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Adrian BOTEZ 
 

SFINŢI MILITARI, GENII PROTECTOARE DE 
NEAM, MUCENICI ŞI MARTIRI AI CREDINŢEI: 

MIHAI EMINESCU(1850-1889) 
      

  Evident, nu e în intenţia noastră şi nici nu ne dorim  a 
avea vreo şansă minimă, de a schimba, total, viziunea românilor 
asupra geniului POETIC al românilor – MIHAI 
EMINESCU (de la a cărui moarte fizică se împlinesc, la 15 
iunie 2009, 120 de ani) – dar vrem s-o completăm, spre Adevăr: 
nu a fost “nebun”, decât prin “decret” masonic, n-a fost 
“sifilitic”1, nici “paralizat general”, cum sună aceleaşi “decretări” 
masonice de “asasinare civilă” a lui Eminescu… A scris (genial, 

cum altfel?), până-n ultima clipă (atât poezie, cât şi jurnalistică 
fierbinte, de atitudine!). Dar, aproape până-n ultima clipă a vieţii 
sale terestre,   “a fost bătut cu funia udă (precum Hristos la 
curtea lui Pilat…), pentru…a-l <<calma>>”…!!! (cf. reţeaua 
culturală) .  Suntem în deplin dezacord cu mercenari culturali, 
de tipul lui Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu ori Horia Roman 
Patapievici2 (revista noastră, Contraatac, care, la primul ei 
număr, de exact acum 10 ani,  s-a numit MANIFESTUL 

EMINESCU,  a apărut TOCMAI ca reacţie/”contraatac”,  faţă de 
infamia/blasfemia comisă, în 1999, de Dilema lui Andrei Pleşu!), care, prin 
instigarea la iconoclastie, nu reuşesc decât să “întărâte”, întru deplină fiinţare, 
miturile româneşti, printre care cel eminescian ocupă un loc de frunte (aici, nu vom 
pierde vreme şi hârtie, cu oligofreni isteroizi, de tipul consilierului prezidenţial 
Cristi Preda…!)3 -  şi suntem în deplin acord atât cu, să zicem, Rosa del Conte, 
care, în Eminescu sau despre Absolut, Ed. Dacia, Buc., 1990, pp. 385-386, 
afirmă, cu referire directă la Eminescu: “Fiecare gnostic repetă în sine, în limitele 
posibilităţilor sale de înţelegere, experienţa unui Zoroastru, a unui Buddha, a lui Christos: 
momente ale unei revelaţii ce se arată, sclipindu-şi lumina, în mintea opacă şi întunecată a 
oamenilor, cărora adevărul li se comunică într-o tradiţie discontinuă ce cunoaşte întreruperi, eclipse. 
Aceşti deşteptători, aceşti revelatori ai unui adevăr pe care ei îl încredinţează unei lumi 
impermeabile la lumina lor, apar în istorie, se inserează în ea, dar nu se prelungesc în ea, nu îi 
modifică în chip substanţial, radical, direcţia şi sensul. Totuşi, nici ei nu se identifică cu Absolutul, 
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care este ABSOLUT transcendent” - dar, în primul rând, cu apostolul eminescian, 
Perpessicius, care dă smerită mărturie, în articolul Cultul lui Eminescu (din vol. 
Eminesciana, Junimea, Iaşi, 1983, p. 574) : “Cei ce gândesc astfel (având reticenţe asupra 
cultului lui Eminescu), fac o îndoită eroare. Întâi, că nu iau seama la exemplele altor literature şi 
mai vechi şi mai aşezate decât a noastră, unde cultul marilor creatori naţionali, ba chiar 
universali, nu cunoaşte răgaz şi unde se poate vorbi de întregi biblioteci, închinate nu numai 
marilor genii, dar şi încă celor de al doilea raft. Şi greşesc, după aceea, pentru că nu sunt încă 
pătrunşi de vastitatea operei eminesciene şi de culmile la care s-a ridicat, în atât de scurta lui viaţă, 
cel mai desăvârşit dintre creatorii noştri”. 

Însă nici nu putem eluda adevărul istorico-sacral al românilor, întru care, 
după 1989, au început a da tot mai viguros mărturie atât erudiţi, precum N. 
Georgescu (A doua viaţa a lui Eminescu, Cercul strâmt, Boala şi moartea lui 
Eminescu), Theodor Codreanu (Eminescu – drama sacrificării), Ion Spânu 
(Asasinarea lui Eminescu) – cât şi ziarişti de onestitate spirituală, precum 
George Roncea şi Victor Roncea… - sau, mărturisitori întru Adevăr, cu aplecare 
spre expertize ştiinţific-medicale, precum dr. Ovidiu Vuia (Misterul morţii lui 
Eminescu)  sau dr. Vladimir Beliş, fostul director al Institutului de Medicină 
Legală… 

Voim a se şti, şi prin verbul nostru scris, precum că Eminescu a fost, 
precum geniile protectoare ale sacralităţii  CETĂŢII, din antichitatea eroică, de 
semizei (Eschil, participant la epopeile de la Maraton şi Salamina, sau Socrate, cel 
luptând cu avânt semi-zeiesc, cu neîntrecută bravură, în Potidea, Delion şi 
Amphipolis, amândoi având în suflet, ca scop al luptei lor, icoana Cetăţii Sfinte a 
Athenei… - care icoană, faţă de ultimul, s-a arătat extrem de nerecunoscătoare…!) 
– nu doar un devot al muzelor, ci, înainte de orice, un iubitor, până la 
mucenicie/martiriu, al CETĂŢII – adică, în lumea modernă: al României şi al 
Neamului Românesc.  

Ca urmare, dăm mărturie că Eminescu a luptat “şi cu spiritul, şi cu spada”  
(“Militat spiritu, militat gladio”…!), pentru Cetatea Română!  Şi a crezut 
NEABĂTUT ÎN SFINŢENIA CAUZEI PATRIEI-MOCŞĂ-
MOŞIE”/NEAMULUI SALE/SĂU!!! Din păcate, trebuie să recunoaştem că 
oamenii CETĂŢII au fost la fel de nerecunoscători cu semi-zeul Eminescu, pe cât 
au fost cu semi-zeul Socrate…Şi unul, şi altul, au căzut victimă nu săbiei, pe 
câmpul unei lupte “pe faţă”, cavalereşti – ci victime ale unor cabale oribile şi ale 
unor trădări incredibil de extinse, precum pecinginea! Lui Eminescu nu i-a rămas, 
deplin credincios, dintre prieteni, decât sufletistul ţăran, rafinat iniţiat, povestaş 
genial, Ion Creangă…poate s-o socotim pocăită, acum, şi pe Veronica Micle 
(care-l trădase anterior, cu Caragiale…) …în schimb, bucovinenii lui, Chibici-
Râvneanu, fraţii Ioniţă şi Vasile Bumbac etc. nu numai că se dezic, ca Petru de 
Hristos, de Crezul Ardealului, precum şi de Apostolul  Credinţei – AMINUL-
EMINESCU – ci nu ştiu cum să trădeze mai cu zel, ca Iuda, atât Crezul, cât şi pe 
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Sacerdotul Credinţei : “Intimidaţi de aceste măsuri, o parte din militanţii pentru Ardeal se 
dezic de ideile lor şi îşi trădează confraţii, pentru a-şi salva propria piele. Printre ei se află Simţion 
şi Chibici, preşedinţii Societăţii Carpaţii, Ocăşeanu şi Siderescu, membri în conducerea aceleaşi 
societăţi, Grigore Ventura, ziarist la L’Independance Roumaine, acelaşi pe care Caragiale îl 
ridiculizase în personajul Rică Venturiano. În semn de obedienţă, toţi aceştia se vor implica plini 
de zel în acţiunea de internare forţată a lui Eminescu.” (cf. reţeaua literară). 

… De fapt, ce se întâmplase, în (şi în jurul) acel (ui) an blestemat, 1883, 
anul decretării “morţii civile” a lui Mihai Eminescu (nu doar “capturat” de poliţiile 
secrete austro-româneşti, ci şi interzicându-i-se dreptul de “viaţă auctorială” – 
DREPTUL LA SEMNĂTURĂ/ PUBLICARE !4 )– şi, mai ales, în jurul zilei 
arestării, de către poliţia secretă ( o “combinată” austro-română…)?  Multe…În 
primul rând, se pregătea, la Viena şi Bucureşti, un Tratat secret, prin care România 
trebuia să “uite”, pentru vecie, Ardealul5 – despre care Eminescu simţea clar că este 
“inima României”: “Într-adevăr, 28 iunie 1883 este o zi în care se petrec mai multe evenimente 
importante. Austro-Ungaria rupe relaţiile diplomatice cu România timp de 48 de ore. Cancelarul 
Germaniei, Otto von Bismark, îi trimite regelui Carol I o telegramă prin care ameninţă România 
cu războiul. La Bucureşti au loc descinderi şi percheziţii simultane la sediile mai multor 
organizaţii care luptau pentru Ardeal, printre care şi Societatea Carpaţii, în care activa 
Eminescu. Este închis ziarul L’Independance Roumaine şi directorul acestuia, Emil Galli, este 
expulzat din ţară. La fel şi Zamfir C.. Arbore. Societatea Carpaţii este pur şi simplu desfiinţată, 
în urma unui raport al baronului von Mayr, agent al serviciilor secrete austro-ungare.” (cf. 
reţeaua literară).  
…Dacă subsemnatul, autorul editorialului, precum şi erudiţii mărturisitori, am 
putea fi acuzaţi de “deviere mentală” ori “complotită”…– apoi, ditamai Imperiul, 
cu tot cu serviciile sale secrete, nu pot fi supuşi la acelaşi soi de termeni imbecili, 
precum “deviere mentală” şi “complotită”: “pe coada” lui Eminescu (socotit 
PERICOLUL NR. 1, la nivel de Imperiu austro-ungar! - fusese pusă o întreagă 
reţea de spionaj austriacă, “ghidată”, în plin Bucureşti, de la Viena! – şi condusă de 
câtumai baronul: Von Mayr “La 7 iunie 1882, baronul Von Mayr îi trimitea contelui 
Kalnoky, ministrul Casei Imperiale austro-ungare, o notă informativă în care arăta: „Societatea 
Carpaţii (n.n.: Eminescu a intemeiat “Societatea Carpaţii”, care avea ca scop 
unirea politică şi culturală a tuturor românilor din Ardeal, Bucovina şi 
Basarabia, ajungând să numere peste 20. 000 membri, gata oricand chiar de 
luptă armată – cf. reţeaua literară, vineri, 23 ianuarie 2009, la 11, 47) a ţinut în 4 
ale lunii în curs, o întrunire publică cu un sens secret. Dintr-o sursă sigură, am fost informat 
despre această întrunire [n.n după toate probabilităţile sursa era chiar Titu Maiorescu]. S-a 
stabilit că lupta împotriva Austro-Ungariei să fie continuată. Eminescu, redactor principal la 
Timpul, a făcut propunerea ca studenţii transilvăneni de naţionalitate română, care frecventează 
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instituţiile de învăţământ din România pentru a se instrui, să fie puşi să acţioneze în timpul 
vacanţei în locurile natale pentru a orienta opinia publică în direcţia unei Dacii Mari.” Această 
notă a dus în final la desfiinţarea Societăţii Carpaţi. Activitatea sa ca jurnalist îl făcea cu atât 
mai periculos, cu cât avea şi pârghiile necesare pentru a acţiona: ideile sale erau exprimate în  mod 
magistral într-un ziar, Timpul, pe care îl transformase în cotidian naţional.”6 
…Fireşte, nouă, celor învăţaţi de şcoala aproximativă, ba chiar parşivă, a ultimului 
veac, precum şi de profesorii, uneori laşi, dar, de cele mai multe dăţi,  ignoranţi 
(dar, la rândul lor, poate nevinovaţi de ignoranţă, ci doar de lene 
intelectuală/tembelism!7 – pentru că secretul crimei/răstignirii Aminului a fost 
păstrat sub şantaje cumplite şi prin expulzări şi asasinate exemplare! – …a se vedea 
cazul inginerului de drumuri şi poduri, Nicolae Făgărăşanu, cel tăiat de roţile unui 
“tren providenţial”, spre-o pildă… - cf. N.Georgescu, op. cit., p. 438) – ne este cu 
totul peste mână să ni-l închipuim pe visătorul cu ochii mari, trăgând cu puşca…şi 
instruindu-i şi pe alţii, mii multe, s-o facă…! Dar Adevărul ne spune că patria ţi-o 
aperi din toate puterile pe care le-a sădit Dumnezeu în tine: cu “pana” muiată în 
foc şi amar, a Scrisorii III, partea a II-a, sau a Doinei scrâşnite, printre blesteme şi 
fulgere – sau în articole incendiare de ziar, documentate cu o acribie incredibilă!… 
- dar, când cuvântul nu mai este ascultat, ba chiar îţi este dispreţuit, iar patria, vorba 
revoluţionarului Danton, “este în primejdie” – păi, pui mâna pe armă, aşa cum au 
făcut-o voievozii şi “crăişorii” acestui Neam!: faţă de patrie nu există scuze, dacă şi când 
o trădezi - pentru că ea este darul de lumină şi de mântuire al Lui Dumnezeu!  
…Eminescu ne-a fost trimis de Ceruri, Eminescu a fost pogorât de Arhanghelul 
Duhului/MIKÄEL9, precum s-a fost pogorât Hristosul, în mijlocul iudeilor celor 
ce nu L-au recunoscut nici măcar prin minuni!...nici măcar prin SUPREMA 
MINUNE, cea a Învierii…În economia divină, însă, până şi Iuda are rost, în 
Drumul spre Golgota Mântuirii noastre (de aceea îi şi zice Iisus, Cel din Evanghelia 
ioanică: “Du-te şi fă mai repede ce ai de făcut!”), de aceea, nu ne miră câţi diavoli au roit 
în jurul lui: “Au existat tentative ca Eminescu să fie înrolat în masonerie. Fără succes. 
Eminescu lucra însă la crearea unei organizaţii româneşti şi pro-româneşti, numită Societatea 
<<Matei Basarab>> şi aflată în afara controlului şi influenţelor francmasoneriei, care 
masonerie se afla şi atunci în slujba unor interese supranaţionale. <<O organizare între 
români>>, scria el. <<Pretutindea oameni care să ţie registru de tot sufletul românesc. Cel slab 
trebuie încurajat şi lăudat pentru ca să devie bun. Să se simtă că Societatea Matei Basarab 
reprezintă o putere enormă. Ţinta? Unirea tuturor românilor, emancipare economică şi 
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intelectuală a întregului popor românesc>>.”10 Da, a face Dacia Mare (chiar mai mult 
decât România Mare…) este un scop atât de sfânt pentru români, încât numai 
Mihai Viteazul ori Crăişorul Horia au mai putut să viseze şi să-şi pună visul pe 
firul tăişului spadei…Dar, fireşte, Diavolul te va umple de bale, ca măcar să te 
spurce, dacă nu-ţi poate opri lucrarea cerească: “nebunul”, “sifiliticul”… - şi asta , 
pentru dezvăluirea afacerii “regale”( “afacerea Stroussberg”, cu căile ferate…), 
pentru  dezvăluirea “cârpelilor” liberale, cu “steagul Domnului Tudor”: “Ţin'te pânză, să 
nu te rupi!” … - PENTRU TRĂDAREA (LA ORDIN EUROPEANO-
MASONIC…) A DUHULUI ROMÂNIEI!!! Deh, orice martir îşi asumă, în 
primul rând, cununa de spini a martirajului, altfel n-ar exista martiri… - or, 
românii cei mult prea modeşti şi prostiţi au cei mai mulţi martiri, din toată Europa 
creştină! 
…Deci, nu ne miră nici trădarea cumplită a lui Caragiale ori Maiorescu (poate şi a 
lui Slavici, prin soţia lui Slavici, Ecaterina Szöke Magyarosy…), Caragiale făcând-o 
pe agentul de legătură între “Cartierul General Masonic” al lui Maiorescu  - şi Baia 
Mitraşevschi, unde Eminescu era “preparat” pentru arestare de către Grigore 
Ventura… - nici parolele/formulele criminale masonice, la adresa Aminului: “Mai 
potoliţi-l pe Eminescu!”, a lui P.P.Carp, sau “Azvârliţi-l peste bord pe 
Eminescu” (a cărei paternitate s-ar putea să-i aparţină lui “metru Ghiţă de la 
Sinaia”…11)…: “Neavand incredere in conservatori (masonii P.P.Carp si Titu Maiorescu) si 
mai ales in liberali (I.C.Bratianu, C.A.Rosetti, tot masoni), Eminescu observa cu luciditate 
mersul politic al vremii, criticand atitudinea inoportuna a celor de la conducere. In primavara 
anului 1888, Eminescu se intoarce la Bucuresti influentat de Veronica Micle si mai scrie o serie 
de articole, ultimul text, datat la 13 ianuarie 1889, zguduind din temelie guvernul, facandu-l 
pentru o clipa pe Guna Vernescu sa demisioneze. Desi aceste articole sunt anonime, se afla totusi 
ca e in joc pana lui Eminescu, acesta fiind cautat si internat iarasi la sanatoriu. Urmeaza apoi 
interviul prezentat la inceputul capitolului, luat bineinteles de catre un maestru in Francmasonerie, 
evreu Gheorghe Brusan (Bursen), cunoscut ca “metru Ghita”, aceasta fiind ultima tragicomedie 
pusa la cale de catre masoni lui Eminescu (in timpul vietii)”(cf. reţeaua literară)..  
Aşa cum Lui Hristos nu ne mai miră (cel mult ne revoltă şi ne face, pe moment, 
neîncrezători în potenţialul soteriologioc al speţei umane…) că i s-a strigat, la 
Gavafta, de către leproşii spălaţi, de orbii luminaţi, de toţi schilozii/schilodiţii 
Duhului, schilodire prin “mintea mincinoasă”, luciferizată şi laşă şi trădătoare de 
binefacere: “Să se răstignească Hristosul!” 
…Răstignirea lui Eminescu-AMINUL MÂNTUITOR ŞI PROTECTOR DE 
NEAM a culminat, pe Golgota mizeriei umane, cu …Deşteaptă-te, române!”, ca 
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un fel de hristic  “Doamne, iartă-i că nu ştiu ce fac!”), atunci când, pe lângă 
otrava saturnismului mercurial, “oferită” de “medicul” ( - ???!!! - “comandat-
teleghidat” de “metru Ghiţă de la Sinaia”…), Isaac din Botoşani, a avut parte şi 
de pietroiul în cap, zvârlit de ciudatul mason Petrache Poenaru (scriitor? actor? 
profesor?):  “La fel de putina lume stie cum a fost ucis Eminescu, in urma cu 120 de ani: 
cantand <<DEŞTEAPTĂ-TE, ROMÂNE!!>>. Confesiunea martorului ocular care a 
asistat la momentul mortii lui Eminescu, frizerul sau, a fost descoperita de profesorul Nae 
Georgescu si introdusa in volumul <<Boala si moartea lui Mihai Eminescu>>: <<Ia asculta, 
Dumitrache, hai prin gradina, sa ne plimbam si sa te invat sa canti <<Desteapta-te 
romane!>>(…) Si a inceput sa cante <<Desteapta-te romane!>>, si eu dupa el. Canta 
frumos, avea voce. Cum mergeam amandoi, unul langa altul, vine odata pe la spate un alt bolnav 
d’acolo, unu’ furios care-a fost director sau profesor de liceu la Craiova si, pe la spate, ii da lui 
Eminescu in cap cu o caramida pe care o avea in mana. Eminescu, lovit dupa ureche, a cazut jos 
cu osul capului sfaramat si cu sangele siruindu-i pe haine, spunandu-mi: <<...Asta m-a 
omorat!>>.” (cf. Victor Roncea – Războiul  nevăzut al lui Eminescu).  
…Ce putem să mai zicem despre orbii care-au dat cu piatra, care-au insinuat, 
parşiv, otrava, în trupul Hristosului Neamului Românesc,  atunci -  …dar şi 
uitarea, în “trupul” cărţilor şi manualelor de azi?! Doar vorbele Aminului mai 
contează: 
“ (…) Nu lumina 
Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele şi vina, 
 Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt 
Într-un mod fatal legate de o mâna de pământ; 
Toate micile mizerii unui suflet chinuit 
Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit.” 
…Şi, când se vor sătura/plictisi de monotonul (pentru ei, fireşte, nu şi pentru 
mucenicul/martir…) spectacol al martirajului, “ei” vor da semnalul către călău 
(semnal convenit dinainte de începerea bachanalei criminale şi 
iresponsabile…dinaintea deşucherilor orgiasticei dezlănţuiri a demonilor sabatici) 
să curme suferinţele celui de pe Cruce…Numai că, pe Golgota, s-a folosit suliţa, pe 
când în cazul lui Socrate şi al Aminului – otrava…Orbii şi smintiţii de diavol! Ei 
nu-şi dau seama că abia mucenicia care i-a distrat atât de copios, este semnalul 
DIN  CERURI al începutului lucrării mistice, de deasupra şi de dedesubtul 
conştiinţei celor orbiţi de jocul dement al lumii, aflate în mijloc de Sabat! Aminul a 
fost confirmat, ca Sfânt Militar, asemănător Arhanghelilor şi Sfântului Gheorghe, 
dar şi ca mucenic/martir, care prin Cununa Sa de Spini îşi pregăteşte de Revelaţie 
Neamul, deocamdată Neam aflat sub influenţa mahmurelii şi sub aparenţa 
idioţeniei de nevindecat…DE LA 28 IUNIE 1883, VEGHETORUL 
VEGHEAZĂ LA PLINIREA MISIUNII MIHAELICE, DE ÎNVIERE 
ÎNTRU DUH, A NEAMULUI SĂU ROMÂNESC…!!! 
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…VEGHEAZĂ SUB CHIP DE LUCEAFĂR DE DIMINEAŢĂ/SOARE 
MISTIC/”SOARE NEGRU”12…!!! 

 
NOTE 
1 “Lui Eminescu i s-a facut autopsia in ziua de 16 Iunie 1889, existand un raport depus la 
Academie, nesemnat insa.Creierul sau, dupa autopsie (n.n. făcută de dr. G. Marinescu), s-a 
constatat ca are 1495 de grame, aproape cat al poetului german Schiller. Iar apoi este ,,uitat“ pe 
fereastra, in soare (n.n.: de unde îl “preia” o…pisică!!!). Creierul sau era o dovada stanjenitoare 
a falsitatii teoriei sifilisului – deoarece aceasta boala mananca materia cerebrala”.(cf. George 
Damian, Director Programe, office@civicmedia.ro Civic Media Association, şi din 
Ziua, Marile dosare, luni, 21 ianuarie 2008). 
2 „Însă purtătorul de cuvânt al “ideilor progresiste”, totodată reprezentant la nivel de stat al 
canonului oficial, este actualul şef al ICR, H.R.Patapievici. Acesta consemna în câteva fraze cheie, 
următoarele consideraţii despre modelul Eminescu într-un cunoscut articol scris în 2002 şi dedicat 
"Inactualităţii lui Eminescu", reluat (respectiv asumat şi întărit) şi mai recent, în 2006: 
- “Ca poet naţional Eminescu nu mai poate supravieţui, deoarece noi azi ieşim din zodia 
naţionalului” 
- “Eminescu nu mai e la modă, deoarece nu mai “dă bine”” 
- “înţelegem amploarea prăbuşirii cotei lui Eminescu la bursa valorilor proclamate la lumina zilei” 
- “azi, Eminescu a devenit suspect” 
- “patul lui Procust al noului canon importat din “ţările progresiste” a arătat fără dubiu că fostul poet 
naţional al 
 României clasice e “politic incorect” 
- “Din punct de vedere politic, Eminescu pare a fi irecuperabil” 
- “Eminescu nu ne mai poate apărea decât ca exasperant de învechit” 
- “cultura română din ultimii ani, în lupta pentru integrare euro-atlantică, nu doreşte decât să scape 
de tot ce este  
învechit adică să fie progresistă” 
- “Pentru nevoia de chip nou a tinerilor care în cultura română de azi doresc să-şi facă un nume bine 
văzut înafară,  
Eminescu joacă rolul cadavrului din debara 
”Sintagma utilizată de Patapievici, “cadavru din debara” pleacă de la expresia, folosită “în ţările 
progresiste”, “  
skeleton from the closet”, cu sensul de secret stânjenitor. De expresia “corps in the closet” nu am auzit 
încă. Există însă sintagma “cadavru politic” şi mi se pare destul de plauzibilă ipoteza clivajului de 
sensuri (intenţionat sau nu), mai ales având în vedere faptul că accentul pus asupra temei politice în 
textul “manifest” al viitorului secretar de stat pus de administraţia prezidenţială să reprezinte cultura 
României în lume. Compunerea imaginii Eminescu-cadavru spune, intertexual, poate mult mai mult 
decât a intenţionat autorul. Vocaţia excremenţială din textele de debut ale lui Patapievici se rafinează 
aici, intervenind o subtilă abordare exegetică necromaniacă. Concepţia de abordare a tezei este tot în 
cheie politică, de aici şi invocarea integrării euro-atlantice, un proces profund politic şi de siguranţă 
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naţională, nu cultural.” – cf. George Roncea, Adevărul despre Eminescu – 120 de ani 
de la ucidere (2). 
3 „Neîntâmplător, Gh. Grigurcu, unul din mercenarii curentului antieminescian asimila cultul pentru 
poetul naţional cu acela al lui Ceauşescu” – cf. reţeaua literară). „Eminescu trebuie contestat şi 
demitizat, dar nu pentru rudimentele sale de gândire politică. Din acest punct de vedere, el este 
realmente nul. Nu ai obiect” – „dixit” dl Cristi Preda...!!! 
4 Ilarie Chendi, care a stat în gazdã pe strada Stirbei Vodã, nr.72, pe lângã Cismigiu, la 
aceeasi adresã pe care o avusese si Eminescu în anii ‘80 ai secolului XIX, va povesti 
cum bãtrânele gazde, niste nemti, încep a-si aduce aminte: “Si mi-au spus, între altele, cã 
dupã moartea lui Eminescu, care a avut loc în 1889, au venit la dânsii doi domni care erau prietenii 
lui Eminescu si, împachetând toatã sãrãcia rãmasã în urma lui, au umplut douã cufere cu cãrti si cu 
manuscrise si au plecat”. 
5-„Litera secretă a tratatului – intuită, însă, de opinia publică a momentului (sunt numeroase dovezi 
în acest sens: discursuri parlamentare, articole de presă) – cerea amorţirea până la paralizie generală –
ca să parafrazăm diagnosticul lui Eminescu – a vocii pentru Transilvania (...) Ardelenii nu mai pot 
fi sprijiniţi, în lupta lor, din Regatul România: tratatele internaţionale IMPUN această clauză” (cf. 
N.Georgescu, A doua viaţă a lui Eminescu, Europa Nova, Buc., 1994, p. 27). Nimic 
nou sub soare: azi, UE şi SUA, PRIN TRATATE SECRETE, impun României să  nu 
se amestece în tragedia Basarabiei şi Herţei şi Nordului Bucovinei... 
6 „Eminescu era membru activ în mai multe organizaţii care luptau pentru drepturile românilor din Ardeal: 
Românismul (care respingea chiar aducerea lui Carol I ca rege), Orientul, România Jună, 
Societatea Carpaţii, din care făcea parte şi Slavici. Cu astfel de preocupări, nu este de mirare că era 
constant urmărit atât de poliţia şi serviciile secrete româneşti, cât şi de cele austro-ungare. În anturajul său 
erau infiltraţi mai mulţi informatori, printre care se număra şi Ocăşanu de la Societatea Carpaţii” – cf. 
reţeaua culturală. 
7“Manualele şcolare sunt pline de parascovenii despre Eminescu dar omit astfel de mici "amănunte" 
continuând perseverent să descrie circumstanţa morţii lui Eminescu ca urmare a îmbolnăvirii acestuia de o 
boală venerică. Cine sunt aceia care perpetuează falsul şi alimentează mituri mincinoase pe seama lui Mihai 
Eminescu? Ce fel de profesori de limba română predau tâmpenii peste tâmpenii pe seama lui Eminescu, 
copiilor? Cine le-a dat diplome, cine îi girează, cine le scrie manualele? Cine sunt aceia care se fac vinovaţi de 
risipirea zestrei lăsată de acesta? Ce fel de stat este statul român care recompensează detractorii lui Eminescu 
şi pune la loc de cinste falsificatorii memoriei acestuia?(…) Astfel, Eminescu a fost scos din viata publicã 
între 1883 si 1889, anul asasinãrii sale, fiind declarat nebun si, ca urmare, incapabil de a mai crea ceva. 
Ori, mãrturiile din acea perioadã ne aratã un Eminescu în plinã creatie, lucru care nu ar fi fost posibil dacã 
era nebun, cãci un nebun e rupt de contactul cu realitatea si nu mai simte nevoia de creatie. Asadar, creatia 
artisticã din acea perioadã, însotitã de numeroasele dovezi (ale medicilor si prietenilor) ale sãnatãtii sale 
mentale ne aratã faptul cã Eminescu a fost asasinat printr-un proces lent de otrãvire. Asasinarea lui 
Eminescu a continuat si continuã si în prezent prin trecerea sub tãcere a activitãtii sale de jurnalism politic, 
a atitudinilor sale nationaliste si antiiudeo-masonice. Continuã prin prezentarea sa în scoli în mod 
voit deformat, în ipostazã numai de poet genial, sãrac si fustangiu. Continuã si prin eliminarea din 
opera sa poeticã a acelor poezii cu caracter profund national, cum ar fi versiunea adevãratã a poeziei 
Doina. Continuã prin atacurile tot mai dese si abia disimulate ale asa-zisei elite culturale române. 
Continuã prin atacurile tot mai nerusinate ale comunitãtii evreiesti din tarã si din afara granitelor.  
Dar, cel mai mult continuã prin lipsa noastrã de cinstire a marelui român Mihai Eminescu, prin lipsa de 
informare asupra operei, a luptei si a dorintelor sale pentru neamul românesc” – cf. Adevărul despre 
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Eminescu, text alcãtuit de: Cezarina Bãrzoi şi Ionut Băiaş ("Permanenţe" Nr.1-2 
2005)  - cf. http://www. fgmanu.net/cultura/ eminescu.htm 
8. „N. Făgărăşanu era un inginer de drumuri şi poduri, avusese o dură polemică scrisă cu o societate 
franţuzească de profil – şi va muri curând după apariţia acestei broşuri, în sensul meseriei sale: tăiat de roţile 
unui tren” (cf. N.Georgescu, op. cit., p. 43). Tot „metrul” (maître... – maestrul unei loje 
masonice) de la Sinaia comandase asasinatul...”accidental”... - acelaşi „metru” dă 
comanda şi în cazul Eminescu!!! 
9. Geniul eminescian este primul spirit terestru care recepţionează, în 1871 (anul schimbării 
de “gardă” celestă: Arhanghelul Tehnicităţii, Gabriel, este înlocuit de Arhanghelul 
Spiritualităţii, Mikäell!), în mod evident şi fertil-spiritual, venirea, deasupra Pământului, a 
Duhului Arhanghelic al lui MIKÄEL!!! A se observa, în acest sens, schimbarea, spre 
percepţia, aproape exclusivă, a cosmicităţii, a poeziei eminesciene, după 1871. 
10 N.Georgescu este de părere ca Eminescu a pus capăt jurnalisticii de tip masonic, 
înconjurată de secrete şi parole, modă care proliferase din perioada paşoptistă. Jurnalistica 
lui reda demnitatea proprietăţii cuvântului, cristalizând totodată o doctrina naţională 
modernă, capabilă să oblăduiască aducerea României la locul meritat în rândul marilor 
culturi şi civilizaţii europene.  
Theodor Codreanu îl consideră pe Eminescu întemeietorul doctrinei naţionale 
moderne, doctrină care, din cauza “binevoitorilor”, nu a ajuns să marcheze politica 
românească. (Th. Codreanu, op.cit., pag.8)  
11 ... dar prima „uzitare” a formulei a fost făcută de însuşi regele Carol I – în legătură 
cu „neascultarea” clauzelor tratatului, de către bătrânul şef de partid, Lascăr Catargiu! (cf. N. 
Georgescu, op. cit., p. 29). 
12Mihai Coman, Sora Soarelui , Bucureşti, Ed. Albatros, 1983. 
 
(…) Fereşte-te de una: ... Să te ferească ceriul 
Ca-ntr-un moment de-uitare să li spui adevărul... 
Te-or răstigni pe cruce, te-or huidui cu pietre, 
Vor risipi cenuşa iubitei tale vetre. 
Şi te vei stinge mizer... de nimenea jălit... 
Nu vezi ce drept e astfel ? Ce bine e-mpărţit 
Pământul ? - Proşti de-o parte, de alta cei şireţi 
Şi patimelor rele aceştiia dau preţ... 
Nu merită nătângii să fie stăpâniţi 
Sau pentru o idee să fie ei jertfiţi? 
Mai de dorit ce soarte pot ei să aibă-n lume 
Decât să-i ducă-n lupte un mare, un sfânt nume ?(...) 

*** 
Stinge, puternic Doamne, cuvântul nimicirii 
Adânc, demonic, rece, ce-n sufletu-mi trăieşte 
Coboară-te în mine, mă fă să recunosc 
C-a ta făptură slabă-s. Nu mă lăsa să sper 
Că liber, mare, mândru prin condamnarea ta 



 11 

N-oi coborî în iaduri de demoni salutat, 
Ca unul ce menitu-i de a le fi stăpân 
 Stăpân geniilor pieirii! Ce gând superb! O,-nceată, 
Inima mea cea stoarsă de-o cugetare beată. 
Nu răscoli-n bătaie-ţi ruinile sfărmate 
A lumii-mi dinăuntru. 
Văd cerul, lan albastru sădit cu grâu de stele, 
El ni arată planul adâncei întocmele 
Cu care-şi mişcă sorii.  În sâmburul de ghindă 
E un stejar.  Cum dânsul din proprii rădăcine, 
Din planul vieţii sale ascuns în colţu-obscur 
Îşi creşte trunchiul aspru  aşa, poporul meu, 
În tine e puterea-ţi, nălţarea-ţi şi pieirea-ţi. 
Eu cred că tot ce este menit de a fi mare  
Să-şi înnăsprească trebui superba rădăcină 
Prin viscole turbate, prin arşiţă şi-ngheţ. 
Mai tare e-acea stâncă ce a trecut martiră 
Prin vijelii mai multe. Popoarele barbare 
Ce-au cotropit românii sunt vijelii măreţe, 
Turbate, mândre, aspre ca orice vijelie, 
Dară şi trecătoare ca ele. Iar stejarul 
Poporului meu tare ridică ş-azi în vânturi 
Întunecata-i frunte şi proaspăta lui frunză. 
În lume văd popoare cuminţi şi fericite, 
Şi mă întreb ce soarte să doresc la al meu? 
Şi-un gând îmi vine aspru, adânc, fără de milă 
Şi sfărmător de lume.  Nu, nu! N-aş vrea ca alte 
Popoare să mai fie c-al meu  nu merit ele 
Să-i semene. Poporu-mi menitu-i ca să fie 
Altfel de cumu-s alte. Eu nu cer fericire 
Pentru a lui viaţă.  O, naţie iubită! 
Vei înţelege doru-mi, vei şti să-l preţuieşti? 
Voi să te văd, iubito! nu fericită  mare! 
Decât o viaţă moartă, un negru vis de jele, 
Mai bine stinge, Doamne, viaţa ginţii mele, 
Decât o soartă aspră din chin în chin s-o poarte, 
Mai bine-atingă-i fruntea suflarea mării moarte.”   
 
        (Mihai Eminescu – ANDREI MUREŞANU -  Tablou dramatic într-un act)         
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Theodor DAMIAN (S.U.A.) 
 

TIMPUL ÎNTRE IMANENT ŞI TRANSCENDENT: 
CHRONOS ŞI KAIROS ÎN POEZIA LUI EMINESCU 
 
 Omul este măsura tuturor lucrurilor, spunea Protagoras din Abdera, dar 
Dumnezeu este măsura tuturor oamenilor şi a întregii creaţii. 
 Omului i s-a dat să fie măsura tuturor lucrurilor (Pantón, métron anthrópos). 
Protagoras a intuit bine, dar el este aşa numai în măsura în care stă în directă 
legătură cu Cel ce i-a dat acest privilegiu, Dumnezeu. Când legătura aceasta 
esenţială este ruptă, omul nu mai este măsură, ci antimăsură, el nu mai creează şi nu 
mai este partener cu Dumnezeu (sinergie) la menţinerrea şi guvernarea lumii, ci 
trece de partea uzurpatorului, a celui pe care Iisus l-a văzut ca un fulger căzând din 
cer (Luca 10, 18). 
 În Cocoşul negru Victor Eftimiu o spune în mod biblic şi teologic, într-o 
tiradă a lui Lucifer: „Am fost înfrânt în ceruri, rămasu-mi-a pământul/De nu pot face singur 
eu stric ce face Sfântul”. 
 Atunci când a primit sarcina de a da nume lucrurilor, omul a fost cooptat 
în lucrarea de guvernare a lumii. Această cooptare este un privilegiu şi un dar pe 
care poţi să-l primeşti sau poţi să-l pierzi. 
 Cum am spus, omul este măsură a tuturor lucrurilor câtă vreme rămâne 
legat de Cel ce i-a dat darul, sursă din care-i vin puterea, inspiraţia, capacitatea. 
 Tendinţa omului de autonomizare, de înlocuire a concepţiei teocentrice de 
viaţă cu cea antropocentrică, îl separă de Dumnezeu; în acest caz, capacitatea lui 
devine incapacitate, inspiraţia confuzie, puterea neputinţă. 
 Când un astfel de om se crede măsura tuturor lucrurilor, relaţia dintre el şi 
lume se rupe, cum s-a rupt şi cea cu Dumnezeu, devine conflict, lumea însăşi 
suferă şi suspină cu suspine negrăite, vorba Sf.Ap. Pavel (Romani, 8), iar omul, 
distrugător auto-proclamat, cum zice Cioran, se îndreaptă spre moarte: Sein zum 
Tode, în expresia lui Heidegger. 

 Omul nu mai vede sensul lumii, timpul îi este ostil, viaţa sa devine 
deşertăciune. 

 Aceasta este condiţia omului prins în dimensiunea cronologică a 
existenţei, a timpului secvenţial, limitat, care fărâmiţează viaţa celui pe care-l 
măsoară, dar care mai păstrează încă în el, ca o reminiscenţă vagă, nedefinită, 
dimensiunea kairotică a timpului unei alte existenţe, a vieţii Împărăţiei, a timpului 
lui Dumnezeu. 
 Teologul şi adevăratul filosof îl văd pe om deplasându-se între Chronos şi 
Kairos şi deplâng, aşa cum o face Eminescu în majoritatea poemelor lui filosofice, 
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contradicţia în care se zbate, mai precis incapacitatea lui de a se elibera din 
captivitatea primei dimensiuni, pentru a avansa conştient şi liber spre cealaltă. 
 Vorbind despre teologie şi filosofie, este interesant de remarcat şi de 
accentuat şi faptul că la Eminescu, dincolo de unele critici aduse fie instituţiei 
bisericeşti, fie reprezentanţilor ei pentru cazuri de neprofesionalism, corupţie sau 
ignoranţă, ideea de Dumnezeu nu este ştirbită, instituţia Bisericii este recunoscută 
în propria sa valoare şi la fel şi reprezentanţii acesteia. Chiar în poemul Preot şi filosof, 
Eminescu declară că şi unul şi celălalt sunt, de fapt, în aceeaşi tagmă, amândoi 
condamnând alergarea deşartă după bogăţie, mărire, plăcere, toate sursă 
necontenită de suferinţă, şi amândoi promovând integritatea spirituală şi morală a 
omului, deşi fiecare cu mijloacele sale specifice. 
 Totuşi, deşi aparent, filosoful se orientează după lege şi nu după 
Dumnezeu („Şi noi avem o lege, deşi nu Dumnezeu”), în final filosoful concede că el 
ascultă şi recunoaşte în univers „şoapta misterului divin”. Ca şi Sf.Ap.Pavel care 
zicea că „păgânii care nu au lege din fire fac ale legii” (Romani 2, 14) la Eminescu, deci 
filosoful în principiu, se ia după legea naturală, dar în final recunoaşte în ea 
prezenţa divinităţii, „şoapta misterului divin”. Atât legea firii, cât şi existenţa divinităţii 
de dincolo de ea sunt din categoria lui Kairos. 
 În majoritatea poemelor filosofice la Eminescu, viaţa obişnuită este legată 
de Chronos. Kairos, însă, ca soluţie pentru drama primei dimensiuni, ne este 
prezentat în două ipostaze. Pe de o parte sub forma morţii ca eliberare, ca ieşire din 
captivitate, şi pe de altă parte sub forma contemplaţiei filosofico-teologice, a 
retragerii din lume, a detaşării de ea, chiar a izolării. 

Primul caz unde moartea, asociată cu haosul, e privită în mod pozitiv, ca 
soluţie la drama sau tragedia vieţii, este prezent în Mortua est: 

„O moartea-i un haos, o mare de stele 
Când viaţa-i o baltă de vise rebele 

O, moartea-i un secol cu sori înflorit 
Când viaţa-i un basmu pustiu şi urât”. 

Strofa următoare indică scufundarea în Chronos, unde „sorii se sting şi stelele 
pică”, unde totul se prăbuşeşte, totul e destructibil şi reductibil la nimic: „îmi vine a 
crede că toate-s nimică”, deşi, aşa cum arătam în altă parte13, felul cum îşi începe poetul 
strofa: „Dar poate … o! capu-mi pustiu cu furtune/ Gândirile-mi rele sugrum cele bune” 
indică o urmă de speranţă că poate lucrurile nu-s chiar aşa, că poate există scăpare, că 
poate mai are sens să crezi. În aceste versuri este de remarcat, în primul rând că 
poetul începe cu conjuncţia adversativă „dar” urmată de cuvântul dubitativ „poate”, 
la rândul lui urmat de puncte de suspensie, ceea ce ar vrea să zică: „să ne mai 
gândim puţin”, „să nu ne pripim”. În al doilea rând, atunci când zice „gândirile-mi 
                                                 
13 "Pesimism şi credinţă în opera lui Eminescu", în Information Bulletin, 2 April-
June, 2000, Jackson, Michigan, pp. 3-4.  
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rele sugrum cele bune”, un fel de parafrază a unei expresii similare a Sf.Ap.Pavel: „Nu 
fac binele care-l voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârşesc” (Romani 7, 19), 
Eminescu indică cu claritate faptul că binele există, şi chiar în om; aceasta este 
dimensiunea kairotică, prezentă în om, doar că e copleşită de Chronos, dar odată 
ce e conştientizată, ea devine buturuga mică ce poate răsturna carul mare, devine 
temelia unei noi speranţe, a reancorării în credinţa în Dumnezeu, singura cale de 
ieşire din captivitate, aşa după cum chipul lui Dumnezeu în om este corupt, 
întunecat, ascuns, îngropat, dar nu distrus; o dată descoperit el are darul de a 
schimba radical viaţa omului în sensul intrării în împărăţia lui Kairos sau al 
capacităţii dimensiunii kairotice de a pune stăpânire pe viaţa omului în toate 
aspectele ei. 

Ca un refren şi ca un leit-motiv paralela dintre Chronos şi Kairos este 
reluată în strofele următoare, unde din nou eternitatea morţii salutare este 
contrastată cu perisabilitatea şi tranzienţa lumii create, cu destructibilitatea ei, unde 
Chronos şi Kairos se privesc faţă în faţă, primul învins dar sfidător: 

„Se poate ca bolta de sus să se spargă 
Să cadă nimicul cu noaptea lui largă 
Să văd cerul negru că lumile-şi cerne 
Ca prăzi trecătoare a morţii eterne”. 

Paralela Chronos-Kairos este transplantată apoi şi mai specific la nivelul 
existenţei umane: 

„Şi-apoi… cine ştie de este mai bine 
A fi sau a nu fi” … 

„A fi”, aici în lume pare să fie lipsit de sens, „nebunie tristă şi goală”, nebunie 
tocmai pentru că lipsa de sens este iraţionalitate, iar aceasta este tristeţea ultimă a 

unei existenţe în care lumina dătătoare de speranţă ce ţine de Kairos pare a fi 
ireversibil îngropată în Chronos. 

Spun „pare a fi”, pentru că însuşi poetul vine cu această umbră de îndoială, 
când se întreabă: „Cine ştie de  este mai bine/a fi sau a nu fi”, cu alte cuvinte, se poate şi-
ntr-un fel şi în celălalt, dar când lucrurile par a fi aşa de lipsite de sens, atât de 
contradictorii, unde „urechea te minte şi ochiul te-nşală”, e mai bună moartea, nimicul. 

Se poate face aici o interesantă apropiere de filosofia carteziană, mai ales în 
sensul în care Descartes pune totul sub semnul întrebării, unde totul poate fi 
subiect al îndoielii; nu există lucru care să nu fi fost infirmat de unii şi afirmat de 
alţii; omul obişnuit este lăsat în dilema de a alege un drum în viaţă, dar un drum 
despre care nu există totală certitudine. Soluţia lui Descartes pentru ieşirea din acest 
tip de Chronos şi îndreptarea spre Kairos este bazată pe o subiectivă obiectivizare a 
subiectivităţii sau a relativului: să faci ceea ce pare a fi bine de făcut, câtă vreme 
certitudinea ultimă nu există. Important e să faci ceva şi să fi trecut lucrurile vieţii 
cu care te confrunţi prin judecata critică de valoare pentru a putea apoi decide ce 
„pare” a fi bun. 
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La Eminescu, în acest poem cel puţin, soluţia este ieşirea totală din 
Chronos, adică moartea, în sensul kairotic al cuvântului. 

„Decât un vis sarbăd, mai bine nimic” zice poetul. 
În acest context trebuie remarcat faptul că la Eminescu nimicul are două 

conotaţii speciale: pe de o parte, nimicul este moartea, eternitatea, Kairos, ieşirea 
din existenţa aceasta şi intrarea în cealaltă, aşa cum se vede şi în Luceafărul şi în alte 
poeme unde Hyperion vine în lumea aceasta dar nu din nimic, ci dintr-o altă 
existenţă, conştientă şi aceea, din lumea Demiurgului; pe de altă parte, nimicul este 
legat de Chronos, de nimicnicia lumii acesteia, de deşertăciunea ei, ca atunci când 
zice „Când sorii se sting şi când stelele pică. Îmi vine a crede că toate-s nimică”. 

Există la Eminescu însă şi referiri la o a treia conotaţie a nimicului, aceea 
de tip meontic, berdiaevian şi eckhartian în acelaşi timp, aceea referitoare la nimicul 
dinaintea creaţiei, sau eretic vorbind la acela ce precede dumnezeirea. 

*            * 
       Filosofia lui Eminescu pare a fi pesimistă, cum mulţi interpreţi ai lui s-au 
pronunţat. Totuşi, aşa cum am arătat în altă parte (Pesimism şi credinţă în opera lui 
Eminescu) aceste accente pesimiste nu trebuie scoase din contextul general al operei 
sale, ci înţelese în lumina sublimelor rugăciuni pe care le-a scris, precum şi în 
legătură cu toate celelalte referiri la valorile religioase în general şi ale credinţei şi 
tradiţiei ortodoxe în special; în felul acesta, tipul de reflecţie filosofică ce străbate 
adânc întreaga sa operă, va fi înţeles în mod adecvat şi, în consecinţă, interpretul 
modern al poetului nu ar prezenta un Eminescu în care poetul însuşi nu s-ar 
recunoaşte, ci un Eminescu ce trebuie să fie recunoscut, după expresia lui Noica, 
drept omul deplin al culturii române. 
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Iulian CHIVU 

 
PROTOCRONII  FUNDAMENTALE 

(We must cross the bridge till we come to it) 
 

Se poate spune că pe câtă 
conotaţie se păstrează într-o limbă, 
pe atât potenţial spiritual la acel 
popor; pe câtă profunzime 
semantică însă, pe atâta certitudine 
originală a existenţei. „Lipsa 
semnificaţiei este marea noastră 
suferinţă”, spunea Hölderlin. Şi cum 
din limbă nimic nu poate fi exclus, 
ea nu poate fi considerată în afara 
spiritului acelui popor. De aici acele 
amprente de semnificare în 
conformitate cu particularităţile de 
simţire, de gândire şi de acţiune. 
Intraductibilul englezesc freak (cu 
trimitere la unitatea care se 
detaşează de comunitate), ca şi 
hombria la spanioli (ce vizează 
omenia din perspectiva ibericului), 

das anwesen (fiinţa ajunsă la propria-i prezenţă, la  nemţi), îndesinea (la români), 
precum şi unele sintagme, ca de pildă avoir reison (la francezi) şi  to be right (la 
englezi) pentru „a avea dreptate”, ca mai apoi să se ajungă la diferenţieri de 
predilecţie în raportul acţiune/ gândire/ pasiune, cum demonstra Salvador de 
Madariaga (Englez, francez, spaniol), sunt înclinaţii etnice pentru o anumită 
oponentă din raport. Un britanic, predilect om de acţiune, ar spune We must 
cross the bridge till we come to it (nu trece podul până nu ai ajuns la el), un suedez, 
de pildă, spune cam la fel, Dan dagen den sörgen (în acea zi acel necaz), după cum 
gândeşte şi un neamţ, în timp ce francezul, om de raţiune, ar spune Pense bien 
s’il faut vraiment que tu  traverses le pont (gândeşte-te bine dacă vrei într-adevăr să 
treci podul), ceea ce la români, cunoscuţi pentru înclinaţia spre finalizări 
pragmatice, se traduce cu Nu zice hop, până ce nu ai sărit şanţul. Iar pentru 
triumful dorinţei se poate înlătura orice constrângere morală: Fă-te frate cu dracul 
până treci puntea. Mi se pare că Madariaga se rezumă şi el aceleiaşi ispite a 
trifurcaţiei arborescente care ordonează însăşi gândirea începând din antichitate 
şi care găsea, de pildă, în numărul trei perfecţiunea zeiască, numărul principiilor 
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spirituale (a se vedea trinitatea egipteană Isis-Horus-Osiris; Zeus-Poseidon-
Hades, la greci; pentru Confucius, principiul primar Tayki se întemeiază tot pe 
o trinitate; Craii de la Răsărit sunt trei în Noul Testament; Dumnezeu însuşi 
este omniscienţă, omnipotenţă şi omniprezenţă sau Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh 
etc).  

Madariaga, fiind spaniol, îndatorat Franţei pentru a-şi fi petrecut acolo 
exilul din timpul lui Franco, are pentru spiritualitatea franceză o consideraţie 
specială, dar neatras ca mulţi alţii de proiecţia quatridimensională, cu toate că 
prietenia cu Thomas Mann (cu care participase, în 1948, la Congresul Europei 
împreună cu Paul Valéry, Aldous Huxley şi Johan Huizinga) l-ar fi obligat să nu 
uite de spiritualitatea germană în această judecată, se va rezuma doar la englezi, 
francezi şi spanioli.Thomas Mann vedea „calitatea cea mai renumită a germanilor 
rezumată într-un cuvânt greu traductibil: Innerlichkeit - interioritate, calitatea a ceea ce este 
profund interiorizat” (Germania şi germanii). Acestei calităţi, Innerlichkeit, i se 
îndatorează metafizica  germană, miraculosul lied german, dar şi acea 
rigurozitate dusă la apogeu care, însă, nu a adus nemţilor nici o revoluţie 
fiindcă la ei niciodată raţiunea nu s-a stins în libertăţi, ci a continuat dincolo de 
ele. Singura revoluţie a germanilor a fost una paradoxal-conservatoare; cea a lui 
Luther, iar singura accepţie a noţiunii de libertate se pare că se rezumă la 
dreptul de a fi german şi numai atât. Iată de ce în Germania societatea nu a luat 
încă locul poporului, cum ar fi prevenit Heidegger. Om de acţiune, englezul 
este pentru Madariaga alogic, nu ilogic, atât timp cât pentru acesta  logica ar fi 
un lucru la care nici nu se gândeşte, deoarece englezul se situează de partea 
vieţii, a concretului nu a abstractului. El există în acte, pe când francezul în idei, 
motiv pentru care omul de acţiune care gândeşte nu se identifică cu 
intelectualul care acţionează. Din perspectiva omului de acţiune, putem spune 
că  englezul are cunoştiinţa lucrului, francezul ştiinţa lui, iar germanul adaugă şi 
conştiinţa acestuia, pe când spaniolul rămâne doar la pasiunea lui. Spre 
deosebire şi de  englez, dar şi de francez, neamţul trece podul numai când 
raţiunea îi spune că e drumul cel mai scurt şi cel mai sigur (Überqueren der 
Brücke, wenn es den kürzesten Weg und die  sicherste). Spiritualitatea francezului îşi 
apropie lucrurile; neamţul le lasă acolo unde sunt. Madariaga observă că „omul 
de acţiune îşi apără viaţa de atacurile gândirii în timp ce intelectualul îşi apără gândirea de 
atacurile vieţii”. Utilitarismul lui Mill decreta însă că fapta trebuie s-o ia înaintea 
conştiinţei fiindcă „rezultatul contează, nu motivul”, ceea ce prinde bine la englezi.  

Spontaneităţii omului de pasiune (spaniolului) i s-ar fi opus în schimb, 
într-o viziune quatridimensională, neamţul care este raţional în acţiune, spre 
deosebire de englezul care găseşte raţiunea după acţiune sau de francezul care 
se năpusteşte în ea. Într-unul din dialogurile sale din Der Spiegel (23 sept. 1966), 
Heidegger îşi exprima credinţa în „înrudirea dintre limba germană şi cea greacă, cu 
gândirea ei. Aceasta mi-o confirmă azi încă o dată francezii. Când încep să gândească, 
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vorbesc nemţeşte, asigurând că nu se descurcă cu limba lor”. Adică este vorba exact 
despre acea „dorinţă lăudabilă de a se opune germanizării spiritului francez şi lăudabila 
incapacitate de a putea s-o facă”, văzută de Nietzsche (Dincolo de Bine şi de Rău). 
Numai temperamentul lor orientat spre Sud, cu rezonanţe provensal-liturgice îi 
fereşte pe francezi de orizontul cenuşiu al Nordului. În ce-i priveşte pe englezi 
(„Ce rasă lipsită de calităţi filosofice !”, se uimea Nietzsche), Madariaga e mai 
moderat: „Francezul pretinde actelor un randament în idei, englezul pretinde ideilor un 
randament în acte”. Diferenţierea se face şi în limbă. Englezul vine cu hobby-uri în 
ideea de distracţie, pasiune, manie, dar şi cu passion, infatuation (pasiune); 
francezul adună în passion suferinţă, patimă, pasiune, dorinţă vie, a fi sclavul  
pasiunilor sale, părtinire, patimă, furie (agir dans la passion); neamţul nu 
nuanţează prea mult pe această idee şi la el Leidenschaft sau passion e totuna şi în 
planul substantival, dar şi în plan adjectival (spannend, fesselnd). Pasiunea e mai 
puţin acreditată de germani, la ei e aproape sterilă. Zarathustra se numea singur 
printr-o echivalenţă grăitoare: Cunoascător de sine = Călău de sine. Germanul 
găseşte în schimb soluţii lexicale în interiorul gândirii (das Denken) şi se poate 
lăuda cu gândirea  calculatoare (das rechnende) şi cu gândirea consecutivă (das 
Nachdenker). Madariaga reţine precizia gândirii franceze şi de aceea îl consideră 
pe francez „intelectual prin excelenţă”. Gândirea engleză porneşte dinspre 
obiectul ei, din interiorul acestuia.  

Germanul lui Nietzsche gândeşte până la drumurile ascunse ce duc 
spre haos şi de aceea „el nu este, ci devine, evoluează”, joacă cu cărţile pe masă, în 
numele talentului său mefistofelic cu care poate ajunge departe. Covârşitorul 
german rezidă în proporţie, în dimensiune şi în cei trei mari titani ai săi Luther, 
Goethe şi Bismarck, după cum o confirmă aprecierea lui Thomas Mann, dar şi 
a lui Nietzsche. Măreţia germană, cu tendinţa ei spre hipertrofiere, deschide 
între ea şi mulţimi un hiatus, un patos al distanţei. Bismarck, creatorul 
imperiului puterii prusace, este o structură contradictorie: „un colos isteric, cu voce 
stridentă, sentimental şi predispus unor accese de plâns”, un männlich allzu männlich 
(preabărbătesc), ceea ce nu-l apropie de Napoleon. Gândirea franceză, în bună 
parte extravertită, are deschideri spre psihologism: Montaigne, în scepticismul 
lui („Ce ştiu eu?”), îi urmează lui Socrate („Eu ştiu că nu ştiu nimic”), fiindcă 
maladia voinţei atinge ţările cu cea mai veche cultură. Întemeierea, în 
perceperea hegeliană de unitate a identităţii şi a diferenţei, tinde către propriul 
absolut, ca identitate cu sine şi începe din codurile psihice pe latura funcţiei 
conştientizării, pe raţiunea proceselor psihice secundare, pe dualismul luării la 
cunoştinţă, pe ireversibilitatea semnificaţiilor, pe coerenţa şi diferenţierea lor. 
Ori dincolo de aceste considerente de ordin raţional, vin cele ale 
subraţionalului şi ale subliminalului care determină necondiţionat referenţialuri 
aproximative pentru referinţe aproximative. Incontrolabilul ontic îşi găseşte 
determinaţii în preponderentul subraţional şi în subliminal; muntele, dealul, 
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câmpia, marea, latitudinea, succesiunea diurn/nocturn, etnogeneza, nivelul 
mediu de cultură, tipul şi gradul de religiozitate afectează în măsură diferită 
reprezentările colective, voinţa, afectivitatea, conţinutul trebuinţelor (nu şi  
ordinea lor).  

Câtă voinţă a probat un popor se vede în istoria lui; câtă dorinţă, se 
vede în prezentul lui; iar cât destin poate să suporte se vede în natura 
reflexivităţii sale. Şi aceasta tinde să se agite în fapt (englezeşte), în cuget 
(franţuzeşte), în rigurozitate (nemţeşte), iar imprevizibilul „se agită româneşte, face 
praf şi se opreşte” (a se opinti ca Bălana-n ham!). Popoarele raţionaliste îşi conduc şi 
pasiunile şi faptele spre idei până la concentrarea lor în formule. La popoarele 
de acţiune, raţiunea şi pasiunea vin după aceea în numele libertăţilor, în timp ce 
la popoarele de pasiune libertatea şi egalitatea sunt mai întâi sentimente şi mai 
apoi fapte. Madariaga găsea astfel că la englezi familia e mai slabă în formarea 
grupului social, la francezi familia este o convenienţă puternic raţionalizată 
(adesea negociată între notarii familiilor celor doi parteneri), iar la spanioli 
familia e cel mai puternic grup social. Valorizările sociale, diferite şi ele, conduc 
la englez spre leadership, la francezi spre elite, iar la spaniol tot spre familie, în 
timp ce la  germani conduc spre sentimentul naţional. Oponenţe similare se 
manifestă şi la nivelul regional, transcontinental, între Occident şi Orient 
(André Malraux; Ispita Occidentului) cu toată competiţia determinaţiilor lor 
particulare.  

Proiecţia tridimensională, unde este inclusă Lumea Nouă în ascendenţă 
ca răspuns acestui vechi dialog Orient-Occident cu tot dogmatismul libetăţilor 
idividuale, ca şi proiecţia quatridimensională cu admiterea ecumenismului 
virtual, ar putea depăşi mai uşor resentimente şi crispări endemice fără a grăbi 
pasul  pentru că nu se pot şterge prea curând unele constante din etnogeneza 
naţiunilor. Aşadar, competiţia între Überqueren der Brücke, wenn es den kürzesten 
Weg und die sicherste; Pense bien s’il faut vraiment que tu traverses le pont şi We must  
cross the bridge till we come to it  rămâne o competiţie a consistentului care îşi 
subzistă între raţionalismul prudenţei la unii, raţionalismul convingerii ori 
raţionalismul eficienţei la alţii. 
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Dan BRUDAŞCU 
 

CONSIDERAŢII PRIVIND UNELE ORIENTĂRI ŞI  
TENDINŢE ÎN LITERATURA POLONĂ  

A SECOLELOR AL XV-LEA ŞI AL XVI-LEA14 
 

Trecerea de la secolul al XV-lea la secolul al XVI-lea a marcat un punct de 
cotitură nu doar în pictură şi artele plastice, care în această perioadă au înregistrat 
noi forme de expresie, ci şi în sfera ideologiei şi a modului de a gândi. În afara 
umanismului, cel mai important fenomen al acestei perioade a fost Reforma, 
care viza deopotriva schimbări de atitudine faţă de ordinea veche, de tip 
medieval, cu filozofia şi concepţia ei. Noile curente s-au manifestat şi în şi au 
influenţat substanţial activităţile literare determinând ca acestea să devină 
înfloritoare. E demn de reţinut faptul că aceste schimbări au afectat mai întâi 
literatura religioasă, considerată întotdeauna ca fiind cea mai conservatoare şi 
mai restrictivă sub aspectul conţinutului. Totuşi, exact acest gen de literatură a 
fost cel care a renunţat primul la folosirea limbii latine în favoarea celei polone. 

La început, limba a fost într-un fel mai puţin cizelată, dar, odată cu 
trecerea timpului, ea a devenit tot mai elegantă şi subtilă în exprimarea 
diverselor nuanţe ale sentimentelor umane. Disputele religioase stimulate de 
răspândirea, la începutul secolului al XVI-lea, a Reformei15 au contribuit 

                                                 
14 Istoricii literaturii poloneze sunt de părere că această perioadă ar coincide cu „epoca de 
aur” a literaturii poloneze. Din această perioadă a rămas o cantitate impresionantă de 
lucrări remarcabile prin puritatea limbii folosite, ca şi prin influenţa exercitată asupra 
autorilor lor de modelele greceşti şi latine. Principala caracteristică a scriitorilor acestei 
perioade ar reprezenta-o simplitatea lor nobilă şi gravitatea. Ei vor scrie, deopotrivă în 
limba latină şi în polonă. 
15 Lupta pentru reformarea Bisericii nu a fost un fenoment complet nou. Pe parcursul 
secolelor al XIV şi al XV-lea, au apărut conceptele ideologice care contestau 
omnipotenţa Bisericii, au condamnat laicizarea ierarhiei ei şi îndepărtarea ei de 
principiile evanghelice. În Polonia au ajuns veşti despre Valdensieni şi Catari, iar husiţii 
cehi au avut mulţi adepţi în această ţară. Dar susţinătorii acestor idei subversive au fost 
consideraţi întotdeauna drept eretici şi au fost peste tot în Europa persecutaţi cu 
duritate prin foc şi sabie. În mod invariabil de fiecare dată, Biserica a ieşit victorioasă. 
Dar la începutul secolului al XVI-lea  opoziţia anti-Biserică a devenit atât de 
numeroasă, iar fundamentele vechii ordini au fost atât de puternic zdruncinate încât în 
toate domeniile vieţii monopolul bisericii era în mod evident spre sfârşite. 
Mişcarea reformistă era în deplin acord cu spiritul epocii, care profesa crezul umanist 
privind supremaţia cunoaşterii şi raţiunii şi care a determinat o înflorire fără precedent 
a individualismului. N-a mai fost posibilă o doctrină oficială impusă de Biserică, ci o 
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substanţial la dezvoltarea limbii naţionale. Scrierile polemice, pentru a-şi 
îndeplini rolul conferit, au trebuit să fie înţelese de toţi şi uşor accesibile 
tuturor, inclusiv acelora care nu cunoşteau limba latină. 

În afară de predici, cea mai cunoscută formă de activitate creatoare 
religioasă au fost imnele şi lucrările corale, care răsunau invariabil în bisericile 
de pe întreg cuprinsul Poloniei. Din a doua jumătate a secolului al XV-lea, 
conţinutul lor a început să includă elemente noi, necunoscute anterior, mai ales 
interesul faţă de fiinţele umane şi viaţa lor pământească. Tot mai des, scenele 
evanghelice reflectau experienţele, trăirile şi emoţiile omului. 

Ca şi în cazul picturii şi sculpturii, cele care s-au adaptat mai rapid 
noilor forme de expresie şi au sporit efectele emoţionale au fost cultul 
Fecioarei Maria şi cultul Pruncului Iisus, culte care, în mod frecvent, au preluat 
trăsături folclorice şi emoţionante directe. Sfânta Fecioară plângând lângă Cruce s-a 
transformat dintr-o figură mitică aleasă de Dumnezeu într-o femeie obişnuită a 
cărei reacţie faţă de o tragedie personală putea fi uşor înţeleasă şi deplânsă. Mii 
de neveste de meseriaşi, ţărănci şi doamne din înalta societate au simţit la fel şi 
au reacţionat în acelaşi mod. Aşadar nu a fost de mirare că  admiraţia faţă de 
virtuţile şi frumuseţea ei s-au transformat curând într-o descriere sugestivă şi 

                                                                                                                  
interpretare liberă a învăţăturilor Bibliei, care au determinat credinţele şi atitudinile 
indivizilor. Fiecare avea dreptul să interpreteze Sfânta Scriptură, a cărui lectură era 
recomandată tuturor  credincioşilor- bărbaţi şi femei, educaţi sau oameni simpli. Săracii 
oraşelor şi satelor europene au văzut în Reforma o şansă de a implementa pe pământ 
ideile dreptăţii sociale, ale construirii pe pământ a „regatului divin”, potrivit 
învăţăturilor lui Hristos, adesea înţelese ca înfătuire a postulatelor comunismului 
utopic. Prin urmare, diversele grupuri sociale au interpretat diferit Reforma şi au 
aşteptat diferite lucruri din partea acesteia. Mai mult, cursul şi evoluţia Reformei au 
depins în mare măsură de situaţia specifică a ţării în care a avut lor mişcarea. 
În polonia era Renaşterii şi Reformei a cunoscut un curs oarecum diferit de restul 
Europei. În oraşe, cu excepţia celor din Pomerania, Reforma nu a avut rădăcini adânci. 
Mişcările care au afectat marile oraşe , inclusiv Varşovia, în anii 1525-1526, au produs 
modificări minore în sistemul de guvernare locală.  
În Polonia, noile idei au fost adoptate de către nobilime, mai ales de cea de mijloc, care 
le-a adaptat nevoilor lor specifice, mai ales lupta împotriva magnaţilor şi a tronului. În 
acel timp majoritatea magnaţilor erau demnitari ai Bisericii. Istoricii apreciază că la 
începutul secolului al XVI-lea, circa 10-12% din latifundiile Poloniei aparţineau 
clerului. Arhiepiscopii şi episciopii stăpâneau sute de sate, iar moşiile lor erau mai mari 
decât cele deţinute de mulţi magnaţi. Chiar şi aşa ei au refuzat să ofere bani pentru 
nevoile ţării, pretinzând aplicarea privilegiilor de tip medieval care-i scuteau de diverse 
obligaţii către stat. Biserica era un fel de stat în stat, un corp strîin în trupul ţării. Ea 
avea administraţie proprie, trezorerie proprie şi tribunale ale căror jurisdicţii se 
extindeau asupra laicilor.    
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colorată a farmecelor trupeşti, ca, de exemplu în binecunoscuta lucrare 
religioasă din epocă intitulată Rozmyślania przemyskie (Dezbaterile de la 
Przemyśl). 

Dar artiştii acestor vremuri n-au „descoperit” doar frumuseţea feminină. 
Primele descrieri, poate într-un fel mai stângace ale naturii – florilor, 
câmpurilor verzi, cerului şi stelelor – descoperite, între alte lucrări, în aceleaşi 
Dezbateri, arătau faptul că omul începea să discearnă tot mai distinct frumuseţea 
lumii înconjurătoare şi, lucru mult mai grăitor, că el a recunoscut că această 
frumuseţe pământească, materială merita a fi descrisă în lucrările de artă. 

Pe lângă lucrările cu conţinut religios, deşi completate substanţial cu 
elemente laice, au apărut poeme şi epigrame dedicate direct problemelor 
sociale, politice, istorice şi ... dragostei. În afară de poemele epice şi cântecele 
dedicate unor evenimente  ca omorârea lui Andrjei Tęczyński, Wycliff, victoria 
de la Grünwald etc., au apărut poeme lirice în polonă, cuprinzând o gamă 
amplă de idei şi de subtilităţi ale sentimentelor. 

Poate că poemele lirice au apărut în rândul studenţilor ori poate 
printre povestitori şi muizicanţi voiajori, care circulau de-a lungul şi de-a latul 
ţării oprindu-se prin cârciumi şi pe la hanurile de la margine de drumuri. Odată 
cu trecerea vremii, respectiva formă literară a devenit tot mai cunoscută, alături 
de cântecele religioase, vechile povestiri şi legende despre sfinţi şi minunile 
săvârşite de aceştia. Poemele de dragoste erau concurate de tot felul de versuri 
ocazionale, panegirice şi pamflete recitate cu diverse ocazii, stârnind veselie sau 
indignare în rândul spectatorilor. În arhivele capitlului din Poznan s-a 
descoperit un document datând din secolul al XV-lea referitor la plângerea 
depusă de un anume Nicolae, preot paroh la Pniew, împotriva Părintelui Ioan, 
care, pe când bea o bere în hanul local ar fi compus versuri maliţioase (metra 
scandalosa) la adresa bunului nume al lui Nicolae, iar ulterior le-a scris pe un 
petec de hârtie pe care l-a afişat la biserică. Urmele multor astfel de 
certuridescoperite de istorici în vechile arhive sugerează rolul sporit al 
cuvântului scris în viaţa socială a acelor vremuri. 

Alături de acest gen de literatură creativă, larg răspândit, dar efemer, 
măruntă şi neînsemnată în ceea ce priveşte formatul ei şi contextul în care a 
fost scrisă, la începutul secolului al XVI-lea s-a dezvoltat literatura populară şi 
urbană, dev un mult mai mare calibru. În anul 1512 a apărut versiunea polonă a 
lucrării Marcholt, datorată lui Jan Koszyczki; un an mai târziu, versiunea 
Fabulelor lui Esop, realizată de Biernat din Lublin16, iar în 1530 Till 

                                                 
16 Biernat de Lublin (Biernat z Lublina, cca. 1465 – după 1529) poet, fabulist, traducător 
şi medic polonez. A fost unul dintre primii scriitori de limbă polonă cunoscut după 
numele său şi cel mai interesant dintre ei. A exprimat opinii plebeie, renascentiste şi 
religioase liberale. Biernat a scris prima carte în limba polonă, tipărită  în anul 1513, la 
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Eulenspiegel-ul polonez. În 1535, Martin Bielski17 a publicat lucrarea sa 
intitulată Żywoty filozofów (Vieţile filozofilor). 

Nici una dintre aceste lucrări nu era, însă, originală. În ele se foloseau 
din plin teme şi subiecte binecunoscute în antichitate şi în Evul Mediu şi 
asimilate în cultura polonă. Simplitatea frustă şi tendinţa lor moralizatoare, 
legată de o acută atitudine satirică îşi aveau rădăcinile în admiraţia tipic 
umanistă faţă de inteligenţa şi bunul simţ al omului. 

Ele elogiau în mod triumfalist viaţa cu multiplele ei bucurii, persiflau 
ascetismul şi alte relicve ale Evului Mediu. Natura plebeie a acestor lucrări are o 
evidentă savoare socială: un ţăran isteţ care-l păcăleşte pe un nobil sau o calfă 
săracă care- face de râs pe un bürgher bogat – acestea erau temele obişnuite ale 
povestirilor. De fapt era o schimbare de-a dreptul revoluţionară îmbrăcată sub 
masca atrăgătoare a aventurilor comice, a poveştilor şi a biografiilor meşteşugit 
spuse. 

În timp ce astfel de lucrări ajungeau în cercuri din ce în ce mai largi de 
cititori, curtea regală, magnaţii şi o parte  a nobilimii savurau  rafinata poezie 
polono-latină care a înflorit în prima jumătate a secolului al XVI-lea. Între cei 
care şi-au încercat talentul în acest domeniu s-a aflat şi Copernic, dar stelele de 
maximă strălucire pe firmamentul poetic au fost Andrzej Kryzcki, Joannes 
Dantiscus, dar cel mai mare dintre ei a fost Clement Janicki. 

Fiecare dintre aceştia trei avea o origine socială diferită.. Fără îndoială, 
Kryzcki, care era nobil şi nepotul influentului Peter Tomicki, care l-a prezentat 
curţii regale şi a rămas o forţă  în spatele carierei sale, a avut cel mai confortabil 
start în viaţă. Lucrurile au fost mult mai dificile pentru Dantiscus, fiul unui 
modest bürgher din Gdansk (numele lui adevărat a fost von  Hőfen, iar 
pseudonimul  Flachsbinder). A ajuns la castelul Wavel doar datorită talentului 
său, a manierelor lui elegante şi a abilităţii de a cuceri inimi. Dar odată ce i-au 
fost deschise uşile castelului Wavel, viaţa lui a urmat un curs asemănător celei a 
lui Kryzcki.  Ei au lucrat un timp împreună în cancelaria regelui, iar ulterior au 
fost trimişi în diver4se misiuni diplomatice în ţări vest-europene, profitând de 
această ocazie şi făcându-şi multe cunoştinţe din rândurile umaniştilor. Ca o 
încununare a carierelor lor strălucite, amândoi  au devenit înalţi demnitari ai 
Bisericii. În 1522, Krzyscki a fost numit episcop de Przemyśl, cinci ani mai 

                                                                                                                  
Cracovia, la prima tipografie polonă, condusă de Florian Ungler—o carte de rugăciuni, 
Raj duszny (Raiul Sufletului).  
Biernat a scris şi prima lucrare laică din literatura polonă: o colecţie de fabule în versuri, 
plebeie şi anticlericale, ca natură: Żywot Ezopa Fryga (Viaţa lui  Aesop Frigianul), 1522. 
17 Bielski, Martin, Marcin Bielski c.1495–1575, istoric şi poet polon. Lucrarea sa despre 
Istoria Poloniei, prima lucrare istorică scrisă în polonă, a fost finalizată de fiul său, 
Joachim Bielski. 
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târziu episcop de Plock, în 1530 Arhiepiscop de Gniezno şi Primat al Poloniei. 
Dantiscus a fost numit episcop de Chelmno în 1530, iar în 1537 a fost mutat în 
dioceza Warmia, unde a rămas până la moartea sa, în anul 1548.  Aici el a ajuns 
să se confrunte în dramatic cu Copernic. Bătrânul episcop, extrem de sensibil 
în chestiunea moravurilor subalternilor lui (poate pentru că el însuşi în tinereţe 
fusese renumit pentru numeroasele sale aventuri amoroase) a cerut ca N. 
Copernic, pe atunci canonic la Frombork, să o scoată din casa lui pe frumoasa 
lui rudă Anne Schilling , care îi era menajeră. Disputa s-a prelungit, ameninţând 
să se transforme într-un scandal deschis. În cele din urmă, Copernic a trebuit 
să se încline în faţa cererii şi să renunţe la lupta care, reflecta probabil 
sentimentele lui profunde pentru Anne. Porunca episcopului l-a condamnat pe 
marele astronom să-şi petreacă în singurătate ultimii săi ani de viaţă. 

Activităţile creatoare ale lui Krzycki şi Dantiscus au avut multe 
trăsături comune  în afara faptului că amândoi au scris în latina clasică, rekluată  
şi cultivată cu grijă de umanişti. În panegirice ocazionale ei l-au lăudat pe 
Sigismund I, Regina Bona şi pe alţii dintre binefăcătorii şi protectorii lor, în 
timp ce, în aceaşi perioadă ei au compus pamflete şi versuri defăimătoare 
împotriva celor pe care ei îi considerau ca fiindu-le adversari. Amândoi şi-au 
încercat mâna la scrieri politice şi istorice. Dantiscus a descris Congresul de la 
Viena din 1515 la care a participat, a elogiat  faptele cavalereşti ale războinicilor 
polonezi ţi a deplâns distrugerea Rutheniei de către tătari. Krzycki a ridicat în 
slăvi spendida victorie de la Obertyn (1531), a criticat într-o satiră usturătoare 
Seimul de la Piotrków (1531), iar într-un poem intitulat sugestiv Religionis et 
Reipublicae querimonia (1522) a deliberat în privinţa stării relaţiilor care 
predomină în ţară. Ca tineri, amândoi s-au bucurat de plăcerile mesei şi 
aşternutului şi au căutat să dea drumul temperamentelor lor angajându-se în 
nenumărate aventuri, rememorate ulterior în curajoase poeme erotice. 

Şocantă în poezia lor a fost sinceritatea, deseori vecină cu cinismul, cu 
care şi-au exprimat nevoile şi dorinţele lor materiale. Tot ceea ce a făcut parte 
din viaţa lor, de la necazurile de ordin financiar până la aventurile erotice au 
oferit un material  adecvat pentru scrierile lipsite de inhibiţii. Poezia lor 
prezenta tabloul unui om adevărat, cu toate slăbiciunile şi neajunsurile lui. 
Împreună cu accesoriile mitologice, care apăreau invariabil în scrierile 
umaniste, poemele conţineau nenumărate detalii realiste, descriau o lume plină 
de culoare, nuanţe şi arome, care erau atrăgătoare pentru simţurile omului. Deşi 
scrise într-o formă convenţională, nu doar datorită folosirii limbii latine, a fost 
totuşi o poezie neînfrânată şi pasionantă. 

Spre sfârşitul vieţilor lor, lucrările acestor doi poeţi şi-au pierdut 
veselia, a devenit mai gravă şi tot mai plină de conţinut religios. În parte acesta 
a fost rezultatul preluării înaltelor lor cinuri bisericeşti, dar şi datorită faptului 
că sfârşitul lor apropiat impunea reflecţia, pentru o re-evaluare a valorilor vieţii 
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şi o profundă analiză a trecutului. Kryzcki a început să scrie colinzi şi pastorale, 
imnuri şi cântece pascale dedicate cultului Fecioarei Maria. Bătrânul Dantiscus 
a compus în metru medieval nenumărate imnuri de slavă. 

Cu totul diferită a fost viaţa lui Clement Janicki, născut în 1516 într-o 
familie de ţărani din Januszkowo lângă Źnin (Polonia Mare). Marele lui talent şi 
abilităţile-i excepţionale au fost curând remarcate de către profesorii lui. A fost 
sprijinit să fie admis la Academia Lubrański din Poznań, iar ulterior Krzycki şi 
Kmita, l-au luat sub protecţia lor şi, pentru a-şi completa educaţia umanistă, l-
au trimis în Italia18. Dar, spre deosebire de protectorii lui, Janicki nu a 
îmbrăţişat niciodată o carieră diplomatică sau ecleziastică. El a fost şi a rămas 
poet19, iar lucrările lui au reprezentat punctul culminant atins de literatura 
polonă a primei jumătăţi a secolului al XVI-lea. El a scris în limba latină, însă a 
fost un poet polonez deplin. A fost autorul unei serii de poeme dedicate 
vieţilor monarhilor polonezi şi al epitalamului patriotic scris pentru căsătoria 
regelui Sigismund Augustus din 1543.. El a fost întâiul poet polonez care, în 
timpul şederii sale în Italia, şi-a exprimat în scris, nostalgia faţă de satul natal, 
faţă de câmpurile şi pajiştile  ondulatorii ale Poloniei Mari – sentimente în 
contrast acut cu spiritul cosmopolit care era dominant în acel timp în rândul 
umaniştilor europeni.. Janicki a fost şi cel mai proeminent poet liric al epocii, 
iar tandrele elegii scrise despre sine pentru posteritate dezvăluie o şocantă 
profunzime şi subtilitate a sentimentelor. 

El nu a cedat niciodată  orbeşte modelor predominante şi rareori a 
recurs la clasicismul care, cel puţin pentru cititorii contemporani, pare 
plictisitor.  Deosebit de frumoase şi cu adevărat moderne au fost descrierile pe 
care le-a făcut naturii. Copilăria petrecută la ţară, trăind ritmul regulat al trecerii 
anotimpurilor au lăsat o amprentă de neşters în sufletul lui. 

Vechea zicală că aceia pe care îi iubesc zeii mor tineri a fost valabilă în 
cazul lui Clement Janicki, poetul-laureat. El a murit în acelaşi an ca şi Copernic 
(ianuarie 1543), înainte de a fi împlinit 27 de ani, în înflorirea deplină a marelui 
său talent creator. 
 

                                                 
18 El, potrivit unor izvoare literare, a primit, la vârsta de 20 de ani, coroana şi laurii de 
poet din mâinile papei Clement al VII-lea. 
19 El a fost adesea nuimit în epocă  Tibul şi Catul al literaturii poloneze. 
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Şt. PETRA 
 

KHAZARII – UN IMPERIU UITAT 
 

 Estul Europei, adică teritoriul de 
la est de Nipru şi Don este puţin cunoscut 
în istoria sa, mai ales pentru perioadele de 
început ale evului mediu, când acest 
teritoriu era colindat de  popoare mai mult 
sau mai puţin migratoare, seminomade, 
„nomazi eurasiatici” cum sunt denumiţi de 
către unii savanţi, care au lăsat  puţine 
urme. Scrise mai deloc, doar amintirile 
diverşilor călători ce au trecut pe acolo în 
decursul timpului, monumente puţine, de 
vreme ce iurtele şi casele de lemn nu au 
rezistat timpului. 

Dar şi acolo au trăit oameni, care 
au făurit bunuri, au construit oraşe şi chiar 

imperii. 
 Unul  dintre aceste imperii a fost cel khazar, cu o perioadă de glorie 
de vreun secol, prin anii 700-800 e.n., care însă a lăsat în urma sa cel puţin 
două realizări importante. 

Originea khazarilor nu e prea clară, suprapunându-se mai multe 
teorii. Cea mai probabilă însă spune că ea se găseşte undeva în Mongolia,  pe 
la anul 400 e.n., în Imperiul hunilor albi, în zona lacului Aral. În sec. V îi 
găsim deja la nordul Caucazului, subordonaţi alanilor, iar în sec. VI-VII în 
Imperiului turcilor albaştri / Göktürk/de Apus. Populaţie eterogenă, ei sunt 
în bună parte albi, cu ochi albaştri, cu părul negru sau roşu, dar se găsesc 
printre ei  şi unii mai negricioşi „asemenea indienilor”. 

Deja în anul 627 ei sunt destul de importanţi pentru ca împăratul 
bizantin Heracliu să încheie o alianţă militară cu ei, împotriva Persiei. În 641, 
khazarii au suficientă putere să subjuge populaţii învecinate, vreo 30 până la 
urmă, printre care şi bulgari şi maghiari, popoare care le plătesc tribut – în 
blănuri şi bani de argint. 

În vremurile acelea, acolo, erau doar câteva centre de putere: 
Imperiul  bizantin, Califatul arab, Imperiul  sasanid persan, alături de care se 
afirmă şi cel khazar. 

Arabii, ce cuceriseră în câteva decenii Orientul Mijlociu, nordul 
Africii, Spania şi fuseseră opriţi doar la trecerea Pirineilor, în Franţa, încearcă 
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să cucerească teritorii şi dincolo de Munţii Caucaz, în est. Ei trec munţii, dar 
dau de Imperiul  khazar, care li se împotriveşte cu succes între 652-758, 
printr-o serie de războaie cu sorţi schimbători. Dacă în primul război khazarii 
câştigă teren şi influenţă, în cel de-al doilea capitala lor iniţială, Belangar, la 
nord de Caucaz, este distrusă, iar mai târziu, în 737, arabii ocupă şi 
următoarea capitală Itil/Atil, forţează trecerea kaganului khazar la 
mahomedanism, dar sfârşesc prin a se retrage, fără a putea lua în stăpânire 
teritoriul khazar. Retragerea lor dincolo de Caucaz înseamnă sfârşitul 
expansiunii teritoriale arabe, de vreme ce khazarii au reuşit să-i oprească şi, 
totodată afirmarea khazarilor ca imperiu. 

Dat fiind prestigiul câştigat, khazarii tratează de la egal la egal cu 
bizantinii, cu care întreţin permanente relaţii amicale, de colaborare, mai ales 
pe plan militar, dar şi politic uneori. Astfel, Iustinian II (704-5) se refugiază în 
Khazaria când are probleme la Constantinopol şi e detronat, după care îşi 
reia tronul şi luptă împotriva acelora ce l-au adăpostit. În 733 putem aminti 
căsătoria lui Constantin al IV-lea, împăratul bizantin, cu fiica kaganului 
khazar Ciciak/Tzitzak/Irina după botez, iar în 751 pe tronul bizantin urcă 
împăratul Leon Khazarul. 

Departe de a fi „sălbatici”, khazarii cultivă pământul stepei, au vii, 
cresc animale, au mine de aur şi argint în 
Caucaz, înfloresc meşteşugurile şi arta după 
modele persane şi bizantine mai ales. Au şi 
oraşe, în care majoritatea locuiesc în corturi 
şi case rotunde, dar există şi case de lemn şi 
chiar case regale din cărămidă, ca de ex. 
Belangar la nord de Caucaz, Itil/Atil , 
înfrăţit cu Khazaran – pe ambele maluri ale 
fluviului Volga, Kerson în Crimeea, fost 
oraş grecesc, Samandar, Sarkel, fortăreaţa şi 
oraşul de pe Don, construit de bizantini 
după 833 împotriva rhuşilor. Kievul, pe 
numele lui khazar Sambat, a fost de 
asemenea oraş khazar, cucerit de rhuşi/ruşi  
în 862. 

Dar, mai presus de toate, khazarii beneficiază de o poziţie strategică 
importantă, între Marea Neagră şi Marea Caspică –denumită „khazară” !-, la 
nord de Caucaz, pe Volga  şi Don, la întretăierea  a numeroase drumuri 
comerciale. Itil- capitala de pe Volga, este aşezată pe faimosul „drum al 
mătăsii” pe care se transportă mărfurile din China până în Occident, şi pe 
Volga,  acolo pe unde trece comerţul vareg/viking de la nord, din ţinuturile 
Mării Baltice şi până în sud la Marea Caspică şi ţinuturile persane. De la 
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Constantinopol, prin Marea Neagră, pe Don se poate trece pe Volga pe 
„drumul khazar”, apoi spre Caspica şi Persia cea bogată. Secole de-a rândul, 
Imperiul  khazar a asigurat  liniştea şi stabilitatea acestor rute comerciale şi un 
comerţ înfloritor. 

Conduşi de un „kagan”, ca reprezentant al puterii divine, el e dublat, 
conform principiului dualismului, de un „bek/beg” care deţine de fapt frâiele 
puterii, administraţia civilă, cât şi conducerea militară a oştilor. 

Aflaţi între Imperiul  bizantin şi Califatul arab, cu o religie şamanică 
turcică „păgână”, khazarii oscilează între creştinismul primului şi islamismul 
celuilalt, riscând să cadă sub influenţa religioasă, dar şi politică a unuia dintre 
ei. În manieră orientală, kaganul Bulan, conform legendei, convoacă câte un 
reprezentant al fiecărei religii la curte pentru a-şi expune argumentele. Iar 
câştigătorul acestei originale dispute teologice  a fost rabinul. Aşa că ... 
Imperiul  khazar a adoptat religia iudaică, începând desigur de la kagan şi 
nobilime. Dar e vorba de un proces şi încă unul destul de îndelungat. Încă la 
începutul sec. VII există deja khazari convertiţi la iudaism, aşa cum există şi 
alţii, convertiţi la creştinism ori islamism. În 740 se pare că a avut loc 
„întrunirea” şi adoptarea religiei iudaice de către khazari, dar abia în 830 ea 
devine religie de stat şi încă în trepte succesive, până în sec.al X-lea. Odată cu 
religia au fost adoptate şi scrierea ebraică, nume ebraice, cum are regele Iosif 
din sec.X, şcolile religioase şi sinagogile, sărbătorile ebraice şi studierea Torei. 
Decizia este însă evident una politică, aceasta fiind singura posibilitate de a 
prezerva independenţa Khazariei. De aici însă se naşte o întreagă poveste, cu 
repercusiuni până în zilele noastre. 

De altfel, aşa cum am văzut, există în acelaşi timp khazari evrei, 
creştini, musulmani şi şamanici ce trăiesc în bună pace. O astfel de toleranţă 
religioasă generală este pusă în evidenţă de mulţimea de evrei de ex. refugiaţi 
în Khazaria din Imperiul bizantin, atunci când acolo au avut loc persecuţii 
religioase, ori din Califatul arab. Totodată, în sistemul juridic sunt prevăzuţi 
ca judecători supremi doi pentru convertiţii evrei, alţi doi pentru musulmani, 
alţi doi pentru creştini şi unul pentru cei şamanici turcici ori un preot pentru 
slavi. 

Ungurii, vecinii şi subordonaţii khazarilor vreme de veacuri, au totuşi 
o origine aparte – fino-ugrică, din Asia Centrală, „rătăciţi” printre popoare în 
majoritate de neam turcic. Ei se tot deplasează spre apus, un timp îndelungat 
aşezaţi fiind în Imperiul khazar. Odată cu presiunea pecenegilor ce vin şi ei 
spre apus, maghiarii se mută la vest de Don, în Levedia =?? Etelköz, teritoriu 
important ca punct de pornire, dar extrem de imprecis localizat geografic. 
Apoi, în 830 ei pornesc, sub conducerea lui Árpad (conducător pus de 
khazari !), spre Ungaria. În 862 îi găsim în bazinul carpatic, iar în 896 ocupă 
Câmpia Panonică, unde rămân  şi întemeiază un regat stabil şi puternic. Mai 
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interesant pentru noi este că cele şapte triburi de maghiari sunt însoţite de 
trei triburi de khazari rebeli – kabari, care se stabilesc, în Transilvania şi mai 
ales în Biharia. E posibil, după unii autori, ca Menumoruth să fi fost  de 
origină khazară, ca şi Gyula, cel care se împotriveşte un timp creştinării şi va 
fi înfrânt de regele maghiar Ştefan cel Sfânt după anul 1000. 

Un alt popor important pentru khazari îl constituie vikingii, cei care 
pornesc din ţinuturile nordice, din Peninsula Scandinavă, în lungile lor 
expediţii războinice şi de jaf  şi ocupă în scurt timp teritorii în Anglia, Franţa, 
Spania, sudul Italiei şi atacă Constantinopolul dinspre vest. O altă ramură a 
lor, varegii, denumiţi şi poporul rhus/rous/rus, pornesc dinspre Suedia în 
sudul Finlandei, ajung în 750 la lacul Ladoga (lângă Sankt Petersburgul de 
azi), se angajează mercenari în Imperiul  bizantin, iar în 859 iau deja tribut de 
la popoarele din nordul Rusiei actuale. În 860, Rurik, întemeietorul primului 
stat rus, se stabileşte la Novgorod, ca apoi, în 862, rhuşii/ruşi să cucerească 
Kievul de la khazari, întemeind regatul Rusiei Kievene, sub conducerea lui 
Oleg/ Helgu. Treptat, ruşii slăbesc puterea khazară şi le iau locul, atât ca 
teritoriu, cât şi ca influenţă politică, ajungând aliaţii bizantinilor. Atacul 
ruşilor, conduşi de Sviatoslav, asupra capitalei khazare Itil subminează statul 
khazar, iar când, în 1016, flota bizantină împreună cu armata rusă atakă 
Khazaria, imperiul acesta se prăbuşeşte definitiv, rămânând însă o vreme un 
stat khazar mai redus ca suprafaţă, condus de Gregorius Tzul. Nu putem să 
nu amintim însă că aceşti khazari au avut o influenţă destul de importantă 
asupra statului rus în formare. 

Menţiuni despre khazari găsim însă şi în secolele următoare, amintite 
fiind comunităţi khazare în Kiev, Kuban, pe Volga, în Caucaz, chiar şi la 
1648 existând sate khazare pe Nipru, distruse de răscoala lui Bogdan 
Hmelniţki. Cucerirea mongolă din 1239 şi ciuma neagră din 1347-1348 
spulberă ultimele rămăşiţe khazare. 

Un număr important de khazari se refugiază în Ungaria, Cehia, dar 
mai ales în Polonia, stat recunoscut în epocă pentru toleranţa ei religioasă 
deosebită.. De aici şi ideea, promovată încă de la sfârşitul sec.al XIX-lea de 
Ernst Renan, apoi cu insistenţă de A.N.Poliak (Israel, 1944) şi Arthur 
Koestler (SUA, 1976), că evreimea est-europeană ar proveni în majoritateea 
ei (!??) din khazarii turcici iudaizaţi – „evrei khazari” şi nu din evreii semiţi 
trimişi în exod de romani şi care se stabilesc în Italia şi de acolo ajung în 
Spania, Franţa, Germania, Polonia de-a lungul timpului. Aşkenazii /evrei 
răsăriteni, majoritari printre evreii de azi, ar fi astfel de origine turcică şi nu 
semitică, iar antisemitismul n-ar avea nici un temei, ca de altfel nici statul 
Israel. Dar, însuşi Koestler a vorbit doar de o parte a evreilor răsăriteni că ar 
fi de origine khazară şi nu de toţi, iar existenţa statului Israel îşi are 
justificarea, în opinia lui, în hotărârile ONU şi în drepturile la existenţă statală 



 30

a oricărui popor, iar nu în originea rasială a populaţiei. Pe de altă parte, se 
pare că nu putem vorbi de iudaizarea întregii  populaţii khazare. Aşa cum am 
văzut, o parte a acesteia s-a creştinat ori s-a islamizat, iar o altă parte a rămas 
la vechea religie iniţială şamanică, la vechile tradiţii religioase. Doar ştim că, 
în acele timpuri, adoptarea unei religii străine se făcea de sus în jos, de la rege 
şi nobili către popor, cu forţa de cele mai multe ori, în timp, aşa cum s-a 
întâmplat şi la maghiari de ex. 

Din păcate, istoria khazară şi convertirea khazarilor la religia iudaică 
dă naştere astăzi la puternice controverse, doar în parte bazate pe o 
argumentaţie de tip ştiinţific, pe cercetări istorice, la atacuri antisemite de 
joasă speţă, folosind ca pretext „originea khazară” a evreilor est-europeni. 
Desigur că, o parte a acestora – e greu de stabilit cât anume – a beneficiat de 
pe  urma aportului estic khazar, dar, se pare că această parte s-a resorbit în 
ansamblul populaţiei evreieşti - provenită din vest, din Germania. Există 
dovezi remarcabile ale existenţei evreilor în Franţa şi Germania înainte de 
sec.al VII-lea, deci înainte de iudaizarea khazarilor din 740, de ordin 
arheologic şi documentar, ca şi a migraţiei treptate a acestora spre est, mai 
ales în urma primei cruciade, soldate cu mari pogromuri, şi a groaznicei 
epidemii de ciumă neagră din 1348, de care sunt învinuiţi pe nedrept evreii, 
care, ca urmare, se refugiază în Polonia după această dată. Limba idiş, vorbită 
de majoritatea aşkenazilor, are la bază un dialect german iar nu turcic, cum ar 
fi trebuit să arate dacă aceşti evrei ar fi fost în majoritate khazari. În prezent, 
majoritatea autorilor acceptă dubla provenienţă a evreilor răsăriteni, de o 
provenienţă vestică, germană majoritară şi una estică, khazară minoritară, cu 
un aport genetic, după ultimele cercetări (2005) de cca. 12 %. 

Imperiul khazar rămâne în istorie, în cele din urmă, prin 
singularitatea convertirii populaţiei unui stat la religia iudaică şi, mai ales, prin 
oprirea invaziei arabe în estul Europei, prin rezistenţa armată îndelungată şi 
puternică împotriva acesteia. Dar mai rămâne şi promovarea puternică a 
relaţiilor comerciale, dar şi de alt gen, între est şi vest prin intermediu khazar. 
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Adrian Botez 

 
IN MEMORIAM ANDREI VARTIC… 

 
Rar mi-a mai fost 

dat, în viaţă, să văd (din 
depărtare, pentru că nu 
am avut bucuria de Duh 
să-l cunosc direct…”faţă 
către faţă”…!) un  spirit 
mai neastâmpărat, mai 
încăpăţânat scormonitor 
şi mai uluitor de divers (şi 
profund!) creator, decât 
acela al româno-

basarabeanului 
ANDREI VARTIC20! 
Sărea, cu o naturaleţe 
uluitoare, de la un studiu 

bizantin ori renascentist, la problemele informaticii ori fizicii/spectroscopiei, 
de la poezie la proză ori eseistică/jurnalistică arzător militantă, de la 
economie locală la politică mondială, de la tragedia basarabeană multi-
seculară (de-acum…), la pierderea suferită de românii toţi (cu efecte, seculare 
şi…secularizante, probabil, de-acum încolo…!), prin plecarea la cele veşnice 
a celui de-al Cincilea Patriarh al României,  Preafericitul Teoctist… - de la 
politica machiavelică a Rusiei/URSS-ului, la scrierea ori punerea în scenă a 
unor piese de teatru cvasi-geniale, adânc muşcătoare…Şi, în toată această 
febrilitate de acţiune, ANDREI VARTIC a fost un vizionar – nu şi-a 
pierdut o singură clipă, măcar, aspra luciditate, nu s-a lăsat înşelat de 
prejudecăţi ori de aparenţe…Se lămurise, pe pielea lui şi a Neamului lui, şi cu 

                                                 
20 - Specialist în fizică şi spectroscopie; regizor de teatru, actor; om politic; publicist, 
scriitor; cercetător ştiinţific, editor, filozof şi promotor al culturii; fruntaş al mişcarii de 
eliberare naţională din Republica Moldova. S-a născut 21 oct. 1948, în comuna 
Dânceni, jud. Chişinău (acum, raionul Ialoveni), în familia lui Vasile Vartic şi a Zinoviei 
(n. Constantinov). Familia Vartic s-a strămutat la Dânceni din satul Marmora, de langa 
Piatra Neamţ, la începutul sec. XIX. Pe linie maternă, este îndeaproape înrudit cu 
sociologul şi folcloristul Petre Ştefănucă (1906-1942), discipol al Şcolii sociologice a lui 
D. Gusti, martirizat după ocuparea Basarabiei de către sovietici. Bunicul său, Andrei 
Constantinov, fost primar la Ialoveni, a murit în Gulag  (la Magadan) ca deţinut politic. 
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Moscova, şi cu Washingtonul… - cât şi cu trădările penibile ale 
Bucureştiului… - cât şi cu corul hienelor „globalizării”… – pentru că 
ANDREI VARTIC a mers, viaţa lui toată, cu verbul eminescian, săpat pe 
frunte: “O, naţie iubită!/Vei înţelege doru-mi, vei şti să-l preţuieşti?/Voi să te văd, 
iubito! nu fericită  - mare!/Decât o viaţă moartă, un negru vis de jele,/ Mai bine stinge, 
Doamne, viaţa ginţii mele(…)” – cf. Mihai Eminescu – ANDREI 
MUREŞANU -  Tablou dramatic într-un act). Căci, iată ce zicea 
ANDREI VARTIC: „(…) se mai întreabă intelectualii basarabeni, cine o fi trimis la 
Chişinău, direct sau indirect, grupul troţkist de la Preşidenţia RM care, la rândul lui, îl 
consiliază pe Voronin? Moscova? Washingtonul?” (cf. Stere, sau niciodată cu Rusia ! 
Agresiunea permanentă – de Andrei Vartic, Chişinău).  
(...) Ştiinţa arheologiei demonstrează irefutabil că Basarabia este ţinut de geneză a 
poporului român.(...)  

Iata ca am ajuns sa o vedem si pe asta: cativa arginti nenorociti, 
imprastiati si pe zece ani, pun la indoiala unitatea poporului roman in pragul 
de incertitudini al Globalizarii. (...) Doar sa se scoata hotarele de pe Prut, 
hotare pe care, asta chiar ar trebui s-o stie jurnalistii "Cotidianului", statul 
roman trebuia sa le darame in ziua cand URSS a disparut, Republica Moldova 
inca nu exista, iar un milion de romani din Basarabia construiau peste Prut 
acel miraculos "pod de flori" pe care, asa e mintea cotidiana, unii cetateni 
romani de la Bucuresti l-au si uitat. In fine, sa impartim 25 miliarde la 4 
milioane (atatia romani sunt in Basarabia si Bucovina) si vom obtine 
infinitizimala suma de 6250 de EURO care ar trebui sa lecuiasca strasnica 
rana comunisto-nazista din 28 iunie 1940. Imprastiati pe 10 ani, cum se 
vaietau jurnalistii de la " Cotidianul", asta ar insemna cate 625 de EURO, 
bani pe care romanii din Basarabia si-i vor dona fara sa se scotoceasca prin 
buzunare in fondul re-unirii Basarabiei cu Romania. Dar daca impartim 
aceasta suma la tot prinosul de 30 milioane a poporului roman, la vectorul lui 
de devenire si peste o suta, si peste o mie de ani, chiar iti vine a rade de 
ridicola aritmetica geopolitica a ziarului bucurestean "Cotidianul" din ziua de 
2 octombrie 2006. BASARABIA UITATA” – (cf. PREŢUL 
REUNIFICĂRII - Sau de ce Germania a numărat nemţii, şi nu banii din 
buzunarele lor? – de ANDREI VARTIC, Chişinău, Basarabia). 

…Dar, ceea ce este încă şi mai important şi mai rar, în lumea noastră 
de azi – rar mi-a fost dat să văd un “furtunatic”Ariel, altoit peste un Duh de-o 
gravitate şi acuitate hamletian-shakespeare-iană…! …un Duh de-o credinţă mai 
fierbinte şi mai neclintită, în valorile şi viitorul Neamului din care a purces spre Fiinţă şi 
Lumină! 

…Şi, iată, Dumnezeu ni l-a luat (pe 2 iunie 2009…zi însemnată, în 
sufletul său, de orice român adevărat, cu piatră neagră…) şi pe fratele 
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Vartic…Ne-a mai răpit un LUPTĂTOR CRUCIAT AL NEAMULUI 
ROMÂNESC… 

…Doamne, văd, privesc cu spaimă, cum ni-i răpeşti, într-un ritm atât 
de grăbit, pe “stâlpii Neamului”…” – …oare avea-vei îndurarea şi grija de a ni-
i şi naşte/re-naşte, într-acelaşi ritm uluitor de grăbit…?! Pe aceşti vajnici şi 
vrednici luptători pentru Neam şi Cruce avea-vei mila să ni-i redai, sub alte 
chipuri, fireşte, dar cu acelaşi foc mistuitor în piept?! 

... Dumnezeu ne loveşte, pentru multele şi marile noastre păcate... 
Dumnezeu ni-i răpeşte pe luptătorii cei mai mari, generoşi,  mai plini de 
Duhul curajului şi de Puterea Dumnezeiască a Luminii...!!! De unde se vor 
mai naşte astfel de OAMENI, precum a fost ANDREI VARTIC?! Eu, un 
biet om, scrutez zările româneşti, şi nu văd … Nădejdea mea, Doamne, este 
că nu ai spart tiparul, după care plăsmuitu-l-ai pe ANDREI VARTIC, şi 
privirea Ta atotvăzătoare nu se va întoarce de la noi, şi tot nouă ne vei rândui 
noi “vartici”, noi patrioţi sublimi, cu zâmbetul Izbânzii Luminii pe feţe, 
precum a fost ANDREI VARTIC…!!! 

...Dumnezeu să-l ierte, pe ANDREI VARTIC, pentru păcatele lui 
de om  muritor - şi să-i odihnească sufletul "acolo unde este lumina cea fără de 
amurg, şi unde sunt patru răsărituri"...! Fie ca Dumnezeu să nu scape din poalele 
Lui pe acest năcăjit Neam al lui Eminescu... – al formidabil de smeritului ”biet 
român, săracul”…Dumnezeu Cel Preaînalt, mult prea înalt pentru minţile şi 
sufletele noastre storcite, să apere acest neam, să ne apere şi pe noi, 
nemernicii, cei cu grabe năuce şi cu dureri şi griji tot mai meschine...!!! 

... Să se îndure Dumnezeu şi să ne strângă tot mai mult, inimă lângă 
inimă, “vartic” lângă “vartic” (nota mea: “varticul” este unitatea de măsură, din 
contemporaneitate, a patriotismului, a arderii Duhului, pentru Dumnezeu, 
Neam şi Patrie…!) - pe toţi pe câţi diavolul încă nu ne-a orbit cu uitarea celor 
sfinte, pe toţi cei ce nu am uitat, încă, ce-i aceea Dumnezeu al Ortodoxiei, ce-
i aceea Patrie Veşnică şi ce-i acela Neam Metafizic, de deasupra de bântuiri-
vântuiri ale istoriei nebune! 
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Mircea Borcilă 
 

Pentru un „INSTITUT LUCIAN BLAGA”  
la Cluj-Napoca 

 
 Ideea înfiinţării unui aşezământ 
instituţional consacrat cultivării  spiritului creaţiei 
lui Lucian Blaga la Cluj-Napoca s-a înfiripat încă în 
săptămânile şi lunile imediat următoare lui 
Decembrie 1989, o dată cu iniţiativa grupului de 
intelectuali care au fondat „Societatea Culturală” ce 
poartă numele marelui scriitor şi filosof. Cum stă 
înscris în însăşi emblema ei, menirea acestei 
asociaţii a fost aceea  de „a construi spaţiul cel mai 
potrivit pentru găzduirea şi coordonarea exegezei blagiene 
naţionale  şi, în cele din urmă, internaţionale”. Regretatul 
Liviu Petrescu şi cei ce i  s-au alăturat în aspiraţia 

de înfăptuire a acestui generos şi curajos proiect, au considerat, cu îndreptăţire, că 
„cel mai potrivit spaţiu” care  se oferea, în momentul demarării „construcţiei” visate, nu 
putea fi altul decât cel dintre zările unui Festival Internaţional,  - un spaţiu în care 
conceptele şi elaborările colocviului ştiinţific de exegeză literară şi filosofică să fie 
„acompaniate”, contrapunctic dar armonios, de ecourile ritmurilor poeziei adunate în 
recitalurile   poeţilor, de spectacolele de teatru şi de manifestările plastice şi 
muzicale, inspirate din opera, sau dedicate personalităţii, lui Lucian Blaga. În 
această configuraţie oarecum „janusiană” – pe de o parte, cu o „faţă” ştiinţifică, 
riguroasă şi academică, iar pe de altă parte, cu una artistică, inspirată şi festivalieră – 
s-a ajuns, iată, la cea de a 19-a ediţie a  Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, care 
preludiază aniversarea de anul viitor a primilor 20 de ani de activitate ai  „Societăţii 
Culturale Lucian Blaga” la Cluj-Napoca. 
 Ne pregătim să întâmpinăm, însă,  nu doar un moment aniversar, ci şi 
unul de răscruce pentru destinele acestui proiect  cultural. Succesul naţional şi 
internaţional agonisit în aceste prime două decenii  a condus  treptat, dar inevitabil, 
la nevoia unei reconfigurări a profilului de organizare  a manifestărilor 
clujene.  Această nouă exigenţă s-a afirmat tot mai pregnant pe măsura 
multiplicării dimensiunilor artistice implicate  – pe de o parte, şi a expansiunii şi 
consolidării colocviilor ştiinţifice – pe de altă parte. Ne găsim, astăzi, în momentul 
în care se impune cu necesitate organizarea autonomă, pe baze proprii şi 
permanente, a activităţilor exegetice, urmând ca manifestările festive, de la 
fiecare început de mai, care şi-au câştigat definitiv locul lor ireductibil în agenda 
culturală a Cetăţii, să continue să împodobească viaţa spirituală a Clujului cu 
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rezonanţa distinctă a „Festivalului Internaţional de Poezie”.  În sprijinul unei 
asemenea dezvoltări, prin autonomizarea celor două direcţii,  s-au pronunţat, în 
ultimii ani, în repetate rânduri, numeroşi participanţi, precum şi cei mai 
proeminenţi dintre colaboratorii şi susţinătorii iniţiativei noastre, între care vom 
menţiona, aici, doar numele Preşedintei de Onoare a Societăţii, doamna Dorli 
Blaga, fiica Poetului, şi pe cel al fostului nostru Primar şi actual Prim Ministru al 
Guvernului României, profesorul Emil Boc, de asemenea membru de onoare al 
Societăţii noastre. Cu deplina conştiinţă a momentului foarte dificil pe care îl 
traversăm, trebuie invocate, în acest context, în termeni extrem de succinţi, câteva 
dintre realităţile faptice care  îndreptăţesc şi obligă, în acelaşi timp, la pasul 
hotărâtor al organizării autonome a activităţilor de cercetare dedicate operei 
lui Lucian Blaga. 
 Împlinirea primelor două decenii consemnează, de pe acum, o neaşteptat 
de masivă şi de importantă bogăţie a rezultatelor exegetice dobândite în cadrul 
simpozioanelor şi colocviilor internaţionale desfăşurate sub egida Societăţii „Lucian 
Blaga”. Dacă luăm în calcul toate texele editate în urma Simpozioanelor de la Cluj-
Napoca – în volumul Eonul Blaga. Întâiul veac (Bucureşti,”Albatros”, 1997), şi , 
mai ales, prin devoţiunea Irinei Petraş, în seria de volume Meridian Blaga  (Cluj-
Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000-2008) – pe de o parte; iar, pe de altă parte, în 
lucrările Colocviului Internaţional Lucian Blaga , organizate şi publicate prin 
strădania lui Horia Bădescu, la Paris („Cahiers Bleus”, 1995-2004)  --,  numărul 
culegerilor de studii editate până în prezent se ridică, în total, la 18 volume! Între 
coperţile acestora, numărul textelor individuale publicate depăşeşte cifra de 350, iar 
cel al autorilor de 230. Trebuie subliniat, desigur, că între autori se înregistrează 
nume de mare prestigiu din mai multe ţări şi culturi, din Europa, America şi Asia. 
Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra anvergurii şi ponderii acestei autentice 
mişcări ştiinţifice, s-a realizat, recent,  o culegere reprezentativă, prin recursul la o 
selecţie severă, în limitele unui volum „sinoptic” de peste 600 de pagini, în format 
mare: Meridian Lucian Blaga în lumină 9 (Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009). Acest 
volum cuprinde 130 de texte, de 111 autori, în limbile: română, franceză (23), 
germană, engleză, italiană. 
 Această considerabilă zestre editorială se impune a fi evaluată, desigur, în 
ansamblul ei, în primul rând în perspectiva câştigului pe care ea îl aduce la o mai 
profundă cunoaştere a monumentalei opere blagiene. Fără a încerca, aici, o 
asemenea evaluare, trebuie admis, dincolo de orice dubiu,  că aceste mii de pagini 
contribuie, în foarte mare măsură, la împlinirea aspiraţiei iniţiale de constituire a 
unui  centru naţional de tezaurizare şi valorizare a creaţiei lui Lucian Blaga. Aceste 
volume reprezintă, în acelaşi timp, dacă nu o paltformă consolidată, cel puţin un 
temeinic preambul pentru abordarea frontală şi sistematică a obiectivelor majore, 
de perspectivă, pentru care a fost fondată Societatea Blaga. Între aceste obiective, 
reamintim că figurează : elaborarea unor lucrări colective, care să pună în lumină 
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originalitatea şi fecunditatea viziunii blagiene, atât în opera sa literară, cât şi în cea 
filosofică; realizarea unei investigaţii cuprinzătoare privind traducerile şi răspândirea 
operei lui Lucian Blaga în întreaga lume; elaborarea unei lucrări monografice 
colective asupra moştenirii literar-filosofice blagiene, menite să contribuie la 
cunoaşterea, afirmarea şi impunerea valorilor perene ale acestei opere pe orbita 
internaţională (cu ediţii în limbi de mare circulaţie). 
 Cu aceste obiective majore în gând şi încurajaţi, atât de rezultatele 
menţionate, cât şi de sprijinul permanent al autorităţilor locale, am înaintat, în 
noiembrie 2008, primul „dosar” pentru înfiinţarea unui „Centru Lucian Blaga” la 
Cluj-Napoca, dosar în care am prezentat şi Programul acestui „Centru”, pentru 
prima lui perioadă de activitate. Precizăm, doar, că acest Program prevede şi 
colaborarea unor profesori universitari şi savanţi de prestigiu nu numai din ţară, ci 
şi din Austria, Franţa, Anglia, Statele Unite şi Spania. Între aceştia, avem privilegiul 
de a menţiona, aici, şi susţinerea uneia dintre personalităţile proeminente ale acestei 
epoci, profesorul Basarab Nicolescu,  de la Paris, fondator al mişcării mondiale a 
transdisciplinarităţii, în spiritul căreia înţelegem să înscriem şi noi valorizarea 
fundamentării filolosofice blagiene a domeniilor culturii. Dorim să mai menţionăm 
că, în motivarea Proiectului instituţional propus, ne-am referit, între altele, şi la 
impresionanta declaraţie a Primarului de atunci al municipiului nostru, care 
sublinia, în presa locală, că ar fi cu totul regretabil, dacă nu chiar „o ruşine”, ca 
o asemenea instituţie, pe care o preconiza şi Domnia Sa, să nu-şi poată găsi 
locul în Cluj-Napoca, oraşul  care l-a adoptat pe Lucian Blaga ca pe cel mai 
important fiu al său, alegându-l, chiar, -- să ne amintim! --  într-o anchetă media din 
2001, drept „CLUJEANUL MILENIULUI”.  

În aşteptarea demersului oficial al autorităţilor loca, privind constituirea şi 
funcţionarea aşezământului instituţional preconizat,  am aflat, recent, că un 
asemenea „Centru” a luat fiinţă, deja, în altă parte decât în Cluj-Napoca, şi am 
adresat, din toată inima, felicitările Societăţii noastre colegilor din Alba Iulia, care  
au reuşit această izbândă. Departe de ideea  absurdă a unei „competiţii” pe acest 
tărâm, împărtăşim convingerea că şansele iniţiativei clujene se consolidează, în acest 
fel, şi se profilează mai exigent în raport cu premisele distincte menţionate. În 
pofida întregului complex de factori defavorabili, ţinând de contextul „crizei” prin 
care trecem, nu ne îndoim că forul  Consiliului Local al Municipiului va aproba, în 
acest an,  înfiinţrea cadrului instituţional solicitat. Luând în considerare toate 
realităţile faptice invocate, Societatea Culturală „Lucian Blaga” îşi manifestă deplina 
încredere că va putea sărbători aniversarea primelor două decenii de activitate prin 
inaugurarea nu a unui simplu „centru” de studii, ca multe altele , ci a unui  
„INSTITUT LUCIAN BLAGA” LA CLUJ-NAPOCA, pe măsura exigenţelor 
impuse de prestigiul cultural al acestui municipiu şi de importanţa europeană a 
tezaurului  spiritual blagian. 
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Victoria MILESCU 

 
UN SAVANT POET 

 
 Om de ştiinţă şi poet, Denis Buican a rămas în Franţa în 1968, pentru, 
după cum mărturisea, libertatea gândirii filozofice şi ştiinţifice şi pentru posibilitatea 
de a publica poezie pură ,,fără sabia lui Damocles a realismului socialist‘‘. S-a cunoscut cu 
mulţi alţi români iluştri din străinătate, cu unii a corespondat, cu alţii s-a plimbat pe 
străzile Parisului: Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Virgil Gheorghiu, 
Vintilă Horia etc. Pe numele său complet Dumitru-Denis Buican-Peligrad, 
cunoscutul biolog genetician a publicat zeci de cărţi ştiinţifice, completând teoria 
lui Darwin cu o teorie proprie, teoria sinergică a evoluţiei, dar celebritatea i-a adus-
o teoria biognoseologiei. Ca poet, a publicat cinci volume, dintre care două în 
limba franceză, traducerea acestora în limba română datorându-se poetului George 
Corbu.  

Noul său volum de versuri, Mărgăritare negre, apărut la Editura CD Press, 
Bucureşti, 2008, 208 p., este conceput ca un testament liric marcat de obsesia 
zădărniciei. Versurile au o rostire gravă, ceremonioasă, solemnă dând impresia de 
ieşire din timpul în care trăim, transgresând gusturi şi epoci. Imaginarul se dezvoltă 
din amalgamarea elementelor cosmice, ţinând de haos, genuni, infinit, cu 
elementele telurice, cu lumi aflate în zvârcoliri sociale, politice, religioase 
determinând o atitudine de profundă dezamăgire, de pesimism în cel mai înalt 
grad. Tensiunea e bine susţinută prin rupturi de planuri cu trimiteri la eterna luptă 
dintre bine şi rău, dintre întunericul increatului şi lumina la fel de înspăimântătoare 
prin acuitatea dezvăluirii nimicului atotstăpânitor. Autobiografia lirică se contemplă 
în biografia universului, din al cărui neant poetul smulge mărgăritare negre, 
necontaminate de lumină, neşlefuite de evoluţie. Eul liric e ,,vecin cu abisul‘‘, cu 
,,potecile de fum‘‘.  

Ceea ce este ascuns şi nedezvăluit e supus unei analize lucide, căci savantul 
se ridică împotriva dogmei, iar poetul răzvrătit sfidează întunericul tainei ce poate 
să aparţină fie sufletului, fie universului. Luminată, taina nu ne mai subjugă, nici nu 
ne mai fascinează. ,,Ceru-i un ţest/ răsturnat - / Palimpsest/ destrămat./ Ce să mai cat/ În 
timpul surpat?/ Ruină/ cu Moartea vecină…‘‘ (Palimpsest destrămat). Tonul auctorial face 
apel la raţiune, clamând deriziunea vieţii noastre raportate la dimensiunile 
universului încercând să acrediteze o anumită postură a limbajului ştiinţific 
limbajului poetic.  
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Lucia OLARU NENATI     
                                      

POETUL 
  Celui mai Înalt dintre noi 

 
Cel ce rostuie hotarul 
Fiindului de nefiind 
Cel ce ştie turna-n trupuri 
Ploaia-sufletul de-argint 
Pînă nu se mai înseamnă 
Fiindul de nefiind, 
Cel ce văzul azi îl umple 
Dară vine de nicicînd 
Iar cînd lutul i se surpă 
Se-mprăştie peste lume 
Ca o ploaie de argint... 
 
Solzul frunzei viu în lună 
 

De-al său suflet strălucind. 
 

E FRIG 

E frig, uneori, Doamne, pe lume 

Şi plouă cu frig 
Atunci cînd îmi pare că nu mă auzi  
Că te strig. 
 
E frig şi noroi şi mocirlă şi ceaţă 
Atunci cînd mă-ntreb pentru ce 
M-ai trimis, fără ştire 
Spre viaţă. 
 
De-atîtea ori mi se face pustiu 
Şi cuiul mă doare în palme şi plîng 
Eli, Eli, ...mă auzi cînd te strig? 
Curge în lacrimă ochiul cel stîng 
Se face de seară şi-atîta de frig. 
 
Dar fi-va lumină aşa cum a fost 
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Cînd gîndul cel mare al Tău s-a născut 
Şi spinii din frunte-nfloresc într-un rost 
Al noului nalt început. 

ORA  FOTOGRAFIILOR 
 
Iată veciile altoite pe trupul speranţei 
În rama de bronz a cadrelor vechi: 
Ochii bătrînului bucurîndu-se de viaţa lui din demult 
Ţinîndu-şi  de mînă iubirea de-atunci  
Sfios mîngîietor triumful inimii sale  
Crezîndu-se veşnic. 
În spatele lor turla bisericii, albă şi ocrotitoare  
Asigurîndu-le, parcă şi lor un strop de veşnicie 
Ce-avea mult prea scurtă să fie. 
 
Apoi o poză de grup cu poeţi. 
Li se vede nimbul pe zare 
In diferite culori: cel falnic şi-nalt  
Un nimb verde împrumutat de la frunze, 
Cel subţire cu trupul de lujer 
Poartă pe frunte o coroană de aur albastru, 
Ceilalţi, cu chip de trufie 
Demascaţi fiind de absenţa ovalei lumini… 
 
Azi nu mai sunt, 
Seceraţi fost-au ca fînul pe arie. 
Uneori, doar  noaptea sub lună  
joacă  nimburile celor aleşi dintre muritori 
Strălucind cum părelnice focuri 
Jucau odinioară pe comori. 
  
Iată, vine iarăşi un fotograf 
Avid de  adevăr 
Fremătînd de setea gloriei  
De-a aduna timpul ce nu se poate cuprinde. 
În mica lui maşinărie de mister 
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Dr. Napoleon SĂVESCU, 
Fondator & Preşedinte al  
"Dacia Revival International Society" of New York (S.U.A.) 
 

DACIA  
 

        M-am întrebat de multe 
ori care este motorul 
schimbărilor positive într-o 
societate şi trebuie să recunosc 
că de cele mai multe ori sunt 
tinerii, care refuză să accepte 
un adevăr relativ, mincinos, 
contestabil. Ei sunt cei ce nu 
sunt legaţi de interese politice 
ori religioase de moment, ei 
sunt cei ce caută un adevăr 
absolut. Deci pe ei îi îndemn 
să-şi întrebe profesorii de 
istorie şi de limba română: Cât 
la sută din Dacia a fost cucerită 
de romani? Şi dacă profesorul 
ştie răspunsul: 14 % din 

teritoriul Daciei (care se întindea de la vest la est, de la lacul Constanţa-Elveţia 
de azi şi până dincolo de Nipru). 

Urmează altă întrebare: Câţi ani au ocupat romanii acei 14% din 
teritoriul Daciei? Şi dacă profesorul va răspunde: numai 164 ani, atunci puteţi 
merge la următoarea întrebare: Soldaţii "romani" chiar veneau de la Roma şi 
chiar erau fluenţi în limba latină ? Aici le va fi şi mai greu să vă răspundă, căci 
acei soldaţi "romani" vorbeau orice limbă numai latina nu! Cohortele aflate pe 
pământul Daciei cuprindeau soldaţi din diferite părţi ale imperiului roman, 
uneori foarte îndepărtate. Găsim Britani din Anglia de azi, Asturi şi Lusitanieni 
din peninsula Iberică, Bosporeni din nordul Mării Negre, Antiocheni din 
regiunile Antiochiei, Ubi de la Rin , din părţile Coloniei, Batavi de la gurile 
acestui fluviu, Gali din Galia, Reţi din părţile Austriei şi Germaniei sudice de 
azi, Comageni din Siria, până şi Numizi şi Mauri din nordul Africii 
(C.C.Giurescu, Istoria Românilor, I, 1942,p.130).  

Şi ultima întrebare: Cum a fost posibil ca într-un aşa de scurt interval 
istoric TOATĂ populaţia Daciei să-şi uite limba şi să înveţe o limbă nouă, 
limba latină, de la nişte soldaţi "romani" care nici ei nu o vorbeau?  
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Când toate popoarele civilizate din lume iniţiază, desfăşoară şi 
promovează valorile istorice care le îndreptăţesc să fie mândre de înaintaşii lor, 
găsim opinia unor astfel de "adevăraţi români", care, nici mai mult, nici mai 
puţin, spun despre formarea poporului daco-român: "soldaţii romani au adus 
femeile şi fetele dace în paturile lor şi aşa s-aunăscut generaţii de copii, care învăţau numai 
limba latină de la tatăl lor, soldatul "roman"...  

Cum or fi venit ele din Moldova de azi, din Basarabia, de pe Nistru, 
Bug şi de pe Nipru, acele soţii şi fete de traco-geţi şi carpi, de la sute şi sute de 
kilometri depărtare ca să fie "fecundate" de soldaţii "romani"?  

După părerea stimabililor, femeile daco-gete erau şi "curve", ba chiar şi 
mute, nefiind în stare să-şi transmită limba strămoşească copiilor lor! Cât 
despre noi, urmaşii lor, cum ne-am putea numi altfel decât "copii din flori" 
apăruţi dintr-o aventură amoroasă a întregii populaţii feminine daco-gete, la 
care masculii autohtoni priveau cu "mândrie", aşteptând apariţia "sâmburilor" 
noului popor şi grăbindu-se, între timp, să înveţe cât mai repede şi mai bine 
noua limbă, limba latină, când de la soţii, când de la fiicele lor (iubite ale 
soldaţilor romani cuceritori) ba chiar şi direct, de la soldaţii romani năvălitori ce 
le-au înjosit căminele… La Centrul Cultural Român, pe data de 26 octombrie 
1999, am aflat de la o altă somitate, de origine română, prof.dr. în arheologie 
Ioan Pisso, că dacii au învăţat latina, de la romani, prin băile de la 
Sarmisegetuza lui Traian! De ce prin băile romane şi de la nişte soldaţi cam fără 
haine pe ei? 
        Nu prea ştiu ce a vrut să spună stimabilul profesor din Cluj despre 
bărbaţii daci, dar cred că nici un român, nici măcar în joacă, nu are voie să facă 
o astfel de afirmaţie decât dacă... de fapt tot dânşii ne spun că ne tragem din 
"doi bărbaţi cu... braţe tari"! Astfel de declaraţii "istorice" te fac să-ţi doreşti să fii 
orice, numai român nu!  
        Domnilor, Dacia a fost cotropită de romani în proporţie de numai 14% şi 
pentru o perioadă istorică foarte scurtă, de 164 de ani. 86% din teritoriul Daciei 
nu a fost călcat de picior de legionar roman. Este greu de crezut că într-o aşa 
de scurtă perioadă istorică, dacii să fi învăţat latina , fără ca pe 86% din 
teritoriul lor să-i fi întâlnit pe soldaţii romani. Dar dacă nu de la romani au 
învăţat dacii latina , atunci de la cine?- se întreabă aceiaşi demni urmaşi ai lui 
Traian?  
        Herodot ne spune că, cel mai numeros neam din lume, după indieni, erau 
tracii. Iar Dio Casius ne spune şi el: "să nu uităm că Traian a fost un trac veritabil. 
Luptele dintre Traian şi Decebal au fost războaie fratricide, iar Tracii au fost Daci". 
Faptul că dacii vorbeau " Latina vulgară", este "un secret" pe care nu-l ştiu numai 
cei ce refuză să-l ştie.  
        "Când sub Traian romanii au cucerit pe daci la Sarmisegetuza n-au trebuit tălmaci, 
afirmă Densuşanu şi asta schimbă totul. Deci, dacii şi romanii vorbeau aceeaşi limbă!" 
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Dacă astăzi se consideră că 95% din cunoştinţele acumulate de omenire sunt 
obţinute în ultimii 50 de ani, să vedem cum şi noţiunile noastre despre istoria 
poporului daco-român pot evolua. Când nu de mult s-a publicat teoria 
evoluţiei speciei umane în funcţie de vechimea cromozomală, s-a ajuns la 
concluzia că "prima femeie" a apărut în sud-estul Africii.  
        Următorul pas uriaş a fost în nordul Egiptului, iar de aici, în Peninsula 
Balcanică. Când profesoara de arheologie lingvistică Marija Gimbutas, de la 
Universitatea din Los Angeles, California, a început să vorbească despre spaţiul 
Carpato-dunărean ca despre vatra vechii Europe, locul de unde Europa a 
început să existe, am fost plăcut surprins şi m-am aşteptat ca şi istoricii noştri 
să reacţioneze la fel. Dar, din partea lor am auzit numai tăcere. Când profesorii 
Leon E. Stover şi Bruce Kraig în cartea "The Indo-European heritage", 
apărută la Nelson-Hall Inc., Publishers , 325 West Jackson Boulevard,Chicago, 
Illinois 60606, vorbesc la pagina 25 despre Vechea Europă a mileniului 5 
î.d.H., care-şi avea locul în centrul României de azi, să nu fim mândri? Când 
studiile de arheologie moleculară ne îndreptăţesc să ne situăm pe primul plan în 
Europa ca vechime, nu-mi este uşor să le răspund unor persoane care nu citesc 
nici ceea ce spun inteligent alţii despre noi şi nici măcar ce scriu eu. Studii 
impecabile cromozomale, la nivel de mitocondrie, folosind PCR (polymerase 
chain reaction), pot determina originea maternă a unor mumii vechi de sute şi 
mii de ani.  
        Teoria genoamelor situează spaţiul carpato-dunărean ca fiind, nici mai 
mult nici mai puţin decât, locul de unde a început Europa să existe, locul unde 
acum 44.000 de ani sosiseră primele 3 Eve şi primul Adam… Când am scris 
"Epopeea Poporului Carpato-dunărean" şi volumele "Noi nu suntem 
urmaşii Romei", "În căutarea istoriei pierdute" şi "Călătorie în Dacia - 
ţara Zeilor", m-am bazat pe astfel de cercetări, dar şi pe cartea unei somităţi în 
domeniul preistoriei Europei, D-l V. Gordon Childe, profesor la Universitatea 
din Oxford, Anglia, căruia i se publica, în anul 1993, la Barnes&Noble Books, 
New York , "The History of Civilization" , "The Aryans". El explorează 
într-un mod fascinant originea şi difuzarea limbilor în Europa preistorică. Între 
paginile 176-177 publică şi o hartă arătând leagănul aryenilor în timpul primei 
lor apariţii; şi minune mare, spaţial Carpato-dunărean este cel vizat! Când roata, 
plugul, jugul, căruţa cu două, trei şi patru roţi apar pentru prima dată în lume 
pe teritoriul nostru, dacic, când primul mesaj scris din istoria omenirii se 
găseşte tot pe teritoriul nostru, la Tartaria, când primii fermieri din Europa sunt 
descrişi pe acelaşi spaţiu, într-o perioadă când Anglia abia se separa de 
continent şi din peninsulă devenea insulă - 6,500 î.d.H., (vezi John North, "A 
new interpretation of prehistoric man and the cosmos", 1996, Harper 
Collins Publishers, 1230 Avenue of Americas, New York, 10020, Chronology), 



 43 

nu-ţi vine a crede că tocmai cei pentru care aduni aceste informaţii formidabile 
despre poporul şi spaţiul pe care îl ocupa ţara noastră, te decepţionează!  
        Nu de mult, la Primul Congres Internaţional de Dacologie, Bucureşti, 
hotel Intercontinental, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac ne 
vorbea despre "Codex Rohonczy", o cronică daco-românească, însumând 448 
pagini, scrisă în limba română arhaică, "latina vulgara", cu alfabet geto-dac.. Pe 
fiecare pagină se aflau scrise circa 9-14 rânduri. În text sunt intercalate 86 de 
miniaturi executate cu pana, care prezintă diferite scene laice şi religioase. 
Direcţia scrierii este de la dreapta la stânga şi textul se citeşte de jos în sus. 
Descoperim că în bisericile vechi, daco-româneşti, cultul ortodox se exercita în 
limba "Latina vulgară", chiar până în secolele XIIXIII, când s-a trecut la 
oficierea cultului în limbile greacă şi slavonă. Codexul cuprinde mai multe 
texte, ca "Jurământul tinerilor vlahi", diferite discursuri rostite în fata ostaşilor 
vlahi înaintea luptelor cu migratorii pecenegi, cumani, unguri, o cronică privind 
viaţa voievodului Vlad, care a condus Vlahia între anii 1046-1091, imnul 
victoriei vlahilor, conduşi de Vlad asupra pecenegilor, însoţit de note muzicale 
etc. Atunci se miră şi se întreabă, pe bună dreptate, domnul profesor doctor în 
istorie Augustin Deac: "de ce institutele de specialitate ale Academiei Române au rămas 
pasive la descoperirea şi descifrarea acestui document istoric, scris în limba dacoromână, 
Latina dunăreană, într-un alfabet geto-dacic existent de milenii, cu mult înaintea celui latin 
al romanilor?" Dar, după orientarea ideologică ce o au, cei sus amintiţi ar fi 
preferat ca acest diamant să nu se fi descoperit. Academia Română ar fi trebuit 
să organizeze o mare sesiune ştiinţifică cu character nu numai naţional, cât mai 
ales internaţional. Dar şi ei, la fel ca şi "românii adevăraţi", vajnici urmaşi ai lui 
Traian, vor să arate omenirii ce înseamnă să fii umil şi să-ţi dispreţuieşti 
strămoşii, trecutul şi neamul... 
        Faptul că NOI, Românii, suntem strămoşii tuturor popoarelor latine şi 
nicidecum o rudă marginală a latinităţii, ar trebui să ne facă să ne mândrim şi 
nicidecum să căutam contra argumente, precum cei lipsiţi de înţelepciune care 
îşi taie cu sârg craca de sub picioare... 
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Petra VLAH (S.U.A.) 
 

ALI BABA SI CEI 40 DE HOTI 
 

Ce bine ar fi să fie doar o 
poveste, doar un coşmar din care să ne 
trezim buimaci după 1001 de nopţi. 

Din păcate, realitatea de fiecare 
zi depăşeşte imaginaţia şi dovada am 
avut-o cu prisosinţă în apocalipsa anului 
2008. 

După ce ne-a purtat din groapă 
în şanţ vreme de 8 ani, juniorul Bush, cu 
binecunoscuta lui atitudine de Domn 
Goe, s-a dovedit a fi de-a dreptul Ali 
Baba, iar hoţii din anturajul lui s-au 
multiplicat exponenţial şi au depăşit de 
mult pe cei 40 despre care, cât de cât, 
ştiam. 

“Surpriza” prăbuşirii celor mai 
importante instituţii financiare americane nu a fost o surpriza pentru cercurile 
intime ale administraţiei Bush (dominată de diabolical Cheney), ci a fost de-a 
dreptul orchestrată în ultimii ani, bineînţeles după ce plăcinta s-a împărţit, 
după ce partea leului a fost revendicată şi mai ales după ce averile personale 
ale celor responsabili de dezastru au fost protejate cu grijă. 

Abia la sfârşitul anului 2008 ni s-a spus că recesiunea Americii a 
început în primele luni ale anului 2007.  

“Tradare să fie, dar s-o ştim şi noi!” zicea nenea Iancu. 
Precum Ceauşescu, care ne “proteja” şi ne filtra informaţiile, Bush s-a 

gândit că ar fi mai bine să ne ţină în beznă, în speranţa că se vor mai cârpi 
lucrurile, sau cel puţin va trece “vremea lui” şi va cadea măgăreaţa pe o nouă 
administraţie.  

In marea Lui dreptate si milostivenie, Bunul Dumnezeu a avut alte 
planuri; buba s-a spart violent şi adevărurile au ieşit la lumină.  

Am spus-o şi cu alte ocazii şi o voi mai spune o dată: criminalitatea 
lui Bush şi Cheney este fără precedenţă în istorie; nu numai gloanţele şi 
camerele de gazare omoară. Panica, sărăcia, foamea şi nesiguranţa zilei de 
mâine au aceleaşi efecte devastatoare, iar victimele nechibzuinţei şi aroganţei 
lor au depăşit numărul celor ucişi de Stalin, Hitler şi Saddam la un loc.  
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Ambiţia lui Bush de a intra în istorie este astfel satisfăcută; preţul 
unui orgoliu exacerbate va fi plătit de copiii noştri, în vreme ce copiii lui vor 
continua dezastroasa dinastie.  

Faptul că milioane de oameni au rămas pe drumuri, fără servicii şi 
fară casă nu pare să afecteze liniştea celor care ne-au adus în sapă de lemn şi 
care au ipotecat viitorul nepoţilor nostri.  
Fondurile de pensie s-au evaporate şi odată cu ele speranţele noastre de a trăi 
o viaţă tihnită măcar la bătrâneţe.  

Inafară de oameni de rând şi bună credinţă, care au plătit şi vor plăti 
ani de-a rândul oalele sparte, nimeni nu a păţit nimic; niciunul dintre marii 
bancheri nu este în puşcărie, nimănui nu i s-a confiscate averea făcută din 
furt şi manipulare. Mai mult decât atât; ca să mai primim o palmă peste ochi 
cei care au dus de râpă prestigioasele instituţii financiare s-au pensionat luând 
recompensă la plecare sume halucinante de milioane de dolari.  

Faptul că AIG, cea mai mare instituţie de asigurări din lume a fost în 
pragul falimentului şi a creat panică în întreaga omenire, a fost răsplătit 
generos prin acordarea unui “împrumut” de 185 de miliarde de dolari. Când s-
au văzut cu banii noştri în mână, dumnealor au plecat la distracţie: 
turnamente de golf, vânătoare, spa-uri de lux şi câte altele pe care, cu al 
nostru “orb al găinilor” nu le ştim încă. Ce ştim este că, după ce s-au agăţat de 
colacul de salvare de noi aruncat, comitetul de conducere a început să-şi 
împartă generos recompense (în valoare de 161 milioane de dolari) pentru 
scofala de a fi falimentat instituţia.  

Aceste lucruri s-au întâmplat cu bunăştiinţa şi aprobarea lui 
Bernanke (ministrul finanţelor) şi sub ochiul “vigilant” al lui Paulson, amândoi 
oameni de încredere ai lui Bush, unşi de el în posturi de răspundere, vulpi ce 
trebuiau să păzească găinile.  

De ce să ne mai mirăm, oameni buni?!  
In suprema lor aroganţă bancherii “sărăciţi” au mai facut şi alte 

matrapazlâcuri în agonia lor de a se pune la adăpost: fostul preşedinte al 
bancii Lehman Brothers “a vândut” propriei soţii, pentru suma simbolică de 
100 de dolari, o vila în Florida evauată la peste 8 milioane; de scuipat, nu l-a 
scuipat nimeni.  

Sistemul de justiţie american a fost totdeauna influenţat şi determinat 
de grosimea pungii celui în cauză. Punga criminalilor devine tot mai doldura 
în vreme ce a noastră se subţiază vazând cu ochii. 

Cu fiecare zi care trece ne afundăm tot mai tare în datorii; America 
este practic vândută  Chinei şi ziua scadenţei nu cred să fie în secolul 
următor. Imi aduc aminte de Maia Gica şi de vorbele ei cu sfârşitul lumii în 
anul 2000 şi cu supremaţia rasei galbene. Anul 2000 a intârziat, dar pe chineji 
nu-i banuiesc de nepunctualitate, cu toată răbdarea lor proverbială. 
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Pentru prima dată, în cei 30 de ani petrecuţi în America, am auzit 
vorbe de bun simţ din partea administraţiei acum la putere.  

Obama ne spune ca următorii ani nu vor fi uşori şi ne sfătuieşte să 
trăim echilibrat şi să stabilim priorităţi pentru a reface balanţa vieţii noastre 
ameninţată de haos. Cu aşa ceva nu prea suntem obişnuiţi; cuvântul sacrificiu 
nu este parte din vocabularul americanului. 
  Până în ultima clipă, în primăvara anului 2008 Bush ne-a sfătuit să 
mergem în târg şi să mai cumpărăm cîteceva, iar spre încurajare ne-a dat chiar 
la fiecare câte 600 de dolari (din visteria delapidată a ţării, nu din buzunarul 
lui). Această “generozitate” inconştientă era menită să impulsioneze economia 
care dădea déjà semne alarmante de stagnare. In ce măsură acest bonus a fost 
eficient nu este clar nimănui, fiindcă la numai câteva luni după aceea, 
degringolada nu a mai putut fi oprită. 

Până mai deunăzi această ţară a gravitat către şi s-a identificat cu 
filozifia lui Scarlet O’Hara, conform căreia, la lucruri neplăcute “mă voi gândi 
mâine”. Mă îndoiesc că americanul de rând ar avea sofisticarea să înţeleagă 
înţelepciunea “carpe diem”, dar are în schimb inconştienţa celui care bănuieşte 
adevărul din “quam minimum credula postero”, ştiind bine că de datorii nu va 
scăpa niciodată.  

Nu cred sa aibe americanul un DNA special si o predilecţie 
incontrolabilă de a trăi dincolo de posibilităţile reale; cred mai degrabă ca a 
fost programat în mod deliberat spre a satisface prin extravaganţa 
cheltuielilor nevoile unei societăţi de consum (societate de risipă ar fi 
probabil o definiţie mai aproape de realitate).  

Fără vreo grijă faţă de consecinţele ecologice, şi cu atât mai puţin faţă 
de implicaţiile dependenţei economice provocate de consumului excesiv de 
benzină, Bush a încercat să ne lămurească cum că SUV-urile ar fi “the 
American way” şi “the bigger, the better” este modul convenţional de a satisface 
orgoliile superdimensionate. Recenta acţiune de faliment în care a intrat 
General Motor vorbeşte de la sine.  

Spre a defini harababura din Romania, se folosea odata expresia “ca 
la noi la nimenea”; realitatea ultimilor ani ne dovedeşte cum că românii erau 
copii naivi şi adevărata debandadă is made in America. 
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Georgeta MUSCĂ OANA 
 

Sunetul luminii 
 

În nopţile îndoliate 
Eu cânt pe clape de lumină, 
Când sufletul curtat de moarte 
Se-nchide-n gânduri ghilotină. 
 

Speranţele îmi fug departe,                 
Ascunse-n plâns de violină          
Şi-n nopţile îndoliate 
Mai cânt pe clape de lumină. 
 

Chiar dacă totul mă desparte                  
De viaţa asta anodină,                             
Iar tâmplele însingurate                            
Culeg doar visuri din verbină, 
 

În nopţile îndoliate 
Eu cânt pe clape de lumină. 
 

Numai un pas… 
 

Cu gând împotmolit în renunţări 
Şi viitorul conturat anost, 
Rătăcitor pe trudnice cărări             
Am nişa suferinţei adăpost. 
 

Speranţele îngenuncheate mor 
În picături prelinse-n univers,                    
Tristeţi pătrund prin fiecare por              
Şi contul vieţii se închide-n mers.   
           

O clipă-nlănţuită-n lacrimi sunt, 
Doar neputinţă zace-n faţa mea, 
În jur mai simt doar izul de pământ 
Şi lemnul trage-a mă îmbrăţişa. 
 

În noaptea dăruita în avans 
Necunoscute trape se deschid, 
De hău mă mai desparte doar un  pas... 
Nici nu trăiesc, e doar un vis perfid. 
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Olimpiu NUŞFELEAN 
 

NICHITA STĂNESCU  
SAU CRISTALUL POEZIEI 

 
 Ceea ce mi se pare extraordinar 
în poezia lui Nichita Stănescu este că 
aceasta a adus inocenţa, inefabilul şi 
entitatea esenţei într-o societate care cu 
greu îndrăznea să-şi caute coerenţa sau, 
mai mult, să se menţină într-o stare de 
percepere exactă a existenţei. 
Ambiguitatea funciară a unei societăţi în 
derivă era contracarată, schimbată şi 
„alternată” de ambiguitatea proteică a unei 
existenţe secunde, a poeziei, sanogenă şi 
fecundă pentru rute de existenţă 
semnificativ deviate de la „ruta” oficială, 
de la „zborul” convenţional al limbajului 
de lemn. Inventivitatea limbajului poetic 
stănescian era debordantă, şocantă şi 
fascinantă, menită parcă să înalţe un zid 

protector între sufletul înaripat şi raţiunea convenţională, convertită la 
compromis. Dacă limba este o casă a sufletului şi a spiritului, deopotrivă, în 
sens heideggerian, atunci cărămizile necuvintelor erau cel mai bun material 
pentru a înălţa o asemenea casă, în care totul este transparent şi translucid, 
tranzitiv şi consistent/rezistent în acelaşi timp. 
 Descendent direct din Eminescu, Nichita Stănescu valorifică esenţele 
poeziei posteminesciene, adăugându-le un plus de originalitate identificabilă 
numai la cei aleşi de destin. Vom găsi la el dramatismul bacovian, ludicul 
barbian, meditaţia patetică argheziană, inegalabila lumină blagiană, toate 
topite în creuzetul unei arte petice pentru care secolul, trăitor de atâtea 
experienţe estetice, se arată, totuşi, încântat.  
 Trăirea în utopia idealităţii oferită de poezie nu este decât o 
întoarcere fermă în autenticitatea existenţei, în concreteţea nefalsificată a 
acesteia. Atunci când, în Enghidu, poetul îndeamnă: „Priveşte-ţi mâinile şi 
bucură-te, căci ele sunt absurde.”, el nu ambiţionează să producă un oarecare 
joc (fie şi poetic) de cuvinte, nici să reafirme absurdul existenţei, ci, 
dimpotrivă, aduce existenţa în albia firească, în metafora concretului, sustrasă 
idealizării facile, clişeului. Este în această poezie o foame de existenţă, pe care 
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doar lirica eminesciană sau blagiană o mai exprima. „Şi viaţa mea se luminează,/ 
sub ochiul tău verde la amiază,/ cenuşiu ca pământul în amurg./ Oho, alerg şi salt şi 
curg.// Mai lasă-mă un minut./ Mai lasă-mă o secundă./ Mai lasă-mă o frunză, un fir 
de nisip./ Mai lasă-mă o briză, o undă.” mai spune poetul în Viaţa mea se iluminează. 
Prin cuvânt, se întâmplă re-naşterea şi se împlineşte voinţa de existenţă („Aş vrea să 
fugim în Hiperboreea/ şi să te nasc viu…”) iar zborul este devenire întru împlinire 
(„Desigur, idealul de zbor s-a-ndeplinit aici.” – Elegia a opta, Hiperboreeana).  

Poezia stănesciană este una în care, în altă ordine de idei, limba îşi 
mobilizează toate forţele expresive, fapt ce se poate întâmpla numai sub 
incidenţa unui mare spirit. Expresivitatea acestei poezii a dovedit o mare 
libertate de desfăşurare. În poezii scrise „în dulcele stil clasic” sau în cele  
susţinute de tehnici foarte îndrăzneţe, limbajul are aceeaşi curgere 
neaşteptată, originală, liberă, asemeni metaforelor iscate din zboruri pe care 
nimeni nu le poate reţine, cu excepţia sensului. O asemenea poezie 
recunoaşte şi suplineşte/împlineşte libertatea omului înlănţuit în epocă. 
Libertatea şi autenticitatea ei nu sunt simple elemente estetice, ci asigură şi 
întregesc libertatea fiinţei, dejoacă programul restrictiv al epocii, dau omului 
încredere şi tărie pe drumul supravieţuirii. În ciuda unor vagi reproşuri care 
ar putea fi aduse poetului legate de faptul că n-ar fi făcut disidenţă (declarată), 
trebuie să recunoaştem că opera lui Nichita Stănescu a lansat spre societatea 
românească, spre umanitate un semnal cât se poate de optimist şi de 
întremător, un mesaj în care triumfa bucuria speranţei. 

Descifrarea operei stănesciene continuă. Poezia aceasta, care s-a 
oferit cititorului ca o carte de recitire a lumii, ca o carte de învăţat cum să 
citeşti fiinţa, are încă multe straturi de înţeles ce trebuie desferecate. 
Incifrarea ei angajează cititorul într-o lectură plurală pe perioade de timp 
lungi. Orele lecturii ei abia sunt deschise. Această lectură descopere continuu, 
într-o deschidere inepuizabilă, eul nostru profund, cercetează şi luminează în 
cele din urmă adâncul fiinţei româneşti. 
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Horia CIURTIN 
 

ARTA REGALĂ: ÎNTRE SACRU ŞI PROFAN 
 

Pentru neiniţiatul într-ale esoterismului tradiţional, volumul lui Mircea Eliade 
este cu adevărat edificator. Nerealizând o simplă şi anostă trecere în revistă a unor surse la 
mâna a doua, autorul dezvăluie cititorului fundamentele şi viziunea esenţialmente diferită ce 
însoţeşte orice cale sacră. Mai mult decât o mostră de exhibiţionism bibliografic, cum vor ajunge 
mai toate cărţile sale ulterioare, Alchimia asiatică e un corpus sintetic, abisal în 
profunzimea modului de abordare a tematicii propuse.  

În ciuda proporţiilor sale reduse, volumul egalează – fără nici un dubiu – 
excursurile monoton desfăşurate pe parcursul miilor de pagini irosite ale nenumăraţilor 
“specialişti” grăitori (doar) de la înşelătoarea înălţime a catedrei universitare. Sub titlul 
Alchimia asiatică, două studii îşi găsesc locul: Alchimia chineză şi indiană, Cosmologie şi alchimie 
babiloniană. Publicate în anii ‘30, acestea depăşesc cu uşurinţă majoritatea scrierilor din epocă, 
atingând un punct critic în înţelegerea tematicii alchimice. Laolaltă cu lucrarea lui Julius 
Evola, Tradiţia hermetică, volumul lui Mircea Eliade constituie o piatră de temelie în 
descoperirea adevăratei feţe a Artei Regale. 

Într-o epocă obsedată de frenezia progresului, de experimentul ştiinţific empiric şi 
raţionalizarea excesiva şi forţata a tuturor perspectivelor vieţii umane, Mircea Eliade 
întreprinde un act de curaj şi luciditate, dezvăluind contemporanilor săi ancoraţi în noile 
mituri laice o viziune asupra lumii care a fost aproape dată uitării. Privind sceptic cuantificarea 
şi confiscarea noţiunilor de spaţiu şi timp în numele cvasi-sanctificat al ştiinţei profane 
biruitoare, autorul reiterează concepţia tradiţională şi calitativă asupra acestor elemente, 
arătând că paradigma modernă e atât lipsită de sens, cât şi de legitimitate. Punctul de plecare 
al cărţii este ideea conform căreia alchimia nu este – după cum predominant s-a crezut 
ulterior Renaşterii – o forma primitivă şi primară a unei ştiinţe aflate în stare incipientă, nu 
este o pre-chimie cu sens empiric şi experimental, nu e un prolog mundan al unei ştiinţe 
profane, ci o cale a realizării spirituale, a iluminării care trebuie privită sub semnul perfecţiunii 
şi completitudinii. 

Câteva alte idei principale se desprind de-a lungul volumului. Astfel, una dintre ele 
reflectă caracterul esoteric, profund interior al alchimiei tradiţionale. În acest fel, arta 
alchimică apare ca o operaţiune mistică de transmutare spirituală a agentului făptuitor, iar nu 
o transformare materială şi exterioară a unor elemente naturale. Şi totuşi, în paralel cu această 
alchimie autentică ce tânjea sprea atingerea perfecţiunii apare şi alchimia cu caracter mundan, 
ce are ca scop transmutarea metalelor. În tradiţia extrem-orientală a taoismului se face, 
aşadar, diferenţierea între alchimia esoterică ce utilizează doar “sufletul substanţelor” şi 
alchimia exoterică ce foloseşte substanţe tangibile, privite în materialitatea lor. Acest clivaj 
ideatic între cele două iterări ale alchimiei îl face pe Mircea Eliade să noteze “a urmări istoria 
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conflictului subteran dintre experimentarea mistică şi experimentarea ştiinţifică înseamnă a da seama de toate 
transformările care au condus la naşterea lumii moderne“. 

Trecând peste imaginea-clişeu aruncată pe seama alchimiei ca şarlatanie de bâlci ce 
vizează obţinerea aurului bunăstării, autorul demonstrează ca imaginea “transformării 
metalelor” este o amplă alegorie iniţiatică, un sistem simbolic ce facilitează transmiterea 
cunoaşterii inexprimabile în cadrul unui limbaj profan finit. Astfel, lungul traseu de la 
“plumb”, la “aur” semnifică transformarea interioară a adeptului ce porneşte din starea unui 
metal greu, impur ce semnifică legătura solidă cu lumea fenomenală, spre starea unui metal 
nobil, usor, de esenţă solar-celestă, spre lumina pură ce emană din Absolut. 

Exemplificând din plin în cele trei tradiţii analizate, Mircea Eliade dezvăluie 
esenţa comună a experienţei alchimice. Atât în taoismul chinez, în hinduismul indian şi în 
credinţele pre-hermetice şi pre-alexandrine ale vechilor babilonieni, se descoperă liniile 
fundamentale ale “Artei Regale” (Ars Regia după cum a fost ea numită în spaţiul european). 
Astfel, concepţia clasică a corespondenţei dintre Microcosm şi Macrocosm se regăseşte 
mereu, dezvăluind că orice operaţiune desfăşurată la nivel individual şi restrâns are un ecou 
universal, fiind în sine o simplă oglindire materială a unei ample transformări cosmice. 

După demontarea acestor prejudecăţi moderne asupra artei alchimice, autorul 
explică fundamentele cosmologice şi metafizice ale demersului iniţiatic. Timpul şi spaţiul 
sacru sunt aduse în apropierea ideilor tradiţionale asupra purificării ritualice, precum şi în 
apropierea simbolismului ciclurilor naturale, cu rol de ritmare a vieţii umane în societatea 
clasică. Originea mitică a metalelor este analizată la rândul ei, precum şi viziunea esoterică 
asupra unor meserii cu valenţe de căi iniţiatice. Dincolo de diversitatea elementelor 
componente, volumul lui Mircea Eliade e o mărturie în favoarea recâştigării perspectivei 
sacrale asupra unei căi spirituale bagatelizate de prejudecata modernităţii iconoclaste. Totodată, 
acesta se constituie ca o amplă apologie menită să redea acestei Arte Regale demnitatea 
uzurpată, menită sa anuleze ciudata idee conform căreia alchimia ar fi un simplu accesoriu la 
fel de profan precum bastardul său empiric, chimia. Marea Operă transpare astfel ca o 
metodă mistică de desăvârşire a fiinţei umane prin exteriorizarea simbolică a proceselor 
spirituale, prin proiectarea asupra metalelor a elementelor spirituale din interiorul său. 
Ambivalenţa parcursului alchimic devine evidentă –atât interior, cât şi exterior- unificând 
universul scindat între Microcosm si Macrocosm, anulând caracterul dual al Creaţiei 
structurate în prinicipii antitetice. Parcurgând drumul de la metale ordinare la aur, metal 
nobil, spiritul iese din carcera mundaneităţii, atingând libertatea totală, iar alchimistul – prin 
proiecţia sa ambivalentă – se identifică cu metalele şi este purificat, transformat şi înălţat prin 
fiecare operaţiune. Iar prin opera sa, individul desăvârşeşte “natura” din jurul său, dar şi pe 
sine însuşi căci “prin desăvârşirea naturii, omul urmărea propria sa desăvârşire. Sensul oricărei «magii» este 
acesta: să obţii perfecţiunea şi autonomia, folosindu-te de exemplul şi forţele Cosmosului“. Dacă la început 
Mircea Eliade ne arată ceea ce Arta Regală nu e, el încheie dezvăluind extrem de precis 
ceea ce e, dincolo de orice aparenţe: o cale de la captivitate spre libertate, de la dependenţă 
spre autonomie, din întuneric spre lumină. De la Profan la Sacru… 
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Daniel LACATUS 
 

SPIRIT ŞI IUBIRE ÎN INDIA – VOL. 1 
 

Apărută în 2007 la editura Flori Spirituale 
din Deva, cartea semnată de Octavian Sărbătoare 
ne dezvăluie cu măiestrie din obiceiurile şi tainele 
ascunse ale hinduşilor. Autorul, fondator al Societăţii 
Literare Internaţionale, Mircea Eliade, stabilit din 1987 
în Australia (Sydney) nu e la primul astfel de volum. 

Nuvelele, şapte la număr, oglindesc 
specificitatea tradiţiei şi obiceiurilor hinduse în 
învăţarea iubirii şi dezvoltă o viziune aparte privind 
dragosta umană. Diversitatea ipostazelor în care ni se 
înfăţişează iubirea va surprinde cu siguranţă pe cei 
nefamiliarizaţi cu datinile şi obiceiurile indiene. 

Aparent puerilă, proza semnată de Octavian Sărbătoare cucereşte prin 
amestecul perfect dintre real şi ireal, prin personajele sale isolite şi intensitatea cu 
care autorul ne dezvăluie din aventurile petrecute de el pe un tărâm atât de 
fermecător. 

Mesager al iubirii în ţara zeiţei Shakti, Octavian Sărbătoare izbuteşte să 
ne demonstreze că dincole de religiile şi filozofiile hinduse, iubirea reflectă idealul 
în această lumea plină de mister 

 
 

CE ENIGMATICĂ EŞTI FEMEIE 
 
 

Apărut în 2008, volumul colectiv “Ce 
enigmatică eşti femeie“, reuneşte 22 de autori de 
diferite vârste şi ocupaţii. Cartea nu este rea, dar nici nu 
triumfă. Cei mai mulţi dintre autori abordează stilul 
clasic, unii dintre ei o fac chiar foarte bine, respectând cu 
stricteţe prozodia. Unul dintre autorii care m-au surprins 
plăcut este Ovidiu Oana: “Se despleteşte noaptea, 
ademenindu-şi mirii,/Împreunând brocarturi şi umbre în 
ferestre,/Spumoasă urci spre mine, cu unduiri măiestre,/Lumesc 
păcat ofrandă, dat zeului iubirii./Cad mantii de pe umeri, 
împovărând privirea,/Contraste alb şi negru de piele şi satin,/Fac 
sângele să fiarbă cum trece mustu-n vin/Şi buzele să soarbă din 
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buze ispitirea./Mi-s lacomi ochii. Mâna, descoase jartiere,/Ba dezvelindu-ţi coapsa, ba scrijelind 
pe pântec/O aspră mângâiere, un dezmăţat descântec,/Smulgându-te cu totul din false 
butoniere./Vremelnice oprelişti încremenesc în aer,/Gem sâni sub apăsare a gurii 
flămânzite,/Ademeniri de carne din trupuri împletite,/Când risipite-n icnet, când risipite-n 
vaier./Prelungă armonie, cu patimă decor,/Descătuşează simţuri ascunse-n fiecare,/Ce ţin cât 
veşnicia ascunsă-n lumânare,/iar ruşinate haine, zac vraişte pe covor.” 

Un alt autor desăvârşit stilului clasic este şi Daniel Dumitru Darie. 
Poezia semnată de el, sensibilă, scrisă cu o mână sigură, pare inspirată din lirica 
noastră romantică: 

“O, Doamne, cât eşti de frumoasă,/Din care cer ai apărut?/Mă doare timpul, mă 
apasă,/Dar ştiu că nu-i nimic pierdut/Şi-i vreamea când, deopotrivă,/E-aşa de cald, şi vin şi 
ploi,/Iar dacă totul e-mpotrivă/Noi învăţăm să fim iar noi/Se poate însă ca prin ape,/Prin foc, 
prin nopţi fără hotar,/Să readucem mai aproape/Un gând strivit în calendar/Şi simt că de nimic 
nu-mi pasă,/ Şi simt că-s iar adolescent,/Eu ştiu că ai să-mi fii mireasă,/E vremea timpului 
prezent“ 

Bogată în idei, poezia scrisă de Luminiţa Zaharia, cu imagini poetice 
proaspete, afişează un tragism autentic şi un stil original. Apropiat modernismului: 
“Cînd n-au mai putut suporta/oamenii au inventat/dragostea/ca pe o altfel de şcoală/unde poţi 
învăţa/că A nu e A,/că durerea e o stare normală./Cînd lacrimile lumii/s-au terminat/cineva, 
un zeu pesemne,/a observat/că poţi muri privind un om/în adîncime/şi-atunci, nechibzuitul,/m-
a inventat/pe mine“ 

Poemele semnate de Monica Trif şi Andrei Neagu se mai cer finisate. 
Prea puţin se simte fiorul liric. Ideile nu sunt rele, dacă vor lucra pe text şi vor fi 
exigenţi, nu este exclus să mai auzim de ei. 

Uşor livreşti, versurile Siminei Scladan tind de multe ori spre cugetare. 
Poemele, cu iz romantic ascund o sensibilitate lirică şi un fast imaginativ. Nu 
trebuie lăsat pesimismul să sufoce textul. 

Cu totul surprinzătoare sunt poeziile Danielei Voiculescu. Remarcabil la 
ea sunt descrierile brute: “hai să-ţi ghicesc în scoici!/şi-apoi să ne facem şi noi/cercuri pe nisip 
brazilian!/să imităm sfera Nanei/şi să ne picurăm visele/unul ţie, unul mie/până luăm foc/în 
dinţii fiarelor!/jertfindu-ne simplităţii/cu care se coace pâinea,/aducând doar bucuria/ca şi cum 
timpul mut/ar începe să cânte/colinde vechi/să zâmbească emoţionat/şi să licăre, din 
ochişori,/strălucitor alai/de stele şi îngeri,/de inimi pline şi sori” 
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Dan BRUDAŞCU 

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

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

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

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

 
Strada 

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

CÂMP  MINAT (Mircea Petean) 
 

 Conceput într-o unitate monolitică de idei, dar şi de expresie literară, volumul 
Câmp minat (Editura Limes, Cluj-Napoca, 2009, Colecţia Magister), al lui Mircera Petean, 
poate fi înţeles şi interpretat, în felul său, ca o artă poetică, poate mai bine zis ca o mărturisire 
de credinţă în ceea ce priveşte angajamentul poetic şi nu mai puţin în privinţa  condiţiei 
poeziei aşa cum o profesează el, chiar dacă ne avertizeză că Poema e o “sintagmă greu de definit” 
(Poema şi poetul). De aici acea tendinţă, nevoie de a se defini pe sine, poetul, într-un  programatic decalog 
de imperative ale creaţiei, ale statutului de creator contemporan:”să fii aici ca şi când te-ai afla pretutindeni/ 
încât oriunde-ai fi căutat/ să fii imposibil de găsit (...) să te însingurezi – din renunţare în renunţare/ să atingi 
prundul nimicului/ în care-şi înfige rădăcinile copacul sterp al Marginii (...) să fii scobitura din piatra/ unde te-
ai retras/ să fii piatră (...) să scrii pe nisip/  să scrii pe ape/ apoi să zăboveşti în borta unde-şi află odihna 
vântul” (Poetul şi umbra sa). E aici o atitudine şi un angajament ce se deduce din denunţul 
stării de necesitate pe care generaţia optezictă o lansa şi pe care Mircea Petean o ilustrează la 
cotele cele mai de vârf ale  împlinirii. Retorica sa este una provocatoare, polemică prin 
excelenţă, mereu preocupat a defini statutul poetului (creatorului) în acest veac al 
nesocotinţelor de toate felurile: ”La ce bun poeţii?/ la ce bun poeţii mai ales în vreme de post -/ 
postdecembriste/ postideologice postdemocratice postmoderne post -// eu cred c-ar trebui puşi să facă şi ei 
reralmente ceva/ să producă bunuri folositoare tuturor iar nu texte/ care nu trebuie nimănui”. Ironic şi 
sarcastic, fără ocoluri: ”lasă-i să scrie/ în fond nu se dedau la alte prostii/ ce dacă mâzgălesc hârtia ce dacă 
publică şi ei acolo/ o carte pe banii lor ori mai degrabă pe banii nu şti cui” (Voila). Poezia se vede astfel 
eliberată de constrângeri, de dogme, fiind ofensivă şi denunţătoare de maladii, într-un 
registru în care verbul nu trebuie îngrădit sub nici o formă: ” ia primele cuvinte care-ţi trec prin cap 
(...) repetă-le combină-le transcrie-le transformă-le în ogari/ sângeroşi alergând înnebuniţi după propriile lor 
umbre/ imaculata coală fi-va teatrul unui alb măcel/ ţipăt roşu sânge alb (...) la sfârşit singur textul care se 
scrie singur are privilegiul/ de-a privi totul de la înălţimea Poetului” (Textul care se scrie singur). E 
un proces de remodelare al ambientului realităţii prin forţa cuvântului scris, al poeziei, al 
Poemei: ”adaugă omite rectifică scoate modifică relieful/ redistribuie accentele unor referate onirice cât se 
poate/ de exact întocmite într-o primnă fază (...)  Poetul gomat nu face nici cât o ceapă  degerată“ (Poemul 
uitat), pentru că el “face pluta în apele agitate ale literaturii” (În limb). Ori, pentru Mircea Petean 
angajamentul rostirii directe este condiţia impunerii oricărei opinii, exprimând condiţia 
realităţii diurne aşa cum ea se arată, fără nici o tentă de înfrumuseţare, de cosmetizare prin 
imaginii de dragul jocului spectaculos al cuvintelor (“imaginaţia este o târfă“, drnunţă el 
sentenţios, considerând că viaţa sa poetică se derulează pe “un câmp minat” (Cioburi de 
tăbliţe de lut ars regăsite), pe care îl poţi dezamorsa numai prin violenţa verbului 
atitudinal: ”parodiază fii sarcastic/ dedă-te ironiei pastişează uneori/ în ceasul cu gumilastic (...) nu dispreţui 
smerenia şi amplitudinea imnului/ la ceasul înalt/ când clopotele-or bate în turlele burguluiu// nu neglija 
forţa chitarei a orgii sau chiar a frunzei/ în orele serii/ când poeţii intră-n arenă direct de pe terasele verii// fii 
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deliriţionist ori măcar oniric/ în ora de chihlimbar/ a bazarului mapamondic” (Vorbe pentru vânt).  
Realizată astfel, Poema  “se ridică din şanţ se scutură/ se uită în stânga înm dreapta/ apoi se îndreaptă 
şontâc-şontâc înspre autostradă“ (Spectacol de muzică şi poezie). Numai că poema sa nu 
şontâcăie deloc. Reverberaţiile realităţilor existenţiale din jurul său se coagulează în imagini de 
o frusteţe sinceră, emoţional descriptivă, chemată de simplitatea şi puritatea unei vieţi încă 
mustind de patriarhalitate: “Două căni de lapte proaspăt muls/băut dimineaţa pe rouă şi seara înainte de 
culcare –/urmele de spumă strălucesc intens înainte ca mustăţile/să fie sugativate cu dosul palmei utilizat în 
chip de/tampon – constituie htama materială esenţială/după cum rugăciunile de peste zi împreună cu cele 
de/peste noapte constituie hrana esenţială“ (Vaca patriarhală)   
 În toată această poezie a lui Mircea Petean răzbate o ostentaţie a rostirii verbului 
crud, cu opulenţa denunţului faptului cotidian ridicat la rang de esenţialitate a firii: “aţi 
auzit?/au sacrificat scroafa comunistă/şi au atârnat-o în pod /în chip de hălci de slănină şi de carne/trecute 
prin ocnă şi prin afumătoare/şi de sfori de cârnaţi şi de cartaboşi/acoperiţi regulamentar cu perdele de fum”  
(Scroafa comunistă)   

Din aceste percepţii ale vieţii se naşte poezia lui Mircea Petean, într-o rostire 
viguroasă şi mereu atentă la propria-i fiinţă poetică. Poetul e îndăgostit, nu doar preocupat, 
de fiinţa versului său care devine astfel eoul liric al poeticii sale, împlinindu-se într-o lirică 
despre naşterea poeziei din viaţa şi trăirile poetului dar şi din propriu-i program creator, aşa 
cum făcuseră, la vremea lor, avangardişti. Şi aici e o avangardă, de o cu totul altă natură însă, 
anume în înţelesul construirii unei noi ordini a poeziei, nu neaparat una care să dispreţuiască 
tradiţia, s-o nege, ci mai curând să-i aducă un câmp de expresie fără artificii şi fără 
delicvateţuri: “ni se întâmplă totuşi şi nouă să zăbovim/ pe unde şi când ne apucă -/cu c-te un cuvânt în 
mâini/ atunci îl înmtoarcem pe toatem feţele/ca pe-un obiect străin/îl ciocănim şi-l ascultăm cu urechea/îi 
căutăm perechea îl deconstruim/îl izbim de toţi pereţii în fine/începem să-l şlefuim ca pe-o lentilă/ca pe-un 
diamant ori mai bine/ca pe-o piatră desprinsă din munte/ şi rostogolită în apele râului”  (Cu privire 
la natura noastră intimă)   

Cartea aceasta de poeme are în subsidiar intenţia unui breviar de alcătuire poetică  
pe modelele pe care autorul însuşi le propune ca eşantioane ale inspiraţiei şi ale realizării 
poetice. E o carte programatică, în spiritul frondei optezeciste ajunsă însă la un soi de 
clasicizare, pe o treaptă de altitudine artistică de la care autoreflexia, introspecţia, privirea în 
propriul sine al mecanismului de creaţie devine temă de meditaţie dar şi model de 
creativitate propus pentrtu a fi urmat. Manifestul acesta poetic este tocmai faptul de 
manifestare al personalităţii viguroase şi percutante a poeziei pe care o scrie Mircea Petean, 
poet individualizat cu osebire în plenul generaţiei sale de care este atât de mândru şi mai ales 
atât de sigur că şi-a avut şi îşi are rostul de a înnoi limbajul poetic românesc actual.  

 

“D O I N A” (Victor Crăciun şi Tudor Nedelcea)  
 

La împliniea a 125 de ani de la citirea de către Mihai Eminescu a poemei sale 
Doina, în cadrul Junimii ieşene, doi comentatori statornici ai oprei marelui poet, Victor 
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Crăciun şi Tudor Nedelcea, editează o carte*) ce se doreşte  a fi recapitulativă în privinţa 
genezei şi receptării în timp a acesteia, operă cu “versuri incendiare”, cum consideră Eugen 
Simion într-un succint şi dens Cuvânt înainte, “expresia unei suferinţe colective ajunsă în stare 
explozivă“, reprezentând în fapt “un ţipăt de suferinţă îndelungată, de disperare bătrână, devastatoare, 
în fine, un blestem romantic în tonuri apocaliptice”. Volumul cuprinde, pe lângă textul propriu-zis 
al poemei, cu variantele sale, preluate după ediţia Perpessicius, un studiu aferent acestuia, 
apoi texte referenţiale de interpretare critică datorate unor D. Murăraşu, G. Călinescu, I. 
Rotaru, D. Vatamaniuc, Gh. Bulgăr, C. Popovici, H. Corbu, A.O. Nedelcea, V. Crăciun, 
Gh. Florea şi Mihai Cimpoi. Sunt preluate traducerile Doinei în limbile albaneză (Perikli 
Jorgoni şi Kopi Kycyka), aromână (Ionel Zeană), engleză (Corneliu M. Popescu şi Kurt 
W. Treptow), franceză (Elisabeta Isanos), germană (Konrad Richter), maghiară (Kibedi 
Sandor), olandeză (Gerard de Rideer), portugheză (Victor Buescu, Carlos Queiros, 
Luciano Maia), sanscrită (George Anca). În încheiere, Tudor Nedelcea oferă o extrem de 
binevenită Bibliografie cornologică a “Doinei” (1883 – 1938). Avem astfel o privire 
integrală şi integratoare asupra modului în care poema eminesciană a traversat secolul, cu 
o traiectorie controversată, sub semnele rigorilor politice ale tuturor intemperiilor 
vremurilor ce s-au abătut asupra poporului român şi a culturii sale. Edificator în acest sens 
se impune amplul studiu elaborat de cei doi cercetători, analitic şi nu mai puţin polemic, 
pe un ton de exaltare patriotică, ponderat totuşi, dar iluminat de sensul ideatic al poemei, 
“operă unică în ansamblul gândirii şi creaţiei sale (a lui M. Eminescu, n.n., Ct.C.). Pentru că Doina 
este vârful de lance care simbolizează întregul scris eminescian, având încrustat, începând chiar cu numele 
poemului, deplinul specific românesc, cu încărcătura lui distinctă în ansamblul umanităţii”. 

Pornind de la ideea că Doina este o “poemă politică“, se impunea înainte de toate 
punctarea motivaţiei sale istorice, autorii studiului acordând atenţie cadrului conjunctural,  
social, al manifestărilor gazetăreşti ale lui Mihai Eminescu, în serialul de articole intitulat 
Icoane vechi şi icoane nouă, în care se află întreg reliefată atitudinea politică a poetului, 
sub presiunea evenimentelor Războiului de neatârnare din 1877. Eminescu marchează 
aici “principalele momente ale evoluţiei neamului, accentuând rorul vieţii economice contemporane şi nevoia 
ca societatea românească să se dezvolte în virtutea cutumelor străvechi”. E o analiză, spun 
comentatorii, ce “ajută să nu cădem în păcatul celor care au văzut în Doina, o manifestare xenofobă“. 
Este urmărită apoi, în continuarea studiului, Chestiunea Basarabiei în viziunea lui 
Eminescu, reanexarea acesteia la Imperiul rus considerând-o, odată cu poetul, a fi “o mare 
nedreptate istorică“, insistându-se asupra faptului că “Eminescu nu poate fi taxat drept zxenofob, 
pentru că n naţuionalitatea < înstrăinaţilor > îl revoltă, ci modul în care aceştia nesocotesc istoria, valorile 

                                                 
*) “Doina” lui Eminescu – 125 de ani de Victor Crăciun în colaborare cu Tudor 
Nedelcea. Cu un cuvânt înainte de Acad. Eugen Simion. Fundamentări de: D. 
Panaitescu-Perpessicius, D. Murăraşu, G. Călinescu, I. Rotaru, D. Vatamaniuc, Gh. 
Bulgăr, C. Popovici, Haralambie Corbu, Olivia Nedelcea, Ghiţă Florea, M. Cimpoi. 
Liga culturală pentru unitatea românilor de pretutindeni. Editura Semne, Bucureşti (?), 
2008. 
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materiale şi morale, nevoile ancestrale şi viitorul unui neam străvechi, fără de ale cărui fapte de vitejie şi 
glorie soarta Europei întregi ar fi fost cu siguranţă alta”. Tocmai de aceea trebuie apreciată 
“francheţea cu care Eminescu şi-a exprimat în această creaţie sentimentele”, precum şi “lipsa de echivoc în 
privinţa opiniilor sale faţă de politicienii vremii”.  

Un alt segment al studiului este consacrat imaginii lui Ştefan cel Mare în viziunea 
istorică a lui Mihai Eminescu, întrucât acesta apare în poemă ca un pivot al construcţiei 
ideatice. Se întreprinde astfel o succintă trcere în revistă a angajamentelor poetului în 
dezbaterea problemelor istoriei naţionale, începând cu articolele sale din Federaţiunea, 
insistându-se nuanţat asupra marii adunări de la Putna din 1871 şi considerându-se sub 
acest aspect întreaga perioadă gazetărească de la Timpul.  

Definită de-acum motivaţia istorică şi sufletească a “omului şi creatorului Eminescu” 
pentru scrierea poemei, autorii studiului se opresc, în detaliu, asupra momentului şi 
conjuncturii politice din 5 iunie 1883, când s-a produs citirea Doinei, nu la dezvelirea 
statuii lui Ştefan cel Mare (operă a sculptorului francez Emanuel Fremiet), la Iaşi, ci cu 
prilejul aceluiaşi eveniment, dar strategeic, în cadrul şedinţei Junimii, când efectul versurilor 
pesimiste care “contrastau aşa de mult cu toate celelalte ode ce se compusese cu ocazia acelei strălucite 
sărbători – după cum consemnează Iacob Negruzzi în memoriile sale – fu adânc, indescriptibil”.  În 
ciuda faptului că la Junimea entuziasmul faţă de operele citite era ponderat, de data 
aceasta, la sfârşitul lecturii “un tunet de aplauzuri izbucni (...) şi mai mulţi dintre numeroşii membrii 
prezenţi îmbrăţişară pe poet”. 

Victor Crăciun şi Tudor Nedelcea urmăresc într-un segment aparte al studiului 
lor, geneza poemei, de la concept la creaţie, punând-o în discuţie alături de o altă poemă, La 
arme!, circumscrisă aceleiaşi ideatici patriotice, care a avut şi ea un destin zbuciumat, în 
lungul istoriei contemporane a României, reprezentând “strigătul tânărului de 20 de ani, 
pregătit să unească şi să îmbrăţişeze inimile pentru păstrarea fiinţei naţionale româneşti”, făcându-se 
precizarea, atât de necesară, că “nicăieri în publicistica sa, în opera politică, aşa cum a fost pe drept 
definită, nu se află nici un fel de chemare războinică. Figurează doar strigătele bărbate de avertizare, de apel 
la raţiune, de toleranţă“. Tocmai de aceea, Doina poate fi considerată “opera gazetarului politic 
Eminescu”.  

Urmărind etapele creaţiei poemei, în contextul istoric al propriei trăiri 
evenimenţiale în epocă, autorii studiului vin la înţelegerea că poetul a oferit aici “dimensiunea 
înălţimii româneşti”, dimensiunea “sculpturală a ţării şi a specificului sufletesc”. Cercetătorii sunt 
încredinţaţi, şi aduc argumente în acest sens, că tocmai această dimensiune naţională, atât de 
evidentă în poemă, a făcut ca aceasta să fie respinsă şi blamată prin timpi ca expresie a 
unui naţionalism extrem, poetul fiind acuzat de xenofobie şi reacţionarism. Sub acest 
destin este urmărită receptarea sau, mai bine zis, trecerea sub tăcere a poemei în perioada 
anilor socialismului, când regimul comunist a făcut din România un satelit al Moskovei, 
Doina lui Eminescu fiind trecută în rândul operelor interzise circulaţiei, pentru că acuzaţiile 
contra muscalilor şi a veneticilor, în general – exprimând, în fond, un adevăr indubitabil – 
deranjau sensibilitatea naţională rusă şi nu doar. Semnificativ este faptul că două poezii ale 
scriitorului clasic ucrainian Taras Şevcenko, Caterina şi Stă în satul Subotov, în care 
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imaginea muscalilor este la fel de blamată, nu au fost intrerzise în volumele de opere ale 
acestuia, de către regimul sovietic. Explicaţia acestui drastic exerciţiu al cenzurii la noi se dă 
în sensul că opera lui Eminescu a fost “interpretată“ de “unii conducători comunişti evrei, atât de 
puternici în România din anii 1948 – 1960”, drept “ostilă acestui neam”. Victor Crăciun şi Tudor 
Nedelcea oferă în pandant strădaniile, în epocă, întru reconsiderarea şi restituirea operei 
politice a lui Eminescu, inclusiv deci a Doinei: ”Numai că la intervenţia lui Moses Rosen, fost şef 
rabin, şi în pofida poziţiei altor cărturari evrei şi apărători ai lui Eminescu, volumul zece (al seriei de 
Opere, n.n., Ct.C.) a fost topit, poetul fiind acuzat de antisemitism. 

Am avut şi noi posibilitatea de a discuta cu Moses Rosen, împreună cu apropiatul său Harry 
Maiorovici pe care îl respecta în calitate de coleg de clasă şi prieten cu laureatul Premiului Nobel, originar 
din Sighet, Elie Wiesel. Regretăm pornirea dură a fostului rabin şef, care altfel era un om de cultură. 
Gestul său a stârnit mânia mai multor scriitori  cel mai virulent fiind Corneliu Vadim Tudor care a taxat 
dur printr-un poem-pamflet ingerinţa rebinului şef. 

Cartea, tipărită, fusese distrusă, cu excepţia câtorva exemplare, dar profesorul Ghiţă Florea, 
care avea o responsabilitate politică în domeniul cultuirii, susţintut de secretarul C.C., Petre Enache, a decis 
să fie republicată pentru a figura în marea expoziţie organizată la sala Dalles cu prilejul omagierii la o sută 
de ani de la moartea lui Eminescu şi pentru a fi distribuită marilor biblioteci.  

Deşi, în primul moment, Mozes Rosen promisese neamestecul în această chestiune, mai apoi a 
revenit împotriva lui Eminescu, dar nu a mai avut tăria pentru a influenţa eliminarea din cultura 
naţională a unei părţi din creaţia gazetarului. 

S-a întâmplat în acelaşi timp ca şi poema Doina să fie republicată, după patru decenii de 
cenzură, atât în volumul jubiliar, Institutul pentru relaţiile cu Stăinătatea condus de Virgil Cândea 
realizând republicarea identică a ediţiei Maiorescu din decembrie 1883, cât şi în alte ediţii omagiare, 
apărute la editurile din Iaşi, Cluj şi Tmişoara.  

Toate acestea se întâmplau în anul 1989, pe baza unui program care se elaborase încă dinainte 
de un avizat colectiv de specialişti. 

S-a produs şi interesul lui Nicolae Ceauşescu faţă de acest eveniment, şeful statului de atunci, 
care recita frânturi din versurile lui Bolintineanu, Alecsandri, Vasile Militaru, Eminesu în anumite 
împrejujrări, participând la momentul festiv de la Ateneul Român, şi, într-un elan asemănător cu cel din 
1968 privitor la soarta Cehoslovaciei, a rostit, în cuvântul său, versurile Doinei. Poema reintra în 
circulaţie autorizată după patru decenii de cenzură“ 

Astăzi Doina cunoaşte o răspândire liberă şi o apreciere judicioasă atât în ţară 
cât şi în străinătate. “Pesimismul atât de specific poeziei romantice – scriu autorii sudiului - îi ia locul 
militantismul şi angajarea socială a liricii moderne, astfel că poema Doina poate fi considerată şi un soi de 
punte între cea din urmă creaţie lirică a ultimului mare poet romantic european şi poezia cu iz de 
mucegaiuri, dar şi de chemări spre înfăptuiri ale veacului  ce avea să vină - Unirea şi alinierea la spaţiul 
european şi universal. Eminescu în Doina nu mai este romanticul melancolic, ci un luptător naţional şi 
un aprător al românităţii”. Se concluzionează astfel că Doina - ca orice operă capitală - “viaţa 
ei nu a putut fi curmată prin decizii arbitrare, de moment, servind interese străine de neam şi de cultură. 
Pentru că Doina reprezintă o secvenţă de luptă pentru durata românităţii”.  
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Maria-Patricia BIRTOCEAN  
 

Olfactiv 
Pãrul meu are iz de salcie udã,  
Iz de vale vie. 
Pãrul meu miroase a adolescent  
A prãpastie de martie într-o zi cu soare. 
 

Poezie de sine stătătoare 
 
Miros de humã şi de morţi 
În ploaia care ni se prelinge 
Peste singurãtate. 
 

Prudenţã 
 

Ne-au sângerat gândurile 
Şi le-am aprins. 
De ce să le lăsăm 
Să trăiască? 
Pasărea Phoenix renaşte 
Doar din propria-i cenuşă 
Nu din minciuni 
Coapte la microunde. 
 

Degradare în sens invers 
 

Degradarea inversã a-nceput sã coasã 
De aripile mele ale tale aripi 
Şi soarele care nu a mai ştiut pe unde sã iasã  
S-a rostogolit de pe cer 
În pupila mea şi a mutat  
Negrul din ea în iris . 
Micile molii ale culorii 
au început sã mãnânce nesãţios. 
Mâinile mi-au crescut prea mici  
Şi mi le-am înodat împrejur, sã nu îmi fie frig  
Când pielea-mi largã se va dezlipi de trup  
Şi va pleca la plimbare.  
 
Nefiinţa: degradarea inversã pãcatului originar. 
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Melania CUC 
 
SOLIDARITATE SI TOLERANŢĂ, UN EXERCIŢIU  

DE SOLIDARITATE UMANĂ 
 

Antologia  de texte a apărut sub  egida  PROADO Bisrtriţa-Năsăud, 
corodonatori ai cărţii fiind Doina Orza şi Menuţ Maximinian. Într-o ţinută 
grafică elegantă şi  cu un conţinut bogat în semnături, care fac, împreună, un 
buchet adevărat de idei care meritau a fi aduse în atenţia cititorului blazat de 
rutina fiecărei zile, volumul se distinge în peisajul de gen prin reunirea sub 
aceeaşi umbrelă a ideii de solidaritate şi toleranţă, a unor oameni care, poate 
câţiva dintre ei, nu s-au gândit niciodată să-şi expună gândurile între copertele 
de carte. 

Pe lângă scriitorii, majoritatea dintre ei, de circulaţie naţională şi chiar 
internaţională, printre oameni cu funcţii sociale  sau angajamente în sfera 
culturii, se evidenţiază persoanele  despre care  pressa , în general, scrie cu 
parcimonie dar care ele, persoanele acestea  ţin pe verticală coloana vertetrală a 
societăţii la ora asta, în urbea noastră  dar şi mai departe de Bistriţa şi Năsăud. 

Tocmai generozitatea organizatorilor,PROADO si Editura Mesagerul, 
care au adunat  oameni cu prfesiuni şi aptitudini diverse într-un act  cu temă 
dată  şi de creaţie evidentă, demonstrează că Solidaritatea nu este un cuvânt 
aflat pe ,,moarte,,. 

Fiecare după inima sa si după talentul sau curajul de-a pune în pagină 
propriile sale gânduri, autorii volumului se aseamănă între ei prin seriozitatea 
textelor şi se deosebesc prin  stilul şi unghiul privirii pe care o aruncă peste 
lumea înconjurătoare, spre spaţiul de unde şi –au extras eroii, subiectele, 
pildele… 

Fie că sunt eseuri  cu ramificaţii filosofice, fie că ideile sunt transpuse 
în poeme sau  în fragmente de literatură, fiecare lucrare în parte este un detaliu 
dintr-un joc serios de puzzle, şi pe care, odată ce le-ai aranjat pe tăblia mesei, 
obţii Opera finală, ceea ce ai vrut, de fapt, de la această carte.  

Nouă ne pasă! Sintagma asta ar putea fi foarte bine subtitlul volumului. 
 Doina Orza cu colaboratorii săi a reuşit să rupă inerţia, să ne facă să fim o 
clipă în miezul aceleaşi idei, fiecare încercând să fim mai buni prin mintea şi 
puterile noastre. 

Felicitări şi scces în continuare. 
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Ion CRISTOFOR 

 
O SCRIITOARE DIN SUEDIA – DOINA ONICA 

 
Doina Onica e un nume puţin cunoscut cititorilor români, autoarea 

nefiind înregistrată în dicţionarele mai mult sau mai puţin recente. Numele ei a 
apărut sporadic în câteva publicaţii literare, mai frecvent în Cetatea culturală 
clujeană. Explicaţia trebuie căutată în biografia autoarei. Din scurta notă 
biografică ce deschide volumul În doi (Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2009), 
constatăm că scriitoarea a debutat târziu în literatură, abia în 2003, cu o cronică 
de familie intitulată O sută de ani în Bucovina. Scriitoarea s-a născut la Piteşti, în 
1945, petrecându-şi copilăria şi tinereţea în zona Bucovinei, unde îşi încheie 
studiile liceale. Va studia biochimia la Universitatea din Bucureşti, susţinând o 
teză de doctorat în chimie în 1976. Se va exila în Suedia din 1984, ţară în care îşi 
continuă activitatea ştiinţifică în cadrul Spitalului Universitar Karolinska din 
Stockholm.  

Scriitoarea originară din România a publicat mai multe volume, printre 
altele cărţile de călătorie intitulate Cu Ştefan prin lume. Cartea întâi (2003), Cu Ştefan 
prin lume. Cartea a doua (2004), În Suedia (2006), Antarctica. O călătorie nostalgică 
(2007, în limba  engleză). Doina Onica este şi autoarea a două culegeri de poeme, 
Poezii (2005) şi Oraşul. Puterea. Ziua (2007, în limba suedeză). După cum se poate 
citi pe pagina de titlu, recentul volum cuprinde proză şi versuri. Prozele din 
prima parte a cărţii sunt, în fond, un soi de însemnări sau reflecţii de călătorie, 
continuând o mai veche preocupare a autoarei, ce ni se descoperă o pasionată de 
voiaje şi de observarea atentă a naturii situate pe cele  mai neaşteptate meridiane. 
Locuind într-un mare oraş ca Stockholmul, e firesc ca autoarea să fie atrasă de 
„peisajele solitare”, de locurile izolate, situate la mare distanţă de aşa-zisa lume 
civilizată. 

Micile proze adunate în prezentul volum constituie un mozaic de 
însemnări pe marginea jurnalului său de călătorie. Prima dintre aceste proze e o 
istorioară a ascensiunii pe muntele Atlas, din Maroc, urcuşul pe piscurile abrupte 
prilejuindu-i felurite consideraţii poetice autoarei ce contemplă, asemenea unui 
autor romantic, priveliştea teraselor verzi ale satelor „agăţate de pereţii stâncoşi 
precum nişte grădini fermecate”(Dăruirea de sine). Altădată redă aventura unei 
călătorii în deşert, cocoţată pe spatele unei cămile, însoţită îndeaproape de ghidul 
berber. În general simplă, relatarea poetică e complicată uneori prin volute ale 
fanteziei în cazul relatării unui zbor cu balonul pe deasupra Stockholmului(Îngeri 
şi oraşe). 

  Călătoarea se dovedeşte mereu un spirit rafinat, văzând în peisaj o 
sursă de încântare estetică. Pe marginea cascadei Iguazu din Argentina, la 
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Paradise Bay (în Antarctica) sau în arhipelagul Galapagos scriitoarea găseşte 
prilejuri pentru fermecătoare digresii. Indiscutabil, Doina Onica e unul din 
dezabuzaţii civilizaţiei maşiniste, ce-şi caută refugiul necesar visătoriei în 
magnifice peisaje solitare, cât mai departe de prezenţa agresivă a omului. În mod 
neaşteptat, notele sale de călătorie cuprind puţine descrieri, autoarea preferând să 
mediteze pe marginea spectacolului naturii, să găsească corespondenţe tainice 
între măreţia naturii sălbatice şi abisurile sufletului uman. Imaginaţia sa vibrează 
puternic mai ales în faţa elementelor primordiale ale presocraticilor (apa, focul 
vulcanilor, pământul, aerul pur). Ca şi în alte cazuri, peisajul este pentru Doina 
Onica o stare de suflet, cum constatăm din scurta tabletă intitulată Câmpiile mele, 
în care memoria afectivă aduce la suprafaţă imaginile câmpiei de la Ceahor (locul 
copilăriei tatălui) sau cele ale câmpiei de la Siret, cu secvenţa cailor văzuţi în 
copilăria autoarei. Un intermezzo interesant pentru psihologia scriitoarei e şi 
scurta proză intitulată Lecţia literară, o transcriere a unei convorbiri cu 
binecunoscutul poet Ion Miloş, pe care-l redescoperim cu întreaga savoare a 
ironiei sale, cu strălucitoarele sale paradoxuri. Nu lipsită de interes e şi poezia 
Discuţie între poeţi, ce pare a fi o sinteză lirică a convorbirii telefonice dintre cei doi 
scriitori români exilaţi în Suedia. 

  Tentaţia spre filozofare domină şi cele mai multe dintre poeziile din 
secţiunea a doua a cărţii. Descoperim aici un suflet cercetat de dileme (La 
răscruce), cu neliniştile şi întrebările specifice vârstei maturităţii. În general, îi 
reuşesc Doinei Onica poemele simple, încărcate de nostalgie, cum ar fi În ochii 
mei, Peste deal la Siret sau Scrisoare către tata, pe care o cităm integral: „Comunismul a 
căzut/precum ai prevăzutdar au crescut noi isme,/ războaiele şi ura/continuă să existe//Eu 
am devenit poet târziu,/tomnatic,/mai scot din când în când / cărbuni/cu mâna goală/din 
vatra cu jăratic//Se prea poate/că tu le ştii deja/pe toate/din lumea ta/de dincolo/departe de 
a mea.//De ce nu am scăpat,/e nostalgia./Nu pentru ce-am făcut / ci pentru ce / n-o să mai 
fac”.        

Însemnările de călătorie ca şi poezia nostalgică şi sentimentală a Doinei 
Onica, cu toate ezitările sale de poet „tomnatic”, ce nu sufocă totuşi sensibilitatea 
autentică a scriitoarei, ne descoperă un talent pe care merită să-l urmărim în 
continuare cu toată atenţia.            
 

UN POET SCEPTIC 
 

După o activitate poetică de peste trei decenii, cu apariţii sporadice în 
diverse reviste de cultură, româneşti sau străine, Dan Brudaşcu publică recent 
primul său volum de versuri, intitulat Degetele  timpului (Editura Sedan, Cluj-Napoca, 
2009). Cum poetul, criticul şi traducătorul Dan Brudaşcu e dublat de un foarte 
activ editor, e lucru de mirare că autorul îşi adună poeziile atât de târziu între 
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copertele unui volum. Motivul amânării debutului pare să-l preocupe şi pe autorul 
însuşi, care redă pe coperta a patra a elegantului său volum un citat din dialogul 
Phaidros al lui Platon, edificator: „Cine se apropie de porţile poeziei fără să fie cuprins de 
nebunia muzelor, în credinţa că poate să ajungă poet numai datorită artei, va fi nedesăvârşit, iar 
poezia lui, de om cuminte, păleşte faţă de aceea a oamenilor cuprinşi de nebunie”. 

Cu o excesivă prudenţă, Dan 
Brudaşcu se întreabă dacă „trăirile şi 
sentimentele” sale din acest prim volum nu vor 
fi cumva „rodul unei minţi cuprinse de nebunie în 
sens platonician”.  Să constatăm că atâtea 
scrupule şi ezitări sunt puţin obişnuite în cazul 
acestei gureşe secte de poeţi, fiinţe în general 
narcisiace şi entuziaste, rareori dotate cu spirit 
autocritic. Cazul de faţă e complicat de 
împrejurarea că numele autorului se confundă 
cu cel al unui cunoscut politician. Ne grăbim 
să adăugăm că nu al unuia de duzină, căci 
autorul volumului Degetele  timpului  a fost în 
legislatura dintre anii 2000-2004 secretar al 
Comisiei de politică externă al Camerei 
Deputaţilor. E doar un amănunt menit să 
sublinieze că finul anglist Dan Brudaşcu, autor 

de valoroase traduceri şi de dicţionare, are stofa unui diplomat şi a unui autentic 
om politic. Promiţătoarea sa carieră s-a frânt, deocamdată, tocmai datorită 
francheţei omului, obişnuit să rostească adevărurile verde în faţă, fără pardon sau 
prea multe artificii protocolare. Modelul său moral rămâne cel al lui Octavian 
Goga, poetul, gazetarul şi omul politic căruia Dan Brudaşcu i-a dedicat un număr 
însemnat de lucrări. Dintre acestea cea mai consistentă rămâne indiscutabil recenta 
Goga şi criticii săi (2008), o amplă şi bine documentată lucrare de doctorat, scrisă din 
perspectiva cercetărilor lingvistice ale lui E. Coşeriu. 

În mod oarecum paradoxal, modelul „poetului pătimirii noastre” nu pare să-l 
fi contaminat aproape deloc pe exegetul său. Totuşi, la rigoare, anumite filoane  ale 
liricii lui Octavian Goga pot fi decelate,  dar aceste vagi urme ale poeziei tribunului 
ardelean provin mai degrabă dintr-o perspectivă morală şi etică decât dintr-o 
imitaţie formală. Ca şi în cazul ilustrului înaintaş, noul poet evită să-şi restrângă 
privirea în raza unui ego narcisiac, limitându-se la o transcriere a propriilor angoase. 
Jurnalul liric al lui Dan Brudaşcu rămâne mereu deschis spre spectacolul tragic al 
unei realităţi privite adeseori cu o dureroasă luciditate. Atitudinea civică e 
consubstanţială atitudinii omului politic Dan Brudaşcu, obişnuit să privească răul în 
faţă şi să-i spună pe numele său. Discursul său liric capătă adeseori accente ironice 
şi pamfletare. Iată, de pildă, un poem ce denunţă agresivitatea unei realităţi care-i 



 67 

refuză poetului orice intimitate protectoare: „ E incredibil cât putem/fi de singuri/deşi, 
clipă de clipă,/suntem parte la furnicarul/uriaş, nestăpânit, devorator/din jurul nostru./Apoi 
bombardamentul/sistematic, agresiv, violent,/trivial chiar, care-ţi ameninţă/fiecare clipă şi vrea să 
te/sustragă intimităţii propunându-ţi/de la oferte mediatice/la nurii zbârciţi ai prostituatei/de pe 
trotuarul de alături/Ca să nu mai vorbim de/ofertele, şi ele în pas cu moda,/de salvare, de sprijin 
şi/asistenţă de caritate./ Şi, totuşi, o, Doamne, cât/de singuri putem fi./În faţa vieţii ca şi a 
judecăţii/de apoi nu e nimeni în stare/să ne ajute, să preia asupră-şi păcatul,/să evite 
răsplata/pedeapsa divină.”(Singur). 

În viziunea autorului, poetul se dovedeşte o “fiinţă mistuită de nelinişti”, care 
priveşte în sine însuşi ca într-un abis din care scoate la suprafaţă imaginile 
singurătăţii care îl bântuiesc. Portretul pe care Dan Brudaşcu îl forjează poetului nu 
e nicidecum unul idealizat, de vizionar cuprins de “nebunia muzelor” lui Platon. În 
opinia sa, sceptică şi întunecată, poetul e “mai întotdeauna” o “fiinţă însetată”, “naivă 
sau, dimpotrivă, calculată”, “rece şi egoistă”. Seria epitetelor descalificante continuă, căci 
acelaşi poet e văzut ca o specie mercantilă (“negustor de metafore”) şi capricioasă 
(“fiinţa năzuroasă şi mândră”), în sfârşit ca “un exaltat care se crede ziditor”. Nici măcar 
statutul de “neadaptat şi de neînţeles” nu i se concede umilului mânuitor al 
verbului, căruia seniorialul “turn de fildeş i s-a prăbuşit de mult”. Ce mai rămâne întreg 
din vechiul, romanticul blazon de nobleţe al poetului ? Mai nimic, am adăuga noi, 
căci concluzia lui Dan Brudaşcu e nimicitoare. În epoca modernă, “poetul nu mai e 
decât un mit alungat şihăituit nemilos din cetate de un zeu frivol  – banul.”(Poetul). 

Alte imagini ale poetului sunt, dimpotrivă, mai generoase cu această specie de 
barzi: “Iar când îl privesc mai atent pe Poet / Îi zăresc pe frunte cununa de spini – răsplată, 
poate, pentru-ncăpăţânarea / de a crede în vise”. Ipostaza christică se învecinează cu cea a 
poetului pustnic, căutător “obstinat al tăcerii şi al liniştii”, adăpostit  în singurătatea 
protectoare a muntelui(Pustnicul din Munţii de Apus). Nu sunt singurele 
ipostaze ale poetului şi poeziei asupra cărora se revine şi în alte poeme, acestea 
fiind teme obsesive ale liricii lui Dan Brudaşcu. După cum e imposibil să reducem 
formula liricii sale la o singură, monotonă atitudine. Poate şi datorită faptului că 
această antologie adună poeme scrise pe parcursul a peste trei decenii, vom întâlni 
suprapuse, ca într-un palimpsest, mai multe ipostaze ale poetului. Uneori acid şi 
ironic, alteori nostalgic şi sentimental, realist şi prozaic, Dan Brudaşcu ni se 
descoperă prin volumul Degetele timpului ca un poet neliniştit, bântuit 
deopotrivă de certitudinile şi incertitudinile epocii sale, convingător în cele mai 
multe dintre faţetele lirismului său polimorf.               
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ANDREI FISCHOF (Israel) 

 
ARBEIT MACHT FREI – ŞAIZECI DE ANI DUPĂ 

 
sufletele noastre bolnave de altzheimer  visele 
noastre bolnave de altzheimer buzele noastre 
bolnave de altzheimer rătăcesc fără cruţare 
fără întoarcere în propriile lor pedepse ca un  
blestem ca o  
 
în jur lumea aplaudă bolnavă de altzheimer ca în  
arena cu gladiatori care pentru a nu simţi durerile se vor  
îmbolnăvi de altzheimer     
oricum nu vor rezista căci boala aceasta e ca un 
blestem ca o 
 
şi-atunci singur în faţa cuvintelor bolnave de altzheimer  
plâng precum copilul speriat de  
umbra mişcătoare făcută pe perete de cei care ar fi fost 
să-l ocrotească   
şi totul e ca un blestem ca o  
 
 

FII DE YIOVI 
 
ce naşte războiul dacă nu  
un alt popor 
mulţimi de Yiovi 
amuţiţi 
uimiţi 
cerând cerului să oprească 
uciderea fiilor 
am trecut odată prin asta 
şi nici atunci nu aţi căzut 
ceruri nemernice 
şi nu mai avem putere 
strigă furia neamului 
înmulţindu-se prin sine 
precum lacul umplându-se de ploi 
iar când ele încetează vara 
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de apele din subterane 
 
neamul acesta de mulţimi 
şi-a pierdut odată fiii şi părinţii acestora 
şi-şi  pierde fiii şi părinţii acestora 
căci toţi sunt fii 
urmaşi ai lui Yiov  
robul unui dumnezeu supus satanei 
 

PSEUDONIMELE LUMII 

 Lumea-şi duce tra 
sub pseudonime deloc originale, 
străvezii toate, 
dezvăluindu-i laşitatea  
în loc s-o ascundă. 
  
În van şi le schimbă mereu; 
pseudonimele  
- de obicei după vreo revoluţie 
gălăgioasă, nefastă -  
se strâng în noduri groteşti în gâtlejul vreunui 
război neterminat,  
strâmt ca hainele rămânând mici 
sau rupte pe la coate. 
Nici ea, lumea, nu mai ştie 
cum o cheamă cu adevărat. 
De-atâta ruşine, tace  
când ar trebui să strige, 
strigă când ar trebui să tacă, 
schimonosindu-şi pseudonimul 

devenit poreclă.   
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EU, EVREUL 
 
mă petrec prin lume 
duşmanul  mi-e ca umbra  
trăgându-mă 
spre uliţe neaşteptate 
după ceasurile soarelui  
şi ale nopţii 
 
dar eu, evreul, voi învăţa oare 
că umbra aceasta  
duşman incolor ascuns în propria-i pândă  
lipit de existenţa mea 
va dispare doar odată cu mine 
că nu Iov este eroul 
ci trimisul Cerurilor 
satana  

HOMO HOMINI 

 omul semn de întrebare pentru semenul său este 
nu lup nu vulpe 
semn de întrebare răspunsurilor neaşteptate 
imposibile 
posibile 
iar când în sfârşit o întrezăreşte pe cea corectă 
el devine negativul creatorului 
care a declarat că după chipul şi asemănarea sa 

  

dar atunci omul nu mai aude 
gălăgia tinereţii i-a astupat urechile pe dinăuntru 
şi nu va vedea căci pleoapele i s-au lipit 
ca uşile închizându-se ermetic 
 răspunsurile orfane de întrebări continuă să ardă 
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Valeria MANTA TĂICUŢU 
 

ÎN CASA CUVÂNTULUI 
 
„Între Da şi Nu”, spune Camelia Manuela Sava, „Toţi suntem pământ”, 

recunoscând, pe de o parte, ponderea fiinţei celei de carne şi oase, supuse pătimirii, 
ispitelor şi morţii, creaţie efemeră ce urmează să se întoarcă, implacabil, în ţărâna din care 
s-a fost ridicat; pe de altă parte, situarea între negaţie şi afirmaţie nu înseamnă oscilaţia 
între extreme, ci refuzul separaţiei tranşante, de tip manicheist. În context, „da” poate avea 
conotaţia de viaţă, prin opoziţie, „nu” semnificând moartea, între ele fiinţând o zonă în 
care se desfăşoară, impetuos, existenţa umană.  

Volumul de debut „Între Da şi NU” (Editura VALMAN, 2009) se plasează într-
un orizont cumva auroral, pus sub semnul iubirii şi al apartenenţei la specie. Camelia 
Manuela Sava nu prea cultivă individualismul, locul lui „eu” fiind luat, de cele mai multe 
ori, mai cu seamă în poemele de factură filosofică, de „noi”. Chiar şi la nivelul interogaţiei – 
cel mai adesea, retorice – întregul, colectivitatea primează, în defavoarea eului liric: „Unii 
vin / Alţii trec. / - Şi noi ce facem? / - Între timp noi stăm aici / şi ne odihnim” („Întrebare”). 
Trecerea la reflexivitate se face subtil, în poezia de dragoste, unde „noi” nu mai înseamnă 
„eu şi ceilalţi”, ci „eu şi cu tine”, legitimarea lirică prin cuplul de îndrăgostiţi fiind un prim 
pas spre autenticitate: „Între noi / sălăşluieşte / un somn adânc. / Faţă în faţă / ne dormim unul în 
altul / puterea de a fi” („Podul”). Discreţia şi timiditatea duc la teama de cuvânt. Discursul se 
construieşte cu ezitări şi inhibiţii de protecţie, întotdeauna mai existând ceva nespus, 
decelabil printre rânduri: „Cuvintele, / toate cuvintele mele / au adormit / şi chiar eu / obosită / îmi 
plec umerii / şi tac. / Mi-e teamă / de toate cuvintele pe care le-am spus / sau pe care nu le-am pătruns / 
şi acum încerc să fug” („Semn”). Poeta fuge / se ascunde fie într-un „noi” care-o fereşte de 
exprimarea frustă a ceea ce este intim şi dureros, fie într-un alter-ego - acel „tu” general, 
care permite distanţarea de sine, privirea din exterior a propriei persoane: „Pentru un vis / 
alergi printre lacrimi / şi strigi / Dincolo de ecou nu mai e nimeni” („Nemărginire”). Surprinzătoare 
la o poetă tânără este lipsa orgoliului: deşi pare de neconceput să scrii poeme fără 
conştiinţa unicităţii tale – la nivel ideatic şi emoţional – tânăra profesoară din Râmnicu 
Sărat scrie ca şi când ceea ce este general-uman depăşeşte ca intensitate şi importanţă 
particularul: „Recunoaşte / că toţi tăiem / în noi idealuri / până la sânge/ sau poate sărutăm câte o stea 
/ până ne pulverizăm” („Credo”). 

Camelia Manuela Sava alternează vocile lirice, îşi confecţionează măşti, ajunge la 
tragismul identificării cu ele şi, conştientă de impas, apelează la tema religioasă, în măsură  
să-i uşureze regăsirea propriului eu: „În genunchi aşezatu-m-am, Doamne, / Când Cuvântul Tău 
/ fusese răstignit între două ape: / Apa vie / şi apa moartă. / Îl lăsasem acolo / răstălmăcit şi biciuit! 
Ruga mea mută, / spre ceruri ridicată, / a căzut în altă cale lactee... / Abisul / mi-a cuprins toată fiinţa, 
/ iar Crucea pe care ai purtat-o în spate / se întoarce acum” („Psalm”). „Ruga / Crucea / şi 
Cuvântul” ajung să intre în structura de rezistenţă a poemelor, până ce se ajunge la acel 



 72

„colind de fiinţă”, de expresie gnostică: „Un Dumnezeu Atotputernic / umbla prin mine”. Cu acest 
„colind” se poate spune că începe regăsirea identităţii de sine, într-un stil uşor blagian, deşi influenţele livreşti 
sunt extrem de puţine şi dificil de detectat: „Să nu mă puneţi / să aleg între mine la timpul trecut / şi 
minutul ce sunt acum. / Vă vor pedepsi norii, / vântul, munţii şi soarele mutat din locul lui. / pe 
Dumnezeu biciuit de cer / îl vor răzbuna în mine / Spicele” („Colind de fiinţă”). 

Între „da” şi „nu”, adică între fiinţă şi nefiinţă, speculaţia de tip metafizic este adesea 
înlocuită de expresia pură a vitalităţii, a luminii şi a iubirii: „În pacea dimineţii de vară / un tânăr 
soare / îmi şopteşte la ureche; / dulci cuvinte - / de trezire, de iubire, de vară” („Trezire”). Trezirea / 
naşterea / renaşterea au simplitatea şi măreţia ritualurilor vechi, reluate ciclic: „Se plămădeşte 
o viaţă / din viaţa ta... / idee fecundă a eternităţii: / din bărbat şi femeie. / E o viaţă plăpândă, firavă 
moleculă / a dorului de nemurire. / eşti tot aici, / în pântec de mamă, / sămânţă infimă de tată” 
(„Naştere”). Dintre anotimpuri, este preferată primăvara, poate pentru „soarele 
preschimbat în fluture”, poate pentru osmoza dintre eul liric şi natură („părul meu verde e 
seva amurgului”), poate pentru sentimentul că zborul / înmugurirea / înflorirea sunt „credite transferabile” 
de la natură la om: „Dacă ai fi fost aici, / lângă umărul meu gol, / ai fi văzut că degetele întinse în zbor 
/ mi-au înmugurit / de bucurie. / La gândul că vei veni / ochii mi-au înflorit / şi soarele s-a preschimbat 
în fluture” („Rânduri pentru primăvară”). 

Meditaţia gravă, impersonală şi calmă face loc, treptat, tensiunii emoţionale capabile 
de descătuşări spectaculoase: „Oare până când / voi merge desculţă / peste cioburile unui suflet 
amorţit? / un strigăt, / un izvor, / o lacrimă / am adunat în pleoapa închisă / peste lumea dinăuntru. / 
până când voi închina / acest pocal / în cinstea celui uitat? / Tot singur voi fi / Când strălucirea stelei o 
voi aprinde. / până când îi voi porunci cântecului / să tacă / şi visului / să nu mai fie vis?” („Până 
când?”). Poemul concentrat, de expresie filosofică, uneori ermetizat cu bună-ştiinţă, se 
transformă în „baladă”, de fapt într-un poem de mai largă respiraţie, uşor sentimental, 
echilibrat ca structură, şi senin: „atunci / s-a ivit liniştea.... / şi alerg după amintiri / până se 
pulverizează / în mine... / îmi voi regăsi senină steaua / când smochinii vor creşte în grădina Raiului / 
peste tot se lasă înserarea / de aceea nu strig, / ci privesc înapoi / unde întotdeauna mai e ceva de privit...” 
(„Baladă”). 

Volumul „Între da şi Nu” este uşor eclectic, fapt ce se explică prin aceea că 
reprezintă vârste şi etape succesive de creaţie. Important este că el dovedeşte gândire 
poetică şi că tensiunea din stratul emoţional este autentică. Mania de a filosofa la modul 
general despre viaţă, om şi rostul lui în lume, proprii adolescenţei, dispare relativ uşor, 
atunci când talentul este autentic, iar poezia, mijloc esenţial de comunicare. Că este aşa o 
dovedesc două versuri numai, dintr-un poem intitulat „Renaştere”: „Un cal păştea iarbă / Din 
sângele meu”. Probabil că poeta va exploata o temă care-o avantajează, cea a simbiozei de 
tip fantastic cu natura, mai ales datorită panteismului furişat în stratul ideatic: „Vezi? / 
Pomii aceştia înfloriţi erau / Copiii mei / Înainte să fie mare şi val. / Ce să îţi mai spun? / Uneori florile 
şi fluturii / Erau casa cuvântului neşters din poveste / Poezia pomilor / Este palma fiecărei clipe, / Pe 
atunci primăvara / Era îndrăgostită / De sufletul meu” („Poezie”). 
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Theodor DAMIAN  (S.U.A.)  
 

Ghicitoare 
Din când în când 
o dată la 15 bilioane de ani 
stelele înnebunesc 
şi încep să se mişte de sus în jos 
şi de jos în sus 
şi intră în găurile negre 
şi se rotesc în toate direcţiile 
cu zăludă îndemânare 
despre care nu vor povesti niciodată 
cu fiecare nebunie 
ceva se naşte pentru totdeanua 
şi dăinuie aşa cum dăinuie 
o minciună neruşinată 
 

De profundis 

De profundis 
zvâcneşte ochiul 
când munţii se pun în mişcare 
doi câte doi 
fraţi gemeni 
aşa studiez oamenii la intersecţia vieţii 
şi mă testez dacă-s viu 
dau cu piciorul 
în ţepuşa visului 
şi curge mult dor 
şi dorul mă doare 
de profundis 
aşa stau şi studiez dorurile 
pe feţele şi în mersul oamenilor 
se vede dorul după faţă 
şi mersul după dor 
n-o să ne schimbăm niciodată 
dacât atunci când 
o să ne-nfrunzească 
ţepuşa-n picior 
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Doar isihia 
Cercurile gemene pe care le-am iubit 
nu se mai văd 
iată clipa rechizitoriului 
de ce le-am iubit 
eram copil şi le împingeam 
cu o sârmă meşteşugită 
am iubit cercul 
sau ideea de cerc 
îngerul lui 
sau prăpastia atingerii lor nesfârşite 
sau infinitul în fiecare din ele 
viaţa şi moartea 
cercurile mele concentrice 
şi tangenţiale totodată 
sâmburele fecundat de ele 
gaură neagră peregrină 
în univers 
nu este cuvânt să-l cuprindă 
nici vreo simţire 
nici vreo metaforă să-l prindă în vers 
Tot ce ţine de deşert 
este deşertăciune 
singura care stă e isihia 
tot ce ţine de pustiu e pustiire 
numai sihastrul nu se pustieşte 
el pustieşte pustia 

Grâul acela 
Încă mai creşte grâu 
pe fundul Mării Roşii 
de la seminţele curse 
la trecerea înfricoşată 
a pelerinilor cântători 
acum valul încătuşat se înţeapă în  
spumă 
iar euharistia coace pâinea 
jertfei viitoare 
grâul acela mai foşneşte şi azi 
în adâncuri 
cine mănâncă din el 
nu mai moare 
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Maria VAIDA  
 

Pescuitorul de perle  
(interviu cu poetul Dumitru CERNA) 

 
 Cine este om de litere şi are tangenţă cu 
Primăria Clujului nu poate să nu-l ştie pe 
Dumitru Cerna, mirându-se cum a ajuns acolo 
acest poet sensibil, bonom şi mereu înconjurat de 
prieteni, îndrăgit de multă lume, plin de bun simţ 
şi de solicitudine. Vine din Câmpia Dobrogei, 
adus parcă de o suflare de vânt, şi rotocol, nu s-a 
putut opri decât la poalele Feleacului, căci altfel, 
infinita câmpie l-ar fi absorbit definitiv, el 

devenind un veşnic călător prin oraşele Europei, purtat pe aripi de vânt. Dar s-a oprit aici, iar 
el a început să facă parte din peisaj, iubind vechiul burg mai mult decât oricine dintre noi. 
Dumitru Cerna este un om al cetăţii, un boier al generozităţii, un etern visător, mergând agale 
pe străzile Clujului la braţ cu poezia. A acceptat să-mi dea un interviu, fără nicio ezitare, iar 
eu l-am bombardat cu întrebări, unele chiar incomode, dar ştiu că domnia sa are abilităţi 
diplomatice şi că multă lume, ca şi mine de altfel, doreşte să-l cunoască şi altfel decât prin 
intermediul operei sale... 

Stimate Dumitru Cerna, ce amintiri din fragedă pruncie legate de poveştile dobrogene 
are scriitorul care sunteţi? 

Dobrogea este un ţinut vrăjit, sedus de poveste. Fiind locuită de români, 
aromâni şi de greci, de bulgari, de turci şi tătari, de lipoveni, de italieni şi de ţigani 
şi de cine mai ştie câţi alţii, această ţară a tuturor seminţiilor, iată, a fost înnobilată 
şi de poveştile lor, fiecare cu farmecul şi cu profunzimile ei.  Dar amintirile mele 
din copilărie sunt legale de poveştile stranii ale mamei, unele născocite, altele 
păstrate în cămările memoriei din copilăria ei petrecută parte în Meglenia, parte 
în Cadrilaterul românesc, altele adevărate. Timpul copilăriei mele a fost unul al 
poveştilor, poate şi datorită vieţii arhaice a oamenilor lui de-atunci. Caistrul şi 
căisturiţa, bandiţii, haiducii, ciurvinele şi strigoii, ursitoarele, crăcoangea din 
zărzălin, Dumnezeu şi Diavolul (Ţela-ncornoratu) sunt personajele unor poveşti 
spuse de mama în nopţile copleşitoare ale unor ierni parcă fără de sfârşit. Trăind 
în miezul încins al credinţei, pe fondul unei sărăcii lucii, basmele copilăriei mele 
nu conţineau zâne şi prinţi, feţi frumoşi ori ilene cosânzene. Acestea erau de 
neimaginat într-o lume traversată de avarii, de boli populare şi bulversante, de 
buba neagră (dalacul), de morţi misterioase ori de tifosul exterminator. În 
perioada epidemiilor, piatra vânătă era pavăză contaminării. Alienările anilor '50 îi 
făceau pe oameni precauţi şi fiecare-şi făcea cruce cu limba-n gură ca acest 
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blestem să nu cadă şi pe familia lui: Ion şi Gheorghe (doi fraţi de aiurea, 
adolescenţi, pripăşiţi în Cerna, spre a ne arăta cât de cumplită este nebunia), 
Ianca şi Goni, Coană Moaşa. Apoi, oameni care au intrat în memoria mea 
afectivă: Safta ţiganca, babă Rada, Tuş-Aftalia, Nin-Dena, Do-Trâpca, Nea Marin 
a lu Arsu, Tet-Şia, Teta Tona, Do-Stanca, Nin-Maria lu Baltă, Diţă şi Risti sunt 
tot atâtea personaje reale care mi-au fermecat copilăria, constituindu-se în 
veritabile poveşti trăite care mi-au alimentat, mai târziu, sensibilitatea creatoare. 
Toţi aceştia compun povestea mea fără de sfârşit. 

Aş dori să evocaţi imaginea bunicilor sau a părinţilor dumneavoastră, dacă nu vă 
este prea greu. 

Sunt foarte sărac în amintirile despre bunici. Nu i-am cunoscut, eu 
venind pe lume târziu în familia mea, când ei erau deja ţărână. Mă gândesc la 
bunicii din partea mamei. Familia tatălui, născut în Aninoasa de Gorj – acolo 
unde, în perioada interbelică, Bobină Ion, un frate, se pare, de-al tatălui, înfiinţase 
celebra editură Ram – mi-a rămas până azi necunoscută. Tatăl a murit când eu 
aveam doar patru-cinci ani, aşa că toate punţile spre ai lui, pentru mine, s-au rupt 
atunci. Am cunoscut, adolescent fiind şi elev la Liceul Pedagogic din Tulcea, în 
vara anului 1971, la Enisala, unde mă aflam în practică la descoperiri arheologice, 
un domn în vârstă, pe care-l chema ca şi pe tatăl meu şi care semăna leit cu 
acesta. Povestea lui, însă, spusă de enisalezi, m-a speriat: fiul său de vreo 14 ani, 
pălmuit de tată într-o altercaţie familială, a căzut, lovindu-se mortal. În urma 
acestei tragedii, tatăl vinovat şi-a tăiat limba cu briciul, trăind tot restul zilelor 
singur şi mut. Când m-a văzut, ochii i s-au umplut cu lacrimi. Eram la vârsta 
fiului său şi, probabil, semănam cu acesta. De asemenea, am mai cunoscut un 
frate de-al tatălui, într-un sat de lângă Slobozia, târziu, prin 1981-82, frate pe care 
tata nu l-a prea iubit, deoarece era, susţinea acesta, prea moale: „Ăla nu-i bărbat care se lasă 
condus de o femeie!”. Din partea mamei, am cunoscut doar pe unul din fraţii ei, 
Constantin Dinoglu (nume turcit, însemnând fiul lui Dinu). Un bărbat frumos şi 
misterios, retras la Pecineaga de Tulcea, la capătul sălbatic al Dunării, acolo unde 
s-a şi prăpădit. Pe tata îl ştiu mai degrabă din amintirile celorlalţi. Fusese agent de 
tutun în Cadrilater. Aşa a cunoscut-o pe mama, care venise din Grecia cu o parte 
a familiei, după Primul Război Mondial. Rămasă văduvă, cu şase copii – trei 
dintre ei muriseră înainte de a mă naşte eu, mama a trebuit să se străbată pe de-a-
ntregul suferinţa/ umilinţa spre a ne creşte. O meglenă frumoasă, arămie şi 
delicată, tatuată pe frunte şi pe mâna dreaptă cu cruce, încă de la naştere, spre a fi 
la adăpost de netrebniciile turcilor asupritori ai Greciei, născută în Kupa, raionul 
Salonic, mama a trăit toată viaţa sub semnul premonitoriu al viselor ei de noapte. 
A murit, întorcând spatele oamenilor şi aprinzându-şi singură lumânarea, a cărei 
lumină avea s-o călăuzească spre Cel în care a crezut cu devotament şi umilinţă 
duhovnicească. Înainte de a se stinge, şi-a luat adio doar de la grădina sa şi de la 
nucul rămuros şi amar pe care-l semănase cu propriile-i mâini, nuc prezent, de 
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altfel, în poezia mea şi care, nu mult după moartea ei, a fost sfârtecat de un 
fulger.  

Fraţii, surorile, prima iubire, cum le percepeţi peste ani? 
Eu am avut încă opt fraţi. Nu am cunoscut decât cinci dintre ei: 

Traianca, Dumitra, Antoneta, Neculai şi Mariuţa, eu fiind cel mai mic. Traianca a 
murit în 1998. Pentru ea, am scris poemul Sora mea, Traianca. Mă aflam la Paris 
când s-a sfârşit. N-am văzut-o moartă. Prin urmare, pentru mine ea încă trăieşte. 
Fiind mult mai mari decât mine şi măritându-se degrabă după moartea tatălui, m-
am bucurat de iubirea lor ocrotitoare. Cu fratele meu am avut întotdeauna o 
relaţie cordială. Prima iubire? A fost prin clasa a cincea, când m-am îndrăgostit de 
Neti, colegă de clasă, o meglenă oacheşă, dar care, la propunerea mea de 
prietenie, mi-a răspuns: „Nu accept acest lucru, deoarece nu mă preocupă”. Apoi m-am 
îndrăgostit de Aurica, tot colegă de clasă şi tot meglenă. Într-o seară, o rudă de-a 
ei, văzându-ne cum ne giugiulim, i-a spus: „Aurio, măre, ţist-ai lucru şăroat cu ţela lu 
Bobină!”.21 Dar, totuşi, prima mea iubire a fost Lorelei, o fostă colegă de şcoală 
generală, mai apoi colegă de Liceu Pedagogic la Tulcea. A fost o poveste 
frumoasă până la capăt. Cu poemul Lorelei, închinat ei, îmi încep volumul de 
dobrogene Dumicatul de pelin. 

Cum este omul locuit de sufletul său poetic, oglindit în propria-i conştiinţă? 
Este deplin şi însingurat.  
De unde vine pasiunea Dvs. pentru poezie şi ce rol a avut şcoala în formarea acestei 

deprinderi? 
Pasiunile sunt moşteniri genetice ale laturii feminine care există în fiecare 

dintre noi. Băieţii, moştenind mult de la mamă, au această latură mai 
proieminentă, estompată doar de agresiunea unor preconcepţii. De aici şi faptul 
că majoritatea creatorilor de frumos, de-a lungul întregii istorii a omenirii, sunt 
bărbaţi. Şcoala n-a avut niciun rol. În faţa unei asemenea aventuri rămâi singur şi 
tot singur trebuie să înveţi să o gestionezi. Scrisul nu este neapărat o pasiune. 
Este mai degrabă o datorie de credinţă. Aşa o percepi. Poetul este şi trimis, şi 
martor şi mărturisitor. Dacă una dintre aceste trei dimensiuni lipseşte, suntem în 
afara subiectului. Am început să scriu de prin clasele primare, ca orice copil care 
versifică. Totul începe ca o joacă. În timp, devine o problemă existenţială. O 
suferinţă pe care n-o împarţi cu nimeni. Dar dacă  întrebarea dvs. se referă la 
pasiunea mea de a citi poezie, ei bine, da, aici intervine şi educaţia din şcoală. Am 
avut profesori de literatură pasionaţi de meseria lor, iar eu am fost atras de Carte 
încă din primii ani de şcoală.  

Ce au însemnat locurile copilăriei pentru scriitorul care sunteţi? 

                                                 
21 Aurico, măi, ăsta -i lucru colorat cu ăla al lui Bobină (în meglenă). 
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Aproape totul. În copilărie îţi încarci memoria cu aromele care, mai 
târziu, produc energii creatoare. Lumina verilor împrumutată de la zarzării 
portocalii, gustul prafului de pe uliţă, umbra înserării, cerul copilăriei, oamenii, 
cotloanele toamnei şi gutuile străluminate, imaginea mamei şi lacrimile din 
spatele ochilor ei căprui, toate compun imaginea copilăriei mele seduse de 
prigorie, pasărea albastră din mâinile mamei Cât a trăit mama, întoarcerea în satul 
natal era o emoţie care mă storcea de puteri. Când autobuzul în care mă aflam se 
apropia de intrarea în Cerna mea natală, toate simţurile-mi erau asemenea acelora 
ale animalelor la pândă. 

Ce rol au avut femeile în viaţa Dvs.?   
De echilibru. Păi viaţa mea este străbătută de la un capăt la altul de trei 

femei: mama, Stoiana Dinoglu, mai apoi Maria, soţia mea şi Cristina, mistuitoarea 
noastră fiică. Acaparatoare, ele nu prea îngăduie loc decât pentru amintirea unor 
iubiri străfulgerătoare de până la ele şi pentru glosele deşarte despre rolul femeii 
în viaţa oricărui bărbat. Sigur, aţi sesizat un început de surâs. Eu mi-am cam 
epuizat curiozitatea în adolescenţă. Grăbit să trăiesc, asemenea lemurianului, am 
gustat din toate aromele. Cert este că cei mai buni prieteni ai mei, şi ieri şi azi, au 
fost/ sunt femeile. Trăind într-un mediu feminin – în copilărie şi adolescenţă am 
fost înconjurat de surorile mele – mă înţeleg mai bine cu femeile. Ele au avut, 
până la urmă, şi un rol protector. Dar un poet, oricât de inspirat ar fi de muzele 
sale, nu vorbeşte niciodată despre acestea. Altcumva, misterul ce ne înconjoară 
existenţa s-ar dilua şi am lăsa loc imaginii unor dendy  plictisitori. Fiind un 
aventurier perdant, asemenea tatălui, familia este locul unde mă retrag, adesea, 
spre a mă vindeca de răni. Având în sânge un amestec ciudat de oriental şi sudist, 
meglen şi oltean laolaltă, vă daţi seama ce explozii pasionale se petrec în sufletul 
meu. Ei bine, familia le bănuie, le înţelege, le ostoieşte şi le prepară tămăduirea. 
Această încredere mă cuminţeşte o vreme. Va veni el şi timpul acela când toată 
văpaia se va fi făcutără cenuşă spulberată ca spuza stelelor în pustiul urmei 
noastre... 

Din ce duh strămoşesc, dobrogean sau „duh naţional” cum spunea Noica, se trage 
forţa Dvs. de creaţie? 

Tata a visat toată viaţa, câtă i-a fost dată, să trăiască într-o căsuţă, retras 
în vârf de munte. De aceea, poate, din primăvară până toamna târziu, dormea 
afară pe prispa casei, ca-ntr-un perpetuu exerciţiu pregătitor. N-a fost să i se 
împlinească visul. Este şi acesta un mod de a fi poetic. Mama a visat să vadă 
Marea, dar n-a văzut-o niciodată, cu toate că era la o aruncătură de vis până la ea. 
Amândoi au fost, iată, romantici în mod natural. În mine sălăşluie Orientul cu 
toate mirodeniile pământului cu tot. Dobrogea, şi ea, este un orient al poticnelii. 
Mă tem că, până la urmă, este vorba de o moştenire genetică şi geografică, 
deopotrivă. Din când în când, după acumulări doldora de râvniri, din arborele 
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acela geo-genealogic, rămuros şi istovit, un ram înmugureşte cu ochii spre 
Dumnezeu.  

Care sunt prietenii Dvs., şi nu mă refer doar la cei „muţi”? 
Deocamdată, singurul meu prieten este Blacky, dobermanul meu post-

romantic, care mă iubeşte necondiţionat. Şi nu este deloc „mut”! Mă înţeleg cu el 
mai abitir ca şi cu un om! Istratian cum mă aflu, mi-am răvăşit viaţa crezând în 
prietenia oamenilor. M-au sfâşiat.  Mi-am păstrat pentru alean doar câteva 
prietenii literare, care îmi ocrotesc cuvântul şi, uneori, sufletul: Petru Poantă, 
Marcel Mureşeanu, Ion Cristofor, Irina Petraş, Doina Cetea, Constantin 
Cubleşan, Maria Vaida, Monica Grosu, Mircea Ion Casimcea. Viaţa mea se 
desfăşoară sub cerul liber. Oricine poate arunca o privire înspre ea. Fiţi sigură, 
îmi va înfiora plăcerea orice curiozitate, pătrundere iscoditoare. 

Cere sacrificii literatura? 
Nu ştiu dacă neapărat sacrificii, dar un tribut tot plăteşti, mai ales în 

tinereţe. Comportamentul social al unui scriitor este diferit de acela al oricărui alt 
om. Diferenţele te izolează, te trimit într-o altfel de singurătate, tocmai de către 
aceia care nu-ţi seamănă sau poate chiar de către tine însuţi. Iar tu ai vrea uneori 
să guşti din bucuriile simple ale vieţii, asemenea lor, dar în acelaşi timp trăirile 
tale, percepţia ta despre viaţă, pretenţiile intelectuale te trag dincolo de ei şi toată 
această zbatere lasă parcă urma unui regret, a unei emoţii, a unui fior nedefinit. 
Pe toate, oricum, nu le poţi avea. Şi-apoi, deliciile poticnelii sunt apanajul doar al 
celui ce lasă urmă luminoasă. 

Bucuriile vi se citesc uneori în ochi. Care sunt acelea pe care eu nu le pot citi? 
Sunt într-adevăr o oglindă a lăuntrului meu. Nu mi-am putut ascunde 

niciodată trăirile. Ceea ce nu puteţi citi, cred, este bucuria că aş putea fi în 
permanenţă îndrăgostit. Această nădejde îmi acordă şi circumstanţa de a mă 
înfăţişa vouă învăluit în lumină misterioasă, dar şi aerul că eu sunt într-adevăr 
veşnic îndrăgostit. 

Aţi scris foarte multe articole în presă. Este această activitate o datorie morală faţă 
de urbe sau o bucurie a sinelui de „homo eticus”? 

Şi una şi alta. Scrisul este o profesiune de credinţă. Nu poţi fi azi scriitor 
şi mâine nu. Publicistica este un admirabil exerciţiu al contemplării în tine însuţi. 
Eu am debutat publicistic încă în adolescenţă, graţie lui Viorel Cacoveanu, şi 
multă vreme am visat să fiu ziarist. Dar cum destinul meu a fost bulversat de 
privelişti cenuşii, care nu întotdeauna au ţinut de voinţa/ puterea mea de a 
contempla, a trebuit să înţeleg că şi neîmplinirile fac parte din acesta. Sigur, ca 
orice fiu adoptat, îmi iubesc oraşul, pentru că el mi-a salvat, până la urmă, 
destinul. Şi tot ceea ce fac, ca scriitor, publicist şi funcţionar public, poartă 
semnul iubirii şi al recunoştinţei pentru Oraşul veghei. Am fost, până la urmă, un 
norocos.  

Unde vă încărcaţi, totuşi, bateriile, pentru o nouă operă? 
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Viaţa de zi cu zi şi lecturile mă stimulează. Nu am un program sofisticat 
pentru scris, aşa cum nu am un program fiţos de încărcare a bateriilor. Scriu 
atunci când simt că am ceva de spus, noaptea sau în timpul zilei, în oraş sau 
acasă, pe petece de hârtie sau direct pe calculator. Nu cred în programarea 
riguroasă a timpului pentru scris, aşa cum nu cred că trebuie să mergi undeva 
anume pentru a te relaxa în vederea scrisului. Bunăoară, în 2007, am vizitat 
Pakistanul. A fost o experienţă tulburătoare. Mi-am propus atunci să scriu un 
volum de poeme Rugăciunile Orientului. Nu l-am scris încă. Dar ştiu că poemele 
acelea sunt în mine şi cîndva vor arăsări. Până atunci, frânturi din muzica lor se 
regăsesc în poeme pe care le scriu, altele decât cele propuse. Încerc să mă împac 
cu cuvintele. Sunt un căutător de cuvinte. Uneori scriu din plăcerea pe care mi-o 
provoacă descoperirea unui nou cuvânt. În condiţii de stres, scriu mai abitir decât 
atunci când sunt relaxat. Câtă dreptate avea Maiorescu! 

Ce părere aveţi despre statutul scriitorului şi al publicistului contemporan, al 
intelectualului, în genere? 

Mă tem că scriitorul/ publicistul contemporan nu prea are statut sau 
dacă-l are nu este bine definit ori nu este respectat. Ne scriem cărţile, fără a fi 
întrebaţi dacă avem nevoie ca, în perioadele de creaţie, să ne retragem în locurile 
de respiraţie ale Uniunii. Eu, în aceşti aproape 15 ani de când sunt membru al 
Uniunii, nu mi-am făcut măcar un concediu în vilele scriitorilor (Neptun, Sinaia, 
Valea Vinului etc.). Apoi ne publicăm cărţile pe banii noştri sau ai sponsorilor pe 
care tot noi îi căutăm, cum tot noi ne îngrijim ca ele să ajungă măcar în librăriile 
din oraşul în care trăim. Scriu despre noi doar prietenii, fiindcă sistemul critic 
care funcţiona în epocă este total dezinteresat/ dezorientat. Despre onorarii ori 
premii să nu mai vorbim! Îţi rămâne doar gingăşia că aparţii unei bresle 
onorabile, adesea dezbinate, şi că ea este recunoscută ca meserie în 
nomenclatorul de profesii al României.  

Care sunt calităţile pe care le apreciaţi la om? Dar la scriitor? 
Să fie om. Să fie scriitor. Dacă reuşesc această performanţă, atunci au 

toate calităţile pe care, desigur, le poate aprecia oricine. Cu toate poticnelile şi 
înălţările laolaltă.  

Există, desigur, o întrebare ce a rămas nerostită. Vă rog, domnule Dumitru Cerna, 
să-i formulaţi un răspuns ori... să puneţi o întrebare. 

Hm, cred că n-am fost întrebat niciodată cât de împăcat sunt cu mine 
însumi. Căci până la urmă, acesta este miezul fertil din care arăsare, răvăşită, 
linarea. Mă tem că încă nu am ajuns la limanul împăcării cu mine însumi. Sau 
poate că nici nu doresc. Amân de fiecare dată împlinirea lucrurilor complicate ale 
vieţii. Eu încă îl caut pe Iisus, dar nu ştiu dacă vreau într-adevăr să-l găsesc. Îmi 
place mai mult ceea ce stârneşte căutarea/aşteptarea, decât ceea ce-mi poate oferi 
împlinirea ei.  
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Florin POP 
 

Ajun 
  
Muzica străbate sferele lumii, inima nu 
poate răspunde la armoniile celeste. Toate 
lucrurile acestea se fac în armonie cu legea 
cerească. Noi, ca simpli muritori nu facem 
decât să scriem in felul nostru toate lucrurile 
ce ne sunt inspirate de sus. Aşadar, am 
pornit la drum, călătoria ne călătoreşte... 
  
 
Seara de ajun 
  
Auzim şi credem ce auzim, noi nu facem 
altceva decăt să preluăm lucrul gata făcut de 

înaintaşii noştri, în zorii istoriei noastre. Mergem mai departe cu 
instrumentele de bord magnetizate de prima lor încercare de iniţiere în tainele 
lumii. 
  
 
 Cina din ajunul Bobotezei sau „La transcendance qui descend” 
  
Cina noastră din ajun e în pregătire, e mai întâi în gândul nostru, e pricină de 
aşteptare, de căutare, de înălţare, e un prinos de laudă, e o cină a bunăvoirii... 
E o cinstire a Domnului care vine în căutarea noastră pe drumul pregătit lui 
de către Ioan. Icoana Duhului e în chip de porumb ce coboară. E distanţă şi 
proximitate divină. 
  
 
 Boboteaza 
  
Nu era gerul de altădată, dar ne-am împins zdravăn, ba am căpătat şi un cot 
în ochi, de s-a mirat şi poliţia.  Însă omul m-a întrebat: te-am lovit aşa rău? Şi 
a plecat... 
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Sfârşitul Bobotezei 
  
După o duminică însorită am gustat seara ca pe un fruct copt, aburind 
aproape, ca pâinea scoasă din cuptor. Aburul acesta anunţă sfârşitul 
Bobotezei, chiar dacă gerul nu ne-a încercat anul acesta mai deloc. E acum 
frâu liber lăsat câşlegilor, vom savura de departe bucuria şi culorile primelor 
nunţi. Va curge din nou vinul şi tinereţea se va reîmprospăta din veselie, 
cântând. E chiar începututul anului. E anul  tot curând. Anul Domnului... 
  
 Restul e ianuarie 
  
După atâtea sărbători restul e ianuarie. Nu mai e timp de bocit sau de râs, 
trebuie să trecem la curăţatul bătăturii, de rândul  acesta ne aşteaptă 
întâmplări înălţătoare. E cununa anului de împlinit. Restul e ianuarie. 
Revelaţie şi rit. Calendar de ceapă: ianuarie, fe, martie...  Prilejuri de iubit... 
  
Alt titlu, caerul 
  
Pornim în căutarea sensului, pornim în lungul firului pentru a găsi caerul. 
Fusul orar ne fereşte de rătăcire. Nu ne mai e frică decât de gerul cosmic. 
  
Şi mâine e o zi 
  
E o zi ca toate celelalte dar e prima în şirul zilelor săptămânii, e prima zi de 
lucru. Aşa încep toate lucrurile. Aşa începe lumina. Aşa începe întunericul... 
 
Drumul spre Emaus II 
 
Eram speriaţi de toate, din măruntaie, eram în drum spre valea din marginea 
Ierusalimului, căutam un adăpost, muream de foame. Se făcea seară. Iar El 
ne-a zis: de ce vă pierdeţi cu firea? Apoi a frânt pâinea. Şi ziceam unul către 
celălalt: nu ardeau oare în sufletul nostru lumina şi întunericul ? Judecata 
viitoare şi Învierea? Când ne spunea toate acestea? 
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Miron SCOROBETE 
 

CUVÂNT DE NEDISPERARE 
 
Ţara noastră a fost jefuită barbar. Vorba (în parafrază) a lui Marin Preda: 

Ţara ca o pradă... Numai în ultimii douăzeci de ani, sub ochii noştri, nu s’a furat, 
pentru că s’a operat le vedere, s’a luat cu toptanul mai mult decât în două mii de 
ani. Credinciosul comun, obişnuit să gândească în scheme prefabricate, comode, 
zice: Pedeapsa lui Dumnezeu; ne pedepseşte pentru păcatele noastre. Ceea ce e 
întrucâtva adevărat, dar numai în parte. Sigur că suntem cu toţii păcătoşi, unii mai 
mult, alţii mai puţin, dar cu toţii, şi Dumnezeu ne pedepseşte. Numai că în cazul 
acesta usturimea pedepsei o simt tot năpăstuiţii, cei săraci, cei ce nu se înfruptă din 
jaf, cărora li se răpeşte şi bruma de bunuri ce şi-au agonisit-o greu dar cinstit, pe 
când tâlharii (cei ce săvârşesc tâlhăria, termen juridic) huzuresc, pe ei nu-i atinge 
şfichiul pedepsei, pe ei pedeapsa îi îmbogăţeşte şi mai mult. 

În paralel, suntem zi de zi martorii unei puzderii de atrocităţi cum nici nu 
ne-am putut imagina că ar putea să existe. Ne ştiam paşnici, cu îngăduinţă, cu milă, 
dacă nu şi cu iubire, pentru aproapele, ca azi să asistăm la cele mai oribile crime: 
tineri ucişi din senin, fără nici un motiv, mulţi prin şcoli, victime ale unor 
necunoscuţi sau chiar ale propriilor colegi, copii care-şi ucid părinţii, părinţi care-şi 
ucid copiii. Mamele, care până acum îşi adorau pruncii şi, la propriu, se sacrificau 
pentru ei viaţa întreagă, fiind prin aceasta adevărate sfinte, cu atât mai sfinte cu cât 
rămâneau neştiute, netrecute în calendare, acum îşi aruncă feţii în pubele. Ne-am 
zbătut să fim „integraţi” în Europa, ca să îngrozim întreaga Europă cu spargerile, 
violurile, omorurile săvârşite de conaţionalii noştri. Cum tâlcuieşte credinciosul 
comun toate acesta? Ne-am înrăit, lumea e sub stăpânirea Satanei, e sfârşitul lumii! 

Cum tâlcuiesc eu? 
Istoria, ca şi viaţa, e grea. Istoria nu e numai cea trecută, cea citită din cărţi, 

interesantă şi frumoasă, chiar şi când e crudă, ca o poveste. Istorie e şi ce trăim noi 
acum. Prin urmare, cruzimile ei, cele prezente, noi nu le mai percepem ca din 
poveste ci le chiar trăim, ele ne lovesc de-adevăratelea, ne zdruncină, ne sufocă. 
Dar în droaia de cruzimi, cele mai multe absurde, există şi unele necesare, 
dureroase în momentul în care se produc dar benefice în perspectiva timpului. Şi 
vaccinul e dureros, ba, la o primă privire, chiar criminal: să-ţi inoculezi singur 
microbi în organism!, dar cât de necesar şi cât de protector! 

Unde e Dacia ta edenică?, mă întreabă cei apropiaţi. Aceştia sunt virtuoşii 
locuitori ai ţinuturilor paradisiace? 

La aceste întrebări, absolut legitime, încerc să răspund.  
Eu cred că ţara noastră are uriaşe valori cu statut de unicat la scară planetară. 

Pe acestea ea trebuie să şi le apere până le va veni vremea, până când lumea va fi 
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destul de coaptă pentru a le preţui, a nu le părădui ci a le conserva. Iar pentru a le 
păstra pe acestea deocamdată în taină, ea e nevoită să arunce drept nadă comorile 
cele mai bătătoare la ochi şi mai ispititoare: petrolul din Marea Neagră, aurul de la 
Roşia Montană, castele şi moşii. 

În basm, fugarii, pentru a scăpa de puternicii şi cruzii urmăritori, le aruncă 
acestora în cale pungi cu bani de aur. Pierd averi, dar salvează viaţa. Asta face ţara 
noastră acum. 

Ţării noastre i s’a distrus agricultura. Oamenii plâng, dacă nu cu lacrimi la 
vedere cu lacrimile sufletului, când văd pogoane întregi nelucrate, năpădite de 
bălării, ei care nu lăsau în paragină nici o mejdie, nici un pas de teren. Aşa e, e 
dureros. Dar aceasta e pentru moment. Cernoziomul, unic pe tot globul, rămâne 
aici. Şi din el va înflori grădina raiului. Sunt dispreţuite merele noastre mai puţin 
arătoase decât cele de expoziţie, dar cu ce gust faţă de acelea care nu au nici un 
gust! Va veni vremea când roadele ţărânei noastre îngrăşate cu bălegar de grajd vor 
fi căutate mai abitir decât cele mai vestite soiuri de fructe şi legume. Ţăranul nostru 
e primitiv, el nu posedă în limbaj termeni ca „ecologic”, „nemodificat genetic”, 
numai că el le practică pe acestea, spre deosebire de cei ce le rostesc la nesfârşit şi 
în realitate procedează exact pe dos. Va veni vremea când lâna, cânepa şi inul de la 
noi vor fi dorite de toată lumea sătulă până peste cap de surogatele sintetice. Şi tot 
aşa cu lemnul nostru, cu apa noastră, cu aerul nostru. 

Astăzi ţara noastră e asemenea lui Iov: îşi apără puritatea cu rănile. 
O eroină a lui Camil Petrescu, frumoasă, dotată intelectual, a căzut pradă 

unui bărbat a cărui doar apropiere, necum atingere, pe ea o umplea de o scârbă de 
nesuportat. Ce putea face? Fizic n’avea cum să-l înfrunte. Atunci ea şi-a golit tot 
corpul de propriul eu pe care l-a concentrat în cap, capul ferindu-l să nu ajungă în 
contact cu agresorul. Astfel, ea i-a abandonat monstrului un corp inert, care nu-i 
mai aparţinea, fiinţa ei rămânând de fapt neatinsă. 

E imaginea perfectă a României de azi. România a fost adusă în starea de a 
nu mai putea riposta la agresiunea ce s’a abătut asupra ei. În această situaţie, ea şi-a 
lăsat trupul fără nici o vlagă la discreţia oricui, să facă cu el tot ce vor, să ia care ce 
apucă: petrol, aur, marmură, păduri, industria să i-o dea la fiare vechi, agricultura 
s’o lase în paragină. Cine se iluzionează însă că aşa a nimicit România se înşală 
amarnic. România cea adevărată există. Deprinsă cu năvălirile, ea e doar retrasă 
într’un centru al ei vital. Staţi liniştiţi! Ea e întreagă acolo. Îşi va reveni. Va primi 
fiecare ce i se cuvine. 
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Pr. Ioan CHIRILĂ, Ph.D. 

 
Tăcerea crinilor22 

 
... e greu să îngheţe crinii 

la Capernaum. Dar în lirica lui 
Marius Ţion metafora şi licenţa 
instrumentalizează dorinţa de a 
transmite drama pribegii. Iar 
când zic pribegie mă gândesc la 
faptul că în cazul textului biblic 
noutestamentar, Capernaumul 
este a doua patrie a lui Hristos. 

 După ce a început 
îngheţul în Nazaret, după ce au 
vreut să-l arunce în prăpastie, 
Hristos s-a mutat în Capernaum, 
iar crinul arhanghelului, rămas în 
glastra ferestrei Mariei a 
îngheţat, o criogenie salvatoare, nu pentru crin, ci pentru noi. Numai că aici, 
în lirica lui Marius Ţion, crinul ridică din ţărâna fiinţei noastre o amintire: 
amintirea Buneivestiri, acel moment capital al umanităţii în care s-a reînvăţat 
rostirea creatoare: Fie mie după Cuvântul Tău. Autorul ne vrea aici şi de 
aceea surprinde clipele zămislirii sale ca pe nişte îmbinări de geneză, eshaton 
şi mântuire: mi-am visat naşterea ... ca într-o cămară de taină ... am visat focul / 
savându-mi trupul de ceară.   

Se poate lesne vedea cum se lasă mereu marcat de paradoxul 
teologic, ce trup de ceară e salvat de foc?! Doar trupul dăruirii, şi asta vrea el 
să surprindă. Capernaumul lui nu este cel din Galileea, este străfundul inimii 
sale, e străfundul inimilor noastre ce se deprind a se înclina până la pământ 
chiar şi clevetitorilor, ce ruşinaţi vor parcă să-l atingă cu degetul lui Toma 
(Pătimiri, p. 13). Paradoxul are în acest caz o configurare de catrisis, parcă ar 
fi o lamentaţie pentru firavul trup şi adormita voinţă pe care ne-o trezesc cei 
de dincolo de mormânt, în cazul autorului, tatăl. „Trupul, veşmântul lunecând 
peste vremi” adoarme „lângă mormântul nins” coborându-se, sau înălţându-se, 
spre chemarea tatălui său ce-i „singur la masă” (Cântec de ianuarie, p. 14). 
Aici poţi identifica o altă structurare pentru motivul crinului îngheţat. Trupul, 

                                                 
22 Reflexii critice la : Marius Ţion, DIMINEAŢA SALVATĂ. 
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petale de crin, a îngheţat din lipsa comunicării iubirii din noi, lipsă ce se 
dezvoltă în structurile autorului ca în-singurare şi fugă de margini.  

E o altă temă lirică şi teologică: incomprehensibilul ca nemărginire şi 
ca dor al făpturii. „În drum, nesfârşirea” se lasă în noi ca o eternă cununie 
realizată de „arhangheli de foc” care nu opresc Edenul ci-l luminează pentru 
leneşa noastră vedere obturată de „marginile primejdiei” pentru ca în „inima 
fiului”, cea tămâiată de arhanghel, să se reverse „ploi nesfârşite, ce-mi spală 
chipul”. Crinul e în noi, e chipul pe care-l înfloresc ploile de martie şi Edenul e 
primăvara regăsită a trupului meu însămânţat de Duhul viu şi veghetor. Din 
aceasta, aprilie seamănă-n lume sfinţi din icoane, făclii ale sufletului meu ce 
aprinde-n cupotor jăratec şi tămâiea frământării chipului meu spre dospire 
teleologică. 

Sunt registre teologice multiple, dominant rămâne orizontul tematic 
antropologic, dar şi tropologia. Stilistic rămânem în câmpul petalelor epitete, 
comparaţii şi metafore, ce se desprind din copacul veşniciei, sădit pe dealul 
fericirilor (e deasupra Capernaumului), şi umplu de alb sinagoga lui Iair 
(autorul) spre a vesti învierea destinului meu. Autorul vrea să ne îmbete cu 
frumuseţea veşmântului său: versetul, adică cuvântul veşniciei – Logosul. Are 
părtăşie la el.  

Ca formă, oscilează între naraţiune lirică şi doxologie psalmodică, 
chochetează cu stihiradica algebrică a haiku-ului, dar se lasă furat de 
nemărginirea Cuvântului. E o dimineaţă salvată, cea în care scriu aceste 
rânduri despre stihul de ceară salvat de focul Arhanghelului cununător pentru 
noi cu veşnicia.  

Laudă autorului, iar pentru prefaţator un stih de psalmi: laude se 
cuvin sfinţilor, nouă doar rugăciune pentru ca să nu ieşim din marginile 
drumului celui nesfârşit. 
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Ioan GÂF-DEAC 

ÎNAINTE DE TOATE 
 

Ca o tulpină muiată-n  
legănare să ne cânţi tinere Ion,  
prin aripa ce-a  căzut peste ochiul tău. 
Ţie ţi-e frică de iarbă, de cerbi,  
de puterea lor încă rece;  
găsit vei fi rătăcit  
în neştiute stavili de dor,  
mereu păstor al voinţei stelare. 
Cuvintele de-un lat de palmă-au fost  
spre a-ncărca singurătatea;  
undeva, undeva păsările roată  
vor să te sloboadă,  
să-ţi năruie lumina în ierburi;  
dar curcubee aurite  
ca un gând vor tăia cu o rază străină 
printre arbori numele tău. 
Pe care piatra să pun pasul? 
Cu ce fiori să-ţi mângâi glasul? 
Veţi spune: fiece  fiinţă-şi  
iubeşte adierile speţei  
şi fiece pădure  străluminată  
în ochiul unei păsări moare. 

 
ÎNCHINARE 

Necunoscută fată, iarna să ţii  
în amăgitoare liane, şi-a pietrei purtare prin munţi  
măsură să fie a zilei când vii  
spre mine – poem din mult uitatele nunţi. 
 
Mă bucur de tine, de stropi de lumină,  
ce nu-s ca umbra de om plecat prin câmpia prea largă. 
An Nou să cauţi şi fără de vină  
să laşi tot gerul din lume în veşnice chingi să ne soarbă. 
 
De aceea eu spun: necunoscută fată,  
mai închinăm zăpezii câte-o poezie. 
Din iarna haină şi cald străluminată  
cântarea aceasta ţi se cuvine ţie. 
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Aurel PODARU 
 

O carte despre Liviu Rebreanu, în atenţia  
principalelor reviste culturale din ţară 

 
„Liviu Rebreanu prin el însuşi”, volum semnat de Niculae Gheran şi Andrei Moldovan, 

apărut la Editura Academiei Române, a cărui lansare la Bucureşti a fost semnalată de 
numeroase publicaţii centrale, s-a bucurat la scurt timp de cronici cu o puternică rezonanţă 
în presa literară centrală, pentru originalitatea sa şi pentru caracterul de pionierat în cultura 
română. 

„România literară”, în numărul 18, din 8 mai 2009, dedică o pagină întreagă cărţii, 
sub semnătura Elisabetei Lăsconi care îşi intitulează cronica „Dialog peste generaţii”. Domnia sa 
afirmă, printre altele: „Autorii au folosit o tehnică uitată, cea a mozaicului, pentru că au 
decupat din toată literatura confesivă a scriitorului bucăţi de mărimi felurite, apoi le-au 
încasetat după altă logică, respectând regula strictă a efectului creat: cea de a pune într-o nouă 
lumină. Le-a reuşit o scriere interesantă, surprinzătoare în multe locuri.” Iar în altă parte: 
„Într-un cuvânt, autorii au avut de revăzut un material vast şi de selectat pasajele ce se cereau extrase, 
recombinate şi revalorizate. Muncă migăloasă, pretenţioasă, imposibil de împlinit fără seriozitate, fără erudiţie 
şi gust, şi chiar fără imaginaţie, muncă din care iese un tom masiv de 460 de pagini pline ochi!” 

Un spatiu generos acordă şi revista „Cultura” (nr. 19, 14 mai 2009), sub semnătura 
criticului Teodora Dumitru, sub titlul „Ce spune autorul”. Ea remarcă: „Autorii au evitat 
organizarea materialului sub forma unui index cronologic, volumul nu are aspectul neutru şi eterogen al unui 
catalog al cărui unic criteriu de selecţie este Rebreanu par lui-même. Soluţia aleasă (de care este 
responsabil, înţeleg, cercetătorul Andrei Moldovan) reprezintă o mai fericită dispunere dialogică – volumul 
poate fi descris ca un arhi-dialog  între Rebreanu şi diverşi publicişti ai epocii – întins pe mai bine de 400 de 
pagini. (...) Acest par lui-même oferit astăzi de N. Gheran şi A. Moldovan este mai degrabă efectul unei 
iniţiative etice: critica a vorbit prea mult, să vedem şi ce spune scriitorul.” 

Nu putem să nu remarcăm şi opiniile cunoscutului critic Dan C. Mihăilescu, cel care 
mai întâi a prezentat tomul despre Liviu Rebreanu în cunoscuta sa emisiune de la „PRO 
TV” („Omul care aduce cartea”), vreme la care a fost declarată şi cartea săptămânii, pentru 
ca apoi să o comenteze în „Evenimentul zilei” (17 aprilie 2009). El observă în articolul cu 
titlul „Liviu Rebreanu vorbindu-ne azi”: „161 de surse bibliografice – interviuri, răspunsuri la anchete 
gazetăreşti, articole, pagini de jurnal, mărturisiri – întinse de prin 1909 în 1943, cu un decupaj magistral şi 
într-un limbaj captivant...”. Iar în finalul comentariului, entuziasmat de perspectiva unui proiect 
naţional, exclamă: „Vă închipuiţi dumneavoastră câteva zeci de astfel de volume «X par lui-même», de la 
Caragiale la Cărtărescu?” 

Astfel, nu mai surprinde pe nimeni faptul că Uniunea Scriitorilor – Filiala Cluj a 
acordat recent volumului „Liviu Rebreanu prin el însuşi”, premiul INTER ART pentru 
anul 2008, concretizând printr-o distincţie aprecierea deosebita cu care a fost primită cartea 
în mediile literare din ţară. 
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Carmen ARDELEAN 
 

Maria Vaida - Ochiul care a trecut dincolo de Noapte 
 
Amplu şi documentat studiu monografic, volumul Gheorghe Pituţ - Ochiul şi 

Noaptea semnat de doamna Maria Vaida a fost apreciat chiar de la lansarea în cadrul 
Sesiunii Internaţionale de Comunicări organizate de Centrul de Cercetare a Imaginarului 
Alba Iulia, la 28 martie.  Abundenţa  informaţiilor şi complexitatea sau noutatea 
interpretărilor, corectarea unor date eronate strecurate în analizele sau exegezele anterioare, 
dar, mai ales, analiza exhaustivă şi competentă a tuturor segmentelor operei – de la poezie la 
proză şi publicistică, de la traduceri la literatură pentru copii sau la corespondenţă -  susţin,  
confirmă calitatea studiului extrem de laborios.  

Scopul declarat al autoarei, regăsit în consistenta prefaţă care fixează şi coordonatele 
lucrării este, pe de o parte, receptarea şi interpretarea operei de pe poziţia unui psihanalist al 
literaturii, iar pe de altă parte, combaterea argumentată a „etichetărilor tendenţioase” (aşa cum 
inspirat le numeşte autoarea), etichetări aplicate sistematic operei şi autorului. 

Demersul critic, oscilând între subiectivitate constructivă (venită din originea 
bihoreană comună a autorului şi a „interpretei”), patos şi eleganţă a  frazei atunci când e vorba 
de  conturarea biografiei ( în capitolul inspirat intitulat Indici matriciali şi răscrucea existenţială) şi 
obiectivitate, sobrietate şi pertinenţă a  interpretării atunci când e vorba despre opera 
autorului, e centrat pe devoalarea şi problematizarea temelor, motivelor şi conceptelor care 
dau specificul creaţiei lui Gheorghe Pituţ. Bibliografiei impresionante, autoarea îi alătură, la 
finalul studiului, o addenda care conţine fotocopii ale unor manuscrise, documente şcolare şi 
fotografii (unele inedite) şi, ca un corolar al operei, capitolul Între contestare şi acceptare ce 
cuprinde, într-o interesantă manieră de punere în oglindă, o demontare a opiniilor nefondate  
privind opera lui Pituţ şi  un crochiu de aprecieri critice care susţin îndreptăţita repoziţionare 
a autorului. 

Aflată în căutarea „genezei lumilor imaginare”, Maria Vaida decupează din biografia 
autorului, în mod inedit, perioada „călătoriilor europene”, perioadă considerată determinantă 
pentru evoluţia omului de cultură. Intuim aici o încercare de delimitare a celor trei factori 
marcanţi ai personalităţii: astfel, dacă în Periplu biografic ereditatea şi educaţia sunt constantele 
urmărite, a doua parte a capitolului adaugă educaţiei decisivul factor mediu, într-o manieră ce 
aminteşte de Marthe Robert în Începuturile romanului sau romanul începuturilor sub aspectul 
psihanalizării componentei biografice. 

Prezentarea universului operei lui Pituţ debutează cu analiza celei mai consistente 
componente a creaţiei sale, lirica, analizată in extenso, de la enumerarea simbolurilor care 
„redefinesc semnele esenţiale ale lumii […] dobândesc echivalenţa unei trăiri mitice, în rostul lor primordial” 
(p.72), continuând cu „anamneza”, evoluţia semnificaţiei acestora ca într-un veritabil tratat de 
poietică a simbolurilor. Ochiul şi noaptea, timpul, dimensiunea telurică, himericul sau 
religiosul, universurile plurale sunt doar câteva dintre axele creaţiei lirice urmărite, dincolo de 
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aprecierile critice deja existente, încercându-se demonstrarea funcţiei compensatorii a 
scrisului care, şi în cazul lui Pituţ, e „mijlocul ideal de descătuşare a energiilor afective, reprimate sau 
stânjenite în planul existenţial curent” (Al Oprea, Faţa nevăzută aliteraturii, Bucureşti, editura 
Eminescu, 1980, p.130). Complexitatea studiului vine, aşadar, din dublarea calităţii de 
biograf, istoric şi critic literar cu cea de semiotician şi psihanalist al literaturii. 

Capitolul al doilea, centrat pe dimensiunea epică a creaţiei,  repoziţionează atât 
opera Oficiul Universal şi Aventurile marelui motan criminal Maciste, cât şi două specii slab 
reprezentate în proza românească şi privite cu oarecare reticenţă: romanul minimalist şi 
romanul alegoric. Realizând o adevărată hermeneutică a celor două specii epice, identificând 
particularităţile compoziţionale, stilistice sau naratologice, autoarea evidenţiază componenta 
ludică şi simbolică ce prefigurează literatura pentru copii a lui Pituţ asupra căreia se opreşte în 
capitolul VII, corectând un „eşec editorial” generat de o ilustrare grafică neadecvată. 

Activitatea de traducător este rezultatul călătoriei de studii în Germania, dar şi 
pasiunii pentru poezie. Analiza actului traducerii este dublată de un demers comparatist, care 
pune faţă în faţă traducerile lui Pituţ şi ale Gretei Tartler, având ca punct de pornire poezia 
Hildei Domin. 

Conturând pe deplin personalitatea lui Pituţ, capitolul dedicat publicisticii porneşte, 
în stilul deja recogniscibil al autoarei, de la fixarea rolului, a poziţiei presei în cultura unei naţii 
sau în ansamblul operei unui autor. Integrând activitatea de gazetar printr-un fir biografic 
aproape invizibil care străbate întregul volum în ansamblul creaţiei lui Pituţ, capitolul tratează 
cu obiectivitate valoarea inegală a articolelor sau valoarea inferioară a acestora în comparaţie 
cu cele ale colegilor de generaţie. Dincolo de carenţele constatate, e surprinsă chintesenţa 
valorii gazetarului Pituţ „pregnanţa intelectuală, onestitatea trăirii şi originalitatea scrisului.” (p.203). 
Portretist, critic literar, observator al fenomenului literar în ansamblul lui sau al vieţii în 
genere, Pituţ prefigurează sau reia în publicistică marile teme ale creaţiei, dar şi problemele 
fundamentale ale umanităţii. 

Literatura de graniţă este completată prin capitolul VIII, corespondenţa constituind, 
în viziunea autoarei, „forma de reflectare în oglinda neşlefuită a timpului” (p. 243), atestând 
„preocupările, relaţiile, visele şi frământările” (p. 243). Celor şase scrisori ce-i au ca destinatari pe 
Dumitru Ţepeneag şi Laurenţu Fulga, autoarea le adaugă primul interviu al scriitorului, 
acordat lui Ioan Goldiş, redactor-şef al revistei „Pagini de ucenicie” din Beiuş şi un 
interviu acordat autoarei de părintele Ioan Pituţ, fratele mai mic al poetului.  

Fără îndoială, dincolo de valoarea documentară, ştiinţifică, lucrarea doamnei Maria 
Vaida răspunde unei necesităţi de redare, în circuitul deschis al marilor oameni ai literaturii 
române, a unui scriitor ardelean pe nedrept marginalizat. Mai mult, dacă am accepta să 
intrăm într-o polemică  temperată cu vocile care considerau prea „entuziastă” evocarea lui 
Pituţ, am avea un simplu şi cuprinzător răspuns: suntem în faţa unei cărţi mari, evocare a 
unei la fel de mari personalităţi a literaturii şi culturii române. 
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Anca Mănăilă 
 

Ficţiunea ca mijloc de recuperare a unui trecut traumatizant 
  
 Fenomenul Piteşti ocupă un loc special în istoria regimului comunist în România iar 
nevoia de scrieri care să atingă acest subiect vine din mai multe direcţii. Putem porni, în primul 
rând, de la un raţionament istoric, în sensul nevoii de a arunca lumină pe o perioadă atât de 
puternic camuflată de regim. Aşa cum arată şi Vergil Ierunca23, acest experiment a fost ţinut sub 
tăcere atât de autorităţi printr-o încercare penibilă de a acuza legionarii cât şi de cei care-au trecut 
prin această atrocitate din culpabilitatea de a fi fost la rândul lor torţionari. Pe de altă parte, 
memorialistca, în general dar mai ales pe această temă vine să lupte împotriva amneziei, conştiente 
sau inconştiente, amnezie care ne împiedică sa ne asumăm trecutul, asumare necesară pentru a 
putea clădi un viitor. Şi nu în ultimul rând, am putea porni de la autorul-victimă, cel căruia i s-a 
răpit până şi statutul de martir, astfel recuperat prin actul scrierii. 
 Goma nu scrie din experienţă, fenomenul reeducării fiind deja terminat cu mult înainte 
ca el să fie arestat ci din dorinţa de a scoate la iveală un adevăr, ficţiunea fiind metoda aleasă ca 
singura capabilă sa filtreze atrocitatea realităţii.  Patimile după Piteşti surprinde, astfel, printr-o tendinţa 
de prezentare a faptelor ca irealitate, susţinută de altfel şi de statutul de ficţiune al scrierii, irealitate 
care nu trebuie însă înţeleasă drept o negare a viabilităţii realului, căci scopul autorului nu este de 
camufla adevărul sub masca poveştii ci, de a-l face mai uşor de abordat, mai digerabil oarecum. 
 În primul rând este evidentă criza de identitate a personajului narator care poate fi 
explicată ca efect al presiunilor exterioare, ca modalitate de a ieşi din contururile realităţii sau ca 
traumă. Personalitatea schizoidă, efect al fratricidului (personajul narator şi-ar fi omorât, sub 
presiunea bătăilor, fratele, deşi acest fapt nu este nicăieri afirmat) transformă actul scrierii într-o 
încercare de a reface puzzle-ul propriei existenţe: "filmul începe cu sfârşitul ca să poată face legătura cu 
începutul"24, mărturiseşte autorul. Astfel, s-ar putea explica şi echivalarea memoriei cu imaginea 
maternă : "Din clipa asta, atâta drum, atâta drum îndărăt în maica noastră, memoria"25 , ca un fel de 
întoarcere la începuturi pentru a reface itinerarul existenţial scindat de evenimentul traumatic. Încă 
din primele pagini, oscilaţia între cele două identităţi este evidentă : "spuse Pop şi mai cum? Cumva: Pop 
Elisav"26 . Mai mult, deşi în cea de-a treia parte, în timpul declaraţiei, cele două identităţi sunt clar 
distanţate (se explică simbolismul numelor rotunde propus de către bunicul Pamfil), existenţa lui 
Elisav  rămâne sub semnul întrebării până în finalul romanului prin obsedanta întrebare "care 
frate". Prin atacul viabilităţii existenţei celuilalt se contestă şi viabilitatea actului de fratricid. Ne aflăm 
în faţa unui fenomen de recuperare distorsionată a trecutului, reacţie autodefensivă a unui mental 
traumatizat . Un alt argument în favoarea acestei ipoteze este faptul că înspre finalul primei părţi, 

                                                 
23 Virgil Ierunca, Fenomenul Piteşti, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008 
24 Paul Goma, Patimile după Piteşti, ediţia a IV-a, 2004,  pe 
http://paulgoma.free.fr/dl_links/marturie/pitesti.php 
25 ibidem 
26 ibidem 
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într-unul din momentele în care cele două identităţi par sa fie clar delimitate, naratorul, parcă dintr-
un sentiment de culpăfrustrare, pare să sublinieze nevoia de a fi celălalt: "mă întreb, acum şi aici, în 
echilibrul pe ultimul dinte de rotiţă, penultimul milimetru de resort, dacă sunt gelos: Medrea văzuse doar jumătate, de la 
cordon în sus, dar auzise totul şi auzise limpede că, atunci, ea nu pe mama o chemase, oricum, nici pe bunicul Pamfil, 
nici măcar pe mine, perechea ei de joacă-ci pe Elisav...ba chiar mă obişnuisem cu gândul că eu AR FI TREBUIT 
SĂ FIU EL, ÎN OGLINDĂ, IAR DACĂ CINEVA ERA FRATELE CUIVA apoi acela 
eram eu : Vasile, fratele lui Elisav"27. Aceeaşi afirmare puternică a identităţii are loc şi în episodul 
blasfemiei de Paşte când vocea narativă afirmă, aproape mesianic (într-un astfel de context): "Eu 
nu sunt Isus, eu sunt Vasile, fratele lui Elisav"28 Această criză a identităţii, relaţionată la alte personaje, 
este explicată prin faptul că a exista ca identitate a devenit o chestiune incertă, mai exact de cine 
vor ei sa fii, şi în acest sens, declaraţia lui Bălan este mai mult decât simplu amuzantă: "Eu cu 
dumneavoastră, totdeauna, pe viaţă, eu vreau să fiu cum ziceţi"29 
 La un al doilea nivel, se poate vorbi de o deformare a contururilor realităţii, oscilaţia 
realitate-incursiuni fanteziste fiind extrem de frecventă. Această oscilaţia merge într-atât de departe 
încât, la un moment dat, realitatea se confundă cu însuşi textul, cum este momentul de tăcere 
urmat acuzaţiei de criminal pe care Bogdanovici o face lui Ţurcanu. Interesante sunt şi tehnicile 
cinematografice folosite de-a lungul naraţiunii, cum ar fi episodul ucideri Selivei, dar cel mai adesea 
în scenele de tortură, un astfel de exemplu fiind ideea de scenă de film, în care toţi îşi joacă rolul iar 
un regizor virtual pare să-şi supravegheze atât actorii cât şi personajele "Acolo, pe scenă, un grup de 
actori îl <bat> pe actorul Ştefănescu. Joacă destul de bine, cu toţii. Chiar bine. Foarte buni băieţii din echipa de 
zgomote: sincronizează aproape perfect sunetul loviturilor cu gesturile actorilor. Excelenţi şi cei de la machiaj: n-am 
băgat de seamă când l-au mââ’njit cu vopsea roşie pe actorul Ştefănescu-Ploieşti.."30. În trioul Autor-Regizor-
Spectator, puterea pare să revină autorului, singurul care poate reuşi, doar prin puterea scrisului, să 
pună capăt acestor scene, regizorul putând fi reprezentat de Ţurcanu, cel care pune în scenă 
această film macabru: "Autorul, mai întâi, apoi regizorul (el trebuie să fie îndărătul geamului din uşă, iţiindu-se 
printre zgârieturi) ei ştiu, ştiu ei mai bine când începe, când sfârşeşte spectacolul"31. În faţa unei realităţi istorice 
atât de greu de asimilat şi reprodus, arta, scrisul, ficţiunea, pare a fi singura capabilă să înfrunte 
macabrul şi să-i pună capăt.  
 Cea aduce în plus în domeniul scrierilor pe acestă temă este soluţia de a dezgropa din 
mentalul naţional evenimentele puternic refulate, şi anume trecerea lor pe terenul ficţiunii, trecere 
care le face mai ireale, mai uşor de acceptat, lucru accentuat şi  prin tehnica "punerii sub semnul 
întrebării" a viabilităţii celor prezentate, în sensul că perspectiva personajului este oscilantă atât în 
ceea ce priveşte propria-i identitate cât şi contururile realităţii narate.  
 
 

                                                 
27 ibidem 
28 ibidem 
29 ibidem 
30 ibidem.p.64 
31 ibidem, p. 66 
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Nicolae BACIUŢ 

 
ECUMENISMUL FRICII 

 
Dantelă de Babilon e încă o formulă 

narativă pe care o încearcă Melania Cuc, una care 
îi impune restricţii, dar îi şi deschide un orizont 
nu mai puţin generos, acela al psihologiilor 
umane. 

O naraţiune la persoana întâi, cu 
autoarea protagonistă în pielea unei jurnaliste, „o 
jurnalistă fără de minte, ce şi-a propus să ajungă şi să 
transmită ştiri de pe linia întâi a unui front fără pifani şi 
fără ordin de zi pe cazarmă”, într-un exerciţiu 
profesional imaginar, într-un teritoriu cu 
dimensiuni de fenomen: terorismul, luarea de 
ostatici, de prizonieri civili. O experienţă limită, 
cu mare încărcătură de risc, prin care au trecut 
atâţi jurnalişti şi nu numai. 

Nici pentru naratoare lucrurile nu sunt 
bine definite, limpezite: „Nu ştiu dacă dorm şi trăiesc un coşmar, nu ştiu nici dacă sunt 
trează şi martoră la nebunia umană”. E o naraţiune în care îşi arată faţa un ecumenism 
al fricii, al vinei comune, cu solidaritatea, speranţa şi laşităţile lor: „Musulmanii, 
creştinii, budiştii, ideii, brahmanii şi ateii, toţi suntem  amestecaţi, facem parte, avem o vină 
anume”. 

Un roman al spaţiului închis, în care contează doar dimensiunea 
interioară, lăuntrică, accentele fricii şi ale licăririlor de speranţă. 

Un roman psihologic, într-o curgere firească, clasică, cu respectarea 
rigorilor genului. Cu foarte multă artă în a decupa detalii, în a le da relief, 
încărcătură de simbol. 

Dar şi analiză sub raport religios, a unei lupte fratricide, în spţiul matrice al 
creştinătăţii, între „reprezentaţi ai două seminţii din triburi vechi şi trecute în egală măsură prin 
sita şi dârmonul vremurilor, pentru a nu uita pentru ce se urau de moarte”. 

Sub cerul Bagdadului se derulează şi acest război psihologic, dincolo de 
cel real, cu mize oculte, „într-o aerogară asediată şi în care câteva zeci de civili, care au nimerit 
la locul şi timpul nepotrivit - facem obiectul negocierilor dintre autorităţile militare internaţionale şi 
teroriştii fără frontiere”. 

Lelia sau Laila e personajul care intră în ecuaţia condiţiei de ostatică, cu 
timp şi răstimp pentru incursiuni anamnetice, pentru evaluarea unor fapte din 
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biografia sa. Ca într-un fel de explicare a hazardului de a se afla în loc nepotrivit la 
moment nepotrivit. 

Dar e şi prilej pentru a constata că „teoria supravieţuirii sub frică, nu 
funcţionează fără recurs la umilinţă”, pentru că cei prinşi în lupte străine de ei au ca 
„punct comun dorinţa de supravieţuire”, ori această dorinţă îi face pe mulţi să lase garda 
jos. 

Aşteptarea, ea însăşi un „personaj”, developează trăsături de caracter, 
gesturile dau măsura profilului fiecăruia în parte, fie terorist, fie prizonier. Pînă la 
un loc, această stare aminteşte de Deşertul tătarilor, a lui Dino Buzzati. 

Melania Cuc ştie să contureze cu abilităţi de pictor, din câte o tuşă de 
culoare, portrete... psihologice: Laila, soldatul mercenar, Mandea, Arnadze, 
adolescentul paralitic, Salomeea, văduva veterinarului din Egipt, Johnathan, Barby, 
Cecilia,... un fel de Arcă a lui Noe pentru seminţia umană, de vârste şi categorii 
sociale diferite, de etnii diferite, printre care se află şi români, rătăciţi ai sorţii. 

Nu mai puţin reuşit e portretul colectiv, de turmă sau de „cloacă”, „o ceată de 
prizonieri aduşi la limita sălbăticiei”, cum îi numeşte autoarea, cu solidarităţi şi egoisme, 
cu gesturi când emoţionante, când comice în tot tragismul lor, hilare, absolvite de 
orice logică, atunci când nu par absurde sau cel puţin nelalocul lor. Ori ţinând de 
logica de circumstanţă, cea care face posibile „fraternizări”, precum alăptarea de 
către Barby, albă, a copilului unei negrese, căreia i-a secat laptele matern. („Gheaţa 
dintre două mame, dintre două rase umane, a fost gata spartă”.) 

Dantelă de Babilon, o ficţiune literară, are toate datele realului, se 
hrăneşte dintr-o cazuistică bogată, trecând dincolo de relatarea jurnalistică, de 
imaginea de suprafaţă, atingând resorturile intime ale trăirilor posibile în situaţii 
limită. 

Ficţiunea are verosimilitate, chiar dacă nu are suport real, concret. E o 
lume posibilă, dincolo de real, dincoace de imaginar. 

Melania Cuc nu duce lucrurile spre un carnagiu. Ea preferă carnagiul 
sufletesc, cel în care e schilodită şi atidudinea în faţa libertăţii. Lăsaţi de izbelişte de 
către terorişti, prizonierii de ocazie îşi pierd busola: „Nu mai e zid, nici tavan. Suntem 
liberi! Liberi. De ce nu plecăm?! De ce am pleca?..” Aceasta pentru că lupta nu se dă cu 
duşmanul din afară, ci cu cel dinlăuntrul fiecăruia: „Dacă suntem prizonieri, suntem 
închişi doar în propria noastră laşitate”. 
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Eugen EVU 
 

Copil IONUŢ: Clipa de luciditate32 
 

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

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

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

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

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

                                                 
32 Clipa de luciditate, Deva, Editura Astra, 2008. 
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Maniheismul modern al viziunii sale este întemeiat prioritar pe propria 
experienţă, cu subiectivismul unei personalităţi exacerbate. Stilul este omul. De fapt Ionuţ 
Copil echivalează prin scris arta plastică nonfigurativă. Explorează în interioritatea proprie, 
aflată într-o situaţie limită – suferinţa psihică – tenebrele şi „ ţipeniile” himerismul şi 
utopismul, conflictul antitetic al Condiţiei conştientizării ca „ factor de risc” al alienării. El 
face apel şi la pasaje lirice, sau aforistice, alteori constrânge peisajul să semnifice intuitiv 
cutare rost, al fiinţei  confruntate cu timpul. Recursul la metoda epicii lui este a haijinului, 
sau a mimării inocenţei ca a picturii cu creta pe asfalt – a copiilor. 

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

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

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

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

Cartea de debut a lui Ionuţ Copil merita un tiraj de impact pe măsură. 
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Lucian MĂNĂILESCU 

Drum în oglindă 
 
 A deschis calculatorul, tastând la repezeală materialul pe care i-l promisese 
lui Paul, împreună cu un scurt mesaj, în care anunţa că va lipsi câteva zile. Şi-a 
aprins încă o ţigară, măsurând camera de la un capăt la altul şi încercând să-şi 
limpezească mintea. Pe urmă şi-a turnat în ceaşcă restul de cafea, rămas de seara, şi 
a deschis vechiul album cu fotografii. Pe măsură ce răsfoia paginile încerca un vag 
sentiment de nedumerire: un om bătrân, mărunţel, cu o pălărie caraghioasă pe cap, 
ţinea pe după umeri o femeie încă frumoasă, cu ochii strălucind trist, teribil de 
trist… erau părinţii lui… fuseseră… Pe urmă un  coleg de liceu, a cărui siluetă se 
sincroniza cu cascada din spate, un drum prăfuit de pe marginea căruia făcea cu 
mâna un copil desculţ, feţe zâmbitoare, probabil la un revelion, un sicriu cu mulţi 
oameni în jur, un munte, o apă, cerul… Erau rude, prieteni de-o zi sau de ani... Pe 
mulţi uitase cum îi cheamă, mulţi muriseră, sau poate toţi muriseră, în ziua în care 
viaţa le-a despărţit drumurile. Muriseră pentru că, şi dacă i-ar fi reîntâlnit acum, ei 
nu ar fi fost decât nişte străini, fără legătură cu cei de odinioară. 

Dar el – şi gândul se înfipse ca o nălucă în creier –, el mai era viu? Când 
terminase facultatea simţise, din plin, sentimentul ratării. Repartizat la un spital 
rural îşi risipea timpul între tenisul de câmp şi cărţile aruncate pe podeaua 
cămăruţei unde stătea în gazdă. Muncea mult, cu îndârjire şi zădărnicie. Încerca să 
înţeleagă, sau doar să supravieţuiască?... Sătul de medicină, de „lucrul pe carcasa 
umană” – cum spunea doctorul Vărzaru - vroia să se înscrie la filozofie şi să ia totul 
de la capăt.  Secretarul de partid a râs, când la auzit. „Păi, mă, doctore, tu nu eşti 
membru de partid…  Şi cine dracu crezi că te face? N-ai origine sănătoasă, nu eşti 
nici muncitor, nici ţăran, nici măcar… femeie... Avea dreptate... Cine era el? 
 Fumul de ţigară se târa leneş pe fereastră. A privit ceasul. Era, deja,  cinci. 
A alungat gândurile şi a început să se îmbrace. Şi-a pus în valiză câteva lucruri de 
schimb, a luat cheile „hârbului”, a privit pentru o clipă chipul neras al bărbatului 
din oglindă şi a ieşit cu ţigara stinsă în colţul gurii. A deschis uşa Daciei, înghesuită 
între limuzinele din parcare, motorul a hârâit asmatic şi a demarat pe alee rulând, 
apoi, către ieşirea din Bucureşti. În oglinda retrovizoare întunericul începea să se 
risipească într-o geană de lumină roşiatică. Gândrile îl trecură, repede, pe „pilot 
automat”. Aida, la reîntoarcerea ei din ţara tuturor posibilităţilor, după un an de 
zile, îi mărturisise: „Ştii ce înseamnă un spital de urgenţă la ăia. Devi măcelar.  Coşi 
şi tai trupuri mutilate, al căror şir pare să nu se mai termine. Ajungi un robot, fără 
prieteni, fără amintiri, fără pasiuni, fără alte instincte decât cel obsedant al 
succesului supravieţuirii. Copiilor tăi li se spune la şcoală că, dacă sunt pedepsiţi, să 
sune la numărul special de telefon. Îţi sunt pur şi simplu furaţi, au drepturi cu care 
nu ştiu ce să facă şi drogul libertăţii. N-am putut rezista…” 
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Un scrâşnet de frâne îi alungă toropeala. Nu văzuse semnul „Stop” de la o 
intersecţie. Noroc cu celălalt şofer, care înjura acum în dulcele stil mioritic. Îşi 
propuse să fie mai atent şi dădu drumul la casetofon. Şoseaua, pustie, se pierdea în 
imensitatea vălurită a câmpiei. 
  

Maşina alerga prin Bărăganul cu sate abia întrezărite în ceaţa dimineţii, 
printre întinderi de ciulini şi câte un petic de arătură, ici acolo, împovărând şi mai 
mult cenuşiul peisajului. A oprit la un han, undeva în apropiere de Urziceni. Pe 
marginea drumului, tarabe şi gherete jalnice, cu „negustori” oacheşi care erau în 
stare să-ţi ofere orice, la preţuri de nimic, numai să vadă de unde scoţi banii. A 
intrat în bar, s-a aşezat la o masă şi a comandat o cafea mare, fără zahăr. A adăugat, 
după o clipă: „Şi un gin tonic!” În fond – râse în gând – dacă am ghinion şi rămân 
fără permis, în trei luni reînvăţ să merg pe propriile-mi picioare. 
 Gândurile reîncepuseră să-i dea târcoale. Tot la hanul ăsta oprise în urmă 
cu 5 ani, când se întorcea de la mare, cu Dorin, bunul lui prieten de la Strigoaia. 
Ileana, soţia lui Dorin i-a povestit, atunci, câte „prosti” făcuse „încăpăţânatul ăsta”. 
A refuzat să fie director de şcoală, a refuzat să fie primar, şi s-a apucat, împreună cu 
alţi doi trăsniţi, ingineri pe şantierul de la baraj, să construiască un „vapor”. Cum 
lucrările la amenajarea hidrotehnică au fost sistate, atunci când Petre Roman a 
constatat că România e un morman de fiare vechi, inginerii au plecat şi Dorin a 
rămas, ca Noe, cu „arca” în garaj şi cu maşina în curte. El se amuza de toate astea: 
„Auzi, ce idee! director de şcoală… Păi eu sunt profesor, mă’, profesor de limba 
română. Nici primar, nici notar, nici… dracu mai ştie ce! Ileana, cu toată supărarea 
asta a ei, mă înţelege. Uite, de două veri iau copiii cu mine, refacem traseele 
turistice şi, seara, lângă foc, vorbim despre dragoste şi despre moarte şi despre 
naiba mai ştie ce. Fără ascunzişuri, fără sofisticări sau cuvinte mari.... Acum îmi fac 
o cabană pe malul lacului. Abia aştept să dormim acolo, să ne sculăm în zori şi să 
mergem la pescuit. Să ne sălbăticim, bătrâne, să uităm nebunia lumii şi să ne 
îndrăgostim de propria noastră nebunie! Poate atunci o să-ţi citesc şi ţie câte 
ceva…” 
 Cabana a văzut-o a doua zi. L-a lăsat pe Dorin pe acoperiş, bătând ultimul 
şir de şindrilă. Cam după o lună l-a sunat Ileana. A înţeles, cu greu, că Dorin 
dispăruse, pur şi simplu. Cei mai mulţi credeau că s-a înecat în lac. L-au căutat zile 
întregi, au venit scafandri de la Constanţa, jandarmii au răscolit pădurile din 
preajmă, dar totul a fost zadarnic. Atunci, în noaptea în care a stat de vorbă cu 
Ileana, pe terasa casei lor din Luncă, a înţeles că sunt aceleaşi stele pe cer şi că, în 
zori, va răsări acelaşi soare. „Îl urăsc pe Dumnezeu aşa cum n-am urât pe nimeni, 
niciodată!” – i-a spus Ileana. Dar ce avea Dumnezeu cu toate astea? În fond, la 
miliardele de miliarde de particule din univers, de ce l-ar fi interesat pe el una 
anume. Şi, pe urmă, poate că ar fi mai bine să se întâmple cu toţi oamenii asta: să 
dispară, într-o bună zi, şi nimeni să nu ştie unde s-au dus, în care viaţă sau în care 
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moarte. Chinul aşteptării ar fi mai adevărat, poate, decât ipocrizia de a pune flori pe 
un mormânt. Fără să vrea mâna a alunecat peste părul Ilenei, ca o adiere… Mâna 
lui care îl durea… Ileana a tresărit, apoi i-a prins palma în palma ei delicată, ca şi 
când ar fi strâns în ea un fluture, pe care nu ştia dacă să-l strivească sau să-l lase să-
şi ia zborul. S-a ridicat de pe canapea, tăcut, şi a plecat pe malul râului  să aştepte 
dimineaţa. 
 După ce a sorbit ultimul strop de cafea şi a plătit, a ieşit afară, în lumina 
bântuită de frunzele toamnei. S-a suit în maşină, a răsucit cheia în contact şi, pentru 
o clipă, a fost tentat să întoarcă… De fapt ce căuta el la Strigoaia? Umbre!? Umbre 
sunt peste tot… Depărtarea poate vindeca amintirile, dar întoarcerile le pot ucide. 
O lacrimă pe care n-o mai plânsese demult i s-a prelins, sărată, pe colţul buzei. A 
pornit maşina conducând, câţiva kilometri, cu acceleraţia la podea… Noroc că 
hârbul îşi vedea, în continuare, de constantele lui imuabile, acul vitezometrului 
nereuşind să treacă prea mult peste cifra 100. „Trebuie să-mi schimb maşina – se 
gândi – cu asta nici să te sinucizi nu poţi!”  
 
 Un drum, unul dintre multele drumuri ce străbat lumea. Întâmplător e 
acum şi drumul lui, urcând în serpentine molcome spre curbura Carpaţilor, apoi, ca 
într-o zvârcolire, repezindu-se în viraje scurte când spre o zare, când spre alta. Cu 
nimic diferit faţă de drumul pe care plecase cu ani în urmă, din sat. Doar că acum 
era un drum inversat, un drum în oglindă. Îşi amintea cercul rotund al zării, din 
care nu ieşise până la 10-11 ani. Pe atunci imensitatea era mărginită de munţii 
Strigoaiei, în căuşul cărora se afla moara, cişmeaua cu apa de cristal, de la care căra 
apă, izlazul pe care se ducea, de fiecare dată, plângând că ai lui nu vor să-i cumpere 
vacă. Pitea în buzunare bomboane şi covrigi şi se ruga de ceilalţi copii: „Lasă-mă 
să-ţi păzesc eu vaca! Îţi dau trei bomboane!”. Trei bomboane... preţul unei iluzii. 
De câte ori nu l-a plătit!  
 Motorul a „tuşit” de câteva ori, zgomotos şi, îngrijorat, Matei a tras pe 
dreapta, la Fântâna lui Mihai. O stupizenie patriotardă, sculptată de piatră de 
Măgura, alimentată cu apă, la inaugurare, dintr-o cisternă ascunsă sub deal, ca să nu 
afle tovarăşul prim-secretar că fântâna aia somptuasă, ce marca ipotetica trecere a 
lui Mihai Viteazu prin zonă, este sortită secetei veşnice. 
A ridicat capota motorului, l-a lăsat să meargă la ralanti, dar totul era, sau părea să 
fie, în ordine. După câteva minute l-a oprit şi s-a aşezat pe bordura monumentului, 
aprinzându-şi ţigara. A fumat, o vreme, fără gânduri, „înnodând” ţigările. Pe urmă 
s-a suit la volan şi a întors maşina către Bucureşti. 
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La comemorarea lui Mihai Eminescu 
 
Şi deştepţii şi netoţii la mormântu-ţi se-adunară 
Ca să-i vadă naţiunea cum te-ngroapă-a doua oară, 
Face unul gura pungă, altul molfăie cu ură 
Lăudându-ţi nemurirea, când în gându-i te înjură… 
 
Lacrimă-i doar buche cărţii, ei te-au dat de mult uitării, 
N-au nevoie de luceferi răstigniţi pe crucea zării, 
Plictisiţi strivesc în creier umbra marilor idei, 
Amintindu-şi despre tine când se laudă pe ei. 
 
S-a uscat demult şi teiul, tace buciumul pe deal, 
Lacul codrilor albastru e secat şi ireal. 
Ne-am vândut zădărniciei, fuge zarea-n altă zare, 
A murit bătrânul Mircea şi e mort Ştefan cel Mare. 
 
De la Nistru pân’ la Tisa suntem noi, cei fără ţară, 
Nesfârşirea Mării Negre e o piatră funerară… 
Numai tu poţi s-o desfereci, cât nu-i încă prea târziu 
Să le spui acestor fameni că sunt morţi şi tu eşti viu. 
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