, „gând 
purtat de dor”, către începuturile universului pentru a se întâlni cu Demiurgul 

(Voi fi strop de Dumnezeu; Şi mă pierd în Demiurg). Figura lui Orfeu se constituie într-
un nucleu ordonator al ritmurilor trecerii, modulând hipertrofierea implozivă a 
energiilor cosmic-spirituale. 

„Doru-gîndu” e o entitate supraordonatoare, care îi rezervă fiinţei umane 
posibilitatea de a se construi pe sine ca un holon, ca un veritabil cosmos cu stele 
proprii, cu flori, codri, mări, ceruri. Întreagul spectru de tonalităţi afective îşi 
deschide perspectiva spre orizontul nemărginirilor.  
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Persida RUGU  
 

EXORCISMELE DEŞERTULUI 
            

  „Iubirea ţine de elementul apă. 
                                             Ea e adâncă, liniştită, când e liberă. 

                                             Valurile ţin de vânt...” 
                                                        Gellu Naum, „Calea şearpelui”  

1. 

 

Am pus pe raft păpuşa otrăvită de tăcerea din morminte 

de priviri nearuncate dincolo de oaze 
de cobra pe care-o adăpostea în inimă –  
ea, păpuşa, aşteaptă acum cuminte 
lângă alte figurine de animale periculoase 
ora după-amiezelor 
în care să poată visa că-şi mai plimbă inima otrăvita de cobra din 
ventriculul stâng 
printre clepsidrele văzduhului  
fulgi de nisip 
dune ancorate în beznă 
 
am pus pe raft păpuşa otrăvită de tăceri de priviri 
de cobra pe care-o adăpostea în inimă 
 
2. 

 

Arse frunze scorburi de lumini se amestecă în retina 

ascuţită 
a şearpelui-femelă 
- arcuindu-şi pielea striveşte seminţe de nisip 
lângă adăpătoarea cămilelor -  
sorbind setea din umbra vântului 
se adună într-un cerc imperfect 
străpuns de ultima răsuflare 
albastră 
a soarelui de la orizont 
 
acolo 
în umezeala ascunsă a ţărânei de sub piatră 
se coace neliniştită 
istovitoare 
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plămada învolburatului răsărit  
 
3. 

 
Ameţită de somn  
reptila ezită 

nu înţelege lumina care-i sfredeleşte pântecul 
răsturnată sub piatra de nedezlipit 
ca o frământare de-opal 
strigă sieşi în carnea-i desprinsă 
din frigul de lună 
adânc 
înăbuşit 
ţipătul o arde pe dinlăuntru 
spintecându-i măruntaiele 
în aşa fel încât amurgul o va găsi 
uscată 
o simplă piele uscată 
sub piatra de nedezlipit 
a pântecelui 
 
4. 

 
Ascunsă lucrare a vulcanului pe muchia unei flăcări 
şerpii se adună în şir 
lângă firul subţire de apă 
descătuşând ecoul urmelor de zăpezi ninse de 
rădăcini 
flămândă neistovită ardere a spinilor de smoală 
încolăcirile arse de ploi 
de seminţe 
se vând privirilor noastre 
ameninţător strai de venin 
căptuşit cu mătăsuri foşnitoare 
ca-n ziua fără de număr fără de memorie 
a genezei dintâi 
 
5. 

 

Aripi acoperite de praf 
atinse de ţărână ca de un giulgiu 
zac printre solzi şi arbori de roci 
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necunoscute mesaje de dincolo 
adulmecând tăcerea 
umbra şerpilor din deşert 
 
pe raft păpuşa îşi scoate inima dintre coaste 
cobra din ventriculul stâng s-a mumificat 
bucată de piele scorţoasă bună 
de frecat duşumeaua cerului 
în zilele dinaintea sărbătorii 
 
seismic  
rana muşcăturii a înflorit 
o excrescenţă de forma unei alte inimi 
păpuşa respiră cu inima veche 
proaspăt înfrunzită în piept 
pe când cu inima nouă  
străină rană sub umărul drept 
învaţă alfabetul iubirii ca pe-o uitată strigare  
din lacrima literei H  
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Eugen EVU 

 
Elena Daniela SGONDEA  cucerind Italia culturală 

 
S-a născut în data de 11 decembrie 1969, în 
Orăştie, jud. Hunedoara. Debut publicistic 
“Palia” Orăştie, debut editorial „ Încă nu”, 
prefaţat de Eugen Evu, volum bilingv româno- 
italian”, editura Destin. A obţinut numeroase 
premii la concursuri literare judeţene, 
interjudeţene, naţionale şi internaţionale, dintre 
care menţionăm: Premiul special internaţional 
„Il Convivio” (Sicilia, 2oo5); Menţiune specială 
globală la unicul concurs global, „Nosside” - 
afiliat UNESCO - ediţia a XXI-a (Reggio 
Calabria, 2005); Premiul „Novalis Kreis” pentru 
literatură feminină din Est, sub girul U.S. 
Germania din Bavaria, cu volumul Încă nu şi alte 
poeme, în cadrul Festivalului „Oktoberfest”, 
ediţia a X-a jubiliară (München, 2005); Medalia 

de argint pur şi titlul de „Nobila Donna Heraldica”, sub egida Accademiei „Francesco 
Petrarca” (Capranica/ Roma, iulie 2007); Premiul Italia şi Coppa Roma, titrare 
„Literată a secolului XXI”, sub înaltul Patronat al Statului Italian, al Statului Vatican 
şi al Regiunii Lazio (2007); Premiul I la Concursul internaţional de literatură 
patronat de Accademia Delle Arti - Departamentul de Litere - „Citta di Castrovillari-
Pollino”, Reggio Calabria (2007); Premiul literar-artistic „Una rosa per Santa Rosa” al 
Acade¬miei Internaţionale „Francesco Petrarca”, care constă din Pre¬miul Viterbo 
cu Medalion şi „Pocalul lui 
Petrarca” (aur pur, donat de 
Papa Ioan Paul al II-lea 
acestei Asociaţii) - în 2007 
acesta a părăsit pentru 
prima oară Italia pentru a fi 
înmânat în 2008 altei 
merituoase opere; 
Superpremio ex-aequo 
pentru cea mai bună operă 
din concurs la Prima Ediţie 
a Premiului Literar 
International „Il sentiero dei 
Briganti”, organizat cu Înaltul Patronat al Statului Italian, al Statului Vatican, al 
Senatului italian, al Ambasadelor Externe, al Consiliului Comunal şi al Regiunilor 
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din Europa, al Asesoratului de Cultură şi Turism, al Regiunilor Lazio, Toscana, 
Umbria, Comunita Toscana del ‘Alta Tuscia Laziale, Municipiul Viterbo 
(septembrie 2007). 
Deţine alte premii şi publică frecvent în reviste ca Le Muse, Il Convivio, Revista 
Agero- Stuttgart, Orient Latin şi Noua Provincia Corvina, căreia îi este fidel 
consilier editorial de peste 10 ani. A contactat pentru revistă presigioase instituţii 
culturale, între care Institutul Cultural din New York, precum şi edituri şi reviste 
din Italia. 

În 2008 la Sorento, a câştigat Prmiul I la cea de-a cincea Editie a Premiului 
Naţional Italian de Poezie, Naraţiune şi Desen “SURRENTUM” secţiunea: HAI-
KU, preşedinte al premiului Gianluigi Gargiulo şi girul primarului Marco 
Fiorentino. În August 2008, prestigioasa editură Limes din Cluj-Napoca a editat a 

treia carte de  haiku bilingv: “Glife 
transilvane”, excelent primită în 
România, Italia şi Germania. Este 
inclusă elogios în vol I şi II „Cartea 
întâlnirilor” de Eugen Evu; în 
decembrie 2008 i se decernează a 
doua oară Diploma de Excelenţă 
AsCUS Provincia Corvina pentru 
merite deosebite în promovarea 
literaturii române în Italia şi a celei 
italiene în România. A tradus din 
Maria Teresa Liuzzo, Piera Rosi 
Cellant, Eugen Evu, Gabriella 
Meloni, Giovanni Formaggio, 
Angelo Manitta,Vanni Speranza, 
Maria Rosa Gelli ş .a Sub tipar în 
Italia, cartea ”Urme de plug pe cer” 
,ediţie bilingvă, editată ca Premiu 
internaţional - sub girul criticului 
Saraceni. Au scris elogios despre ea 
Eugen Evu, Ion Chichere, Mircea 
Petean, Ion Urda, Maria Teresa 
Liuzzo şi critici italieni, austrieci şi 
germani. În 2009 va candida 
pentru primirea în Uniunea 
Scriitorilor din România. 
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Marginalii la o carte foarte vie2 

 

Atributul „roman de debut” este în cazul Silviei Beldiman impropriu. 
Desigur, experienţa ca trăire, desigur, memoria...O memorie care este a eposului şi 
accede în diemnsiunea lui culturală. Motivul-cheie este cel al paradisului pierdut, fie 
un paradis al inocenţei înnăscute, în încetinita ipostază rurală, mai degrabă a 
relictelor precreştine, a naturii rezonante cu afectele vârstei, un paradis bruscat apoi 
spre oraşul pauşalic, oraşul massificant, oraşul de la şosea. 
            Regresiunile în memorie sunt încă de la deschiderea cărţii, debordante, 
şocante. O revoltă ce vine din sufletul de adâncime, faţă de o insultă răutăcioasă, 
de cruzimea aceea inconştientă cumva, a copiilor, de a răni. 
       Rafinatul Cornel  Nistorescu numeşte rememorare, eu spun regresiune şi o 
numesc auto-indusă, ca procedeu fertil de a recupera prin decantare, de a „retrăi”, 
fie şi uneori voalat, actul deja vu al realului estompat, de unde un efect catarsic. 
Gabriel Petric aude sunetele sinei în lirice harfe şi trestii (gânditoare) cumva agonic 
triumfând la cumpăna vârstelor... Feminitatea – aş spune – acestui textul, este de o 
senzualitate ireprimabilă, tranfigurată în estetic. 
         Silvia Beldiman reface invers itinerariul drumului spre sine. Un sine pe care 
nici sistemul cazon, totalitar, nici autocenzura ce devenise încă mai perfidă decât 
clamata non-cenzură, un sine salvat prin regăsire şi sub ireperesibila nevoie de a fi 
comunicat. Mărturisitor, de parcă s-ar scutura de fantoşele falsei memorii. 
             Remarcabil impregnată de poesia paideumei, de spaţiul  matriceal- blagian 
ondulatoriu, de spiritul molcom al moţilor cucuiaţi pe dealurile prejmuite de 
răbdare, eresuri, întâmplări şi înţelesuri xe prin extindere, sunt ale lumii, desfoliind 
parcă tulnice şi răsunând de ecouri ale unei mistici ţărăneşti, proza Silviei Beldiman 
este captivantă, fluentă, chiar când este întreruptă de dinamismul dialogului. 
Pihanalismul de acest tip este unul înnoitor şi reverberant, prin acuitatea simţirii şi 
stilul alert, sublimarea în poematic, miza pe efecte. Actualul top al proziştilor 
hunedoreni este primejduit frumos de această carte fără reproş.     
          Ceea ce îl face pe cititorul de dorit transilvănean, să se regăsească în propria-
i fiinţă, prin aceea că naraţiunea conţine patos, un patos inconfundabil – al 
existenţei ca sens şi cunoaştere, ca întrebare ce răspunde, ca folosofie care cântă.   
                                                                  

                                                 
2 Silvia Beldiman, Lucarna, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2008. 
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Maximinian MENUŢ 

 

GRUPĂRI DE LITERE 
 

 Ce rol au grupările literare în 
viaţa scriitorului? Cine poate contura 
un cenaclu? Sunt aceste grupări mai 
mult sau mai puţin elitiste? Mai 
important decât orice grupare literară 
este felul în care fiecare în parte crează 
literatura. Felul în care jonglează cu 
litera pentru înfăptuirea operei. Sunt 
indivizi prezenţi în varii grupări 
literare, care nu au nici o legătură, în 
esenţă, cu scrisul. Aparenţele însă îi 
includ în categoria scriitorilor. Relaţiile 
funcţionează şi în această breaslă, la fel 
ca în toate domeniile. Nu se poate, 
odată ajuns la pensie, din plictis, să 
scrii o carte de amintiri şi să fi inclus cu 
magna cum laude în toate grupările. 
Există şi cealaltă latură. Să scrii atât de 
bine, încât amintirile tale inserate pe 
coală, să devină bestseller. Şi atunci 

depăşeşti pe cel care scrie de o viaţă, dar o face foarte prost, sau deşi o face foarte 
bine, nu a fost promovat aşa cum trebuie. De obicei, cenaclurile se înfiinţează sub 
aripa unei instituţii, fie ea şcoală, centru cultural, instituţii de stat sau particulare. 
Sunt multe cazurile în care grupările editează şi reviste care creionează, în mare, 
activitatea acestora.  
 Cercurile literare sau asociaţiile literare sunt liant de închegare a relaţiilor 
dintre scriitorii din diaspora. Este o formă de a-ţi păstra dreptul la scris, a avea 
identitate într-o lume străină, a avea posibilitatea de a lectura din creaţia ta în faţa 
celor interesaţi.  
  Sunt cenaclurile elitiste? Depinde la ce grupare vrei să aspiri şi cine face 
parte din aceasta. Dacă ne referim la ceaiurile literare din bibliotecile şcolilor, aici 
au acces toţi cei care iubesc literatura, fiind, prin prezenţa lor membrii activi ai 
acestora. Dacă vorbim însă de cenaclurile scriitorilor consacraţi, dacă n-ar fi 
eclectice, ele n-ar fi grupări literare, ci aglomeraţie. Ar fi la fel ca o echipă de fotbal 
sau ruiby, în care toţi ar şuta, toţi ar apăra. N-ar mai fi transmiţător (scriitor) şi 
receptor (cititor). Scara comunicării ar fi dată peste cap. Orice grup care-şi merită 
numele este eclectic din toate punctele de vedere: al backgroundului membrilor, al 
orientării lor (estetice, politice, sexuale etc.), al surselor doctrinare. De la junimişti 
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la textualişti şi postmodernişti, de la transcendentalişti la beatnici, de la port-
royalişti la noii romancieri, toţi au ştiut să aibă propria identitate a grupării, pentru 
a nu fi confundaţi cu alţii, pentru a avea propria culoare, nicidecum palidă. Când 
lucrurile iau o altă întorsătură şi ideologia omogenizează creaţia, rezultatele sunt 
dezastruoase, second-hand. Sămănătorismul e un exemplu pozitiv. Optzecismul s-a 
aflat la un moment dat in acest pericol al copiei la indigo, însă s-a salvat inteligent, 
fiind mai apoi un model pentru douămiiştii. A avea ca grupare identitate este un 
factor pe cât de inevitabil pe atât de benefic.  
 Este greu pentru un cenaclu să fie în opoziţie, să construiască  atitudini 
polemice faţă de curentul principal,  masificant, al ideologiei politice şi culturale a 
orei istorice. Izolarea în alte coordonate e imediat vizibilă. « Încăpăţânarea » de a fi 
într-un obstacol insular care obligă apele la ocoliri, iscă vârtejuri, surpă maluri, 
rovoacă inundaţii, este absurdă. Gruparea va fi catalogată rebelă, va fi într-un fel 
izolată, asta nu înseamnă însă că nu va fi cunoscută. Intră într-un colţ al ei care o 
face diferită. În mod normal, fiecare grupare are propriile regulamente, propriile 
manifeste prin care îşi defineşte opţiunile şi proiectele. Fiecare asociaţie literară este 
construită de personalităţi, care prin individualismul lor, prin particularităţile 
fiecăruia, prin stilul propriu, astfel încât oricât de puternică şi de coerentă ar fi 
gruparea, reduc spiritul mutonier, neanulând astfel singurătăţile. Fiecare cerc literar 
influenţează, local, naţional sau global evoluţia ulterioară a scrierii atât prin modelul 
punctual al programului lor, dar şi prin modelul individual al fiecăruia. Întâlnirile 
din cadrul grupărilor sunt gustate in spaţiul cultural, creionându-se adevărate 
evenimente prin lansările de carte, lectură publică, sărbătorirea sau omagierea 
scriitorilor. Este o adevărată modă să se editeze antologii ale grupărilor, fie ele cu 
creaţii ale membrilor, fie un fel de istoric, o dare de seamă a activităţilor derulate 
până în momentul unei aniversări.  La nivel de ţară, cea mai solidă grupare este 
Uniunea Scriitorilor din România, deocamdată fără filială la Bistriţa, membrii USR 
având legitimaţii de la Cluj, Mureş sau Sibiu. A venit de curând cu filială în judeţul 
nostru Liga Scriitorilor din România, care aspiră la un statut de utilitate publică. Ca 
societăţi bistriţene se remarcă Societatea Scriitorilor din Bistriţa Năsăud, Societatea 
Scriitorilor Bistriţeni, iar ca grupări literare Cenaculum-Beclean, cenaclul « George 
Coşbuc » şi « Conexiuni » Bistriţa. Scriitorii fac însă parte şi din alte asociaţii literare, 
grupate pe anumite categorii, fie că vorbim de poeţi sau prozatori. Un lucru este 
evident : scriitorii bistriţeni sunt din ce în ce mai prezenţi la nivel naţional, şi chiar 
internaţional, prin paginile virtuale, fie ca grupare, fie individual. În ceea ce priveşte 
literatura şi asociaţiile literare, cu siguranţă Bistriţa a intrat în dicţionarul literaturii 
româneşti. Si povestea nu se opreşte aici atâta timp cât avem litera, care formează, 
în grup cu alte litere Cuvântul, care este de la Dumnezeu şi Dumnezeu este 
Cuvântul.  
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Aurel PODARU 

 

SONIA, UN ROMAN DE IULIAN DĂMĂCUŞ 
 

„La barieră. Trafic mai potolit de ora amiezii; un tren îşi anunţă sosirea sau 
plecarea, apoi semafoarele dau startul: claxoane, înjurături, praf, mult praf pentru 
autostopişti, trecători, pentru băcăniile cu pretenţii de unităţi alimentare. Praf adus 
de pe drumurile de ţară, măcinat în oraş, dus înapoi…”  

Aşa începe romanul lui Iulian Dămăcuş, autor despre care „gura păcătosului 
adevăr grăieşte”: „Încă o figură însolită a geografiei culturale româneşti, Iulian 
Dămăcuş, discret şi dificil, dar cu un destin literar aparte, continuă lista scriitorilor 
importanţi pentru care, ca să-l parafrazez pe Alex. Cistelecan, Parisul cultural 
rămâne Clujul. Poate singurul nume literar autentic al Gherlei de azi, Dămăcuş 
devine, cu fiecare titlu publicat, o tot mai aparte voce în agora scriitorilor actuali: 
metaforic, ludic, non-convenţional, uneori stângaci şi exuberant, scrisul său îl 
recomandă, cred, ca un câştig al filialei clujene a Uniunii Scriitorilor, pe listele 
căreia nu de mult a fost acceptat” (Luigi B. Mureşanu, „Poema experimentală”, în 
„Mişcarea literară”, nr. 1/2008, p. 98). 

Iulian Dămăcuş s-a născut la 27 iulie 1949, în Cătina, judeţul Cluj, a absolvit 
Facultatea de Litere a Universităţii Babş-Bolyai Cluj şi este, actualmente, profesor 
de limba franceză la Gherla. A debutat cu epigrame în revista Urzica, scrie în 
continuare şi publică haiku; colaborează la diferite reviste din ţară şi străinătate. 
Debut editorial: în antologia „Eterna epigramă”, 1990. Este autorul unor volume de 
epigrame, haiku şi poezii. În 2005 publică primul volum de proză scurtă: „Ochii 
albaştri ai bunicii”, Editura Limes, Cluj-Napoca, urmat, în 2007, de un alt volum de 
proză, „Dealul cu cătină”, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, inspirate din lumea 
satului ardelean, înscriindu-se în buna tradiţie a lui Slavici – Rebreanu – Pavel Dan, 
fapt constata, de altfel, şi de Ion Cristofor în prefaţa volumului „Dealul cu cătină”: 
„Scriind despre ţărani, Iulian Dămăcuş continuă, în fapt, să exploateze  teme ale prozei 
ardeleneşti tradiţionale. Ca şi în romanele lui Slavici şi Rebreanu, prozatorul e atent la impactul 
brutal al individului cu circumstanţele potrivnice al istoriei sau ale propriului destin. Tema 
obsesivă a setei de pământ revine şi în acest caz, chiar dacă provocările istoriei se schimbă acum 
cu repeziciune şi cu o brutalitate neîntâlnită în alte epoci. Observaţia socială e şi aici prezentă, 
prozatorul urmărind un număr mare de destine individuale, în secvenţe a căror dimensiune redusă 
îl obligă la schiţe de portret mai mult sau mai puţin elaborate.” 

În 2008, Iulian Dămăcuş „iese la rampă” cu romanul „Sonia”, Editura Grinta, 
Cluj-Napoca. Naratoul, un alter ego al autorului, e îndrăgostit de Sonia, o fată cu 
ochi albaştri. Nadine şi Elize, alte iubiri adolescentine. Un jurnal regăsit. Jurnalul 
care adună în paginile sale anii de liceu. Suficiente motive pentru o poveste de 
dragoste. 

Pe Iulian Dămăcuş, trebuie s-o spunem de la început, îl atrage în mod 
evident întâmplarea cotidiană, uneori cu aspectele ei grave, alteori cu aură 
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umoristică, faptul în aparenţă lipsit de însemnătate, dar sub a cărui înfăţişare se 
ascund imprevizibile profunzimi. Viaţa însăşi, cu umbre şi lumini, cu bucurii şi 
necazuri, cu împliniri şi decepţii şi, în acelaşi timp, cu o nuanţată galerie tipologică. 

Personaje cu individualitate proprie, bine conturată, reprezentând cu 
adevărat un caracter. 

Recitindu-şi jurnalul, nostalgice aduceri aminte îl copleşesc… iscându-se o 
întreagă poveste de dragoste. 

 „Fata se-ndrăgostise între timp de un fecior din sat şi s-au credinţat. Era fericită, 
singura dintre surori care s-ar fi măritat din dragoste. Părinţii se înţeleseseră asupra a ceea ce 
urmau să primească cei doi tineri pentru a-şi începe viaţa de familie, s-a stabilit ziua nunţii, popa 
urma să facă strigările. Într-o duminică după ieşirea din biserică, cei doi tineri porniră către casă. 
La o poartă îi aştepta un unchi de-al lui Mihai, aşa-l chema pe fecior, şi-l luă pe acesta aproape 
cu de-a sila şi-l duse în casă, iar fetei îi spuse să meargă mai încet că băiatul o s-o ajungă din 
urmă… 

De la casa unde rămăsese Mihai, drumul începea să urca uşor. Fata merse câţiva paşi 
uitându-se-n dreapta şi-n stânga. Se văzu singură. Se opri puţin, îşi aranjă mărgelele care i se 
părea că acoperă cei câţiva bani de aur, mai merse încet-încet, se aplecă şi luă o floare de pe 
marginea drumului, o mirosi, se uită iar în stânga şi-n dreapta, apoi îşi furişă privirea înapoi, 
pândind. Nu văzu pe nimeni, doar o bătrână trecând drumul. 

În dreptul crucii care se înălţa la capătul urcuşului fata se opri, îşi şterse cizmele de colb 
cu o mână de iarbă, privi în urmă. Trebuia să-şi continue drumul care începea să coboare şi în 
curând casa în care intrase Mihai nu se mai zări. I se părea că pe umeri duce crucea veche de 
lemn; păşea cu greu, picioarele-i tremurau, se temea c-o să cadă. Când trecu de ultima ogradă 
unde-ncepea o postată de porumb, se aşeză pe răzor, îşi puse fruntea-n palmă şi începu să 
plângă.” 

„Sonia” este romanul unei singurătăţi creative, o singurătate care, uneori, nu 
se suportă pe sine, devenind dureroasă, cu toată superbia naturii care o înconjoară. 
Asta, în special, când e vorba de dragoste, de femeia iubită (ori bărbatul iubit) care 
se află departe ori nu răspunde iubirii. Atunci nici natura parcă nu mai contează, 
devine un simplu decor care nu se implică în suferinţa autorului, e de-a dreptul 
indiferentă, prilej de meditaţii cu accente ironice. Un roman care, să recunoaştem, 
se citeşte cu o oarecare dificultate. Alternările de planuri şi glisarea continuă de-a 
lungul unui ax temporal, inserturile narative par să disperseze povestea centrală. 

Altfel, materie epică densă şi fluidă, diversificată tipologic şi rearticulată 
simbolic; un ritm adaptabil, alert sau lent, al naraţiunii; un montaj inteligent şi un 
bun dozaj; o vizibilă maturitate artistică faţă de precedentele sale cărţi de proză fac 
dovada unui prozator nu doar talentat, ci şi exersat.  
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Eva MARTIN 
 

 

ARUNCĂ-MĂ ÎN MARE 
 
 

Aruncă-mă în Mare, 
şi-apoi, de-i voii să pleci, 
privirea nu-ţi întoarce, 
tu du-te, eu mă scufund în Mare... 
 
... nu-ţi şterge lacrima, 
când te vei întoarce, 
mă voi trezi din Mare... 
 
cu raze din zori de zi, 
mai mângâie-mi sânii, 
atinge-mă cu albastrul Mării, 
o, eşti tu, iubire?... Tu? 

 
 

CUM MĂ ŢINEAI DE MÂNĂ... 
 

Cum mă ţineai de mână..., 
acum, în valuri se scufundă, 
o iubire, 
de un ocean despărţită. 
 
Cum mă ţineai de mână..., 
acum, atât mi-a mai rămas, 
o muzică... şi un roman. 
 
Cum mă ţineai de mână... 
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Ion CRISTOFOR   

 

UN MEMORIALIST MELOMAN 
 
 Născut la Bacău, doctorul Idy Ilian este unul din intelectualii de 
prestigiu pe care oraşul moldav i-a dăruit  ştiinţei medicale româneşti, alături de 
colegul său de generaţie Iulius Iancu. Ca şi acesta, Idy Ilian este un om de o 
vastă cultură umanistă, dovedind o mare slăbiciune pentru lectură şi pentru 
arta scrisului. Se pare că a moştenit pasiunea pentru medicină din familie, de la 
tatăl său. Însă, o întâmplare pe care medicul o relatează în fragmentele de 
memorialistică pare să arunce o altă lumină asupra pasiunilor sale de tinereţe. 
Ca elev de liceu, Idy Ilian ar fi dorit să participe la cursuri de călărie. Cum în 
perioada anilor de dinaintea războiului cursurile se ţineau la regimentul din 
localitate, unde evreii nu erau admişi, directorul liceului îi sugerează tânărului 
să participe la cursurile de sanitari. Pierdut pentru arta echitaţiei, Idy Ilian va fi 
câştigat, în schimb, de domeniul ştiinţei medicale. Regimentul numără un 
călăreţ mai puţin, oamenii au câştigat un medic de excepţie. În tot răul e şi un 
bine...    
 Tânărul şi-a făcut studiile liceale la mitologicul Liceu "Ferdinand" din 
oraşul lui Bacovia. După absolvirea facultăţii de medicină, a lucrat la 
cunoscutul Institut de seruri şi vaccinuri "Dr. I. Cantacuzino". Conform 
mărturiilor doctorului Iulius Iancu, Idy Ilian ar fi moştenit de la mama sa 
sensibilitatea specială pentru arte. Memorialistica medicului evreu, trăitor la 
Ierusalim, ne descoperă un om delicat şi generos, de o modestie uluitoare 
pentru valoarea sa. Recent, medicul condeier publică o lucrare intitulată 
Convorbiri cu mine însumi (Ierusalim, 2008). Volumul, editat artizanal, conţine în 
prima sa parte "Câteva gânduri despre muzica de operă". În preambul, medicul 
scriitor dă la iveală şi o poezie intitulată "Ţara mea", o emoţionantă versificare 
dedicată Ţării Sfinte, o "ţară de eroi, dar şi de martiri". E vorba de o poezie 
ocazională, mişcătoare prin mesajul ei uman, dar medicul nu perseverează în 
domeniul delicat al liricii. Îşi transcrie, în schimb, meditaţiile referitoare la 
lumea muzicii de operă. Medicul îşi notează în aceste pagini de jurnal, cu 
oarecare pedanterie, bogatele sale cunoştinţe muzicale. Sunt însemnări ale unui 
meloman ce nu se mulţumeşte să ciulească urechile şi să se lase transportat în 
lumea pură a sunetelor, ci caută referinţe în diverse surse livreşti. E preocupat 
nu numai de muzica de operă, ci şi de cea balet sau de istoria instrumentelor 
muzicale. Medicul crede că viaţa unui instrument poate să spună ceva esenţial 
despre personalitatea deţinătorilor săi. Idy Ilian notează, în câteva pagini 
succinte,  aventura unui instrument aflat în mâinile a două generaţii de evrei. 
Bănuim, dar autorul nu ne dezvăluie nimic precis, că sunt narate întâmplări din 
familia sa. Instrumentele, ca şi cărţile au destinul lor, uneori confundându-se cu 
cel al oamenilor (Vioara).  
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 După cum notează însuşi Idy Ilian în aceste pagini de memorialistică, 
medicul este atras cu predilecţie de muzica de operă, de evocarea figurilor unor 
compozitori clasici, dar şi de „lupta cu sine însuşi”. Muzica e pentru medicul de la 
Ierusalim un excelent remediu împotriva singurătăţii. Are impresia că muzica îi 
schimbă în bine starea sufletească. Impersonale, aceste meditaţii despre lumea 
muzicii devin brusc interesante când autorul îşi colorează  subiectiv 
observaţiile. Aşa sunt notele sale despre Wagner, cel care contestă calităţile de 
muzicieni ale evreilor. E o enormitate emisă de geniul german pe care Idy Ilian 
o respinge "tăios", cu argumente mai mult decât convingătoare. Deşi n-am 
spune că nu gustăm  aceste însemnări de meloman, îl preferăm pe octogenarul 
memorialist în notele mai puţin erudite, dar mult mai colorate de turnesolul 
propriei sensibilităţi. Aflat la vârsta amintirilor, memorialistul readuce la 
suprafaţa memoriei personaje cunoscute direct, într-o viaţă bogată în 
evenimente de toate genurile, mai bune sau mai rele. Un  portret interesant e 
creionat unui medic ce dovedeşte încă din liceu o pasiune devoratoare pentru 
vioară. Acest "Paganini din Bacău" va avea şi el un sfârşit tragic, ca şi violonistul 
italian. Alte figuri din "trecutul îndepărtat" sunt Tomozei, fost copist la primărie, 
"beţivul tipic" al târgului provincial, Ali-turcul (cu o existenţă mizeră, atins şi el 
de patima beţiei), Sârbu (orb, vânzător ambulant de păsări, vorbind stricat 
româneşte), A-Neduvă (un evreu mic de statură, cu barbă şi pălărie neagră, 
practicând un cerşit pitoresc), Şmil Krauss, "dirijorul înmormântărilor evreilor din 
Bacău", pe care memorialistul îl remarcă şi în postura de coleg de crâşmă al 
unui alcoolic celebru, poetul George Bacovia. 
  Altă dată memorialistul notează întâmplări mai ciudate din lumea 
medicală sau o poveste de dragoste dintre doi tineri provinciali, ce retrăiesc, pe 
cont propriu, drama lui Romeo şi Julieta. În alte pagini Idy Ilian meditează  
asupra unor povestiri hasidice mai colorate (Alte povestiri hasidice). Toate aceste 
pagini anecdotice dovedesc un spirit atent la culorile vieţii, celebrată cu un haz 
reţinut, cu un surâs complice,  de medicul memorialist. 
 Aflat la o vârstă înaintată, Idy Ilian rememorează cu farmec pagini din 
istoria vieţii proprii sau din cea a semenilor săi. Cartea memorialistului de la 
Ierusalim se citeşte cu interes, în ciuda micilor erori de culegere pentru care 
octogenarul, pe post de corector, îşi cere, cu delicateţea-i cunoscută, iertare. În 
schimb, fostul elev al Liceului "Ferdinand" foloseşte o limbă literară curată, pe 
care trecerea timpului şi moda barbarismelor de acum nu au reuşit să i-o 
tulbure.  
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Dumitru CERNA 
 

 

 

PRIVESC ATENT  

COLŢUL STRĂZII 
 

 

  lui Ion Cristofor 
 
 
 

duminică  ziua când prietenii mor departe de tine 
minciună stacojie primăvara mi-o luase înainte 
purtând pe umeri  greu ca un poem 
porumbelul pe care l-am hrănit toată iarna cu anafură 
din capătul aleii îţi surâde magnolia albă 
cu surâsul celei ce urmează să te trădeze 
pătrund în Casa cu un singur perete ca-ntr-un hău princiar 
mă înfrupt din singurătate şi fur când nu mă vede nimeni 
ceva merinde pentru revoltă căinţă şi iubire 
La colţul străzii moartea/ se scarpină-n cur 
cineva mă înşfacă şi mă-mbrânceşte-n hala străvezie 
pe tarabe morţii frumoşi ca ardeii capia în saloanele amiezii 
unul îmi face deşucheat cu ochiul 
seamănă atât de bine cu mine-celălalt 
de la fereastră privesc atent şi bănuitor colţul străzii 
lumea îşi vede de-ale ei în hărnicia absurdă  
dinainte de săptămâna patimilor 
o zăresc pe Magdala împărţind fluturaşi 
împotriva obezităţii. 

 
 
 



 53 

Florin Constantin  VERDEŞ 
 

*** 

copitele cailor  
îmi calcă pe creştet 
urme fugare ale zilei de ieri 
noroiul acoperă oase  
pierdute de timp  
în moara pământului 
credinţa mi se zbate  
între clamări şi şoapte 
despre carele zeilor 
veniţi oameni pe pământ 
lumina din noi 
rămâne aceeaşi: 
fie noapte fie zi 
 

*** 

ploaie acidă de vorbe 
arde bătăi de inimă 
cumplit vacarm de sentimente  
bătute ritmic în fiinţe 
oraşul se sfărâmă sub picioare  
noroi de suflete pierdute 
căzute la prima împărtăşanie 
copacii au fugit spre surori pădure 
dezgolite şi ele de haine 
violate de topoare hoaţe şi flămânde 
 
tablourile se scurg pe pereţi 
lasă în urmă rame sătule de goluri 
luceferii nu mai ştiu  
dacă sunt de zi sau dacă sunt de seară 
cărţile mor ucise  
de litere scrise cu majuscule 
 
uită 
eşti câine  
în lanţ trofic 
cel de lângă tine 
este doar hingherul viselor 
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Adrian BOTEZ 
 

„CIUMA” DUPĂ BRUDAŞCU 
 
 

A apărut, la Cluj-Napoca3, o 
carte de versuri a mereu surprinză-
torului profesor Dan Brudaşcu - a 
celui ştiut de noi, până azi, ca fiind 
doar maestrul-exeget al vieţii şi operei 
lui Octavian Goga, ca fiind un harnic, 
ambiţios, patriot ziarist şi, înainte de 
toate,  fiind un excelent poliglot şi 
traducător iscusit. Este, deci, acest 
volum, de 106 pagini, expresia elegan-
tă, dar diletantă, a unui hobby, este 
ceva de genul “violon d'Ingres”? 

Şi da, şi nu. Uneori, versurile 
deraiază grav şi irecuperabil, dintru 
visare, spre o realitate “neprelucrată” 
suficient interior - din pricina unei 
patimi prea mari faţă de realitate, a 

unei patimi ascunse, dar cu „vergeturi” de febre şi pojaruri şi boli care seacă 
omul,  întru Cuvânt…  - vorbele nu mai pot rămâne în chinga metaforei, în 
cuibul rotitor de lună al metaforei, şi dau pe dinafară, înspumate precum 
cronica pripită a unei ciume… şi, deci, rămân într-un “pe dinafară de 
templu”, ca zguri ale imediatului consemnat în ziarul/ediţia de seară…: ”Apoi 
bombardamentul/sistematic, agesiv, violent,/ trivial chiar, care-ţi ameninţă/fiece clipă şi 
vrea să te/ sustragă intimităţii propunându-ţi/de la oferte mediatice/ la nurii zbârciţi ai 
prostituatei/ de pe trotuarul de alături” (cf. Singur, p. 11); “Ştiu dinainte motivul – 
banul/cu care voi încărca mâine nota de plată” (cf. Noul Babilon, p. 52); “Satul pe 
care mi-l imaginam/ a încetat să mai existe sau s-o fi refugiat/ şi el în trecut şi stă 
ascuns undeva./ Liniştea pe care mi-am dorit-o e, la rându-i,/ de-acuma doar un 
clişeu/iar când pantoful mi se-mpotmoleşte/ în noroiul uliţei, mă trezesc întrebându-mă/ 
iritat şi derutat:/ la ce e bună fuga după Himere?” (cf. Deziluzie, p. 71). 

Alteori, însă, patima se resemnează, parcă, întru reflecţie cumplit de 
amară, exasperată lunatic, aparent “predată”, neputincioasă… - şi, abia 
atunci, versul îşi intră în matcă, abia atunci capătă forţe nevăzute, dar 
maiestuoase, cu “bătaie” semantică infinit mai lungă spre un cer metafizic 
întrezărit, şi deci infinit mai convingătoare, decât “reportajele” pătimirii 

                                                 
3 Dan BRUDAŞCU, Degetele timpului, Ed. Sedan, Cluj-Napoca, 2009. 
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grăbite – versul o ia “pe două cărări”, întru fertila ambiguitate a registrului 
arhetipal-simbolic: “S-a născut veacul cel nou/ şi are deja privirile înroşite/ca 
o ţeavă de tun,/ iar pasul îi e nesigur, şovăielnic” (cf. Mileniu bolnav, p. 88); 
“Copacii par nişte sentinele-adormite-n post/ nu-i sperie norii negri şi grei/ 
îi lasă reci îndrăgostiţii pierduţi pe alei/ ca gardienii ce caută febril/ pe 
boschetarii şi pe copiii străzii” (cf. Un altfel de pastel, p. 82); “Norii din 
plastic/ şi sori, nenumăraţi sori  din plastic / pentru o viaţă de plastic/ într-
un poem din plastic” (cf. O lume din plastic, p. 83); “Din când în când,/ 
uneori mai rar,/ alteori mai des,/ la picioarele lor zac flori,/ cu care noi, 
urmaşii, încercăm să ne/ răscumpărăm păcatele./ În restul timpului/ statuile 
ăşi acceptă singurătatea/ resemnate sau indiferente” (cf. Singurătatea 
statuilor, p. 18) etc. 

Mult mai multe sunt reuşitele poetice, la uimitorul/surprinzătorul 
cărturar Dan Brudaşcu, decât ratările întru verb.  

Dar, în definitiv, de ce “Degetele timpului” s-or fi făcut mai “talentate” 
azi, decât altădată, cântând la clapele pianului unui suflet atât de profund şi 
just critic, precum este sufletul acestei importante personalităţi ardelene, Dan 
Brudaşcu, cel care se ia de piept cu somnul naţiunii/neamului, dar şi cu 
criticii “olimpieni”, de dragul Adevărului – în capodopere acribios-vaticinare, 
precum Goga şi criticii săi (2008) sau Goga şi Francmasoneria (2007)?! 
(Să nu uităm a menţiona că, după obişnuitele “Date despre autor”, care 
uimesc prin marcarea unei hărnicii şi densităţi a manifestării culturale 
rarissime, volumul conţine “Câteva repere critice” asupra operei 
brudaşciene, semnate atât de duhuri luminate ale lumii – Rajiv Dogra - India, 
Michael H. Impey - SUA etc – precum şi de-ale Neamului Românesc: 
Constantin Cubleşan, Miron Scorobete, Victoria Milescu, Ion Cristofor, 
Dumitru Cerna etc.). 

Volumul marchează, încă din debut, o conştiinţă hipersensibilizată 
de trecerea timpului, de încheierea escatologică a unui ciclu - personal ori/şi 
cosmico-manvantaric, deopotrivă – de exercitarea prerogativelor “lumeşti” 
de către nişte forţe chtoniene decadente, satanice, care, parcă, grăbesc, 
bezmetic, prefacerea unităţii lumii, într-o puzderie de “fărâme” – în acel 
celebru “Totu-i praf…lumea-i cum este, şi ca dânsa suntem noi” – precum şi a 
lucrurilor cruciale (străzi) în contracţii şi minimizări semantice progresiv-
derizorii (uliţa plină de gropi)  - a  luminii, în bezna care este semnul 
marii cezuri cosmice dintre cicluri: “stradă pustie/ frunze cărunte se zbenguie-n / 
bătaia vântului de toamnă/(…) mâine va fi oare soare/ pe strada – dar ce zic eu” (cf. 
Fărâme, p. 5).  

Nici măcar Eros-ul nu poate garanta efecte soteriologice clare – doar 
prelungirea unei agonii, a unui blestem, prin patimă şi minciună – rămânând 
preferabilă starea de singurătate, ca stare de regrupare a forţelor de 
rezistenţă (gândul şi liniştea), în faţa agresiunilor metafizice tulburi: “M-ai 
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blestemat, iubito, să/ port în carnea mea dorul cel/ sălbatic al mângâierilor tale (…) În 
nopţile-acestea mă întreb uneori/ de ce jurăîmintele sunt hărăzite/ să pară minciuni 
frumoase (…) Binecuvântată fie plecarea ta/ Binecuvântată fie singurătatea/ ce mi-a 
rămas şi în care/ sper să-mi regăsesc vreodată/gândul şi liniştea” (cf. Despărţire, p. 
10). Din păcate, nici măcar “singurătatea şi liniştea” nu oferă garanţii 
soteriologice absolute – dimpotrivă, sporesc slăbirea forţelor de împotrivire 
faţă de saturnizarea lumii, norii devenind schiţe ale delăsării/ 
plonjării/gravitării definitive în/întru zona chtoniană: ”Când tăcerea va ajunge 
la tine/ cuvintele mele vor fi/ bătrâne şi greoaie/ ca norii purtaţi/ de vântul de nord” 
(Ademenirea tăcerii, p. 89). Totuşi, Nordul este locul Lui Dumnezeu…!!! 

Iar efectul soteriologic al Artei şi Poetului… ehei, sunt nişte realităţi 
metafizice pe care social-economicul, Viţelul de Aur, le-a corupt parcă 
irevocabil, ireversibil – chiar dacă, uneori, “într-un colţ o pată discretă, măruntă/ 
rămâne dovada că Poezia nu moare” (cf. Cavalcadă de silabe, p. 7) – dar “pata” 
nu conţine, ÎN SINE,  lumină (poate doar o concentrare de avertismente…!), 
deci nu (se) poate dărui deloc, sau, cel puţin, nu poate oferi suficientă forţă 
de iluminare/revelaţie…!!! Dincolo de acestă minusculă speranţă, iată cum 
arată Poetul, luciferizat, mercantilizat, vampirizat şi, totodată, adaptat la 
“social-economic” (numele Satanei, în  contemporaneitate…) – iar 
“adaptabilitatea” sa (ca formă de târg faustic, întru modernitate, ca 
vreme/temporalitate mult mai înjosită decât veacul lui Faust…) şi 
“înţelegerea” sa sunt semnul paradoxalei “muţenii”/ impotenţe/neînţelegeri 
spirituale (de fapt, al pactizării cu diavolul…) – sunt semnele supreme ale  
“şanselor” de disoluţie a lumii-cosmos: “Negustor de metafore, poetul/ este fiinţa 
năzuroasă şi mândră  / exaltatul care se crede ziditor,/ deşi ştie că himerele lui nu mai 
au/ prea mare trecere pe piaţă./ Poetul nu e neadaptat şi neînţeles/ iar turnul său de 
fildeş s-a prăbuşit/demult./ Vai, poetul – acest mit şi/hăituit nemilos din cetate de un 
zeu frivol – banul” (Poetul, p. 9).  Cel (din nefericire pentru Omenire şi 
Destinul ei!) închinat la Viţelul de Aur iese din Mit şi intră în starea de 
“hăituire”, adică de pierdere totală a Centrului Stabil Spiritual al Cetăţii-
Cosmos. 

 
 
Deci, încă o dată: de ce Dan Brudaşcu scrie, acum şi nu altădată, 

acest volum? Pentru că Autenticul Poet (am spune, în condiţiile lumii 
actuale: “Rătăcitul de Lume”…!!!), cel “neadaptat”, cel ne-târguit cu Satana, 
deci responsabil de Cetate – îşi dă seama că Poezia a rămas, totuşi, prin 
neştiuţii ei devoţi şi templieri – dacă nu o soluţie soteriologică sigură, măcar 
o modalitate de avertizare, de semnalizare, către Spiritualitatea Omenirii (câtă 
va mai fi rămas neatinsă de ciumă…) – că escatologia, “plinirea timpului” 
hristic… - ar putea să se producă nu numai sub formă de dezastru penibil, ci, 
o, Doamne, cine ştie, sub o formă mult mai “elegantă”, mai umană, 
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mai…promiţătoare nu de “mode” (“ofertele, şi ele în pas cu moda” – cf. Singur, 
p. 11), ci, eventual, de iluminări…de revelaţii ale Eului Nostru Cosmic 
Autentic şi Generos/ Autosacrificial… Sau, te pomeneşti că toate religiile 
lumii au întreţinut iluzii, de sub care beznele cavernelor şi vulcanii violenţei 
şi crimei irup neîncetat, hiperbolic – că boala demonismului temporal, care 
ne ţine în lanţuri de-o istorie şi de-o isterie întreagă, n-are leac…(şi se 
reînnoieşte, mereu mai “consolidate”, precum Hidra din Lerna! - … generaţie 
după generaţie… din virtualitate întru realitate “şi retur”!!! – pentru că dacă 
nici desenele animate nu-şi mai păstrează ingenuitatea “disney-ană”, ci sunt 
izvoare de inspiraţie criminală, atunci…) -  şi că Noul Ierusalim poate 
rămâne (dacă noi vrem, cu orice preţ, să ne “pupăm în bot cu Satana”…) doar o 
viziune febrilă, a unui binevoitor mult prea visător…?!…”Veacul cel nou s-a 
născut/ gata bolnav şi incert/căci copiii nu-nvaţă să viseze/ci să tragă cu puşca,/ la fel 
ca eroii sceleraţi/ ai desenelor animate.// Salut, mileniu bolnav/şi plin de bube/ca un 
ciumat medieval” (cf. Mileniu bolnav, p. 88). Omenirea, se pare, nu vrea să 
înveţe nimic din istorie (cel puţin, din Evul Mediu şi până în “modernitate”…), 
şi, dacă ea nu vrea, nu există un Dumnezeu, în ceruri, care să mântuiască cu 
forţa… 

 

Măcar şi pentru această luciditate (nu totdeauna inspirată, dar extrem 
de amară şi vehementă, neîmblânzită de niciun zâmbet!), fie şi pentru aceste 
semnale de alarmă, atât de acute şi de sfâşietoare, în primul rând, de sine! – 
confirmând, “sotto voce”, că mai există funcţia de Poet-Hristos – volumul 
lui Dan Brudaşcu trebuie să fie citit cu mare empathie, căci ne descrie, de 
fapt, condiţia noastră tragică şi soarta noastră posibil catastrofică, vizibilizată 
tocmai prin amarul şi Golgota brudaşcian-poetică… Iar faţa/ chipul Poetului 
este, prin ea/el însăşi/însuşi, prin încruntarea ei/lui extrem îngrijorată, 
anticiparea unii verdict sinistru, dar meritat de Omenirea actuală… Dacă nu 
binevoieşte să iasă din inerţia maladiv-autodistructivă… Din starea de 
CIUMĂ! 
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Dumitru CERNA 

 

Dan BRUDAŞCU – Poemele lui Cronos 
 

 Primul volum de versuri al lui Dan Brudaşcu ni se arată târziu, dar 
încărcat de semnificaţiile amare ale trecerii/petrecerii (a trecut şi vara asta // simt deja 
frigul şi mă / cutremur) sau precum în această mărturisire a transferului de 
„vinovăţie”: în jurul meu sunt ceasuri nenumărate/Fiecare arată o oră diferită/Aşa încât mă 
întreb / dacă nu cumva timpul/ nu se mai lasă măsurat / sătul de convenţiile omeneşti. 
 Aşadar, sub semnul timpului care nu se răzgândeşte niciodată, care nu vrea 
deloc să renunţe / la prada sa, şi al singurătăţii, pe care, de la amvonul cuvântului, o 
binecuvântează (binecuvântată fie singurătatea), dar în faţa căreia îşi strigă uimirea: e 
incredibil cât putem/fi de singuri, autorul îşi construieşte discursul poetic pe însemnele 
deşertice ale lipsei de nădejde: Doar eu, rătăcit şi fără speranţe,/caut muşchiul cel izbăvitor 
/.../degetele mi se opresc / în coama părului tău aspru ca/ ácele de brad. 
  În această atmosferă a căutării liniştii întemeietoare şi a eliberării de 
angoasele vremilor ce se tot abat asupra noastră, se naşte poemul de dragoste al lui 
Dan Brudaşcu: porţi în trupul/ tău sămânţa din care / mâine se va tăia lemnul pentru / viori 
şi corăbii! Numai că la Dan Brudaşcu taina de sub scoarţa/ copacilor este izvor de 
nelinişti spăimoase, arar împăcarea se arată la faţă, iar poemul este asexuat, 
asemenea umbrei de înger: întotdeauna mi-a plăcut / să-ţi privesc mâinile / Adesea le simt 
mişcarea / grăbită şi nervoasă, / dar, vai, tot mai rar, alunecarea/ înceată, tandră şi moale, / 
peste fruntea sau ochii mei. În acest imperiu al toamnei: septembrie e o lună care, / moleşită 
de căldurile verii, / dă drumul şiroaielor de/ lacrimi /.../ - septembrie e luna în care / nu poţi 
vorbi despre visare şi dragoste, saloanele liniştii par devastate: nu am cui mărturisi / taina 
ce-mi devoră liniştea. Pentru poetul care se teme de fiecare plecare, rugăciunea pare a-i fi 
singurul aliat: Doamne, / alungă demonii ce mi-au / furat chipul şi gândul / şi care mă 
bântuie în clipe târzii / ca pe o casă părăsită stafiile. Îndepărtarea adaugă poemelor sale 
accentele dramatice ale încremenirii: Nu / te mai pot însoţi în zborul ce te / mistuie. 
Nevoia de ocrotire, de adăpost împotriva primejdiei, evident, împrumută poemelor 
de dragoste ale lui Dan Brudaşcu calda comuniune a gestului la capătul căruia nu 
întotdeauna înmugureşte surâsul: Poate himerele tale vor poposi în sufletul meu / aducând 
cu ele şi îndoielile / ce te-au cuprins/ uneori şi pe care / în nopţile târzii am încercat / zadarnic 
să ţi le alung.   
 Aproape înfricoşat de taina ce-i devoră chipul şi gândul, poetul îşi 
îndeamnă cuvintele să-l însoţească pe drumul iniţiatic al vindecării de tot, într-un 
soi de exerciţiu taumaturgic al tăinuirii, asemenea arhaicelor germinări ale tăcerii: 
Apoi aş lua un pumn de / pământ şi l-aş îndesa în/ scorbura aceea pentru ca / secretul meu să 
rămână acolo,/neştiut de nimeni,/până când, într-o primăvară/ar irumpe în frunzele unui ram 
sau ca-n această recurenţă a ademenirii şi a salvării: Ademenesc tăcerea/s-o-nchid în 
această sticlă / pe care s-o arunc apoi / în apele mării. / Când va ajunge la tine / cuvintele mele 
vor fi / bătrâne şi greoaie/ ca norii purtaţi/ de vântul din Nord. 
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 Elegiace, cu diafane inserţii de litanie târzie, unele poeme ale lui Dan 
Brudaşcu sunt veritabile pasteluri ale presimţirii: Ascult apoi freamătul de afară / Sau 
poate din mine însumi, pasteluri ale năzuinţei dobândirii liniştii, în care Dorm şi mierlele 
iar cărările /.../ duc în adânc, precum în acest dramatic strigăt shakespeareian: Dau un 
regat pentru o clipă de linişte/ şi un strop de iubire! Poeme ale mirabilei mirări, dar şi 
infuzate aforistic: Poezia înseamnă sărăcie / şi vânare de vânt, acestea sunt străbătute de 
la un capăt la celălalt de nevoia de linişte, de re-culegere pe care autorul lor o 
reclamă, întrebându-se retoric, cu o ironie amară, din care totuşi se poate întrezări 
simţul nădejdii: ce-ar fi simţit / în clipa aceasta maestrul Baudelaire? 
 La adăpost de maestrul Baudelaire, Dan Brudaşcu, poet ce se revendică mai 
degrabă de la secolul care s-a stins, dar în care a ars, sfidează noul veac ce pare a 
nu-i aparţine, nici măcar a-i semăna, pe seama căruia glosează apocaliptic: S-a născut 
veacul cel nou / şi are deja privirile înroşite / ca o ţeavă de tun,/ iar pasul îi e nesigur, şovăielnic 
/ neştiind încotro s-o apuce,/ care e calea spre Adevăr. / Chipul lui e plin de bubele / timpului 
bătrân şi obosit,/ speriat de nesfârşita ură / ce mistuie Planeta./ Focurile de artificii din pieţe / 
par un biet paravan / pentru nesfârşitele mizerii / ca să facă uitate crimele / puternicilor acestei 
lumi./ Veacul cel nou s-a născut / gata bolnav şi incert / căci copiii nu-nvaţă să viseze / ci să 
tragă cu puşca,/ la fel ca eroii acelera / ai desenelor animate. // Salut, mileniu bolnav / şi plin 
de bube / ca un ciumat medieval. 
 Gravă, meditativă, suavă şi revoltată, caldă, discretă şi pătimaşă, dramatică 
şi retorică, reflexivă, neîmpăcată şi crepusculară, poezia lui Dan Brudaşcu este 
imaginea autorului însuşi, care, iată, se arată cititorului în dubla sa ipostază de 
trimis şi mărturisitor. 
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Eugen EVU 
 

viermele 
 
mi-am propus 
ca atunci cînd scriu 
să pun versul 
în interiorul lucrurilor 
ca un suflet 
al lor 
să stea acolo 
şi să roadă 
ca un vierme 
în măr 
 

semn de carte 
 
am pus ploaia 
între două 
zile 
ca un semn  
de carte 
să nu uit unde 
am deschis 
acei zori 
minunaţi 
cînd cireşii 
au înflorit 
toţi odată 
 

şi dacă 
 
şi dacă noi 
nu suntem 
decît 

soldaţii de plumb 
pe care florile  
îi mişcă 
pe uriaşa tablă 
de şah 
a pămîntului 
fără ca noi 
să ştim? 
 
 

întrebare 
 
nu cumva sufletul nostru 
nu este decît 
o mănuşă 
şi Dumnezeu 
ne pipăie 
cu ea 
pe la interior? 
 

vocea 
 
chiar dacă am vorbit 
şoptit 
m-a auzit şi furnica 
de pe celălalt mal 
al oceanului 
m-a auzit şi o clipă 
a uitat să mai care 
lumină în muşuroi 
aşa e vocea poeţilor 
se aude şi atunci 
cînd ei tac 
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Eugen EVU 

Degetele timpului, Editura Sedan, 2009             
 

       Înnălbit dar nu cânepiu, ci cum se spune pe la 
noi, dalb, de pe coperta unei cărţi de poezie editată 
de SEDAN, Dan Brudaşcu ne arată un chip 
necunoscut unora, însă al unui scriitor clujean ce  îşi 
este, ştiut  şi de mine mai ales prin revista „ Cetatea 
Culturală”, ce o cultivă conviv cu un venerabil  
conjudeţean (am zis Miron Scorobete) şi un 
cunoscut poet de rară structură sufelteacă, care, nu 
ştiu de ce, îmi aminteşte de regretatul poet tribunist, 
Negoiţă Irimie. Cunoscut mai ales  nu prin poesie, ci 
prin cultură poetică şi un anume romantism, altul 
decât cel al altuia înalt fost clujean, Nicolae 
Prepliceanu, bucureştenizat ... În odinioara tinereţii 
mele literare, aceştia mi-au fost afini pe filiera 
sufletească ardeleană, desigur pe o listă mult mai 
mare, al cărui răboj era în acea clădire de colţ, o 

clădire boemă,  (Arizona ! ) unde i-am cunoscut şi pe DR Popescu, Adrian Popescu, 
Augustin Buzura, Teohar Mihadaş ( ce mare poet  aromân !) ...I-am cunoscut, însă unii 
bag-sama, nu ne mai prea cunosc. Ne rămân cărţile dlor, olaltă cu reveriile acelor vârste.  
              Prin revistele Steaua, Tribuna, Cetatea Culturală, mai sporadic Echinox, desigur, 
cât şi prin numeroşi confraţi clujeni de la filiala USR, refac acele călătorii acum virtuale, 
citind ce se scrie la Cluj şi în zonă. Nu ştiu cum se face, însă revistele „cu ştaif” s-au 
regrupat inclusiv estetic şi  fortuit (dar când a fost altfel?) sub umbrela politicului (citeşte 
buget), iar eu care publicam frecvent mai ales în Tribuna, mă trezii persona non gratta. 
         Desigur, nu port ranchiună, desigur, nu, ... doar la o tristeţe am dreptul – măcar aşa, 
de natură poetică ... platonică, cum dixit Dan Brudaşcu, evocând Phaidros: adică de 
nebunia muzelor. Care, vezi bine, sunt mai multe pentru noi, însă una în felurimea ei de 
avataruri, şi ea este paradoxal geloasă pe hieraticele proprii întrupări.  
             Îi cer scuze poetului Dan Brudaşcu pentru digresiunea aceasta, încercând să îmi 
exprim câteva ideii la cartea de poesie „Degetele timpului”, recent dăruită. Sub 
inspiratul titlu-metaforă,  poetul clujean „sedantează” cu onorabilă auto-consecvenţă, nu 
doar un moralist, eseist, editor, traducător şi pare-se un spiritus movens conservator – nu 
blamabil, - ci în sensul de tradionalist cărturăresc, -  sedantelează, mai bine glumind, în 
dimensiunea delicată a răbdării de a glossa, cum mărturiseşte, timp de vreo 30 de ani, 
scrierile lirice proprii, într-o reuşită antologie reperată la Timp. 
          Întocmirea cărţii este structurată pe substanţialitatea afectelor, ci nu pe cea a 
livrescului en vogue. Aşadar el se smulge tentaţiei omniprezent azi de a acutiza religiosul, 
sau dimpotrivă, profanul în sensul că le atinge pe ambele, însă  prin afinitatea electivă (da) 
cu vegetalul, în interregnul  fiinţei, cel „preluat” din materie, din natură, interferând în 
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esoterice contemplări sofianice. Aşadar substanţa vie a trăirii proprii, este cea de 
rezonanţă cu „duhul” şi hierogramele textuale, dincolo de aparentul discurs uneori 
prozomoematic, explicit: deoarece Dan Brudaşcu descrie eseistic (poeseic) starea creaţiei şi 
respinge eboşele sau decalcurile.       
          Alegând simbolistica  mâinii -  degetelor, degetele acestui timp al duratei, ne sunt  trecute ca 
o reverie  pe claviaturi semantice, fiind  nu ale scribului, ci ale unui pianist de „nocturne”, 
pe arpegii aparent moderne, însă de fapt romantic- medievale. Impactul biografic, 
autoreferenţial, este „sincopat” , sub pretextul auto- indus că a „ajunge poet numai datorită 
artei,” ci nu fiind înnăscutul, nu din tagma celor „cuprinşi de nebunie”, cum Platon, 
utopicul Platon, duşmanul „republicii poeţilor” ( ca şi Bacon, Thomas Morus, Campanella şi 
... Gabriela Melinescu ...: Dan Brudaşcu poate este maliţios când aduce o scuză ca atare. 
Cartea lui este un calendar al stărilor eminamente lirice, raportări ale sufletului, uneori de 
o candoare juvenilă, (dar şi de indignată revoltă a lui Juvenal!) ... A celui ce spunea că 
„indignarea face poesia”.  
           Poesia lui Dan Brudaşcu este când vag elegiacă, alteori moral- resenentimentară, 
luând pulsul degradării politicieneşti dintr-un polis şi mai în degradare, - când 
romanţioasă, punctând afectele inimii empatice, repulsia faţă de orfania mulţimii, ori 
inserţiile ars- poeticii ca termometru al ferbilelor stări „de nebunie, de boală de origine divină”. 
           Chiar de cronologic jurnalul intimelor decantări în meditaţie se perindă în anii 
mulţi, constat că timpul interior, coordonata lui stabilă, este una a filosofiei existenţiale şi a 
raportului id-ului cu timpul. 
            Căderea din condiţia antică (...), a poetului în agora de care scria o carte de neuitat 
şi rarul la vedere prieten C. Cubleşan, este a însăşi agorei. Poetul profet, poetul oracular, 
au devenit desueţi „banale sintagme„ ale „orgoliului unei fiinţe mistuite de nelinişti, un blazon” .... 
Nobleţea acestui balzon o deplânge fără lamento, Dan Brudaşcu, ci mai degrabă s-a 
înrolat cu literatura confinilor apropiaţi, sau chiar de pe alte meridiane, în zona mulţimilor 
lui Le Bon ... care nici ele nu mai sunt demult ale lui Le Bon, nici ale lui Miron Cosma.  
       Remarcabil în context îmi pare poemul „Poezia la români”, virulent amar pamflet 
eludând total metafora, pentru că ea este caducă în context. (Vezi şi „O lume de 

plastic” (remember Oriana Falacci!), sau „Rădăcini în vânt”, o parabolă a 
dezrădăcinării şi implantului „dendrologic” în paideuma ...... Alte poem memorabil este 
„Roata morii”, dar şi „Trenul de noapte”, „Tempi Fugaces”, „Trădări” ... Când 
este diatribic, Dan Brudaşcu răbufneşte din vise de adâncime, din ceva ancestral, nu 
sentenţios, ci de o mare tristeţe elegiacă. 
         Stilistic, poetului îi repugnă plasticizarea, poate tocmai acea aură ce o năluceşte în 
cazul invocat de Platon, rostirea „profetică”, oraculară, delfică, Dan Brudaşu este totuşi 
un pragmatic, unul ce îşi ocroteşte prudent misterul perceptiv de profunzime, în halou 
oniric, iată de ce poeziile cărţii sale sunt mai degrabă file de jurnal ale omului 
nebătrânicios, ale omului în fond tandru, ale omului social, însă stingherit în pluralitatea 
comunitară: deloc paradoxal. 
              Dacă referirile intimiste, la sentimente esenţiale, abundă, ele sunt semnul unei 
psihologii empatice puternice, manifeste. Tema esenţial a cărţii este Condiţia umanului. 
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             Sentinţa: cunoaşte-te pe tine însuţi. Reflectarea în „ceilalţi”, mai ales în iubirile 
multe –  dar - una – singură, ..., sunt pregant ale confesiunii şi prefigurând ceva sfâşietor, 
un presimţ al despărţirii, acela care latent arde în fiecare, însă mai abrupt, ori mai domol. 
            Poesia lui Dan Brudaşcu acuză condiţia omului esenţializată în a celui care scrie, a 
celui care  arde mai alb, a celui care urăşte cenuşa. Iubirea pentru femeie, cea arhetipală, a 
originii,  este aceea din „ Privirea ta”, un poem bine ascuns în simplitatea, dar insunuant 
în parabolă. „Privirea ta/ ascunde milenii” de-mbrăţişări/ale şarpelui/din vintrea păcatului/ 
păstrează cu sfinţenie ( stranie antinomie, n!)  tăcerea/ şi nu mărturiseşte/ nimănui/ clipele de 
pierzanie/... 
             Opus  şi apropiind perspectiva riscant, privirea bărbatului „caută mereu flămândă/ 
naivă şi încrezătoare”  refuzând să accepte că totul nu e decât o clipă în care te dărui/ fără a 
oferi nimic ... că, de fapt, îmbrăţişarea (femeii, n.n.) „ e doar un ritual banal/moştenit de la 
curtezanele ( şi preotesele de la uşa templelor, neh?), de la curţile faraonilor/ sau poate de la 
gheişele Orientului/ .. 
             Această „ orientalizare a femeii de „ acum”, poetul o bănuie a fi ceva resuirect, 
„esoterie a reîncarnărilor”, ceea ce poate fi decodat din devălmăşia sincretismelor lumii ca 
ceva absolut ... ştiinţific! 
              În fine, constrâns de spaţiu, mă rezum la a mai spune că nu îl cred pe Dan 
Brudaşcu omul, dar îl înţeleg pe poet, când conchide că suntem sub spectrul lepădării 
sinelui ..., însă cred în felul său în acele „ascunse lacrimi” de nepătrunse taine/ ale zefirului de 
vară...”   rămâne  în urmă-ţi/ nisip cald/ şi oasele albe/ ale Icarilor/ cu aripi secerate/...” 

Prin aceea că poetul, el însuşi,  colocvial amar cu conştiinţa-i, spune splendid - 
serenic : „Te lepezi de tine/ fără să ştii măcar/ că aripa obosită/ n-a-ncetat să spere / mult visata-i/ 
întâlnire cu zefirul”.( Trădări, pag. 86). Simbolul zefirului revine ca o cheiţă magică a stărilor 
de levitaţie poetică la Dan Brudaşcu. 
       Este sentimentul de acalmie metafizică a poesiei sale, desciderea spre inefabil a fiinţei 
ce se smulge corporalităţii ostenite, spre a fi resorbită verticale spiralate ... A timpului. 
Dan Brudaşcu rotunjeşte corolarul cu o întrezărire în abisalul unui interior de 
„antimemorie”-  

Un fel de încăpere – sub-piramidală - (ca semnificat), cu spectrale iconerii 
stihiale, încremenite în timp – netimp ..., unde „prin cotloane nu mai găsesc nici urmă/ de trecerea 
ta/ pierdută-i fi oare/ de neînchipuite genuni ! ? 

Iată o memorie aprocrifă a subcortexului labirinthic, unde susură neinvocat 
apele uitării Lethe, altfel vindecătoare . „Degtele timpului” este o carte de citit şi de 
recitit . 
          Decât numeroase şi desubstanţializate, cărţile de poesie de acest fel îndelung 
elaborate”, (sau trăite), sunt mai de dorit, şi autorului, şi cititorului. 
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Daniel LĂCĂTUŞ 
 

Templul poeziei 
 
La templul poeziei 
am învăţat să scriu şi 
să recit poeme. 
Dascăl de nădejde- 
cuvântul.  
La umbra zidului odihneşte poezia  
 
 

Dictatura tăcerii 
 
În deşertul Gobi   
plutea moartea.  
Dictatura tăcerii  
îmi iscodea condeiul. 
în tăcerea tainică  
stâncile au zămislit  
în faţa unei zeiţe-  
Mi-am irosit viaţa 
 
 

Nu-ţi risipi visele creând imperii 
 
Se spune că timpul distruge tot ce avem mai preţios,  
nimiceşte şi sfărâmă orice.  
Captiv în îmbrăţişarea ta  
îmi găsesc fericirea amăgindu-mă  
cu încremenirea vieţii în jurul nostru.  
Pe buzele de carmin răsar safire.  
Nu pleca  
tăcerea mai are ceva de spus.  
 
Pe bucate de plumb se aşterne toamna 
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Adrian LESENCIUC 
 

DEFILAREA CROMATICĂ 
 

Centrul naţional de Excelenţă al tinerelor 
talente literare de excepţie a publicat în martie 2007, 
la Editura Univers ştiinţific, în colecţia 
Săgetătorul, lucrarea de debut a tinerei Mădălina 
Cincan, ROGVAIV, un volum de versuri de 
valoare incontestabilă, al unei eleve, pe atunci, în 
an terminal la Colegiul naţional militar „Dimitrie 
Cantemir” din Breaza, actualmente studentă a 
Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din 
Braşov. Lucrarea nu trădează inconsistenţa sau 
incontinenţa specifică debuturilor şi se înscrie în 
linia alegoriilor trecerii dureroase la adolescenţă. 
Cu menţiunea că, spre deosebire de un Labiş, de 
pildă, trama textuală se derulează pe alte 
coordonate, nu ale unui ritual de iniţiere, nu ale 
unei morţi, la nivel psihic, a copilăriei, ci pe 
coordonatele descompunerii, destrămării, 

pierderii definitive. Un univers rural, un univers al copilăriei pierdute (o copilărie 
„aruncată” în atmosfera îndepărtată a basmului) se destramă odată cu pierderea 
culorilor ce umplu contururile unei vârste (atât din perspectivă ontologică, cât şi 
filogenetică) a inocenţei. Saltul de frecvenţă, trecerea de la o culoare la alta a 
spectrului luminii, sunt paşi în Marea Trecere, sunt pregătiri ale unei plecări. Ale 
unui abandon definitiv, ale unei lepădări de sine: „Va uita timpul / De culorile male / 
Roase pe la mâneci. / Aşa că plec cu alt tren, / Mă lepăd de trei ori / De roşu, / De cer, / De 
norii de treflă / Şi nu mă mai întorc azi acasă” (p.41).  

„La început a fost culoarea” (p. 7), zice Mădălina Cincan, întemeind un 
univers al culorilor pasagere, o copilărie născută din culoarea ce ţine loc de cuvânt. 
O culoare care umple o formă, dă viaţă unui contur - forma nefiind altceva decât 
vidul prestructurat al universului pe cale să se nască, supa primordială, structura de 
goluri, dinainte-de-începutul, nedefinitul căruia zorile întregii revărsări a fi(i)rii îi 
dau contur: „Nu-i aşa că tu şi eu vom sta până la capăt / Şi ultimul lucru pe care îl vedem nu 
e negru, ci forma / cerului din ochii celuilalt, / Adânc, tot mai adânc, până ce ne va topi câtecul 
copiilor?” (p.7). Culoarea, harul divin pogorât asupra universului în formare, a 
universului copilăriei născut din lipsa de formă explicit reliefată, are rol 
întemeietor, ordonează întreaga materie în jurul unor nuclee afective. Odată cu 
depărtarea de explozia de lumină, de umplerea formei cu culoare, odată cu 
aruncarea în spaţiu, la distanţe galactice de copilăria abandonată, autoarea face apel 
la metafora „dezrădăcinării”. Ca şi cum acel început s-ar fi rupt definitiv de explozia 
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de lumină, şi, totodată, ca şi cum ar fi fost demult întrecut de radiaţia luminoasă 
emisă în spaţiu, dispersată, greu de recompus: „E prea devreme să-mi aduc aminte 
culorile de început” (p. 7). „Culorile şi timpul pierdut” sunt, în acest context al depărtării 
(dar nu al unei depărtări suficiente), dacă nu de acelaşi ordin metafizic, cel puţin 
aditive: „În fiecare zi mai pierdeam câte o pasăre / Până au rămas vulturii pleşuvi, / Iar 
vulturii pleşuvi au voie să mănânce doar culorile şi / Timpul pierdut.” (p. 8). 
 Abandonul culorii nu se realizează doar prin disiparea radiaţiei luminoase 
în spaţiu, ci şi prin trecerea de la o bandă de frecvenţă a spectrului la alta, de la o 
culoare la alta, ca şi cum culorile însele ar defila. O defilare pe care o poate opri, 
aparent, doar infatuarea adolescentină: „Şi ce dacă s-au sfârşit culorile? / Le-am sfârşit eu 
pe ele şi nu ele pe mine!” (p. 23). Această defilare a implacabilului, îmbrăcând în 
culoare şi sens, dezbrăcând, deopotrivă, de culori trecute şi trasând umbre lungi, 
mirosind a ceară şi lumină albă, recompusă din paleta ROGVAIV, reprezintă o 
depărtare a fiinţei de sine însăşi (o depărare fizică şi spirituală): „Uit din ce în ce mai 
des să mă locuiesc” (p.9). Motivul thanatic, ascuns în Defilarea fiinţei, dă greutate (de 
lut) morţii unei vârste, morţii unei culori. Undeva, dezbrăcarea de culoare nu se 
petrece întru negru (lipsa culorii). Orbul Borges amintea că orbirea nu e o azvârlire 
în tenebre, ci într-un câmp de culori şi nuanţe recompunându-se. Şi regreta prima 
culoare a spectrului, ce deja defilase, roşul, culoare pe care n-o mai putea zări. Un 
roşu, prima culoare din paleta luminii descompuse, ce se îndepărtase pentru 
totdeauna de ochiul acoperit de pleoapă al scriitorului argentinian. „Pentru că roşul 
nu mai e roşu... Şi cerul gurii mele / S-a înnegrit de atâta lumină” (p. 20). Defilarea 
continuă. El gran desfilé este deopotrivă Marea Trecere blagiană şi depărtarea 
societăţii de mitica vârstă de aur a omenirii.  
 Şi dacă, spre deosebire de Labiş, ieşirea din copilărie nu urmează paşii 
unei vânători ritualice, nevoia primară, de hrană, este aceeaşi. Doar că natura 
îndepărtată, prinsă în cadrele universului copilăriei, nu mai poate susţine, prin 
jertfe, ritmul de consum cotidian. Păcatul cunoaşterii, la o vârstă a izgonirii, devine 
păcat al cunoaşterii de sine prin izgonirea din sine, din propriul univers: „Pierdute 
sunt cărările, culorile şi marea... / Şi nu-mi amintesc din ce copac am cules mărul.” (p.43). Iar 
nevoia de hrană se satisface prin autodevorare: „Mâncam amândoi jumătatea celuilalt” 
(p.10). Un păcat ce-şi cere pedeapsa. La nivel ontic, Marea Defilare e o simplă 
alunecare din concretul aparent al copilăriei în transcendent. Un pas aparent mic, 
odată recurgând la păcatul cunoaşterii (de sine), dincolo de care afli că universul 
luminos al copilăriei continuă şi dincolo de moarte, şi în care analogia recompensei 
care întârzie te trimite la absurdul unei aşteptări în zadar: „La mine nu a venit moş 
Crăciun / Nu am fost cuminte pe lumea asta...” (p. 11). O aşteptare a unei recompense 
pentru ne-abatere de la parcursul fiinţei, surprins în poza unei speranţe 
adolescentine, graţie unui gest al divinităţii amintind de păcălirea lui Mefisto: „În 
faţa casei mele îşi joacă dracii partea. / Au uitat că Dumnezeu mi-a legat sufletul cu / Şireturile 
de la adidaşi / Din cauza prea multor vieţi trăite şi a curăţărilor repetate” (p. 13).  
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Dar oare ROGVAIV-ul, ca „mare defilare”, nu este o depăşire a unui 
domeniu ontologic şi o intrare, cu teama de transcendent, în domeniul ontologic al 
luminii recompuse, ce precede umplerea formelor, sau care caracterizează 
nefiindul? Oare ROGVAIV-ul, în defilarea sa, nu face atingere la fiorul straniu-
neliniştitor din faţa morţii (das Unheimliche, în termeni freudieni), posibil de supus 
unei „analize spectrale” a dinamicului? Nu e, de fapt, o nelinişte generată de trecere, 
de defilare, de dinamică, şi nu o nelinişte a amestecului (cu regnul mineral, în 
alabastru: „S-au dus culorile pe Apa Sâmbetei... / Şi plumb, şi cuptor, şi rugină... / Şi toate 
părţile trupului meu cârpit / Lut frământat de lut, / Vânt ce naşte nume de femeie, / Mi-au 
sărutat fruntea şi vor să mă lase sângerând. / Botezaţi-mă „Alabastru”” (p. 26), amintind, 
la nivel fonetic, de penultima culoare a defilării) de culoare, în lumina albă, 
recompusă?  
 Întreaga viaţă e sugerată ca fiind o prismă prin care lumina se 
descompune în culori pierdute pe rând. Viaţa e de fapt şi defilarea acestor culori şi 
recompunerea în lumina albă, reîntregirea. Iar copilăria nu poate fi decât o viaţă 
încheiată. Umplerea cu culoare este punerea sub luminile rampei, în lumea-
spectacol, a unui conţinut funciarmente uman. Umplerea formei cu culoare se 
întâmplă doar prin prisma privirii, zorii din care roşul s-a scurs şi a rămas galbenul 
lăptos al adolescenţei s-au născut doar la nivel perceptiv. Reconstituit, universul 
interior trăieşte drama pierderilor succesive şi nu bucuria acumulărilor succesive. 
Căci undeva, în final, se întrevede dezbrăcarea de formă a unui conţinut păstos, 
decolorat. Un flux al derulărilor însoţeşte defilarea culorilor ce umplu, pe rând, 
universul închis în limite ontonomice: umbre lungi, forme fără culoare încă, 
stagnare, ritm încetinit în dimineaţa fiinţei. Accelerarea ritmului dă senzaţia unui 
întreg univers pierdut, a unei lumi deja sfârşite, înainte de maturitate: „mi-au murit 
norii” (p. 14).  
 Se cuvine, atunci, a face analiza spectrală a devenirii ontologice, în fazele 
notate cu majuscule, R, O, G, V, A, I sau V, sau a face analiza luminii albe, după 
transsubstanţiere? Se cuvine a vorbi, aşadar, despre o materializare prin umplerea 
formei cu culoare, prin închiderea sufletului în carcasa de carne, sau despre o 
materializare subtilă, în urma căreia sufletul păstrează potenţialul descompunerii 
spectrale („Inima îi rămăsese / Însă ROGVAIV” – p.44)? Mădălina Cincan trimite 
vag la intenţia analizei spectrale, iar când o face vorbeşte despre depăşirea pragului 
de frecvenţă, despre părerea de rău a situării între alte limite, de îndepărtarea, de 
ruperea de culoare. Analiza spectrală a unei pierderi e, de fapt, o dezvăţare 
sugerată: „Învăţăm să cunoaştem de la margini, apoi primim jocul. / Suntem vânt sau nisip, 
ajungem tot acolo. / Tot deşert, făcuţi din tăciune.” (p. 23). 
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Lucian MĂNĂILESCU 
 

Lentilele ploii 
 
Cred că toată viaţa am trăit-o doar azi,  
când inima a bătut anapoda,  
când am descoperit că, de fapt, ceea ce triumfă  
e statornicia banalităţii, că Mare Nordului  
e o mare culcuşită în ochi tăi 
şi că între glaciaţia unui zâmbet  
şi migraţia păsărilor există o legătură 
inocentă, un fel de mirare târzie… 
Unde călătoresc eu acum e un pact cu minciunile zeilor, 
un fel de dezertare în irealitate, o funcţie a lui unu 
luat câte „m” sau „n”, un virus implacabil prin înmulţire... 
La dracu’! Intangibil cu mine  
un adolescent se joacă cu lentilele ploii  
prin care vede gândăceii albaştri ai tăcerii. 
 
 

Jocul 
 
Copilăria ta a împlinit azi vârsta 
multicoloră a curcubeului… 
De aceea îţi spun, prietene: 
hai să înflorim caişii şi zarzării, 
să punem cuiburi de rândunică 
la streaşina cerului şi să ne jucăm 
de-a „v-aţi ascunselea” printre nori! 
Ştiu, a îmbătrânit tatăl tău, 
nucul bătrân şi amar; ştiu, ţi-e dor 
de mâinile de altădată ale zăpezii 
şi jocul nostru va fi trist, aşa cum  
şi fericirea adevărată e puţin tristă! 
Dar e ziua ta, prietene şi trebuie 
să descântăm şarpele copilăriei 
în uimirea legănătoare a păpădiilor. 
 
 



 69 

Maria VAIDA 

  

DUMITRU CERNA, LA BRAŢ CU POEZIA 
 

Cartea lui Dumitru Cerna [Poeţii, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-
Napoca, 2008 este o frumoasă selecţie de bijuterii lirice ale poeţilor clujeni, unii 
trecuţi de multă vreme peste apa Styxului, alţii care sunt alături de noi, frumoşii 
boemi ai marelui oraş, ducând pe străzile Clujului spre punţi de baladă mesajul 
veacului lor... Alături de ei lumea pare mai bună, mai generoasă, mai caldă, iar 
autorul, poet sensibil şi suav, creează cu migală şi delicateţe un turn de fildeş al 
poeziei contemporane clujene din care fulguieşte spre lectori o dalbă ninsoare, vis 
şi feerie peste lumea maculată. Fiecare autor se bucură de un comentariu restrâns la 
chintesenţă, de o fotografie grăitoare a celui care trăieşte, sau a locului identitar în 
cazul celui plecat dintre noi şi doar o singură poezie reprezentativă pentru autorul 
respectiv, aleasă cu o intuiţie infailibilă şi cu simţ critic indubitabil; fiecare poem 
este o veritabilă bijuterie lirică, sugerând universurile plurale sau toposul de geneză 
ale creatorilor săi. În Prefaţă, criticul Petru Poantă subliniază: „Poetului i se substituie 
aici comentatorul de poezie, punând în lucru un instrumentar de natură eseistică, a cărui 
flexibilitate nu se află însă niciodată în inadecvare cu subiectul comentat. De fapt avem de–a face 
cu nişte portrete din cuvinte esenţializate, dar figurate cu o anume ostentaţie, în manieră fauv-
istă”.   

Contribuie la estetica volumului toate imaginile incluse aici, de la copertă 
şi până la ultima fotografie, accentuând ideea că oraşul nostru este un loc 
privilegiat, în care sacrul (înţelegând că poezia este o boală de origine divină) se 
camuflează discret în profan, poezia este o regină îndrăgostită care străbate la pas 
străzile bătrânului burg, oferindu-ne din când în când felia ei de candoare. La braţ 
cu poezia se află autorul volumului, poetul Dumitru Cerna.   

Iar felia ce ne-o oferă cuprinde firul de praf, raza de soare, bobul de nisip 
şi pulberi stelare, stropii de ploaie şi firul de iarbă ivit printre dalele pavajului, jocul 
dragostei, dar mai ales oamenii aceştia minunaţi care sunt poeţii, îngeri trişti, aceşti 
copii porniţi într-o cruciadă milenară, pe care, iată, cartea lui Dumitru Cerna ne 
face să-i iubim mai mult, să ni-i apropiem şi să ni-i apropriem: ei sunt ai noştri, iar 
noi ai acestui oraş din turn,  oraşul poeziei, oraşul invizibil, cum ar ar spune Italo 
Calvino...      
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Ecaterina BARGAN4 (Basarabia) 

 
 

nu eram eu  
 

doar cînd te simţi singur şi uitat 
îţi aminteşti rugăciunea 
clipa urletului încins 
în vene 
 
linia asta am trasat-o pe mijloc mai demult 
dar e prea subţire 
ca să acopere plînsul 
 
deschizi umbrela roşie 
porneşti în zi de ianuarie pe străzile 
unde se vînd seminţe  
îţi iei şi aspiratorul 
să sorbi mizerie şi iarnă 
 
improvizezi căderi pe gheaţa uscată 
dar nu o să înjuri 
nici printre lacrimi 
 
partea asta o ştiai mereu 
unii oameni se tem să pară umani  
repet fraze inutile 
acel băiat a murit într-o explozie tîmpită 
dar nu înainte să-mi dăruiască o amintire 
pe care mă caţăr  
pînă la el 

 

                                                 
4 Ecaterina BARGAN este elevă la Colegiul Naţional de Comerţ din Chişinău şi se pregăteşte, cu seriozitate, 
pentru aventura scrisului. Cultura ei solidă, simţul şi acurateţea rostirii în limba română, lecturile de cea mai 
bună calitate, cunoaşterea mai multor limbi străine, dar în primul rând talentul, o recomandă drept una din 
speranţele autentice ale literaturii noastre. 
 



 71 

intervale neatinse 
 
trăieşte frumos şi distins îmi zic amicii 
eu mă holbez în umbra fulgilor  
dezlipesc accidentele  
nişte felii de carne expirată 
rămîn sub unghii 
 
tăietura neînchegată  
încă mai şiroieşte viu pe linia vieţii 
strîng pumnul 
durerea înăuntru 
dar nu de asta îmi muşc furia 
 
în zăpada fără trup 
am obosit de decembrie 
 

 

moartea se pronunţă altfel 
 
cînd te zbaţi spasmodic 
pe o margină de pat 
urletul tău 
nu umple nici o şoaptă 
anestezică 
îţi poţi chiar imagina căderea 
copilulul împuşcat din greşală 
toţi prietenii tăi îmbrăcînd 
hainele inamicilor 
dar 
străjerii nu te pot stinge 
decît dinafară 
de fapt 
am vrut să-ţi spun mai demult 
moartea se pronunţă altfel 
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Valeria MANTA TĂICUŢU 
 

DISCONFORTUL DE A FI ROMÂN 
 

Odată graniţele patriei deschise, imaginea României a început să se deterioreze, 
poate datorită efortului celor plecaţi - la munca de jos, pentru un biznis, la cerşit sau la 
furat -, poate graţie inabilităţii native de a ne face lobby, de a le scoate străinilor ochii cu 
talentele, cultura şi cu multele noastre calităţi care există cu adevărat, numai că nu prea 
sunt puse în valoare. Treptat, au apărut două categorii distincte de români, cei care se 
făceau de râs peste hotare şi cei care, disociindu-se de cei dintâi, se făceau de râs în ţară, 
prin afirmarea „ruşinii” de a fi român. Orice viol, tâlhărie, găinărie ori scandal era musai să 
capete proporţii apocaliptice, nevinovaţii îşi simţeau umerii încovoiaţi şi cinstea obrazului 
atinsă de faptele rele ale conaţionalilor şi, pentru că trebuia să existe o reacţie, aceasta a 
fost una de cleveteală măruntă ori de distanţare. Clamarea „ruşinii” de a fi român ar fi 
trebuit să-i acorde automat celui în cauză un statut aparte, demnitate, integritate etc. De 
fapt lucrurile, în mod logic, nu aveau cum să stea astfel. „Ruşinea” de a fi român afirmată 
însemna negarea moştenirii etnice, a identităţii naţionale, acceptarea implicită a acuzaţiei 
că există un „portret robot al românului” (individ patibular, incult, grobian, manelist, hoţ, 
leneş etc) şi că excepţiile (aparţinând unei părţi infime din ceea ce se cheamă elita culturală 
a unei naţiuni) nu fac decât să confirme regula. 

În lucrarea sa, „Disconfortul de a fi român” (Editura EuroPress Group, 2008), 
Ionel Necula, filosof, autor al unor lucrări remarcabile despre Cioran, încearcă să aşeze 
lucrurile în matca lor firească, printr-o analiză a evoluţiei sociopolitice, culturale şi 
economice a României postdecembriste. Cel dintâi aspect demn de luat în discuţie este 
gafa politicienilor de a accepta echivocul, compromisul, respectiv denumirea de „rrom” 
pentru minoritatea de ţigani, ceea ce a dus la voita şi distructiva confuzie „rrom-român”. Şi 
spune dl. Necula: „Actele nedemne şi poltronice din istoria ţării noastre au avut ca promotori persoane 
străine de etnia românească” – ceea ce este perfect adevărat şi noi ştim asta, numai că nu 
încercăm să-i convingem şi pe alţii de acest adevăr. Defetismul, „lepădarea” de ai tăi nu 
înseamnă nici pe departe că ai rezolvat situaţia. Energiile elitei se consumă, de la o vreme, 
în cu totul altă parte. Să fi dispărut patrioţii, cărturarii capabili să educe poporul, să-i ofere 
modele şi idealuri de urmat? E limpede că politicienii de azi nu au nici o legătură cu elita 
culturală, că sunt stupizi şi bolnavi: „Maladia cronică a politicienilor noştri, [...] o constituie lipsa de 
moralitate şi de vibraţie patriotică, nepăsarea la durerile ţării, dorinţa irepresibilă de a extrage din orice 
demnitate publică maximum de profit personal” (p. 10). Pauperizarea intelectualilor, umilirea 
celor chemaţi să facă educaţie, ignorarea vocilor care se (mai) aud şi care cer schimbarea 
mentalităţii şi adoptarea unor politici culturale nu fac decât să agraveze situaţia, pentru că, 
spune dl. Necula, „Răul românesc şi-a creat propriile sale mecanisme de perpetuare şi regenerare. 
Justiţia şi poliţia („miliţianul vopsit”), sănătatea şi şcoala – toate concură la conservarea maladiilor 
morale, nicidecum la eradicarea lor” (p. 15). 

Un articol intitulat „Sentimentul parlamentar al nesimţirii de sine” pune în 
discuţie nivelul cultural scăzut, lipsa de moralitate, concupiscenţa şi indolenţa 
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parlamentarilor, a guvernanţilor în general, România părând, din ce în ce mai mult, o 
beneficiară a cutiei Pandorei, atâta timp cât, după 1989 şi până în prezent, „dispreţul faţă de 
ţară, faţă de istoria şi tradiţia ei mergeau până la aservirea acesteia primului bişniţar dispus la un 
minimum de comision”. Cu concluzia (amară): „O lume de Mitici care au rătăcit drumul spre Iunion 
şi au ajuns la comedia din Parlament. Chiar ar fi comic dacă n-ar fi tragic”. 

Cauza tuturor năpastelor ar fi resemnarea românilor în faţa răului, incapacitatea lor 
de  a-l denunţa atunci când trebuie, reacţia întârziată. Imediat după „Revoluţie” au existat 
minţi descuiate care au priceput jocul lui Iliescu, numai că acesta, uns cu toate alifiile 
comunist-kaghebiste, a ştiut cum să-i reducă la tăcere pe cei care înţelegeau ce se 
întâmplă. Mineriadele, mai ales, au contribuit din plin la instaurarea „eşalonului doi” şi la 
protejarea lui: „Divizarea societăţii s-a radicalizat în tabere polare ce nu mai puteau comunica. Elita 
culturală a devenit dintr-o dată pegra societăţii, foştii deţinuţi politici nişte legionari neisprăviţi, 
Coposu un agent american care n-a ştiut cum arată salamul cu soia. Paleta diversiunilor se gonfla de la o 
zi la alta. Printre ele figurau: proprietatea, conceptul de elită, de valoare, de democraţie, de suferinţă 
concentraţionară, de disidenţă. Era supralicitată mediocritatea, spiritul de gloată, de turmă derivate din 
consensul majorităţii, al voinţei celor mulţi. Ideea de democraţie ipostazia o altă înfăţişare, oribilă, falsă, 
detestabilă – derivată totuşi dintr-o majoritate naivă şi manipulată”. În aceste condiţii, opţiunea 
pentru viaţa intelectuală însemna – şi înseamnă – sinucidere curată: „Opţiunea pentru o viaţă 
intelectuală presupune costuri mari şi neamortizabile – nici pe timp mediu, nici în perspective mai 
îndepărtate. Intelectualul autentic, cel care ţine la blazonul asumat liber şi dezinteresat, este obligat la o 
sumedenie de cheltuieli de care ceilalţi nu ştiu nici cu spatele. A trăi intelectual înseamnă, printre altele, a 
trăi printre cărţi, ziare, reviste şi spectacole, tastând calculatorul şi accesând internetul. Toate sunt 
costisitoare şi intelectualul acceptă costurile de dragul unei vieţuiri intelectuale şi din spaima condiţiei de 
pigmeu. Într-o vreme viscolită de tendinţa masificării ubueşti şi de înmasare generalizată, el, intelectualul, 
simte disconfortul propriei opţiuni ca pe o haină strâmtă”. Ionel Necula se opreşte cu precădere la 
condiţia intelectualului pentru că acesta ar trebui să fie modelul de urmat, şi nu parvenitul 
semianalfabet, care-şi etalează grosolan averile şi puterea. Atâta timp cât legile unei ţări 
vor fi făcute de semidocţi şi de poltroni, şansele de redresare vor fi nule. 

Ionel Necula analizează, în volumul său şi alte aspecte ale societăţii contemporane, 
printre care lipsa de eficienţa a CNSAS-ului, caricaturizarea procesului făcut 
comunismului, nerespectarea legilor chiar de către cei care le-au promulgat, atacarea 
identităţii naţionale, acceptarea „formelor fără fond”, reformele începute şi nefinalizate, şi, ca 
un corolar, vieţuirea în rudimentar. Este necesar, spune dl. Necula, „să înceapă un proces de 
reevaluare şi de reaşezare a ierarhiilor”. Şi nu numai în literatură / artă, ci şi în economie, 
politică, legislaţie etc. Vorba e: cine-l începe şi cine-l duce a bun sfârşit? 
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Victoria MILESCU 

 

LATINITATE AMARĂ 
 
 Poeta Tatiana Rădulescu a etalat până acum în traseul ei liric un ambitus 
emoţional modulat cu complicaţii surprinzătoare. În volumul de debut, Liniştea aerului, se 
arăta fascinată de spaţiul câmpiei cu o fervoare s-ar putea spune scitică. Mai multe poeme 
din această carte intitulate ,,Soledad‘‘ anticipau direcţiile estetice, sugerau latinitatea amară 
românească din recenta carte, Latinitate amară, în care se află şi ecouri ale unor 
simboluri din cultura spaniolă şi sud-americană întâlnite în Oaspetele de piatră, 1998.  

În Latinitate amară (Editura Vinea, 2008, 154 p.), poeta reconstituie din 
fragmente un vagabondaj prin experienţe paralele, un exil perpetuu în vederea unei 
autoidentificări nuanţate. Spaţiul de referinţă este oraşul de mucava, impersonal, labirintic, 
iluminat slab de jarul unei ţigări ori înfiorat de un acord de chitară. Identitatea eului liric se 
defineşte sub semnul unor proiecţii succesive de ipostaze: adolescentul ameninţat de 
toxicitatea oraşului, iubitul spectral, delirant, muzicantul anonim etc, toate pe fundalul 
unui crepuscul continuu. Peste acest amalgam difuz pluteşte umbra stranie a unui înger, 
de care poeta e ataşată sublim şi furibund: ,,azi voi ciocni un pahar cu îngerul meu, Bacovia‘‘. 
Bacovia e în tot şi în toate. Exilul, alienarea, imaginea şatrei pornite la drum, pusta 
barbară, existenţa în derivă, exasperarea, sarcasmul hohotitor sunt în linii mari datele unei 
poetici ce încearcă să-şi integreze ceva şi din acea atmosferă a tavernelor obscure unde, 
după cum spune în mod legendar Borges, a luat naştere tangoul.   

Deloc întâmplător, Tatiana Rădulescu face apel la figuri cunoscute din lirica lui 
Bacovia ca emblemă estetică a generaţiei opteciste-nouăzeciste, prin elemente de recuzită, 
sincope, fărâmiţarea discursului care în cele din urmă prin ritm îşi regăseşte logica 
ascunsă: ,,din ce punct al oraşului geme şi geme chitara/ eu nu mă despart de micul Paris, de încifratul 
meu bastion/ abia te-am decodificat după ce buzele mi le-am fript cu ţigara/ da e bine-ntre noi e pace şi 
mai presus de cuvinte/ să nu ne silim să părem altceva – ochilor tăi le-am fulgerat să ia aminte -/ (marea 
iubire precum lumina dizolvă atom cu atom)// plopul din zare tot o vibraţie/ aştern tăcerii greutatea 
universală/ pe tine scribule te invit la porţia mea de dezgust şi de graţie/ vreau să refac traseul călătoriei pe 
tărâmul convertit/ într-o iradiantă de vis portocală/ toridă e orice înserare – despre tăcere tot bine poeţilor 
să le urezi - / cu ace de pin pe o preasulfuroasă rană‘‘ (…).(mai presus de cuvinte). Estetizarea unor 
viziuni consacrate (bacoviene sau provenind din Trakl) se asociază complementar cu 
sincopate distorsiuni, astfel încât oglinda eului liric este când cristalină, când aburită, când 
anamorfică. Şi nu pentru că autoarea ar avea o structură proteică, ci pentru că dinamismul 
trăirilor ei se află ca într-un fel de tangaj emoţional (,,cum cerul dens o pasăre-l deşiră/ vezi doar 
tangajul mărilor abrupt‘‘).  

Aflată între Înger şi Dyonissos, ca lângă un Ianus bifrons, această poetă 
construieşte cu profesionalism şi în spiritul unui program asumat, iar contrastele 
imagistice, de stuctură prozodică, melodică, reprezintă o miză şi o provocare permanentă. 
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Ana Daria MOGA 
 

O mare de înalte adâncuri 
 
E o mare de singuri 
ce nu văd 
că adăpostesc aceeaşi floră 
nasc aceleaşi valuri 
tind spre aceleaşi ţărmuri. 
 
E o mare de singuri 
ce nu resimt 
când îi trăieşte aceeaşi faună 
îi tulbură aceleaşi furtuni 
îi for aceleaşi lănci. 
 
E o mare de înalte adâncuri. 
Pe creste de val, 
în noi ne-necăm, 
din singuri, tot mai singuri. 
 
 

Planul poeziei 
 
Noaptea trecută a năvălit în mine 
o Poezie. 
M-a rugat să o transcriu 
din povestea universală în cuvânt, 
pentru-a se întoarce în lume, 
pentru-a se da cu totul sieşi. 
Am întrebat: 
- De ce sunt eu întâiul care 
te vede, te aude, te pipăie cu gândul? 
- Pentru că te-am văzutatât de umil 
şi atât de singur, 
încât am presimţit 
că porţi durerea necesară 
Găsirii Cuvântului. 
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Liliana  ALEXANDRU 
 

NOI, OAMENII DE AZI 
 

În tramvai 

 

E toamnă. Frunzele îngălbenite şi căzute pe jos stau nebăgate în seamă de 
oamenii care se înghesuie grăbiţi să ajungă acasă. Peronul tramvaiului e ocupat de 
oameni care au lasat de - o parte bunele maniere sau poate nici nu le-au avut 
vreodată şi se împing, călcându-se pe picioare, să urce în unicul mijloc de transport 
care-i poate duce mai repede la destinaţie. Dacă reuşeşti să găseşti un loc pe scaun 
e bine, că scapi astfel neşifonat şi fără lovituri de coate din mulţime. 

Auzi, fără să vrei, prin gândurile ce te duc la propria familie şi de 
problemele altora. Într-un fel te bucuri, că tu, care te credeai cea mai afectată 
persoană din lume, m-ai auzi şi alte probleme care de data asta nu-ţi aparţin ci sunt 
ale altora. Abia acum îi multumeşti lui Dumnezeu că ale tale nu sunt aşa de grave, 
că până acum L –ai tot învinovăţit de eşecurile tale.  

Cineva, pe la mijlocul tramvaiului, vorbeşte la telefon atât de tare, încât 
sunt deranjaţi şi cei din faţă şi cei de la capătul tramvaiului. Mai sunt şi unii, care 
indiferenţi la tot ce se petrece în jur, cu căştile în urechi, ascultă muzica favorită 
uitând de faptul că le e doar lor placută nu şi altora, care sunt obligati să o audă sub 
forma unui bâzâit venit din căşti. 

     Lângă tine, două persoane de sex feminin discută : 
- Ai văzut fată că tipa nouă nu face mai  nimic la serviciu. Cred că are 

“spatele asigurat”. 
- Şi eu cred. răspunde cealaltă. Îşi permite să-şi ia zile de concediu când 

vrea, cică e bolnavă. Păi ce, eu nu sunt? Şi mie poate îmi convenea să 
rămân azi acasă. Dar nu-mi permit. Apropo al tău cu ce se ocupă? 
întreabă scurtând cuvintele (al tău în loc de soţul tău). 

- E acasă, răspunse prompt. 
- A, e acasă, în concediu?  
- Nu, doar e acasă. 
- Adică nu lucrează?! De ce nu zici aşa, dragă? Ţi-e ruşine că “al tău” e 

întreţinut? Ce fraieră! gândi. 
- Nu, mormăi cealaltă.  

Conversaţie întreruptă de o frână bruscă. Şi de înjurătura vatmanului la adresa unui 
şofer neatent. Ocazie, ca lumea amorţită să se mai mişte, dar să şi provoace un mic 
scandal. 

- Fii atent domnule cum îţi ţii geanta, nu vezi că îmi ridici fusta. Nu-ţi e 
ruşine? 
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- Stai doamnă, nu te enerva! Dacă nu-ţi convine ia-ţi maşină sau un taxi...Ce 
vină am eu dacă cel din spatele meu împinge şi îmi mai dă şi un cot în 
spate... 

- Nu mă interesează, strigă agasată doamna. Să nu-mi mai ridici fusta, 
domnule! Fusta mea e problema, nu cotul altuia... 

Domnul, renunţă la orice replică, gândind că atât fusta cât şi doamna agasată arătau 
mai prost decât soţia care-l aştepta acasă mereu zâmbitoare şi căreia uitase să-i 
arate, cât de mult o iubeşte. 

Uşile tramvaiului se deschid. O parte din mulţime coboară mulţumită de 
aerul curat şi rece de afară şi de libertatea de mişcare. Alţii se înghesuie să urce 
treptele tramvaiului, în care pluteşte un aer cald, mirosuri multiple.  

Nu au ce face, se grăbesc cu toţii să ajungă la destinaţie. Tramvaiul 
porneşte şi mii de gânduri se pun în mişcare împreună cu el.  
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INTERVIURI 
 

„EU ÎNCERC SĂ SCRIU CÂT MAI BINE, SĂ NU 

TRIŞEZ PRIN SCRIS, STRĂDUINDU-MĂ SĂ 

ÎMPODOBESC GÂNDUL CELORLALŢI CU CEVA 

FRUMOS” 
 

-  se confensează scriitorul Florea Burtan5- 
 

Gabriel Argeşeanu (G.A.): Despre Florea Burtan s-a scris foarte mult, chiar dacă 
autorul creează învăluit într-o modestie citadină, greu accesibilă profanului ce ar dori să tulbure 
universul poetului. Ceea ce nu s-a scris, aveam să aflu de la scriitorul Constantin T. Ciubotaru, 
care susţine că v-a descoperit calităţile literare la un cenaclu ce se desfăşura la Turnu Măgurele . 
Este acesta momentul  în care aţi realizat că veţi conta ca scriitor? 

Florea Burtan (F.B.): În general, nu prea cred în descoperiri. Un autor se 
descoperă singur. La Turnu Măgurele a existat un foarte bun cenaclu literar, 
condus de regretatul Florian Creţeanu, poet şi dascăl. Acolo a participat şi domnul 
Ciubotaru, dar eu aş spune că domnul Creţeanu a fost cel care ne-a îndrumat la 
acel moment fapt pentru care,  mulţi din cei care participau atunci s-au afirmat la 
nivel naţional. Aş aminti de Lucian Teodosiu, Dumitru Vasile Delceanu, Anton 
Tianu, Rodian Drăgoi, Florin Costinescu, Constantin T. Ciubotaru. Participarea la 
cenaclu nu-ţi dă talent, vii aici cu talentul pe care îl ai. Pentru adolescenţi era un loc 
ideal, pentru că puteau simţi acea stare de spirit, plus că existau îndrumări către 
lectură. Acum lucrurile s-au mai schimbat. Constat că omul s-a îndepărtat de el 
însuşi, excluzând frumosul din viaţa lui. Orice tentativă de a anima un cenaclu se 
soldează, mai devreme sau mai târziu, cu o decepţie intelectuală. Poate că sunt de 
vină şi vremurile, nu tocmai faste,  pe care le traversăm. 

G.A. Dacă omul este pe cale sau chiar a exclus frumosul din viaţa lui, mai avem 
nevoie de poezie? 

F.B. Sigur că avem. Chiar dacă aparent omul lasă impresia că frumosul nu 
mai face parte din bagajul diurn şi nocturn, în interior el rămâne o hrană 
indispensabilă. Prin poezie îţi verifici sentimentele, trăirile, îţi îmbogăţeşti spiritul. 
Viaţa fără poezie, fără artă, este searbădă. Eu trăiesc prin poezie şi în preajma 
poeziei. Dacă nu aş fi avut această chemare, nu spun talent, poate aş fi fost în 
situaţia celor care au ajuns la disperarea existenţială. Scrisul îţi dă un anumit 

                                                 
5 A început să scrie literatură la vârsta de unsprezece ani, dar debutul s-a produs în anul 1966 în 
revista „Contemporanul”. Primul volum, „Flaut pe răni”, l-a publicat în urma unui concurs 
naţional organizat de Editura Cartea Românească, în anul 1979. Un poet care face parte din 
generaţia lui Mircea Dinescu, Dan Verona, Mircea Florin Şandru, Dorin Tudoran... 
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echilibru. Eu încerc să scriu cât mai bine, să nu trişez prin scris, străduindu-mă să 
împodobesc gândul celorlalţi cu ceva frumos. Cu o rază măcar sau cu un strop de 
mireasmă. 

G.A. Să înţeleg că poezia ar fi un refugiu? 
F.B. Nu, poezia nu poate fi un refugiu. Mai degrabă pot spune că este un 

refugiu în starea de frumos, care este altceva. Nu neapărat înaltă, ci constantă. Eu 
încerc să iau din viaţă şi din lumea poeziei partea de linişte, de melancolie şi 
tristeţe, de bucurie reţinută, încercând să ajung la esenţă. 

G.A. Această sensibilitate poetică, i-a determinat pe anumiţi confraţi în ale scrisului 
să spună că scrieţi o „poezie monotonă, cântată pe o singură coardă”. 

F.B. Nu ştiu dacă au dreptate, dar nu mi-am propus să-mi modernizez 
stilul, adică să vin cu poezia de moment, poezia străzii şi a perisabilului, a 
agresivităţii verbale. Spre om, poezia trebuie să vină ca o flacără. Nu neapărat 
înaltă, ci constantă. 

Cum dealtfel poezia nu ar trebui încadrată într-un anumit spaţiu. Şi, în 
consecinţă, eu nu scriu o poezie a Teleormanului, ci este poezia unui poet cu 
domiciliul în acest judeţ. Sunt convins că atunci când îţi pică un text în mână, fără 
semnătura autorului, nu ai putea specifica din ce zonă geografică este. Oricare 
scriitor încearcă să se raporteze la creaţia naţională. 

G.A. Înseamnă că vă raportaţi la centru, excluzând marginea? 
F.B. Nu ştiu cât de important ar fi dacă eu aş locui în Bucureşti! Pentru că 

aş scrie tot despre lumea mea interioară. Marin Preda a locuit în Bucureşti şi a scris 
„Moromeţii”, Zaharia Stancu a locuit tot în capitală şi a scris „Desculţ”. Avantajul 
se rezumă la altceva. Trăind într-un mare centru cultural, intri în contact cu 
atmosfera specifică, cu marile reviste, creându-se o mediatizare de care noi suferim 
aici. De aceea, a scrie literatură de un bun nivel este şi premisa unei mediatizări 
prin cititori, tocmai şi pentru că este deficitară circulaţia cărţii. 

G.A. „Câmpia începutului i-a oferit răspunsurile aşteptate încă din volumul „Flaut pe 
răni“ (1979), tonul interogativ a făcut loc lamentaţiei din „Valea plângerii“ (1994), elegiacul 
tot mai înstrăinat de sine („Înstrăinări“, 2000) a traversat un timp al „Insomnii“-lor (2002) 
până la momentul obsesiv al labirintului (n.a. „Obsesia labirintului”, Editura Muzeul 
Literaturii Române, Bucureşti, 2007)  în care se certifică acest traseu al căutării drumurilor 
simple, care se dovedesc, în cele din urmă, complicate şi dureroase, căci ele par a nu duce nicăieri 
în actuala sa viziune”, scria în revista Ramuri poetul Florea Miu.  Cu toate acestea ne 
retrimiteţi la „Poeme de odinioară” (2008). Aveţi nevoie de o reîntoarcere? De un nou început? 
F.B. Noua mea carte „Poeme de odinioară”, nu se doreşte altceva decât o 
reîntoarcere către tinereţea pierdută, o recuperare şi o reconstituire lirică a acelei 
lumi diafane, pe care o consideram pierdută definitiv. E posibil să fie şi un nou 
început. De altfel, fiecare nouă carte reprezintă un alt început. 

G.A. Ce personalităţi  au trecut prin biografia dumneavoastră, marcându-vă ca 
scriitor? 
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F.B. Nu ştiu dacă m-au marcat, dar am întâlnit oameni admirabili. Când 
avea puţin peste treizeci de ani, l-am întâlnit pe Nichita Stănescu, în redacţia 
revistei „Luceafărul”, fiindu-i prezentat de poetul Ion Gheorghe. Am stat mult de 
vorbă cu Grigore Hagiu, l-am cunoscut pe Eugen Barbu, când tipărea „Săptămâna” 
la Tipografia Informaţia, unde şi noi scoteam  ziarul Teleormanul, unde chiar a citit 
şi câteva din poeziile mele. Am primit un sprijin extraordinar de la revista 
Luceafărul, unde decenii la rînd, am publicat numeroase grupaje de poezii. 

G.A. Cum se împacă în plan diurn gazetarul şi poetul? 
F.B. Putem vorbi de două persoane. Gazetarul care-şi face meseria, cu 

plăcere, pentru a-şi asigura traiul zilnic, şi cel care compune, retrăgându-se în 
singurătatea lui, pentru a scrie. În plan diurn constat că se împacă. 

 
Gabriel Argeşeanu 

 
 
Titus SUCIU6: ,,AM ÎNCEPUT SĂ SCRIU CÂND AM 

AVUT TIMP SĂ STAU DE VORBĂ CU MINE 

ÎNSUMI“  

    

- De când datează pasiunea dumneavoastră pentru scris ? 
 - Cred că de foarte târziu. Cred că am înţeles că pot să scriu în 
momentul în care am avut timp să stau de vorbă cu mine însumi. În liceu şi în 
facultate m-am ocupat cu altceva, practic am făcut sport, am jucat fotbal la Ştiinţa 
Timişoara şi eram ocupat efectiv cu antrenamentele, cu meciurile şi cu pregătirea 
pentru şcoală. S-a întâmplat însă ca atunci când am venit în Bocşa să fiu numit 
chiar din prima zi director de şcoală. M-am trezit dintr-o dată, deşi mai jucam 
fotbal la Metalul Bocşa, m-am trezit cu foarte mult timp liber. Cred că la vreun an 
de când am venit la Bocşa am avut o primă perioadă de bilanţ, m-am întrebat  ce-i 
cu mine, care este rolul meu în lume, ce-ar trebui să fac ? Şi atunci mi-am spus că 
absolvent fiind al facultăţii de matematică, trebuie să mă pregătesc în continuare 
pentru această meserie. Am vrut să mă pregătesc şi să dau concurs pentru un post 
de asistent la Timişoara şi chiar am început să lucrez. Mi-am strâns material 
bibliografic, am început să studiez, dar în momentul când oboseam am început să 
citesc cred că mult mai mult decât am citit în liceu şi în facultate. După aceea s-a 
întâmplat să citesc din ce în ce mai mult  şi să las matematica la o parte. Până a 
venit o zi în care am auzit  nişte cuvinte teribile care m-au ajutat în primul rând pe 
mine. Aşa ceva pot să fac şi eu. Era vorba de a scrie o povestire. Momentul a fost 

                                                 
6 Scriitorul Titus Suciu s-a născut în 31 ianuarie 1940 la Braşov. Liceul şi Facultatea de Matematică le-a 
terminat la Timişoara. A lucrat ca profesor la liceul din Bocsa, judetul Caras-Severin si la liceul sportiv din 

capitala Banatului. A scris mai multe cărți. 
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foarte greu şi pentru mine, mi se părea că sunt un ins ratat, adică pregătit fiind 
pentru matematică, nescriind măcar nici un singur vers în timpul liceului şi al 
facultăţii, iată dintr-o dată păşind spre altceva opus matematicii.Am crezut că nu-s 
în stare să fac ceva profund şi cred că au fost anii mei de criză. Dar m-am apucat 
de scris. Pentru că nu m-am putut eu singur ,,cenzura“ am zis că trebuie să mă 
scuture cineva din afară; aşa se face că am trimis prozele, nu la Timişoara, nu la 
Reşiţa, am trimis direct la ,,Luceafărul“, la Fănuş Neagu, el fiind pe vremea aceea 
cel mai caustic redactor, fiindcă cei care dovedeau lipsă totală de talent erau luaţi în 
răspăr foarte dur.  
 Bănuiam că aşa va face şi cu mine şi asta mă va linişti şi mă voi apuca 
din nou de matematică. S-a întâmplat însă să-mi răspundă favorabil, mi-a cerut 
schiţele şi le-a publicat. El a mai făcut ceva pentru mine, deci îi datorez foarte mult 
în literatură, după ce m-a publicat de cîteva ori, m-a chemat la Bucureşti şi mi-a 
spus: ,,Da, e bine săpublici,  să-ţi apară numele pe ici pe colo în ziar,dar cel mai important e să 
ai o carte. Ziarul se duce odată cu săptămâna respectivă, cartea rămâne undeva în raft.” El a 
fost primul care mi-a cerut un volum. Soarta acelui prim volum are drama lui, a 
fost anunţat la editura ,,Cartea Românească” pentru 1974 fără nici un fel de 
intervenţie a mea, l-a prezentat Fănuş Neagu, s-a întâmplat că Mihai Ungureanu să 
facă un referat extrem de favorabil. Totul era spre bine şi totuşi nu a apărut. Atunci 
am trecut din nou printr-o criză. Între timp mă descoperiseră cei de la ,,Orizont” şi 
mi-au cerut cei de la editura ,,Facla” o carte. Am dat o alta decât cea de la editura 
,,Cartea Românească” şi aceasta a apărut.  
  - Deci să înţeleg,domnule profesor că anii petrecuţi la Bocşa v-au folosit pentru mai 
târziu ?  
  - Extrem de mult, extrem de mult prin faptul că aveam timp liber. Am 
avut ore de dimineaţă şi aveam atât timp liber în faţă atât de mult încât mi se părea 
că am o zi întregă chiar şi în acest timp am putut să lucrez. Mă retrăgeam,lucram în 
camera mea şi anii aceia au au fost de fapt anii în care s-au conturat şi nişte schiţe 
pentru cărţile care au apărut mai târziu. Am muncit mult şi în două luni am scris 
acea primă carte care apoi în 1979 a şi apărut romanul ,,Drumuri”.  
 - Ce amintiri deosebite v-a lăsat Bocşa ? 
 - Multe. Atât de multe şi plăcute încât eu deşi sunt plecat din Bocşa din 
1978, dacă nu trec o dată,de două ori pe an pe la Bocşa, simt că nu-i ceva în regulă. 
Am o parte din suflet, de fapt este partea mea de aisberg ascunsă.  
 Acolo, cât am fost acolo, n-am publicat decât în revistă, dar acolo am 
pus bazele activităţii de la Timişoara. Acolo am scris primele proze, acolo, am scris 
primele cărţi, acolo mi-am hotărât destinul, acolo am trecut de la profesorul de 
matematică la cel care se îndeletniceşte cu scrisul. Apoi multe amintiri plăcute sunt 
legate de cercul de proză şi de poeţii formidabili de la Reşiţa cu care am participat, 
cu Mihai Deleanu, cu Sârbu, Doclin, Jurma cel care era inima şi sufletul acetor 
mişcări, cu Olga Neagu, cu toţi aceştia am fost la şezători literare în Reşiţa, la 
Cluj,la Caransebeş, la Oţelu Roşu. Era perioada în care eram mai tineri, frumoşi la 
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suflet, mai curaţi şi cred că toate trăirile de atunci au avut altă intensitate decât cele 
care le am la vârsta mea.  
  - Proveniţi din Ardeal,v-aţi stabilit în Banat şi poate rămâneţi bănăţean.Am citit 
prin cărţile dumneavoastră presărate şi cuvinte din zona Ardealului,v-aţi gândit vreodată să 
scrieţi şi în grai bănăţean sau ardelenesc ?  
 - Ardelenesc, da. Primele două cărţi sunt tributare acelei matrice care 
m-a dominat şi mă mai domină.Dar s-a întâmplat ceva:până prin ‘89 mă băteam cu 
pumnul în piept şi spuneam mereu-sunt ardelean,sunt de acolo,sunt aşa,dar s-a 
întâmplat ceva şi cred că sunt un om fericit. S-a întâmplat să fiu aicea în momentul 
în care s-a produs revoluţia.De fapt eu am avut un oarecare complex. Una dintre 
rudele mele,un unchi mai îndepărtat pe care eu l-am prins doar până pe la patru ani 
şi mă mir că mi-a rămas în amintire treaba asta; participase la marea sărbătoare de 
la Alba Iulia din 1918 şi pentru el întâi decembrie era ziua de căpătâi,mai 
importantă decât anul nou,decât chiar ziua lui de naştere, mai importantă ca oricare 
sărbătoare.  
 În ziua aceea spunea: ,,No, Ană, amu dă-mi haine curate că azi îi sărbătoare 
!” Şi omul se îmbrăca frumos şi poate că era singurul dintre săteni care umbla în 
ziua aceea îmbrăcat de sărbătoare. Ei bine s-a întâmplat ca eu să nu, adică în viaţa 
mea să nu existe nici un moment în care naţiunea să trăiască la unison,să aibe 
aceeaşi trăire şi oricum dacă eu aş fi trăit între 2 decembrie 1918 şi 15 decembrie 
1989 aş fi murit cu o mică insatisfacţie,cu un mic complex. Aveam acest complex 
că nu am reuşit să prind ceva deosebit din viaţa comuniunii,nu din viaţa mea 
personală,nu din viaţa familiei mele,din viaţa poporului meu. Or, ce s-a întâmplat 
în decembrie 1989 a fost ceva deosebit, m-a eliberat de acest complex. Atunci am 
strigat şi strig în continuare. Spaţiul dintre Catedrală şi Teatru trebuie să ne fie la fel 
de sfânt ca şi Câmpia Libertăţii de la Blaj, ca şi Piaţa din Alba Iulia pentru că aici s-
a născut România modernă, în spaţiul ăsta. E o frumuseţe absolut incredibilă. În 20 
decembrie eram acolo câţiva ,,nebuni de libertate”, Ceauşescu revenise din Iran,era 
bine în scaunul lui, iar noi strigam: ,,Nu-l vrem pe Ceauşescu !,,,Jos Ceauşescu !”;,,Jos 
Guvernul” ; ,,Vrem alegeri libere !”.Eram nişte, aşa cum îmi place formularea lui Fănuş 
Neagu: ,,Frumoşi nebuni ai marelui oraş”. Eram acolo nişte visători,ori ce am trăit 
atunci mă face să spun acum în continuare că sunt bănăţean, sunt mândru că s-a 
întâmplat să fiu la Timişoara în acele momente.  
 - Dragă Maestre  personal vă mulţumesc  cât  și în numele celor care vă citesc. Să 
vă dea Dumnezeu sănătete, să scrieţi încă multe cărţi şi să vină vremuri mai bune,ca tot ce faceţi 
dumneavoastră să poată ajunge la inima şi sufletul cititorului. Mulţumesc încă o dată!  

    
 Interviu de Adalbert  GYURIS  
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Viorel RUJEA    

  

TIMP ŞI PEISAJ  

ÎN OPERA LUI AZORIN 
 

 

 Azorin (pe numele lui adevărat José 
Martínez Ruiz) a fost unul din reprezentanţii 
marcanţi ai Generaţiei de scriitori spanioli de la 
1898. El s-a născut în 1873 în provincia 
Alicante, într-o familie de ţărani bogaţi; studiază 
Dreptul la Universităţile din Valencia şi 
Granada, apoi se transferă la Madrid unde se 
dedică Jurnalisticii. În această perioadă manifestă 
veleităţi de revoluţionar concretizate într-o 
atitudine critică, violentă faţă de trecut precum şi 
faţă de tradiţiile spaniole. În perioada maturităţii, 
s-a implicat şi în politică, a fost deputat în 
repetate rânduri în Parlament şi pentru scurt 
timp membru al Guvernului. 
 După câtva timp abandonează 

atitudinea critică şi se situează pe poziţii mai curând conservatoare faţă de Reformă şi faţă 
de problema tradiţiei. Începând din acest moment, va încerca să realizeze o revalorizare a 
trecutului istoric peninsular, a autorilor clasici şi a peisajului spaniol. 
 În ciuda avatarilor săi politici, Azorín a fost mai curând un spirit contemplativ, 
liric. Trăsătura de bază a temperamentului său, care se va manifesta pregnant în întreaga 
sa operă, este o sensibilitate ieşită din comun combinată cu o delicateţe şi emotivitate 
capabile de a capta cele mai fine nuanţe ale lumii fizice, înconjurătoare, ale fiinţelor şi ale 
lucrurilor. 
 Azorín este autorul unor cărţi de eseuri pe teme destul de diverse: peisagistică, 
istorico-literare, sociale. A scris, de asemenea, câteva romane dintre care putem menţiona 
ca fiind cele mai cunoscute: La Voluntad (Voinţa), María Fontán, Confesiones de un pequeño 
filósofo (Confesiunile unui mărunt filosof). 
 Azorín a fost prin excelenţă un eseist şi acest aspect al prozei sale se manifestă 
chiar şi în operele pe care cu greu le-am putea numi “de ficţiune” (romanele mai sus 
menţionate). Aceste romane, după cum vom vedea, posedă toate caracteristicile 
definitorii ale unui eseu prin faptul că acţiunea –intriga- din romanul tradiţional apare 
mult redusă, în schimb abundă digresiunile pe teme filosofice, morale, estetico-literare etc. 
 Procedeul retoric preferat al autorului -atât în eseuri cât şi în romane- este cel al 
miniaturizării; este vorba de o înclinaţie înnăscută, consubstanţială pentru detaliu, pentru 
amănuntele aparent nesemnificative, minuscule, pentru obiectele şi fiinţele mărunte, din 
viaţa obişnuită de zi cu zi. Însuşi pseudonimul său, Azorín (diminutiv de la azor – şoim, 



 84 

pasărea cu privirea ageră ce desluşeşte din înaltul cerului prada) stă mărturie acestei 
incliaţii curioase şi de nestăpânit. 
 Azorín converteşte această sensibilitate pentru detaliu într-un veritabil crez 
estetic, considerând, ca şi alţi autori contemporani cu el, că adevărata poezie (emoţie 
poetică) se află alături de noi, în lucrurile şi în obiectele care ne înconjoară;  ceea ce ne 
trebuie penru a percepe pozia este ştiinţa de a privi şi de a vedea, de a avea această 
sensibilitate rafinată, acest har deosebit de a pătrunde în realitatea intimă, spirituală a 
lucrurilor. Este ceea ce face Azorín de-a lungul întregii sale activităţi de scriitor. Este voba 
de o artă miniaturală, după modelul pictorilor medievali, o artă care cultivă în mod 
programatic diminutivul - dar în acelaşi timp o artă care nu pierde nciodată din vedere 
ansamblul, orizontul amplu, perspectiva totalizatoare. Elemente caracteristice ale acestei 
arte scriitoriceşti, ale acestui stil sugestiv în detalii, sunt: simplitatea, precizia, transparenţa 
imaginii, claritatea şi eleganţa expresiei verbale. Ne-o spune chiar autorul cu propriile sale 
cuvinte: “Eleganţa... înseamnă simplitate. Să scriem simplu. Să nu fim afectaţi... Simplitatea, foarte 
dificila simplitate, este o chestiune de metodă. Faceţi următorul lucru şi feţi fi atins, dintr-o dată, marele 
stil: aşezaţi un lucru după altul. Nimic mai mult; asta e totul”.                                                                                
 Sintaxa autorului, plecând de la aceste imperative estetice, este una cât se poate 
de simplă: abundă propoziţiile coordonate, adică cele simple sau alcătuite prin 
juxtapunere, sunt evitate în măsura posibilului propoziţiile subordonate, frazele sunt 
scurte, scuccedându-se într-un ritm alert, fără legături complicate, lexicul cultivă, pe lângă 
neologsmul elegant, arhaismul expresiv.  
 În ce priveşte arta detaliului, Azorín are un ilustru precursor în epoca Renaşterii: 
poetul mistic Fray Luis de León. 
 Temele esenţiale ale operei sale sunt două: timpul şi peisajul. 
 Timpul reprezintă o temă de maximă importanţă pentru autorii Generaţiei de la 
1898, el ocupând, de pildă, un loc central şi în opera unui poet precum Antonio 
Machado. Este, desigur, o temă filosofică şi, totodată, una din obsesiile acelei epoci de 
sfârşit de secol XIX şi început de secol XX. Este vorba de marea problemă cu care s-a 
confruntat filosofia europeană la începutul secolului XX (să ne amintim de scrierile lui 
Henri Bergson şi de romanele lui Proust, din ciclul În căutarea timpului pierdut, de exemplu). 
După cum observă un comentator, César Barja: “este teribilă această emoţie, această tragedie a 
timpului la Azorín; ea este cel mai constant leit-motiv al operei sale literare”. 
 Pe lâmgă tema timpului, ca un corolar al ei, apare cea a amintirii (de remarcat 
analogia cu estetica italianului Giovanni Pascoli, pentru care amintirea, mai ales cea 
referitoare la perioada copilăriei, reprezintă nucleul oricărei poetici). Pe lângă amintire, un 
element esenţial în opera lui Azorín este nostalgia, dorul, melancolia trezită în sufletul 
poetului ca urmare a sentimentului caducităţii tuturor lucrurilor pământeşti, a tot ceea ce e 
trecător şi supus pieirii (oameni, aşezări umane, fapte). Alături de această idee a inevitabilei 
caducităţi, apare exprimată cu mare insistenţă ideea opusă acesteia, a perenităţii, a 
neschimbării. Această neschimbare, această realitate eternă şi imuabilă Azorín o 
descoperă, paradoxal, nu în ceea ce e măreţ, ci în faptele mărunte şi în obiectele aparent 
insignifiante din viaţa de zi cu zi. Tocmai în detaliul semnificativ, în mod paradoxal, găsim 
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amprenta eternităţii; prin intermediul detaliului, arta poetului are darul de a mântui 
lucrurile, fiinţele, de a le îndepărta de curgerea inexorabilă a timpului, de a le scoate de sub 
incidenţa acestuia, făcându-le, astfel, nepieritoare. 
 Peisajul, altă temă esenţială, apare în majoritatea eseurilor publicate de autor: Los 
pueblos (Satele) (1905), La ruta de Don Quijote (Ruta lui Don Quijote) (1915), Castilla (1912), El 
paisaje de España visto por los españoles (Peisajul Spaniei văzut de spanioli) (1917). Tehnica de 
peisagist a lui Azorín este şi ea una foarte originală: e vorba de o tehnică pe care 
comentatorii au definit-o ca fiind impresionistă; o tehnică ale cărei elemente constitutive 
sunt culoarea, lumina, nuanţele subtile care sugerează o infrarealitate aflată dincolo de 
suprafaţa obiectelor fizice, o tehnică ce aminteşte pe cea a pictorilor impresionişti 
contemporani cu autorul sau, în tradiţia hispanică, tehnica măiastră a lui Velázquez care, şi 
el, a fost, după cum se ştie, un maestru al culorii şi al luminii. Autorul ştie să capteze, prin 
intermediul acestei tehnici impresioniste, relaţiile subtile dintre lumea fizică şi cea 
spirituală. Nimeni altul nu a ştiut să descrie ca el imensitatea câmpiei Castiliei, frumuseţea 
ei austeră, aspră şi emoţia pe care o trezeşte în suflet prezenţa elementului uman în 
mijlocul acestui peisaj, cu acele sătucuri împrăştiate, “în care timpul pare să se fi oprit de 
secole” (José García López, Historia de la literatura española, Editorial Vicenc-Vives, 
Barcelona 1984, p. 613). 
 Un alt element fundamental al eseurilor azoriniene este critica literară. În acest 
sens, putem cita titluri, precum: Al margen de los clásicos (Pe marginea clasicilor) (1915), Lecturas 
españolas (Lecturi spaniole) (1912), Clásicos y modernos (Clasici şi moderni) (1912), Rivas y Larra 
(Rivas şi Larra) (1916). În acestea îl descoperim pe Azorín ca pe un comentator neîntrecut, 
dotat cu o rafinată sensibilitate şi cu o prodigioasă intuiţie care pătrunde în însăşi 
intimitatea operei studiate. Autorul încearcă să sublinieze, să descopere “spiritul, ambianţa 
operei, atmosfera subtilă în care şi-a exprimat personalitatea intimă” (J. Garcia Lopez, op. 
cit., p. 614) autorul studiat. Este vorba, aşadar, de o atitudine foarte modernă, descoperită 
de către critica secolului XX şi care constă în transpunerea mentală, psihologică, în lumea, 
în timpul, în ambianţa autorului analizat, pentru a-l înţelege nu numai din perspectiva 
noastră, a cititorilor, ci şi din perspectiva acelui autor. A doua mişcare sau a doua fază a 
acestui efort hermeneutic constă în tentativa din partea criticului Azorín de a actualiza 
autorul studiat, de a-l expune sensibilităţii cititorului modern, dezvăluind privirii acestuia 
frumuseţea unei spiritualităţi. E ca şi cum comentatorul şi, prin el, prin intermediul lui, 
noi, cititorii, am retrăi emoţiile, sentimentele, gândurile autorului comentat (de ex., Jorge 
Manrique, poetul anonim, menestrelul etc.). Prin acest procedeu, demersul critic ne apare 
ca o altă faţetă a temei temporale, fiind vorba de un dublu traseu, dus-întors: prezent-
trecut-prezent, comentatorul efectuând, astfel, un fel de călătorie în timp. 
 În ce priveşte romanul, Azorín este la fel de original şi de profund chiar dacă 
nu atât în domeniul tematicii cât mai ales în domeniul tehnicii narative. Astfel ne apare în 
opere precum Antonio Azorín, Las confesiones de un pequeño filósofo (Confesiunile unui mic filosof) 
(1903), La Voluntad (Voinţa) (1902), Don Juan (1922), Doña Inés (1925). Printre trăsăturile 
caracteristice ale romanelor sale putem menţiona: 
 - absenţa aproape completă a intrigii, a subiectului. 
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 - preeminenţa digresiunilor pe teme filosofice, estetice, morale în detrimentul 
naraţiunii de tip clasic. 
 - ritmul lent al desfăşurării acţiunii. 
 - inconsistenţa personajelor, acestea apărând de-abia schiţate. 
 - cultul pentru descrierea minuţioasă, pentru detaliu, poetizarea vieţii cotidene, 
lirism descriptiv. 
 - preeminenţa elementului subiectiv şi personal, care merge până la 
autobiografism. 
 Prin urmare, avem de-a face cu romane descriptive, non-narative, romane 
filosofice sau problematizate (de idei). Drept exemplu ilustrativ, putem menţiona La 
Voluntad (Voinţa), publicat în 1902, an în care apar -fapt simptomatic şi semnificativ ca 
mărturie a renaşterii romanului spaniol la început de secol XX-, alte 3 romane de maximă 
importanţă în peisajul literar spaniol al acestei epoci: Camino de perfección (Drumul perfecţiunii) 
(Pío Baroja), Sonata de otoño (Sonata de toamnă) (Ramón del Valle-Inclán) şi Amor y Pedagogía 
(Dragoste şi Pedagogie) (Miguel de Unamuno). 
 În romanul sus-menţionat, găsim concentrate cele mai variate influenţe venite 
dinspre autori contemporani, scriitori şi filosofi, cum ar fi: Kropotkin (La conquista del pan, 
Cucerirea pâinii), Sebastian Faure (El dolor universal Durerea universală), fraţii Goncourt, 
Alphonse Daudet, Anatole France, filosofii germani Schopenhauer şi Nietzsche. 
 Subiectul romanului este redus la o schemă simplă: de-a lungul întregului 
roman, protagonistul, pe nume Antonio Azorín, se ocupă oar de două lucruri: cititul şi 
plimbatul, activităţi, de altfel, cât se poate de nobile, trimiţând la preocupările de 
importanţă vitală ale filosofilor peripateticieni. Asta face şi personajul citat, în compania 
prietenilor săi, ducând o existenţă boemă într-un oraş de provincie (Yecla). La un 
moment dat, protagonistul se îndrăgosteşte însă iubita sa moare, de asemenea moare 
maestrul său întru ale filosofiei iar atunci eroul -sau anti-eroul- nostru, dezamăgit, se mută 
în capitală (Madrid) unde se consacră activităţii editoriale, publicând diverse articole în 
presa vremii. Mai târziu, face o călătorie la Toledo; aici se simte deprimat şi se întoarce în 
orăşelul natal, Yecla, unde se căsătoreşte. 
 După cum vedem, romancierul a reuşit să elimine sau să reducă la minim mare 
parte din elementele unei naraţiuni de tip clasic, cum ar fi: subiectul, intriga şi dialogul. În 
schimb, predomină descrierile în stil impresionst, atât ale peisajului exterior, din natură, 
cât şi ale stărilor sufleteşti prin care trec personajele. Protagonistul ne prezintă drama sa 
interioară, ideile care îl obsedează şi care îl răpesc pacea şi liniştea spirituală. El este un tip 
interiorizat, un contemplativ (adică un introvertit, după definiţia tipologică a lui Jung). 
 Prima parte a romanului se desfăşoară sub semnul filosofiei lui Schopenhauer, 
cu exaltarea pesimismului şi a vieţii contemplative. A doua parte, în schimb, este pusă sub 
semnul filosofiei vitaliste a lui Nietzsche, prin apologia agresivităţii, a revoltei, a valorilor 
vitale ale unei vieţi active. 
 Tehnica stilistică a romanului denotă o ruptură radicală în raport cu retorica 
literară a secolului XIX şi în raport cu formulele narative ale romanului de tip realist sau 
psihologic tradiţional. Astfel, în ce priveşte sintaxa, autorul tinde spre simplitate, evitând 
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utilizarea structurilor complicate, cu subordonate relative, a construcţiilor cu gerunziul şi 
participiul precum şi a conjuncţiilor subordonatoare de diferite tipuri, cum ar fi: căci, 
deoarece, deşi etc. În schimb, preferă propoziţiile simple, scurte, legate mai ales prin 
juxtapunere asindetică şi manifestă o certă înclinaţie spre configurarea unei proze poetice, 
muzicale, realizată prin intermediul sonorităţii expresive a cuvintelor: “un câine latră, cu un 
lătrat îndelung şi sfâşietor” (a se remarca aliteraţia sugestivă, mai greu de redat în traducere, 
prin repetarea consoanelor palatală (l) şi vibrantă (r). 
 Un alt procedeu constă în poziţionarea proclitică a adjectivului, în serii de câte 
două, trei sau mai multe (procedeu definit de comentatori sub denumirea de “adjectivare 
dublă, triplă sau multiplă”, considerat fundamental pentru autorii Generaţiei de la 1898 şi pe 
care Valle-Inclán îl va transforma într-un procedeu stilistic de bază). Această înclinaţie 
spre adjectivarea multiplă semnifică totodată o valorizare marcată de subiectivism şi 
individualism radical, repere, de altfel, ale întregii Generaţii de autori amintite. 
 În plan morfologic, se observă o tendinţă marcată spre eliminarea formelor 
verbale; astfel, verbul este redus la stadiul de simplu adjuvant pentru a satisface necesitatea 
obiectivă a înlănţuirii copulative interpropoziţionale şi pentru definirea acţiunii normale, 
intrinseci, efectuate de subiectul gramatical: “un clopot bate; ceaţa se extinde”. Adjectivul este 
preferat cu funcţie adverbială (pentru a substitui procedeul clasic al derivării adverbiale 
prin terminaţia -mente ): “una campana toca lenta, pausada, melancólica” (“un clopot bate încet, 
rar, melancolic”). 
 În plan compoziţional, se observă abundenţa digresiunilor pe teme filosofice 
sau de critică literară, (acestea din urmă având ca scop rezultat o revalorizare a autorilor 
clasici ai literaturii spaniole). 
 Ca exemplu al primului tip de digresiuni, este reprezentativ fragmentul 
antologic, referitor la o temă veche a filosofiei, readusă în atenţia filosofiei moderne de 
Nietzsche şi, mai nou, de Mircea Eliade anume tema Eternei Reîntoarceri. Acest mit se 
bazează, după cum se ştie, pe ideea, neconfirmată ştiinţific, conform căreia universul este 
finit în spaţiu (fiind alcătuit dintr-un număr limitat de atomi, chiar dacă foarte mare) şi 
infinit în timp, prin urmare, combinaţiile acestor atomi pot ajunge, la un moment dat să 
se repete identic. Iată cum o descrie Azorín într-un pasaj liric de extraordinară frumuseţe 
şi expresivitate metaforică: “Toate stările pe care această lume le poate atinge le-a atins deja, şi nu 
doar o singură dată ci de un număr infnit de ori. La fel se întâmplă cu clipa de faţă: a fost deja odată, de 
mai multe ori şi va mai fi ori de câte ori toate forţele vor fi distribuite exact ca în ziua de azi. Omule, toată 
viaţa ta, precum o clepsidră, va fi întoarsă mereu şi se va scurge precum nisipul iar şi iar, şi fiecare dintre 
aceste vieţi nu va fi despărţită de cealaltă decât prin marele minut de timp necesar pentru ca toate condiţiile 
care te-au adus la viaţă să se reproducă în ciclul universal! Şi atunci vei regăsi fiecare durere şi fiecare 
bucurie, pe fiecare prieten şi pe fiecare duşman, şi fiecare speranţă şi fiecare greşeală şi fiecare fir de iarbă şi 
fiecare rază de soare şi întreaga orânduire a tuturor lucrurilor. Şi în fiecare ciclu al existenţei omeneşti, 
exstă întotdeauna un ceas în care mai întâi la un individ, pe urmă la mai mulţi, apoi la toţi, se înalţă 
gândul cel mai puternic: cel al Reîntoarcerii Universale a tuturor lucrurilor. Iar acest ceas este veşnic pentru 
Omenire ceasul amiezii”. 
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MERIDIANE LIRICE   

CENTENARUL NAŞTERII POETULUI  

MIKLÓS RADNÓTI 

 
  

Miklós Radnóti este considerat unul dintre cei mai 
importanţi poeţi unguri ai secolului XX. Radnóti s-a 
născut la Budapesta, într-o familie de evrei, în anul 
1909. A rămas orfan la vârsta de 12 ani şi a fost 
crescut de rude, care s-au ocupat îndeaproape de 
educaţia lui. In 1927 a absolvit o şcoală comercială dar 
şi-a continuat studiile pentru a deveni contabil. In 
1930, la vârsta de 21 de ani, Radnóti a publicat primul 
său volum de versuri, Pogány köszönto (Salut păgân). 
Următoarea lui carte, publicată în anul 1931, Újmódi 

pásztorok éneke (Cântecul ciobanilor moderni) a fost confiscată de procuror pe 
motiv c-ar fi fost indecentă, iar Radnóti a suferit o uşoară condamnare. In 1931 a 
petrecut două luni la Paris, unde a vizitat  "Exposition coloniale" şi a decis să traducă 
în ungureşte poeme şi povestiri africane. In 1934 şi-a lut doctoratul în literatura 
maghiară. In 1935 Radnóti s-a căsătorit cu Fanni (Fifi) Gyarmati şi s-a stabilit în 
Budapesta. Cartea sa Járkálj csak, halálraítélt! (Mergi mai departe, condamnatule) a 
câştigat prestigiosul premiu Baumgarten în 1937. Radnóti a fost un fanatic anti-
fascist. În timpul celui de-al II-lea război mondial, Radnóti a publicat Orpheus 
nyomában (Pe urmele lui Orfeu), carte care conţinea traduceri din Virgil, Rimbaud, 
Mallarmé, Eluard, Apollinare şi Blaise Cendras.   

Începând din 1940, deoarece s-a descoperit că era evreu, Radnóti a fost 
obligat să lucreze în diferite batalioane de muncă, la un moment dat ajungând să 
monteze şi să demonteze explozivi pe frontul ucrainean. In 1944 a fost deportat 
într-o tabără de muncă forţată într-o mină de cupru de lângă Bor, Yugoslavia. 
Deoarece naziştii se retrăgeau de pe frontul de răsărit şi se apropia Armata Roşie, 
lagărul de concentrare din Bor a fost evacuat, iar Radnóti şi 3.200 din colegii lui de 
detenţie au fost duşi în marş forţat traversând  Yugoslavia şi Ungaria. A fost 
împuşcat în noiembrie în apropierea satului Abda din nord-vestul Ungariei 
împreună cu alţi 21 de prizonieri care, asemenea lui Radnóti, erau prea slăbiţi ca să 
mai poată merge mai departe. Mormântul comun în care au fost înhumaţi a fost 
exhumat după război, iar ultimele poeme ale lui Radnóti, care descriau incidente 
din timpul marşului, au fost găsite de soţia lui  în buzunarele trenciului său. Ele 
fuseseră scrise cu creionul într-un mic caiet sârbesc. Volumul postum al lui 
Radnóti, Tajtékos ég (Cer înourat, sau Cer înspumat) conţine ode către soţia sa, 
scrisori şi fragmente poetice.  
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"El a încadrat inovaţia poetică în prototipul tradiţiei lirice, combinând formele clasice ale 
anticilor cu senssibilităţile moderne. În esenţă, cu cât epoca devenea mai barbară şi haotică, cu 
atât au devenit mai rafinate formele poemelor lui. Unele poeme, scrise în metru antic, conţin o 
putere profetică. Altele, în forme delicat inventate, crează cele mai autentice tonuri cristaline. Ele 
generează magie, invocând neprecedentul fără a deveni obscure."  

 

Zsuzsanna OZSVÁTH  

 
“… un poet cu adevărat mare, unul în care creatorul de imagine şi inteligenţa umană critică 
preocupate de tragicul secol al XX-lea fuzionează total, cum rareori se întâmplă …   

 

Denise LEVERTOV 
 

 
"Cineva citeşte istoria invers, iar dacă acea istorie este sufficient de tragică sau ordonată (care 
uneori poate fi acelaşi lucru), începe să se simtă ca un mit. Radnóti fusese demult obsedat de 
moartea sa, în aşa măsură încât pare să fi fost capabil să-şi imagineze cu precizie circumstanţele 
ei. El a produs un corp distinct de poezii “profetice” în care este curtată, temută sau chiar dorită 
o anumită formă a morţii. Cititorul se apropie de ele cu o anumită veneraţie, de parcă ar fi ceva 
mai mult decât nişte poeme. Încet, totul îmbracă o formă mitică, iar viaţa îmbrăţişează opera 
atât de deplin încât una se topeşte în cealaltă."  

 

George SZIRTES 

Pace, spaimă 

Am ieşit, am închis uşa de la stradă, iar ceasul a sunat de ora zece,  
pe roţi strălucitoare brutarul a foşnit şi ş-a dres glasul,  
un avion a zumzăit pe cer, soarele a strălucit, a sunat de ora zece, 
M-am gândit la mătuşa mea moartă şi-ntr-o clipă s-a părut   
că zboară pe deasupra toţi cei morţi pe care i-am iubit,  
cu oştile morţilor necuvântători s-a-negrit apoi cerul  
şi brusc a căzut o umbră de-a curmezişul peretelui.  
Tăcere. Lumea era nemişcată dimineaţa. A sunat de ora zece,  
dincolo de stradă plutea pacea: săpaima cea rece-i era vraja.   
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Din "Razglednicas" 

III. 

Boii amestecă salivă combinată cu sânge.  
Fiecare dintre noi urinează sânge. 
Escadronul stă grupat, puţind, furios.  
Moartea, hidoasă, suflă pe deasupra. 

IV. 

Am căzut lângă el şi cadavrul lui s-a-ntors,  
deja întins ca o strună tăiată. 
Împuşcat în gât. "Şi astfel vei sfârşi şi tu," 
Îmi şoptesc mie însumi; "stai nemişcat; nici o mişcare. 
Acum răbdarea înfloreşte în moarte." Apoi am auzit  
"Der springt noch auf," deasupra şi foarte aproape. 
Sângele amestecat cu noroi se usca pe urechea mea. 

Şi mă voi minuna astfel...? 

 
Am trăit, dar apoi în viaţă fost-am plăpând  şi firav 
am ştiut mereu că-n cele din urmă aici mă vor îngropa,  
că se va aduna an după an, bulgăre de pământ peste bulgăre de pământ, 
piatră peste piatră,  
că trupul se umflă şi că în întunericul rece, plin  
de viermi, osul gol va tremura.  . 
Că deasupra, timpul grăbit îmi răvăşeşte poemele  
iar eu mă voi afunda şi mai tare în pământ.  
Am ştiut toate acestea. Dar spune-mi, munca – a supravieţuit şi ea?  
 

Versuri din "Probabil" 

 

... Dar nu mă părăsi, minte delicată! 
    Nu mă lăsa să înnebunesc. 
Raţiune dulce rănită, nu 
Mă părăsi acum.  
. 
 
Nu mă părăsi. Lasă-mă să mor, fără frică,  
    o moarte curată, plăcută,  
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ca Empedocles, care a zâmbit când a căzut  
    în crater. 
 

Versuri din "Eu nu pot şti" 

 
... Căci şi noi suntem vinovaţi, la fel ca alte popoare,  
ştiind prea bine când cum şi de ce am păcătuit pân-acum,  
dar aici trăiesc şi muncitori, şi poeţi, neprihăniţi  şi  
bebeluşi  micuţi în care va înflori înţelepciunea;  
ea străluceşte-n ei iar ei o păzesc, ascunzând-o în pivniţe-ntunecate  
până ce degetul păcii va-nsemna din nou naţiunea noastră,  
iar cu glasuri noi ei vor răspunde la vorbele noastre estompate.  
 
Acopere-ne cu aripile tale, norule noptatic ce stai de veghe. 
 

Versuri din "Ecloga VII" 

 
Fără virgule, un vers legat de celălalt  
Scriu poeme aşa cum trăiesc, în întuneric,  
orb, traversând hârtia ca un vierme.  
Reflectoare, cărţi – gărzile au luat tot.  
Nu există scrisori, doar ceaţa se mişcă deasupra barăcilor. 
 

Pentru un exemplar din Drumul Abrupt 
 
Sunt poet şi nimeni n-are nevoie de mine,  
nici chiar dacă rostesc cuvinte ne-nţelese: 
u-u-u- nu contează, căci în locul meu , 
diavoli indiscreţi vor cânta neînduplecaţi.  
 
Şi crede-mă, tu să mă crezi,  
suspiciunea grijulie e justificată.  
Sunt poetul potrivit pentru focul rugului  
deoarece e trecut proba adevărului.  
Acela, care ştie că zăpada este albă,  
sângele este roşu, ca macul,  
iar tulpina cu puf a macului e verde.  
 
Acela, pe care-l vor ucide în final,  
deoarece el însuşi n-a ucis pe nimeni.  
       Prezentare şi traducere de 

Dan BRUDAŞCU 
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Benedict MOLDOVEANU  

 

CELE DOUĂ CALENDARE –  

DOUĂ TIMPURI DEOSEBITE MĂSURATE 
  
Mai că majoritatea celor care îşi dau cu părerea despre aşa-numita „problemă a 

calendarului” – atît cei care sprijină păzirea calendarului ortodox, cît şi cei care îndreptăţesc 
lepădarea acestuia în favoarea celui apusean – pun într-o oală măsurători diferite: unii zic 
că metrul este mai exact decît kilogramul, ceilalţi se zbat să demonstreze contrariul – 
kilogramul este mult mai exact decît metrul şi chiar decît litrul. 
  Ce vreau să afirm prin aceasta ? Că cele două calendare – ortodox şi apusean – 
măsoară fenomene şi procese cu totul deosebite între ele care, practic, nu vin deloc în 
atingere unul cu celălalt. Faptul că termometrul are unitatea de măsură „grade”, iar tăria 
băutirii alcoolice se măsoară în unităţi numite şi ele „grade”, precum şi unghiurile se 
măsoară cu un măsurător numit raportor care de asemenea este divizat în unităţi numite 
şi ele „grade” nu rezultă nicidecum că toate aceste instrumente – termometrul, 
alcoolmetrul şi raportorul – măsoară acelaşi obiect cu aceleaşi unităţi de măsură. Ce am 
putea crede despre un cineva care ar pune un termometru într-un pahar cu vodcă şi ar 
declara triumfător şi sigur de „corectitudinea” şi „exactitatea” măsurării sale: „Vodca are 22 de 
grade ! Iar pe etichetă e scris că are 40 de grade! Deci, e contrafăcută !” ? 
  Faptul că atît un calendar, cît şi celălalt folosesc, formal, aceleaşi unităţi de 
măsură ca ore-zile-săptămîni-luni-an nu înseamnă că ele, ca şi situaţia cu gradele, măsoară 
acelaşi obiect. Astfel, calendarul apusean măsoară ritmicitatea rotaţiei Pămîntului în jurul 
axei sale raportată la rotaţia Pămîntului în jurul Soarelui. Adică, calendarul apusean 
măsoară „timpul astronomic” care este folosit pentru organizarea activităţilor bancare – 
calcularea exactă a zilelor scadenţei, a profitului îndatorat, a dobînzilor acumulate etc. Pe 
cînd calendarul ortodox măsoară timpul liturgic, dar unităţile lui de măsură sînt altele, 
deşi, aparent, coincid cu cele ale calendarului apusean. Să vedem, totuşi, care sînt 
deosebirile. 
  

UNITĂŢILE DE MĂSURĂ  

ALE TIMPULUI LITURGIC 

  
Timpul liturgic se măsoară cu asemenea unităţi de măsură ca ziua (crugul zilei), 

săptămîna (crugul săptămînii), luna (crugul mineic/mineal) şi anul (crugul anului). Ziua 
liturgică se împarte în patru slujbe ale ceasurilor (orelor) şi în slujbele de Vecernie, Utrenie 
şi Liturghie. Între aceste slujbe, potrivit unor reguli precise – în funcţie de crugurile 
celelalte – se pot adăuga slujba pavecerniţei (mari sau mici) şi cea a miezonopticii. Ziua 
liturgică începe, spre deosebire de ziua astronomică, nu la ora 12 noaptea (ora 00), ci la 
apusul soarelui. 
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  Ziua liturgică se împarte în 4 străji de noapte (de la apusul soarelui pînă la 
răsăritul lui) şi în 4 străji de zi (de la răsăritul soarelui pînă la apusul lui). De aceea, 
lungimea străjilor se schimbă simţitor în funcţie de anotimp – vara străjile de zi sînt mai 
lungi decît cele de noapte, iar iarna dimpotrivă. Străjile sînt corelate cu slujbele numite 
„ceasuri” – Ceasul Întîi, Ceasul al Treilea, Ceasul al Şaselea şi Ceasul al Nouălea. La fel, în 
întreaga lume ortodoxă, orele de începere a Vecerniei şi a Utreniei sînt diferite în funcţie 
de anotimp. Cînd calendarul apusean a introdus pentru comodităţi comerciale (tehnico-
financiare) noţiunea de „ora de vară” şi „ora de iarnă”, Biserica Ortodoxă folosea demult – 
de la începuturile sale – potrivirea începerii slujbelor sale la anotimp – la ora concretă a 
apusului soarelui: indiferent de ora concretă a zilei apusul soarelui arăta momentul 
începerii slujbelor din crugul zilei respective. 
  Şi nu este deloc întîmplător de ce slujbele îşi încep măsurătoarea cu seara, dar nu 
cu ora 12 noaptea sau cu dimineaţa: seara simbolizează în Ortodoxie existenţa lumii de la 
facerea sa pînă la Întruparea Mîntuitorului, pe cînd Utrenia (slujba de dimineaţă) şi 
Liturghia vestesc tocmai Întruparea, Răstignirea şi Învierea Lui. 
  După cum ziua liturgică începe la apusul soarelui, tot aşa săptămîna liturgică 
începe nu cu ziua de luni cum sîntem obişnuiţi cu munca noastră pentru pîinea cea de 
toate zilele (cea spre fiinţă), ci cu ziua de Duminică – Ziua Domnului Iisus Hristos, căci 
„nu numai cu pâine trăieşte omul, ci [...] şi cu tot Cuvântul ce iese din gura Domnului.” (Deut. 8:3) 
  Chiar şi etimologic cuvîntul duminică provine în limba română din latinescul 
dies domenica – ziua domnească, adică ziua Domnului. În slavonă şi în rusă ziua aceasta 
se numeşte Voskresenie – adică Învierea, ziua Învierii, deşi în limbile slave (catolice sau 
greco-catolice) ea se numea nedelea. 
  Ca şi orice zi liturgică, ziua de duminică începe în seara din ajun care, potrivit 
calendarului apusean se numeşte „sîmbătă seara”, iar la noi, la ortodocşi, se numeşte 
începutul zilei de Duminică. Săptămîna liturgică se împarte în 7 zile liturgice, fiecare avînd 
semnificaţia sa, ceea ce imprimă fiecărei zile un specific deosebit de slujire. Astfel, 
bunăoară, ziua liturgică de luni este consacrată puterilor cereşti – îngerilor din toate cele 
nouă cete, acelor fiinţe cugetătoare care au fost zidite de Dumnezeu pînă la zidirea 
oamenilor. Ziua de miercuri comemorează îndurerat înţelegerea făcută de membrii 
Sinderionului întru pierzarea Mîntuitorului şi faptul vînzării de către Iuda Iscarioteanul a 
Mîntuitorului pentru cei treizeci de arginţi. Ziua de vineri este închinată cinstirii patimilor 
pe Cruce ale Mîntuitorului şi morţii Sale trupeşti. De aceea miercurea şi vinerea toţi 
creştinii, spre deosebire de necreştini, postesc, adică (1) se abţin de la mîncatul pe săturate 
şi gustos, ceea ce implică reducerea diversităţii alimentare doar la bucate de origine 
vegetală, (2) soţii se înfrînează de la apropieri trupeşti şi (3) se concentrează mai mult 
asupra rugăciunii şi gîndurilor legate de aceste evenimente pline de durere. 
  Suprapunerea acestor două cruguri – a celui al zilei cu cel al săptă-mînii – 
imprimă slujbelor zilnice – ceasurile, Vecernia, Utrenia şi Liturghia – un specific datorat 
zilei săptămînale respective. Astfel, suprapunerea zilei de Duminică (Duminica face parte 
din crugul săptămînal) cu Vecernia, Utrenia sau cu Liturghia (care sînt slujbe din crugul 
zilei) transformă aceste slujbe în slujbe deosebite – în Vecernia Mare, Liturghia conţine 
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deosebite pericope (fragmente din Evanghelie citite în timpul slujbelor) evanghelice, 
precum şi fragmente speciale din epistolele apostoleşti. 
  Crugul anului se împarte în trei perioade inegale (spre deosebire de calendarul 
apusean care se împarte în 4 trimestre sau două semestre, toate avînd aceeaşi durată 
exprimată în luni, nu şi în zile). Perioada întîi este numită a Triodului şi începe cu trei 
duminici pînă la începutul Postului Paştelui şi se încheie în sîmbăta Paştelui. Cea de a 
doua perioadă a anului liturgic se numeşte a Penticostarului şi începe cu Duminica 
Paştelui şi se încheie cu Pogorîrea Duhului Sfînt (durează 50 de zile, după cum arată şi 
denumirea sa în limba grecească). A treia perioadă a anului liturgic se numeşte a 
Octoihului care începe a doua zi după Sărbătoarea Pogorîrii Duhului Sfînt şi se încheie în 
sîmbăta dinainte de Duminica Vameşului (cu care începe Triodul). 
  Dat fiind că ziua Paştelui se schimbă de la un an la altul, la fel se schimbă şi 
toate datele de începere şi de încheiere a acestor trei perioade din care este alcătuit anul 
liturgic. Mai mult chiar, dacă într-un an Paştele se sărbătoreşte mai tîrziu, iar în anul 
următor mai devreme, atunci perioada Octoihului este mai scurtă. Iar dacă Paştele cade 
într-un an mai devreme primăvara, iar anul următor el cade mai tîrziu, atunci perioada 
Octoihului este mai lungă. Astfel, pe cînd cele două perioade ale anului liturgic – Triodul 
şi Penticostarul – au durate fixe, perioada Octoihului poate să dureze de la 26 de 
săptămîni la 34 de săptămîni. Aceste împărţiri ale anului liturgic nu pot fi nicidecum 
exprimate, interpetate în limbaj de trimestre, semestre, anotimpuri sau „oră de vara”/”oră de 
iarnă”. 
  La fel ca şi în cazul celor două cruguri mai mici – al zilei şi al săptămînii - crugul 
anului se suprapune peste acelea, conferind fiecărei slujbe semnificaţii în plus faţă de cele 
pe care ele le capătă în funcţie de perioada zilei (ceasurile, Vecernia, Utrenia sau Liturghia) 
sau a săptămînii (luni-marţi - ...sîmbătă-duminică). Astfel, fiecare slujbă bisericească este 
corelată (1) cu perioada zilei liturgice respective (sau Ceasurile, sau Vecernia, sau Utrenia, 
sau Liturghia), (2) cu perioada săptămînii liturgice în care se află ziua respectivă (lunea, sau 
marţea, sau ... sau sîmbăta, sau duminica), (3) cu perioada anului liturgic (a Triodului, sau a 
Penticostarului, sau a Octoihului). 
  În afară de aceasta, anul mai conţine şi încă o subdiviziune care nu formează un 
ciclu: este vorba de lunile mineale adică de lunile Mineiurilor. Fiecare zi a anului este 
atribuită unui Mineu lunar – Mineiul lui Decembrie, sau Mineiul lui August etc. Mineiurile 
conţin slujbe închinate sfinţilor, precum şi Maicii Domnului, Mîntuitorului, 
Arhanghelilor. Astfel, Mineiurile conţin sărbătorile cu dată neschimbătoare, adică acele 
sărbători care în fiecare an cad în aceeaşi zi a lunii: NaştereaDomnului se serbează în 
fiecare an pe data de 25 decembrie a calendarului ortodox (ceea ce corespunde zilei de 7 
ianurie a calendarului apusean), iar Schimbarea la Faţă a Mîntuitorului se sărbătoreşte în 
fiecare an pe data de 6 august (adică pe 19 august după calendarul apusean), Bunavestirea 
se sărbătoreşte la 25 martie (7 aprilie după calendarul european). 
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SĂRBĂTORI SPECIALE DATORATE 

SUPRAPUNERII CRUGULUI  

ANUAL CU CEL MINEAL 
 

  Ca şi în cazul tuturor celorlalte cruguri, şi ciclul mineal se suprapune peste 
crugurile anului, săptămînii, zilei, generînd sărbători speciale care nu se întîmplă în 
fiecare an. De asemenea, suprapunerea ciclului mineal cu crugul anului conduce nu 
numai la sărbători speciale, dar şi schimbă durata unui post – al postului Apostolic, 
numit şi Postul Sfinţilor Petru şi Pavel. Bunăoară, atunci cînd sărbătoarea de dată 
neschimbătoare Bunavestire coincide cu sărbătoarea (cu dată schimbătoare) Învierii 
Domnului (Paştele) se produce o sărbătoare specială numită Kiriopasha – Paştele 
Domnesc. La fel avem sărbătoare specială cînd Bunavestirea coincide cu Intrarea 
Domnului în Ierusalim. Aceste sărbători au un tipic special, cu tropare speciale prin 
care se slăveşte Dumnezeu, Maica Domnului. 
  Sărbătoarea cu dată fixă „Cei 40 de mucenici din Sevastia” cade mereu exclusiv 
în perioada postului Paştelui, ceea ce consemnează şi cîntările acestei slujbe mineale. 
Această rînduială a timpului liturgic a fost aşezată la Soborul Intîi a toată lumea şi 
adăugită la alte soboare. Această rînduială de slujire liturgică lui Dumnezeu nu a fost 
schimbată niciodată pînă la eliminarea din unele Biserici Locale a calendarului 
ortodox şi înlocuirea lui cu calendarul apusean (european). Dat fiind că 
eurocalendarul nu este conceput pentru măsurarea timpului liturgic, ci doar a acelui 
astronomic, în Bisericile Locale care şi l-au însuşit în locul celui rînduit de Sfinţii 
Părinţi au început tot soiul de abateri. 
  Abaterile în slujbele bsericeşti datorate înlocuirii calendarului liturgic cu cel 
astronomic (bancar) 
  Introducerea calendarului apusean total nepotrivit pentru măsurarea 
crugurilor liturgice (căci el nici nu a fost prevăzut pentru aceasta spre deosebire de 
calendarul ortodox) a deplasat cu 13 zile sărbătorile cu dată fixă faţă de aceleaşi 
sărbători din calendarul ortodox. Doar că în calendarul ortodox sărbătorile cu dată 
fixă sînt corelate cu sărbătorile cu dată schimbătoare (vezi exemplele ilustrative de 
mai sus), pe cînd în calendarul apusean o asemenea corelare nu există şi, în principiu, 
nu poate exista. 
  Astfel, o dată la fiecare 4-5 ani în Bisericile care au eliminat calendarul 
liturgic şi au introdus calendarul comercial-astronomic nu are loc Postul Sfinţilor 
Apostoli, deoarece începutul acestui post este determinat de o sărbătoare cu dată 
schimbătoare – Paştele, iar sfîrşitul lui de o sărbătoare cu dată neschimbătoare – 30 
iunie (12 iulie după calendarul apusean) – Ziua Sfinţilor Apostoli. Atunci cînd data 
începerii postului cade pe 30 iunie sau după această zi (conform calendarului 
apusean), postul nu mai poate avea loc, deoarece canoanele prescriu ieşirea din post 
începînd cu Sărbătoarea Apostolilor. 
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  Un şir întreg de sărbători ca Kiriopasha, Bunavestirea suprapusă cu Intrarea 
Domnului în Ierusalim şi altele niciodată nu pot fi sărbătorite de către creştinii din 
Bisericile care au trecut la calendarul european şi nici nu se sărbătoresc. 
  Sărbătorirea celor 40 de mucenici din Sevastia deseori nu se sărbătoreşte în 
Post după cum prescriu canoanele bisericeşti şi conţinutul însuşi al comemorării care 
aminteşte de Post, ci în cîşlegi, spre deosebire de creştinii din Bisericile care păzesc 
calendarul aşezat de Sfinţii Părinţi. Întreaga slujbă mineală vorbeşte despre aceşti 
sfinţi cu referire la Postul Paştelui, iar creştinii din Bisericile eurocalendaristice se 
înfruptă şi se veselesc fără înfrînarea cuvenită, necinstind, astfel, mucenicia celor 40 
de sfinţi. 
  Mai mult chiar, pînă la hotărîrea congresului panortodox din anul 1948 de la 
Moscova, Bisericile care s-au lepădat de calendarul liturgic în favoarea celui 
comercial-astronomic, sărbătoreau chiar şi Paştele în zile deosebite de ceilalţi creştini 
care continuau să păzească calendarul Sfinţilor Părinţi, deşi Soborul Întîi a toată 
lumea din anul 325 a oprit sub certare de anatemă sărbătorirea răzleaţă de către 
creştini a Paştelui. Astfel, Biserica Constantinopolului din anul 1918, iar Biserica 
Română din anul 1925 şi pînă în anul 1948 au sărbătorit de cîteva ori Paştele separat 
de ceilalţi ortodocşi, căzînd singure, prin voia ierarhilor, clericilor şi creştinilor lor sub 
anatema Sfinţilor Părinţi, a Bisericii Biruitoare din Ceruri, chiar dacă această anatemă 
nu s-a formulat în vreun document. Toţi creştinii cunosc fenomenul Pogorîrii 
Luminii Sfinte în sîmbăta Paştelui în Biserica Mormîntului Domnului din Ierusalim. 
Această pogorîre se produce potrivit calendarului Sfinţilor Părinţi, adică calendarului 
ortodox. Bisericile Locale care s-au lepădat de acest calendar au fost constrînse ca cel 
puţin această sărbătoare centrală a Creştinismului să o serbeze împreună cu 
ortodocşii care cinstesc hotărîrile Sfinţilor Părinţi prin care hotărîri a grăit Duhul 
Sfînt. 
  Mai puţini sînt cei care ştiu despre fenomenul înnourării Muntelui 
Taborului din Israel (Palestina) în ziua Schimbării la Faţă a Mîntuitorului, fenomen 
care se produce în zorii zilei de 19 august (calendar european), ceea ce coincide cu 
data de 6 august a calendarului ortodox. 
  De ce oare aceste fenomene nefăcute de mîna omului – Pogorîrea Luminii 
Sfinte la Mormîntul Domnului în sîmbăta Paştelui, Înnourarea Muntelui Taborului în 
ziua Schimbării la Faţă – se produc în potrivire cu calendarul liturgic, dar nu pe 
potriva calendarului astronomic-comercial ? Şi aceasta se produce în FIECARE an 
de cînd Biserica a început să sărbătorească aceste evenimente din lucrarea 
mîntuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Oare nu e şi aceasta o dovadă că lui 
Dumnezeu Îi este bineplăcută slăvirea lucrării Sale tocmai în acele zile pe care El le-a 
rînduit prin slujitorii Săi credincioşi – Sfinţii Părinţi ai Bisericii, dar nu în zilele pe care 
oamenii şi le-au ales după placul lor? 
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Maria VAIDA 

 

POETUL SUB IMPERIUL TIMPULUI 
 

Aş vrea să trec deşertul cu-o altă caravană,  
 Dar nu sunt călăuze şi nu ştiu ce să fac... 

     (De când te-ai dus...) 

 
Numele Profesorului univ. dr. Constantin Cubleşan  este recunoscut în 

viaţa literară românească şi internaţională printr-o activitate deosebit de diversificată 
şi printr-o viziune originală asupra lumii, indiferent  de domeniul în care se manifestă 
harul său scriitoricesc. Fiu de intelectuali, Constantin Cubleşan s-a născut în 16 mai 
1939 în comuna clujeană Traniş, localitate situată în munţii Vlădeasa, unde începe 
şcoala primară, pe care o termină la Huedin. Destinul său literar se leagă firesc la 
începuturi de numele scriitorului Ion Dezideriu Sîrbu, discipolul lui Blaga, pe care l-a 
avut profesor în clasele urmate la Liceul de băieţi din Cluj.  Profesorul I.D. Sîrbu, om 
de mare valoare şi o vastă cultură, avea harul pedagogic, fapt confirmat de toţi foştii 
săi elevi, pe care am avut privilegiul de a-i cunoaşte: Lelia Nicolescu, Eugeniu Pletea, 
Constantin Cubleşan, ş.a. Tînărul licean ispitit de muze are şansa de a fi descoperit de 
profesorul  I. D. Sîrbu, încurajat de acesta şi iniţiat în tainele literaturii. De la 
profesorul său I. D. Sîrbu, scriitorul Constantin Cublesan a învăţat că pentru 
cuvântul rostit dai seamă în faţa oamenilor, iar pentru  cuvântul scris dai seamă în 
faţa lui Dumnezeu. Pentru ambele situaţii, omul şi scriitorul dovedesc un respect 
nemaiîntâlnit. Perioada studiilor liceale  marchează începutul unei frumoase şi 
impresionante cariere literare, consolidată prin studiile filologice de la UBB Cluj, dar 
şi prin studii academice de doctorat. 

 Opera literară şi ştiinţifică a lui Constantin Cubleşan  se concretizează în 
variate tipuri de discurs, fiecare evidenţiind o altă faţetă a talentului său. În  creaţia 
literară se face remarcat de la debut prin mînuirea inspirată a verbului, fie că e vorba 
de poezie, proză, teatru, critică literară  sau literatură pentru copii. Criticul 
„recreează” o operă, o postează în prim-plan pentru a trage atenţia asupra valorilor 
perene ale literaturii române. Volume ca: Miniaturi critice, 1968; Teatrul – Istorie  şi 
actualitate, 1978; Opera literară a lui Delavrancea, 1982; Teatrul - între civic şi etic, 1983; 
Opera literară a lui Ion Lăncrănjan, 1993;  Ioan Slavici  interpretat de…, 1994; Opera literară 
a lui Pavel Dan 1999; Caragiale în conştiinţa critică, 1999; Romancierul Rebreanu, 2001; 
Moara cu noroc de Ioan Slavici, 2001; Antologia basmului cult, 2002; Caligrafii „Caligrafului”, 
2002; Dicţionarul personajelor din teatrul lui I.L.Caragiale, (coordonator), 2002; Clasici şi 
moderni, 2003; N.Filimon.Micromonografie, 2003; Romulus Cojocaru – poetul, 2004, 
Dicţionarul personajelor din teatrul lui Blaga, 2005, De la tradiţie la postmodernism, 2005, 
Dicţionarul personajelor lui Caragiale, 2008 ş.a.  stau mărturie  mută în acest sens.  Pe 
lângă acestea (adăugăm volumele de teatru sau volumele de  proză, şi nu sunt puţine: 
romane, povestiri, nuvele), scriitorul Constantin Cubleşan a publicat de-a lungul 
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vremii  mai multe volume de poezii, dintre care amintim: Apropierea  iernii, 1993; 
Vîrsta amintirilor, 1995; Lumina din prăpastie,  1996; În oglinzile timpului, 1997; Meridiane 
lirice, 1998; Templul cu vise, 1999; Absent din Agora, 2001; Litanii profane, 2004.  

Într-un interviu pe care îl acordă în anul 2001 Paulinei Popa, profesorul 
Constantin Cubleşan mărturiseşte că: „sufletul omului este poetic”, iar volumele de 
versuri pun în lumină poeticitatea sufletului său generos şi blând, aşa cum este de 
altfel şi omul care-l locuieşte, mereu aureolat de lumină, veselie şi bunătate pe care le 
proiectează asupra celor din jurul său. Volumele sale de versuri au teme dintre cele 
mai clasice: timpul cu scurgerea ireversibilă a sa,  iubirea,  regretul, cetatea, visul, 
existenţa, lumea, relaţia eului cu Dumnezeu, inocenţa şi candoarea, ludicul. 

 Dintre volumele de poezii semnate de Constantin Cubleşan, unul ne-a atras 
în mod irezistibil: este vorba de placheta  Lumina din prăpastie, tipărită la editura 
Helicon din Timişoara în 1996, într-o ediţie de buzunar, dar totuşi, de mare ţinută 
estetică. Structura compoziţională a volumului cuprinde în cele 125 de pagini mai 
multe cicluri de poeme: Destin, Opale umbre, Ceremonii în pastel, Chemarea lunii, Simplu, 
Săbii şi crini, Balade şi Cărţi poştale ilustrate.  Eul liric al poetului stă sub semnul  timpului 
dominator, ireversibil şi  implacabil.  Poetul meditează asupra timpului în diferite 
ipostaze: din perspectiva cosmică, istorică, psihologic-afectivă, filosofică, având 
mereu conştiinţa unei îngrădiri, fără posibilitatea de a i se împotrivi.  Destinul şi 
ceremoniile printre săbii şi crini se derulează simplu, dar la lumina lunii, a cărei chemare o 
simte fiinţa îndrăgostită,  fără putinţa de eliberare  a perechii de sub imperiul 
timpului, deoarece eliberarea ar însemna o renunţare la însăşi condiţia umană, la 
şansa unicei fericiri, efemere. Meditând asupra timpului, poezia lui  Constantin 
Cubleşan devine reflexivă, dobândind  tonalităţi elegiace, nostalgice, părând a 
mărturisi precum Sf. Augustin că până acum nu ştia ce este timpul, trăind sub auspiciile 
unei iubiri eterne, într-un timp mitic.  Vizuală şi melodioasă, poezia îşi desfăşoară 
discursul liric pe pânza de mătase a pastelului, a sonetului, a elegiei, a baladei. 
Combinaţia de specii lirice şi de cicluri poematice atât de diferite conferă volumului 
un aer de colaj postmodernist, dar toate poemele se aşază însă între canoanele unei 
clasicităţi originale şi duios-reflexive: Poate că veşnicia e un omăt imens / În care nu sunt 
drumuri şi, nici atât, hotară / Unde ajungi fixat într-un cristal, / Să licăreşti în timpul fără de 
zori ori seară...( Poate că veşnicia...).  Din perspectiva istorică, a trecerii ireversibile spre 
crepuscul, eul liric se multiplică, dobândind consistenţa elementelor telurice şi 
conştiinţa inutilităţii regretelor: Ne ofilim încet ca frunza de mesteacăn / Şi ne-nclinăm sub 
vânturi ca paltinii cărunţi- / Ni se zbârceşte pielea, de piersică trecută / Şi coborâm în vreme mai 
slabi şi mai tăcuţi.( Crepuscul). Poezia Destin oferă variante de răspunsuri la întrebările 
posibile, retorice şi incomode: cine sunt?, de unde vin?, adresate îndeobşte 
creatorilor. Chinurile creaţiei sunt similare adesea cu cele îndurate de martirii 
neamului în perioada medievală: schingiuirea pe roată, arderea pe rug, iată durerea 
din care se iveşte suavă şi inocentă, cu strălucirea perfecţiunii cristalului, Poezia!  

Şi pentru Constantin Cubleşan poezia este o panoplie de osânde, un act 
dramatic trăit plenar în adâncurile fiinţei sale telurice. Răspunsurile se formulează aici  
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în versuri gnomice, adevărate axiome lirice de mare profunzime filosofică în definirea 
fiinţelor dăruite cu har: Cu fiece clipă intrăm în pământ / Fără să râdem, fără să plângem...; 
Cu fiece clipă ne irosim fără rost / Ne bântuie vânturi, ne biciuie ploi...; Cu fiece clipă ne zbatem 
mai mult / De parcă ne-ar frânge trupul pe roţi...(Destin). Şi  în alt poem revine ca o litanie 
sintagma „cu fiece clipă”, un lait motiv al poeziei Ca mâine, fapt ce circumscrie 
motivul asociat la temă- timpul implacabil.  Asemeni lui Iona în burta chitului, eul 
liric trăieşte parcă într-un „imens halou de ceaţă”, în vecinătate tăcută „cu viaţa de 
apoi”. De fiecare dată, poetul utilizează forma de plural a persoanei întâi, nu ca pe o 
formulare reverenţioasă, ci ca semn al apartenenţei la o seminţie rară, aceea a 
cântăreţilor din veac,  cu ale căror idealuri se identifică. Macularea universului celest 
unde sălăşluiesc sfinţii aduce cu sine întrebări stăruitoare: De unde vin atâtea pâcle 
oarbe?/ Cine le-ntinde vălul peste noi? / Din ce blestem străvechi se-ntruchipează / Să ne 
mânjească cerul cu noroi?...// De unde vin atâtea duhuri negre / De nu cumva dintr-un coşmar de 
vis / Pe care noi ni-l plăsmuim, nevrednici, / Tot azvârlind cu pietre-n Paradis?...( De unde). 

Aspectele vieţii citadine conturează motivul oraşului, prin care se perindă 
opale umbre  în fiecare seară, alături de eul liric solitar: În jur nu-i nimeni, doar un vag 
opal / De umbre risipite prin veacuri neştiute / Descind din roca  dură a zidurilor mute / 
Continuând o luptă trădată ori un bal. ( Opale umbre). În postura unui cavaler medieval 
rămas de pază în vechiul turn,  cu zalele, viziera şi coiful cotropite  de rugină,  eul liric 
devine  un soldat aflat în permanentă stare de veghe la porţile Cetăţii, încât, după 
terminarea războiului, poate fi socotit „un biet nebun”, iar ingratitudinea 
contemporanilor aduce cu sine disperarea: Dar de va fi vreodată duşmanul să se-abată / 
La graniţele ţării, călcând un pact jurat, / Vor căuta cu toţii de sunt încă-n palat / Să mă ridic la 
luptă, cu oastea, de îndată. // Şi-am să mă bat, fireşte. Şi-am să înving. Şi-apoi?.../ Batjocorit de 
prieteni m-oi cufunda-n noroi.  Nu doare ingratitudinea totuşi atât de tare ca trădarea 
prietenilor, sentiment pe care eul liric îl trăieşte în profunzimea nadirului fiinţei sale 
fragile şi delicate, simţindu-se pustiu, tolerat, marginalizat şi trădat, acceptat din milă. 
Drama existenţială se rezolvă simplu, după un scenariu arhicunoscut: Dar nu le fie 
teamă. Am treizeci de talanţi / Şi-i dau pe toţi în schimbul unui sărut de moarte  (Trădat). 
Holda, frunza, marea, toamna, primăvara, iarna, amurgul sunt tot atâtea motive lirice 
convergente în volumul Lumina din prăpastie de Constantin Cubleşan, volum  aşezat 
sub imperiul timpului.  

Ciclul Chemarea lunii adună poemele pe tema iubirii, în care iubita este o 
apariţie selenară, plasată lângă zidurile vechi ale cetăţii Bologa, între iarbă şi „stele 
aprinse de safir, de mărgean”. Sub imperiul timpului se caută un magic descânt ori un 
tainic cuvânt,  ritual necesar pentru a reînvia iubirea trecută, iar dragostea-i o „dulce 
povară”. Îndrăgostitul se caută pe sine, cel de altădată în apele verzi ale oglinzii, 
dorind să –i apară acolo imaginea femeii cu părul buclat, în veşnică aşteptare, 
asemeni Penelopei. Ipostaza feminină cu privirea galeşă a ochilor albaştri sugerează 
fidelitatea iubirii şi promisiunea unei trăiri oferită de „otrava divină”, băutură a zeilor, 
echivalentă cu frenezia euforică a dragostei din grădinile Semiramide, cu fiorul şi 
dezmierdările tandre ale trupurilor molatece, cu sărutările ascunse ori şoaptele dulci. 
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Femeia devine în spaţiul metaforic al poemelor o compoziţie oximoronică exprimată 
prin interogaţie retorică: „Ori eşti plânset ori eşti cânt?”; brumă  şi noapte, vântul şi 
marea. Boarea şi fumul sunt cei doi îndrăgostiţi care se metamorfozează  prin 
complementaritate în elemente ale evanescenţei, ca o dulce iluzie, cum este viaţa 
însăşi.(Cantilenă).  Niciun reproş nu-şi află locul în ritualul erosului, pasiunea se 
supune doar ritmurilor ancestrale ale naturii: „Noi ascultam pe trupuri cum se adună sarea 
/ Şi ne chemam întruna cum cheamă Luna marea.(Sonet pasional).  Cântecul de pahar devine o 
romanţă de iubire, perechea de îndrăgostiţi trăieşte clipa fugară, iar roua are gust de 
pelin. Refrenul muzical „Mai toarnă-mi, iubito, o cupă cu vin” revine la fiecare catren, cu 
uşoare modificări, ca un îndemn spre euforia dionisiacă a trăirii, amintind de versurile 
lui  Omar Khayam. Chemările iubirii se rostesc „Pe poteci de doruri ninse” ori „Lângă 
şipotul sfinţit”, toposuri prielnice desfăşurării erosului, cadru natural securizant. 
Eternizarea sentimentului de iubire presupune transcenderea limitelor, trecerea 
dincolo, eul liric redevenind copil „Cu picurii de aur ai stelelor pe pleoape”, reuşind oprirea 
timpului la momentul oportun: Va fi o clipă-n care vei fi din nou aproape / Întruchipată-n 
ierburi ori renăscută-n flori / Iar eu mergând pe drumul de dincolo de moarte...( Va fi...) Cu o 
incantaţie de vrajă iubita este invitată  şi momită de către îndrăgostit  cu turtă dulce de 
la Turda, cum se poate observa în Cântec. Plecarea iubitei aduce sentimentul 
melancoliei şi regretului: „Sunt trist ca o barcă uitată”, dar şi pierderea rosturilor fireşti 
ale lumii: „De când te-ai dus nimicul îmi calcă-n bătătură-/ Nu pot lega o vorbă, nu pot zidi 
vreun fapt; / Aş vrea să trec deşertul cu-o altă caravană, / Dar nu sunt călăuze şi nu ştiu ce să 
fac...” ( De când te-ai dus...). În postura unui  eu liric creator, absenţa iubitei echivalează 
cu pierderea inspiraţiei, imposibilitatea de a mai avea acces la actul creaţiei, pierderea 
încrederii în forţele proprii, lipsa curajului. Rămâne doar visul de iubire la care poetul 
are acces: Clopoţeii brânduşelor moarte / Răvăşit de zăpezi îi ascult. // Dac-ar fi să te-ntorci, 
doar o clipă / Să -mi surâzi, ca-n trecut, uneori, / Aş jura că în noaptea aceasta / Fulguieşte cu 
raze de sori.(Ninge). Desigur că volumul mi-a atras atenţia şi prin frumoasele balade, 
dar despre acestea vreau să tac. Deocamdată. 

Încheind cu rostirea cuvintelor criticului, atunci când face referire la colegul 
său Mircea Popa, dar sunt sigură că fraza se adevereşte şi în cazul domniei sale: Aşa se 
face că această îndeletnicire a urcat cumva în simbol, iar azi, prin translaţie, îi numim căutători 

de aur pe toţi aceia care îşi cheltuiesc energia şi timpul, inteligenţa şi priceperea etc. în a scoate la 
lumina lumii fapte şi mărturii semnificative în existenţa noastră, ce păreau pierdute, îngropate 
pentru totdeauna în molozul rămas de pe urma ridicării atâtor edificii de prim-plan, care s-au impus 
în conştiinţa epocii, a istoriei. Unul dintre aceştia este scriitorul Constantin Cubleşan. 
Accept votul dumneavoastră pentru această afirmaţie, dragi lectori, prin punerea 
mâinilor pe creştetul unui copil sau aşezarea privirii pe splendoarea unei flori de mai, 
cu gândul la Constantin. Constantin Cubleşan, poetul aflat sub imperiul timpului. 
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