
 

SERIA A III-A 
AN X, NR. 8 (92) 

AUGUST 2009 
CLUJ-NAPOCA 



 0 

CUPRINS 
 
 
 

Gheorghe ŞEITAN 

RAMA DIN CARPAŢI ŞI  LEGENDARUL NEGRU - VODĂ ..... 2 

Adrian BOTEZ 

Articole de critică literară şi atitudine civică: ........................................... 8 

Iulian BITOLEANU 

JURNALISTICA EMINESCIANĂ  ÎN EXEGEZA 

CONTEMPORANĂ................................................................................20 

ED. UNIVERSITARIA, SUCEAVA, 2005..........................................22 

Valeriu CUŞNER 

DREPTUL LA „MAJUSCULE”............................................................24 

POEME DE HADNAGY JÓZSEF  

ÎN VERSIUNE ROMÂNEASCĂ..............................................................28 

Constantin CUBLEŞAN 

TEXTUL ÎN OGLINDĂ........................................................................32 

ÎN DOI.......................................................................................................36 

Aurelia CĂLINESCU 

AMINTIREA PARADISULUI ..............................................................39 

Dan BRUDAŞCU 

POEME ......................................................................................................44 

Adrian ŢION 

UTOPIA IMPUSĂ SAU ISTORIA COMUNISMULUI...................48 

 



 1 

 

 
 
 
ÎNTREBARE ŞI RĂSPUNS ....................................................................... 50 

Angela Monica JUCAN 

PESTE DEAL DE LUMEA MATERIALĂ ....................................... 56 

POEŢII CLUJULUI – UITAŢI?................................................................ 60 

Şt. PETRA 

VALORI LITERAR-ARTISTICE ŞI PROFIT................................... 63 

Cristina TÎRHAŞ 

AJUTORUL ÎNTRE GENERAŢIILE FAMILIALE: ALTRUISM, 

NORMĂ MORALĂ SAU  NECESITATE? ....................................... 67 

Daniela GIFU 

Artur Silvestri (1953-2008) călăuza primilor mei paşi literari.............. 78 

Lucia DĂRĂMUŞ 

MOZART M-A FĂCUT SĂ  IUBESC MAI MULT OAMENII..... 82 

UN LABIRINT LINIŞTIT.......................................................................... 85 

CAROLA  GRINDEA................................................................................. 87 

POEME DIN ISRAEL ................................................................................ 92 

Ioan Marin MĂLINAŞ (Austria) 

HOLOCAUSTUL CULTURII............................................................... 95 

PATRIARHIA ORTODOXA TURCA.............................................. 96 



 2 

Gheorghe ŞEITAN 

 
RAMA DIN CARPAŢI ŞI  

LEGENDARUL NEGRU - VODĂ 
 

Nu există neam pe pământ care 
să nu aibă un strămoş comun, un 
fondator al ţării ori al cetaţii-capitale, un 
erou mitic, anistoric, de la care regii sau 
prinţii trăitori în istoria concretă să se 
revendice (1).  

Aşa a fost prinţul Tezeu pentru 
cetatea Atena, Enea pentru poporul 
roman, Romulus - întemeietorul mitic al 
Romei, Huang-Di - Împăratul Galben 
pentru chineji, Scites - suveranul 
legendar al sciţilor şi tot astfel Negru-
Vodă pentru valahii Munteniei.  

Iar ca să-l înţelegem pe acest 
mitic Negru-Vodă trebuie, mai întâi, să 
mergem în Orient, unde şi astăzi mai 
există regate ori case princiare ai căror 
conducători se revendică din prinţul Rama - eroul epopeii hinduse Ramayana.  

Este cazul Thailandei, unde actualul suveran este Rama al IX-lea, 
precum şi unele state din istoria mai apropiată ori mai îndepărtată a Indiei : 
Rama-Gupta, un suveran din timpul imperiului Gupta; Rama-Raya, împărat în 
imperiul Vijaya-nagar; Rama-Chandra, conducător din  dinastia Yadava; Rama-
Raya, rege în statul Maratha şi exemplele ar putea continua (2).  

    Facem precizarea că, potrivit celor mai autorizaţi exegeţi în 
indianistică, numele prinţului, Rama, înseamnă cel care se odihneşte, cel care 
aduce pacea, cel bun, cel plăcut, cel fermecător, cel drag, cel frumos, şi nu în 
ultimul rând, cel negru (3).  

Potrivit concepţiei brahmanice asupra universului, regele  era de natură 
divină, fiind reprezentantul pe pământ al zeului Vishnu şi, prin urmare, Rama - 
unul dintre avatarele lui Vishnu - este simbolul regelui ideal şi model de 
guvernare statală.  

Vrem să arătăm prin aceasta că, într-o societate în care predomină 
legea vedico-buddhistă, existenţa unor conducători statali care îl recunosc pe 
Rama, adică pe Negrul, ca fiind prinţul întemeietor, este ceva normal.  
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Or, tocmai despre faptul că România a fost teritoriul matcă al indo-
europenilor şi locul de formare a culturii vedice s-a scris nu odată şi nu fără 
argumente (4).  

Există chiar o bogată literatură despre Rama din Carpaţi, plecat cu 
multe mii de ani înainte de Hristos, în fruntea triburilor arice, din pădurile 
hiperboreilor geţi.  

Prin urmare, a căuta o Ramayană carpato-dunareană în cultura română 
nu facem decât să prelungim mai departe idei exprimate deja.  

Ceea ce nu s-a arătat până acum şi vrem să demonstrăm în cele ce 
urmează sunt firele nevăzute care leagă pe Rama din Carpaţi de Negru-Vodă, 
întemeietorul, din cronicile şi legendele românilor.  

Identitatea dintre Rama şi Negru-Vodă se realizează, în primul rând, la 
nivel semantic, pentru că Rama în traducere înseamnă negrul.  

Mai mulţi istorici care s-au ocupat de istoricitatea lui Negru-Vodă au 
încercat să vadă aici o porecla, ori o anume negritudine a personajului, fie a 
carnaţiei, fie a părului.  

Rama şi Negru-Vodă provin însă dintr-un univers cu structură 
simbolică, în care numele culorii nu trebuie luat ad-literam, negrul semnificând 
de cele mai multe ori primordialitatea, ceea ce este propriu dinaştilor 
întemeietori.  

În mandalele hinduse fiecărei direcţii a spaţiului îi corespunde o anume 
culoare şi un anume guvernator. Există o simbolică a culorilor împăraţilor în 
cultura chineză şi în basmele românilor, precum Împăratul Roşu, Împăratul 
Verde, Galben, Alb, Negru. Prin urmare, atât Rama cât şi Negru-Vodă au 
primit aceste nume fără vreo legătură cu un atribut fizic.  

În al doilea rând, după cum Rama este Chandra, adică Luna (Rama-
Chandra) tot astfel Negru-Vodă este craiul. În limba română, cuvântul crai 
desemnează atât prinţul conducător de ţară ori ţinut, aşa cum apare el in 
letopiseţe sau în basme, cât şi astrul nopţii, Luna. Se spune Crai-Nou la luna 
aflată în acea fază a ei în care apare ca o seceră, vârfurile ei fiind numite şi 
coarne lunare.  

Pare neverosimil ca Rama, prinţ din dinastia solară, să fie numit 
Chandra, adică Luna sau craiul. În cazul lui Negru-Vodă însă, acest atributiv 
ţine de refacerea unităţii primordiale sau a androginiei filosofice.  

După acelaşi principiu, vlăstarul de os domnesc din basmele românilor 
are înscris întotdeauna, pe trupul său, soarele în piept şi luna în spate, iar la 
brâu un spic de grâu.  

În al treilea rând, atât Rama din scrierile sanscrite, cât şi Negru-Vodă 
din cronicile medievale româneşti sunt consideraţi ca fiind păstrători de lege 
(dharma) şi rânduială străbună, iar acest lucru pare firesc dacă se ia în calcul 
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calitatea lor de prinţi fondatori statali. Dacă pentru Rama aceste calităţi se află 
scrise explicit, în cazul lui Negru-Vodă ele se deduc, din ton şi din evlavia cu 
care de fiecare dată este pomenit, atunci când este vorba de spiritul de 
dreptate, fie în cronici, fie în cultura orală, populară. De n-ar fi fost aşa 
memoria românilor nu l-ar fi păstrat. Se poate bănui un cult al lui Negru-Vodă 
la geţi, corespunzător cultului lui Rama, prezent şi astăzi printre popoarele 
Indiei.  

În al patrulea rând, Rama ca şi Negru-Vodă sunt prinţi exilaţi, peregrini 
prin codri. Să ne amintim că Rama, Sita şi fratele său Lakshmana au fost 
nevoiţi să trăiască timp de paisprezece ani departe de cetatea de baştină, 
Ayodhya (Aiud), în adâncimi de pădure, departe de lume. Şi Negru-Vodă este 
tot un peregrin prin codri, deşi acest lucru astăzi nu se mai ştie. Iată dovada 
într-un cântec bătrânesc autentic :  
Pe Argeş în jos, /Pe un mal frumos, /Verde şi stufos, /Prin des cărpiniş, /Prin 
mândru hăţiş /Şi prin aluniş, /Plimbă-mi-se-mplimbă, /Şi tot locul schimbă, 
/Negru-Vodă - Crai /Cu mare alai (5).  

Aceste două versuri, ,,Plimbă-mi-se-mplimbă/Şi tot locul schimbă", 
exprimă condiţia de rătăcitor, starea de prinţ autoexilat din lume ce îşi schimbă 
mereu locul, după cum epopeea ne spune: când la Chitrakuta ( Chiatra/Piatra 
Neamţ), când la Panciavati (Panciu), când la sihăstria vestitului Atri (Chilia 
Moşului de la mânăstirea Cetăţuia lui Negru-Vodă).  

În al cincilea rând, unei Biharii din India, socotită a fi vechea Kosala - 
patria lui Rama, îi corespunde o Biharie (Bihor) transilvană, pe care trebuie să o 
considerăm patria lui Negru-Vodă şi din alte trei motive: a) tradiţia 
cărturărească, din cronici, care spune că Negru-Vodă a sosit în părţile 
Munteniei venind din nord; b) regăsirea capitalei ţării, Kosala, numită Ayodhya 
în localitatea Aiud, care se află situată în aceeaşi zonă; prin urmare, Kosala 
carpatică, patria lui Negru-Vodă, a fost Biharia ( Bihor) şi trebuie să fi fost mult 
mai întinsă decât actualul judeţ Bihor; c) din această Kosala ramayanică făceau 
parte şi munţii Pădurea Craiului, adică munţii lui Rama-Chandra sau Negru-
Vodă-Craiul.  

În al şaselea rând, Rama şi fratele său Lakshmana devin Roman şi 
Vlahata din legenda care priveşte întemeierea Moldovei. Aici prinţul nu este 
Negru-Vodă căci Rama apare sub numele său consacrat, fapt explicabil dacă 
ţinem cont că legenda funcţionează într-un spaţiu din afara graniţelor 
Munteniei,  pe filieră moldavă (6).  După cum Rama, Sita si fratele lui Rama, 
numit Lakshmana, au fost surghiuniţi în codru, tot astfel cronica scrie că 
Roman şi Vlahata sunt doi fraţi care părăsesc cetatea Veneţiei, goniţi fiind de 
eretici şi îşi zidesc o altă cetate, Noul Râm. Este evident ca nu avem decât o 
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adaptare a scenariului din Ramayana la cerinţele momentului feudal, 
caracterizat de confruntarea dintre catolici şi ortodocşi.  

În al şaptelea rând, atât Rama cât şi Negru-Vodă sunt caracterizaţi ca 
oameni pioşi, ocrotitori ai asceţilor. Rama i-a ocrotit pe veneraţii sanyasini, le-a 
purtat respect şi atunci când a fost cazul i-a apărat faţă de demonii raksaşi. Pe 
de altă parte, Negru-Vodă este şi el un ocrotitor al schimnicilor, dovedit prin 
faptul că el a rămas în legende ca fiind constructor de mânăstiri, iar cântecul 
bătrânesc ,,Meşterul Manole" îl prezintă tocmai în această ipostază.  

În judeţul Argeş există mânăstirea ,,Cetăţuia lui Negru-Vodă" care 
păstrează o biserică rupestră, de închinăciune creştină, aflată pe locul alteia, 
păgâne, şi care se consideră a fi fost locul unde poposea Negru-Vodă cu 
Doamna sa, pentru reculegere - ideie ramayanică prin excelenţă. Pe prima 
terasă a Muchiei Cetăţuii, pe un pinten stâncos au fost descoperite urme ale 
unei aşezări dacice, datând din secolul 3 Î.H. Deasupra schitului, pe o lespede 
de piatră, străjuită de o troiţă, se desluşesc urmele unor paşi despre care 
legenda spune că ar fi fost ale lui Negru-Vodă.  

Or, prezenţa amprentelor paşilor în piatră este specifică cultelor unor 
divinităţi antice şi n-ar fi exclus ca, aşa cum în India există capele închinate lui 
Rama, să fi existat şi în Carpaţi altare dedicate lui Negru-Vodă. În spatele 
bisericii mânăstirii Negru-Vodă se află o scobitură în piatră numită Chilia 
Moşului, crestele munţilor din apropiere se numesc ,,Negru-Vodă Călare", un 
alt promontoriu din zonă este cunoscut ca fiind ,,Tronul lui Negru-Vodă". În 
această alăturare Negru-Vodă - Moşul se află legătura dintre Rama şi sanyasini, 
schimnicii pădurilor, dar mai poate fi şi coabitarea dintre puterea regală şi cea 
sacerdotală, provenind dintr-o religie vedică, protogetică.  

În al optulea rând. există destule legende toponimice legate de Negru-
Vodă, care puse cap la cap reconstituie fragmentar acea Ramayană carpato-
dunăreană astăzi pierdută.  

Rama, Sita şi Lakshmana cu întreaga lor poveste a vieţii fericite în 
codri, apoi lupta eroului pentru salvarea prinţesei răpite de demonul Ravana, 
pot oferi o explicaţie logică legendelor de genul: ,Masa lui Negru-Vodă" (locul 
unde mâncau Rama şi Sita); ,,Săritoarea lui Negrul-Vodă" (cascada lui Rama de 
pe râul Mandakini din Chitrakuta); ,,Scăldătoarea lui Negru-Vodă" (locul de 
îmbăiere al lui Rama din codru); ,,Podul lui Negru-Vodă" (podul lui Rama spre 
Sri-Lanka) (7).  

Epopea lui Negru-Vodă trebuie să fi fost suficient de cunoscută şi 
îndrăgită de marea masă a geţilor, din moment ce toponimia României este 
plină de locuri care amintesc de isprăvile sale ori de ţara sa de origine, mitica 
Kosala.  
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În al noulea rând, legenda corvineştilor care explică prezenţa corbului 
în blazonul voievozilor din Muntenia se află într-o formă asemănătoare în 
Ramayana. Între acest fragment din epopee şi legenda lui Ioan Corvin sunt 
următoarele elemente comune: existenţa unui cuplu princiar; somnul bărbatului 
şi veghea femeii; apariţia corbului; trezirea bărbatului; săgetarea corbului (8). 
 Este cum nu se poate mai limpede că înainte de a fi fost o legendă medievală 
acest episod a făcut parte din Ramayana carpatică, pe care o căutăm, după cum 
tot atât de limpede este, pentru oricine, că pasărea corb este pasărea neagră, 
negrul-corb fiind negrul total.  

În cheie simbolică vedică acest episod ar putea să însemne detaşarea 
faţă de fructul faptei, însuşire a iniţiatului, obligat să trăiască, totuşi, în lume.  

În al zecelea rând, există mai multe asemănări între calităţile lui 
Lakshmana şi fratele lui Negru-Vodă, cel din cântecele bătrâneşti ori legende 
(v. Roman şi Vlahata, precum şi fratele-cioban al voievodului din lirica 
străveche, autentică). Deşi tradiţia nu l-a reţinut sub acelaşi nume, el are 
atribute similare lui Lakshmana: el este cel priceput, cel norocos, cel dibaci, el 
este vlahul. În cântecele bătrâneşti fratele lui Negru-Vodă este reprezentat 
printr-un cioban care îşi regăseşte ruda de sânge printr-o întâmplare, însă şi la 
el predomină aceeaşi calitate - destoinicia (9).  

În al unsprezecelea rând, avem informaţii de la istorici antici despre 
existenţa, pe teritoriul Daciei, a unei cetăţi Ramadava (Ramidava) precum şi a 
alteia numită Romula, toponime care ar putea veni şi de la Rama nu 
neapărat de la Roma. Ramunk este şi el prinţul valah, din epopeea 
Nibelungilor, ceea ce arată că tradiţia dacică s-a perpetuat până în evul mediu.  

În al doisprezecelea rând. avem acelaşi destin tragic la sfârşit de epopee 
a personajului feminin, atât în Ramayana getică cât şi în cea hindusă.  

Sita, soţia lui Rama, cât şi Doamna lui Negru-Vodă dispar, ambele, în 
cadrul unui anume scenariu înghiţite de pământ. Să ne amintim finalul epopeii 
Ramayana, când Sita, în faţa bănuielii nedrepte ce se aducea neprihănirii sale, 
cere pământului a cărei fiică era ( cuvântul ,,sita" înseamnă în limba sanscrită 
,,brazdă") să se deschidă şi să o resoarbă. În momentul în care Sita se aruncă în 
pământul ce tocmai s-a deschis, acesta o primeşte precum îmbrăţişarea unei 
mame. Aidoma Sitei, şi Doamna lui Negru-Vodă se sinucide, aruncându-se 
spre pământ. Contează mai puţin că legenda, numită ,,Piscul Doamnei" a ajuns 
până la noi deformată, întâmplarea fiind pusă pe seama unor evenimente 
generate de un conflict armat între valahi şi tătari, timp în care soţia lui Negru-
Vodă se aruncă de pe o stâncă pentru a nu fi prinsă. Pentru noi important este 
că principiul resorbţiei lumii fenomenale, simbolizat prin fiica pământului se 
respectă întru totul. Dacă vrem să înţelegem în intenţia şi simbolica sa originară 
legenda ,,Piscul Doamnei" trebuie să apelăm acum la versurile de o frumuseţe 
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tulburătoare din Ramayana care spun: „Se deschise-atunci pământul şi-apăru 
un tron de aur/, Tron înconjurat de zâne, ca un trandafir de frunze/...Mama îşi 
luă în braţe pe copila ei curată/, Fiica sfântului Janaka, Sita, blânda, 
preafrumoasa!/Toţi îi laudă virtutea! Sita însă nu mai este!/ Rama-i singur! 
Fericirea zilelor pierdutu-i-s-a...” (10).  
   

Iată dousprezece argumente pentru a afirma că Negru-Vodă nu a fost 
un personaj istoric ci un erou de epopee, unul şi acelaşi cu Rama din Carpaţi.  
                                                                                 
                                                                             
   
Note :  
   
1). B. P. Hasdeu, Istoria critică a românilor, Ed. Minerva, Bucureşti, 1984, pg.150.  
2). I. M. Cristea, În Ţara surâsului -Thailanda, Ed.Libra, Bucureşti, 2000, pg. 134; 
v. şi M. Martiş, De la Bharata la Gandhi, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1987; se poate consulta şi Mică enciclopedie de istorie universală, Ed. 
Politică, Bucureşti, 1988.  
3). Valmiki, Ramayana, Ed. pentru Literatură, 1968, vol. 2, pg. 295.  
4). A se vedea Nicolae Densuşianu, Dacia preistorică, Ed. Mentor, 2000; Marija 
Gimbutas, Civilizaţie şi cultură, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1989; ,,Carpaţii 
leagănul civilizaţiei euro-indo-iranice", în Anexa II din volumul, Iordanes, 
Getica, Ed. Gândirea, Bucureşti, 2001, cu un studiu introductiv de Gabriel 
Gheorghe.  
5). Ion Taloş, Meşterul Manole, Ed. Grai şi suflet, Bucureşti, 1997, pg. 355.  
6). Despre Roman şi Vlahata a se vedea Gheorghe Bratianu, Tradiţia istorică 
despre întemeierea statelor româneşti. Ed. Eminescu, Bucureşti, 1980, pg. 155 ş. u., 
dar şi B. P.   Hasdeu, op. cit., pg. 158-160.  
7). Legende populare geografice, Ed. Sport-Turism, 1986, pg. 119; 125; 203; 
precizăm că înţelesul cuvântului ,,săritoare" din legende este acela de ,,cascadă" 
-locul în care apa sare.  
8). Legende populare româneşti, Ed. Albatros, Bucureşti, 1983, pg. 144.  
9). Folclor din Oltenia şi Muntenia, vol. V, Ed. Minerva, Bucureşti, 1970, pg. 328.  
10). Valmiki, op. cit., vol. II, pg. 283.  
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Adrian BOTEZ  

 
Articole de critică literară şi atitudine civică: 

 

• UN NOU MOD DE A FI RĂU ROMÂN... 
SAU CHIAR ANTI-ROMÂN... 

-marginalii la...marginalii... – 
 

Mărturisim că, atunci când am văzut că Istoria critică a literaturii 
române (2008), scoasă de dl N. Manolescu („lansată la 70 de ani după 
Istoria literaturii române a lui George Călinescu“, strigă, cu glas îngroşat, 
promo-urile...!), procedează la fel precum cea a dlui Alex Ştefănescu, din 2005  
(„investigatoare” a perioadei postcălinesciene: 1941-2000) - adică, „marchează” 
... cvasi-absenţa totală a scriitorilor contemporani din provincie: figurează 
doar acei scriitori "provinciali", care erau/sunt in relaţii de strictă obedienţă 
clientelară, faţă de "clanul" - ...unii, mai cârcotaşi, i-ar zice „gaşcă“... -  
manolescian/-ă...! – ei bine, atunci am jurat, solemn şi teribil, în forul nostru 
interior (ca modalitate de protest, faţă de atare discriminare josnică!),  să...n-o  
citim din scoarţă în scoarţă. Doar am răsfoit-o, cam fără chef...Şi nu regretăm 
DELOC timpul economisit astfel! 

...Daca stăm strâmb şi judecăm drept (nu zicem asta doar din punctul de 
vedere al provincialului - deşi am supărat, plebeul de mine, deh, un paria ce 
sunt eu... -  pe cei din "buricul pământului"/U.S.R.-Bucureşti, plasând, prin 
revistele online ale ARP, ale mult-regretatului şi mult-preţuitului - de mine, cel 
puţin... - Artur Silvestri, un articol - Despre “nigers” de provincie şi ” 
albineţii de metropolă - analizând discriminarea revoltătoare, creată de aceşti 
istorici literari-impostori, între scriitorii/artiştii bucureşteni şi...restul, "cei 
învinşi"...provincialii...) -  marea artă şi cultură românească s-au  creat prin 
provinciali, cu mici excepţii! A se vedea Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici, 
Coşbuc, Goga, Cioran (...amândoi, ultimii,  din ...Răşinarii Sibiului! - un sat 
magic...), Blaga, Macedonski, Bacovia, Pillat, Voiculescu, Nichita Stănescu, 
Marin Sorescu, Sadoveanu, Rebreanu, Marin Preda, Ştefan Bănulescu, Fănuş 
Neagu etc.etc. etc. - dar şi Enescu, Porumbescu, Brâncuşi, Jalea, Grigorescu, 
Tonitza, Ciucurencu, Petraşcu, Şirato...,  precum şi N. Iorga, N. Densuşianu, 
V. Pârvan, V. Lovinescu etc. etc. etc. – TOŢI PROVINCIALI, ŞI 
IZBÂNDITORI! 

...Dar, dacă tot se raportează, toţi „argonauţii“ criticii contemporane 
(...care critică, după opinia noastră, lipseşte cu desăvârşire, cel puţin în accepţia 
„ibrăileană“, a „spiritului critic“, luminat şi analitic, 
atotcuprinzător/atotvăzător/vizionar! – ...ceea ce se dă, azi, drept critică, 
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este un soi de linguşeală „în familie“, dublată de o cecitate ABSOLUTĂ 
faţă de autenticele valori ale literaturii române, mai vechi şi mai noi!!!...), 
la GEORGE CĂLINESCU - atunci  e bine de ştiut un lucru: da, George 
Călinescu se face vinovat de multe lucruri ciudate, in Istoria... sa, din 1941: 
este extrem (chiar suspect!) de superficial/frivol, în multe dintre afirmaţiile sale 
(mai ales la Creangă, dar şi la Sadoveanu, Rebreanu etc.) - dar are un merit 
incontestabil (dus până la extreme discutabile...cazul unui eveu analfabet, Cilibi 
Moisi, care-şi are locul în magnificul "op" călinescian... - nu că era evreu – 
neamul/etnia nu ţi-l/ţi-o alegi!, dar era analfabet! -  iar Călinescu depăşise, de 
mult, de la primele pagini, "cultura/literatura  populară românească", deci 
...orală...!): nu uită de nimeni! – e de o acribie uluitor de harnică şi de un 
profesionalism exemplar: scormoneşte prin cele mai obscure reviste prăfuite de 
vremuri de mult trecute, şi...SCRIE!!! AMINTEŞTE, ÎI OBLIGĂ PE 
ROMÂNI LA MEMORIE RESPECTUOASĂ, FAŢĂ DE CTITORII ŞI 
FAŢĂ DE VALORILE LOR DE DUH ÎNTRU CUVÂNT/ 
LOGOS!...Ne obligă, pe noi, toţi românii, la neuitarea celor care ne-au scos la 
Lumina Duhului Lumii, prin VERB ÎNTEMEIETOR...!!! Şi ierarhizează 
valorile, în funcţie de ... capacităţile demiurgice,  de ctitor, ale celui/celor 
vizat/vizaţi! 

... Or, să ne ierte Dumnezeu, dar le este de preferat dlor Ştefănescu, 
Manolescu şi altor   „-escu“, în acest sens, al acribiei şi onestităţii profesioniste, 
un Ion Rotaru, chiar dacă acesta (Dumnezeu să-l odihnească!) nu era un spirit 
superior (cum se zice pe la noi: "nu prea strălucea de deşteptăciune"...). Dar, în orice 
intreprindere evaluativă şi, chiar, oarecum, statistică, de „bilanţ“ spiritual... -  
contează,  în primul rând, caracterul! – forţa de muncă dedicată!... - şi, abia 
apoi, în rândul doi, capacităţile intuitive. Ion Rotaru măcar era un spirit 
relativ onest, din acest punct de vedere, al "istoricizării" corecte a literaturii 
române (şi spunem asta în deplină cunoştinţă de cauză: eram coleg de filială cu 
domnia sa, la Bacău, şi culegea, de la fiecare dintre noi, cărţile pe care i le 
întindeam, ŞI LE ŞI CITEA!!! - ...păcat că l-a luat Dumnezeu prea devreme, 
de n-a mai apucat să şi consemneze şi orânduiască tot ce citise...! – ...încă o 
dată, asta chiar dacă judecăţile sale de valoare erau cam...rudimentare...).  

...Primim, însă, din partea unui prieten din München, dl Radu 
Bărbulescu (directorul şi editorul Observatorului de München, Revista 
culturala a comunităţii române din München) , extrase largi dintr-o carte 
de „marginalii“, extrem de inteligente şi de onestă acuitate a observaţiei (chiar 
dacă, pe alocuri,  nu îndestul de „chirurgicală“, puţin prea vulcanică, în 
abordare...): Gaşca şi Diavolul. Istoria bolnavă a domnului Manolescu, de 
Dumitru/Puşi Dinulescu. Şi  ne este dat a citi lucruri peste care, anul trecut, 
noi (mărturisim!) am trecut cu oarece frivolitate plictisită! 
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În primul rând, observaţia despre revoltătorul mod cum sunt trataţi, de 
către dl Manolescu, CTITORII – în speţă, Nicolae Filimon: „În 1863, când 
Filimon avea 44 de ani şi mai avea doar doi ani de trăit, într-o vreme în care romanul 
românesc se căznea în chinuri groaznice să se nască. şi tot nu reuşea. Dar iată că Filimon a 
reuşit! Până atunci, autorii nu prea reuşeau nici măcar să-şi termine operele. şi iată că apare 
o capodoperă: Ciocoii vechi şi noi! Atunci, în 1863! E o capodoperă recunoscută de 
toată lumea şi care se citeşte şi azi cu mare plăcere, dar lui N. M. nu-i place! Dar poate că 
nu i-o fi plăcut de Dinu Păturică... Nu te enervează de multe ori imaginea ta din oglindă? 
Mie mi se pare chiar că George Ivaşcu ar avea şi el ceva din Andronache Tuzluc... Dincolo 
de toate, e o carte semnificativăşi pentru epocă, şi pentru întreaga literatură română. Un 
simplu cântăreţ bisericesc, alteori flautist, funcţionar la Departamentul Credinţei, la 
Arhivele Statului, debutant prin presă abia pe la 38 de ani, liber de orice gaşcă şi grupare, 
liber de mari studii universitare, Nicolae Filimon deschide o cale de taină, a celor aleşi, nu de 
societate, ci doar de propriul spirit, ca mai târziu Mateiu I. Caragiale. Dar în timp ce lui 
Mateiu îi recunoaşte statutul de «mare scriitor», Nicolae Manolescu îl face harcea-parcea pe 
bietul şi bunul Nicolae Filimon, care nici măcar nu e un capitol, nici măcar nu are o 
fotografie, ca alţii care au şi fotografii şi-i găseşti şi-n tabla de materii, deşi poate nu au 
geniul lui Filimon: Dorin Tudoran, Mircea Ciobanu, Adrian Alui Gheorghe, Livius 
Ciocârlie, Z. Ornea sau Marta Petreu".(p. 16-17).“ 

... ...Buuun. Acum, cu orbirea lui, N. Manolescu duce lucrurile în 
GROTESC!!! Vă rog să vă amintiţi, cu câtă dragoste pioasă, cu cât respect, 
pentru misiunea lor de PIONIERI AI LITERATURII ROMÂNEŞTI, scrie 
Eminescu, în Epigonii, despre...nişte duhuri peste care, un cvasi-impostor 
cultural, cum se dovedeşte a fi N. Manolescu, ar fi trecut cu şenilele, făcându-i 
una cu pământul!!! : "Cichindeal"/Dimitrie Ţichindeal, Barbu Paris 
Mumulean, Vasile Pralea, Daniil Scavinschi, Alecu Beldiman...VASILE 
CÂRLOVA!!! (...cine mai ştie, oare, azi, despre scriitorul a 5 poeme 
geniale...care-l prefigurează pe vizionarul cosmic Eminescu?!) - ...până 
ajunge, în genunchi, la "acel rege-al poezei", VASILE 
ALECSANDRI...!!! Eminescu, în acest poem "recapitulativ-evaluativ" 
(prin care se desprinde, cu reverenţă,  de experienţele înaintaşilor...şi 
intră ÎN PATRIA LUI METAFIZICO-ROMÂNEASCĂ, ETERNĂ!), 
parcurge Paradisul, până la...Empireu!!! Păi, ASTA înseamnă să îţi 
respecţi Duhul Neamului tău! Când respecţi eforturile titanice de 
"desţelenire", ale unor "westmani"..."defrişatori"  de pustiu saharian şi 
de glie în-bolovănită!!! Când  faci altar, şi-i îndemni şi pe toţi co-
naţionalii tăi la RUGĂCIUNE, să-i respecte, TOŢI,  pe CTITORII 
ŢĂRII DE DUH!!! - pe "descălecătorii de ţară, dătători de legi şi 
datini" culturale, de Duh Românesc! Să-i sfinţeşti, printr-o amintire 
plină de pioşenie! 



 11 

 
Păi, să nu-l respecţi pe Nicolae Filimon, ESTE BLASFEMIE!!! Da, cu 
adevărat atitudine anti-românească, pentru că ne răpeşte un sfânt ocrotitor din 
Ceruri! Şi numai prin ctitorii de ţară şi prin Duhurile lor, care plutesc pe 
deasupra gliei noastre, Neamul Românesc nu se stinge (încă...) şi nu este 
"măturat" de Dumnezeu, de pe Pământ, după păcatele sale cele atât de multe si 
de reale...! Dintre care NERECUNOŞTINŢA ŞI TRĂDAREA SUNT, 
PROBABIL, CELE MAI ÎNGROZITOARE!!! (...dar şi mai caracteristice, 
din păcate, neamului nostru, din veac şi până în contemporaneitate!). 

...Şi pentru că veni vorba de Eminescu:  
„Un "capitol" al nedreptăţirii îl constituie, şi în cartea lui Puşi Dinulescu, 

tratamentul purgatoriu aplicat de N. M. lui Mihai Eminescu:"Dar pentru a sfârşi acest 
capitol să ne ducem la Eminescu. «Să ne judece Eminescu!» spunea undeva în versurile sale 
neuitatul Grigore Vieru, uitat de tine, Manolescule, tot prins într-o şuetă care nu se mai 
termină cu alt mare băsescian şi patapievovist care e Mircea Mihăeş. Dar să vedem totuşi 
cum îşi încheie Manolescu capitolul din istorie despre Eminescu: «La întrebarea dacă 
Eminescu a avut talent epistolar, răspunsul e simplu, n-a avut! » Da? I-auzi dom-le! Ce 
spui Franţ? (cap. 17, p. 90) «Iubită femeie», scria Eminescu la 28 februarie 1883, după ce 
Veronica fusese-n Bucureşti, consemnând împăcarea după o furtunoasă despărţire. «Din 
toate scrisorile tale aproape respiră nemulţumirea, în toate observ, pe de-o parte, imputări de 
infidelitate, de care nu sunt capabil; din toate, (pe de altă parte) prezumţiunea că aş putea 
veni la Iaşi, că aş putea să fiu cu tine împreună şi că singura piedică e că nu voi.  

Bolnav, neavând nici o poziţie socială sigură prin care să-ţi pot pregăti un trai modest 
şi poate fericit alături de mine; sărac, precum ştii că sunt, şi având zilnic grija zilei de mâine, 
tu crezi că eu aş putea fi atât de nelegiuit să pot veni lângă tine şi să nu vreau să viu; crezi 
că, în starea în care mă aflu, îmi abate a-ţi face infidelităţi, mă crezi în sfârşit de-o sută de 
ori mai mizerabil de cum sunt în stare a fi. În momentele în care-mi simt nefericirea şi 
slăbiciunea de caracter, în momentele în care văd că nu sunt bun de nimic în lumea aceasta şi 
că în zadar trăiesc, atunci când sunt descurajat şi sătul de viaţă, te-am rugat, femeie dulce şi 
fermecătoare, să ierţi că am îndrăznit a te iubi, să ierţi c-am aruncat această umbră de 
mizerie asupra vieţii tale, care, după caracterul tău, trebuie să fie veselă şi luminoasă. Eu nu 
tăgăduiesc că am făcut o crimă iubindu-te, o crimă ce zilnic o espiez. Nu tăgăduiesc că, 
făgădundu-ţi lucruri ce nu le-am ţinut, pentru că n-am fost în stare a le ţinea, n-am comis cel 
mai mare păcat faţă cu singura fiinţă din lume care mie, neiubit de nimeni şi antipatic 
tuturor muritorilor, mi-a dăruit o rază de fericire ce n-o merit. Toate acestea nu le tăgăduiesc, 
toate acestea le-am mărturisit ţie şi te-am rugat să mă ierţi. [...]". (cap. 18, p. 91-92) Dar 
hai să mai vedem ce spui despre Eminescu. Oricum, articolul despre marele poet începe cu o 
dezbatere, de pe poziţii voit senine şi împăciuitoriste cu măgăria făcută de revista Dilema 
din 1998, în care Eminescu e făcut harcea-parcea de nişte derbedei încrezuţi, care-şi permit 
familiarităţi cu geniul limbii şi literaturii române. Manolescu crede însă că reacţiile împotriva 
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lor au fost isterice, şovine şi aşa mai departe, învinovăţind mai mult decât pe aceşti derbedei 
pe contestatarii lor. Mai mult, se îndoia şi de legitimitatea de numire a lui Eminescu de 
«poet naţional», considerând că într-o anume epocă «Biedermeier», în climatul acelei epoci 
doar, s-ar putea găsi o justificare pentru sanctificarea de poet naţional a lui Eminescu, odată 
cu un Hugo, Petöfi, Puşkin sau Miczkiewicz în alte literaturi. [...] Dar la noi, în ciuda 
domnului Cărtărescu şi chiar a domnului Horia Roman Patapievici, până la Eminescu mai 
e mult!"(p.93-94) « În cele 33 de pagini dedicate în Istorie lui Eminescu, poetul nefiind 
decât pe locul doi, după George Călinescu (38), iar poezia e analizată pe 10 pagini. Să 
observăm că pupila sa, Mircea Cărtărescu, are 11 pagini (dar pentru toată opera). Cred că 
domnul Cărtărescu se simte totuşi foarte nedreptăţit că ansamblul operei sale e tratat doar 
într-o treime de pagini faţă de Eminescu, deşi Domnia Sa a trăit deja până acum cu vreo 
13-14 ani mai mult decât fostul purtător al învechitului schelet din debara. (p. 94-95) [...] 
Să ne-ntoarcem, cum am promis, la analiza operei poetice a lui Eminescu. După ce succint 
desfiinţează poeziile publicate înainte de Venere şi Madonă, după ce ne citează din 
aceasta, pe care o ştim cu toţii foarte bine, se ţine scai de George Călinescu, jucându-se ca 
şoarecele cu pisica cu marele maestru, punându-i la îndoială uşor, superficial, uneori, 
constatările, dar neîndrăznind să se avânte în înţelegerea unei poezii, care prin generozitatea 
şi aspiraţia ei stelară nu prea se lasă prinsă  în ghearele unui liliac la pânda părtinitoare a 
nopţii. şi apropo de noapte, când se hotărăşte să spună ceva mai original face o gafă oribilă: 
«S-a dat de obicei Luceafărului mai multă importanţă decât merită, poate, din raţiuni 
mai degrabă de ideologie literară decât propriu vorbind poetice.» (p. 95) «Zău! M-am 
plictisit! Dar vai, ca să încheiem cu aprecierile lui de netot despre Eminescu, nu putem să nu 
ne aplecăm asupra unor alte constatări şi mai jegoase. Iată cum începe, când se hotărăşte să 
treacă la proza marelui poet şi prozator: «Proza lui Eminescu este, în general, 
supraapreciată.» După asta nu mai încape nimic. Dacă Cezara, Geniu pustiu, 
Sărmanul Dionis şi toate celelalte sunt supraapreciate, atunci la ce să ne mai aşteptăm? 
A! Da! Mi-a venit o idee! Scârbă mai sunt! Ia să vedem ce spune despre proza lui Mircea 
Cărtărescu: «Proza lui Mircea Cărtărescu nu e cu nimic mai inferioară poeziei.» Citiţi voi 
inepţiile din Orbitor şi din alte infecţii prozastice, eu, un ruginit, ca mulţi alţii, rămân cu 
Cezara, cu Dionis, cu Tlà, cu Toma Nour şi cu ceilalţi." (p. 96) ...“ 

...La fel, să-i negi lui Eminescu vreo calitate!!! Din nou, N. Manolescu se 
dovedeşte un...CAMPION AL GROTESCULUI INVOLUNTAR!!! 
(...Auziţi una: Eminescu şi...“biedermeier“-ul... – adică stilul “idilic, intim şi 
comod“...haida-de!  - asta o fi însemnând, poate,  stilul manolescian... -  dar să 
afirmi despre răcnetele titanico-apocaliptice ale tragicelor, exasperatelor  
Scrisori eminesciene aşa ceva...să-l „biedermeier“-eşti pe Demiurg!!! – e 
comico-grotesc, dacă n-ar fi tragic... – adică, înseamnă că ţi-ai pierdut nu doar 
orientarea estetică, ci de-a dreptul...minţile...!!!). N-om fi făcut noi prea multe 
bune, pe lumea asta, dar Poezia lumii am citit-o, cu nesaţ... de la geniile 
Europei, până la bijuteriile Asiei Extremului Orient...până la poezia africană ori 
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a pieilor roşii...: EMINESCU este unic în lume! Nici Leopardi, nici Victor 
Hugo, Goethe, Lenau, Ludwig Tieck, Jean Paul Richter...  - nimeni nu 
are/intuieşte măreţia viziunii Cosmosului-Creaţie Divină, nimeni nu 
priveşte astralitatea (în toate sensurile cuvântului!) cu  un vizionarism 
(alchimic, am zice...) CARE TE AMUŢEŞTE  - ...a se vedea nu doar 
Luceafărul, minimalizat, prosteşte, de un critic care se 
pretinde...“rafinat“... – şi ŞI  dl Manolescu era rafinat, până după 
1989...dar, de când cu patima politică şi luciferismul/corupţia  puterii..., 
s-a întunecat de tot! - ci şi viziunile cosmice din aşa-numita, de 
Călinescu, Poveste a magului călător în stele...  - ori din Memento 
mori!!!).  Eminescu este PRIMUL DUH TERESTRU CARE 
RECEPTEAZĂ INFLUENŢELE VENIRII, PESTE CERURILE 
PLANETEI TERRA, A ARHANGHELULUI SPIRITULUI, MIKAËL 
(...din 1871+250 ani)!!!  

...Este o aberaţie să se afirme ca "Eminescu n-a avut stil epistolar" - pentru 
că, în      99,99 % din cazuri, un bun jurnalist este şi un bun scriitor de... 
scrisori! Or, Eminescu a fost un jurnalist GENIAL, TITANIC! (şi o zicem în 
deplină cunoştinţă de cauză, lucrarea noastră de doctorat fiind dată ...“în 
Eminescu“... şi nu cu orice îndrumător de duzină, ci cu mult-regretatul şi de ne-
înlocuitul profesor ieşean eminescolog, iniţiatorul Colocviilor EMINESCU, 
în România... - DUMITRU IRIMIA... -  avându-i, în comisie, pe marii 
specialişti/cercetători şi universitari eminescologi: Roxana Sorescu, Mircea 
Borcilă, Iosif Cheie-Pantea, Vasile Ţâra, Livia Cotorcea...): este pur şi 
simplu copleşitoare forţa şi acribia lui documentaristică...este aproape 
înspăimântător de bine şi clar documentat: nu doar în problemele de istorie, 
filologie, politică, etnologie, mitologie, pedagogie etc. - dar şi de sociologie şi... 
fizică astronomică, chiar (...care sociologie, în veacul XIX, abia începuse să-şi 
"furişeze" ideile...prin Marx, Proudhon... - "modernizatorul" Talcott Parsons se 
naşte abia în 1924! - iar în fizica astronomică, sunt fizicieni de seamă,  azi, care 
afirmă că Eminescu îl devansează clar pe Albert Einstein, tot prin capacităţile 
sale profund vizionare!)! etc. - există pasaje, în articolele eminesciene, în care, 
spre exemplu, este descrisă graniţa cu Ardealul (pentru că Eminescu, prin 
societăţile lui patriotice, în special prin societatea Carpaţii, instruia cca. 20.000 
- DOUĂZECI DE MII!!! - de militoni, cu puşti şi pistoale, cu scopul declarat 
de a ataca graniţa Imperiului Austro-ungar, conflictul de frontieră urmărind re-
deschiderea discuţiei asupra clauzelor tratatului trădător, din 1883, dintre 
România şi Imperiul Austro-Ungar...!) - LA NIVEL DE CASĂ, DE COPAC 
ŞI DE... BOLOVAN!  

...Dl Dinulescu face o observaţie pertinentă, venind să întărească spusele 
noastre din începutul acestor...“marginalii la marginalii“, cu privire la „ochiul 
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ignorator“ (dacă nu chiar devenit, între timp, ignorant...dl Manolescu ne-a 
dovedit, în aceşti ultimi ani, că nimic din ce ne-am putea imagina rău despre un 
om, nu-i e străin firii şi Duhului domniei sale...cel “contemporan“...!) al 
criticului Manolescu, faţă de cei ce nu-l ...“(de-) servesc“, cu maximă lipsă de 
demnitate : 

 „Sunt neglijaţi, unii până la excluderea din literatură, de dirijori de taraf de tipul 
lui Nicolae Manolescu. Poeţi ca Vintilă Ivănceanu, Mihai Elin, Gheorghe Pituţ, Marius 
Robescu, Azap şi prozatori ca ştefan Stoian, Iulian Neacşu, Sânziana Pop, Pan Izverna 
sau Iolanda Malamen şi alţii, pe care poate îi pierd din viteza condeiului, ar putea figura 
liniştiţi alături sau în locul aleşilor lui Manolescu, unii lăfăindu-se în această istorie cu totul 
nemeritat, de cele mai multe ori conform negruzzi-enei formule «cu iaurt şi gogoşele / te făcuşi 
vornic mişele», ori pe considerentul de pretenar al în curând septuagenarului învăluit în ceaţă 
şi-n zăpadă alunecoasă Maestru." (p. 153). 

...Nu mai insistăm.  Sperăm că, prin bunăvoinţa „vestitoare” a dlui Radu 
Bărbulescu şi prin secvenţele „decupate“ (dar ţinând „cu dinţii“ să respectăm 
contextul/“atmosfera“ cărţii dlui Manolescu!) din lucrarea dlui Dinulescu, am 
spus prea de-ajuns, pentru a demonstra că dl N. Manolescu, prin monumentala 
sa carte (...cam goală de Duh şi mult prea plină de fiere şi de dovezi ale orbirii 
şi non-obiectivităţii...!), este în stare să inventeze şi un nou mod  - BA CHIAR 
ŞI DOUĂ! - de a fi rău român, dacă nu chiar de a fi anti-român:  

1-să-ţi ignori înaintaşii-ctitori de duh românesc – înseamnă să-ţi 
ucizi părinţii spirituali/maeştrii iniţiatori întru duhul neamului metafizic 
românesc (cel de peste veacuri şi...accidente!) şi să-ţi pui, astfel, identitatea de 
duh, sub semnul întrebării;  

2-să-ţi ignori valorile de duh fertil ale  prezentului, înseamnă să-ţi 
anulezi, ţie şi neamului tău, autoritatea spirituală, în „simfonia“ neamurilor – 
dar şi să-ţi anulezi şansele ca, pe viitor măcar, să mai însemni ceva (prin neamul 
tău), în această „simfonie“ a duhurilor terestre... 

...À bon entendeur, salut!“ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

• UN ŢIGAN... 
 

Iată ştirea apărută pe HotNews, în 9 iulie 2009: „Românul Romulus 
Nicolae Mailat, acuzat de uciderea italiencei Giovanna Reggiani în 
octombrie 2007, a fost condamnat joi la închisoare pe viaţă, Curtea de Apel 
din Roma admiţând recursul procurorilor în acest caz, anunţă ANSA.it. 

Condamnarea prevede şi şase luni de izolare în celulă, pe timpul zilei, informează Reuters. 
Instanţa a stabilit că Mailat nu merită circumstanţe atenuante. Romulus Mailat, în vârsta de 26 de 
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ani, a fost condamnat, iniţial, la 29 de ani de închisoare pentru uciderea, tâlhărirea şi agresarea 
sexuală a italiencei Giovanna Reggiani, în apropiere de staţia feroviară Tor di Quinto, din Roma. 
Pedeapsa, emisă pe data de 29 octombrie 2008, îl mai obligă pe român să îi plătească soţului 
victimei daune de 500.000 de euro.”  

*** 
...Hodoronc-tronc, ţiganul Romulus 

Mailat s-a pomenit cu „condamnarea pe viaţă”! 
Deodată, din senin: „instanţa a stabilit că Mailat nu 
merită circumstanţe atenunate.” După ce v-aţi dat 
seama, după ce absconse repere morale v-aţi 
orientat, dlor judecători, în această perioadă, de la 
29 octombrie 2008 încoace (data verdictului Curţii 
de Judecată), că, cică, “nu merită”?!  – …după stele, 
cumva – astrologii tatei, astrologi…?! Dar pe 
ţigănci, mari “ghicitoare” în toate cele, le veţi fi 
întrebat-consultat?! Sau v-a scăpat şi…”aspectul” 

ăsta?!...cum v-a scăpat şi aspectul “decesului din cauza unui stop cardiac”, destul de mult, se 
pare (…da, “se pare”…căci lucruri clare nu ni se furnizează, prin presa italiană!) 
după presupusa agresiune a lui Romulus Mailat, asupra Giovannei Reggiani…?! Nu 
vă este oarecum, dlor din “cizmă” ca, după ce îngropaţi de viu un tânăr de 25 de ani, 
să mai cereţi “cadavrului” acestuia şi “daune de 500.000 de euro”, pentru…”dl cel 
văduv”…amiralul Giovanni Gumiero?! Pentru ce motiv anume aţi ajuns să 
dezvoltaţi această viziune cinică asupra Justiţiei, domnilor din patria Mafiei, “cea care 
renaşte, neîncetat, din propria-i cenuşă”, dar asta şi prin …cum să-i zicem, ca să nu jignim 
sensibilităţile nimănui?! … - ”indulgenţa” autorităţilor…sau cum să zicem bine, ca 
să nu nimerim prost?! 

Iar Romulus Mailat dobândeşte, prin verdictul Curţii de Apel, şi “şase luni de 
izolare în celulă, pe timpul zilei” –…de ce, ca să se înveţe mai repede cu moartea, să-şi 
spună că mai dulce i-ar fi să se sinucidă, decât să putrezească de viu în puşcărie…şi 
să se sinucidă?! O, ce soluţie divină! CE COMOD, PENTRU 
“CONŞTIINŢELE” TUTUROR CELOR IMPLICAŢI!  - …inclusiv pentru 
plebea votantă!!!. Dar, pentru Dumnezeu, nu ni se spune ABSOLUT NIMIC 
despre eventuale probe suplimentare, apărute în „cazul Mailat” – care probe să 
justifice, cumva, aprobarea, de către Curtea de Apel din Roma, a recursului 
procurorilor!!!  

...Dar ce va fi însemnând, oare, pentru unii italieni, trecerea de la 
„condamnarea iniţială, la 29 de ani” – la „condamnarea pe viaţă”, a unui 
„ţigan”?! Probabil, NIMIC! Un joc, acolo... - avându-l ca obiect pe...un animal, 
numai bun de cuşcă! – pentru că un ţigan (...mai ales dacă vine din România- 
„oaia neagră” a Uniunii Europene...!) nici nu poate fi închipuit, probabil, de 
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către unii italieni, decât ca o fiară, care NICI N-ARE CE CĂUTA ÎNAFARA 
CUŞTII!!! 
...Ce fel de Justiţie aveţi, domnilor din „cizma” italiană?! Anii de puşcărie, la voi, 
înseamnă mai puţin decât ... numărătoarea unor boabe de fasole?! Una, două, 
trei...e mult şi până numeri, numai din gură, până la ... 29...! D-apoi...”pe 
viaţă!...”se sparie gândul”... vorba cronicarului român! 
...V-aţi pus problema, vreodată, că şi Romulus Mailat (cu toate păcatele lui, reale sau 
„scremute” de Justiţia italiană, politizată, ca şi în România!) – AR FI UN OM, IAR 
NU O FIARĂ SCĂPATĂ DIN GRĂDINA ZOOLOGICĂ DIN ROMA?! Şi, 
dacă veţi fi acceptat această primă premiză, v-aţi şi pus problema ce înseamnă fie şi 5 
minute de privare de libertate, pentru cineva care s-ar putea (conform probelor 
extrem de firave şi schilave, aduse în faţă judecătorilor, de către însuşi procurorul 
italian...) să nu fie vinovat DE NIMIC DIN CEEA CE CONSTITUIE 
CAPETELE DE ACUZARE ÎMPOTRIVA LUI?! Poate i-o fi furat poşeta 
doamnei Giovanna Reggiani, dar de agresat şi de ucis...s-a demonstrat ceva, cu 
probe irefutabile?! Ar fi nişte fapte nu doar extrem de grave, dar ar putea să mai 
însemne ceva...: anume, că dacă n-a „făcut-o” Romulus Mailat (vorbim, aici, de violarea 
şi uciderea unei femei - nici nu ne interesează, deocamdată, rangul ei social...!), apoi, 
atunci, înseamnă că a făcut-o un om care, acum, e în stare de libertate şi poate, 
oricând, să mai ucidă, încă o dată şi încă o dată, repezindu-se, ca tigrul, din umbră... 
Aţi demonstrat şi aţi probat, oare,  ceea ce afirmaţi...?! – şi, pe baza căror afirmaţii, 
iată, îi luaţi lumina zilei şi a libertăţii, PE VECIE, unui om...fie el şi „un ţigan” 
valah...?! Pentru că, dacă nu, atunci tot aşa-zisul „probatoriu” este... EGAL CU 
ZERO!!! Şi aţi reuşit „performanţa” să asasinaţi, CU LEGEA ÎN MÂNĂ! – un om 
nevinovat...! Chiar dacă aţi adus nu-ştiu-cui nişte voturi în plus... – săturând setea de 
sânge a plebei... ca în arenele împăraţilor-tirani din Imperiul Roman (al secolelor 
precedând creştimismul oficial), aflat în plină descompunere, fizică şi morală! ... Nu, 
nu prea cred că mulţi dintre italieni şi-au pus aceste probleme – ci au zis, pe limba lor: 
„Ia, ce zice acolo?...aaa, ţiganul ăla...dă-l dracului! Citeşte ziarul mai departe!” 

...Ceea ce mă „lasă mască” este, însă, cu totul altceva: reacţia românilor din 
România, faţă de „condamnarea pe viaţă” (cu adaosul revoltător de cinic:  “şase 
luni de izolare în celulă, pe timpul zilei”…) a unui cetăţean român!!! – da, fie el şi 
“un ţigan”…! Iată ce aflăm pe site-ul HotNews-ului: “29 de ani de puscarie?! Sa 
rastigneasca bestia asta!” (Miercuri, 29 octombrie 2008, 17:10) pamfletaru [utilizator]  – 
sau:  “pedeapsa capitala!” (Miercuri, 29 octombrie 2008, 18:39) …sau: “adrian 
[anonim] i-a raspuns lui mihaela : Mailat asta ar trebui executat, ca si toti tiganii care 
comit fapte de genul asta... sa vedem dupa aia rauri de lacrimi de crocodil 
prin tribunale.” 
… Măi, zmeilor, chiar aşa de drastici aţi devenit voi cu ţiganii-concetăţeni?! Dar, de 
când, mă rog?! De ce nu le “răstigniţi” manelele şi pe manelişti, dacă tot sunteţi atât 
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de…”intransigenţi justiţiari”?! Pentru că, dacă staţi strâmb şi judecaţi drept, infinit mai 
mult atacă fibra naţională, ÎNSĂŞI VIAŢA DE DUH A ACESTUI NEAM 
ROMÂNESC -  aceste “jeluituri” respingătoare, porno-sonorităţi de o vulgaritate, de 
o josnicie şi violenţă fără seamăn a “mesajului”(?!)  - manele nocturne şi diurne 
(acceptate, cu inimă deschisă, în toată România…de la “tinichigiu” şi până 
la…”filosof”, vorba unui personaj important…”nu spui ţine”…!), pe care voi nu doar 
că le-aţi acceptat, ci acaparaţi şi poluaţi, cu oribilul lor sunet, cu totul anti-
românesc/anti-spiritual, opus oricărei forme de exprimare AUTENTIC 
ROMÂNESCĂ a Duhului nostru, Duh al “celor mai vechi locuitori ai 
Europei”!!! - …poluaţi grav, exasperant, sinucigaş, atmosfera Carpaţilor şi Dunării, 
până  şi a chiliilor bieţilor călugări din păduri, sihaştri rugători pentru mântuirea 
Întregului Pământ al Oamenilor!!! 

Iar din şmecherii lor cântăreţi (99 % ţigani!), faceţi adevăraţi EROI 
NAŢIONALI!!!  

Ce Eminescu, ce Brâncuşi, ce Enescu… - să-i vezi/auzi pe Guţă, Adrian 
Copilul Minune, Adrian Copilul de Aur, Adi de la Vâlcea, Vali Vijelie…şi numărul 
“eroilor”, PE CARE VOI ÎI CONFECŢIONAŢI ŞI FACEŢI, DIN AŞA-ZISA 
LOR “MUZICĂ”, UN ADEVĂRAT SCOP AL VIEŢII VOASTRE, BA, 
NEŢINÂND CONT CĂ MAI VIEŢUIESC ŞI NON-MANELIŞTI PRIN 
ROMÂNIA – SUGERAŢI CĂ MANEAUA A DEVENIT… ”SPORT ŞI 
SCOP NAŢIONAL”!!! – …numărul lor (…al ”eroilor” voştri!) creşte halucinant, 
coşmaresc…! …Şi unii  ca voi, care fojgăiţi toată noaptea prin oraşele şi satele 
României, “încălăraţi” pe maşinile voastre “tari” şi cu boxele “manelizante” date la 
maximum (…oare de ce Poliţia Română nu “se bagă”, ci tace chitic, în faţă acestei 
FOARTE REALE AGRESIUNI CRIMINALE, PRIN CARE NE 
ASASINAŢI DUHUL NAŢIONAL! – nu prin Romulus Mailat, ci TOCMAI 
prin voi – prin voi, “zmeilor români”, valahi, “ai noştri ca brazii, cu mucii pe chept”! – voi,  
care colportaţi cele mai josnice “scursuri” ale folclorului de puşcărie şi de mahala, ale 
concetăţenilor noştri, ţiganii…!!! ) – aveţi nasul să vorbiţi de “răstignirea” lui 
Romulus Mailat?! Să vă fie ruşine…Dar, prin “ruşinarea” voastră, nu veţi putea 
determina un răspuns credibil la ofensiva anti-naţională, cu scop de mahalagizare 
anti-spirituală a întregii Românii… -  ofensivă susţinută, tacit şi parşiv, şi, de aceea, cu 
atât mai vinovat, de guvernanţii noştri, sub motiv că…doar e democraţie!!! Adică, 
dacă eu îl văd pe unul că vrea să se sinucidă, să trec mai departe, zâmbitor şi dând din 
umeri, că doar e…democraţie! Şi, dacă văd trupe americano-(neo)sovietice pe 
stradă, să-mi fluier cântecelul mai departe, da?! Asta să însemne democraţia?! Aţi uitat 
că filosofii şi artiştii primului şi celui mai democrat (…autentic democrat!) stat antic, 
Athena, erau, în acelaşi timp, eroi cu spada în mână, purtând pe trup vechi cicatrici, 
“răbojuri” ale tuturor războaielor care au ţinut în viaţă iubitul lor oraş-stat?! 

…Deci, în loc să vă desolidarizaţi complet şi în mod laş (“jegos”…) de un 
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concetăţean de-al nostru, mai bine v-aţi pune o sumedenie de întrebări despre 
cauzele pierderii simţului/Duhului Sacru Naţional Românesc…, dintre care 
cea despre motivele “manelizării” României” n-ar fi nici cea mai lipsită de interes…şi 
nici ultima! 

Dar, după această problemă, că tot se pălăvrăgeşte zilele astea (nu că n-ar fi 
adevărat, dar unde-s efectele CONCRETE ale comisiilor şi discuţiilor cu…”rating”?!) 
despre “risipirea/prădarea banului public” – n-ar fi rău să-i întrebaţi pe 
conducătorii lui (să zicem) ROMANI CRISS (dar şi alte “societăţi”/ONG-uri, care 
au ca scop integrarea ţiganilor, în societatea românească…), unde-s miliardele pe care 
statul românesc şi UE le-au pompat (şi nu încetează pomparea…), pentru 
ameliorarea “problemei rromilor”?! Că rezultatele…se cam văd, cu ochiul liber: 
nici Romulus Mailat, nici alţi ţigani (cum nici românii de etnie…”pur” valahă!) n-ar fi 
scociorât prin gunoaiele Romei, dacă scopul tuturor programelor de “integrare” şi 
“ameliorare” şi “democratizare” şi…ar fost atins…! 

…Ţiganii, se zice, ar fi venit în Ţările române înainte de 1300… Ţiganii au 
fost robi, în Ţările române, până în 1837, în Ţara Românească, şi până în 1844, în 
Moldova. Se vede treaba că, la aproape două veacuri de la “liberare”, ei tot o 
“problemă” enigmatică au rămas…Personal, cunoaştem ţigani de mare valoare de 
Duh. Nu-s mulţi, e drept -  dar însăşi existenţa lor înseamnă că speranţe 
sunt…dar…”SFÂNTA COMODITATE” ne tot aduce în fundături tragice, precum 
cea în care l-am “pierdut” pe Romulus Mailat (…dacă Ambasada României la Roma 
nu-şi face datoria, şi dacă opinia publică din România produce reacţii de tipul celor de 
pe site-ul HotNews: “sper ca ceilalti detinuti sa i faca viata cat mai grea inca cei macar 14.5 
ani de detentie” - sau: “Ce ne pasa noua, romanilor, de ce face un tigan?De ce sa fim noi implicati 
emotional?De parca faptul ca s-a nascut in Romania il ataseaza de noi automat.Romanii nu sunt 
nici raspunzatori de faradelegile tiganilor nascuti aici sau aiurea, nici beneficiari ai creditului pe care 
altii poate il castiga – vezi Costel.Romanii cu romanii, tiganii cu tiganii!”  …Halal…”solidaritate 
socială”, pe “vremuri de criză”…cum tot “mănâncă scoverze” dl Boc şi ai dumnealui, cei 
cu… “puşca şi cureaua lată”…!  

…Cu mult mai maturi în gândire, mai români în simţire, dar, în primul rând, 
mai…UMANI, pur şi simplu, ne par cei care încearcă nu doar să devină empatici cu 
Romulus Mailat, ci să chiar întrevadă dedesubturile unei …”afaceri italiene 
MAILAT”…ceea ce nu e deloc de exclus! 

S-o luăm chiar de la primul verdict, cel cu “29 de ani”: “E cam mult 29 de ani 
doar pentru vina de a fi un "tigan borat". Din punctul meu de vedere cei care se bucura de trimiterea 
lui Mailat la puscarie pentru "viol si crima", sunt niste criminali morali.” Apoi: “Pe amaratul ala 
de infractor Mailat, toti il considera bun de parnaie, doar e un tigan care toata viata a trait din 
infractiuni. A emigrat ca sa comita infractiuni. Ce mai conteaza ca nu sunt probe suficiente, tiganul 
trebuie bagat la parnaie pentru ca e purtator de infractiune. Cam asa vede lumea lucrurile. O 
perspectiva criminala.”  Sau, şi mai empatico-inteligent: “Bucura-te ca nu te-ai nascut si tu 
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tigan! Mi-e greu sa-mi inchipui exact cum se simt tiganii in societate, dar presupun ca trebuie sa fie 
asemanator cu ce simt eu cand se uita unii europeni crucis la mine ca sunt roman. Sa condamni pe 
cineva doar pentru culoarea pielii este o dovada de imaturitate etica si morala.”  

Şi, mai departe, dăm de o problemă cu adevărat demnă de atenţie, dacă tot 
vorbim de lipsa probelor şi…chiar a criminalului real: “Tu treci cu vederea faptul ca 
adevaratul criminal e posibil sa comita din nou crime, treci cu vederea ca Mailat, oricat de tigan si 
infractor este, poate nu merita 30 de ani de puscarie doar pentru ca agitatia mediatica sa se calmeze” 
– şi, mai ales, de una dintre problemele-cheie ale procesului, şi pe care n-am auzit s-o 
fi pus “pe tapet”, vreun avocat:  “da,  am o intrebare catre toti.. ce cauta Regiana la marginea 
orasului? acolo ii era casa? chiar nimeni nu se intreaba ? ea bogata ce sa caute acolo? Mailat nu s-a 
dus in apartamentul ei, ci Regiana a avut treaba pe acolo.. Ce ziceti de implicarea servicilor secrete in 
colaborare cu unele partide politice din Italia? ce ziceti de pericolul romanului care munceste in Italia? 
de intrarea romaniei in ue? Asteptam ca Mailat sa se sinucida, ptr ca sa se afle adevaratul criminal 
care precis e sotul ei, satul de escapadele nevestii.. noi Romanii care l-am criticat il vom plange, vom 
face filmulete pe youtube iar Italienii ne vor cumpara tacerea cu locuri de munca in peninsula.. “ 

…Apare, inerent, şi atitudinea “comparatistă”: corupţia/cinismul corupţiei 
şi corupţii cinici din Italia - corupţia/cinismul corupţiei şi corupţii cinici din 
România - perspectivă deloc de neglijat (nu neapărat şi de aplicat…):  “daca tot isi dau 
toti cu parerea spun si eu ce cred. nu cred ca e vinovat de crima ! as fi dorit in schimb sa l vad pe nea 
nelu sau bombonel miki spaga, hrebenciuc, tariceanu , etc cu tot cu partidele lor de securisti divizate 
doar cu nume diferite, sa i vad judecati . si de ce nu , executati ! as fi rasuflat usurat s a curatat tara 
de hotii adevarati . dar asta n o sa se intimple niciodata in romania ...ce pacat !”  

…Concluzia? Una singură: Ambasada României în Italia, dar şi ÎNSĂŞI 
UNIUNEA EUROPEANĂ, dar şi propriii noştri concetăţeni “valahi”! – e bine să nu 
pornească de la “visceralitate” şi de la experienţele lor personale (multe dintre ele, ştim 
bine, neplăcute!) cu ţiganii (dar nu cu toţi!), CI DE LA PRINCIPII DE 
JUSTIŢIE UNIVERSAL VALABILE: Romulus Mailat este un om, Romulus 
Mailat are dreptul la viaţă şi la o apărare corectă, în faţa Justiţiei, iar nu să devină 
victima şi păpuşa politică a unor alegeri obscure, dintr-un stat membru al 
Uniunii Europene… – Uniune care, de fapt, cu asta ne-a atras (ca să nu zic: 
“uns”…) ochii: fluturând viziunea unei lumi normale şi mai drepte, pentru toţi 
cetăţenii ei! Şi Romulus Mailat, vrem-nu vrem, este, şi el, CETĂŢEAN AL 
U.E.!!!  

… Până şi cei care pun, azi, stigmatul vinovăţiei, asupra unui om care n-a 
fost judecat corect (din toate datele de care dispunem, până la această oră!), ci 
conform hachiţelor plebei votante din Italia, vor fi marcaţi când îşi vor aminti, peste 
vremi, ce anume a dovedit Uniunea Europeană, prin această injustiţie, sub care a 
îngropat un tânăr (…25 de ani…): neseriozitate şi superficialitate criminală, care 
ascund, de fapt, în profunzime, O FOARTE POSIBILĂ CRIMĂ POLITICĂ!!! 
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Iulian BITOLEANU 
 

JURNALISTICA EMINESCIANĂ  
ÎN EXEGEZA CONTEMPORANĂ 

 
RODICA MAGDALENA BACIU: CONŞTIINŢĂ CRITICĂ ŞI 

VIZIUNE TRAGICĂ  ÎN PUBLICISTICA EMINESCIANĂ, ED. 
UNIVERSITARIA, 2005 

 
Sociologia şi istoria vin în întâmpinarea exegezei literare o dată cu 

lucrarea “Conştiinţă critică şi viziune tragică în publicistica eminesciană” de Rodica 
Magdalena Baciu. Intenţia declarată “să descifrăm originea ideilor sale social- 
politice”1, prin metoda criticii tematice restrânge  aria de investigaţie la un 
segment al gazetăriei eminesciene. Primul capitol descrie contextul socio-
uman, tragismul şi periodizarea publicisticii lui Eminescu. Spre 
deosebire de alţi exegeţi ce l-au perceput pe jurnalistul Eminescu drept un 
intelectual animat de idealuri postpaşoptiste, autoarea cărţii emite o supoziţie 
interesantă: “Eminescu a crezut că paşoptismul a ratat simbioza între modernitatea 
occidentală şi autohtonia noastră culturală.”2 Se enunţă teza tragismului, determinat 
de factori externi3, nu interni, lăuntrici amânându-se descinderea în 
profunzimile ideaticii şi textului, survolându-se cele 5 faze ale gazetăriei celui 
mai valoros om de presă din deceniile VIII-IX ale veacului al XIX lea.  

Încă din etapa întâi s-a cristalizat o tematică preponderent naţională şi 
“culturală”, înfăţisând destinul românilor din Transilvania şi Bucovina. 

Este evocat şi M. Dorian , semnatarul unui op crucial, din perspectiva 
sociologică şi politică: “Civilizaţia românească în viziunea lui Eminescu” (Ed. 
Fundaţia Culturală, Bucureşti, 1998, pp. 32 – 33)4.  

Gândirea politică eminesciană se bizuie pe trei factori: poporul, 
naţiunea, statul, urmăriţi rând pe rând în avalanşa de articole risipite prin: 
“Albina”, “Curierul de Iaşi” etc.  

                                                 
1 Rodica Magdalena Baciu “Conştiinţa critică şi viziune tragică în publicistica eminesciană”, Ed. 
Minerva, Craiova, 2005, p. 5 
2 Idem, p. 6 
3 Idem, p. 13 “Tragismul eminescian nu este doar un accident biografic…el este consecinţa unei 
întârzieri istorice  în tradiţia Cantemir, Dinicu Golescu, dar cu deosebire a paşoptiştilor. Tragicul 
adus din neputinţa umană de  a îndrepta lucrurile prost rânduite.” (Articolul «Un om nu poate face 
nimic într-o ţară rău tocmită ») 
4 Capitolul al II-lea “Naţiuni identice” mai vizează şi cultura şi limba “din paginile 
eminesciene” şi lămureşte ce înseamnă conservatorismul în raport cu junimismul. 



 21 

Se fac observaţii asupra limbajului gazetarului, deconspirându-se 
preferinţe din tinereţe pentru neologisme, comparativ cu uzitarea arhaismelor 
şi a graiului popular, în faza de maturitate, ca la final, în “etapa sinelui”5 să se 
realizeze sinteza (lingvistică). 

Dotat cu bun simţ, drept,  paşnic, omenos, religios, poporul român – 
“popor de păstori” – “este prima realitate a istoriei, pe temeiul căreia se organizează statul şi 
se fundamentează arta guvernării.”6 

După romantismul din “portretul iconoclast” al românilor, Eminescu 
recurge la iluminism şi “la şcoala germană a dreptului”7 în descrierea noţiunii de 
naţiune. 

Cu fineţe analitică, se delimitează naţiunea de neam: “Naţiunea se 
întemeiază pe comunitatea etnică şi pe tradiţie, în timp ce neamul însumează un patrimoniu 
biologic, spiritual şi cultural.”8 

Textul  R.M. Baciu abundă în consideraţii teoretice, omiţându-se 
momentan pagina de ziar scrisă de Eminescu.  

Astfel diferenţa între concepţia despre stat a liberalilor şi cea a lui 
Eminescu sau a conservatorilor constă în aceea că doctrina liberală îşi trage 
seva din revoluţia franceză promotoare a libertăţii individului, a spiritului de 
iniţiativă în contrast cu teoria statului voievodal, imaginat de Eminescu, după 
un model străin, popularizat de Quesnay. 

Capitolul al III-lea, “Teme critice”, se scutură de “hlamida” 
teoretizărilor, a abstracţiunii revenind la text, la “planul tehnic”. 

Se actualizează “modul românesc de a fi”9, conflictul cu Românul, 
“fanariotismul ca apogeu al înstrăinării”10. 

Atitudinea marilor imperii nu este una admirativă, problema alogenilor 
se restrânge la “chestiune evreiască”, încă o dată se descompune aşa zisul 
antisemitism.  

Cu toate că evreii au răspândit un model cultural şi economic străin de 
poporul român, gazetarul “pe evrei nu i-a urât”, dimpotrivă i-a acceptat ca 
meseriaşi, ca producători. 

Reproşul lui l-a direcţionat spre stabilitatea economică11 şi insuficienta 
adaptare la un popor gata format. 

Înrăutăţirea situaţiei ţăranului român este explicată prin rapacitatea 

                                                 
5 R.M Baciu, op. cit., p.43 
6 Idem , p.19 
7 Idem., p.21 
8 Idem., p.27 
9 Idem ., pp.61-67. 
10 Idem, pp.80-85. 
11 Idem, pp. 85-86. 
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păturii suprapuse, care conţine elemente parazite capabile a face demagogie, a 
fura, a da “iama bugetului”12. 

“Utopia” şi “ucronia”, mitul şi motivul “Paradisul”, “Vârsta de aur” 
alimentează structura capitolului IV “Supra teme ideologice. Componente 
tragice” în vreme ce  următoarea parte, valorificând unele sugestii şi idei ale 
Monicăi Spiridon (din “Eminescu. O anatomie a elocvenţei”, Ed. Minerva) relevă 
artisticitatea jurnalisticii eminesciene, justificabilă graţie naraţiunii 
paradigmatice, contrapunctului… 

Prin atâtea “erupţii poetice”, gazetarul poate fi catalogat şi polemist, 
şi pamfletar. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
VASILE ILINCAN – STILUL PUBLICISTIC EMINESCIAN,  

ED. UNIVERSITARIA, SUCEAVA, 2005 
 

Concepută drept teză de doctorat (sub îndrumarea prof. univ. dr. 
Alexandru Andriescu de la Unversitatea Al. I. Cuza din Iaşi), “Stilul publicistic 
eminescian” de Vasile Ilincan13 reprezintă o exegeză serioasă, temerară, cu puncte 
de vedere noi, ori resistematizând materialul informaţional brut, organizată în 
patru capitole la care se adaugă o prefaţă, un argument şi concluzii. 

Primul capitol “Stil – Stilistică”14 îl acomodează pe lector cu 
problematica stilisticii lingvistice şi literare unde au excelat şi unii universitari: 
T. Vianu, St. Munteanu, G.I Tohăneanu, Al.Andriescu, Ileana Oancea etc. 

Extrem de inspirat şi documentat subcapitolul “Stilul publicistic”. Acesta 
reuneşte două tipuri de comunicare: informativă şi afectivă. Pe urmele unor 
faimoşi teoreticieni ai jurnalismului se enumeră  şi se exemplifică speciile 
informative(ştirea, interviul, reportajul, ancheta) şi apreciative ( editorialul, 
tableta, foiletonul, recenzia, cronica, eseul, pamfletul)15. 

Al doilea capitol “Etape în evoluţia stilului publicistic 
eminescian” descrie cele  trei etape ale gazetăriei eminesciene, cu 
subcapitolele “Perioada începuturilor”, “Ziarist la Curierul de Iaşi”, 
“Apogeul activ”, “Timpul” “Taxonomia” lui D. Vatamaniuc încă persistă, 
novatorul numindu-se Mihai Dorin16, care a mai adăugat două etape. 

                                                 
12 Idem , p. 95. 
13 Vasile Ilincan, Stilul publicistic eminescian , Ed. Universităţii Suceava, 2004. 
14 Idem, pp. 15-79. 
15 Idem, pp. 67-73. 
16 Mihai Dorin, “Civilizaţia româneasca în viziunea lui  Eminescu, Ed. Fundaţia Culturală 
Română, 1998. 
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Se prezintă rectiliniu, ideatica a şapte articole, reliefându-se unele procedee 
artistice ca: oximoronul, inversiunea, interogaţia, anafora.  

În consens cu N. Iorga, publicistica desfăsurată la “Curierul de Iaşi” (1876-
1877) “este una de informare, preponderent culturală, mai puţin politizată, dar una de 
atitudine.”17 

Aici Eminescu “şi-a format mâna”, s-a experimentat prestând şi activităţi în 
marginea profesiei: cea de corector. De la editorial la ştirea de senzaţie şi faptul 
divers, publicistul a optat pentru o gamă întreagă jurnalistică, contribuind de unul 
singur la propăşirea publicaţiei, la înscrierea ei într-un circuit valoric. Prolificitatea 
(aproximativ 500 de articole )a fost împăcată cu stilistica, dinamicul redactor 
străduindu-se a avea cât mai puţine articole ratate, “şterse”. Latura lingvistica, mai 
precis lexicală, este examinată din perspectiva paremiologiei şi a neologismelor, 
aşa încât autorul contabilizează proverbe şi locuţiuni (“a-şi face mendrele, a nu-şi 
cunoaşte lungul nasului, a-şi spăla mâinile ca Pillat din Pont, haina nu-l face pe om, umbla ca 
mâţa pe lângă păsat”) şi franţuzisme ( a emana, calamitate, a conferi, a conchide, a 
exercita, a pacifica). 

Apogeul gazetăriei eminesciene l-a constituit stagiul de 6 ani de la “Timpul” 
(1877-1883), cu vârful de lance “ Icoane vechi şi icoane nouă” 

Abordarea unor teme majore patriotice- Războiul de independenţă de la 
1877, anexarea Basarabiei de către Imperiul Ţarist, alipirea Dobrogei la România-
mamă, răscumpararea căilor ferate se face cât mai profesionist, ieşind la rampă 
ironia18 (prin sintagme ca: “potaia de gazetar”, “gunoiul societăţii”, “plăcintă 
constituţională”, “fabrica de mofturi”, “capete sucite”), ţintindu-se defectele - în viziunea lui 
Eminescu - liberalilor: parvenitismul, demagogia,”originea nesănatoasă” , lăcomia, 
ignoranţa un trop mai rar, prosopopeea, atât de bine descrisă şi reperată în opera 
lui Antim, de Eugen Negrici19. 

Partea cea mai densă a lucrarii, “Specii publicistice eminesciene”, prezintă cu 
mijloace filosofice tradiţionale, şase forme de organizare a materiei gazetăresti la 
Eminescu: ştirea, cronica dramatică, cronica muzicală, revista revistelor, 
recenzia şi editorialul. 

Descriptivismul neutru al cercetătorului se îmbină cu aplicabilitatea, cu 
recursul prompt la textul eminescian, care permite decelarea mai multor nivele de 
scriitură: stilul sobru, precis, exact al ştirilor, un stil violent, pamfletar în unele 
editoriale (“închinate lui C.A. Rosetti ori unor publicaţii adversare “Telegraful”) şi un 
altul aerisit, clar în recenzii. 

 
 

                                                 
17 V. Ilincan, op. cit, pp. 143-154. 
18 V.Ilincan, op. cit., pp. 184. 
19 Eugen Negrici, “Antim Ivireanul. Logos şi personalitate.”, Ed. Du Style, 1977. 
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Valeriu CUŞNER 
 

DREPTUL LA „MAJUSCULE” 
                                                         
        În  primele  două  volume  de  poeme ,  apărute  a  Editura  „Nelinişti 
metafizice” din  Constanţa,  tânărul poet, Valeriu  Barbu,  îşi  încheiase  exerciţiul  
de  catharsis  iniţiat  prin volumul de debut,  intitulat „Din cioburi”, prin care 
îşi reconstituia traumatizanta identitate, disimulând-o subtil în al doilea volum 
„Arlechinul cu fesul pe dos”, ca mai apoi, ( în  cel de al treilea),“...lipit 
pământului” să-şi încheie primul ciclu al redevenirii întru fiinţă, conform 
sintagmei  lui Noica. De fapt  simţise nevoia de a-şi ecologiza existenţa, 
supunându-se  unui efort intens  de purificare morală, asumându-şi, în modul 
cel mai tranşant, ultimile greşeli.  
       Spun aceasta pentru că în al  patrulea volum „tablele împărţirii”, poetul 
trecea la o nouă etapă în devenirea sa şi anume cea prin care se dăruia  
oamenilor cu toată fiinţa. 
      Iată că, prin recentul volum „a mic de mână” ( al cincilea ),apărut la 
aceeaşi editură, îşi face bilanţul evoluţiei  sale spirituale, constatând  că  a reuşit 
să adune „cinci petice de cer / unde  libertatea  se  scrie  cu  aripa”, fiindcă  poetul  şi-a  
realizat cele  cinci  volume  într-o libertate obţinută  doar  cu  aripa  scrisului. 
      Trebuie remarcat că  titlurile ultimilor trei volume cât şi titlurile tuturor 
poeziilor sale, au fost tipărite  cu litere minuscule, chiar şi  începutul fiecărui 
vers; un fel de  teamă de a folosi caractere majuscule, fiind  izvorâtă  din sfiala 
sau modestia sa: „voi fi totdeauna ca un a mic de mână”, rătăcit „prin desişul literelor”, 
parcă  dorind  a sugera că ar fi un începător  în ale scrisului,  un  însingurat  
„îndobitocit  de  muţenia  speranţei”  în  diversitatea „singurătăţii lumii” ,descrisă cu 
acribie chiar în primul poem al volumului, pentru că, fără nici o excepţie, „toţi 
ajung...sub polobocul morţii”.   
      De fapt Valeriu Barbu prezintă sindromul unei crize  de inferioritate: „acum 
sunt singur şi sunt mic...un arlechin mascat în om de rând”, precum şi cel  al  
nimicniciei,  pentru că i-a fost furată  şi copilăria:  „sunt un orfan...în  târgul 
cosmopolit.... pădurea nu am mai găsit-o ...cineva... mi-a asfaltat părinţii”şi nici să se 
întoarcă înapoi nu poate, pentru că „drumul nu mai este ...nici corcoduşii, nici  
păsările...nici  veşnicia”. La  această  stare mai contribuie şi „neputinţa  de  a  privi  
peste  umăr” cât şi drama lumii moderne, în care şi aerul  „a devenit irespirabil”,ca o 
consecinţă a „colbului tehnologic” ce ne transformă în „umbre uscate” cu „rămăşiţe 
din arse aspiraţii” şi „mame care  şi-au  vândut  pruncii”. Şi spectacolul terifiant al 
copiilor „născuţi bătrâni...sprijiniţi  în bastoane / târându-şi galoşii” prin „blocul fostelor 
iluzii” în care  „strada-i  un  spital  deşirat, născut  pe  un  cadran  de  viruşi”, 
contribuie la adâncirea crizei, fiindcă „sceptrele bunelor intenţii ale celor puternici” ( 
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„eroi ai secundei”, plini de  „cumplita  foame  de  importanţă”,  înconjuraţi de  „robo-
aplaudaci”),  nu le oferă decât  şansa  de  a  „întineri  doar  murind”. Tabloul  
decăderii  unor  români  îi  acutizează  această  stare fiindcă au devenit „prea 
comunitari de la o vreme,băgameşteni ultramoderni” dispuşi a fi slugi cu „de-a libertatea 
zburdând  pe afară / cu sărăcia ambalată lucios”, nişte  români -„străini, lătraţi  de  
câinii  propriei  pustiiri”, care  se  întorc  acasă  neîmpliniţi, ca  fii  risipitori:  
„măria sa, bănuţul”  i-ar întoarce  chiar  şi  pe  sfinţi din drum.  ( Numai unii  mai  
reuşesc  să  „străpungă  membrana  timpului” într-o  lume  care  „renaşte  uluitor  de 
identică”, conform principiului eternei reîntoarcei a lui Nietzsche ).     
      Regretă „că  aş  fi  putut urni  munţii  doar  cu un zâmbet”  dar „n-am fost  decât un 
orb / fiindcă „n-am  iubit  destul”  şi, tânăr fiind şi indus erorii, a devenit „mai  
egoist  decât  zeii” cei care  mereu au „pierdut la zaruri omenirea” şi  că  a  devenit o 
umbră  cenuşie, oscilând  între  exaltare şi depresie după  ce  şi-a pierdut  şi  
ultimile sale visuri  „undeva pe lângă Via Casilina”, din Italia. „Exaltarea  este  o 
depresie  privită  invers” susţine poetul,  pentru că  „am  cules  viaţa  ca  şi cum  aş  fi  
jefuit-o”, mărturisind  că  vede   altfel  lumea  „ca  pe  o  panoramă  colorată” în 
nuanţe sumbre  „predomină  griul,  umbre  vernil, diluate”,el însuşi devenind „umbra 
unei statui măreţe”.  
      Drama poetului devine şi a întregii lumi, pentru că starea de umbră se 
extinde şi asupra ei ( o  aluzie  şi  la  criza  economică  mondială ), „geme  
omenirea” într-un „plâns păstos / un  murmur  continuu / ca   un  fâşâit  grav... foame,  
cumplite  foame ... plânsul  lumii  este  identic / lumea  oricum  vei roti-o tot aşa va cade / 
întreg pământul costă un cent”pentru că „totu-i o minciună sfruntată din  vreme ce / 
căutăm adevărul” şi „sala de speranţe  intră-n renovare”  iar  ultima „speranţă,  fostă  
fecioară,  / azi  târfă, se  dă  pe  nimic  trecătorilor altor planete”. 
      O  mare parte a versurilor, din acest volum, se pot constitui în poeme de 
atitudine civică, pentru  că   evidenţiind  răul  social,   prin  antinomie,   se  
declanşează  şi  reacţia  de  luptă împotriva lui.  
În ceea ce  s-ar  numi poezia de stare, Valeriu Barbu creiază, uneori ( între  
patru pereţi ), o  atmosferă  sublimă :  „îmi  pune  înserarea  jilave  veşminte  / stelele  
curg  în  barbă,  pe umeri ... puzderii  de raze / pe  fruntea  mea  ai  putea  să  le numeri / 
statuă  de piatră sunt , paznicul  serii ...în  straie  de  bazalt  şi abanos ... spirale  mişcând  
în  sus  şi  în  jos...aer şi piatră sunt, două spirale vii...cum îşi vorbesc pietrele / tu n-ai să 
ştii”. Măiestria  simplităţii acestor versuri fascinează  şi  te  seduce.  Parcă  eşti 
transferat în afara lumii, într-un univers magic pe care nu doreşti să-l părăseşti 
vreodată. 
      Tot între patru pereţi poetul reuşeşte să  sărute  holograma  iubitei  doar  
prin: „atingerea  buzelor  de  geam/am  făcut  dragoste  cuibărindu-mă ....în plutire 
mahmură/ştergătorul de geamuri  surâde  imperceptibil chipului  tău, iubito!” „Toate cărţile 
mele sunt scrise aici ( în detenţie - n.n.),  holbându-mă  tâmp  toamnei,  fără  a  trăi nici 
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măcar” un sărut,  numai dorul cu  florile.  Pentru  ego-ul  său  empiric, 
primăvara devine o aşteptare,  numărând: „mă iubeşte, nu mă iubeşte...!„Primăvara,  
codană  subţire  îmbrăcată / mă duce  de  mână ca pe un fecior întâia oară / în odaia 
misterelor...la durerile propriei mele faceri”.  
       În concepţia poetului, muzica este aducătoare de iubire, în care doar  
„meniul  cu vocale fierbinţi” primează în  farmecul ei,  consoanele „n-au  zeamă  de  
muzică,  centrifugate  dau zumzet  metalic şi  aspru”, notele preferate  ale poetului 
fiind: „iu, bi, re”.  Numai că iubirea lumească  trebuie să fie cât mai apropiată de  
cea universală: „Dacă nu-i iubire, nici frică de imensitate / dracu' te mai 
înţelege,inimă!...tu, iubito eşti doar un reper; universul este mega- iubirea mea”. 
      Iubirea pentru părinţi poartă,  de asemenea, amprenta detenţiei: „mamă, te-
am visat / mă priveai  cum ....m-am  înstrăinat - murind  în  avans / parcă  n-am  trăit, 
iar tu nu ai plâns.... zămisleai aripi care  azi mă dor / parcă  n-ai murit,  parcă  nu-mi  
eşti  tu / care m-a născut, nu  sunt  fiul tău”. Tatăl  ( o „umbră fără secure”)  şi  bunicul  
apar  ca „umbre  împuţinate, reduse,  absorbite  în  ceruri”  unde „moartea,  casieră,  taie  
chitanţa”.  „Bunicule, tu te-ai născut bunic...pe tine nu te pot vedea copil ...pe  prispa  din 
piatra fostelor altare” pentru că „nu mai ştiu unde începe chipul meu aici”, doar „dealul 
mă ţine pe umeri / precum mă ţinea tata , când eram mic”;  imaginile lor 
suprapunându-se peste prezentul în care  „suntem mai necredincioşi  precum eram 
ieri”, fiindcă „ne-au părăsit toţi zeii...striviţi de roţi de progres imformatic şi dorul galactic 
de zbor”  
      „Oare  unde  se  termină  răul  şi binele  începe,  bunicule?”, se întreabă disperat 
poetul, pentru că ziua de mâine va fi  „o maşinărie complicată” cu „tehnologia 
surâsului depăşită” şi cu „exorcismul trecut drept spectacol”, acceptând „nivelurile de 
emoţii ca speranţe”. 
      Trecând prin numeroasele încercări dramatice  ale vieţii, starea de 
melancolie i-a devenit benignă, ca un panaceu binevenit:  „precum sciţii  însemn 
zilele / o piatră albă, şapte  negre şi nu caut fericirile, doar cuminţenia, /  absenţa răului 
...lipsa iubitei , / golul îl umplu aşa.../ zilele  trec  pe  lângă  mine... sunt  un  eretic  dar  
nu  destul...neputinţelor  mele  mă  închin ...îmi caut fericiri ascunse-n chin...nu-mi voi lua 
nici un bagaj cu mine”.  
      Faţă  de  această  stare, Valeriu Barbu  încearcă  un  exerciţiu  de  
resuscitare psihică prin câteva savuroase poeme în  care parodiază numeroase 
proverbe şi zicale româneşti, exerciţiu reuşit (prin inversarea cuvintelor şi a 
sensurilor),cu naşterea altor proverbe sau, chiar, a unor maxime.  De fapt  pe  
parcursul întregului  volum  sunt  înşiruite  numeroase maxime ( unele cu mult 
umor ),  din  care  citez  câteva:  „cine  dă  în gropi  poate  fi orb,  nu musai  prost /,  
cine-o face ca mine imitaţie se cheamă /, la omul sărac boii fac grevă /,  nu lăsa pe mâîne ci 
pe  poimâine /, socoteala de acasă e ca nuca în perete /, iubirea e chioară /, oaia neagră dă 
tot  lapte  alb /, imunii au zâmbetul învăţat /, surâsul este verbul trezirii /, într-o picătură 
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de ploaie încape întregul pământ /, lucrurile sunt mai mult din păcate decât din fericire / 
etc. 
     În cea de a treia parte a volumului, Valeriu Barbu  ne  evidenţiază o 
surprinzătoare latură  a polivalentului  său talent  printr-o  superbă  piesă  de  
teatru,  într-un  singur act,  intitulată „Trinitatea minoră a lui Adam al doilea”. Într-
o atmosferă  hamletiană, cu  un singur actor pe scenă, cel de al  doilea Adam ( 
ca prim descendent  al cuplului  adamic ), devine  un  abil mediator,   
întreţinând  un   halucinant  dialog   cu   ego-urile  sale  transcendente,  de  
tipul  „Gâlceava  sufletului  cu  trupul”  ( vezi Dimitrie Cantemir ).  Conflictul 
permanent  îniţiat  de  Creator  ( „Duşmănie  voi pune  între tine  şi femeie,  între  
sămânţa  ta  şi  sămânţa ei” ),  este întruchipat  în personajul  principal,  însuşi  
Adam  al  doilea, mediatorul androgin care susţine un superb dialog filizofic cu 
cele două semi-entităţi ale sale (feminină şi masculină). 
      Vocile  acestora  pornesc  ca  din  ceruri,  prin  megafonele  în  surdină,  
ascunse privirii spectatorilor,  încât  actorul  de  pe  scenă  apare  ca  fiind  
întruchiparea laică a lui Adam al doilea.  Se  poartă  discuţii ca într-o realitate 
care şi-a pierdut limitele ancestrale şi conturul fizic, simbolurile disimulânu-şi 
sensurile printr-o  superbă frazare shakesperiană. 
      Limbajul „neacademic” din  prima  parte  a  volumului, cu  raporturile 
neobişnuite între cuvinte, cu  topica deseori  inversată,  abundenţa  de  idei  şi  
noua  amprentare  filozofică a mesajelor  poetice,  definesc  caracteristicile  
stilului  inconfundabil  al  originalităţii acestui tânăr  şi talentat poet,  care  s-a 
desprins  cu  totul de generaţia  sa  de contestatari  internauţi, marcaţi de 
regretabilul complex al apostaziei faţă de clasicii literaturii române.  
      Prin întreaga valoare literară a tuturor volumelor de poeme, cât şi  prin 
atitudinea sa faţă de cuvântul  scris, Valeriu Barbu  are  dreptul  să meargă cu 
fruntea sus şi  să  revină printre noi scriindu-şi opera, şi mai ales numele, numai 
cu MAJUSCULE.  
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Poeme de Hadnagy József în versiune românească 
 
Născut la Cluj în 1950. Studii:Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. 
Economist, informatician, traducător. În prezent manager relaţii externe la o 
firmă din Ungaria. A publicat poezii şi nuvele în numeroase reviste din Ungaria 
şi Transilvania. Volume apărute:”Copaci în flăcări”, poezii,1994,”Lumini de 
dincolo de cenuşiu”, poezii,1996, ”Piratul poveştilor frumoase”, poezii, 
2000,”Din zori în zori”, poezii, 2006,”Labirint”, poeme, editura 
Rim,Budapesta, 2009. 
 
Dealuri,munţi din Ardeal 
 
Niciodată soarele 
n-a apus  
cu supărarea mea  
dealuri din Ardeal 
munţii tăi blajini 
îţi rotunjeau asperităţile 
 
A doua zi zâmbea 
ca pietrele albe 
spălate de pârâul rece 
 
Cascada 
 
ca o perdea albă 
mă dor dealurile 
munţii aşezaţi 
pe pietre dure 
zorii pătrund cu paşi însângeraţi 
prin fereastra mea opacă 
 
 
Tatăl nostru 
 
Tatăl nostru care ne eşti în ceruri 
vie împărăţia ta 
dă-ne hotare largi de pâine 
dă-ne feţe pentru zâmbet 
până în dimineaţa 
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în care soarele răsare ca o pasăre 
ce cântă pe copacul amorului 
dă-ne o amiază zgomotoasă 
ce nu ne muşcă vertebrele 
dă-ne o vatră în care trosnesc stele 
 
căci cuvântul e liber 
numai dacă e liber 
în pâinea cea de toate zilele 
vie împărăţia ta 
de parcă s-ar ivi  
ca mana cerească 
 
Ultima predică a tatălui meu 
 
Trupul ţi s-a dezbrăcat 
creierul ţi-e rece 
valuri de dincolo de tină 
îţi taie paşii 
 
Strălucirea ochilor tăi 
e uşa  
pe care o închizi 
în faţa mea 
aş alerga după tine 
prin crăpături înguste 
ca să văd unde pleci 
 
Faţa ta 
sală goală de riduri 
cu rânduri de scaune 
 
Buzele tale 
amvonul mut 
ultima ta predică 
-------------------- 
 
Împreună 
 
Alergăm împreună 
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ca două linii paralele 
în ceaţa munţilor 
 
În valea  
ce ne desparte 
pârâuri disonante 
 
Măştile noastre abandonate 
adastă 
pe patul nupţial 
scăldat în lacrimi 
------------------ 
Carte poştală 
 
Vântul trimite cărţi poştale prin oraş 
îşi deşartă geanta, cu ramuri şi frunze 
moţăie în linişte... 
 
Scîrţâie osul 
(colţul de poartă ruginită) 
în ochii mei pluteşte o carte poştală 
dintr-o toamnă îndepărtată 
 
un bărbat vârstnic stă pe prag 
ţinând pe palmă 
munţi albi de zăpadă 
   
La restaurant 
 
O sticlă de vin pe masă. 
Lumânare.Apoi se aprinde cuvântul 
prefăcând în cenuşă 
zidul tăcerii 
 
Sartre 
     
Paradisul şi infernul 
se deschid 
eu şi ceilalţi 
ceilalţi şi eu 
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    Statuile libertăţii 
 
Numai statui,statui,statui 
ca murdăria muştei 
nimic altceva 
şi toate  
sunt imitaţii 
făclii nicăieri 
 
Fuste sclipitoare 
 
Barba mi-e albă 
ca polul nord 
dar inima-mi caldă încă 
tremură sub perne de zăpadă 
 
Nasu-mi fin de urs polar 
simte mirosul de focă 
pentru voi fuste sclipitoare 
urc munţii alunecoşi ai gheţarului 
 
   Propoziţii despre oameni 
 
Mănâncă-bea 
până când cresc deasupra lui 
munţi de grăsime:locuitor palid,şters 
al grotelor 
 
Stea fabricată 
în cerul monoton 
al serilor închise  
în cameră 
 
Arde ca lumânarea 
printre uşi 
întredeschise 
 

                                                      Traducerea: Martha IZSAK 
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Constantin CUBLEŞAN 
 

TEXTUL ÎN OGLINDĂ 
(Călin Teutişan) 

 
 O bunâ şcoală de 
eminescologie s-a dezvoltat la Cluj 
de-a lungul vremii, mai ales pe 
douâ direcţii de cercetare, cu 
punctul de plecare în demersurile 
a doi iluştri profesori 
universitari.O linie, sâ-i zicem, 
pozitivistâ, avându-l ca magistru 
pe G. Bogdan-Duică şi o alta, 
exegetică prin excelenţă, 
dezvoltată din comentariile pe 
criterii pur valorice, estetice, ale 
lui D. Popovici. Nu vrerau sâ 
dezvolt acum şi aici o analizâ a 
acestora dar trebuie sâ notez câ 
mai nou venitul pe târâmul 
eminescologiei, Câlin Teutişan, se aşeazâ cofortabil în descendenţâ directâ, 
prin Ioana Bot şi Ioana Em. Petrescu, pe orizontul ideatic deschis de cel de 
al doilea profesor de la Facultatea de Litere al almei mater napocensis. El se 
angajeazâ în citirea şi recitirea operei eminesciene de pe aliniamentele 
metodei – daţi-mi voie s-o numesc astfel – studiului imaginarului, foarte 
actualâ, ca sâ nu spun: la modă, azi, aproape pretutindeni în lume. Domnia 
sa ne dâ astfel o carte de eseuri concertate şi structurate într-un tot unitar, 
pe ideea că “dincolo de real, sau îndârâtul sâu, romanticul descoperă - mai 
exact imagineazâ - o realitate secundă, neaparat esteticâ“ prin tehnica privirii 
în oglindă, oglindă care constituie, dsigur, un simbol magic, “ea este, 
începând cu simpla inversare stânga – dreapta a imaginii şi terminând cu 
proprietăţile sale telescopice reflectorizante, o poartă spre lumea fantastică 
a visului şi interioritâţii. Este, în acelaşi timp, poarta pe care calitâţile acestei 
interioritâţi răbufnesc în afarâ, se obiectualizeazâ, capâtâ aparenţa 
perceptibilâ senzorial. Iată o cale prin care catopticul (simpla oglindire fizică) 
devine catoptronie. Suprafaţa speculară se transformă atunci într-o < oglindă 
de aur >. Un eidolon seducător, imaginea reflectată în oglindă este utilizată 
de către romantici pentru a exprima ceea ce, cu un termen ulterior, se va 
numi inconştient”. Bine-nţeles, romanticul asupra căruia se apleacă este Mihai 
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Eminescu, iar volumul se intituleazâ Textul în oglindă, cu subtitlul 
explicativ: Reflecţii ale imaginarului eminescian.*) 

 Discuţia porneşte, aşadar, de la fixarea lui Mihai Eminescu în 
cadrul curentului romantic, reflectat în literatura română în condiţiile 
particularităţilor istorice specifice, astfel încât, cosideră Călin Teutişan, 
“Eminescu rezolvă o criză a limbajului paşoptist, care e o criză a clişeului 
poetic, neîndoielnic. El o face prin resemnatizarea limbajului liric, printr-o 
umplere a formelor acestuia, rămase vide, uzate, cu substanţa unui imaginar 
hrănit adesea din discursul ştiinţific şi filosofic al momentului şi dintr-o 
capacitate vizionară hipertrofiată. Eminescu nu devine însă, în felul acesta, 
paradigma romantică românească, ci doar vârful acestei paradigme, care se 
organizează în toate momentele ce îl preced. El este rezultatul unei 
dialectici a istoriei literaturii, al unei evoluţii naturale a formelor, care-l fac 
posibil. Pe de altă parte, textul eminescian depăşeşte, sub o serie de aspecte, 
modelul canonic romantic. Astfel încât simpla acreditare a textului 
eminescian ca simptomatic pentru romantismul românesc se dovedeşte 
insuficientă pentru a-l descrie în toate articulaţiile sale intime. Istoric 
vorbind, Eminesu corespunde modelului estetic romantic, dogmatic în 
esenţă (sub masca abilă a unei explozii imagistice insolite). Faţă de această 
estetică a romantismului, comportamentul textului eminescian se dovedeşte 
a avea, în unele dintre segmentele sale constitutive, o natură insurgentâ. 
Uzând, adesea in extremis, de categoriile verificate ale modelului scriptural 
de tip romantic, textul eminescian se construieşte ca identitate de o 
structură specială, definindu-se în primul rând în termeni de funcţie şi 
dinamică a construcţiei./ Spiritul romantic stă, totuşi, în cea mai mare măsură, 
la baza poeziei lui Eminescu şi o caracterizeazâ cel mai bine ca întreg. A 
lucra în spirit romantic presupune < un sistem relaţional al gândirii poetice 
>, pentru care limbajul devine < un organism al expresiei bazat pe idei-
simboluri >, care exprimâ şi semnifică. Un asemenea nucelu, reprezentând 
una dintre categoriile fundamentale ale gândirii poetice eminesciene, este 
oglinda”. Pentru exeget important nu este atât modul în care “fenomenele 
reflexiei refracţiei, absorţiei sau difracţiei”, specifice oglindei, se manifestâ în 
“sistemul dinamicii textului”, cât “felul în care, în oglinda textului, luminile textuale 
(universuri – artefact) se reflectă/refractă/multiplică etc”. Domnia sa atrage 
atenţia asupra faptului câ “reduplicarea cosmosului, geneza în spatele feţei 
reflectorizante, rezultă în urma unui proces de divizare nucleică a corpusului originar”, 
astfel încât, cercetat din această perspectivă, textul eminescian “acţionaează, 

                                                 
*) Călin Teutişan, Textul în oglindă. Reflecţii ale imaginarului eminescian. Editura 
Biblioteca Apostrof, Cluj Napoca, 2006, Colecţia Ianus 
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într-o semantică a sublimării, constant metaforică, un angrenaj fascinant al 
jocului < de-a lumea şi lumine >. Printr-o retorică a oscilaţiilor, el proclamă 
finalitatea oniricului ca experienţă ontologică. Miza va fi aici “recuperarea 
ordinii şi regăsirea unei congruenţe a eului cu universul, într-o structurâ 
armonică“.  

Un prim demers al lui Călin Teutişan în aceste universuri descentrate, 
va fi acela al urmăririi refracţiei în oglinda conştiinţei. Aici i se va înfăţişa, în 
creaţia poetului, o faţă dublă: “< machiajul > paşoptist” va transpare în poeziile 
perioadei de început, dar îndărătul lui “se pot vedea deja intuiţiile esenţiale 
ce ţin de atmosfera specificâ a imaginarului eminescian”. Exemplul analizat 
în aceastâ cheie este poezia din 1868, La o artistâ, în care exegetul distinge 
“rupturi şi sincope în derularea imaginilor” se marchează, de fapt, “trecerea 
în registre diferite ale imaginarului”. Venere şi madonă, o altă poezie 
analizată sub acest cod spectral, apare ca “povestea unei refracţii în < oglinda 
de aur >, o deformare a realităţii în conştiinţa autoiluzionată, instaurerea 
unui paradis personal în mijlocul infernului”. Apoi, Odin şi poetul în care 
“textul propune o refracţie în mitologie a lumii reale, prin oglinda mării”. Etc.  

Unul din canoanele refracţiei este considerat a fi ironia, urmărită în 
poeme ca Dumnezeu şi om, unde “poetul oferă imaginea unei lumi desacralizate, 
în care ritualul in-formării e golit se sensul mistic. El nu mai funcţionează ca gest de 
aducere în prezent a mitului sacru, ci ca gest într-o ordine a frumuseţii imanente”. În 
Tat twam asi sunt puse în oglindă două tipuri feminine, fiecare reprezentând 
“reflexul deformat în oglindă al celeilalte”, fiind geu de stabilit care dintre ele 
“funcţionează ca punct de origine, ca obiect de refelctat”, trebuind a fi considerate 
ca “două imagini într-un sistem specular”. Călin Teutişan vorbeşte apoi despre 
“cronicile umbrei”, când Eminescu utilizează o “scenografie crepusculară“, 
imaginarul tinzând a comunica “un prezent etern al morţii”.În acest cadru sunt 
discutate poezii ca Melancolie, în care se face o dublă refracţie “a , vârstei 
de aur > în < vârsta ruinei > şi a acesteia din urmă în conştiinţă“. Într-o altă 
categorie a imaginarului, aceea a capcnelor speculare este plasată postuma Cum 
negustorii din Constantinopol, datând din 1874, poiesis-ului i se ataşează 
“o natură de adaos”, arta poetică transformându-se “într-o fabulă a tejghelei dintr-
un bazar oriental”. Pentru Eminescu, zice Călin Teutişan, “ideea de discurs 
poetic“ este văzută ca “obiect de negoţ” şi “vine, firesc, din propensiunea către ironie 
şi ludic”.  

Un amplu capitol este consacrat universurilor descentrate, “Lumea 
pierdută“. Aici se vorbeşte despre “fascinaţia oglinzii negre: în care “spaţii ale 
imaginarului sunt echivalente, ca funcţionare, fenomenului astronomic al găurii 
negre”, dând “expresie tulburătoare” magiei negre a absorţiei. De aici se face 
un pas înainte în judecarea imaginarului eminescian, către anti-lumea, cum 
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apare, bunăoară, în Când marea, unde “oglinda neagră poate fi (...) o capcană 
fatală“. Imaginarul “se umple” de “simboluri mortuare” precum “< noaptea cernită 
> a mării”. Tot în sfera imaginarului de acest tip se vorbeşte despre 
“nemortul şi oglinda neagră“, unde apare “fascinaţia perversă a oglinzii absorbante”. 
Pentru aceastâ categorie a imaginarului poetic eminescian este luată în 
discuţie poema Feciorul de împărat fără stea (după titrarea lui D. 
Murăraşu). Cei fără stea, spune Călin Teutişan, “sunt iubiţi totuşi de un înger 
sumbru - îngerul Morţii, care-i urmăreşte îndeaproape”. Aici, Eminescu “se joacă cu 
trei feluri de oglinzi (albă, roşie şi neagră), dar numai asupra ultimei dintre ele insistă, 
dându-i funcţii dinamice în economia < naraţiunii >, în timp ce primele două rămân 
mai degrabă decoruri statice.” Aceste oglinzi corespund celor trei săli prin care 
se trece, prima “o sală de marmură albă“, a doua de “marmură roşie” iar cea de 
a treia de “marmură neagră“, în aceasta din urmă “gândirea întemeietoare a 
geniului n-a putut să întemeieze decât un suflet mort .” Tot sub semnul acestui cod 
este discutat şi poemul Strigoii, cel cu “atmosferă gotică“, în care “cuplul este 
descris ca unitate mistică a două principii complementare”. Bătrânul mag cunoaşte 
transcendentul, privirea lui “în oglinda neagră face posibilă vederea magică“. O altâ 
variantă a “locuirii în oglinda neagră“ este nemoartea, ilustrată prin poemul 
Gemenii, unde Brigbel “se divide în două, devenind umbra umbrei sale, iar cele 
două entităţi ectoplasmatice se luptă între ele pe viaţă şi pe moarte”.                                       
 Discursul exegetic, urmârind imagologia oglinzii în creaţia 
eminesciană, se opreşte asupra ironiei ca mască strategică, pentru ca în 
capitolul Universuri recentrate – Lumea regâsitâ să detalieze reflexia, 
“icoana” din oglindă, “cântarea” oglindită, oglinda onirică, iar în capitolul 
Universuri recentrate – Lumea reinterpretată să vorbească despre 
osmoza figurilor, cronotop şi motive, etc. În secţiunea Omul şi “Reflectul”, 
eroul eminescian este văzut sub aspectul dublului său:”Eroul eminescian stă 
mereu sub teroarea rupturii. El îşi caută sau îşi descoperă dublul, ori 
multiplele dedublări, în făpturile întâlnite în jur, în femeile sau bărbaţii 
iubiţi, în proiecţiile fantastice sau onirice şi chiar în propria lor fiinţâ, 
scindată, uneori până la conştiinţa acută a schizoidiei. A atinge dublul, a te 
contopi cu el, a i te substitui uneori, a-l presimţi, a-l cunoaşte, a-l lăsa să te 
substituie chiar sunt, toate, forme ale obsesiei dublului la eminescu”.  
 Călin Tuitişan a construit un sistem de reprezentare imagologică pe 
ideea oglinzii, ca metáfora a dedublării, în canonul căruia aşează cu 
inteligenţă speculativă întreaga creaţie eminesciană, care se dovedeşte astfel 
a răspunde perfect acestui nou tip de analiză, probându-şi încă o dată 
modernitatea. De altfel demersul exegetului e îndreptat în acestă direcţie a 
demonstraţiei viabilităţii operei eminesciene sub exigenţele analizei artistice 
de ultimă oră. Interesul pentru intreprinderea lui Călin Teutişan este cu atât 
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mai mare cu cât autorul face parte, iată, din generaţia tânără, dezminţind 
astfel faptul că celor mai noi lectori de poezie, lirica lui Eminescu... nu le 
mai spune nimic. Pe lângă faptul că exegetul se dovedeşte un foarte bun 
cunoscător al creaţiei eminesciene, el operează cu un instrumentar critic de 
ultimă  oră, în relevarea calităţilor filosofice ale poeziei şi poeticii 
eminesciene. Fără îndoială e o interpretare de subtilitate, care... face bine, 
prin tratamentul receptării imagologie, modului de înţelegere şi aprofundare 
a creaţii eminesciene azi, arătând cum poate fi aceasta un câmp real de 
investigaţie atât ca idee cât şi ca împlinire artistică.  
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ÎN DOI 
(Doina Onica) 

 
 Departe de ţară, stabilită în Suedia de mai bine de douăzeci de ani 
(1984), Doina Onica şi-a descoperit vocaţia literară destul de târziu. Este de 
profesiune chimistă (A lucrat la institute de profil din ţară înainte de a pleca 
definitiv). A publicat cărţi de călătorie (în genul impresiilor de drum) : Cu 
Ştefan prin lume. Cartea Întâi (2003), Cu Ştefan prin lume. Cartea a 
doua (2004), În Suedia (2006), Antarctica. O călătorie nostalgică 
(2007), aceasta de pe urmă în limba engleză. Debutul editorial şi-l făcuse în 
2003 cu o carte oarecum autobiografică: O sută de ani în Bucovina 
(“cronică de familie” îi spune domnia sa). A tipărit şi două plachete de versuri: 
în 2005, Poezii şi în 2007, Oraşul. Puterea. Ziua, aceasta, cea de a doua, 
în limba suedeză, pe care a trimis-o  “câtorva poeţi suedezi” precum şi la “trei 
scriitori de origine română stabiliţi în Suedia” , în speranţa că “măcar unul dintre ei 
îmi va comenta poeziile”. N-a fost să fie aşa. Probabil -  se consolează ironică 
autoarea – “toţi poeţii cârora m-am adresat erau foarte obosiţi”, aşa că nu i-a 
răspuns decât un singur poet, Ion Miloş, un om împătimit în ale literaturii, 
care i-a fâcut câteva observaţii şi i-a dat unele sfaturi. I-a reproşat, între 
altele, faptul că scrie poezie cu rimă (“Evitaţi rimele, ele pot fi folosite numai dacă 
scrieţi la nivelul lui Eminescu sau Arghezi!”), ceea ce dă o notă de diletantism 
(încerc eu să-i tălmăcesc gândul lui Ion Miloş). A acceptat sfatul şi a trecut 
la o poezie fără rimă, în maniera atâtor altor versificatori, producţia aceasta 
adunând-o între copertele volumului intitulat În Doi (Editura Todesco, 
Cluj-Napoca, 2009), în care sumarul este alcătuit pe din două - Versuri şi 
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Proză. Un volum compozit, aşadar. Întâmplarea face că toate aceste 
exerciţii lirice construite în versrui fără rimă să probeze o regulă creatoare 
din străvechime, anume că trebuie să scrii aşa cum simţi, aşa cum crezi că ţi 
se potriveşte, aşa cum înţelegi să te exprimi mai bine, altfel, luându-te după 
alţii, rezultatul poate duce la  eşec. Nu spun că poeziile, - vreo douâzeci la 
număr - sunt eşuate, dar sunt fără personalitate în orice caz. Sunt fade şi 
lipsite de fior emoţional, chiar dacă autoarea lucrează în pastel, uneori, 
evocând natura, rezultatul este o înşiruire de locuri comune (“Castanii au 
plâns peste noapte/ cu frunze ştirbite./ Un vânt râguşit/ le-a dus pe bătrânele 
doamne/ departe,/ pe ruinele toamnei” – De toamnâ). Nu acelaşi lucru se 
întâmplă însă cu paginile de proză - şi ele vreo cincisprezece – care se reţin 
dintr-o dată prin nota de lirism autentic, prin sinceritatea exprimării şi mai 
ales prin infuzia de meditataţie nostalgică asupra unor stări umane esenţiale. 
De fapt, avem de-a face cu o literatură de cea mai bună factură pe linia a 
ceea ce se numeşte poemul în proză, specie introdusă în literatura noastră 
pe la finele secolului al nouăsprezecelea (Unul dintre protagonişti fiind 
Barbu Ştefănescu Delavrancea, urmat de Al. Macedonski ş.a, din păcate azi 
cultivat foarte puţin, ca să nu spun deloc). 

 Doamna Doina Onica se dovedeşte a fi pasionată de călătorii 
insolite, parcurgând distanţe enorme, din Maroc în Argentina, din 
Antarctica la Arhipelagul Galapagos în sud, din Italia la Stokholm, 
pretutindeni trăind din plin emoţia unor stări afective de o rară vibraţie 
sentimentală pe care le transcrie apoi într-un soi de jurnal liric, de o 
remarcabilă elevaţie intelectuală. La drept vorbind, domnia sa nu descrie 
locuri şi peisaje decât în măsura în care acestea au o relaţie intimă cu emoţia 
pe care o provoacă. Mai mult chiar, fiecare din locurile străbătute îi stârnesc 
reflecţii şi meditaţii, să nu le spune filosofice, dar în orice caz cu valoare 
existenţailă, căci o ascensiune, de pildă, spre vârful Toubkal din Munţii 
Atlas, îi prilejuieşte un splendid comentariu despre “dăruirea de sine” a 
omului, dar nu teoretic, eseistic, ci evocator poematic (“Mă uit la vârf, privesc 
cu ochii mari mitul acela frumos că acolo, sus, locuieşte titanul Atlas care susţine bolta 
cerească pe umeri. M-a cuprins puţină trufie, puţină admiraţie, puţină grijă, puţină 
foame. Din trufie m-am întrupat eu însămi într-un Atlas feminin, preluând şi 
susţinând o clipă cerul de deasupra. Am exersat un pic treaba asta cu bolta cereascâ şi 
mi-am plimbat palma printre stelele ascunse de lumina zilei. Apoi i-am redat titanului 
obiectul osândei zeilor, încurajându-l sâ continue sâ ţinâ bine galaxiiile şi stelele şi sorii 
şi cometele şi toate celelalte. Dăruirea de sine susţine bolta cerească“ – Dăruirea de 
sine); despre neînţelegere, strâbâtând deşertul Merzouga; despre visul 
căsniciei fericite, lângâ Cascada Iguazu (“}n vis cascada era micâ. Pe un mal era 
ea, pe celălalt mal era el. Stăteau culcaţi pe spate şi se uitau la cer ţinând, fiecare, câte 
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un capăt al curcubeului.// < Mai eşti în vis? > a întrebat-o.// A pornit către ea pe 
curcubeu. Păşea pe toate culorile. De sus se vedea calul alb al cascadei cu pletele 
răsfirate în mii de şuviţe. Apa duduia cu putere ca şi inima lui. Sâ se însoare? 
Nehotîrârea îi bloca respiraţia. // Drumul către ea părea imposibil, cu toate că doinţa 
era la fel de coloratâ ca şi curcubeul.Îşi spunea, în vis, câ dacâ parcurge întregul 
curcubeu o va cere în câsâtorie” – Cererea în câsâtorie); despre spaima 
neputinţei şi despre  libertate,  contemplând banchizele de gheaţâ de la 
Paradise Bay în Antarctica (“Pe marea Antarcticii nu bate vântul, ci toate 
vânturile, vântul spaimei, al neputinţei şi, din când în când, vântul 
succesului. Vântul este gri ca marea înfuriatâ şi în permanentâ disputâ cu 
valurile. Vântul este neliniştea  mea cea mai profundâ, vântul este îndoiala 
cu care nu am ce face, vântul este mâreţia clipei şi deznâdejdea abisului. Nu 
m-am putut împrieteni cu vântul pentru că nu-i cunosc limba. Dacă vântul 
se înteţeşte pot sâ fiu suflată în necunoscut de pe capătul Pământului, căci 
Antarctica este capătul Pământului. Vântul Antarcticii are puterea 
necunoscutului” – Rugâ pentru Antarctica) Etc.  

Existâ în aceste pagini multâ poezie autenticâ şi fior emoţional 
autentic. Jurnaul de călătorie de acest tip e mai aproape de poezie decât 
versurile scrise după moda vremii. Aici autoarea este ea însâşi, cu trăirile ei 
vibrante, cu nostalgiile, cu emoţiile, cu spaimele şi cu marile întrebări 
privind existenţa. Pentru a scrie literatură nici nu e nevoie de mai mult. şi 
dacâ îmi îngâduie un sfat, pe care nu trebuie sâ-l urmeze neapărat, să 
continue a scrie în limba românâ. Nu ştiu cum sună literatura domniei sale 
în suedeză, dar în limba română au o frumosă rezonanţă poetică. E bine, în 
general, să nu-ţi trădezi pornirile chiar dacă unii şi alţii te îndeamnă spre nu 
ştiu ce performanţe. Performanţa artistică adevărată e să poţi comunica 
firesc şi emoţional, în cuvinte potrivite, ceea ce simţi, cea ce trăieşti. Restul nu 
este decât manufactură.  
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Aurelia CĂLINESCU 
 

AMINTIREA PARADISULUI 
 

VOCEA DIN CEAFĂ 
ŞI „ÎNGERUL CU ARMURĂ” 

 

Răscolesc în memorie într-un 
dulap plin de sertare, sertăraşe, cutii, 
cutiuţe, plicuri îngălbenite cu scrisul puţin 
întinat, caiete de însemnări, desene... Încerc 
să reîntregesc un moment îndepărtat din 
mici fragmente disparate... 

Sunt elevă de gimnaziu în plină 
republică socialistă şi-mi place muzica folk. 
Ascult Tudor Gheorghe. Poezia marilor 
noştri clasici devine deodată mult mai 
accesibilă, mai atractivă chiar şi pentru cei 
mai teribilişti dintre puştani, hotărâţi să 
respingă tot ce vine gata mestecat din 
şcoală. Pe Arghezi, Blaga şi Alecsandri îi am 

în manual şi-i studiez la şcoală cam în acelaşi fel ca şi legile fizicii şi tabelul lui 
Mendeleev. Geniul eminescian ni se explică prin ştiinţa de a „asorta“ galbenul 
nuferilor cu albastrul lacului. Poezia este o „recoltă“ de sentimente patriotice, 
naţionale, sociale, antiburgheze, antimoşiereşti, antichiabureşti şi, desigur, de 
compasiune pentru muncitorime, ţărănime, pentru sângele vărsat, de două mii 
de ani, de la Traian şi Decebal, şi tot aşa... Dar este unul, îi zice Cezar Ivănescu, 
poetul misterios de pe discul lui Tudor Gheorghe, de care n-am auzit la şcoală, 
probabil e din ăia care au murit demult, poate în temniţele comuniste ori chiar 
mai înainte şi despre care nici nu vom învăţa, zice profa, o fi fost legionar?... 
Cad pe gânduri şi-mi pun pentru a mia oară Amintirea Paradisului... 
  Ninge. Privesc coperta discului din îndepărtata mea adolescenţă... 
Fragmente muzicale se-amestecă de-a valma cu imagini, detalii dintr-un tablou 
pe care ploaia şi vântul l-au şters pe alocuri, dar care a păstrat totuşi suficient 
cât să nu-mi fi pierdut identitatea. Aud iar ceea ce am ascultat altădată, şi iar 
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„aducerile-aminte pe suflet cad în picuri...” şi-mi spun că Timpul e altceva decât 
calendarul din perete ori ceasul care ticăie pe raft. Iubesc. Sunt îndrăgostită. 
Pictez. E un fel de admiraţie amestecată cu dorinţa şi nevoia de a-i aduce 
ofrande („lui“ sau „iubirii“…? – deriva mea permanentă) şi a-i închina daruri 
din recunoştinţa pentru ceea ce mă face să simt. Iubitul meu n-a auzit de Cezar 
Ivănescu. El n-a auzit nici de Hemes Trismegistul. Nu contează pentru că nici 
Cezar Ivănescu n-a auzit de noi iar Hermes Trismegistul n-a auzit de nici unul 
din noi deci echilibrul lumii nu se schimbă. Ceea ce rămâne permanent, 
repetându-se ca un leit-motiv este fundalul muzical, poetic, metaforic, sublim, 
fără să sufere cea mai mica uzură, mereu şi mereu Amintirea Paradisului... Dar, 
nu, eu nu voi intitula tabloul aşa... Ar fi un pleonasm. Eu îi voi spune 
„Arcadieni“...  
Răscolesc alte foi fragile... Vreau să-l fac să râdă într-un moment când ştiam că-
i plânsese sufletul destul şi reuşesc spunându-i că toată adolescenţa am crezut 
că e un poet clasic mort demult şi pe deasupra interzis de comunişti datorită 
poemului Amintirea Paradisului. Parţial, nici nu eram foarte departe de adevăr. 
Dar anul trecut la Iaşi, de Buna Vestire, încă nu ştiam... 

 „Ca pe-o Duminică aştept poezia“ în biserica Buna Vestire. O aştept 
împreună cu ceilalţi înconjurată de sfinţi şi îngeri. Prea generos cu mine, 
destinul mă pregăteşte pentru marea întâlnire. Dar eu nu ştiu. E prima mea 
emisiune la Radio-Samtel şi sunt puţin neliniştită. Cunosc prea putin despre 
poeţii contemporani. Urmează să se decerneze premiul Opera Omnia poetului 
Cezar Ivănescu!?... Deci nu e mort. Gândul că i-aş putea spune de-a dreptul că-
l credeam mort demult mă face să-mi simt gura lăţindu-se într-un zâmbet larg 
când toată lumea e solemnă şi vorbeşte la microfon să se audă vorbind.  

Stau pe o banchetă din naos căci în Ardeal şi biserica ortodoxă are 
bănci pentru enoriaşi. De câteva minute aud o voce guturală, pregnantă, puţin 
nazală, vorbind apăsat, în tonalitate joasă dar nu în şoaptă, cu un fel de 
siguranţă pe care n-o pot cataloga dacă e trufie sau doar încredere în sine. Îi 
aud vocea exact în ceafă. Nu ştiu că n-o voi mai uita niciodată. Devin din ce în 
ce mai curioasă: cine-i vocea din ceafa mea?  

La microfon se perindă diverşi bărbaţi care-şi recită sau citesc propriile 
poeme din propriile cărţi, microfonul ţiuie penibil şi am din ce în ce 
convingerea că debutul meu în radio nu va mai avea loc azi. Mă gândesc oare 
ce cred ceilalţi despre breasla mea, de plasticieni?... Şi noi părem la fel de 
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ridicoli în public, la scena deschisă?... În sfârşit, decernarea premiilor Poesis... 
„se acordă pentru întreagă opera poetului Cezar Ivănescu“... iar „vocea din 
ceafă“ este acum în faţa altarului, cu tot cu chip şi corp, o apariţie năucitoare, 
în care natura s-a răzbunat şi a fost generoasă deopotrivă, marcându-l cu un 
strabism halucinant dar şi cu o forţă dominatoare ca a unui fulger pe câmp în 
furtună, şaman sau sacerdot gata să înceapă oficierea unui ceremonial sacru 
sau... magic?... Prima mişcare este ca în filmele cu maeştri zen care-şi uimesc 
discipolii de la prima întâlnire prin însăşi prezenţa lor. Microfonul este în sfârşit 
eliminat din scena printr-un gest precis şi categoric. Chiar aşa, la ce era nevoie 
de microfon într-o biserica a cărei acustică este oricum asigurată de arhitectura 
sa? Şi mai terminaţi cu narcisismul ăsta leşinat, lecturi din propriile volumaşe, 
rostiri în falset şi ochelari aburiţi de emoţia propriilor găselniţe şi versuri 
şchioape.  

Gata, s-a terminat cu fandoselile, miorlăiturile şi bolboroselile. 
POEZIA aparţine marilor Maeştri iar noi suntem aici doar nişte umili discipoli, 
fericiţi dacă suntem îngăduiţi în urma lor. Astfel, Poetul cu coroniţa de lauri a 
continuat recitând din Maeştri săi în eternitate – cum adesea aveam să-l mai 
aud apoi exprimându-se şi despre alte personalităţi nu doar literare, Francois 
Villon şi Baudelaire în limba lor, dar şi din Bacovia într-un fel cântat, fascinant, 
cu o voce care nu era de cântăreţ ci mai degrabă de şaman invocând toate 
divinităţile la un loc. (Pentru o clipa mi-a revenit în minte Trilogia Antică, 
spectacolele lui Andrei Şerban şi conceptul de a folosi greaca veche, limbă 
nevorbită azi, nu ca pe un mijloc de comunicare ci ca unul de expresie. ) Un 
fior puternic, o fulgerare, un moment de maximă intensitate cum în liturghie 
momentul Prefacerii, al Katarsis-ului, aşa încât, cine nu ar fi avut niciodată 
nimic a face cu poezia cât şi aceia ce ar fi avut, indiferent cât de mult sau puţin, 
să se poată împărtăşi cu adevărat din această hrană, să se umple de această 
energie, să se conecteze la coloana vertebrală a Universului, să intre pentru o 
clipă în aceeaşi respiraţie cu Absolutul.  

Nu ştiu când mi-am revenit exact din nauceală. Cert este că am obţinut 
nu doar cel mai grozav interviu radiofonic al Festivalului de poezie din acel an 
dar şi curiozitatea poetului de a vedea ce pictez. Nu ştiu nici azi de unde am 
avut atunci atâta îndrăzneală. Brusc îmi amintesc iar, pentru a suta oară, trecuse 
un timp, treceam prin momente dificile, apelul meu disperat, ce poţi spune în 
doua vorbe la telefon, şi îndemnul care a venit în două cuvinte cu puterea unei 
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comenzi care transforma instantaneu îndemnul în faptă: „Fii curajoasă!“ şi 
iarăşi uimirea mea pentru forţa pe care o aveau cuvintele rostite de Poet.  
Când a intrat în atelierul meu, pereţii erau plini cu tablouri în lucru. Mulţi 
îngeri. Picturi cu îngeri... „păi, de unde?... “ zâmbesc: „păi, ştiţi, Amintirea 
Paradisului, ... adolescenţa, ... Tudor Gheorghe... “, nu suflu o vorba că până acum 
câteva ceasuri îl crezusem un poet clasic interzis de comunişti şi mort demult. 
Încă nu ştiu ce fel de umor are poetul, şi oricum, îndrăzneala mea a bătut deja 
toate recordurile în acea seară.  

Cu toate astea simt o dorinţă ciudată de confruntare, ca într-un joc, un 
fel de duel demonstrativ de „arte marţiale“ ale cuvintelor, ideilor, metaforelor. 
Îl văd tulburat de ceea ce descoperă în atelierul meu şi asta mă încurajează să-i 
arăt şi alte pânze pregătite deja pentru expoziţia care se apropie. E rândul meu 
să-l „năucesc“. Ascultam muzica napolitană, mexicană, flamenco, fado şi alte 
„ciudăţenii“, iar el, Poetul cu coroniţa de lauri care tocmai făcuse demonstraţia 
unei „magii“, oficiase un fel de „liturghie“ a poeziei şi mă uimise cu apariţia sa 
fulgerătoare de Orfeu rebel rătăcit în „postmodernism“, era acum tulburat şi 
emoţionat de tot ceea ce asculta şi privea. Revine insistent asupra unei melodii 
napolitane, încă o dată şi încă o dată, de zeci de ori, obsesiv (îi promit că i-o fac 
cadou) dar şi asupra unei pânze, „cum se cheamă?“, „miri înstelaţi“ – zic, „de ce nu 
mi-a venit mie ideea asta?!... “, „... pentru că mi-a venit mie în vis“. Povestesc visul. 
„Am să-ţi scriu un poem şi am să-I dau numele asta, MIRI ÎNSTELAŢI, dacă îmi dai 
voie.” Păi sigur, mai e vorba... Şi s-a ţinut de cuvânt astfel încât l-am înserat în 
catalogul expoziţiei câteva luni mai târziu. La despărţire îi spun că din toţi 
îngerii din atelier el este ÎNGERUL CU ARMURĂ. Se entuziasmează si se 
bucură ca un copil care a primit o jucărie nouă. „Să ştii că de acum aşa am să 
mă semnez: Cezar Ivănescu-ÎNGERUL CU ARMURĂ. Şi aşa a şi făcut. Să nu 
mă las mai prejos, i-am făcut un portret în chip de înger cu armură. Apoi altul 
şi altul... Fără fotografii sau documentaţii, doar memorie. Nu doar literatura e 
memorie. Curând am mai primit un poem dedicat: Cântec Napolitan... 

 După duelul metaforelor urmează duelul darurilor: Nopţile Veneţiene 
pentru CÂNTEC NAPOLITAN, Stigmatizaţi pentru DOINA, Poetul-Shiva şi 
alte ilustraţii pentru volumul SUTRELE MUŢENIEI şi JEU d'AMOUR; apoi 
duelul aducerilor aminte, şi apoi duelul gândurilor diurne şi nocturne care ne 
aşează pe fiecare pe scutul lui, ordonându-ne frumos şi definitiv în câte un raft 
din Cronica Akasha, cu tot ceea ce ştim şi cu tot ceea ce nu ştim, cu tot ceea ce 
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am dorit şi am fost sau am avut şi cu tot ceea ce nu am fost şi n-am avut, cu 
toate dorinţele, cu toate virtuţile, cu toate eşecurile şi cu toate victoriile, cu 
toate iubirile-morţile-învierile, „... cu braţele-amândouă/cu limbile-amândouă/cu 
amândouă Yin -Yang ...”, cu toate femeile-ntr-un chip şi toţi bărbăţii-ntr-un chip 
în acelaşi sarcofag sau corabie, chitara sau armura, cu zeci de metri de pânze 
pictate şi cu kilometri de poeme, cu toate visele care le-am mai putut avea şi cu 
toate cele care le crezusem uitate...  

Ultima întâlnire, asemeni celei dintâi, este tot un ceremonial. Dar nu 
ştiu că de adio. Îl ascult cu uimire mută. Fizica şi metafizica sunt reversibile. 
„Precum în cer aşa şi pe pământ“ poate fi şi „precum pe Pământ aşa şi în Cer" ?... Îmi 
trec prin cap fragmente amestecate din Doine şi Sutre deopotrivă cu imagini ale 
unor momente trăite demult, pereţii albi ca nişte coli imense de hârtie pe care i-
am scris poemele ca pe rugăciuni protectoare, vreau să-mi alung din ureche 
vocea interioară: „Sora mea, aproape sunt de Moarte/ cum virginele de nunta îs,/strai 
curat de in doar un surâs/trupul meu de-al ei îl mai desparte!". Bem vin, mâncăm fistic 
şi ne facem confesiuni cu martori: Frida şi Maria Dolores, Amalia Rodrigues şi 
Nana Mouskouri, toate femeile frumoase şi iubite pe care le-a cunoscut ori i-au 
rămas Străine, tot neamul pisicesc şi câinesc preţuit şi iubit înzecit pentru că nu 
ştie să mintă nici să trădeze, Doina lui Eminescu şi Doina – Închinare lui Eminescu, 
Pindar şi Francois Villon, Marin Preda şi Mary cea înţeleaptă, Clara cea Clară, 
toţi prietenii adevăraţi şi geniali în frunte cu Petru Aruştei (prietenie echivalată 
poate doar de Ghilgameş şi Enchidu), toţi viii şi toţi morţii pomeniţi şi iubiţi 
care-l vor însoţi şi alina în Eternitate...  

„... mândro, să-ţi fie de paos / lacrima ce-am lăcrimat!” – surâd şi eu cu 
lacrima mijită şi-mi spun ca Acolo unde stă sufletul lui acum, poate că încă mai 
stăm la aceeaşi masă, bem vin şi mâncăm fistic, şi ne spunem tot ceea ce nu am 
apucat să ne spunem aici.  
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Dan BRUDAŞCU  

 
 

Privire-n oglinda sufletului 
 

poeme noi  pentru L.M. 
 
 

 
 
 
Lumea este tot mai hidoasă, 
iubito, 
mai violentă şi sălbatică, 
străzile-s şi ele pline de cerşetori, 
pe lângă care, chiar şi tu, iubito, 
treci mereu mai nepăsătoare, 
purtându-ţi gândurile ca 
pe o plasă plină cu zarzavaturi sau  
ca pe o mapă cu hârtii inutile. 
Ne mişcăm adesea 
ca nişte veritabili roboţi 
şi ne-am pierdut zâmbetul 
dar şi bucuria de a dărui 
sau de a ne dărui, generos, 
unei cauze, unui crez  sau măcar  
unei nopţi pline de păcat sau 
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vreunui sentiment rar şi nobil. 
Nu ne mai mişcă nimic 
altceva decât interesul de-o clipă. 
Şi refuzăm, obstinat, să ne 
redescoperim dorinţele simple 
şi atât de fireşti, de omeneşti 
unii am uitat şi de dreptul  
celorlalţi la visare. 
Încotro se îndreaptă, oare, 
această lume rece şi egoistă? 
Când ne vom regăsi, Doamne, 
puterea de a dărui, de a asculta măcar 
şi durerea sau speranţele celor 
alături de care păşim uneori 
aparent pe unul şi acelaşi drum.  
Dar spre destinaţii atât de diferite? 
 

 
 

Fluturii şi singurătatea 
 
 
Aşteptările tale s-au preschimbat în fluturi 
Sfioşi ce alunecă prin aerul sufocat de căldură 
Nu mai răspunzi la telefonul pe care-l priveşti 
Cu neascunsă ostilitate. 
Ai vrea, poate, să fii singură, dar nu şi ruptă de lume 
Căci, observ, de aici, de departe, cât de mult 
Îţi lipsesc privirile celor ce îţi urmăreau 
Cu neascunsă poftă unduirile trupului 
Şi simţeau, ca pe o sete devastatoare, nevoia 
De a te atinge, de a-ţi respira parfumul, 
De a se pierde, luaţi parcă de un vânt imperceptibil,, 
În privirile tale, mistuiţi, ca un copac lovit de fulger, 
De dorinţe ascunse, dar de care tu nu eşti deloc străină. 
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Strategii preţioase 

 
 
Faci, în gând, strategii după strategii, 
Încercând să scapi neafectată de tumultul 
Ce te-a cuprins ca într-un asediu fără scăpare 
Atâta doar că dovedeşti aceeaşi superficialitate a privirilor, 
Aceeaşi indiferenţă ce se vrea distinsă şi nobilă, 
Dar care sfârşeşte prin a fi doar egoistă şi încrezută, 
Eşti convinsă, asemenea unui negustor de marfa lui 
Cum că ai valoare de piaţă oricând, că nu ai 
Cum să ratezi succesul, că te vei menţine vreme-ndelungă 
Sub lumina reflectoarelor; plăcere vană sau lipsă totală de realism 
În perceperea direcţiei norilor pe orbită? 
 
 
 
 

Necuvintele tale 
 
 

Necuvintele tale îs 
Mult mai pline de tâlc 
Decât suflarea zefirului 
Într-o seară gâtuită de căldură. 
Ele aduc din vremi 
Demult uitate, un parfum 
Cu mireasmă rară. 
Care-ţi stârneşte şi mai tare 
Dorinţa de-a rămâne de nepătruns, 
Tâlc obositor în prag de veac XXI. 
În tăcerea incredibilă din jur 
Necuvintele tale-şi 
Şoptesc cu graţie 
Taine pe care eu nu le voi pătrunde  
Nicicând. 
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Pasăre albă 
 
 
Albă pasăre în zbor planat 
Aşa pare luna 
Cea cu priviri albicioase 
Şi obosite, de atâtea ori martoră 
Stingheră şi mută 
A oftatului tău 
După himere-nstelate, 
Iar vântul duce cu sine 
Misterul identităţii celei plecate 
La braţ într-o seară de vară 
Toridă şi-amară 
Cu mult aşteptatu-i ursit. 
Ai privit 
Şi tu în tăcere 
Cu sufletu-ţi mimând adâncă durere 
Urmele paşilor lor. 
Apoi, mistuită de pofte şi dor 
Te-ai închis brusc în dormitor 
Aşteptând, cine ştie, 
Alesu-ţi ce va să vie 
Să faceţi amor 
Azi sau poate mâine 
Plimbând în lesă un câine 
De pluş 
Sau doar un măgăruş. 
 
Nu crede, iubito,-n mincinosul zefir 
Ieşi doar o clipă din voitu-ţi delir 
Căci, iată, aici, sub ceru-nstelat 
s-a-ntors cel de tine mult aşteptat 
Doar în parte uitat 
Dar viu, nerăbdător şi-nsetat 
Să-ţi soarbă privirea senină 
Păşind pe alei iarăşi de mână 
Ca-n acele vremuri uitate 
Sau doar la o parte date. 
De teamă, din comoditate? 
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Adrian ŢION  
 
 

Utopia impusă sau Istoria comunismului...  
 

Dramaturg jucat în ţară şi în 
străinătate: Matei Vişniec. Piesă agreată de 
public: Istoria comunismului povestită 
pentru bolnavii mintal. Regizor exersat 
în comicării de factura parodierii istoriei: 
Mona Chirilă. Teatru care atrage 
experimentul validându-i seducţia 
novatoare: Teatrul Naţional din Cluj. Iată 
câţiva actanţi importanţi, participanţi la un 
act teatral scos de sub conul de umbră al 
montărilor insignifiante. Spectacolul chiar 
prezintă interes şi jocul actorilor e de 
calitate.  
  Reprezentaţia Monei Chirilă cu piesa lui Vişniec, livrată ca premieră, 
are aspectul unui spectacol în mers. A pornit de la „nocturnele” Teatrului de 
Păpuşi „Puck” şi a poposit, transformat, îmbunătăţit, la „vesperalele” 
programate în sala „Euphorion” a Teatrului Naţional. Căruţa cu comedianţi 
ardeleni îşi va continua drumul, ajungând, probabil, spre toamnă în America, 
zburând peste Atlantic întocmai ca utopia comunistă comparată în piesă cu un 
cal înaripat. Ce adăugiri vor surveni pe traseu e greu de presupus, dar nu e 
exclus ca ele să apară. Căci aşa se rotunjeşte un spectacol, în mers. Şi ca s-o 
spun pe şleau, ar trebui să i se adauge un final pentru că nu prea are. 

 Gustul Monei Chirilă pentru subiecte-evocări aflate la incidenţa cu 
politicul e vechi şi fructuos, cu realizări notabile, greu de şters din memoria 
spectatorului. Amintesc doar Ubucureşti, mixtură între Caragiale şi Jarry şi 
Travestiuri de Tom Stoppard. Stilul ironic e precumpănitor, evident. În prima 
se insinuează că ubuismele (transferabile între cei doi autori) fac parte dintr-o 
religie a denigrării ironice. În a doua, sărind peste Zürich-ul mişcării Dada, 
ironia se îndreptă spre persiflarea figurii lui Lenin. În Istoria comunismului... 
este luat în colimator tătucul Stalin. Ne învârtim, aşadar, între reperele 
simbolice ale deriziunii comuniste. Textul lui Vişniec ne transpune în Spitalul 
Central de Boli Mintale din Moscova în 1953, cu câteve zile înainte de moartea 
dictatorului. Faptul că acţiunea este amplasată la balamuc este de natură să 
extindă gama deriziunilor. Scriitorul Juri Petrovski este invitat de directorul 
stabilimentului, Grigori Dekanozov, să vorbească debililor mintali despre 
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binefacerile comunismului, despre „luminosul” Stalin care a scos ţara din... 
sărăcie; recte „din căcat”. Mai mult decât „utopia colectivă” este pusă în 
evidenţă isteria colectivă legată de persoana idealizată a Conducătorului Slăvit. 
Infirmiera şefă, de profesie nimfomană, Katia Ezova, este o femeie nevrotică 
atinsă rău de idolatrie. Stepana Rozanova, directoarea adjunctă, e alcoolică. 
Directorul şi scriitorul trimis de Uniunea Scriitorilor, puternic îndoctrinaţi, nu 
fac un pas lateral din ideologia partidul unic, aşa încât e greu de stabilit care 
dintre personajele piesei sunt mai bolnave. Educaţia ideologică e un alt fel de 
demenţă colectivă. Mai slobozi la gură sunt locuitorii stabilimentului, antrenaţi 
în jocul de păpuşi ca într-un act de defulare cu efecte terapeutice. 
  Ilustraţia muzicală pregătită de Corina Sîrbu (colaboratoare şi la 
spectacolele amintite) învăluie evocator jocul admirabil al actorilor, extins la 
marionete şi măşti, unificând strategic astfel elemntele eterogene ale limbajului 
scenic utilizat. Coeziune labil-nostalgică, desigur. Printre secvenţele unor 
marşuri mobilizatoare din epocă (uneori prelungite) sau ale unor melodii lirice 
cu specific rusesc se numără Internaţionala, Volga, Volga şi binecunoscuta 
Kalinca, ceea ce aduce a reconstituire şi în plan auditiv a unei epoci tragice în 
esenţă, dar comic repovestită... pentru cei din titlu sau chiar pentru noi.  
 
 

Teatru Naţional Cluj-Napoca 
Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal 

de Matei Văşniec 
 
 
 Regia şi scenografia: Mona Chirilă 
 Ilustraţia muzicală: Corina Sârbu 
 
 
 Distribuţia 
 Scriitorul: Cristian Rigman 
 Directorul de spital: Dragoş Pop 
 Katia Ezova: Eva Crişan 
 Stepana Rozanova: Dana Bonţidean de la Teatrul „Puck” 

Timofei: Lucian Rad de la Teatrul „Puck”  
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Întrebare şi răspuns   
  

 
Dan BRUDAŞCU 
 
- Cum priviţi poezia şi proza feminină? 
 
- Care ar fi în opinia dvs. rolul femeii în literatură? 
 
 Eugen Evu 
                        Războiul bărbatului cu femeia ? 
 

                Literatura feminină este mai 
reprezentativă afectiv decât cea masculină. Natura 
femeii este mai de forţă în acest sens, simţurile mai 
viguroase, senzualitatea, maternitatea, dar şi empatia, 
dar şi un impuls „ acaparator” ţinând şi acestea de 
profilul feminin clasic. Numai că acest „ clasicism” 
este în accelerată  schimbare, referenţial la întregul 
registru sociologic, ca atare acestea se oglindesc – ca 

extreme ! – în creaţia feminină. Cunosc opinii ale unor scriitoare sau reiese asta 
din scrisul lor, cum că a scrie este pentru ele un alt fel de naştere. Marile teme 
ale umanului sunt pentru femeia- scriitor mai obsesive, frustrările, orfania, (...), 
războiul şi efectele devastatoare... O parte, cele ce apasă pe claviatura pioasă, au 
un fel de complex mater dolorosa; la extremaă, fenomenul poeziei rebele, a 
curentelor post- post moderniste, fracturism, ( de la cutremurarea neagră a 
Angelei Marinescu, fruste, aspre, aproape masculinizate ( ...), la extrema porno 
( Ioana Băieţica şi alte câteva sute , majoritatea june...). Uite, literatura pe 
mapamond este resurect comunistă, dacă ne gândim doar la Doris Lessing, 
care a luat recent premiul Nobel cu un roman al ei tematic obsesional al 
doctrinei acesteia...O poetesă mare este Denise Riley, iar italianca Maria Teresa 
Liuzzo, deasemenea, am tradus cu interes şi empatie poemele ei. Temele 
feminine aşadar sunt feministe şi ecologice, repet, rezonant subtil şi de 
profunzime cu însăşi natura lor.  
       Şi în scrisul bărbaţilor cam tot aşa. Ying şi Yang... În fine. 
                Eu consider că artele, în general, sunt in speţă ale unei feminităţi – 
esteticul efeminează, peioratic zicând. Există texte hermafrodite...Există 
antecedentul ( sic) Sapho. Nimic nou în mitologie, decât eterna propensiune a 
umanului de a ...mitologiza, de a codifica, de a se iniţia. Comunicarea este 
descriminatorie, ea dsicerene temele şi rezonanţele. Cu atât mai mult cea 
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artistică. Eu mă tem de excese, de „ femeie cerebrală” ( se frigidizează), dar cu 
preotesele oracolelor artelor, nu mă tem. Poezia porno este oricum- feminină 
sau masculină, un simptom patologic şi e clar că aparţine violenţei, revoltelor 
Condiţiei, violenţa de limbaj. Urâtul lumii, Weltschmertz. Încă Freud a cam 
lămurit dar grila lui este şi ea gonflabilă, iar Einstein râde şi el de acest 
dramatism pe care  noi toţi îl resimţim hiper sensibil, ca apoi să fetişizăm. Dar 
Shopenhauer,( modelul lui Eminescu), dar Nietzsce ? Suntem noi cum scria 
Breban, animale bolnave? Este creaţia virtuală, sunt artele, semi-religii, sau 
intuiţii ale subconştientului dominat, întru a ne menţine în fond în acest război 
ancestral : războiul bărbatului cu femeie ?! 
             Prea mult masculin în lume? Dar şi misoginisnm. Dar şi muierism, fără 
conotaţia manelelor : rromii au auzit prin Spania cuvântul Muher- muheres, şi 
l-au adus aici cu o conotaţie trivială...  De ce îngerii ( nu ai lui Pleşu!) sunt 
dominanţi, deşi avem în Biblie şi în mituri străvechi „ îngeri căzuţi” – prin 
păcatul îmopreunării ci femeia umană, - iar îngeriţele sunt „marginalizate”, ori 
au rămas la stadiul de ...zeiţe , al Pantheonului babilonian, recte celui eladic – 
olimpic ? Paternalismul determină extrema iar o resurecţie a matriarhatului este 
disimulată în feminism, în curentele militante femeieşti.     
              Dacă îngerii nu au sex, atunci rămâne varianta cu femeia umană 
căzută în păcatul cu Nişte ... şi din care au ieşit hibrizii. Se pare că acei îngeri de 
la Sodoma, pe care bărbaţii copruţi ai cetăţii voiau să îi violeze, erau sexuaţi ! 
Bietul părinte pământean le-a oferit dezmăţaţilor pohticioşi a se da la ...îngeri 
(...) propriile sale fecioare !    
            Lumea de azi deviază comportamental sexele. Au loc mutaţii şi se pare 
că vor urma unele de temut : un ADN mult mai puternic, determinare a 
apropiatelor schimbări astrofizice... Lumea sublunară, adică cvasi- feminină, a 
materiei ce are inteligenţa creaţiei nu departe de cea umană, este în drum spre 
pare-se altcumva, altceva ... 
                Obsesiile erosului, Eros, zeul vieţii, tipice iarăşi naturii şi impulsului 
reproducerii, sunt în oglinda şi  cele ale muzei Erato. Narcis nu de sora lui s-a 
înnamorat, ci de o fiinţă gemelară, de un alter- ego. Cain după uciderea fratelui 
său Abel, scrie că s-a împreunat cu o femeie. Cu care, deoarece reiese că doar 
maică-sa, Eva, exista ? Că doar nu a fost un incest?  Ai citit teoria dublei 
seminţe ? Ea postulează  că Adam a avut şi o altă nevastă creată, Lilith  (o 
identificare pare-se lunară)... 
               2. Portretul femeii în literatură, în arte, în general, este de fapt 
autoportretul sau suita compoziţională a unui unic autoportret psihologic şi 
carnal. Energetic, activ, femeia ne este superioară. Cioran defineşte, în „ 
Lacrimi şi sfinţi”, mai puţin sceptic decât s-ar crede, femeia cu înclinaţie 
mistică, transferul dorinţei ei de pereche, în mitul hristic, „ Mirele „ , 
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fenomenul auto-inducţiei psi, asupra celor ce renunţă la tot ce e natural în 
celulele lor şi îşi reprimă Condiţia... Oare nu este aici o altfel de perversiune ? 
Din refulările teribile apar disfuncţiile glandulare, anxietatea, ruptura de 
Condiţie, efectele malefice, sforţarea de ordin fiziologic, negarea însăşi a 
sexualităţii naturale, devianţele, negarea sinelui. Sunt acestea teme eterne ale 
scrierii în lume şi vor fi cât va fi această lume. Există scrieri care nu sunt decât 
astfel de atitudini, în virtualitate.  Aşadar arte „ închipuite total, ci nu şi trăite.  
Fantasme pure, deliranţe, supliciu,  paranois. Suntem în interregn, pot zice 
regnul virtual. Pe umră impactul recent şi devastator pentru cei mulţi, cu 
vizualul – mai ales cu horror-ul, dar şi cu pornografia fără precedent, unde 
duce el ? Şi nu este tot o literatură, miza pe impact imagine, una a smulgerii din 
Condiţie, una a surogatului de real, una a ambiguităţii sexuale, a „ iconeriei 
sugestive” cu efecte patologice ?? Cartea şi alte arte pot fi simple droguri, aşa 
cum şi religiile au deviat în aşa ceva. Toate maschează SPAIMA de neant, frica 
de dispariţie, de pieire, neconsolarea cu realitatea bolii şi estincţiei naturale. 
Invazia de literatură subculturală a ultimilor 20 de ani la noi, revevă o criză 
mult mai gravă decât cea politică sau economică. Pare una a speciei, ca segment 
strict românesc ! Apocalipsism, nu alta !   
        Metafora şi alte noţiuni, sunt nu întâmplător feminine. Rimele sunt şi el, în 
grila clasică, masculine, feminine şi neutre . Sintaxa este şi ea  ciudat conotativ a 
sexelor :  „   rime îmbrăţişate”, „ rime încrucişate „ ..Punctul este masculin, 
virgula feminină ! Mai toate noţiunile litrerare sunt feminine ! În fine, îmi 
displace masculinizarea femininelor şi la fel efeminarea masculinelor. Literatura 
este fenomen psihologic, fie unul catarsic, exorcizant, fie doar delirul, logoreea, 
trepidaţiile ce duc la alienare, nicideecum la comunicare în sus. Ambelor sexe li 
se întâmplă – şi în planul creaţiei, al imaginarului, al fugii din realitatea 
sufocantă, să rişte una din două: iniţierea, iluminarea, sau nebunia, schizofrenia. 
Iar astea sunt suferinţele preponderent ale naturii, suferinţele energiilor, ale 
câmpurilor magnetice cuantice, în deplasare ....Circulară. Însăşi memoria ne 
este rotundă, circulară, repetabilă, şi fiind a materiei inteligente, este Geea, este 
Mater şi masculin este Spiritul, Tatăl. Fie neliniştile noastre ale metafizicii şi 
împlinirile noastre ale fizicii. Cum sunt.  
                                                                 ***               
    Femeia - de fapt, este tema obsedantă a întregii literaturi, de la originile 
scrisului până azi ! 
Ai fi tentat să spui că de faăt este obsesia esenţială a Naturii, cu scopul ţintă – 
dinamica genezei perpetue, „ de la om la femeia sa” . Dar tot istorică, 
INTRUZIUNEA superstiţială, a unei entităţi- fiinţe din astral ( îngerii 
arhangheli- asistenţi, sau chirurgi, sau cum altfel doriţi, - care o adorm( 
anesteziază) pe Fecioara Maria, spre a o fertiliza prin procedeu DIVIN, de 
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unde tema tulburătoare a implantului şi creierii Noului Adam,  Isus Hristos, 
„Dumnezeu din Dumnezeu adevărat”, NĂSCUT ci NU FĂCUT”! cel al 
speciei umane  actuale ; sincretic, acest mit ESENŢIAL, în ecuaţia ( legea ) 
dsigur şi ea RELATIVĂ ne însoţeşte şi  -aşa cum s-a spus, - „ utopiile fac 
istoria”: Coincidentia oppositorum dintre Eros/vitalitate şi 
Thanatos/trecere (sau, la un alt nivel), oximoronul Venus–Afrodita recte 
Hades–Pluto) – rămâne TEMA cu variaţiuni a tuturor artelor: cu atât celei 
mai explicite, literatura. 
 Femeia/ famel/ femela neo deux machina . Sau DE LUX 
Machina ?? Femeia accesoriu, versus masculul accesoriu, biju sau 
canem ? Dilema lui Pleşu se transferă de la angeli, la hibris ? Mda.... Să 
fim serioşi, dragă Mircea Cărtărescu: motivaţia ta preferinţială, „ de ce 
iubim femeile”, este retorică, sună ca dracu ! Vorba tâmpitului de 
Dmitrie Grammatopol: „ Lasă neică, ştim noi”! Caragiale grăit-a: „ 
Trîdare, trădare, dar să ştim şi noi, monşer !” Femeie târfă, ori sfântă ? 
Femeie de serviciu? Sau secretară bună la toate. Umbra care susţine 
puterea, iedera care sprijină zidul?  Monica Levinsky,  sau Doamna de 
Fier? Elena, mama lui Constantin Bizantul, sau Mama Omida ? Ce 
dezmăţ tipologic! Creierele unora căzute în scrot ? „ Băgăul” Ioanei 
Băieţica, nume predestinat ?   
              Ce dileme metalice ! O, duios sine al Poetului ce încă mai sunt ! 
Matinal, uitând de ninsoarea cenuşie de afară, sufletul meu  zburdă 
desculţ prin roua unui paradis din care am fost alungaţi din vina „ 
superioară” a Cuiva mai presus de noi, şi acela creaţie a lui Dumnezeu- 
geneticianul, nu ?   
                     Femeia din literatură poate fi o galerie de chipuri ce tind a se 
impune ca model, însă problema este „eternul feminin”: se întrevede aici 
eternitatea ca genesă perpetuă, anume prin SACRIFICIU. Care este modelul 
cel mai obsedant ? Fecioara Maria ! Femeia cu prunc, adică icoana- modelul 
SUGESTIONABIL care „ decodează” un sens unic al Vieţii: idealul 
succesiunii existenţei , ca specie. Însă literatura a obosit de câteva secole 
exploatând acest model – femeia- principiu vital al Condiţiei... Mii de proto-
tipuri, clone cumva, de la  femeile din Vechiul Testament ( Eva, Sara cea 
infertilă, Ţiitoarea – amantă- fertilă, prostituata ucisă cu pietre,( dar apărată  de 
Isus, Magdalena-pocăita), femeile din mitologie şi cele din istorie, toate sunt 
modele OBSEDANTE ale literaturii...Femeile preotese sacre,  ori cele ce se 
prostituau ( cu zeul, ritualic, simbolic) răbdând la uşa templelor până cei ce 
intrau le fecundau... Scrie undeva că cele mai urâte sau vlăguite, aşteptau cu 
smerenie luni întregi...)...Iar supermodelele, arhetipice, par a fi zeiţele din 
Babilon,  Egipt, Grecia antică,... . Cele mai bizare femei din istorie sunt 
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MAMELE care pretind concepţiunea FIULUI cu ZEUL ( sau îngerul) şi ca 
atare îl propulsează istoric drept ALES : va fi o devianţă în profan( model) a 
mitului imaculatei conception? Alexandru  Macedon şi de fapt mult mai mulţi– 
obsesiv de mult ! ,- acest model de substanţă- mitic MATRIARHAL; în 
literatura modernă, femeia eroină,(  consficând de fapt un atribur MASCULIN 
( Joana D’Arc, femeia sovietică, Vitoria Lipan) dar şi Madam Bovary, şi o mie 
de altele, până la femeia care îşi refuză ondiţia şi frustrată, se revoltă, 
prostituându-se: de aici fenomenul unei crize a literaturii post- decembriste, 
prezent în numeroase cărţi de proză şi poezie, de un trivial fără precedent...    
Ab origine este Mitul fundamental este cel al lui Orfeu şi Euridice – aceasta din 
urmă în legătură cu episodul învierii lui Lazăr din Biblie (nu este o teză tocmai 
nouă, Andre Boulanger dezvoltând mai demult într-un volum conexiunile 
orfismului şi ale creştinismului). 
Dilemele din tema noastră  nu doar mistice, ci mai ales un „profund general 
uman: de ce dragostea este cel mai sublim sentiment, încă? De ce iubirea ca 
temă se leagă întotdeauna de (non)tema disoluţiei? Dragostea este oare o 
„boală”? ( am citat dintr-un  eseu  privind o carte a germanului Suskind. 
„Dilema  constă în opoziţia dintre îndrăgostiţii ce par fie „brute” fie „săracă cu 
duhul” 
şi patima trăirii lor, care ajunge uneori la paroxism, într-un fel de „orgasm” 
spritul/mintal indisolubil morbid.” ( ibid).  Şi totuşi , domnul meu, „ceva 
enigmatic pare inerent dragostei, ceva ce nu poate fi cunoscut exact şi nici 
explicat îndestulător”, un Big Bang fără de care nimic nu ar mai fi posibil şi 
Universul şi-ar ieşi din matcă”. Colosal de adevărat ! Orgasmnul este în mic un 
Big Bang. Iată femeia în literatură ! În TEXT aşadar ! Starea paroxistică a 
mentalului creativ, de unde miliarde de cărţi despre ...femeia în literatură!    
              Dincolo de impulsul erotic, ştie altceva mult mai amplu care face să se 
„mişte” artistic lumea: acel amor omniavincit Animalic/dionisiac recte 
sufletesc/apolinic/„conştiinţă” este continua determinare reciprocă şi 
respingere simultan dintre „golirea!” iraţională a trupului şi respectiv raţiune. 
Diotima îi vedea pe Eros ca „iubirea pentru zămislirea şi naşterea întru frumos! 
– până la urmă, ceea ce ne deosebeşte de bestia gândită de Remy de Gourmont 
în Fizica dragostei.   Oare neo- barbarismul limbajelor literare este un simptom 
al decăderii condiţiei vitale masculin – feminin ?  
Divinul” prin diverse forme. Literatura este parabolică, sau nu este deloc . 
Orfeu de azi( ...), înţelege că Euridice de fapt a fost SEDUSĂ în infern( nu 
infernul tandreţei, n), deci a cam coalizat, cum s-ar spuzne, „ victima cu călăul”; 
remember Eva cu Lucifer!O, sărmana Femeie din realitate, aşadar şi din 
oglinzile deformatoare etern ale virtualului, ratând focalizarea pe Adevăr ! 
Complexe de frustrare ale Omului Originar ! Toate par – disimulate ori 
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insinuate, frontrale ori  lamentabile, obsesii ale speciei, ale unui conflict originar 
şi stigmatic! Femeia nefericită, cea stearpă, cea barbarizată de bărbatul 
monstru ( brutal), vicitma feminină, ş.c.l. fie se autocalustrează în mistic, „ se 
dedică zeului”, fie se sinucide, ori se revoltă- răzbună- decade, înjosindu-se în 
prostituare ? 
            Citez dintr-un comentariu adiacent temei noastre, asupra unui roman 
de succes de azi „ Discutând despre sinucidere recte religie, Süskind înţelege 
eşecul recuperării din Infern a Euridicei 
încheindu-şi pledoaria în cel mai şocant şi sarcastic stil propriu: între 
calculatul Nazarinean, rece şi distant zeiesc de „beţia erotică” şi „ratatul” 
artist Orfeu, dar atât de UMAN prin Dragostea sa –, scriitorul îl simte mai 
aproape pe Orfeu” . 

Noi pe cine simţim mai aproape ? Pe Euridice ? Şi mai franc te întreb: 
pe cea care a consimţit Iadului, ori cea care am dori noi ( sic!) să ne fie model 
de dorit? Adică Euridice care ne urmează, ne rămâne fidelă, fie  ca pereche 
ideală, fie ca ...victimă în sensul „ secundariatului” ei încă de la Creaţie, „ din 
coasta lui Adam „ ? În imediata apropiere, apoi în noi înşine, acum : războiul 
dintre Femeie şi Bărbat este de fapt dintre Viaţă ( terestră) şi Moarte ( 
fecundare şi dispariţie ( acesta e orgasmul, extaz al agoniei ! virtuale ! ) ... 
Femeia azi este supusă unei masculinizări prin MUNCILE altădată specifice 
numai bărbatului. Femeia de azi este apăsată de realitate a se vinde, a îşi creşte 
copiii fără tată, a se înrola în armată, a face sport masculinizant ( ...), fenomenul 
hermafroditismului a devenit superfluu, condiţionat de Noua Condiţie, una 
materialistă. Femeia de azi a devenit MARFA de consum. Fecundatorul este 
BANUL, versus frica existenţială, nevoia de PROTECŢIE; Zeul protector de 
azi este BANUL,nici măcar SEXUL... Industria vibratoarelor şi a filmului 
porno-...iată despre ce ar fi trebuit să vorbim. Regnul virtual. Războiul Sinelui 
cu Sinea, războiul cu noi înşine.  
 Per conclude, vrem- nu-vrem, fără a fi desigur misogini ca el, îl vom reciti pe 
Shopenhauer şi tezele lui despre „ tirania supremă a femininului” în lume, ca 
INSTINCT esenţial, cosmic manifest în SPECIAE.  
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Angela Monica JUCAN  

 
PESTE DEAL DE LUMEA MATERIALĂ 

 
Ar fi lipsit de onestitate să prezint cartea Funiile dragostei, scrisă de Ligia 

Seman, ca pe o descoperire a mea. Am ajuns la ea via Imaginea lui Dumnezeu 
reflectată într-un roman al căutărilor la vremea descoperirii sensului vieţii – ampla şi 
profunda analiză semnată de Octavian D. Curpaş. Dacă ar fi să pun o 
„etichetă” textelor lui Octavian Curpaş, aş scrie pe ea: înţelegere. El are, 
totdeauna, o privire înaltă asupra problemelor şi ceea ce, şi cu mult talent 
literar, ne prezintă, este linia dreaptă a lucrurilor (oameni, fapte – orice) – 
conturul lor, curăţat de porozităţi sau false podoabe. Cine citeşte recomandarea 
pe care o face el romanului Ligiei Seman, va citi şi cartea pentru că Octavian 
Curpaş ne convinge că, în Funiile dragostei (care – ne asigură el – nu are nimic de-a 
face cu ficţiunea), vom găsi o acţiune aparte, un subiect capitalizat în iubire, o 
pledoarie pentru compatibilizarea vieţii civile cu credinţa, un conflict bine 
condus, într-un stil literar atractiv, autoarea stăpânind atât arta narativă, cât şi 
cea a instrumentării dialogului sau arta mijloacelor de caracterizare a 
personajelor. Toate acestea, nu pot să nu trezească interesul iubitorilor de 
literatură, cu atât mai mult al celor pentru care sensul vieţii (pe care Octavian 
Curpaş îl evidenţiază începând chiar cu titlul recenziei sale) e orientat, 
indiferent de cărare, spre Dumnezeu. Cartea Ligiei Seman este o confirmare. 
Într-adevăr, sensul vieţii organizează textul, în câteva linii calitative. Nemaifiind, 
acum, ceva nou de spus, voi schimba doar „regnul” interpretării. 

Funiile dragostei pleacă de la constanta: „Balul bobocilor” şi de la un 
pachet de uniformităţi: locul de desfăşurare, care, de câţiva ani, este acelaşi; 
concursul, nelipsit, de la acest eveniment, pentru titlul de miss; probele – egale, 
pentru toate concurentele; atmosfera şi amenajările de recepţie neprotocolară 
(cu accent pe binele fizic: mese, scaune, sandvişuri, prăjituri, apă, băuturi 
răcoritoare) – asemănătoare, de la an, la an şi, de la universitate, la universitate. 
Ne putem închipui vacarmul (obişnuit, şi el, la asemenea festivităţi) din sală, 
totuşi, aceste componente de mediu sugerează, prin regularitatea lor, armonie. 
Suntem introduşi, deci, încă de la început, în registrul idealismului. 

Ni se prezintă o incintă intens populată, din care, evident, nu poate 
lipsi nici variabilitatea. Este, acolo, o masă de studenţi, fiecare, din ei, cu 
caracter, temperament, preferinţe proprii, nemaivorbind de aspectul exterior, 
unic, absolut personal. Miss frumuseţe este alta, în fiecare an. Şi, în ansamblu – 
polifonie şi o cromatică pestriţă. Sala adună şi ştiutele atribute fundamentale şi 
complementare, între ele, ale „hotarului”: închidere şi deschidere. Ambianţa 
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sală-public este sub semnul virtualului – al posibilităţii: contacte, influenţe, 
ocazii, primejdii. Un virtual în planul celei mai neîndoielnice realităţi. 

Este un loc „lumesc”, de viaţă frenetică – prin excelenţă, pasională. Un 
pas spre dreapta – e pasionalul virtuţii (Şi acum rămân: credinţa, nădejdea şi iubirea, 
acestea trei; dar cea mai mare din ele este iubirea – 1 Corinteni 13, 13), unde se 
situează Lia, Florin, Relu şi mulţi alţii. Un pas spre stânga – e pasionalul 
păcatului, cu zădărnicia şi pierzania lui (Şi am văzut eu că toată osteneala / şi toată 
bărbăţia / nu sunt decât invidia omului faţă de aproapele său; aceasta este, şi ea, 
deşertăciune şi vânare de vânt – Ecclesiastul 4, 4). Pasul de invidie îl fac, chiar în 
mijlocul acestei săli (nu prin contactul imediat cu Securitatea, ci prin ideile care 
le încolţesc şi pe care, apoi, le rulează în minte), frustratul, din punct de vedere 
material, Mircea şi egocentricul Mihai, care are totul, dar o vrea, pe deasupra, 
pe Lia (nu pentru că o iubeşte, cum crede, ci pentru că se iubeşte pe el – cum 
nu-şi dă seama). Dar sunt oameni, şi ei – cu suferinţe, tentaţii, decizii 
neinspirate. 

Din primele pagini, sunt aduse în faţa cititorului aproape toate 
personajele cărţii. Ele, ca şi cele care vor apărea mai târziu, se înfiripă,  în 
imaginaţia lectorului, reale, în carne şi oase. Paradoxal, percepţia aceasta, a 
realităţii vizibile, este cea mai subiectivă. Autoarea, însă, caută – poate 
intenţionat, poate, intuitiv – să realizeze o corespondenţă între subiectivitate 
(partea prosopografică – descriptivă, picturală – a portretului) şi obiectivitate 
(realizată prin mijloacele proiective ale etopeei). Aceşti eroi frumoşi, dintre 
care, unii calcă foarte strâmb, au ezitările lor şi interogaţiile lor în faţa opţiunii 
pentru rău, ceea ce relevă un interior esenţialmente frumos – lucru conform cu 
frumuseţea lor exterioară. Ligia Seman fixează, în felul acesta, o capacitate 
latentă de redresare care se poate activa în orice moment, fără prea mare merit 
personal, din partea protagoniştilor sau al celor cu rol secundar, deoarece, în 
natura ei, Creaţia lui Dumnezeu este bună. Cu atât mai mult este bun omul 
creat tocmai după chipul şi asemănarea Lui. Aşezarea, de către autoare, a 
tuturor figurilor, într-un fel de estetică primordială, se încadrează, după cum se 
vede, în firea lucrurilor. Totuşi, dacă nu e ficţiune, beletristică este. Toate 
personajele sunt echipate cu un bagaj, clasic, de armonie, dar intervine un joc, 
romantic, de lumini şi umbre. Vocea nu mai poate fi lirică şi se despică în 
şuvoaie cu tempouri diferite, iar acţiunea se va exprima, de-acum, în note 
dramatice. Eroii se polarizează repede, după toate regulile naturii create de 
Dumnezeu, ceea ce implică existenţa unei funii de dragoste între ei, chiar dacă ea 
are şi capacităţile urii. Prin aceeaşi axă, după legile universului, se propagă 
atracţia şi respingerea dintre poli; de-a lungul ei, al funiei-axă, vor fi posibile 
convertirile din roman – ca schimbare a obiectului atracţiei sau al respingerii. 
Binele este fundamental şi îl are, ca prototip, pe Dumnezeu. Răul este relativ, 
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accidental şi pasager. Este firesc ca niciunul din personaje să nu rămână, 
definitiv, „rău”. Persistenţa în eroare nu va înregistra timpi egali. Dar, atât 
departajarea, cât şi solidarizarea eroilor vor decurge din caratele iubirii. Unii 
întind, aproapelui, coarda, dar şi el trebuie să vrea să o prindă. Afectiv, 
momentul poate fi extrem de tensionat. Şi există, în Funiile dragostei, şi o 
combinaţie între materie şi emoţie: lacrima. Teren riscant, pentru autoare, dar 
în care ea se încumetă şi dă drumul multor lacrimi, în carte. Din cauza lor, 
romanul ar putea fi taxat – greşit – ca melodramatic. Ce legătură e – spunea, iată, 
Blaga – între lumină şi lacrimi? Nu ştiu. Dar dat fiind că există ochiul, organ al luminii şi 
în acelaşi timp al lacrimilor, legătura e dovedită chiar dacă esenţa ei nu o vom întrezări 
niciodată. Legătura e dovedită şi în cartea Ligiei Seman, unde lacrima apare 
totdeauna o dată cu limpezirea vederilor, cu luminarea minţii. 

Finalul romanului este în simetrie-asimetrie cu începutul lui. Apare, 
înainte de epilog, o altă delimitare – un salon de spital, dar ocupat, de data 
aceasta, bineînţeles, doar strictul necesar. Un loc al iregularităţii, al realizărilor 
diferenţiate, unde fizicul, sub eroziunea bolii, pierde teren, unde sufletul îşi face 
simţită valoarea. Acum, când durerea datorită morţii lui Florin încă mai persistă, e o 
uşurare să ştiu că, mai presus de o viaţă materială, contează mântuirea unui suflet. Un loc 
care nu mai e al virtualului, ci al realizării ori, ori. 

Oricât ar fi fost ea de sfântă, de milostivă, de bună, era imposibil să-l poată ierta. 
Aceasta depăşea limitele condiţiei umane. Sunt, e adevărat, hotare ale condiţiei 
umane: concretizate, între altele, în dorinţe. Dacă dorinţele iau direcţia 
interesului personal, nesocotindu-l pe al altuia, ele produc închideri şi, de aici, 
autodevorare; dacă sunt altruiste, realizează deschideri – spre o lume, cu 
siguranţă, populată. Niciodată [...] Mihai nu-şi închipuise că va putea lua parte la 
înmormântarea Liei. Nu ţinea minte să fi văzut vreodată atât de multă lume cu un 
asemenea prilej. 

Frumuseţii proprii a eroilor i se adaugă, în încheierea volumului, noi 
calităţi, rezultate dintr-un transfer de iubire. Nu era atât de frumoasă [Mădălina] 
cum fusese Lia, însă lui [lui Mihai] i se părea – de fapt era pe deplin convins de aceasta – 
că nu era o fiinţă mai frumoasă decât ea – frumuseţea care întrece materia: constantă, 
acum, în pereche inversă cu schimbătoarea, de la bal, la bal, miss. Este un 
transfer pe care Mihai nu l-a reuşit niciodată în relaţia cu Lia. Nu este o carenţă 
a raportului dintre ei din cauză că Lia ar fi avut nevoie de nişte frumuseţe în 
plus, ci pentru că Mihai nu şi-a revărsat iubirea (ci numai admiraţia) asupra ei, 
iubirea, păstrându-şi-o, devoratoare, pentru el însuşi. Este o carenţă mai mult a 
raportului cu Dumnezeu. Cât timp fierea geloziei otrăveşte conştiinţa, ochii nu 
se pot ridica spre Cer şi rămân fixaţi de scoarţa trecătoare a pământului. Până 
în ultima clipă de viaţă a Liei, Mihai l-a considerat pe Florin rivalul lui. Aş vrea 
să-i demonstrez că sunt capabil s-o fac mult mai fericită decât putea Florin. Şi Mihai şi-a 
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trimis gelozia, susţinută de putrede aţe, până în largul cerului, dar ochi pentru 
Cer, încă, n-a avut. În acest caz – spune Mihai, într-un monolog interior, redat la 
persoana a treia -, Florin câştigase. El era deja în cer şi Lia va merge la el, iar el, Mihai, 
va fi mistuit în iad nu de flăcările lui, ci de durerea de a o şti departe, a altuia pe ea… pe 
care o iubea [crede] cu atâta intensitate. Mihai a rămas mult timp cu privirea aceea, 
din ziua balului, rătăcită, ajungând, cu greu, numai peste înălţimea capetelor 
studenţilor şi negăsind ceea ce căuta, negăsind nici fiinţa căutată. Replica iubirii 
adevărate stă în capătul somaţiei ajunse, din vina lui Mihai, pe biroul lui Florin: 
Lia, vreau să mă ajute Dumnezeu să te pot face fericită [...] Indiferent peste cât timp te vei 
întoarce, eu voi fi tot aici. Sau în atitudinea din momentul de răutate al Ancăi (încă 
atee), când Relu îşi plecă faţa senină şi o mângâie cu privirea deşi fata rămase neclintită 
în intenţiile ei. Mihai va avea de lustruit mult la diamantul sufletului lui (scăpat, 
cândva, la balul acela, în mocirlă), dar va reuşi, până la urmă, să-l facă să se 
reflecte, strălucitor, în al Mădălinei – sora lui Dani, studentul ucis într-un 
accident înscenat de securişti şi pe care Mihai încercase să-l salveze. 
Romanţios? – Deloc. E o demonstraţie practică a posibilităţii, oricare ar fi 
condiţiile. Şi o dovadă ştiinţifică a indispensabilului iubirii aproapelui (cu iertare, 
dacă e cazul). 

Romanul e construit în spirală – în cercuri semiînchise, deschise mereu 
cu o treaptă mai sus. Absenţa motivată a Liei de la petrecerea studenţilor făcuse 
o legătură între idealitate şi obiectivitate (Dumnezeu se aplecase spre creatura 
lui şi o chemase). Absenţa tot atât de motivată a Liei din realitatea palpabilă 
(altă petrecere) creează tangenţa obiectivităţii cu idealitatea (Lia merge definitiv în 
Împărăţia lui Dumnezeu). În idealism (trasat, la începutul cărţii, în spaţiu 
închis) este, acum, la sfârşit, Ziua Porţilor Deschise. Spre Suprema Realitate. O 
sărbătoare „organizată” pe o spiră superioară. De fapt, e un început al poveştii 
de viaţă pe care şi-o poate compune fiecare cititor. Oricum, prietena mea era prea 
puţin interesată în desluşirea acestei aşa-zise „enigme”: pentru ea cel mai important era 
faptul că acele cuvinte fuseseră insuflate de Dumnezeu, şi nu numai atât… era nespus de 
fericită că le înţelesese ca fiind adresate ei PERSONAL. 

Registrul idealismului n-a rămas ancorat în prima pagină, nici închis 
între pereţii cantinei. Şi nici ea n-a fost orice sală de mese. A fost încăpătoarea 
şi primitoarea cantină a studenţilor de la Chihlimbar. Substanţa magistralei 
pământ-cer. NEMO CONTRA DEUM NISI DEUS IPSE. Nimeni şi nimic n-ar 
putea înfrânge pe Dumnezeu decât Dumnezeu însuşi. Principiul acesta mi se pare valabil şi 
în domeniul poftelor noastre primare. Nimic nu le poate înfrânge decât propria lor energie… 
convertită în altceva (Lucian Blaga). În rostogolul evenimentelor, până la ultima 
pagină, toţi au ajuns pe culme. Paşilor pe-alături, li s-a şters urma. 

O constantă. Cu atâtea variabile.  
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POEŢII CLUJULUI – UITAŢI? 
 
Teodor CAPOTĂ 
 

În roua nopţii 
 

Doamne, lumina pură în ceruri de bazalt,  
nădejdea mea de dincolo de moarte,  
tu mă aştepţi pe ţărmul celălalt,  
de care doar tristeţea mă desparte. 
 Gândindu-te cu mintea mea, tresalt 

şi mă-nfior de dorul de departe,  
iar între noi stă cerul cel înalt 
şi veşnicia toată, deoparte. 

Iar ruga mea stâlcită şi gângavă 
spre cer înalţă iambii săi cei trişti 
şi picură înlăcrimata ei zăbavă 
la streaşina aceloraşi restrişti. 
 Mai firav decât firul de otavă,  
 eu ştiu că-n roua nopţii tu exişti. 
 
 

Dansul fulgilor de nea 
 
Iubito, uită-te pe geam  
la dansul fulgilor de nea 
şi-aduţi aminte cum plângeam,  
prima ninsoare când venea. 
 Atâtea ceasuri petreceam 

lângă o ceaşcă de cafea... 
Iubito, uită-te pe geam 
la dansul fulgilor de nea. 

Şi câte nu ne mai ziceam, 
când noaptea-n zi se primenea,  
dar ce-am avut şi acuma ce-am 
nu va să ştie nimenea. 
 Iubito, uită-te pe geam. 
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Gheorghe PUGNA  
 

Scara 
 

Lasă-mă-n lumină-ţi, Soare 
Măcar cât va ţine clipa 
Ce mă are şi mă doare 
Când loveşte cu aripa. 
 Şi-apoi Munte, mă primeşte 
 Ca pe-un Fiu ce vine-n lume 

Şi iubeşte, şi iubeşte 
Cât nici nu se poate spune. 

Până-n codru mă voi pierde.  
Luminează-mi, rază, calea. 
Lasă, Doamne, frunza verde 
Şi uşoară va fi jalea 
 Celor care au doar plânsul 

Şi-şi fac scară către dânsul. 
 
 

De dragoste 
 

 Iubito, vom merge la toamnă  
Pe Crişuri să ardem de dor 
Să fie mireasma cât munţii 
Să fie, apoi pot să mor- 
 Brânduşele toamnei lumine- 
 Atât cât să sângere-n seară 

Să fie mireasma cât munţii 
Să fie de aur povară 

Şi secere Melancolia  
O vară fostu-i-am mire 
Ars-am cuvintele toate  
Câte le arde-o iubire. 

Iubito, vom merge la toamnă 
Pe Crişuri sub stelele nopţii; 
Să fie mireasma cât munţii  
Să n-o poată duce nici hoţii. 
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Plânsă mâna mea 
 

Tu eşti lumina care-o să mă doară 
Înmugurind din tâmpla mea târziu 
Precum brânduşile-şi învolburează toamna  
Petalele de aer străveziu... 
 Şarpele doarme-n iarba verde,  

Lacrima ta se-ncheagă în mărgea 
Cântecul acesta cere însă 
Plânsă peste viaţă mâna mea... 

 
 

Grupaj realizat de Maria VAIDA 
 
 
 

 
 

Imagine din Clujul interbelic 
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Şt.PETRA 
 

VALORI LITERAR-ARTISTICE ŞI PROFIT 
 
 

În societatea contemporană se pune un accent din ce în ce mai 
mare, în cadrul studiilor având ca obiect inserţia în realitate a artei în 
general, a literaturii în special, pe relaţia existentă, dar pusă în valoare mai 
ales de sociologia literaturii de după al doilea război mondial, ce se 
stabileşte între autorul unei opere de natură artistică şi receptor, adică 
public. Pornind de la această relaţie, a fost iniţiat un amplu curent literar în 
cadrul noului roman, francez cu deosebire, ce lasă loc, sau mai bine zis 
caută, promovează aportul cât mai intens al cititorului, considerat ca 
element coparticipant la creaţia artistică.  
 Relaţia creator/scriitor – receptor/public – nu se pune doar în 
acest domeniu, prin opera literar-artistică, în mod direct. Ea este  mult mai 
complexă. Este nevoie ca autorul unei opere literare să ajungă la publicul 
său. Pentru că fiecare gen literar sau artistic are un anumit public, 
caracterizat printr-o anumită cultură, anumite preferinţe, anumite valori 
acceptate şi, desigur, o anumită stare socială. Iar acest lucru se realizează 
prin exteriorizare, adică prin apariţia publică a respectivelor opere, picturile, 
sculpturile prin expoziţii, compoziţiile muzicale prin concerte, iar proza, 
poezia etc. prin apariţii editoriale, deci cărţi. 
 Desigur, de publicat nu se publică „orice”. Ceea ce apare e necesar 
să întrunească, cel puţin într-o oarecare măsură, receptivitatea, chiar 
adeziunea publicului consumator. 
 Sincer vorbind, cum oare se poate vorbi despre o atare adeziune 
înainte ca respectiva carte să apară ? Aici e marea problemă. Ea se rezolvă 
prin diverse modalităţi, dar, oricum, doar parţial ... 
 În primul rând, trebuie luată în considerare formula artistică 
adoptată de autor, poziţia şi receptivitatea sa, dorită, realizată însă într-o 
măsură sau alta, faţă de problemele contemporane, ca şi faţă de cerinţele 
publicului la un moment dat. Există autori ce-şi devansează epoca, şi 
publicul (!), rămânând însă ancoraţi în realitate, pe când alţii, ce se 
autointitulează avangardişti, o neglijează, eşuând în inovaţii de formă şi nu 
de conţinut, sterile de multe ori, fără viitor. În momentul creaţiei, nici un 
autor nu poate fi sigur în ceea ce priveşte receptarea pozitivă a operei sale 
în epocă. Modele vieţii artistice sunt schimbătoare, iar societatea şi cerinţele 
ei în veşnică mişcare, schimbare, evoluţie. 
 Urmează apoi diversele opinii, mai mult saui mai puţin autorizate, 
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ale unor factori responsabili - editori, lectori, critici. Dar, acestea se 
exprimă, în marea lor majoritate, abia după apariţia lucrării. Ar mai fi atunci 
prestigiul dobândit anterior. Dar valoarea individuală  nu este niciodată 
constantă. Ea cunoaşte ample fluctuaţii, chiar şi la cei mai buni autori. În 
plus, debutanţii nu dispun de o valoare anterior dobândită ... Rămâne doar 
timpul şi decantările multiple aduse de el ca şi criteriu de selecţie a valorii ! 
 Apare cât se poate de clar deci că aprecierea valorii artistice 
propriu-zise, problemă deosebit de complexă în sine, conţine o mare doză 
de subiectivism şi e, până la urmă, cât se poate de dificil de stabilit, chiar şi 
în asemenea condiţii. 
 Totuşi, societatea, ansamblul social, are nevoie, pentru moment, de 
o doză mult mai mare de certitudine decât o poate da acest mecanism al 
valorii, ce acţionează în timp, de factură - să zicem – intrinsecă în ceea ce 
priveşte  opera artistică, cea literară în particular. Şi atunci, în acest caz, 
intervin o serie de alte mecanisme, de natură economică mai ales, care 
impun o serie de criterii mai mult sau mai puţin arbitrare. Societatea, 
editorul în speţă, nu-şi poate permite, în mod obiectiv între anumite limite 
(dar oare cine fixează aceste limite ?), să investească în ceva, fără a avea, cât 
de cât, certitudinea succesului. Şi e vorba de investiţii financiare deosebite, 
de creativitate, de muncă, de zeci de persoane cu o calificare cel puţin 
medie, cât şi, desigur, de timp, timp socialmente necvesar pentru realizarea, 
poate, a unor alte valori materiale ori spirituale. Evident, ajungem astfel la 
noţiuni de ordin economic: cheltuieli materiale, forţă d emuncă, retribuţia 
acesteia, productivitate şi, nu se poate altfel, profit, beneficiu, exploatare 
chiar. 
 Valoarea comercială ce devine astfel elaborată este o necesitate, în 
bună măsură obiectivă, din perspectiva socială. Dar este, din punctul de 
vedere al operei literare, artistice, oarecum exterioară, extrinsecă, ce nu 
aparţine, în mod direct, esenţei sale. Avem destule cazuri când valori 
artistice de răsunet mondial azi, perene prin adânca lor umanitate şi 
maturitate a realizării, nu şi-au găsit o confirmare „comercială” imediată, în 
epocă. Şi poate nici mai târziu, ci abia la distanţă de secole. Să ne gândim la 
Van Gogh, care n-a vândut nici un tablou în timpul vieţii sale, ori la 
Mozart, ros de sărăcie înainte de moarte, ori Bach, „descoperit” abia la trei 
secole după moarte, sau, poate, în domeniul literaraturii la un Maiakovski, 
dar şi mulţi, mulţi alţii. 
 Putem deci afirma, cu deplină convingere, că, deseori, între 
valoarea artistică şi cea comercială există o oarecare disjuncţie, dacă nu 
chiar o opoziţie. Societatea îşi impune cerinţele ei de moment asupra artei 
în felul său şi în toate epocile, fie că este vorba de genuri literare, 
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dimensiuni, tehnici şi mijloace de expresie, fie asupra valorilor, idealurilor 
promovare de către autor.. care nu întotdeauna au o influenţă pozitivă 
asupra autorilor şi a publicului. 
 Aşa cum am arătat, există tendinţa, chiar foarte accentuată uneori, 
de a lua în considerare opera de artă doar sub aspect comercial, de a o 
transforma într-un obiect vandabil, cu scop esenţialmente mercantil. 
 Astfel apar mari companii, identice ca organizare şi ţel cu oricare 
altele din lumea contemporană, specializate în comerţul artistic, putându-se 
vorbi, în ultimul timp, de un adevărat complex literar-industrial, cu profil 
artistic. O serie de mari întreprinderi îşi extind activitatea, şi aşa 
multilaterală, şi asupra editurilor, a presei, desigur nu fără un profit fabulos. 
Iar acesta depăşeşte, cu siguranţă, de câteva ori, chiar şi veniturile unui 
scriitor de succes, cel care primeşte doar o mică parte din profitul obţinut 
prin drepturile sale de autor. 
 „Valorile”  artistice astfel promovate sunt în consecinţă producţii de 
duzină, etalând, pe lângă vulgaritate şi superficialitate şi un prost gust 
evident, apelând nu odată la instincte ce nu fac cinste speciei umane. Aşa 
apar adevărate noi genuri „artistice”, inexistente acum câţiva ani – „soap-
opera” americană ori telenovelele sud-americane la TV, literatura şi filmele 
„porno” ori „horor”, sau o parte a literarurii aşa-zis „bune”, concretizată în 
„best-seller-uri” care, cu toate tirajele lor impresionante, nu vor candida 
niciodată la Premiul Nobel ori orice fel de alt premiu literar. Să nu mai 
vorbim de aspectele tradiţionale ale kitsch-urilor culturale, evidente prin în 
imensa publicistică de scandal, „galbenă”, a tabloidelor, majoritatea 
romanelor poliţiste, ori cele romantic-melodramatice, pe gustul 
domnişoarelor de pension moderne. Dacă filmele porno ating 40 % din 
întreaga producţie cinematografică a Franţei culturale de ex., a acelei Franţe 
cuturale par excelence, atunci, unele dintre aceste best-seller-uri, 
supradimensionate în lipsa lor de consistenţă, ajung, uneori la tiraje 
incredibile de milioane de exemplare vândute. Harold Robins- scriitor 
american în viaţă, despre care sigur e că n-aţi auzit, are 200 mil. exeplare 
tipărite, la abia 15 titluri de cărşi, şi acelea de senzaţie. 
 Publicul, literalmente îndopat cu asemenea ”valori” artistice, îşi 
modifică treptat cerinţele în direcţia propusă, spre enorma satisfacţie, şi mai 
ales beneficiu, al producătorilor, autori şi profitori laolaltă. Publicul. Da ! 
Pentru că este necesară o cultură solidă, de cea mai bună calitate şi chiar de 
voinţă pentru a rezista în faţa acestui adevărat asalt al kitsch-ului, ridicat la 
rang de valoare. Iar autorii, scriitori, muzicieni, pictori etc., devin simple 
angrenaje în mecanismul profiturilor, angajaţi de rând al firmelor, daţi fără 
scrupul la o parte daca nu mai au succes şi nu mai aduc profitul scontat. 
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 Unde este şi cum răzbate atunci, prin această avalanşă de valori 
comerciale, mai ales pseudovalori, adevărata ARTĂ, cea care, prin înaltul ei 
umanism dă sens vieţii, o înnobilează prin profunde trăiri şi sentimente? 
Pentru că, incontestabil, ea există şi îşi face, în cele din urmă, lor în 
conştiinţa publicului receptor, a lumii întregi, pe când pseudovalorile ajung 
să fie treptat eliminate, uitate, chiar dacă, pe moment întunecă peisajul artei. 
 Dincolo de aparenţe, se citeşte acum, în prezent, incomparabil mai 
mult decât în secolele anterioare. Dar, cititorul, publicul receptor este 
sufocat de aceste nonvalori ori pseudovalori, şi se găseşte prea adesea în 
situaţia de a nu putea discerne, de a nu putea face alegerea corectă. Prea 
puţini citesc revistele literare, şi acelea cam rare în ultima vreme, şi, dornici 
să citească, să se cultive, aleg pur şi simplu la întâmplare, piezând timpul cu 
false valori, în timp ce arta adevărată le scapă printre degete. Dar cum oare 
pot răzbate prin hăţisul apariţiilor ? După părerea noastră tot prin 
receptare: cărţile, filmele, spectacolele de teatru bune trebuie receptate 
pentru că sunt Bune, iar cele proaste trebuie şi ele văzute, citite ... ca să poţi 
vedea, judeca tu însuţi şi să-ţi dai seama, treptat, cu timpul e drept, de 
adevărata valoare. 
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Cristina TÎRHAŞ 
 
 

AJUTORUL ÎNTRE GENERAŢIILE FAMILIALE: 
ALTRUISM, NORMĂ MORALĂ SAU  NECESITATE?  
 

Teoretizări  psihosociologice. Multe dintre raţionalizările fenomenului 
ajutorului (schimbului informal) din familie  împărtăşesc asumpţia că părinţii 
investesc timp, energie şi bani în îngrijirea, creşterea şi educaţia copiilor până 
când aceştia vor deveni adulţi, comportament care va genera mai târziu răsplata 
ajutorului, ca „întoarcere” a datoriei către părinţii vârstnici şi dependenţi. Această 
răsplătire sau asumpţia reciprocităţii este una explicită în  multe din aceste modele 
justificative (reciprocitate, solidaritate) şi implicită în altele (ataşamentul 
emoţional). De exemplu, în cursul vieţii, ataşamentul adultului faţă de părinţi 
este mai puternic atunci când nevoile copilului sunt asigurate la cote optime de 
către aceştia. Copilul adult mai puternic ataşat emoţional de un părinte care a 
avut grijă de el este mai „predispus” să-i aloce resurse acestuia la bătrâneţe decât 
părintelui faţă de care manifestă un ataşament mai scăzut. Asumpţia 
reciprocităţii lipseşte doar în modelele obligaţiei familiale normative, 
altruismului şi datoriei morale.         

Mai recent, unele dintre explicaţiile privind suportul intergeneraţional au 
fost criticate deoarece nu recunosc ambivalenţele inerente în relaţiile 
intergeneraţionale (Connidis & McMullin, 2002). Criticile au vizat cu precădere 
modelul solidarităţii şi al obligaţiilor familiale normative, dar acestea se aplică şi 
altor variante care simplifică excesiv şi generalizează resorturile care stau la 
baza transferurilor intergeneraţionale. Modelul ambivalenţei argumentează că 
relaţiile intergeneraţionale sunt caracterizate de sentimente şi motivaţii atât 
pozitive cât şi negative în a oferi sau nu ajutorul. 

Literatura de specialitate psihosociologică (dar şi antropologică sau 
microeconomică) operează aşadar cu câteva modele explicative ale schimbului 
bidirecţional (atât dinspre generaţia adulţilor mai tineri spre generaţia mai 
vârstnică, cât şi invers) în familie. Cele mai cunoscute astfel de modele, care 
dealtfel nu sunt exclusive, se concentrează în următoarele direcţii: ● Norma 
obligaţiei familiale, definită ca datorie prescrisă cultural şi având la bază rudenia 
(Piercy, 1998). Schimburile între generaţii sunt îndatoriri care trebuie 
îndeplinite deoarece indivizii sunt înrudiţi între ei; ● Altruismul bazat de rudenie, 
teză preluată din teoriile evoluţioniste, presupune o predispoziţie naturală 
(genetică) înspre ajutorarea celor care sunt înrudiţi genetic (Cheal, 1988). 
Explicaţia se inspiră şi din teorii micro-economice care afirmă că resursele sunt 
transferate spre rude deoarece aceasta îl face pe „donator” mai mulţumit decât 
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ar face-o distribuirea lor alternativă (şi spre persoane neînrudite). Această din 
urmă explicaţie se aplică transferurilor dinspre cei mai în vârstă spre cei mai 
tineri (Silverstein et al., 2002); ● Altruismul bazat pe îmbătrânire şi poziţia 
generaţională conectează argumentele date de teoriile cursului vieţii. Se merge pe 
ideea că vârstnicii sunt mai interesaţi de menţinerea relaţiilor intergeneraţionale 
decât membrii mai tineri ai familiei (numită şi ipoteza mizei intergeneraţionale – 
Giarrusso, Feng & Bengtson, 2004). Ca rezultat, adulţii mai vârstnici vin cu mai 
multe resurse (mai ales afectiv-relaţionale, dar şi prin diverse servicii, în special 
îngrijirea nepoţilor) spre rudele mai tinere decât invers; ● Generată de teoriile 
schimbului social şi economic, norma reciprocităţii presupune că tinerii le 
datorează părinţilor efortul anterior de a-i creşte şi educa, iar această datorie 
trebuie răsplătită (Silverstein et al., 2002). Există numeroase variante ale acestor 
teorii ale reciprocităţii, dar toate au în comun raţionamentul că adulţii mai tineri 
îşi ajută părinţii în specia pentru a-i răsplăti pentru ajutorul din trecut; ● Micro-
transferurile intergeneraţionale sunt o datorie morală care trebuie îndeplinită dacă 
aceasta se află în concordanţă cu credinţele religioase sau cu standardele morale 
(Finch, 1989); ● Ajutorul este asigurat de rude faţă de care există ataşament 
emoţional (Cicirelli, 1993). Transferurile intergeneraţionale sunt mai frecvente în 
cazul relaţiilor familiale apropiate (strânse) decât în cazul celor distante; ● 
Schimbul familial ca funcţie a solidarităţii intergeneraţionale are două variante. Prima 
afirmă că transferurile se datorează normei obligaţiei familiale, afecţiunii şi 
ataşamentului emoţional, adică unui ansamblu de oportunităţi care facilitează 
interacţiunile între generaţii şi percepţia că schimburile intergeneraţionale 
trebuie să fie reciproce (Bentson, Giarrusso, Silverstein & Wang, 2000). O altă 
formulă a modelului solidarităţii intergeneraţionale afirmă că transferurile se 
bazează pe contacte frecvente, sentimente pozitive, acord cu valorile, 
angajamentul de a înfăptui obligaţiile şi creează astfel o structură de 
oportunităţi pentru acţiune (Rossi & Rossi, 1990). 

Schimburile intergeneraţionale în studii occidentale. Cele câteva 
modele cunoscute ale schimbului intergeneraţional (J.R. Behrman et al., 1995; 
G.O. Hagestad, 1995) se referă la realităţi americane sau vest-europene şi nu 
propun analiza fenomenului de schimb şi la alte societăţi (post-comuniste, în 
tranziţie, ale lumii a treia, simple). Multe din aceste cercetări s-au axat pe 
modelele tipurilor particulare de sprijin şi schimb între rude (bani, îngrijirea 
copiilor, suport moral-afectiv), neglijând legăturile dintre diferitele variabile 
implicate în procesul schimbului în grupurile familiale, fapt care a condus la 
unele critici, venite mai ales pe linia abordării compozite. În plus, într-un astfel 
de demers trebuie avute în vedere şi fenomenele socio-demografice 
contemporane, care nu sunt de neglijat, mai ales în societăţile vestice. 
Analizând structura şi durata rolurilor şi relaţiilor familiale în ciclul vieţii contemporane 
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occidentale (Bengtson et al., 1990; Goldman, 1986, apud Harper, 2002), s-a 
propus conceptul de verticalizare a structurii familiale. Este vorba de reducerea 
numărului de rude pe axa „orizontală” (fraţi/surori, verişori/verişoare, 
unchi/mătuşi), crescând în schimb numărul de generaţii „verticale” (bunici, 
străbunici, stră-străbunici). În 1990, o cincime dintre femeile americane de 
peste 80 de ani, erau stră-stră-străbunici. Este vorba de familii cu 5 generaţii 
verticale. În 199520, mai mult de jumătate dintre cetăţenii americani erau 
membri au unor familii cu patru generaţii (Bengtson, 1995, apud Harper, 
2002). Situaţia este similară în Europa Occidentală. Fenomenele de contracţie 
intergeneraţională (descreşterea numărului membrilor din interiorul fiecărei 
generaţii – pe orizontală), respectiv de extensie intergeneraţională (o creştere a 
numărului de generaţii – pe verticală) aduc serioase modificări în stilul de viaţă 
al adulţilor maturi. În primul rând, „generaţia sandwich” se poate dubla: părinţii 
care au în grijă copiii dar şi proprii părinţi, apoi bunicii cu copii adulţi (şi 
eventual nepoţi), dar şi cu părinţi în viaţă. Amânarea tranziţiilor în ciclurile de 
viaţă din ţările vestice aduce după sine şi lărgirea spaţiilor intergeneraţionale: 
tinerii părăsesc mai târziu casa părintească, se căsătoresc şi fac copii mai târziu, 
ca atare, rolul de bunic(ă)/străbunic(ă) este şi el amânat. Un efect pozitiv este 
faptul că părinţii şi copiii lor maturi îşi petrec o mai mare parte din viaţă 
împreună ca adulţi. Pe de altă parte, din ce în ce mai mulţi maturi din ţările 
dezvoltate au şi vor avea din ce în ce mai mulţi părinţi şi bunici vârstnici, odată 
cu creşterea speranţei de viaţă. Ceea ce antrenează presiuni familiale sporite (de 
suport financiar, de schimburi intergeneraţionale în sens larg, dinspre 
categoriile de mijloc spre cele periferice).   

O altă chestiune este cea a modelelor culturale (prescripţii, cutume, 
standarde moral-religioase) care se prezumează că impun atitudini cvasi-
standardizate în raporturile dintre generaţii. Antropologii culturali au înregistrat 
însă o serie de diferenţe notabile în comportamentul adulţilor tineri faţă de 
părinţii vârstnici chiar în interiorul unor culturi simple, omogene, tradiţionale. 

Statutul de vârstnic (în familie şi comunitate) este, desigur, diferenţiat de 
la cultură la cultură. Totuşi chiar unii specialişti cad în eroarea generalizării 
dihotomiei inter-culturale. Adeseori se afirmă că îmbătrânirea este o experienţă mai 
avantajoasă (avantajată) în unele culturi decât în altele, în special în cele 
tradiţionale, bazate pe agricultură, creşterea animalelor, vânătoare şi cules. De 
asemenea, circulă ideea că industrializarea şi stratificarea socială au eliminat 
acele suporturi familiale tradiţionale care ofereau stabilitate şi armonie vieţii 
vârstnicilor, iar bătrânii societăţilor occidentale dezvoltate sunt percepuţi ca 
mult mai vulnerabili decât cei ai celor simple, tradiţionale. Însă situaţia vârstei a 

                                                 
20cf. The Health and Retirement Survey şi AARP Intergenerational Linkages Survey, USA 
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treia este în lumea contemporană mult mai complexă şi nuanţată decât o 
sugerează aceste asumpţii generale. Aşa cum arată studiile efectuate pe nivelul 
de trai şi stilul de viaţă al vârstnicilor din diferite societăţi contemporane, 
bătrânii din societăţile vestice dezvoltate par să fie mult mai bine îngrijiţi instituţional decât 
au fost vreodată în alte timpuri sau decât sunt azi în culturile simple (de obicei aflate în 
state în curs de dezvoltare sau subdezvoltate). Desigur că, din aceste 
considerente obiective, e mai bine să fii bătrân în unele societăţi decât în altele, 
iar în interiorul fiecăreia dintre ele, persoanele care posedă un status 
socioeconomic mai ridicat sunt, în general mai bine îngrijite (sau se îngrijesc ele 
însele mai bine) decât cele care posedă un status scăzut. 

Sociologul Leo Simmons (1945), în The Role of the aged in primitive society a 
fost primul care a strâns şi exploatat datele etnografice acumulate de misionari, 
colonişti şi etnografi din secolul al XIX-lea cu privire la vârstnicii din 71 de 
societăţi non-industrializate, examinând statistic statusul vârstnicilor şi 
comportamentul familiei faţă de aceştia. El a demonstrat cât de largă şi diversă 
este atitudinea faţă de cei bătrâni şi complexitatea factorilor care conduc la un 
model de comportament cultural faţă de o categorie de vârstă. În societăţile 
simple, cu tehnologie primitivă, securitatea socială a celor foarte bătrâni 
(superaged) era asigurată şi întreţinută prin implicarea activă a acestora în 
activităţile cotidiene ale gospodăriei şi familiei, în sistemul de schimb de servicii 
şi prin contribuţia lor – nu doar onorifică – la viaţa civilă şi religioasă. Două 
decenii mai târziu, antropologii Margaret Clark şi Barbara Anderson, în Culture 
and Aging (1967, apud C. Fry, 1999) au utilizat paradigma Şcolii şi Personalităţii 
pentru a analiza bolile mentale şi sănătatea la vârsta a treia. Autoarele au lansat 
ipoteza (validă şi astăzi) că între valorile culturale şi sănătatea mentală există o 
asociere pozitivă. Orientarea axiologică induce aşteptări şi presiuni diferite, 
conducând  la o îmbătrânire de succes (succesfully aging) şi la o sănătate mentală 
ridicată în societăţile care integrează vârstnicii în activităţile economice, sociale, 
religioase etc.  

Poate cea mai dezbătută teorie despre îmbătrânire a fost formulată de 
sociologul Donald Cowgill şi antropologul Lowell Holmes (1972), care, 
analizând modernizarea în raport cu înaintarea în vârstă şi atitudinile familiale, 
propun o teorie complexă care asociază marginalizarea bătrânilor cu 
modernizarea. Explicit, ipoteza se bazează pe corelarea dintre variabile 
independente (cum ar fi tehnologia de producţie, tehnologia sănătăţii, 
urbanizarea şi educaţia) şi variabila dependentă a statusului bătrânilor. 
Respectiva abordare a generat numeroase polemici şi revizuiri. Datorită 
dificultăţilor care intervin în analiza modernizării şi îmbătrânirii, ea a contribuit 
– indirect – mai mult decât oricare alta la relevarea ulterioară a diversităţii 
culturale a procesului de îmbătrânire şi a relaţiilor familiale. Impactul modernizării 
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asupra îmbătrânirii şi schimburilor în familiile tulpină este un proces uneori 
prea idealizat, iar alteori prea minimalizat, dezvoltarea socială de tip modern în 
sine nereuşind să lămurească complet şi o anumită evoluţie culturală (implicit 
în problema îmbătrânirii). Stereotipia care condensează nostalgic ideea 
paradisului comunitar al vârstnicilor din culturile mici se poate formula astfel: 
viaţă bătrânilor în aceste societăţi era / este mai liniştită şi fără griji, ei fiind înconjuraţi de 
dragostea familiei şi respectaţi de cei mai tineri. Într-adevăr în aceste societăţi simple, 
de regulă iliterate şi relativ omogene, în general îmbătrânirea era/este asociată 
cu o creştere treptată a valorii sociale şi de aici a respectului faţă de experienţa 
de viaţă a bătrânilor. În multe societăţi contemporane, în care pattern-urile de 
comportament tradiţionale sunt încă active (unele zone din China şi India, 
Japonia, triburi africane etc.), vârstnicii deţin un status social ridicat şi sunt 
întreţinuţi de copii şi nepoţi până la moarte. În altele însă, dificultăţile de ordin 
economic au condus la conduite de neglijare şi abandon faţă de bătrâni atunci 
când aceştia nu se mai puteau întreţine singuri.  

Cercetările din ultimele decenii privind comportamentul 
intergeneraţional au demontat ideea – diseminată cu sagacitate în opinia 
publică – că persoanele vârstnice şi dependente din societăţile industrializate sunt 
abandonate de copii, care plasează în sarcina instituţiilor abilitate sarcina 
îngrijirii acestora. Normele fundamentale stricte ale reciprocităţii sunt de multe 
ori inversate: poate de cele mai multe ori sacrificiul părinţilor nu va putea fi 
compensat cantitativ de copii, sau invers. Anumite forme de schimburi pot să 
fie efectuate în ordine ascendentă, altele descendent. Astfel, persoanele în 
vârstă şi adulţii pot aduce tinerei generaţii mai mult ajutor financiar în timp pe 
care, practic, ei nu îl primesc în aceeaşi măsură. Însă copiii pot oferi mai mult 
ajutor concret cum ar fi serviciile şi îngrijirile, reparaţii în locuinţe, executarea 
sarcinilor domestice. Se pune aici problema normei reciprocităţii: având grijă de 
proprii părinţi şi investind simultan în proprii copii, te aştepţi la o perpetuare a 
acestui model în perioada în care vei fi în poziţia defavorizată a vârstnicului.  

Modelele teoretice ale suportului (material, prin servicii şi simbolic) 
familial, cu precădere cele ale schimbului între părinţi şi copiii lor adulţi s-au 
materializat aşadar într-o serie de studii occidentale (J. Mancini şi R. Bileszner, 
1989; D.P. Hogan, J.J. Eggebeen şi C.C. Clogg, 1993; V.L. Bengston şi R.A. 
Harrotan, 1994; S. Harper, 2002; E. Larkin, D. Frielander, S. Newman, R. 
Goff, 2004; L. Ganong, M. Coleman, 2006). Deşi insistenţe pentru elaborarea 
unor teorii şi modele „locale”, care să vizeze diverse realităţi româneşti, sunt 
prezente la sociologii de la noi din ţară (P. Iluţ, 2005, 2007; D. Sandu, 1999, 
2005), cercetări extensive privind stilul de viaţă al generaţiilor familiale de la 
noi, mai concret natura schimbului intergeneraţional şi a factorilor determinanţi 
nu a fost cercetată suficient de riguros şi extensiv. Fără a avea nici noi astfel de 
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pretenţii, vom rezuma aici rezultatele unei cercetări exploratorii21 care a urmărit 
dacă se pot regăsi anumite modele specifice de schimb familial în spaţiul socio-
cultural transilvănean. Considerăm că astfel se poate contura prevalenţa 
anumitor forme de schimb pe categorii sociodemografice, detaşarea unor 
analize şi explicaţii specifice mediului familial românesc.      
Schimbul intergeneraţional în familii transilvănene. Aşa cum am arătat în 
prima parte a textului, în ştiinţele socioumane se ridică din ce în ce mai 
frecvent  problema dacă nu cumva abordarea în termeni utilitarişti a capitalului 
social în problematica schimburilor intergeneraţionale lansată de G. Becker şi 
M. Murphy (1988) nu eludează contextele socio-culturale diferite de cea 
americană (mai larg, occidentală). Exemplele pe care se bazează respectiva 
paradigmă sunt exclusiv împrumutate din spaţiul occidental, dintr-o 
perspectivă relativistă teoretizarea fiind sensibilă criticilor. E dealtfel uşor de 
constatat că în alte societăţi stratificate (este evident că la cele nestratificate 
contraargumentele la adoptarea necritică a analizei beckeriene sunt şi mai bine 
fondate), cum ar fi cele foste comuniste (România), comportamentul efectiv 
inter-generaţii are două mari elemente de specificitate care pot conduce la o ajustare 
în eventuala aplicaţie punctuală a teoriei respective la alte societăţi decât cele 
occidentale: a) Pe de o parte, există încă un oarecare tradiţionalism de tipul celui 
rural în mentalitatea indivizilor, chiar la cei care trăiesc de o generaţie sau două 
în mediul urban, care ar putea face ca altruismul intergeneraţional să aibă o 
bază cutumiară şi nu neapărat una de tip costuri-beneficii sau altruistă în sensul 
opţiunii de viaţă. Situaţia poate deriva din „vechimea” insuficientă a 
industrializării şi urbanizării în societăţile care au trecut destul de repede de la o 
economie agrară la una industrializată. Migraţia rural-urban nu a condus 
neapărat şi la o modernizare a mentalităţii direct proporţională cu viteza 
urbanizării, în rândul indivizilor antrenaţi în fenomenul respectiv. Aceste 
observaţii nu iau în calcul trecerea societăţii de la comunism la capitalism, 
deoarece consider că transferul intergeneraţional nu are o legătură directă şi 
evidentă cu sistemul socio-politic în sine, ci mai degrabă cu efectele acestuia 
(printre care degradarea nivelului de trai a unor categorii – care constituie 
următorul element analizat); b) În preambulul acestui punct al demersului 
nostru în nuanţarea asumpţiilor beckeriene, pornim de la unele cercetări (K. 
Newton, 1997; G. Bădescu, 2003) vizând capitalul social şi încrederea generalizată22 

                                                 
21Prima parte a cercetării a fost expusă şi în teza de doctorat (C.Tîrhaş. Ciclul vieţii: 
Sociologia şi antropologia vârstelor; Cu privire specială la comunităţi din Munţii Apuseni. 
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 2004), iar rezultatele investigaţiilor ulterioare 
au fost publicate într-un volum colectiv (Tîrhaş, 2008). 
22Încrederea generalizată este „încrederea în oameni pe care nu îi ştim şi care este 
probabil să fie altfel decât noi” (Uslaner, 1999, apud G. Bădescu, 2003, p.112). 
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(bazată pe indicii standard WVS – World Value Surveys şi EVS – European Values 
Surveys) în raport cu gradul de democratizare, înregistrate în România şi alte 
state est-europene. S-ar putea apoi continua raţionamentul: dacă statuarea 
conceptului de încredere generalizată ca fiind o variabilă independentă cu un mare 
grad de relevanţă în comportamentele colective şi plusarea pe valoarea ei 
explicativă în cadrul fenomenelor sociale par puţin forţate în unele studii, în 
schimb aplicarea ideii în analiza grupului familial, şi îndeosebi la nivelul 
schimbului intergeneraţional (ca şi componentă a capitalului social), pare mai 
productivă. Această asumpţie generală este dezvoltată în continuare.  

Demersul nostru analitico-empiric se inspiră şi din datele şi concluziile 
unor studii efectuate pe subculturile sărace comparativ cu clasa de mijloc din 
SUA (D.P. Hogan, J.J. Eggebeen şi C.C. Clogg, 1993), care au arătat că 
schimburile intergeneraţionale sunt cu atât mai inconsistente material şi simbolic cu cât 
categoria este mai săracă (dar şi marginală social, sau cu slabă densitate comunitară. 
Legat de densitatea reţelei sociale, comunitare, intervin deosebiri legate de 
funcţionalitatea internă a schimbului, în funcţie de gradul de coeziune socială a 
grupului, cum ar fi comunităţile sărace de chinezi de azi sau irlandezii din 
America începutului de secol, care perpetuau un schimb intergeneraţional 
intens, spre deosebire de comunităţile contemporane de mexicani sau 
afro-americani care nu o fac). Pe de altă parte, aceiaşi autori arată că: cu cât 
categoria este mai bogată (clasele de sus), cu atât schimbul se desfăşoară mai frecvent prin 
daruri şi elemente simbolice, iar pentru clasa de mijloc (desigur şi în acest caz contează stratificarea 
clasei de mijloc însăşi în „sus”, „mijloc”, „jos”) schimbul material şi de servicii este cel mai intens, 
şi cel simbolic este mai redus decât în cazul categoriilor superioare.  

Ceea ce am propus aşadar ca ipoteză generală privind schimburile în 
familia transilvăneană a fost că, pentru categoriile sărace, schimbul se 
orientează preponderent înspre varianta mai facilă/funcţională, şi anume 
serviciile intergeneraţionale, şi mai puţin schimbul material şi simbolic, respectiv cel 
financiar, ultimele rămânând mai specifice celor din categoriile de mijloc-sus. 
Aceasta cu atât mai mult cu cât la noi sărăcia nu intervine numai asupra 
schimburilor în sine dintre indivizi, datorate veniturilor mici, ci rezultă dintr-o 
coordonată macrosocială: distribuirea infimă a cheltuielilor publice pentru 
asistenţă socială. Ulterior, premisa şi-a modificat din consistenţă pe fondul 
emigraţiei forţei de muncă mai ales din păturile sărace, care au început să 
trimită bani acasă, manifestându-se implicit o scădere a schimburilor în sfera 
serviciilor.   

Studiul (efectuat în două etape: 2003 şi 2006-2007) a urmărit 
evidenţierea modelelor de schimb intergeneraţional într-o localitate rurală 
(Sohodol, AB), respectiv urbană (Cluj-Napoca), date completate în a doua 
etapă şi în alte localităţi. Cercetarea încearcă o clarificare a problemei, urmărind 
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comparativ dintr-o perspectivă sociologică (prin anchetă sociologică pe bază de 
chestionar23 şi interviu - povestea vieţii) structura şi factorii schimbului 
intergeneraţional în ruralul şi urbanul transilvănean (judeţele Alba, Bihor şi 
Cluj). 

Analizând poveştile de viaţă, am construit, ca punct de plecare, 
unele forme de schimb, diferenţiate pe stiluri de viaţă. Acestea depind de 
coordonate destul de obiective: mediul de rezidenţă, venitul şi educaţia, vârsta 
părinţilor şi implicit cea a bunicilor, sexul subiecţilor.  

O importanţă particulară în cercetare a avut-o delimitarea formelor concrete 
de schimb (sprijin), pe care le-am împărţit în patru: bani – oferă/primeşte, consiliere 
– oferă/primeşte, îngrijire – oferă/primeşte şi servicii – oferă/primeşte. Am vizat 
în întrebările referitoare la sprijinul intergeneraţional doar două generaţii adulte, 
cea a părinţilor (numiţi bunici) şi cea a copiilor cu copii (numiţi părinţi). Pentru 
a nu complica fără rost schema schimbului, nu am introdus schimbul 
părinţi-copii (majoritatea minori, liceeni sau studenţi) deoarece acesta este, 
aproape fără nici o excepţie, unidirecţionat dinspre părinţi spre copii.  
Cine, pe cine, cât şi cum ajută ?Fiicele adulte oferă mai multă asistenţă – 
sfaturi, servicii casnico-gospodăreşti – părinţilor vârstnici, pe când fiii oferă mai 
mult ajutor în gospodărie şi sprijin material. 

►Bunicii care au copii în afara localităţii primesc ajutor mai rar decât cei care stau 
în aceeaşi gospodărie sau localitate cu copiii. 

►Cei care locuiesc la periferie în rural au un schimb reciproc foarte redus, la 
toate formele de schimb. Totuşi, aici domină serviciile (ajutorul în activităţile 
agricole).  

►Cei foarte săraci – cei cu pensii mici, şomerii, familiile cu mulţi copii - 
manifestă o anemie în structura schimbului la toate tipurile de schimb, chiar 
dacă primul în ierarhie este schimbul de servicii (îngrijirea nepoţilor de către 
bunici, ajutorul la munca câmpului, periodic sau sporadic al părinţilor la 
activităţile agricole şi gospodăreşti). Schimbul în sfera financiară şi a bunurilor 
precum şi cel simbolic (telefoane, scrisori, cadouri) este extrem de redus sau 
absent. 

                                                 
23Chestionarele au fost aplicate unui număr de 204 subiecţi, dintre care au rămas 
valide 180  (87 în mediul urban, 93 în rural). Cercetarea din Cluj-Napoca a avut 
loc în toate cartierele municipiului, prin metoda pasului. În rural, s-a aplicat 
chestionarul în cele 13 sate ale comunei Sohodol, străzile şi casele fiind selectate 
după acelaşi procedeu. Am denumit actorii schimbului intergeneraţional în 
următorul fel: Prima generaţie – bunic(ă); A doua generaţie – părinte; A treia 
generaţie – nepot. Cu această terminologie am operat în continuare. 
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►Cei cu o stare materială bună – sat sau oraş – practică cel mai frecvent 
schimbul material-financiar (apartament pentru copii, bunuri de folosinţă, bani) 
şi apoi cel din sfera seviciilor şi asistenţei. Pe ultimul loc se află schimbul 
simbolic (telefoane, scrisori, cadouri), dar ele sunt oricum mai numeroase aici 
decât la celelalte categorii după criteriul stării materiale.  

►Există diferenţe în funcţie de vârsta bunicilor – generaţia acestora – în ceea ce 
priveşte conţinutul şi ierarhia schimbului intergeneraţional. Avansarea în vârstă 
conduce la modificarea nevoilor şi stilului de viaţă şi deci a structurii 
schimbului. Cu toate acestea, schimbul rămâne activ, chiar dacă prin alte 
elemente decât la categoriile mai tinere de vârstă. Diferenţa dintre efortul 
părinţilor în sprijinul bunicilor şi cel al bunicilor în sprijinul părinţilor devine 
foarte mare doar după depăşirea vârstei de 75 de ani.  

►Bunicii primesc ajutor financiar de la copiii lor adulţi plecaţi la muncă în 
străinătate. În acest caz, indiferent dacă sunt din mediul urban sau rural, 
schimbul constă în servicii din partea bunicilor în îngrijirea nepoţilor, 
întreţinerea/administrarea gospodăriilor celor plecaţi, suport afectiv.  

Premisa teoretică de la care a pornit acest demers s-a confirmat doar în 
parte. Într-adevăr, fenomenul schimbului intergeneraţional depăşeşte în 
manifestările sale simpla logică utilitaristă sau cea teoretizată de reprezentanţii 
curentului capitalului social. Cu toate acestea, conform instrumentării care ne-a 
fost la îndemână, a reieşit că modelele altruistice sau cutumiare (datorie morală, 
funcţie a solidarităţii intergeneraţionale, norma obligaţiei familiale) sunt mai 
puţin frecvente decât modelele „funcţionale” (norma reciprocităţii, utilitarismul 
contextual şi ambivalenţei).  

În acelaşi timp însă, considerând că aceste aspecte trebuie investigate 
mai îndeaproape şi neavând la îndemână date despre  schimburile generaţionale 
familiale din trecutul societăţii româneşti, nu putem ilustra dimensiunile 
schimbărilor atitudinale şi de comportament din familia românească, antrenate 
de transformările socio-economice din ultimele decenii. Le putem însă evalua 
pe cele din prezent şi estima unele evoluţii viitoare. 
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Daniela GIFU 
 
 

Artur Silvestri (1953-2008) 
călăuza primilor mei paşi literari 

 
 

A fost odată ca 
niciodată un neobosit 
cărturar înobilat cu iubire, 
intuiţie, putere moralizatoare, 
voinţă,  discreţie, îngăduinţă, 
atenţie, conştienţă, dreptate, 
strălucire, blândeţe, nobleţe 
spirituală… Dorinţa de a-l 
rememora nu e doar una 
morală, ci şi una de 
recunoaştere a calităţilor 
catalizatorului şi 
protectorului de spirite 
culturale comparabile cu 
virtuţile apostolilor. Într-o 
Românie confuză, incapabilă 
să-şi ridice şi urmeze 
propriile modele culturale, 
agitată de inerente lupte generaţioniste, continui să sper… De undeva, dintr-
un asemenea colţ românesc, aveam să-l întâlnesc... 

Mi se întâmplă, chiar şi acum, la şapte luni de la adormirea atot-
odihnitoare, să deschid e-mailul cu acea stranie convingere că voi afla un 
mesaj de la neobositul meu îndrumător literar. Nu numai că exemplarele 
sale epistole, scrise instructiv, fermecător, profund reuşeau să-mi 
trezească copleşitoarea nevoie de a mă desprinde din ghearele neputinţei 
în care lâncezeam adesea neiertător, nu numai că-l simţeam cu adevărat 
preocupat de proiectele poate prea îndrăzneţe uneori ale unei tinere mult 
prea introspectivă, dar ştia şi cum să anime un climat relaţional, chiar dacă 
era doar virtual, păstrând permanent o aromă elevată, părintească, 
mobilizatoare. Intervenea cu discreţie în momentele fireşti de frământare, 
glisând cu eleganţă mici poveţe în jurul lor, care-mi stârneau nevoia de a 
mă exprima fără rezerve, cu încredere şi viu interes. Nu lipseau 
observaţiile de mare fineţe, formulările rafinate, care - în cele din urmă – 
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mă călăuzeau discret spre finalizarea chibzuită a cuvântului început cu 
stângăcie. Se implica atât afectiv, cât şi cerebral şi reuşea să te convingă 
să-i urmezi cu încredere recomandările.  

În 2007, o prietenă, înzestrata scriitoare Hanna Bota, îmi dăduse 
adresa de e-mail a lui Artur Silvestri, spunându-mi să-i trimit negreşit şi cu 
încredinţare câte ceva din încercările mele literare. Zis şi făcut… La urma 
urmei, eram deja contaminată şi trebuia să aflu leacul la vreun vraci; şi nu 
oricare. Împrejurările au hotărât ca acela să fie Artur Silvestri. Lecţia celui 
ce mi-a modelat paşii literari n-o voi uita niciodată.  

Artur Silvestri – spre bucuria mea – mi-a dat binecuvântarea cu 
toată încrederea în potenţialul descoperit, cu neostenita-i generozitate, cu 
intenţia necondiţionată de a-mi îndrepta firesc, prudent umbletul 
scriitoricesc. S-a dovedit a fi un comentator subtil, profund şi nuanţat al 
însemnărilor mele, chiar dacă ele aparţineau unei promoţii mai noi, în 
căutarea unui stil potrivit firii. Respectul pentru cei iubitori de literatură 
am putut-o sesiza şi din atitudinea clarificatoare, din temeinica 
expresivitate a discursului, dar şi din mărinimia sufletului său (aveam să 
primesc în dar douăzeci de titluri scoase sub oblăduirea sau la iniţiativa lui 
Artur Silvestri). Prin urmare, pot spune că şansa nu m-a părăsit dacă 
începutul s-a profilat sub o critică obiectivă dar şi empatică, contopindu-
se parcă cu slova analizată până când textul devenea o oglindire a sinelui 
autorului.  

Încă de la primul său mesaj - Dragă Daniela, am primit şi am citit cu 
mult interes comentariile trimise; îmi va face plăcere să colaborezi la publicaţiile 
ARP. De altfel, ca să le cunoşti, am rugat un colaborator să ţi le prezinte, nu ştiu 
dacă a făcut-o până acum. Oricum, foarte curând cele două cronici vor apărea în 
TÂNĂRUL SCRIITOR şi în ECOUL. Ceea ce ar mai trebui, ar fi câteva detalii 
despre ceea ce ai scris până acum şi despre ce scrii astăzi. Mie îmi poţi spune orice 
socoteşti util pentru năzuinţele tale de scriitor; căci eşti scriitor. Cu doriri de bine, 
Silvestri - am simţit deschiderea, francheţea şi încuviinţarea sprijinului său 
ulterior. Aveam să devenim treptat, deşi timpul se dovedea neiertător de 
cele mai multe ori, apropiaţi prieteni.  

Mărturisesc că simt o durere apăsătoare că nu s-a ivit ocazia de a-l 
cunoaşte personal, însă puterea cuvântului scris şi împărtăşit cu atâta 
iubire de maestrul Artur Silvestri, pe parcursul unui an (2007-2008), mă va 
ajuta întotdeauna să ştiu unde să caut şi cum să izbândesc. Periplul literar 
prin revistele ARP a însemnat şi perioada mea de formare, dar - în aceeaşi 
măsură - şi de îndatorare faţă de munca uluitoare a inegalabilului iubitor şi 
descoperitor de valori cultural-literare autentice. Deschiderea alesului OM 
spre scrierile mele avea – cred – şi o motivare interioară: sesizase în timp 
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semnificaţia lor moralizatoare, uneori profund bisericească, în armonie cu 
căutările sale. Iată ce-mi scria în 28 iulie 2008 (fiecare mesaj era însoţit de 
semnificaţia creştină a zilei, aici - Sfinţii Apostoli şi diaconi: Prohor, 
Nicanor, Timon şi Parmena): Dragă Daniela, Iţi mulţumesc pentru gândul bun 
şi grija ce îmi arăţi. (…) Cartea pe care te gândeşti să mi-o dăruieşti mai poate 
aştepta, căci e posibil ca, până la sfârşitul lui septembrie, să nu fiu în România şi, 
deci, ar ajunge aproximativ ori s-ar întoarce. Sper să îmi dea Dumnezeu zile să o pot 
citi ţinând-o în mână. Despre prezentarea cărţii tale în viitor, la toamnă, vom putea 
vorbi mai târziu, ignorând dacă voi fi atunci în România; noi să fim sănătoşi. Mai 
degrabă aş prefera - dacă voi fi aici, şi voi putea participa - să nu vorbesc, căci nu fac 
parte dintre "vorbitorii de meserie" care spun orice despre oricine numai în ideea de a 
apărea drept vedete de reuniuni. O să scriu despre ceea ce ai scris şi probabil că va fi 
de preferat. Despre ce scrii acum, să fii sigură că sunt curios, mai ales că faci parte 
dintre intelectualii tineri cu un gen de atitudine "inconformă" care nu-ţi va aduce 
"notorietate de televizor ", dar mai mult ca sigur va însemna moraliceşte ceva; şi nu 
puţin... Dar despre acestea poate vom avea ocazia să mai vorbim. Ce ţi-aş putea dori? 
Să apuci de două ori mai mulţi ani decât am eu azi, dar să fii de zece ori mai puţin 
uzată decât sunt acum. Cu drag şi doriri de bine, Silvestri.  

Aceste planuri nu s-au mai putut materializa nicicând, dar cu atât 
mai mult   m-au întărit să dau ascultare ultimelor sale urări. Dumnezeu L-
a chemat Acasă chiar de Ziua Sf. Andrei - Protectorul României (30 
noiembrie 2008), al României tainice, cum o numea cu atâta jind 
maestrul. 

Era un om religios, aşadar? Cu siguranţă că era şi cerceta tot 
timpul munca sa şi pe a celor cu care lucra, fiindcă simţea privirea Celui 
ce-l hărăzise. Ştiam că adesea se retrăgea la mănăstiri pentru a-şi finaliza 
lucrările, fiindcă numai acolo timpul şi spaţiul nu puteau fi cuantificabile. 
Gândurile erau îmbrăcate în Cuvinte, care deveneau Creaţii. Pentru că, tot ce 
ne-a lăsat Artur Silvestri, face parte din patrimoniul României literare. 

Mulţumesc Cerului că am avut această nesperată şansă de a fi 
îndrumată - în foarte scurtă şi crudă vreme - cu cele mai potrivite ziceri 
care au avut asupra mea efecte benefice şi stimulatoare de a nu zăbovi nici 
o clipă pe fleacuri cotidiene perene. Şi câţi dintre scriitorii de azi îşi mai 
încep mesajele cu semnificaţia sacră a zilei respective, asemenea unui 
îndemn de plecare a capului şi de deschidere a inimii spre cei ce au 
cunoscut îmbunătăţirea?? 

Fiind unul dintre cei mai moralişti scriitori moderni, Artur 
Silvestri va dăinui printre pământeni, fiindcă scriitura sa va fi totdeauna 
un univers de cunoaştere şi de iniţiere pentru generaţiile viitoare. Tot ce a 
scris este ca un strigăt către cei iubitori de cuvânt scris cu dăruire, cu 
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seriozitate şi cu folos întru înfăptuirea destinului. De aceea, cei care l-au 
cunoscut, care i-au fost colaboratori, prieteni, camarazi în lupta împotriva 
nimicniciei noastre ca Neam…, acum au datoria să-i îndeplinească 
testamentul spiritual, să nu-i lase lucrarea în nepăsarea cotidiană, prăfuită 
şi ignorantă. Paşii marelui OM trebuie urmaţi şi nu abandonaţi şi luaţi în 
captiva secularizării ce învăluie cu repeziciune minţile sărăcite de iubire. 
Uitarea ne va curta, dar va veni momentul creionării propriului nostru 
epilog, când - sub greutatea delăsării - vom fi îndepărtaţi de la dreapta 
rânduială.  

Moştenirea lăsată de Artur Silvestri ne arată că spiritul autentic 
cultural românesc veghează permanent, lucrează prin şi pentru oameni în 
ritmuri pline de curăţie şi vigoare, ca o punte între cele două lumi: 
pământeană şi celestă. Dacă vom deveni antene ale undelor emise de a-l 
său spirit luminat, acesta ne va îndruma şi canaliza, indiferent de 
schimbările vremii… Din ce a realizat şi din ce nu a mai avut timp să 
împlinească unul dintre reperele fiinţei noastre spirituale, rămâne credinţa 
că vom continua…  
 
 

 
 
 
 
 
 



 82

Lucia DĂRĂMUŞ 
 

MOZART M-A FĂCUT SĂ  
IUBESC MAI MULT OAMENII 

 
Dialog între Lucia Dărămuş şi Prof. univ. dr. Nicolae Miu 

 
L.D.: Domnule 

Prof. Nicolae Miu, v-am ales 
pentru acest dialog din foarte 
multe motive, unul constând în 
dragostea pe care o aveţi faţă 
de muzica clasică, unii dintre 
oamenii de cultură ai Clujului 
numindu-vă ”singurul 
muzicolog în viaţă” 

N.M.: E puţin 
exagerat, dar recunosc că 
sunt unul dintre  martorii  
epocii de aur ai Operei 
Române din Cluj-Napoca. 
Datorită iubirii mele faţă de această instituţie şi datorită spectacolelor la care 
am participat şi care m-au format şi pentru că am apreciat enorm valorile din 
trecut, dar şi pe cele de astăzi ale Operei Române din Cluj, am scris, am scris 
studii de muzicologie. Dar a fi considerat singurul muzicolog este exagerat. 
Sunt însă fericit că, prin puţinul meu, am putut participa la bunul gust al 
publicului clujean, dar şi să răscolesc prin amintirile frumoase trecute.  

 
Să revenim la ceea ce constituie profilul unui om. Cum vă percepeţi dumneavoastră 

pe dumneavoastră? 
Întâmplător, cineva mi-a pus cam aceeaşi întrebare, acum câteva zile. 

Pentru mine a fost ceva foarte surprinzător, dar iată că acum pot să răspund 
mai uşor. Intrebarea mi-a fost pusă de un ziarist de la revista Viaţa Medicala. 
Cred că este vorba de un anume devotament, cred că este vorba de o anumită 
credinţă şi de o darurie totală de medic, e  o profesie căreia trebuie sa te 
dăruieşti total, fără rest. Medicina presupune o iubire fără margini faţă de 
oameni şi mai ales faţă de cel aflat în suferinţă, de copil în situaţia mea. Cred că 
de aici derivă  succesele mele, chiar dacă sunt obosit îmi văd de treabă ştiind că 
sunt medic şi profesor şi o seamă de oameni au aşteptări de la mine. Da, despre 
asta e voba, despre devotament faţă de profesie, sensibilitate faţă de copil şi 
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dorinţa de a mă perfecta din punct de vedere profesional, de a ţine pasul cu tot 
ceea ce este nou, iar în medicină apar lucruri noi zilnic. 

 
Omul percepe lumea prin imaginea sensibilităţii interioare. De exemplu, Petre 

Țuţea percepea lumea prin aforisme ”omul vede lucrurile în imagine, în ghicitură, dar nu în 
sinele acestora” Albert Eistein surprindea chiar în descoperiri taina, miracolul din spatele 
inexplicabilului, determinându-l să afirme: ”lucrul cel mai frumos pe care-l putem trăi este 
tainicul. Este simţământul care stă la baza artei şi ştiinţei.” 

Poetul belgian Namur va percepe micile fărâme din univers prin intermediul 
poeziei. Cum împaca Profesorul Nicolae Miu arta muzicală cu arta medicală, fiind 
preocupat cu multă mirare şi abnegaţie de amble? 

Un medic adevărat trebuie să aibă şi muzica sufletului. Nu poţi să nu 
te preocupi şi de sufletul tău şi de mintea ta. Nu se poate ca un medic adevărat 
să nu aibă acest clocot interior care sa-l întreţină să-l şi cultive, pentru el şi 
pentru semenii săi, aşadar nu pentru el în primul rând, ci pentru pacienţi şi 
pentru aparţinători, pentru aceia cu care vin în contact. 

Cred că muzica şi arta medicală coexistă în mine, că e o îmbinare 
extraordinară, din care rezultă respectarea profesiei, respectarea omului pe 
care-l am în faţă. Respectarea profesiei şi respectarea omului vin din sufletul 
tău, vin din mintea ta. Aceasta trebuie cultivată şi fiecare o cultivă în felul său. 
Unul iubeşte muzica, altul literatura, altul pictura iar alţii ştiu să facă o îmbinare 
perfectă între acestea, astfel încît eu consider că este o completare fericită. Și 
trebuie să spun că citesc zilnic capitole din domeniul meu medical, pentru că 
trebuie să mi le pun zilnic la punct, în funcţie cu ce apare nou, dar în acelaşi 
timp ascult şi muzică clasică, pentru a aprofunda valorile muzicale. Ca să vă 
conving , va dau un exemplu, mi-a trebuit o viaţă ca să mă lămuresc de măreţia 
lui Mozart. Atunci cînd eram tânar nu-l savuram ca acum şi sunt extrem de 
fericit că am ajuns să-l iubesc. M-am întrebat într-o zi ”oare de ce” şi mi-am 
raspuns cu foarte mare sinceritate faţă de mine - el a reuşit sa mă şlefuiască în 
interiorul meu mai mult decît oricare alt muzician. Nu pot sa spun ca nu-l 
iubesc pe Beethoven, că nu apreciez adîncimea unui Brams, dar Motzart m-a 
facut să mă înţeleg mai bine, m-a facut să iubesc mai mult oamenii, Motart mă 
face să iubesc copilul mai mult decât l-am iubit, Mozart este peste secole un 
deschizător de suflete, de cunoaştere, de autocunoaştere şi, prin aceasta, eu îl 
consider un gigant al muzicii.  

 
Poate şi pentru că în muzica lui Mozart descopăr copilul perpetuu. Pentru că faceţi 

critică muzicală, la baza unei creaţii se ştie stă jocul, faptul de a sta in permanenţă lîngă 
copii, de a le vedea feţele, vă inspiră? 

A, întotdeauna, întotdeauna. Astăzi am avut cîteva consultaţii cu nişte 
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copii superbi şi pe care i-am intuit de cum îmi intrau în cabinet. Aş vrea să pot 
să scriu cândva, să am, viaţă să pot scrie despre ochii acestor copii, despre 
privirea lor, despre trăirile lor. Aş vrea să spun câte înveţi de la un copil. Este 
extraordinar câte poţi învăţa de la un copil şi ce lucruri minunate îţi oferă el. 
Este o rotunjime a vârstelor extraordinară, intrându-mi în cabinet copii de 
diferite virste, iar eu să mă cobor la fiecare vârstă în parte, e ceva unic, 
extraordinar. Faptul că îi pot iubi, fără nici o falsă exagerare, chiar îmi iubesc 
copiii, odată ce-mi intră în cabinet şi le sunt medic, sunt copiii mei şi-i iubesc, şi 
iubindu-i îi pot trata. Iar ei simt. Iar pentru mine, acestea reprezintă o sursă de 
prospeţime , de tinereţe, de vigurozitate. Avem nevoie unii de alţii, asta e clar. 
Asta îmi dă putere să merg mai departe. 

 
Medicina -Artă-Cultură are deja o vârstă venerabilă, care sunt contribuţiile 

dumneavoastră la gală?  
Ideea galelor a fost extraordinară, ideea aparţinând profesorului 

Nicolae Hâncu. De fapt e vorba de o reluare culturală, pentru că la medicină 
întodeauna a existat acest palier al culturii. Să nu uităm de Iuliu Haţieganu, apoi 
Victor Papilian, fiecare făcând câte ceva şi în domeniul cultural. Personal, m-
am ocupat în special de Opera din Cluj, aducând prin studiile mele, o 
cotribuţie, venerând marile glorii trecute. Nu mi s-a părut niciodată prea mult 
să  omagiem  gloriile culturale ale Clujului, trecute, dar şi actuale şi, voi dori să 
amintesc în final, cuvintele unui rabin - Harold Gustner, care spune: ” când 
faci fapte bune sufletul ţi se umple de mulţumire, e ca şi cum o voce din 
interiorul tău ţi-ar spune da, acum mă simt bine” Pentru mine este foarte 
important, pentru că poţi trăi frumos cu amintirile trecutului, cu acel bun pe 
care l-ai facut şi cu gândul spre viitor. 

 
Cum se raportează profesorul Miu la cuvânt. Scrie, îi place literatura, citeşte? 
Da, dar nu cât ar trebui. Dar trebuie să vă mărturisesc că în 

adolescenţa mea am scris şi am avut bucuria publicării unor poezii în 
Luceafărul, care era o prestigioasă revistă de cultură din România.  

Am scris şi sper că voi mai scrie, la a doua perioadă a adolescenţei care 
mă va elibera de această muncă de fiecare zi.  
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Un labirint liniştit  
 

Jorge Luis Borges intervievat de André Camp 
 
Biografa dumneavoastră, Alicia Jurado, 

spune despre dumneavoastră: „Jorge Luis Borges este 
un labirint.”  

 
Nu sunt un labirint zbuciumat, ci un 

labirint liniştit. Cuvântul labirint evocă pentru 
mine o gravură, dintr-o carte legată în coperte 
roşii, publicată la Garnier, care reprezenta o 
clădire destul de mare, în formă de cilindru sau 
mai degrabă de tambur. Eram copil şi mă uitam 
la ea cu oarecare neîncredere, cu oarecare 
teamă, crezând că minotaurul se ascundea 
înăuntru. Apoi m-am îndrăgostit de mitologia 
greacă, iar labirintul m-a atras întotdeauna. Mă gândesc şi la Piranèse, la ale sale 
carceri d’invenzione, la labirintul oniric al lui Quincey, mă gândesc şi la Kafka uneori. 
Este destul de amuzant să vezi că de fapt Kafka evită să utilizeze cuvântul labirint, 
pe care poate nu îl găsim în nici una din cărţile lui. Dar labirintul este acolo. Există 
de asemenea un foarte frumos poem al lui Baudelaire, Rêve parisien, în care este 
vorba despre un foarte vast labirint, de dimensiunea universului.  

 
În opera dumneavoastră, labirintul este întotdeauna prezent: în Labirintul, în 

Grădina cu cărări bifurcate...  
 
Labirintul este simbolul evident, inevitabil, al perplexităţii. Toată viaţa 

mea, n-am încetat să fiu perplex în faţa universului, perplex în faţa problemei 
filosofice pentru mine esenţiale, şi anume: problema timpului şi a identităţii. Dacă 
am reuşi să rezolvăm această problemă, am avea totul, am şti totul, dar ar fi şi 
foarte păcat, căci asta ar însemna moartea metafizicii şi a filosofiei. Am scris că 
omul este făcut din praf şi din timp. Praful nu mă îngrijorează; nu este decât o 
tradiţie biblică. Dar nu ştiu dacă praful, adică materia, există în afara timpului. Eu 
sunt aici, vorbesc despre copilăria mea, şi am impresia că de fapt sunt două 
persoane, iar aceste persoane se contopesc într-una singură. Mă întreb dacă sunt 
acest domn bătrân care face tot posibilul să-şi amintească franceza pe care o 
vorbea pe când locuia la Geneva sau dacă sunt elevul de colegiu genovez din acea 
perioadă sau dacă sunt fiinţa aceea uimitoare formată din trecutul meu, din 
prezentul meu şi din viitorul meu. Am putea crede, împreună cu solipsiştii, că 
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singura realitate care există este timpul, alternanţa. Ar fi de-ajuns un singur visător, 
iar acesta ar visa totul. Ar visa istoria străveche, istoria contemporană, viitorul. Ar 
putea să creadă: „M-am născut la Buenos Aires, în acest moment vorbesc cu un 
interlocutor”, şi toate acestea nu ar fi decât o parte din vis. Nu reuşesc să înţeleg 
timpul, şi cu atât mai puţin felul în care îl repartizăm. Cum este posibil ca 
dumneavoastră, Domnule, să fiţi aici în acelaşi timp cu mine, dat fiind că suntem 
făcuţi dintr-un timp diferit? Am ales labirintul nu din motive pitoreşti, ci de nevoie.  

 
Vorbiţi despre timp şi praf, dar praful înseamnă oare şi moartea?  
 
Moartea mă preocupă foarte puţin. Fiindcă suntem între prieteni, pot să 

vă spun că numai de un singur lucru îmi este frică, şi anume de eventualitatea că nu 
o să mor. Nu avem decât calcule de probabilităţi ca să ne convingem că o să 
murim. Acelaşi gen de calcule, la fel de vagi, care ne spun că soarele va dispărea în 
seara aceasta şi va renaşte mâine. Avem milioane şi milioane de exemple 
precedente. Dar s-ar putea foarte bine (să ne întoarcem la Bernard Shaw şi la 
lucrarea lui Back to Mathusalem, să ne întoarcem deci la Matusalem), s-ar putea 
foarte bine ca, în epoca noastră, o generaţie de persoane nemuritoare să fi cunoscut 
deja lumina zilei, iar noi am putea foarte bine să fim, nu ştiu dacă trebuie să spun 
aleşi sau damnaţi. Dar eu nu văd moartea, propria mea moarte, ca pe ceva 
dramatic, ci mai degrabă ca pe o speranţă. Am scris un sonet pe tema asta... Mă 
gândesc la un personaj de-al lui Stevenson care traversează Anglia. Este un bătrân, 
este foarte sărac, este dispreţuit, oamenii îşi bat joc de el: dar el ştie că undeva există 
o comoară ascunsă. Şi eu am o comoară ascunsă (sau mai degrabă publică!); această 
comoară este moartea. Dacă lucrurile nu merg bine aici, poate că vor merge mai 
bine în altă parte sau, ceea ce ar fi şi mai bine, poate că nu va exista absolut nimic. 
Ar fi perfect. Ar fi trist pentru mine, după moartea mea, să mă gândesc că pe 
pământ mă numeam Borges, că am publicat câteva cărţi, că proveneam dintr-o 
familie de militari... Prefer să uit de toate astea, la fel cum prefer să uit de perioada 
în care mă aflam în pântecele mamei mele. Sunt cam obosit să fiu Borges, iar după 
moartea mea poate că voi fi altcineva, sau poate că nu voi fi nimeni, în orice caz 
sper să nu mai fiu Borges.  

(interviu extras din volumul Jorge Luis Borges. Entretien avec André Camp. 
Suivi de Neuf essais sur Borges par François Bouchardeau, Aigues-Vives, HB Éditions, 

1999)  
 

Traducere din franceză de Camelia-Meda Mijea  
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Carola  GRINDEA 
                         

ÎN SLUJBA ARTEI 
 
 

               In revista ,,Dorul”, din 
Danemarca am descoperit foarte 
multe lucruri interesante. A fost 
una dintre cele mai bune 
publicaţii românesti din ,,afară”. 
               Aşa se face că am citit 
articolul despre ,,Miron  Grindea 
“ scris de Delia Radu. Ca o 
întâmplare, nu peste câteva zile 
am văzut la un post românesc de 
televiziune un interviu cu doamna 
Carola  Grindea, soţia lui Miron  
Grindea. 

       Carola Grindea împreună cu Prof. Owen 
  
 
               Am luat legătura cu fiul meu care este muzician în Londra şi de 
asemenea cu doamna Grindea. 
                Cei doi s-au întâlnit şi doamna mi-a scris printre altele: ,,...băiatul 
e foarte sensibil şi talentat, improvizaţiile la pian sunt delicate, pline de idei 
interesante ...”, iar cât priveşte dorinţa mea , doamna a scris : ,,În ce 
priveşte interviul, îţi stau la dispoziţie, Claudio ( fiul meu-n.a. ) poate să 
vină oricând, să-mi telefoneze când e liber, lucrează foarte aproape de 
mine.” 
                  Mă bucur că domnia sa a acceptat acest interviu pentru care mă 
simt tare mândru şi onorat. 
 
 

,,...muzicienii sunt mult mai sensibili."  
 
 

Adalbert  GYURIS: -Doamnă Carola  Grindea ce va călăuzit spre  muzică, 
a fost o tradiţie în familie ? V-a ajutat muzica în viată ?  
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Carola  GRINDEA: - Când eram copil cântam din voce şi la patru 
ani, familia noastră a primit un pian. Improvizam la pian mici melodii după 
ureche şi eram aşa de entuziasmată, o nouă lume s-a deschis pentru mine.  
             În România am locuit într-um mic oraş, acolo nu erau profesori de 
pian şi mama l-a rugat pe dirijorul fanfarei militare să ne înveţe  muzica. El 
ne-a spus să fim atenţi la ,,punctele mici negre” de pe foaie, portativ si să 
facem tot aşa la pian. Am învăţat repede, odată ce auzeam melodia o 
puteam cânta imediat. După şase luni el i-a spus mamei că poate să 
continue lecţiile cu fraţii, trei, dar ,,cu cea mică”, adică eu, era prea repede, 
nu mai ştia ce să mă înveţe. 
             Am început să studiez vioara şi acelaşi lucru s-a întâmplat din nou 
şi când el mi-a propus să continui cu violoncelul, mama a spus că e deajuns: 
,,vrei să faci din ea o orchestră ? ”Familia mea iubea muzica, însa doar atât. 
Când a  venit la şcoală o profesoară de muzică care a studiat la conservator  
am avut marea şansă... ea mi-a dat câteva lecţii – primele lecţii serioase, am 
învăţat acorduri,arpegii, game şi am studiat compozitori consacraţi. 
            Eram emoţionată cu lacrimi tot timpul când descopeream o nouă 
piesă. Îi datorez mult acestei doamne profesoare care mi-a călăuzit paşii pe 
acest tărâm. 
            Mai târziu muzica mi-a adus mari satisfactii.  
 
 

- Ce şi unde ati studiat?  
 
- Am studiat la Universitatea din Bucureşti ,,filologie romantică” şi 

în paralel am urmat  Conservatorul, cântatul la pian nu era considerat ca o 
,,carieră”… La conservator profesorul meu de pian m-a selectat să iau parte 
la două concerte de pian cu dânsul, prima dată am cântat împreună, la două 
piane. Apoi doar eu  am cântat singură ceva. Un critic muzical ,Miron 
Grindea !!!, a scris o strălucitoare notă despre interpretarea mea şi mi-a 
aranjat o audiţie cu marea profesoară de pian la Academia Regală de 
Muzică, Constanţa Erbiceanu cea care m-a acceptat la clasa dumneaei. Am 
terminat cu ,,premiul întâi” şi m-am căsătorit cu criticul muzical. 

Înainte de al doilea razboi mondial am venit la Londra şi am rămas 
definitiv aici. Myra Hess mi-a dat o bursă ca să studiez cu profesorul ei 
Tobias Matthay, cu care mi-am completat singurul ,,teacher training 
course” din acel timp în Marea Britanie.  
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-Cum aţi continuat departe de ţară?  
 
-Londra era cel mai extraordinar loc pentru noi, eu şi Miron, 

prezenta siguranţă. Am susţinut recitaluri după compozitori cunoscuţi, la 
fel interpretând ,,doina”, după aranjamentul meu, care a fost primită cu 
mult entuziasm.  

După război am fost invitată să predau la liceul francez şi având să 
lucrez cu mulţi începători am descoperit că metodele de învăţare erau 
nesatisfăcătoare. Predatul era foarte important pentru mine şi a fost 
întodeauna o experienţă răsplătitoare. Mi-am dezvoltat propria abordare a 
predatului cu începători, făcându-i pe tineri să compună din primele lecţii 
melodii şi să înveţe cum să le scrie pe note. 
                  Nadia, fiica mea, era studentă la ,,Royal Academy of Music” şi 
mulţi părinţi au rugat-o să le predea unor copii deoarece eu nu mai aveam 
timp.Ea a avut o reţinere, dar părinţii au insistat, după ce am discutat 
problemele, am scris primele 6 lecţii pentru ea să le studieze şi să-şi zică 
părerea după aceea. 
                   Nadia a găsit aceste lecţii foarte ajutătoare iar elevii ei erau 
entuziasmaţi să înveţe cum să compună, şi le-a plăcut să facă muzica 
împreună. Nadia mi-a sugerat să public aceste metode ca alţi profesori 
poate ar fi interesaţi să elaboreze lecţii de pian.Între timp am mai scris 
patru lecţii. 
                   Am vorbit la telefon cu Myra Hess despre planul meu, iar ea 
m-a rugat să-i arăt manuscrisul. Ne-am întâlnit şi ea l-a găsit interesant şi 
original. Pe loc ea a telefonat la ,,Oxford University Press”. Ca rezultat, 
mica mea metodă, primele zece lecţii, a fost publicată cu o introducere 
elogioasa scrisă de Myra. La scurt timp a fost tradusă în germană şi 
franceză. După aceea a urmat ,,Noi compunem muzica noastră proprie” - 
de Carola Grindea şi elevii săi, anul 1974, scrisă de elevi. Am încercat cu 
toată inima să-i inspir pe copii, ajutându-i să asculte muzica bună, făcându-i 
să ,,audă”, să facă pianul să cânte cu adevărat şi să  ,,asculte” sunetul cu 
atenţie. I-am încurajat să cânte din voce prima dată iar apoi la pian.Cântatul 
la voce a devenit parte integrală în studiile noastre.În 1968 Allen Percival, 
profesor la Academia de Arte a văzut cartea şi m-a invitat să ţin un curs  
despre ,,tehnica în predatul pianului”  
 
 

- Cum aţi descoperit ,,Metoda Grindea” şi în ce constă ea ?  
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- Lucrând cu studenţi, la pian, am observat că apar ,,tensiuni”, aşa 
simplu spus,  amorţire în încheieturi şi muşchi, ce formează bariera între 
muzicieni şi instrument. Cântatul lor era impiedicat de aceste dificultăţi şi 
nu ducea la rezultatul scontat.  
                 Am fost privilegiată să studiez cu profesori care erau foarte 
interesaţi în ,,noua modă” care se preda la pian în acel timp: folosirea 
greutăţii braţului şi relaxarea. Astfel am găsit câteva răspunsuri la 
problemele cu care mă confruntam.  
                 Am studiat multe cărţi, am strâns multe materiale  scrise de 
extraordinari muzicieni şi psihologi, toate acestea au şi apărut în cartea: 
,,Tensiuni în performanţa muzicii” , cu o prefată scrisă de Yehudi Menuhin 
şi de  Allen Percival . 
                 Acum această carte este la ediţia  a opta. Toate aceste studii, 
după mulţi ani de cercetări, m-au condus să-mi  dezvolt tehnica mea. 
Această tehnică ajută interpretul la acel moment crucial când se află în faţa 
publicului. Această tehnică aduce ,,eliberarea” totală a corpului şi minţii. 
Interpretul poate să-şi exprime ideea muzicală şi intonaţia cu libertate şi 
mare uşurinţă. Am început să fiu ,,inundată” cu studenţi şi muzicieni 
profesonişti  care aveau nevoie de ajutor. 
 

 
- Ce înseamnă muzica pentru domnia voastră şi dacă  sunteţi 

mulţumită de cât aţi realizat ? 
 
- Nu sunt. Încerc să conving pe toţi cei care iubesc muzica să 

realizeze cele mai ascunse dorinţe, să-şi perfecţioneze studiile şi mai presus 
de toate să se simtă bine când interpretează.  
                Doar o asemenea colaborare va asigura viaţa noastră muzicală să 
ajungă la superlativ.  

 
 
- Sunteti satisfăcută de contribuţia dumneavoastră adusă  muzicii?   
 
- Nu, încă mai cercetez, eu cred că munca profesorului  niciodată 

nu e terminată, procesul descoperirii trebuie să continue. Contributia mea 
adusă lumii muzicii va fi judecată de rezultatele muncii atât pe plan didactic 
cât şi în domeniul explorator ca o terapie în ,,medicina muzicală”. 

 
 
- Ce sfaturi daţi tinerilor artişti?   
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- Cu siguranţă aş încuraja orice copil să cânte la un instrument sau 

la voce. S-a dovedit aşa de important în dezvoltarea bunei coordonări, 
concentrări şi în multe alte împrejurări. 
             În general, artiştii şi în special muzicienii sunt mult mai sensibili.   
             Sunt posibilităţi şi oportunităţi în job-uri pentru antrenarea 
muzicienilor ca: administraţie artistică, radio sau TV, studiouri muzicale etc, 
dar pentru cei care doresc să devină artişti adevăraţi îl citez pe poetul 
austriac Rilke din  ,,Scrisori către un tânar poet” :  ,, …doar dacă simţi vei 
muri dacă nu devii  poet…”  

 
 
- Care este povestea revistei ,,Adam”? Ce a reprezentat această 

publicaţie pentru Miron Grindea, soţul dumneavoastră ?  
 
- Miron  a avut o sclipire de geniu şi a fost foarte preocupat să 

editeze jurnalul. El a ajuns la nr.499 şi a lucrat la al 500-lea număr. S-a 
ocupat trei ani de acest numar fără să-l termine, el era foarte speriat să 
încheie ca şi în ,,Sheherezada”. 
            El a murit în 1995, lăsând o valoroasă arhivă cu manuscrise, 
corespondenţe cu cei mai iluştrii scriitori şi artişti ai timpului nostru, cărti 
cu autografe, picturi şi desene – Picasso   i-a desenat portretul şi mulţi alţii. 
Aceste materiale sunt la ,,Kings College - London University”, unde ultima 
celebrare a luat loc la 31 ianuarie 2006 , ziua sa de naştere. 
            Două volume cu doar 120 editoriale şi câteva din articolele din 
revista ,,Adam”  au fost publicate cu o introducere şi editată de Rachel 
Lasserson, nepoata noastră. 
            Asta e povestea. 

 
- Vă mulţumesc tare mult, vă doresc sănătate şi încă multă putere 

de muncă. 
 

                                      Adalbert  GYURIS 
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POEME DIN ISRAEL 
 
 

Maria GĂITAN MOZES (Israel) 
 

În aer 
 
Nu-i  nicio piedică 
să mă hrănesc 
numai cu iluzii. 
Nu-i nicio oprelişte 
să-mi pun ca aripi 
speranţele. 
Greşeala-i 
doar 
de natură tehnică. 
Tot mai larg 
se deschide compasul 
distanţelor 
şi rămân 
ca fulgul 
în aer... 
 
Curaj 
 
Puntea 
balansează satanic  
deasupra prăpastiei. 
Hăul 
rânjeşte 
aşteptându-şi victimele. 
Şi totuşi... 
puntea 
trebuie trecută! 
....Îngustă şi putredă, 
ea este singura 
care uneşte malurile 
şi cere curajul 
primului 
pas... 
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Pentru observaţie  
 
Nu mă pot  
mula 
după tine. 
Nu pot încăpea 
în acelaşi tipar 
deşi aripile 
ne sunt închipuiri comune. 
Eu 
sunt, însă, viespe -  
pe când 
tu,  
bondar. 
Fiecare zumzăie 
în felul lui, 
fiecare se aşează 
pe unde poate. 
Natura 
nu ne alungă din peisaj. 
Ne lasă pentru observaţie.  
 
 
 
Îmbrăţişări 
 
Mă-mbrăţişez  
cu gândurile mele... 
Strânsoarea lor 
aproape 
mă sugrumă 
şi-s reci 
ca dimineţile cu brumă 
sub care florile 
pălesc şi mor. 
Cu îngrăzneală 
gânduri dau năvală 
să scotocească şi să întărâte, 
dar multe sunt străine şi urâte 
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ca uscăciunile în toamnă 
pe ogor. 
Mă las îmbrăţişată îndelung 
de ele, 
poate de bun rămas, poate 
de mulţumire, 
piciorul însă mi-l proptesc 
mai hotărât 
în prag 
şi sufletul 
mi-l scot de sub zăbrele...   
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Ioan Marin MĂLINAŞ (Austria) 

 
HOLOCAUSTUL CULTURII  

 
 
Ar merita facut un studiu, privind „Holocaustul culturii creștine”, 

începind cu distrugerea Bibliotecii din Alexandria, Egipt (ba şi mai 
devreme), 642, până la distrugerea Bibliotecilor din Cernăuţi şi Chişinău, de 
trupele staliniste, in 1940, cu distrugerile ulterioare, din epoca comunistă, 
cu aşa-zisele „fonduri secrete”, după 1948 etc. „Morile de hârtie”, din Apus,  din 
secolele 16-18 au topit o serie de manuscrise şi cărţi vechi, pentru 
manufactura de hârtie 

La aceasta ar putea fi adăugat „Holocaustul culturii păgâne, de după 
anul 392”, din Imperiul Roman, precum şi „Holocaustul culturii persane”, de 
după anul 642 etc. 

„Holocaustul culturii”, din epoca şi regiunile coloniilor spaniole, 
portugheze şi engleze. 

Furtul de valori, din ţările ocupate de alte puteri etc. În Irak, 
actualmente au dispărut toate valorile muzeale. La fel au procedat înainte 
francezii, ruşii, italienii, cruciaţii  etc. 

Actualmente se fură şi se transferă o serie de bunuri culturale, ba 
aurul şi argintul se topeşte de catre infractorii barbari, făcând să dispară 
pentru totdeauna nişte opere unice. 

În gropile de var, din Hatzeg, Hunedoara, vărarii au ars pietrele de 
marmură cu inscripţii romane. Astfel de acte barbare ar trebui urmărite şi 
pedepsite de lege. 

Ar fi necesară o implicare a Bisericii şi a Statului, pentru a pune 
capăt unor astfel de crime contra culturii universale. 
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PATRIARHIA ORTODOXA TURCA 
 

Türk Ortodoks Patrikhanesi  [1] 
 
 

 Lista „Patriarhilor ortodocşi turci” : 
 

1. Baba Eftim I (Pavli Eftim Erenerol), 1923 – 1964, + 14 martie 1968; 
2. Baba Eftim II (Turgut Erenerol, fiul lui Pavli), 1964 – 1991; 

3. Baba Eftim III (Selçuk Erenerol, fratele lui Turgut), 1991 – 2002; 
4. 2002 – sedisvacanţă; 

 
 

 Patriarhia Ortodoxă 
Turcă îşi are sediul în Istanbul, 
în cartierul Galata – Karaköy şi 
a fost fondată la data de 21 
septembrie 1922, cu numele: 
Patriarhia independentă Turcă 
Ortodoxă. Fondatorul aceste 
Biserici este grecul turcizat 
Zeki Erenerol (1884-1968), pe 
numele său adevărat Pavlos 
Karahisaritis. După aproape 80 
de ani de existenţă, în anul 
2002, această Biserică s-a 
dovedit a fi sau a rămâne doar 
„o Biserică a familiei fondatorului 
ei, Baba Eftim I”, în ciuda 
eforturilor depuse, de-a câştiga 

convertiţi ori de-a atrage credincişii ortodocşi, aflaţi sub jurisdicţia 
Patriarhiei Ecumenice. Nici chiar sprijinul guvernului turc, acordat acestei 
instituţii, nu s-a soldat cu rezultate pozitive. 

În noiembrie 1921, Zeki Erenerol a convocat o adunare sinodală 
la Kaisery – Cezarea, în Capadocia, la care trebuiau sa participe 72 de 
membri ai noii Biserici. Această „Biserică” se considera o reacţie de 
protest faţă de atitudinea proelenă a Patriarhilor Ecumeni din 
Constantinopol, fapt pentru care şi guvernul turc, în frunte cu Mustafa 
Kemal Atatürk (1881-1938) a sprijinit-o, în speranţa că va putea înlocui şi 
asimila instituţia canonică a Patriarhiei Ecumenice. Noua Biserică 
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pretindea că reprezintă 400.000 de credincioşi din Turcia, răspândiţi mai 
ales în Capadocia şi care doresc să se distanţeze de influenţa grecească a 
Ortodoxiei. 

La această adunare de la Kaisery, „sinodul” noii Biserici l-a numit 
pe Mitropolitul Prokopios „vicar patriarhal”, iar viitorului „sinod patriarhal” i 
s-au prevăzut 12 arhierei membri. În luna ianuarie 1923, Zeki Erenenrol a 
fost numit Patriarh, având tot sprijinul guvernului turc şi a luat numele de 
Baba Eftim I. Nu cunoaştem amănunte referitoare la statutul canonic al 
acestui patriarh, la tunderea în monahism şi la închinovierea lui, 
hirotonirea întru arhiereu etc., cu atit mai mult cu cât a fost căsătorit. Din 
capul locului avem de-a face cu iregularităţi canonice, care trebuiau să 
ducă la excomunicarea lui de către Patriarhia Ecumenică. 

Noua Biserică a rămas în continuare fără adepţi, pentru că 
ortodocşii din Turcia, atât cei de etnie greacă, cât şi turcă şi de alte etnii 
au rămas fideli Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului, cu sediul şi 
Tronul în cartierul Fanar – Fener. 

Evenimentele fondării „Bisericii Ortodoxe Turce” au avut loc sau au 
coincis cu cele legate de conflictele turco-greceşti, de după primul război 
mondial, conflicte care au culminat cu expulzarea grecilor din noua 
Republică Turcia. Tratatul de Pace, de la Lausanne, din data de 24 iulie 
1924 a legitimat doar o stare de fapt, o situaţie creată deja, în urma 
„schimbului de populaţie”: Turcia a expulzat 1.500.000 de greci, la care 
Grecia a răspuns cu expulzarea a 500.000 de turci, după care au fost fixate 
graniţele dintre cele două ţări. În contextul tratativelor de la Lausanne, 
Turcia s-a folosit de existenţa acestei „patriarhii fantomă” Ortodoxă Turcă, 
pentru a cere marilor puteri garante şi expulzarea Patriarhiei Ecumenice a 
Constantinopolului, de pe terituriul Republicii Turce şi transferarea 
acestei instituţii Sfinte în Grecia. 

Prin expulzarea grecilor din Turcia a pierdut nu numai Patriarhia 
Ecumenică o bază de existenţă sigură şi un număr considerabil de 
credincioşi, mai ales din Capadocia, Trapezunt, Efes, etc., dar şi Baba 
Eftim I a fost obligat să se mulţumească cu cei 65 de adepţi ai Bisericii şi 
Patriarhiei pe care o conducea. În iarna anului 1923-1924, Baba Eftim I a 
ocupat cu forţa Reşedinţa Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol timp 
de 17 zile, încercând să obţină pentru sine titlul de Patriarh Ecumenic, în 
cele din urmă fiind obligat de poliţie să o părăsească. Câteva zile mai 
târziu, la data de 19 februarie 1924, Baba Eftin I şi toţi adepţii săi, au şi 
fost excomunicaţi de către Patriarhul Ecumenic Grigorie VII (1923-1924). 
Baba Eftim I a justificat actul de luarea cu asalt a Palatului şi Tronului 
Patriarhal Ecumenic, ca un gest de revoltă faţă de atitudinea filoelenă a 
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Patriarhului Ecumenic Grigorie VII, atitudine pe care el Eftim I, ca un 
cetăţean turc loial şi bun patriot n-a putut să-l admită. După aceste 
evenimente, Baba Eftim I a reuşit totuşi să se mute la Istanbul, unde 
guvernul turc i-a mijlocit o reşedinţă, precum şi cîteva alte clădiri, rămase 
de la grecii expulzaţi. Stabilit în Istanbul, Baba Eftim I a început să 
răpească biserici ortodoxe din oraş, aparţinând Patriarhiei Ecumenice. 
Astfel, în anul 1924 a ocupat cu forţa biserica Panaghia Kaphatiani, din 
Galata, unde a şi convocat a doua întrunire a Bisericii Ortodoxe Turce. La 
31 martie 1926, Baba Eftim I a ocupat a doua biserică, Sotirios Christos, 
restituită Patriarhiei Ecumenice, la insistenţele acesteia, în anul 1948. 
Noua Biserică avea „patriarh”, dar îi lipseau structurile canonice, nu avea 
credincioşi, nu avea preoţi şi diaconi, aşa că Baba Eftim I s-a decis să-şi 
hirotonească neamurile. În anul 1937 au fost hirotoniţi preoţi, nepoţii săi 
Ermis şi Doron, precum şi fiul său Turgut. Al doilea fiu al său Selçuk a 
devenit diacon, în anul 1956. Pe Turgut, Baba Eftim I l-a hirotonit 
arhiereu la data de 15 oct. 1961, desmnându-l ca urmaş. Câţiva ani mai 
târziu, la data de 28 febr. 1964, Eftim I s-a „retras din scaun”, lăsând 
locul fiului său Turgut, ca „patriarh”, Baba Eftim II, funcţie pe care a 
deţinut-o până la moarte, întămplată la data de 9 mai 1991. Noul patriarh 
a început şi el să răpească biserici ortodoxe, care aparţineau Patriarhiei 
Ecumenice, cum s-a întămplat în cartierul Galata, cu bisericile  Aghios 
Nikolaos (declarată „catedrală patriarhală”, iar clădirile de alături servesc 
drept sediu al Patriarhiei Turce) şi Aghios Ioannis Prodromos, ambele în 
august 1965. 

La data de 14 martie 1968, murind Baba Eftim I, Patriarhia 
Ecumenică a refuzat înmormântarea lui în cimitirul grecesc Șişli, din 
Constantinopol, din cauză că era excomunicat. Au fost necesare 
intervenţiile insistente ale Preşedintelui Republicii Turce, la care marele 
Patriarh Athenagoras I (1948-1972) a fost obligat să cedeze. Situaţia s-a 
repetat şi în anul 1991, cu ocazia morţii lui Eftim II. 

Urmaşul lui Eftim II a fost fratele său Selçuk Erenerol, care şi-a 
luat numele de Baba Eftim III, care a rămas în funcţie până în anul 2002, 
când s-a retras în semn de protest faţă de guvernul turc de la Ankara, care 
după părerea lui, „aplica o politică mult prea tolerantă”, faţă de Patriarhia 
Ecumenică a Constantinopolului. Paretisisul Babei Eftim III nu a fost 
acceptat de guvernul turc, însă, după două săptămâni, în decembrie 2002, 
Baba Eftim III a decedat. Baba Eftim III se considera un sacrificat al 
guvernului turc, de dragul politicii externe a acestei ţări, în „favoarea” 
Patriarhiei Ecumenice, precum şi a eforturilor depuse de diplomaţia turcă, 
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pentru acceptarea acestei ţări în Uniunea Europeană.  El nu era deloc de 
acord cu încadrarea Turciei în Uniunea Europeană. 

Neputând să se extindă în Turcia, „Patriarhia” lui Eftim I, II şi III, 
a încercat acest lucru şi în afara frontierelor acestei ţări. Astfel, în anul 
1966, un grup de aprox. 20 de parohii din America au fondat „Biserica 
Ortodoxă Turcă din America”, numind în fruntea ei un „arhiepiscop”, negru de 
culoare, de profesie medic, Christopher M. Cragg, pe numele său nou 
Civet Kristof. „Arhiepiscopia” a durat până prin anii '80, ai secolului trecut, 
când Civet Kristof s-a mutat la Chicago, unde şi-a deschis o clinică, 
pentru a avea din ce trăi. Această Biserică Ortodoxă Turcă din America n-
a avut şi nu s-a străduit niciodată să întreţină o legătură canonică reală, cu 
„Biserica Mamă”, din cartierul Galata al vechiului Constantinopol. 

Un alt episod al „politicii externe” a Patriarhiei Turce a fost vizita 
făcută lui Eftim III, de către Ștefan Topal, Preşedintele Republicii 
Autonome a GĂGĂUȚILOR, din Republica Moldova, în anul 1994, în 
scopul stabilirii relaţiilor de jurisdicţie şi acoperire canonică a Bisericii 
Ortodoxe Găgăuţe, care nu mai voia să rămână sub jurisdicţia Moscovei, 
adică a Arhiepiscopului acesteia, de la Chişinău. Acest act a provocat mari 
conflicte cu Patriarhia Ecumenică şi cu aceea a Moscovei, motiv pentru 
care nici nu s-a realizat nimic din planul lui Ștefan Topal. Găgăuţii sunt 
un popor turc, dar de religie ortodoxă. Sunt chiar foarte buni ortodocşi. 
Nu se cunoaşte cu siguranţă originea acestui popor turanic, răspândit în 
Crimeia, Bulgaria (Varna), în Dobrogea şi în Basarabia. Ei vorbesc un 
dialect turcesc, dar se presupune că ar fi un rest din turcmenii Cumani şi 
Oguzi, care s-au încreştinat în secolele XIII – XIV, emigrând din 
Criemeia, spre zonele unde trăiesc astăzi. Familia Terterilor (1280-1323), a 
ţarilor bulgari se presupune că ar fi de origine cumano-oguzo-găgăuţă. 

Baba Eftim III nu mai are urmaşi. Fiul său Paşa şi nepotul său 
Erkin au fost hirotoniţi diaconi, în anul 2000, dar nu mai apar în public, 
ca şi clerici, nici nu slujesc. Numai fiica lui Baba Eftim III, Sevgi Erenerol 
continuă să rămână ultima reprezentatntă oficială a Patriarhiei Ortodoxe 
Turce, implicându-se pe la adunările şi întâlnirile ultranaţionaliste din 
Turcia, unde condamnă misiunile creştine externe, active în Turcia – 
inclusiv Patriarhia Ecumenică - şi se manifestă împotriva intrării Turciei 
în UE. 

Patriarhia Turcă deţine încă cu forţa trei biserici ale Patriarhiei 
Ecumenice, pe care aceasta din urmă le revendică fără încetare, iar 
numărul membrilor ei se reduce la familia Erenerol. Biserica Aya Yani 
Kilisesi (Aghios Ioannis Prodromos) este folosită de către Comunitatea 
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Asiriană (Nestoriană), din Constantinopol, fiind însă grav deteriorată de o 
bombă, din timpul atentatului din 29 aprilie 2000.  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[1]  Luat din: http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkisch-
Orthodoxes_Patriarchat 
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