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Dr. Adrian BOTEZ 
 
DINCOLO DE DETRACTORI ŞI SCEPTICI – GENIUL 

CONFORMATOR EMINESCIAN! 
 
Criticul ieşan, Alexandru Dobrescu, în 

lucrarea sa Detractorii lui Eminescu (Junimea, 
Iaşi, 2002), definea conceptul de “detractor”: 
“Detractorul este, în accepţia curentă, persoana care 
lucrează, cu  bună-ştiinţă,  la ştirbirea (sau distrugerea) 
bunei reputaţii a cuiva. Este o practică a cârpaciului 
invidios pe maestru – sau a artistului mediocru, gelos pe 
Gloria marelui artist (…) Între cel care ponegreşte şi cel 
ponegrit este (sau ar trebui să fie) o flagrantă diferenţă de 
valoare, fără însă ca detractorul să aibă conştiinţa 
propriei inferiorităţi”. Al. Dobrescu pune 
discreditarea Maestrului pe seama “defectuoasei 

funcţionări a mecanismelor de selecţie a valorilor, în special a imixtiunii criteriilor profesionale 
(…)Urmaşii se cred întotdeauna superiori înaintaşilor, cărora nu scapă nicio ocazie de a le 
administra, precum şcolarilor nesilitori, pedagogice corecţii ”. În mare, Al. Dobrescu are 
dreptate. În lucrarea sa sunt daţi, ca exemple de detractori, Petre Grădişteanu, Gr. 
Gellianu, Al. Grama, Aron Densuşeanu, Anghel Demetriescu… - dar faţă de 
atitudinea negativistă a lui Eugen Lovinescu, Al. Dobrescu vine cu temenele şi 
scuze… Nu era cazul…! Cel ce nu vrea, din rea-credinţă, să vadă pe GENIUL 
CONFORMATOR al  Duhului Neamului care l-a născut (inclusiv pe el, lepădatul de 
Neam!), e mai rău decât detractor: este orb şi trădător de spirit…  

Dar, iată ce spune dl Dobrescu, mai departe: “Rostul istoricului literar nu este însă 
de a pune la zid un trecut ale cărui măsuri şi desfăşurare nu le împărtăşeşte, ci de a-i înţelege logica 
internă şi, eventual,  de a trage învăţăminte”.  

Din acest moment, ne despărţim categoric de opiniile lui Al. Dobrescu.  
Eminescu NU E TRECUTUL, CI VIITORUL DE DUH AL NEAMULUI 

SĂU! Eminescu NU are nevoie de “mila şi înţelegerea tolerantă” a nu ştiu căror trepăduşi 
culturnici (evident, nu ne referim aici la dl Dobrescu, pe care-l ştim ca fiind un 
extrem de onest hermeneut – ci ne raportăm la cei pe care dl Dobrescu vrea să-i 
justifice, în nemernicia şi orbirea lor cultural-spirituală!) , CI FIECARE DINTRE 
NOI ÎI SUNTEM DATORI CU ÎNŢELEGEREA FIINŢEI NOSTRE, PRIN 
EL!!!  

…Şi ţinem să ne exprimăm şi demonstrăm, sus şi tare, opinia - mai ales că 
avem în faţă neghiobiile înveninate şi pline de paraziţii ignoranţei,  din Dilema 
veche – 1998, a ciracilor “hipopotamului pleş”… - precum şi afirmaţiile belferului, 
proteguit de către dl N. Manolescu, precum icioglanii “deandosulea” ai sultanilor… - dl 
Mircea Cărtărescu (cf. Adevărul literar şi artistic, Nr. 956 /14 ianuarie 2009 - 
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Salvaţi-l pe Eminescu sau lăsaţi-l să doarmă!): “trăim o epocă a contestaţiei, sătui de 
ditirambii de altădată (…)Ceea ce în faimosul număr din «Dilema» de acum câţiva ani era 
proaspăt (n.n.: da, precum excrementele matinale…) şi adevărat (n.n.: ca jurămintele 
politicienilor…), chiar curajos (n.n.: …da, cu morţii poţi fi, totdeauna, curajos…mai 
ales când bunul-simţ, cultura  şi deşteptăciunea nu te prea dau afară din casă…), a 
devenit acum subiectul a j-de mii de anchete prin toate revistele.«Salvaţi-l pe Eminescu» e azi un 
slogan la fel de plicticos ca şi «Salvaţi Delta», «Salvaţi planeta» etc. Cum şi de către cine a fost 
folosită imaginea lui Eminescu? “De toţi naţionaliștii, de la pătlăgeaua verde la cea roşie. Am avut 
un Eminescu cu centură diagonală, unul cu carnet roşu de partid, unul cu cocardă tricoloră... Pentru 
toate gusturile, toate vremurile şi toate buzunarele (…) Eu personal nu-l mai citesc pe Eminescu, l-
am citit destul în tinereţe şi-l ştiu bine. Prefer să-i citesc azi pe poeţii de azi.(…) Cu Eminescu mi 
se-ntâmplă ce mi se-ntâmplă cu toţi autorii pe care-i ştiu prea bine şi pe care-i iubesc cel mai mult: 
nu-mi mai vine să-i citesc” . 

Am citat copios din Cărtărescu, pentru a savura aroma imbecilităţii, în toată 
măreţia ei “imposturală”! 

Iată unde duc lenea şi autosuficienţa, ghiftuiala narcisiacă, impostura cultural-
spirituală!  Da, Al. Dobrescu avea dreptate, atunci când alarma asupra 
“defectuoasei funcţionări a mecanismelor de selecţie a valorilor, în special a imixtiunii criteriilor 
extraprofesionale” – atâta doar că nu spunea numele Adevărului, până la capăt: cu 
adevărat criticii profesionişti români, de după 1989, nu-şi mai fac datoria faţă de 
valorile de Duh ale Neamului Românesc, ci, ori se retrag timoraţi, inhibaţi (a se vedea 
cazul criticilor clujeni Mircea Muthu şi Ştefan Borbély) sau, pur şi simplu, se 
dovedesc nedemni şi slabi de înger, ne-conştienţi de eroismul şi sacralitatea misunii 
lor de PAZNICI AI VALORII DE DUH AUTENTIC, misiunea de a apăra valorile 
AUTENTICE ale Neamului căruia îi aparţin (a se vedea tristul caz al eminentului 
critic Eugen Simion), ori se dovedesc din ce în ce mai depăşiţi, mai limitaţi în forţele 
lor hermeneutice…şi asta se întâmplă prea multora, ca să începem noi să le înşirăm, 
aici nevrednicele lor nume! Dar, mai rău decât orice, este pătrunderea corupţiei, a 
josniciei şi partizanatului ticălos, în rândul criticilor “de profesie” (şi nu putem să 
cităm nume, la acest capitol… - pentru că, cel mai greu, azi, este să dovedeşti, în faţa 
Instanţei Juridice, tocmai corupţia – NICI FLAGRANTUL NU TE AJUTĂ! - şi 
noi n-avem bani, pentru a scăpa de rigorile legii meschine şi parşive a oamenilor, lege 
de care se-mpiedică…”boii”!).  

…Să vorbeşti despre “ditirambi”, în cazul Eminescu, este dovada celei mai 
crase rele-credinţe…(deci, dl Cărtărescu şi “maestrul” său, dl Manolescu, cel ce-i dă 
acestuia “binecuvântarea”, în orice împrejurare şi orice prostie ar emite, “lucrează, cu  
bună-ştiinţă,  la ştirbirea - sau distrugerea - bunei reputaţii” a lui Eminescu…! - dl 
Manolescu îl “lucrează” pe Eminescu şi prin… Istorii…! – cu adevărat demne, prin 
fabulaţiile vehiculate într-însele, de “bârfele” arabico-şeherezadice…)  - la fel ca şi în 
cazul afirmaţiei despre “protolegionarismul” ori “comunismul” lui Eminescu…(când sunt 
atât de puţini oameni, azi, în România, care să şi ştie ce vorbesc, atunci când le merge 
gura despre legionarism, comunism, naţionalism, curat ca despre… “pătlăgele”!) - iar 
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să afirmi că Eminescu a devenit un obiect de direcţionare a sloganelor…nu 
înseamnă decât pură şi deloc simpatică ignoranţă…Şi asta, nu pentru că nu s-ar fi 
ajuns, prin cei care n-au citit un rând din Eminescu, dar “aquiesează” la transformarea 
spiritualo-divinului, în “marfă de promo” – ci pentru că însuşi Mircea Cărtărescu, 
prin alegaţia sa, dovedeşte, cu vârf şi îndesat, că face parte dintre “flueraşii” care 
consideră spiritul – o marfă – şi, ceea ce este cu mult mai grav, că Mircea 
Cărtărescu habar n-are să citească! Nu mă refer, evident, la alfabetizarea “poetului 
de curte manolesciană”, ci la absoluta lui impotenţă de Duh: “Eu personal nu-l mai citesc pe 
Eminescu, l-am citit destul în tinereţe şi-l ştiu bine. Prefer să-i citesc azi pe poeţii de azi.(…) Cu 
Eminescu mi se-ntâmplă ce mi se-ntâmplă cu toţi autorii pe care-i ştiu prea bine şi pe care-i iubesc 
cel mai mult: nu-mi mai vine să-i citesc”. E ca şi cum un individ oarecare ar afirma că-l 
plictiseşte Predica de pe Munte a Lui Hristos…uitând să spună că, de fapt, el, 
“plictisitul” – E SURD!!! 

Eminescu nu-i o modă, ca să te lepezi de ea, o vreme, şi, cine ştie când şi din ce 
“capriţ”, s-o reiei, “s-o repui pe tapet”! Eminescu este cel dintâi receptacul al influenţei 
Arhanghelului Spiritului, Mikaël, aici, pe pământ, influenţă care s-a făcut perceptibilă 
odată cu anul 1871. Cei care au, cât de cât, bună-credinţă şi cunoştinţe şi har întru 
hermeneutică, vor băga de seamă, foarte clar şi uşor, diferenţa enormă de valoare 
între poemele eminesciene de până la 1871 (tip La Bucovina, O călărire în zori 
etc.) şi cele de după acest an: este evident (înafară de orbi şi surzi!) că spiritual 
mihaelic îl inspiră pe Eminescu (adică, acest spirit divin se pogoară şi îl face 
empathic/profund rezonator, pe Eminescu, la influenţele, cu maximă putere, ale 
Arhanghelului Spiritului, care domină zodiile celesto-terestre). Nu e nevoie de 
lucrarea de denigrare securistică, a unor “cepe-ex-işti” ai criticii româneşti, să scoată 
în frunte “cearşafurile” intime ale lui Eminescu – corespondenţa: ştiut este că şi 
Hristos, având dublă natură (umană şi divină), se nevoia precum oamenii de 
carne…dar nu i-a trecut prin devlă niciunui evanghelist să descrie “sejurul” cristic 
la…privată: în mod evident, evangheliştii erau oameni cu infinit mai multă minte, 
mai mult bun-simţ şi mai înalt discernământ al valorii Duhului, decât “zoilii” 
veacului nostru degenerat şi dominat de specimene bune de studiat din punctul de 
vedere al teratologiei… 

…Şi să ne mai mirăm de confuzia gravă a valorilor, de “defectuoasa funcţionare a 
mecanismelor de selecţie a valorilor, în special a imixtiunii criteriilor extraprofesionale”! Păi, ce 
“criteriu extraprofesional” se “imixtează” mai grav, în vremile noastre, decât politica 
masonică! Iar domnii Pleşu, Manolescu etc. (şi, după domniile lor, sodom de 
epigoni-guşteri!), şi-au schimbat radical profilul spiritual, după ce au “degustat” 
aburul otrăvit al politicii postdecembriste! 

…Dar, fireşte, politica de tip masonic înseamnă şi acceptarea trădării 
intereselor naţionale! Cum putea un domn ambasador UNESCO, cu (a)“sediul la 
Paris (“Reşedinţa mea de vèră/E la ţèra…” Lojei Marelui Orient, de la Paris…!), să-l 
accepte, ca Geniu Protector şi Conformator de Duh al Neamului Românesc, pe cel 
care scrisese despre “Chestiunea Israelită” sau “Chestiunea evreiască”, “fiind 
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împotriva încercărilor evreilor de a bloca sau de a condiţiona recunoaşterea independenţei României. 
Ceea ce se cunoaşte de către foarte puţini iniţiaţi este însă cum, pentru atitudinea sa, Mihai 
Eminescu a fost ucis (de către medicul evreu Fr. Iszac”, zic unii, de către o conspiraţie iudeo-
masonică am zice noi)” – afirmă Victor Roncea, în art. Lichidarea lui Eminescu, 3 
februarie 2009, civicmedia.ro)?! 

Noi, în cele de mai jos, vom încerca să demonstrăm, cât mai lapidar, chiar pe 
textul eminescian (demonstraţia integrală, in extenso, noi am făcut-o în lucrarea 
SPIRIT ŞI LOGOS, ÎN POEZIA EMINESCIANĂ – PENTRU O NOUĂ 
HERMENEUTICĂ, APLICATĂ ASUPRA TEXTULUI 
EMINESCIANEditura Rafet, Râmnicu Sărat, 2005 – lucrare care s-ar putea să-i 
îndemne, chiar pe domni sastisiţi şi plictisiţi, plini de…”spleen”, precum dl Mircea 
Cărtărescu, sau chiar dl Patapievici, cel cu… “schelete prin dulapuri”… - să-l re-citească, 
la infinit, pe Eminescu, fără să afirme, ca despre… “scaunul diurn”, că…”nu le 
vine”…să-l mai citească pe cel al cărui Logos îi face, INCLUSIV PE EI!!! – să facă 
umbră acestui Pământ Sfânt ROMÂNESC…!!!) – că un GENIU PROTECTOR şi 
CONFORMATOR de Neam nu merită să cadă sub judecata fariseilor, 
“hiclenitorilor” de Duh Românesc şi ignoranţilor. 

*** 
Rosa Del Conte, unul dintre cei mai competenţi şi mai subtili exegeţi ai operei 

lui Mihai Eminescu şi unul dintre cei care au dobândit, prin răbdătoare iniţiere întru 
Eminescu, profunda capacitate de intuire a cosmicităţii spiritului eminescian, afirmă, 
în capitolul Eminescu şi gnoza1: 

“Fiecare gnostic repetă în sine, în limitele posibilităţilor sale de înţelegere, experienţa unui 
Zoroastru, a unui Buddha, a lui Christos: momente ale unei revelaţii ce se arată, sclipindu-şi 
lumina, în mintea opacă şi întunecată a oamenilor, cărora adevărul li se comunică într-o tradiţie 
discontinuă ce cunoaşte întreruperi, eclipse. Aceşti deşteptători, aceşti revelatori ai unui adevăr pe 
care ei îl încredinţează unei lumi impermeabile la lumina lor, apar în istorie, se inserează în ea, dar 
nu se prelungesc în ea, nu îi modifică în chip substanţial, radical, direcţia şi sensul. Totuşi, nici ei nu 
se identifică cu Absolutul, care este ABSOLUT transcendent”. 

Raportată la spiritul eminescian, remarca Rosei Del Conte, în prima ei parte, 
este de o subtilitate a intuiţiei absolut remarcabilă. Într-adevăr, Eminescu, sub 
imperativul Spiritului său cu valenţe cosmogonice, prin tragedia şi extazul (pe care-l 
implică esenţa ritualică a operei sale), îşi neagă vălul înşelător şi înrobitor al substanţei 
şi se rafinează până la identificarea cu marii “deşteptători” ai spiritului uman. 

El, Eminescu, este Zoroastru, Buddha, Christos. De fapt, este Anonimul 
Revelator. Este spiritul omenirii, reîndumnezeite şi recuperate întru Unu, prin 
revelaţia “deşteptătorilor” ei. Tocmai de aceea, nu putem fi într-un acord deplin cu 
continuarea afirmaţiei Rosei Del Conte: nu trebuie urmărite efectele emergente ale 
acţiunii Spiritului redeşteptat în masa opacă - omenire -, ci trebuie intuite efectele 
imersiunii spiritului, în ceea ce se numeşte “lume”. Va trebui să fim de acord că 

                                                 
1 Rosa Del Conte, Eminescu sau despre Absolut, pp. 385-386, Ed. Dacia, Buc., 1990.  
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Spiritul lucrează în afara ochilor noştri fireşti, căci Spiritul urmează logica propriei 
sale esenţe suprafireşti - iar nu logica umană (“discontinuă”, cu “întreruperi”, “eclipse” - 
cum bine spune Rosa Del Conte) a încă nedesăvârşitei noastre fiinţe, care este 
expresia încă nedesăvârşirii misiunii Spiritului: misiunea de autorecuperare, a Omului 
Transcendental2, Omul-Spirit, din proliferarea - omenire (echivalentă cu starea de 
opacizare - depreciere a Spiritului). 

Logica umană o putem urmări noi, oamenii fireşti, pentru că noi, nefiind 
desăvârşiţi, vom putea percepe (prin rezonare) doar non-desăvârşirile. În schimb, nu 
avem dreptul, în virtutea neputinţei noastre, să absolutizăm şi să idolatrizăm 
neputinţa, să punem în centrul cosmosului, ca unic adevăr, non-desăvârşirea noastră. 
Nu este normal să subiectivizăm atât de mult cosmosul (aducându-l în zona carenţei 
noastre spirituale), încât să punem, în centrul său, ignoranţa noastră, să dăm 
universului măsura inerţiei şi opacităţii noastre spirituale (temporare sau nu). Să 
înlocuim geo-centrismul cu ignoranto-centrismul. 

Trebuie să acceptăm că Spiritul lucrează în afara razei oarbe a ochilor noştri 
fireşti, într-o zonă esenţială: noi suntem lumea, iar lumea este obiectul activităţii 
Spiritului care s-a exprimat în lume - activitate dusă până când subiectul şi obiectul se 
vor identifica, subiectul resorbind obiectul, până la identificare - depăşirea speciei - 
noema husserliană (Mircea Vulcănescu, Logos şi Eros, Paideia, Buc., 1991: 
“Subiectul nu se preface în obiect în chip imaterial, ci prinde din obiect o - species - [un fel de 
noema husserliană] pe care o desprinde din lucru şi o ia cu sine în chip abstract cu ajutorul 
intelectului agent, specia nefiind lucrul însuşi, ci principiul lui logic şi arhitectural (...) Căci ce era 
această prefacere a subiectului în obiect, atribuită de Maritain operaţiei de adecvaţie a cunoaşterii, 
decât un fel de-a realiza în chip natural, printr-o simplă mişcare a spiritului, - adâncirea în celălalt, 
adică de a depăşi, prin acţiune, paravanul acestei  species impressa  ?”). 

Spiritul modifică lumea după legile Spiritului, pentru a o putea recupera înspre 
centrul de energie care a creat-o, a oferit-o spre vădire şi expresie. 

Va trebui să ne “trezim” măcar noi înşine, exegeţii, adică să răspundem la 
îndemnurile “deşteptătorilor” - căci exegeza unei opere nu se rezumă la constatări 
superficiale şi conjuncturale, ci implică intuiţii asupra logicii interioare a operei, 
asupra logicii Spiritului care a creat opera respectivă. 

Trebuie să fim de acord fie cu Lucian Blaga, care, prin matricea stilistică a 
unui popor, înţelege tocmai munca specifică a Spiritului, pentru a transforma, către 
izbăvire, de dedesubt, din profunzimile unei naşteri mistice, un anumit popor3   -  fie 
cu Rudolf Steiner4, care afirmă că lumea arată aşa şi nu altfel, tocmai pentru că 
Spiritul îşi pregăteşte, cu maximă minuţiozitate - pe de o parte, ambianţa întrupării, 
pentru a se putea exprima pe sine într-un anume fel - pe de altă parte, pentru a-şi 
crea premisele unui ulterior stadiu de evoluţie. 

                                                 
2 Cf. Nikolai Berdiaev, Adevăr şi Revelaţie, p. 16, Editura de Vest, Timişoara, 1993. 
3 Cf. Lucian Blaga, Trilogia culturii, vol. 9, Ed. Minerva, Buc., 1985. 
4 Cf. Rudolf Steiner,  Ştiinţa Spirituală, Ed. Rustania, Timişoara, 1926. 
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Eminescu însuşi afirmă următoarele, despre munca sufletului - Spiritului (în 
general şi în particular: spiritul neamului-naţiune), într-o pagină din Geniu pustiu 
(II, 356) - ocazie cu care ne putem edifica şi asupra consubstanţialităţii marilor 
spirite, sustrase dimensiunii temporale, căci matricea stilistică a lui Blaga, din 
secolul XX, corespunde esenţial viziunii (în formă DOAR, oarecum masonice5...) 
eminesciene, asupra geniului neamului, ca ocean demiurgic: “(…) aş vrea ca omenirea 
să fie prisma, una singură, strălucită, pătrunsă de lumină (…) O prismă cu mii de colori, un 
curcubeu cu mii de nuanţe. Naţiunile ( citeşte: neamurile) nu sunt decât nuanţele prismatice ale 
Omenirei, şi deosebirea dintre ele e atât de naturală, atât de explicabilă cum putem explica din 
împrejurări asemenea diferenţa dintre individ şi individ. 

Făceţi ca aceste colori să fie egal de strălucite, egal de poleite, egal de favorizate de Lumina ce 
le formează şi fără care ele ar fi pierdute în nimicul neesistenţei (…) Sufletul omului e ca un val - 
sufletul unei naţiuni ca un ocean. Când vântul cu aripi turburi şi noaptea cu aeru-i brun şi cu nourii 
suri domneşte asupra mărei şi valurilor ei - ea doarme monotonă şi întunecată în fundul ei care 
murmură fără înţeles; pe când dacă, în senina şi albastra împărăţie a cerului înfloreşte Lumina ca o 
floare de foc, fiecare val reflectă în fruntea sa un soare, iar marea împrumută de la cer coloarea sa, 
seninul geniului său, şi le reflectă în visul său cel adânc şi luciu”. 

Vom observa, încă de pe acum, o intermediere a acţiunii geniului pustiu 
asupra individualităţii val, prin mare. Marea reprezintă un fond şi un depozit de 
forme-valuri şi ipostaze-valuri (valuri cu soare în frunte sau valuri întunecate). 
Marea este un element cooperant cu geniul senin şi totodată, o subtilă adversară a 
geniului senin - întru demiurgie. Marea este fondul-haos, care este receptiv, însă, la 
“amprentele” care oferă forme şi, în final, semnificaţii ale valului-valuri. Marea este 
receptoarea mesajului de ordine-tensiune a fiinţei-val, dar şi a mesajului de re-
întunecare (prin retragerea, autoabsorbţia Luminii-Spirit- geniu) ca haos. Marea este 
Logos-ul activ, dar şi dezactivare a Logos-ului. 

Oricum, mesajul lui Eminescu pentru lumea românească este următorul: lumea 
românească arată aşa şi nu altfel, tocmai datorită GENIULUI CONFORMATOR, 
Spiritului eliberat într-o faţetă a prismei-omenire, Spiritului care modelează naţiunea-
neam conform propriei sale esenţe, pentru a o putea resorbi, cândva, la modul 
soteriologic: “(…) când Libertatea şi civilizaţiunea plutesc asupră-i, oamenii superiori se ridică 
[re-identificarea cu Spiritul originar] spre a-l reflecta [Geniul] în frunţile lor şi a-l arunca apoi în 
raze lungi adâncimilor poporului, astfel încât în sânul mărei se face o zi senină, se răsfrânge în 
adâncul ei cerul”. 

De observat, că, prin acţiune, oamenii superiori (cei re-iniţiaţi întru Spirit) 
devin, parcă, superiori Geniului-Spirit (acţiunea hiperbolică determină o viziune 
asupra tatălui acţiunii, sursa originară a activării spiritelor superioare - ca deus 
otiosus, divinitate depăşită de desăvârşirea finalităţii propriei acţiuni). Naţiune era 
stadiul ABSTRACT, neimplicat în acţiunea soteriologică aplicată asupra masei opace-
omenire - era doar emisia unei “colori” din prisma sintetizatoare a Spiritului. Popor 

                                                 
5 Cf. Radu Comănescu, Emilian N. Dobrescu, Istoria francmasoneriei, Ed. Tempus, Buc., 1992. 
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devine starea angajată, spre finalizarea acţiunii propriei desăvârşiri, propriei re-
mitizări, a omenirii, fascicul dintr-o faţetă a prismei-omenire. Identificarea, 
consecutivă acţiunii de autorecuperare originară, a obiectului muncii Spiritului cu 
scopul muncii Spiritului - este lumina mistică, ca zi senină în sânul mărei întregi, 
identitate a apei-mare cu cerul-foc (Geniu). (Cf. I-213, Andrei Mureşanu, unde 
naţie este forma ideală a Spiritului-neam, forma cu care con-vorbeşte Spiritul-
Eminescu, iar poporul este stejarul angajat în furtuna istoriei, ca furtună iniţiatică, 
spre stadiul măreţie). 

Având în vedere co-participarea oamenilor superiori la munca Spiritului, de 
auto-desăvârşire, prin re-edenizarea mării-lume, poate fi preluată ideea lui Berdiaev, 
întru susţinerea viziunii eminesciene: omul se salvează în Spirit prin ziua a opta, 
aceea a acţiunii co-operante cu Demiurgul - prin teurgie6. Este vorba de o 
recuperare, prin corectare permanentă, a Logos-ului - pentru Mythos. 

De menţionat şi de subliniat faptul că nu acceptăm ideea, foarte răspândită, că 
experienţa Revelaţiei este: a) una de excepţie pre-destinată, b) că pentru această 
experienţă nu ar trebui făcut efortul de a obţine decât într-un cadru limitat, ca un fel 
de “ghetou al anormalilor”: în cadrul organizat-religios, al unei biserici-instituţie. 

Starea de fervoare spirituală-credinţă, de concentrare către axa interioară a 
Spiritului, nu este una de excepţie şi anormală (sau, cel puţin, atipică) - ci este starea 
soteriologică, singura stare normală pentru spirit (care se auto-recuperează din 
labirintul iniţiatic al Logos-ului-lume). 

În primul rând, experienţa mistică nu este altceva decât trăire spirituală la 
adevăratul potenţial al Spiritului (şi, pentru aceasta, psihicul uman trebuie 
“antrenat”, educat, iniţiat - căci abia cel care nu poate avea experienţa Revelaţiei, sau 
nu este pregătit pentru a o avea, este atipic, exceptat de la normalitate - şi nu invers). 
În al doilea rând, nu există psihic uman fără disponibilitatea re-ligioasă (în sensul 
originar al cuvântului, de relegare-recuperare spirituală întru sacral). În al treilea şi 
ultimul rând, stimularea pentru Revelaţie în cadrul propice re-sacralizării (deci 
redobândirii vigorii spirituale normale), îl oferă nu doar biserica-instituţie7, ci oricare 
formă de concentrare spirituală, cu scop de transgresare a trăirii egotiste (limitat-
umane): natura, ca şi artele. 

După modelul gândirii antice, în legătură cu mimesis-ul, gândim şi noi că 
natura oferă artistului modelul perfect: natura cosmică este Semnul care trimite la el 
însuşi. O piatră sau un copac nu fiinţează tranzitiv, pentru cineva - ci se situează în 
indiferentismul sublim al creaţiei divine*. La fel, şi opera de artă, nu poate şi nu 
trebuie considerată ca fiind desăvârşită decât atunci când semnele aparente trimit 

                                                 
6 Cf. Nikolai Berdiaev, Sensul Creaţiei, Humanitas, Buc., 1992. 
7 -Pentru orice creştin-spiritualist autentic, biserică=Christos. Instituţia-biserică doar mijloceşte, nu 
este-în-sine. 
* De fapt, opinia noastră este că frumosul artistic şi frumosul natural trebuie să fuzioneze şi să se 
resoarbă în originea lor comună, în frumosul transcendental - singurul care are şi dă sens ideii de 
Frumos. 
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(prin auto-descompunerea lor) la un Semn-Sine disparent, autoînglobator (care 
absoarbe întreaga energie psihică, într-o comuniune perfectă, până la identificare, a 
artistului cu receptorul de artă): doar provocând experienţa Revelaţiei (emiţătorul) şi 
doar provocându-şi experienţa Revelaţiei (receptorul) se poate afirma că s-a 
desăvârşit efortul pentru Adevăr, devenind Adevăr-în-Sine (şi, după cum afirmă 
Berdiaev, Adevărul este revelat). 

S-ar putea obiecta, evident, că, în felul acesta, orice semn produs de un 
emiţător poate fi corectat-transformat, prin fervoarea-concentrarea spirituală a 
receptorului, în Revelaţie artistică - şi atunci, ce nevoie ar mai fi de artişti, dacă 
receptorii preiau efortul şi misiunea artistului? - şi că, în definitiv, nu ar mai fi nici o 
deosebire între Revelaţia artistică şi cea naturală. 

Începând cu partea a doua a problemei, evident că vom afirma necesitatea 
atingerii perfecţiunii cosmic-naturale (şi, mai departe, natural-spirituale) de către 
imperfectele (şi imperfect ordonatele, în calea către Revelaţie) semne artistice. Şi, tot 
atât de evident, ne vom exprima întotdeauna îndoiala în privinţa atingerii acestei 
perfecţiuni - atâta timp cât mai există starea de conflictualitate, formală şi spirituală, 
în ciuda (sau tocmai din cauza) existenţei atâtor aşa-zişi artişti. Puţini, rarissimi sunt 
artiştii adevăraţi - cei care, confundându-se funcţional cu Demiurgul, au unit 
spiritele oamenilor, fie şi pentru o scurtă vreme, într-un singur Spirit (sau, măcar, în 
tentaţia drumului spre un singur Spirit). 

În ce priveşte prima parte a problemei, vom spune: a) totdeauna a fost nevoie 
de discipol pentru un guru (maestru), iar stimularea-emularea spirituală nu au făcut 
din maestru un campion performant celebru, ci, dimpotrivă, i-au întărit forţa 
modestiei (l-au transcens în Sublimul Anonimat), i-au creat, prin discipol, “potirul” 
pentru auto-recuperarea spirituală, prin efortul de a-l ridica-identifica spre 
comuniune spirituală pe discipol; b) în definitiv, contează nu comunicarea, ci starea 
de comuniune (ca stare de auto-recuperare a Sinelui Suprem) - deci, nu cât de 
singularizat-genial (de obicei, abia destoinic …) este producătorul de Revelaţie, ci 
dacă s-a realizat starea de revelaţie. 

Eminescu este, pentru români, în mod cert, “Superlativul Anonimului” 
(superlativul stării de Maestru), în sensul de cel mai perfect ordonator al stimulilor-
semne, către Firea noastră, a celor din expresia-Logos românesc - către Ritualul 
Cosmic Românesc. 

* 
Spiritul şi Logos-ul sunt con-substanţiale şi sinergetice. Căci Logos-ul este 

Spiritul întrupat. Logos-ul, ca Spirit întrupat, are corporalitate, care poate fi coruptă, 
poate fi supusă tuturor posibilităţilor-crucificări, înjosiri - dar poartă în ea germenele 
soteriologic: se va auto-absolvi, prin efortul de auto-absorbire în Spirit. 
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Efortul de auto-absorbire în Spirit este, în fapt, efortul anamnezei, efortul 
corporalităţii de a se revela sieşi ca energie pură, ca originaritate pur energetică8. 

Să-l luăm martor, mereu, pe Eminescu - el fiind Logos-ul nostru, prin care ne-
am crucificat a exista şi prin care aflăm Buna-Vestire a perpetuei şanse de a fi (la 
modul esenţial), de a re-transcende ca Spirit (Archaeus, pp. 503-504): 

“… cumcă omul e numai prilejul, adesea slab, abia suflat, pentru nişte patimi cumplite, când 
gândeşti cumcă purtătorul acestor patimi poate în orice moment să devină o coajă, ca un vas pe care 
l-a spart vinul, apoi când vezi că unul şi acelaşi princip de viaţă încolţeşte în mii de mii de flori din 
cari cele mai multe se scutură la drumul jumătate, puţine rămân, şi aceste puţine au în sfârşit aceeaşi 
soarte, atuncea vezi cumcă fiinţa în om e nemuritoare. E unul şi acelaşi punctum saliens care apare 
în mii de oameni, dizbrăcat de timp şi spaţiu, întreg şi nedespărţit, mişcă cojile, le mână una-nspre 
alta, le părăseşte, formează altele nouă, pe când carnea zugrăviturelor sale apare ca o materie, ca un 
Ahasver al formelor, care face o călătorie se pare vecinică (…). În fiece om se-ncearcă spiritul 
Universului, se opinteşte din nou, răsare ca o nouă rază din aceeaşi apă oarecum un nou asalt spre 
ceruri. Dar rămâne-n drum, drept că în mod foarte deosebit, ici ca rege, colo ca cerşitor. Dar ce-i şi 
ajută coaja cariului care-a încremenit în lemnul vieţii? Asaltul e tinereţea, rămânerea-n drum - 
decepţiunea, recăderea animalului păţit - bătrâneţea şi moartea. Oamenii sunt probleme ce şi le pune 
spiritul universului, vieţile lor - încercări de deslegare”. 

Vasul-formă a fost chemat-format, imperativ, de esenţa-vin (Spiritul). Omul-
formă este vasul, este amprenta pe care o lasă chemarea Spiritului, asupra haosului. 
Este urma, pe care Spiritul trebuie s-o imprime, expresiv, asupra a ceea ce s-a 
desprins din Spirit, tocmai pentru a coopera la demiurgie: haosul. Spiritul trebuie să 
se dovedească sieşi, ca manifestare activă, ca înşiruire a posibilităţilor infinite de a fi, 
pentru a-şi autoconştientiza esenţa, Vinul-principiu este esenţa, care cheamă vasele-
forme, spre ordonarea în Logos-ul-expresie-lume. 

Mereu se vor face vase, pentru că există vinul. Şi vinul cheamă vasele, pentru 
a vedea de câte văi-guri-amprente (expresia Spiritului, aplicată haosului şi existentă 
prin haosul, convergent cu Spiritul, la demiurgie) poate fi înghiţit, resorbit şi apoi 
transsubstanţiat, adică întors în sinele său transcendent. De subliniat: haosul este în 
acelaşi timp a) consubstanţial cu Spiritul şi b) co-operant, atât la faţa escatologică, cât 
şi la cea demiurgică a Spiritului. 

Vasele din care chemarea imperativă a vinului s-a şters - se sparg, inutile şi 
inutilizabile. Vinul, ca amintire (citeşte: amprentă* energetică**, energetizată prin 
                                                 
8 G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, Minerva, Buc., 1985, pp. 322-323, Hegel: “… în religia 
revelată, spiritul se revelează în figură de autoconştiinţă incorporată (Isus), ca spirit real al lumii 
dezvăluind că esenţa divină e identică cu cea omenească. Devenind natură, spiritul se înstrăinează de 
sine şi, atunci, prin moartea lui Isus şi preluarea spiritului său în comunitate, se pune în vedere că 
natura individuală era inesenţială (…) pentru conştiinţa care doar s-a reparcurs, spiritul n-a căpătat încă 
figura de absolut concret şi rămâne o aspiraţie”. 
* Folosim termenul de amprentă/amprentare, pentru a marca o acţiune dinafara naturii obiectului, 
acţiune prin care se imprimă continuitate interioară (şi finalitate) obiectului. Amprenta/amprentare nu 
modifică însă, esenţele, ci le confirmă. Forma termenului am preluat-o de la antroposoful R. Steiner, 
conţinutul însă, l-am adaptat necesităţilor discuţiei despre interrelaţionările Spirit-Logos. 
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Spirit), este garanţia permanenţei-veşnicie. Vasul uitând vinul, determină mutarea 
permanenţei, iar, de la vas, la vinul-esenţă. Fiinţa-vie este nemuritoare: ea este Fiinţa 
ca proiect-Spirit (manifestare proiectivă, latentă, a Spiritului). Prin ea devine 
nemuritoare, dincolo de toate chematele forme-vase (amprente, scheme energetice 
actualizate, ale proiectului demiurgic), specia, trans-individualitatea. 

Evident, Spiritul nemanifestat (proiectiv) şi Spiritul manifestat în Logos (forme 
ordonate în lume-manifestare) sunt consubstanţiale - Tatăl şi Fiul, divini, în aceeaşi 
matcă-dumnezeire9. 

“Punctum saliens”, locul (sursa) de ţâşnire, face să apară mişcarea cojilor. 
Întâi, Logos-ul sunt şirurile rigide ale proiectului demiurgic. Apoi, se iscă furtuna 
manifestării-expresie, întruparea Spiritului devine Logos-manifestare. Acum abia, 
şirurile se departajează, iar în şiruri se nasc fisurile individualităţii - şi, astfel, apare 
bănuiala dependenţei aparenţelor - de ceva de dincolo de ele, de dincolo de 
condiţiile departajării şi fisurării, ceva de dincolo de ele, care nici nu se fisurează, nici 
nu (se) departajează - ci, din contră, produce şi determină el fisurarea şi detaşarea. E 
adevărat, cine determină ceva înseamnă că poartă în sine proiectul determinării. Dar, 
nu mai puţin adevărat, el este cauza. Acel ceva de dincolo de frământări şi îndoieli - 
este cauza. Astfel, apare mişcarea cojilor, ca intuiţie a cojilor mişcate (timp-
spaţiu), în jurul unei esenţe nemişcate (Sensul Suprem, vinul de care vorbeşte 
Eminescu). 

Zugrăviturile ar fi trăsăturile energetice ale proiectului demiurgic divin, iar 
carnea zugrăviturelor, în consecinţă, ar reprezenta proiectul ca manifestare 
(expresie), transformarea din zugrăvituri, în carnea zugrăviturelor, ilustrând 
traiectul de la Spirit la Logos. 

Materia nu există: ea nu putrezeşte, nu îşi are un sine al ei propriu, faţă de care 
să se deprecieze. Materia se depreciază, apare, dispare, doar în raport cu Sinele 
Suprem (Spiritul), Ahasverus este nu sinele materiei, ci funcţia tranzitorie a 
amprentelor-forme (Logos-ul expresiv): este forma metaforică a aşteptării, de către 
cooperantul haos, a chemărilor imperative, spre expresie-demiurgie, ale Spiritului. 
Călătoria lui Ahasverus este metafora funcţiei tranzitorii a materiei - adică a 
haosului aşteptător, pasiv şi, totuşi, paradoxal, care cooperează la demiurgie. 

Materia este starea de aşteptare a haosului, iar haosul nu există în sine, ci se 
naşte din Spirit, în momentul predispoziţiei imperative, a acestuia, de manifestare-
expresie. Haosul este cealaltă faţă a Spiritului. Tot ce este amprentă asupra haosului, 
se resoarbe complet în Spirit, atunci când acesta nu mai cheamă vasul, ci se 
concentrează întru vin. Cercul este doar imaginea punctului, dilatată expresiv: nimic 
în afară, nimic înăuntru, centrul poate fi oriunde, mereu nevăzut, dar mereu singura 
necesitate adevărată. 
                                                                                                                  
** Termenul de energie îl folosim pentru etimologia sa: energeia = activitate, putere de a acţiona, şi îl 
relaţionăm cu sensul antic al cuvântului aitheros (eter): sufletul lumii. 
9 Cf. Meister Eckhart: a) Dumnezeu (Gott) şi deitatea (Gottheit-Grund), care nu acţionează. 
Diferenţa este preluată şi de N. Berdiaev, Adevăr şi revelaţie, p. 57, Ed. de Vest, Timişoara, 1993. 
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Apa este starea de posibilitate, schimbare şi tranzitivitate - infinite. Spiritul Uni-
versului se foloseşte de mediul-apă (prin inter-mediul apă acţionează Spiritul ca rază 
- energetizarea-revelaţie a Fiinţei). Fiecare rază este o amprentă energetizată divin, 
căci sursa, Soarele, este ocult, este “negru”. Apa tranzitivă uneşte cele două acţiuni 
simultane: 

a) “amprentarea” dinspre Spiritul nemanifestat, spre haosul aşteptător, rezultatul 
fiind revelarea Fiinţei (raza oglindită), deci, încărcarea cu energie sacră-manifestare 
a unei trăsături abstracte din Proiectul-latenţă, co-existent, până la identificare, cu 
Spiritul nemanifestat; 

b) “asaltul spre ceruri” - adică, dinspre posibilitate (apa-haos), spre activul Spirit, 
Fiinţa este o formă de răzvrătire (în definitiv, înşelătoare), împotriva Spiritului 
nemanifestat. Fiecare fiinţare este revoluţia apei tranzitive, spre obiectul tranziţiei, 
care este amprenta-formă, vasul chemat de vin, vasul chemat ca vas, dar şi cu 
conştiinţa non-realităţii sale ca vas, căci realitatea este doar chemarea şi chemătorul 
vin (voinţa de fire, ca energie proiectată, şi esenţa Firii, nemanifestată, dar oricând 
gata de manifestare). 

Totul este predestinare. Libertatea, în sens cosmic, nu are decât o anumită 
semnificaţie la Eminescu, şi anume dobândirea conştiinţei necesităţii de a te părăsi ca 
vas, pentru a te regăsi ca vin. Este singura libertate reală: libertatea iniţierii, pentru 
revelaţia finală. Contează doar gradul de angajare în rigorile circuitului divin: Spirit 
nemanifestat (ca proiect demiurgic implicit şi divergenţa-consubstanţialitate cu 
haosul) - Spirit manifestat în Logos Divin – Logos-ul expresie (“amprentare” tranzitivă 
a haosului) - auto-recuperarea Logos-ului-expresie în Logos Divin (Revelaţia) şi a 
Logos-ului divin, înapoi, în Spirit nonmanifestat. Deosebirile cantitative, rege-
cerşetor, sunt insignifiante. 

Cariul încremenit în lemnul vieţii este Spiritul (nemanifestat, proiectiv, dar şi 
manifestat, în “visul” latenţei), indiferent faţă de consecinţele cantitative (spaţial-
temporale, coji mişcate) ale expresiei-Logos (cojile rege-cerşetor, ca predestinări şi 
irealităţi, simultan); atent, concentrat, doar la calitatea-expresie (adică, la împlinirea 
funcţiei de chemare şi resorbire a formelor-vase-coji). Semnul este ocultat veşnic - 
căci niciodată coaja mişcată-vas-formă nu va putea avea Revelaţia, adică i se va refuza 
consubstanţializarea cu cariul-vin-esenţă. Nu va putea avea Revelaţia în calitate de 
coajă, de vas, de formă. Revelaţia-atracţie se va face la nivelul celor de acelaşi rang: 
vinul în vin se va vărsa, raza în soarele negru (ocult) se va întoarce. Amprenta va fi 
umbră şi va marca dispariţia formei (manifestarea Spiritului), retrăgându-i-se energia-
rază. Logos-ul se retrage în Spirit, recunoscându-se în Spirit, ca Spirit. 

Oamenii-vase rămân întrebări (amprente şi potenţialităţi ale amprentării), 
răspunsul este abstragerea vinului din vas şi vărsarea în VIN (Spiritul nemanifestat). 
Doar geniul - care nu se implică în amprente, ci le contemplă exact ca ceea ce sunt: 
pură tranzitivitate, doar geniul se menţine în consubstanţialitate, cu Spiritul. 
Dezlegarea nu este răspuns - ci consubstanţialitate, după comuniunea şi 
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identificarea cu toate, cu totalitatea-integralitatea-sinteză a zilei a opta (teurgie) a 
geniului Om. 

Întoarcerea în poveste, povestea-mit, este starea de comuniune a spiritelor, în 
vederea pregătirii pentru revelaţia-abstragere în oceanul originar, în Soarele Negru: 
“s-ascultăm poveştile, căci ele cel puţin ne fac să trăim şi-n viaţa altor oameni, să ne amestecăm 
visurile şi gândirile noastre cu ale lor … În ele trăieşte Archaeus … Poate că povestea este partea 
mai frumoasă a vieţii omeneşti. Cu poveşti ne leagănă lumea, cu poveşti ne adoarme”. Povestea 
are în ea moartea şi viaţa, ameninţarea cu tranzitivitatea-expresie infinită, şi 
promisiunea infinită a comuniunii sacre, întru Spirit: Archaeus (tranzitivitatea 
infinită) şi leagănul somnului (resurecţie, întru cerc: legănarea-dare peste cap-
transcendere* şi consubstanţierea cu Unu). Restul - vorba scepticului şi hiperlucidului 
prinţ al Danemarcei: “Vorbe! vorbe! vorbe!”, adică Logos manifestat şi corupt, depreciat, 
în aşteptarea hărăzirii cu harul Crucii (adică, în aşteptarea graţiei divine care, conform 
origenismului, izbăveşte întreg universul, inclusiv - şi, am zice, mai ales - pe Satan 
cel absolut necesar demiurgiei). 

* 
Se poate mira oricine că, pentru a afirma ceva, ne luăm ca Biblie  - proza 

eminesciană - deşi intenţia ne-am declarat-o, din titlul studiului, a fi revelarea 
Spiritului şi Logos-ului în poezia eminesciană. Iată explicaţia: proza eminesciană 
reprezintă acele coji mişcate, dincolo de care putem să intuim absolutul. Noi înşine 
fiind “coji mişcate”, trebuie să pornim, spre împlinirea continuităţii şi unităţii Ritualului, 
dinspre “coji mişcate”. Numai pornind de la faza explicită, Logos poticnit în “coji”, ne 
vom putea împărtăşi apoi, iniţiatic, din măreţia Logos-ului-spre-sacralizare-al-
Poeziei. 

Proza eminesciană nu este sistemul ritualic al Revelării, ca scară între 
Dumnezeu Tatăl-Spiritul şi Dumnezeu Fiul-Logos-ul divin - ci este căutarea, este 
vocea care întreabă, frământând întunericul mistic, pentru a-l obliga să se fisureze, 
pentru a izbucni, prin fisuri, Revelaţia. Poezia, abia, este Ritualul închegat spre 
Absolut. Orice poezie eminesciană antumă este o schemă energetică în care 
se autocomprimă Revelaţia. Este o rugăciune latentă, care aşteaptă comuniunea cu 
spiritul cititorului, spre nunta mistică- Revelaţia (postumele păstrează, încă, 
fragmentaritatea, non-unitatea ritualică, păstrează frământarea şi fisurarea 
semnificativă, fenomene care preced, dar nu se identifică, încă, cu Revelaţia). 

De observat, în chiar rândurile de proză citate mai sus, câteva “coji mişcate”, care 
vor evolua calitativ spre starea de fluenţă şi continuitate absolută a Ritualului-Poezie: 

a) spargerea vasului-formă, de către vinul-esenţă, va migra dinspre gest 
fenomenal spre gest ritualico-poetic, în poezia “Dinspre sute de catarge”, unde 
spargerea catargelor, erectile-forme ale fiinţării fenomenelor, este criza-hierofanie, 
presiunea, din interior spre exterior, o esenţă care forţează-revelează întâlnirea cu 
esenţa, raza care se absoarbe în soare negru, la limita dintre Logos-ul-paroxistic 

                                                 
* Cf. Mihai Coman, Izvoare mitice, Cartea Românească, Buc., 1980, pp. 138-140. 
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manifestat, şi tăcerea hieratică (limita dintre valurile-vânturile şi cântecul sacru, 
care absoarbe gânduri spre sensul sacru, neînţeles); 

b) principiul de viaţă unic, care “încolţeşte în mii de mii de flori din care cele mai multe 
se scutură la drumul jumătate”, devine, în Împărat şi proletar, verset liturgic: “În orice 
floare-ncearcă întreagă a sa fire [pomul mistic, Arborele Sephiroth],/ Ci-n calea de-a da 
roade, cele mai multe mor”; 

c) tot aşa, “opintirea” Universului-Spirit, din Archeus, devine opintirea 
bătrânului Demiurgos (“În orice om o lume îşi face încercarea;/ Bătrânul Demiurgos se 
opinteşte-n van”), criza expresivă a Demiurgului, care nu-şi poate identifica voinţa cu 
imaginea auto-reflectată, este silit să devină un dictator cosmic: nu se poate 
identifica cu fiecare formă-vas (expresie), şi atunci le va uni pe toate într-o structură 
îngheţată, impersonală, pe care o va stăpâni cu autoritatea impersonalităţii divine, 
autoritate numită proiect divin sau predestinare (în felul acesta, doar, se va putea 
atât exprima, cât şi reîntoarce, în Sinele Suprem, necorupt): “Astfel umana roadă în calea 
ei îngheaţă, / Se petrifică unul în sclav, altu-împărat” (Împărat şi proletar, I-53); să citim 
“coaja mişcată”, sugestia doar, spre liturghia sensului liturgic: “Dar rămâne-n drum, drept 
că în mod foarte deosebit, ici ca rege, colo ca cerşitor. Dar ce-i şi ajută coaja cariului care-a-încremenit 
în lemnul vieţii?”. Se observă abia-mijirea tragediei crizei divine de personalitate, care 
duce la dictatura predestinării: încă nu se radicalizează antiteza (sclav-împărat), 
principiul stagnează într-o imagine încremenită în sine (cariul încremenit), iar nu în 
dinamismul expresiv (autoexpresiv), care uneşte drumul-cale cu ipostazierea-
încremenirea în formele predestinate (şi zadarnice). De la meditaţie la liturghie, de 
la prea-plinul de sine până la ek-stasis-ul poetic - este exact diferenţa rugăciunii-
poezie* . 

Eminescu va crea, prin antumele sale, şansa soteriologică, pentru revelarea, în 
omul fenomenal, a Omului Transcendental, despre care vorbeşte N. Berdiaev. Fiinţa-
Om Transcendental este provocată spre ritualul de comuniune cu Logos-ul sacru. 
Fiinţa şi operaţiunea soteriologică de re-îndumnezeire a eului este ţinta supremă a 
rugăciunii-poezie eminesciană (re-îndumnezeire prin teurgie poetică).10 

Rugăciune întru Spiritul Românesc. Suprem-anonima rugăciune întru starea de 
neam românesc. Sau, cum spunea N. Berdiaev11: “Singur acel Logos nu distruge omul, 
care este, El însuşi, Omul Absolut”. Rugăciunea-Neam românesc-Eminescu este Logos-
ul sacru şi “repetă în sine, în limitele sale de înţelegere, experienţa unui Zoroastru, a unui Buddha, 
a lui Christos: momente ale unei revelaţii …” 

 

                                                 
 
10 N. Berdiaev, Sensul creaţiei, Humanitas, Buc., 1992, p. 12. 
11 N. Berdiaev, Sensul creaţiei, Humanitas, Buc., 1992, p. 61. Teurgie = faptă în care lucrarea omului 
se întrepătrunde cu lucrarea lui Dumnezeu. 
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Tudor NEDELCEA 
 

ÎNTÂLNIRI CU DUMNEZEIESCUL POET 
 
„L-am cunoscut” prin Ioan Alexandru şi Marin Sorescu. Apoi „l-am văzut” în biroul lui 

Mihai Ungheanu de la „Luceafărul”, într-un panou cu alţi scriitori basarabeni (pe acel perete 
trebuia să existe portretul şefului statului român).  

În realitate însă, l-am cunoscut prin intermediul regretatului mitropolit-cărturar acad. 
Nestor Vornicescu (originar din localitatea basarabeană Lozova-Vorniceni). În prealabil, 
I.P.S. Nestor mă pregătise: m-a invitat, într-o duminică, la o agapă şi peste masă (făcându-mi 
semn cu degetul să nu scot o vorbă) mi-a întins o revistă: Glasul, scoasă în clandestinitate la 
Riga (cu sprijinul basarabencei Maria Macovei-Briedis), de Grigore Vieru, Mihai Cimpoi, 
Leonida Lari, Ion Vatamanu, Nicolae Dabija, preotul Petru Buburuz, Ion Druţă (dacă mi-i 
amintesc pe toţi). Apoi, în curtea Catedralei Mitropoliei din Craiova (unde nu erau 
microfoane), I.P.S. Nestor mi-a vorbit de toţi marii basarabeni, de idealurile şi de lupta lor, 
adesea dramatică, dar şi de marea lor creaţie. 

A venit şi momentul cunoaşterii. În august l99l se sărbătorea împlinirea unui an de la 
punerea pietrei de temelie a refacerii Mănăstirii Sfântului Nicodim la Vodiţa , de la l370, 
ctitorul monahismului autohton. Urmau să participe la această festivitate soţii Doina şi Ion 
Aldea-Teodorovici, Doamna Raisa şi Grigore Vieru. Soţii Teodorovici au sosit, familia lui 
Grigore însă nu. Ce se întâmplase? Adrian Păunescu l-a luat pe Poet la Bârca, apoi au mers 
la Maglavit, la Petrache Lupu, urmând să-l aducă la Vodiţa sau la Băile Herculane, unde erau 
găzduiţi. Echipajele poliţiei mehedinţene primiseră consens să oprească maşina scriitorului 
Adrian Păunescu, cu soţii Vieru, spre a face un popas şi la Vodiţa. Numai că, din Drobeta-
Tr. Severin, Grigore a mers cu altă maşină la Băile Herculane şi astfel „a scăpat” de barajele 
poliţiei. Pentru moment însă, căci a fost recuperat şi adus la Orşova, unde noi, ceilalţi, I.P.S. 
Nestor, oficialităţi, soţii Teodorovici12 eram la masa festivă, într-un restaurant orşovean 
aşezat pe malul Dunării. 

                                                 
12 După absurdele, dar extrem de violentele evenimente de la Târgu Mureş, din martie 1990, când, 
între posibilele victime vizate de extremiştii unguri s-au numărat: Dumitru Fărcaş, Veta Biriş, Sava 
Negrean Brudaşcu şi alţii, vreme de câţiva ani, ori de câte ori o conduceam pe soţia mea cu maşina în 
diverse zone ale ţării, la concerte şi spectacole, observam că, în mod invariabil, eram urmăriţi, la 
propriu, de diverse maşini. Sătul de astfel de situaţii, la un moment dat am oprit şi l-am determinat pe 
unul din urmăritori să oprească şi el. Atunci l-am întrebat direct, destul de nervos, recunosc: 
„Domnule, de ce naiba mă urmăriţi? Ce am făcut?” 
Cel apostrofat mi s-a adresat împăciuitor, spunându-mi pe nume şi afirmând: „Domnule, avem ordin 
să vă adresăm paza. După evenimentele din martie 1990, avem informaţii că se doreşte suprimarea 
fizică a soţilor Aldea Teodorovici, Grigore Vieru, Sava Negrean Brudaşcu şi Dumitru Fărcaş. Sunt 
forţe ostile care cred că prin suprimarea lor nu se va mai face tapaj de chestiunea naţională. De aceea 
noi vă urmărim doar spre a vă asigura protecţia.” 
Ca să fie convingător, omul mi-a arătat o legitimaţie din care rezulta că era maior la un serviciu secret 
român. Urmărirea noastră a continuat mai bine de zece ani. Extrem de intens mai ales după 
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Într-un splendid asfinţit de soare, l-am văzut pentru prima dată pe Grigore Vieru, 
urcând scările, spre etajul unde era pregătită masa. Văzându-l din profil, cu pletele-i de Făt-
Frumos, cu un mers mai mult alunecat, cu zâmbetul lui angelic, am avut impresia că-l văd 
pe Dumnezeu. Atât era de frumos şi divin Poetul. M-am repezit pur şi simplu să-i sărut 
mâna (cum făceau altădată feciorii de ţărani faţă de părinţi sau naşi) pentru ca imaginea (pe 
care o credeam ireală) să nu dispară. Nu ştiu dacă mi-am spus numele când ne-am 
îmbrăţişat. Cred că nu, pentru că vocea-mi dispăruse. Ce-a urmat este greu de descris. 
Grigore Vieru „vorbea” în perle. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici au cântat doar dacă „nenea 
Grig” le dă voie (şi, fireşte, muzică şi versurile Poetului). Î.P.S. Nestor patrona ca un adevărat 
patriarh al sufletelor noastre. La un moment dat, am început să notez vorbele de spirit 
despre simţirea românească şi creştină ale lui Grigore Vieru pe şerveţelele de pe masă, 
singurul suport de hârtie avut la îndemână. Î.P.S. Nestor îl stârnea mereu pe Vieru la discuţii, 
dar şi la mâncat, iar mie mi-a dat şi şerveţelele Înalt Prea Sfinţiei. Cu aceste vorbe ale 
Poetului, am alcătuit un interviu (pe care poetul, de fapt, nu mi-l acordase), publicat iniţial în 
ziarul bucureştean „Dimineaţa” (nr. 232, 27 nov. l99l, p. l5), condus de Al. Piru şi Grigore 
Traian Pop şi, ulterior, în volumul meu, Interferenţe spirituale (Craiova, Fundaţia Scrisul 
Românesc, 2002, p. 594-598). M-am întors, într-o superbă noapte de august şi după un 
moment unic, la Craiova, dimpreună cu Î.P.S. Nestor, încheind astfel o zi plină dăruită de 
Dumnezeu. 

A doua zi dimineaţa, ascultând radioul în timp ce sorbeam cafeaua, am auzit despre 
puciul de la Moscova. M-am îngrozit. Primul gând a fost să sun la hotelul din Băile 
Herculane, unde erau cazaţi doamna Raisa şi Grigore Vieru, Doina şi Ion Aldea-
Teodorovici şi ministrul Turismului din R. Moldova. La celălalt capăt al firului telefonic era 
Grigore Vieru, dar cu nici unul nu am putut vorbi. Mi se pusese un nod în gât. 

M-am urcat în maşină, însoţit de o excelentă ziaristă de la Radio Oltenia, Gabriela 
Rusu-Păsărin, şi am ajuns în staţiune. Toţi erau la masă, dar nu puteau mânca. La insistenţele 
noastre, Grigore Vieru ducea lingura cu ciorbă la gură, dar nu putea înghiţi. Gura i se 
încleştase, ca şi sufletul. Voia, împreună cu Doina, să plece imediat în Basarabia, să se 
realăture luptei antibolşevice, cu toate că noi toţi încercasem să-i explicăm că, odată ajunşi la 
graniţă, soarta lor ar fi putut fi pecetluită. (Nu realizam în acele momente că puciul era o 
operetă.) Am stat până seara, am mâncat în camera soţilor Vieru şi o lubeniţă, am primit 
cadou proaspătul disc Electrecord cu muzica lui Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, pe 
versurile lui Grigore Vieru, cu autograful tuturor. Ne-am întors liniştiţi la Craiova, cu 
promisiunea că nu se vor întoarce imediat în Basarabia, iar dacă bolşevicii revin la putere, ei 
vor continua lupta în România. A doua zi dimineaţa aflu de la Doamna Raisa că ei totuşi 
vor să se întoarcă la Chişinău. Noroc că în Herculane a sosit special pentru ei prietenul lor, 
Adrian Păunescu, luându-i în câteva spectacole până când puciul a luat sfârşit. 

Conform înţelegerii şi promisiunii lor, în cazul în care puciul eşua, urma să rămână şi 
la Craiova. În înţelegere cu Î.P.S. Nestor, i-am aşteptat la intrarea în Craiova şi în momentul 
                                                                                                                  
regretabilul „accident” în care şi-au pierdut viaţa Doina şi Ion Aldea Teodorovici. Mi-am adus aminte 
de incident şi în momentul în care, tot într-un accident, şi-a pierdut viaţa şi Grigore Vieru. 
Sper ca pofta criminală a celor amintiţi de ofiţerul menţionat să fi încetat! (nota Dan Brudaşcu) 
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când i-am văzut, i-am telefonat (de la Peco, din Calea Severinului) Mitropolitului şi din acel 
moment toate clopotele bisericilor craiovene au bătut în cinstea înalţilor oaspeţi şi a eşuării 
puciului. I-am escortat până la reşedinţa mitropolitană, unde ne-a întâmpinat Î.P.S. Nestor, 
cu un sobor de preoţi, consilieri şi... Tudor Gheorghe. A fost o masă sfântă, binecuvântată 
de Dumnezeu prin intermediul mitropolitului, descătuşată de orice reţinere şi cu discuţii 
într-o altă tonalitate, optimistă. Am făcut o pauză şi l-am vizitat pe Tudor Gheorghe. Alte 
discuţii extrem de interesante, care, din păcate, n-au fost înregistrate. Ţin minte o propunere 
a lui Tudor Gheorghe ca Ion Aldea-Teodorovici să-i alcătuiască orchestraţia pentru 
viitoarele sale spectacole. Ion Aldea n-a mai apucat să colaboreze cu genialul menestrel, 
compozitor şi poet Tudor Gheorghe. Însă, în schimb, Tudor Gheorghe îi omagiază pe cei 
doi cântăreţi martiri cu pioşenie şi cântă pe versurile lui Grigore Vieru. 

De atunci, Poetul Grigore Vieru m-a onorat cu o prietenie la care nici nu visam. La 
rândul meu, i-am editat volumul antologic Rugăciune pentru mama (l994) şi Lucrarea în 
cuvânt (200l) — „debutul” său editorial în proză, Liniştea lacrimii (2006). Ne-am vizitat 
reciproc, la Craiova şi Chişinău, unde Doamna Raisa s-a dovedit a fi mare Doamnă. Fericiţi 
trebuie să fie poeţii cu astfel de soţii!  

De atunci, drumurile noastre s-au intersectat benefic, în special prin mitropolitul 
Nestor Vornicescu şi Victor Crăciun, preşedintele Ligii Culturale pentru Unitatea 
Românilor de Pretutindeni şi principalul organizator al Congreselor Spiritualităţii 
Româneşti, unde Grigore Vieru era, întotdeauna, oaspetele de seamă, alături de alţi 
basarabeni sau bucovineni (Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Vasile Tărâţeanu, Eugen Doga, 
Emil Loteanu, Anatol Codru ş.a.). 

Între 25 şi 27 oct. l997, am sărbătorit (fără Marin Sorescu, directorul ei, trecut la cele 
veşnice cu un an înainte) cei 75 de ani de existenţă a Editurii “Scrisul Românesc”. Fireşte, 
Grigore Vieru a fost invitat şi prezent la aceste manifestări naţionale, unde a primit Premiul 
„Mihai Eminescu” pentru poezie. La masa rotundă cu o temă incitantă, Cartea, a câta 
putere în stat?, coordonată excelent de proaspătul preşedinte al Academiei Române, Eugen 
Simion, au participat înalte personalităţi ştiinţifice şi culturale (M. Cimpoi, N. Dabija, M. 
Ungheanu, D.R. Popescu, Radu Voinea, Fănuş Băileşteanu, Mihnea Gheorghiu, Ştefan 
Ştefianescu, Al. Balaci, Th. Codreanu, C. Cubleşean, I. Buzaşi, I. Stoica, Jean Băileşteanu, C. 
Preda, H. Cândroveanu, Ov. Ghidirmic, Gabriela Rusu-Păsărin. În centrul atenţiei au stat, 
aş putea spune, Grigore Vieru şi problemele basarabenilor, adică ale noastre, ale tuturora. 
Indignat, dezamăgit, dar fără să dezarmeze, Poetul privea, dureros de critic, dar realist, 
problematica românismului de pe ambele maluri ale Prutului. „În primul rând, vina o purtăm noi 
[...] Ne-a înzestrat Dumnezeu cu atâtea calităţi, dar avem şi multe vicii, le-aş spune aproape naţionale. Aşa 
vede lucrurile ochiul meu de român basarabean, mai îndelung spălat de lacrimi decât al românului de aici” 
(Cartea, a câta putere în stat?, ediţie îngrijită de Tudor Nedelcea, Craiova, Fundaţia 
Scrisul Românesc, l999, p. 62,63). 

Într-o toamnă a anului l998, am avut prilejul de a însoţi Ansamblul folcloric „Maria 
Tănase” din Craiova, într-o delegaţie condusă de graficianul Gabriel Bratu, la un concert în 
Chişinău. Dintre soliştii români făceau parte Const. Enceanu, Traian Jurchelea, Tiberiu Ceia, 
Liviu Vasilică şi Sava Negrean-Brudaşcu. Ajunşi seara la Hotelul „Codrul”, unde eram cazaţi, 
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am dat un telefon lui Grigore. L-am găsit într-o stare foarte tristă. A doua zi, mi-a explicat: 
cu câteva zile înainte avusese loc logodna sau nunta fiului său, la Chişinău. După petrecere, 
Grigore a rămas pentru restul nopţii la fiul său, iar acesta în apartamentul lui Grigore. 
Nesesizând această inversare de cazare, nişte haidamaci cu cagule au pătruns în locuinţa 
Poetului spre a-l suprima. Fiul său, fiind mai tânăr, a avut puterea şi tăria de a se lupta, şi 
astfel a scăpat aproape teafăr. Grigore era furios la culme: „Să mă omoare pe mine, căci asta 
urmăresc, dar nu şi pe fiul meu”, îmi spunea cu năduf. Urma să se întâlnească cu preşedintele 
Republicii, pentru a elucida această groaznică întâmplare, şi, din acest motiv, a ratat 
spectacolul folcloric de patru ore, într-o sală arhiplină. Înainte de a cânta, vădit emoţionată, 
Sava Negrean-Brudaşcu le-a spus spectatorilor: „Fericită trebuie să fie acea mamă care are un 
asemenea fiu ca dl Grigore Vieru”. Nu ştia că mama Eudochia trecuse la cele veşnice. După 
spectacol, gazdele (basarabenii sunt cu adevărat ospitalieri) ne-au invitat la o seară (târzie) 
haiducească în pădurea seculară de stejari de lângă Mănăstirea Căpriana. Acolo a venit şi 
Grigore. Grigore şi Sava nu şi-au spus niciun cuvânt, doar lacrimile li s-au împreunat când s-
au îmbrăţişat. A fost un alt spectacol, în care Sava şi Grigore s-au întrecut pe sine, cântând 
împreună. Poate nicicând şi niciunde cântecul Doamne, ocroteşte-i pe români nu a vibrat 
atât de puternic ca la Chişinău şi Căpriana. La un moment dat, curentul electric a fost 
întrerupt, dar bravii basarabeni nu s-au lăsat (ca de atâtea ori) învinşi. Toate autoturismele au 
format un fel de cerc cu farurile aprinse şi îndreptate pe mica scenă improvizată, unde 
cântecul (chiar fără microfon) a răsunat printre stejarii lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. La 
despărţire, Grigore ne-a sugerat (şi noi ne-am conformat) să nu ieşim în autostrada 
Chişinău-Albiţa (unde puteam fi vulnerabili după concertul interromânesc), ci să mergem, 
spre a fi apăraţi, în caz de pericol, de sătenii basarabeni. 

Vizitele sale în Bănie şi-n Oltenia se înteţesc. Cu mitropolitul Nestor facem deseori 
excursii la mănăstirile din Gorj, Dolj şi Mehedinţi, unde discuţiile sunt la nivelul meleagurilor 
spiritualizate prin atâtea vetre mănăstireşti. La festivităţile prilejuite de prima Unire a 
românilor sub un singur sceptru - al lui Mihai Viteazul - era prezent, alături de marele său 
prieten, poetul Adrian Păunescu, unde Grigore suferă o cădere fizică, ajutat să-şi revină, de 
medicul Marius Turaiche. La Forumul Cultural, organizat sub patronajul preşedintelui Ion 
Iliescu, la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, Grigore rosteşte o emoţionată şi 
pertinentă cuvântare, iar la aniversarea a 80-a a “Editurii Scrisul Românesc”, este prezent alături 
de regizorul Geo Saizescu, C. Preda, Marian Barbu, Toma Velici, I. Rusu etc. 

La l5 ianuarie 2000, după ce primeşte medalia guvernamentală a României „Eminescu - 
l50 de ani de la naştere”, Grigore participă la Simpozionul Internaţional „Pe mine mie redă-mă”, 
dedicat lui Eminescu, pe care l-am organizat la Teatrul Naţional craiovean, unde a obţinut 
din nou un premiu, alături de M. Cimpoi, N. Dabija, D. Vatamaniuc, V. Tărâţeanu, M. 
Ungheanu etc. 

La invitaţia primarului Antonie Solomon, căruia îi devine un devotat prieten, Grigore 
petrece sărbătorile Sfintelor Paşti, în 2003 la Craiova. Am mers împreună la Catedrala „Sf. 
Dumitru” să luăm lumină, primit cu entuziasm de publicul craiovean şi de mitropolitul 
Teofan Savu. Dimineaţa, urma să ciocnim oul roşu, la orele 8. Dar Grigore nu se sculase. Pe 
la orele l0, am bătut cu sfială în uşă şi l-am zărit pe Grigore, de data aceasta nu ca poet, ci 
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compozitor, cu hârtiile pe genunchi, notându-şi muzical melodia inspirată chiar în 
dormitorul meu. 

După pensionarea actorului Emil Boroghină ca director al Teatrului Naţional din 
Craiova, cel care iniţiase „Zilele Marin Sorescu”, împreună cu preşedintele Academiei Române, 
Eugen Simion, această manifestare soresciană intrase în declin. Ales primar al Craiovei, 
Antonie Solomon a preluat la un alt nivel aceste zile soresciene. Fireşte, la aceste ediţii, de a 
căror organizare mă ocupam, din încredinţarea edilului-şef al Craiovei, nu putea lipsi 
Grigore Vieru, a cărui prietenie cu genialul scriitor bulzeştean era notorie. Şi l-am omagiat pe 
„vărul lui Schakespeare”, adică pe Marin Sorescu. Dimpreună cu Eugen Simion (preşedintele 
juriului de acordare a Premiului academic „Marin Sorescu”), M.Cimpoi, N.Dabija, Adrian 
Păunescu, Adam Puslojici, V. Tărâţeanu, D.R.Popescu, M. Ungheanu, Fănuş Neagu, Ion 
Miloş, Mircea Micu, Tudor Gheorghe, Virgil Ogăşeanu, Dorel Vişan, Ilie Gheorghe, I. 
Colan, G. Mihăiţă, Horaţiu Mălăiele, Victor Crăciun etc. 

Între 24 şi 27 martie 2005, se desfăşoară prima ediţie a „Zilelor Basarabiei şi Bucovinei”, 
Cetatea Banilor fiind prima şi (deocamdată) singura localitate din România organizatoare de 
astfel de manifestări pentru confraţii lor aflaţi nedrept dincolo de graniţele ţării. Primul 
invitat a fost Grigore, căruia i se conferise titlul de Cetăţean de Onoare al Craiovei cu doi ani 
înainte. L-au însoţit atunci prietenii săi de-o viaţă: M. Cimpoi, N. Dabija, V. Tărâţeanu, 
Victor Crăciun, care au fost înnobilaţi ca cetăţeni de onoare ai urbei (alături de semnatarul 
acestor rânduri), dar şi generalul Mircea Chelaru, grupul „Etnos/Melos” din Chişinău, 
Victoria Costinean (Cernăuţi). Atunci am lansat şi cărţile lui Grigore Vieru: Rugăciune 
pentru mama şi Lucrarea în cuvânt. 

A doua ediţie a Zilelor Basarabiei şi Bucovinei (7-8 aprilie 2006) a fost dedicată 
împlinirii vârstei de 70 de ani ai Poetului, printr-un spectacol apoteotic cu titlul „ Strigat-am 
către tine...!” la Teatrul Naţional care poartă numele prietenului său, Marin Sorescu. La acest 
spectacol, care a durat aproape şapte ore, şi-au dat concursul şi l-au onorat pe Poet prietenii 
săi din ţară şi de peste hotare: Tudor Gheorghe, Dida Drăgan, Anastasia Lazariuc, Gabriel 
Dorobanţu, Cristian Aldea-Teodorovici, Cristian Sanda, Aurelian Temişan, Ionuţ 
Dolănescu, Nineta Popa-Ionescu, D. Fărcaş, Adriana Ochişanu-Botgros, N. Ciubotaru, 
Lidia Bejenaru, Vlad Gheorghelaş, Mihai Ciobanu, ansamblul „Lăutarii”, condus de N. 
Botgros (aflat pentru prima dată în Oltenia), compozitorul Nicolae Caragia, tenorii Michael 
Kleitmann (Germania), Ilia Trofimov, (Rusia), Antonio Furnari (Italia) etc. 

Dar, înainte de spectacol, i-am oferit o surpriză. Cu sprijinul financiar al Primăriei 
Craiovei, am alcătuit, tipărit şi postfaţat antologia poetică Liniştea lacrimii (cu o prefaţă de 
Antonie Solomon), care urma să fie lansată în dimineaţa aceleiaşi zile în foaierul Naţionalului 
craiovean, fără să-l prevenim. Grigore a fost luat din spital de sub perfuzii, pe semnătură, şi 
adus în mare grabă la Craiova (având concursul lui Ionuţ Dolănescu), spre nedumerirea sa, 
care ştia doar de spectacolul de la orele l8. 

Abia când s-a aşezat în fotoliu, în faţa unui numeros public (din care făcea parte şi 
complice Raisa Vieru şi mama Doinei Aldea- Teodorovici), Grigore şi-a văzut propria-i 
carte. Pur şi simplu el a renăscut. Nu mai era acel bolnav luat din spital cu doar trei ore 
înainte. Iar cuvintele de dor şi dragoste vieriană rostite de Theodor Codreanu, Victor 
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Crăciun, Viorel Dinescu, Andrei Strâmbeanu, Andrei Sorel, Tudor Gheorghe, înregistrate şi 
transmise radiofonic cu profesionalism, de Gabriela Rusu-Păsărin, au întregit o manifestare 
de suflet. Şi ca o recompensă morală pentru locuitorii acestor meleaguri, alături de care a 
mărturisit deseori că se află în comuniune (omul de afaceri Matei Vintilă din Horezu-Vâlcea 
i-a dăruit un apartament), Grigore Vieru a scris oda Ce frumoasă eşti, Oltenie!, dedicată lui 
Antonie Solomon, care, pusă pe note de basarabeanul N. Caragia, a răsunat pe scena 
craioveană în interpretarea Anastasiei Lazariuc şi Gabriel Dorobanţu. 

Şi a venit şi ultima întâlnire, la Alba-Iulia, la Congresul Spiritualităţii Româneşti. 
Atunci, pe 2 decembrie 2008, Grigore mi-a dat ultima sa carte, Taina care mă apără, cu 
următorul (ultim) autograf: „Fratelui Tudor Nedelcea, pentru că alături de el mă simt mai apărat în 
Taina mea. Vă iubesc şi nu ne uitaţi!”. Iar la despărţire, obraz la obraz, Grigore mi-a spus: „Tudore, dacă 
auzi că s-a întâmplat ceva rău cu mine, să dai crezare şi să nu te întristezi”. 

Fireşte, nu aveam să cred că aceste ultime vorbe să cadă ca o presimţire. Urma să ne 
reîntâlnim la 24 ianuarie 2009, la un pelerinaj organizat de Victor Crăciun şi Mihai Cimpoi, 
prilejuit de cei l50 de ani de la Unirea lui Cuza. Pelerinajul trebuia să înceapă la Cernăuţi, 
continua la Chişinău, apoi Iaşi, Ruginoasa, Focşani şi Bucureşti, unde urma să se relanseze 
Taina... lui Grigore. Mi-a confirmat telefonic că urma să vină pe 27-28 februarie 2009 la 
Craiova spre a-l omagia împreună, din nou, pe Marin Sorescu, iar pe 27 martie să participe 
la Zilele Basarabiei şi Bucovinei. Urma ca acestea toate să se întâmple. Şi se vor întâmpla, 
dar fără Grigore. Cu o zi înainte de tragicul şi absurdul accident, paşii mei şi ai soţiei mele, 
Marilena (căreia, de fiecare dată, Grigore îi aducea o cutie de bomboane de la „Bucuria”), s-
au îndreptat ( de ce oare!?) spre Cimitirul Ungureni din Craiova, unde, pe crucea cavoului 
meu am încrustat poezia Nu am, moarte, cu tine nimic! Apoi, în noaptea care a urmat 
înhumării Sale, l-am visat; el era pe un tărâm ( o limbă de pământ), eu pe alt tărâm, între cele 
două tărâmuri curgea o apă neagră. Am intrat în apă spre a ajunge pe celălalt mal, iar când 
apa mi-a ajuns la gât, Grigore m-a ridicat şi m-a aşezat pe tărâmul meu. Groaznic vis. 

Acum, fără El, mi-e frig. Nu-l mai pot întâlni, nu-i mai pot auzi măcar vocea la celălalt 
capăt al firului de telefon, acea voce care îmi încălzea sufletul. Acum, fără El, mi-e frig. 

Spunea Nichita Stănescu despre Eminescu că toţi scriitorii vor să aibă opera la nivelul 
„omului deplin al culturii româneşti”, dar nici unul n-ar vrea să aibă şi viaţa lui Eminescu. 
Afirmaţia este valabilă şi în cazul lui Grigore. 

Grigore Vieru era iubit şi urât ca şi Iisus Hristos. Şi tot ca El va străluci şi va lumina. 
(Oare cei care l-au huiduit sau l-au considerat un poet total depăşit se vor simţi mai 
uşuraţi!?). Dar peste tot şi toate, în timpul vieţii sale, Grigore Vieru răspândea bunătate 
creştină, har divin, înnobila oamenii cu prietenia sa. 

Acum şi în veac, cel care sunt şi care a cunoscut izvorul şi clipa, dar şi rădăcina de foc, a participat la 
curăţirea fântânii, într-o rugăciune pentru mama, întru liniştea lacrimii, adică o lucrare în cuvânt în duminica 
cuvintelor, a atins taina care mă apără, spre a ne spune că Hristos n-are nicio vină, exclamând: strigat-am 
către tine! 

Grigore Vieru, simplu ca iarba, a devenit steaua de vineri care ne veghează paşii şi 
ne apără sufletele. 
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Melania CUC 
 

Autoportret 
 

(poeme din volumul în lucru AUTOPORTRET) 
 
Va scriu  despre  dragoste 
De aici 
Din  
Sicriul plin cu litere nefălţuite. 
Locuiesc 
Într-un buzunar de zeţar  
Ce a tipărit manifeste. 
Fragilă-i peniţa de sticla 
Cu care trăgeam odată 
Brazda şi dreptatea 
Pe strada nepietruită. 
Dinaintea maşinăriei 
Ce v se apropie,  
Vine ca un vultur 
Şi-mi ciguleşte ficatul, 
Ţin cu amândoua mâinile 
Deasupra capului  
Cununa cu toţi spinii 
Imaginii publice 
În flăcări. 
  
Mi-a trecut norocul  
Pe lângă ureche. 
Glonţ pirotehnic fără focos . 
De acum  
Se cade să iert 
Greşala greşiţilor  
În numele Păcii probabile. 
Dragostea mea nouă 
Nu mai are sens 
Aici 
În amfiteatrul 
Cu vulgul ce clănţăne seminţe 
Şi artişti fluierând 
Zeiţa din tragedia antichităţii. 
Încă o dată pe ziua de astăzi 
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Ard pe rugul conştiinţei, 
Timp în care 
Tata cu mama 
Trag în dreapta şi-n stânga 
Cămaşa-mi  
Răstignită  
Între peste  tineri tâlhari. 
 
Autoportretul perfect 
Şi o ceaşcă de ceai chinezesc. 
Stop cadru fără egal 
Printre 
Liniile frânte din şale 
Pe un ecran uriaş. 
Şi vremea-i  albastră, 
Şi nisipul e verde 
Scaieţii dau floare,  
Sămânţa germinează 
Pe buzele mele muşcate  
De sare . 
Sunt un om liber! 
Strig  mut. 
În căuşul de palmă 
Mă ascund ca o pâine 
Neagră, saţioasă, 
Fără idealuri. 
 
Dumnezeul meu 
Este prizonierul perfect 
Din împărăţia zăpezii. 
Singurul fără de pată, 
Căutător de aur  
Şi vânător de reni din proţelanuri... 
El 
Mă aşteaptă  cu lampa pe masă 
Şi cărţile de joc, 
În avanpostul  pavat  
Cu paşii copiilului care am fost. 
Un loc de rezervă perfect 
Locul de unde Paradisul 
Se vede cu portocali înfloriţi 
Şi penele păsării de cenuşă 
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Încă arâzând. 
 
Deodată 
M-am hotărât! 
Semnez pactul cu paznicul  
Celulei în care  
Şobolanii  
Macină piatra de var. 
Locul meu preferat este în picioare 
La galerie, 
Unde 
Studenţii fluieră dirijorul 
Pe straportină. 
Bat ritumu-n picioare  
Şi golul în aer. 
Dincolo de cortina 
Îmbâcsită cu  milă creştină 
Iapa albă paşte miriştea 
Poveştii reciclate  
Din cioburile lentilelor de contact. 
 
Sunt la liman  
Mă scald 
Într-o lacră de sare  
Fără să ştiu că am scăpat 
Pentru ziua de azi 
De-nserare…  
Fac paşi în paşi 
Prin nămeţiş  de petale 
Şi 
Cuvintele nerositite 
Prind floare de vin 
În locul lor  
Din dicţionare.  
Bula de frică se sparge 
Şi eu iubesc nebuneşte 
Zidul  
Care mă strânge-ntre şale. 
Altă iederă fumegă verde 
În spaţiul  
De unde tobele nu se mai aud 
Decât aşa, 
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 Ca un ţipăt de sâmbure germinând 
În pântecul piersicii. 
 
Cresc şi-nfloresc irişi   minerali 
În scobitura tălpii  
De femeie cu  ciorapul rupt 
Şi motiv floral cusut 
Direct  
Pe piciorul distanţei 
Dintre o rugăciune şi 
Chipul meu 
Zăvorât în fotografia  de familie. 
Trăiesc ca un orb,  
În  sipetul meu 
Cu  cărţi interzise  
Şi purpura curge regeşte 
Peste fila în care 
Deţin un rol anonim. 
În camera magică-i  
Noapte din lumânări 
Ce-şi picură firmitura  
Peste cearceaful 
Fără culoare, 
Fără dimensiunie. 
 
Urcă în aceeaşi spirală 
Aburul şi spaima mea 
De lupoaică 
Împuşcată cu glonţ de argint 
În cerul de gură. 
Prada e albă şi 
Stacojie-i jiletca vânătorului 
Cu arma la ochi 
În amurgul cu fum de mirodenii 
Ce umple cuibul  
Din care 
Puiul Măiestrei  
Îmi cântă 
Ca un flaşnetar  
Prinzonier de război. 
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Melania CUC  
 

IONUŢ CARAGEA ŞI GURU AMNEZIC 
 
Apărută la finele anului 2009,  cartea  semnată de 

Ionuţ Caragea şi intitulată, paradoxal, GUGU 
AMNMEZIC,pare să fi intrat deja în conştiinţa  
cititorilor  de poezie contemporană. Cu o copertă 
superbă , care se potriveşte cu textul, grafică  realizată 
de  Vlad Tulburea, cartea de faţă  deţine toate atuurile 
pentru a fi pe lista cu nominalizările pentru un premiu 
internaţional de poezie. Constantin Miu , în prefaţă, şi 
Agela Furtună, în postfaţă,  girează prin  prezentările 
făcute o carte care are deja viitor. Într-o manieră 
elegantă,  prin notă liriciă modernistă dar  fără 
vulgarităţi şi ricoşeuri care să deranjeze bunul simţ, 
Ionuţ Caragea ne demonstrează şi în cea de-a  14 –a 
carte a sa, că lumea în care trăim ca într-o cutie de conserve, poate fi descifrată, poate fi 
catalogată  dar mai ales poate şi trebuie să fie iubită. Teme dintre cele mai tulburătoare din 
saga vieţii, puncte  abia descifrabile dintr-o memorie colectivă, toate sunt  detalii care vin 
şi se prind în poem pentru a ne  evidenţia o Lume. Viaţa musteşte  printre rândurile 
poemelor, care,  multe dintre ele, se doresc a fi  de-o acurateţe aproape ştiinţifică, ca 
trasate din riglă. 

Poetul nu doar priveşte lumea reală, o trăieşte pe viu ca pe o experienţă personală şi 
care îi  dă dreptul să tragă concluzii. Nu o face la modul didactic,  sfătos şi declamator, o 
face într-un soi de procesiune aproape religioasă pentru care  Naşterea unui Poem este cel 
mai frumos  lucru din lume. ,,Există cuvântul în faţa căruia oamenii  să moară fără să 
plângă...,,  Poetul nu pune întrebare retoric, el  intuieşte  magia care face dintr-un om 
obişnuit unul nemuritor.  Iubirea! Singura forţă care poate sta dinaintea Morţii cu capul 
sus, senină şi chiar vicotrioasă. Pentru un poet tânăr, cum este Ionuţ Caragea, dar cu o 
experienţă de viaţă  vastă, cultură solidă şi cu o voinţă sisifică, poezia este aliajul pe care îl 
topeşte în retorta sufletului, apoi îl toarnă în  matricea grijilor pentru  universalitatea 
omenirii. Nu pentru sine însuşi  trăieşte extazul şi agonia poemului, nu pentru persoana sa 
se luptă cu nimicnicia. ,,Sufăr de foamea altora,, spune într-un context  în care, pe stradă 
tot mai puţini oameni se uită în ochii unui om care cereşte vise nu pâine. O baladă 
frumos închegată este cartea aceasta, pe care,ca nişte persoane care credem că deţinem la 
degetul mic informaţia planetară, universului...trebuie să o citim pe îndelete, să  revenim 
pe pagină, pentru a ne demonstra că GURU AMNEZIC nu este  doar o metaforă. Ionuţ 
Caragea stăpâneşte arta scrisului, are vocaţia de poet în sânge, iar ceea ce rezultă  din 
paginile cărţii acesteia, sunt mostre de matruitate poetică certă.  

Felicitări, Ionuţ Caragea ! 
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Dr. Dan BRUDAŞCU 
 

UN AUTOR MAGHIAR DESPRE LUPTA ROMÂNILOR 
TRANSILVĂNENI PENTRU LIBERTATE NAŢIONALĂ ŞI 

DREPTATE SOCIALĂ 
 

             Pornind de la câteva rânduri autobiografice ale lui Ion Lupaş am fost tentat 
să văd cine este, de fapt, acel Domokos Haraga Balázs, care îl saluta pe Goga şi pe 
colegii săi în gara Sibiu, la plecarea lor spre gimnaziul românesc din Braşov, în 
octombrie 1899, cu semne de prietenie şi colegialitate şi despre care scria Lupaş în 
însemnările sale de la Ciucea. Publicistul Also Csenatoni Domokos Haraga Balázs, 
despre care se crede că ar fi decedat la Sibiu în 1944, a desfăşurat o activitate amplă 
ca redactor la ziarele Haladas (Progresul), Cluj 1911, A Nep (Naţiunea), Pesta 1912, 
Nagyszebeni ujság (Ziarul Sibiului), Sibiu 1917, A Kolozsvári ilustrált ujság 
(Ziarul ilustrat clujean), Cluj 1926. Între altele, în 1907 a publicat studiul „A nö 
Madách ember trage-diájában” (Femeia în Tragedia omului a lui Madach), 
precum şi volumul Nagyszeben 1903 (Sibiul in 1903), Pro libertate, Körképek (10 
szakaszban) (Chipurile veacului) etc.  

În 1930 la tipografia “Deutscher Bote”, Cluj, str. Baron L Pop 10, apărea volumul 
“Avram Iancu” - roman istoric adaptat pentru film - tradus din ungureşte de Dimitrie 
Iovănel. Lucrarea a apărut şi în maghiară.  

Cartea a fost scrisă şi publicată într-o perioadă când propaganda şi presiunile 
cercurilor iredentiste şi revizioniste horthyste făceau eforturi disperate pentru a 
submina buna înţelegere a românilor şi maghiarilor în cadrul statului naţional unitar 
român. 

La scurtă vreme de la comemorarea semicentenarului morţii Craiului Munţilor 
aveau să apară o serie de lucrări între care: Povestire pe scurt a vieţii lui Avram 
Iancu (Cluj, 1924) de Al. Ciura, Avram Iancu (Bucureşti, 1924) de Silviu Dragomir, 
Avram Iancu (Cluj, 1924) de I. Lupaş şi Avram Iancu, regele Carpaţilor 
(Bucureşti, 1924) de Pop Florentin Ioan, toate binecunoscute publicistului maghiar, 
pe care, alături de alte referinţe de seamă din literatura şi publicistica română, 
maghiară şi germană consacrată evenimentelor de la 1848, le consemnează in 
“izvoarele” bibliografiei folosite. 

  În atenţia autorului, romanul lui Domokos Haraga Balázs viza o 
reprezentare cinematografică. Frecventele indicaţii de regie inserate în text, fac 
lectura lui mai greoaie, mai puţin atractivă iar unele pasaje sunt marcate de un evident 
romantism. Dar ceea ce a atras atenţia este, istoriceşte vorbind, obiectivitatea şi 
exactitatea tratării unuia din cele mai importante evenimente din istoria poporului 
român: revoluţia de la 1848. Autorul se dovedeşte un extrem de fin cunoscător al 
istoriei transilvane, admirator deschis şi sincer al faptelor de vitejie ale românilor. 
Privită în contextul epocii în care a fost scrisă cartea - epoca de maximă reactivare a 
iredentismului şi revizionismului horthyst - atitudinea autorului maghiar trezeşte 
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peste timp consideraţie pentru obiectivitatea dovedită, pentru înţelegerea corectă a 
luptei poporului român.  

Autorul intuieşte just că actul revoluţionar din Transilvania nu reprezintă un 
fenomen fără legătură cu trecutul istoric al acestei provincii. El leagă ridicarea Ia 
lupta, aşa cum se exprimă în Cuvânt Înainte, de atrocităţi care te înfioară, când 
“asupriţii vremurilor trecute: iobagi încătuşaţi, cu trupuri de animale zdrobite, cu sufletul torturat şi 
robit...” erau supuşi la grele cazne de “boierii maghiari alcoolici, cu suflet bestial”. 

  Pe baza cercetărilor minuţioase privind condiţia iobagilor perioadei 
respective, Domokos Haraga Balázs subliniază “că situaţia iobagilor români şi a celor de 
altă naţionalitate —faţă de situaţia iobagilor maghiari — a fost mult mai proastă şi disperată. 
Situaţia lor a fost cu atât mai de plâns, cu cât boierii maghiari îi considerau pe aceşti iobagi, de altă 
limbă şi credinţă, drept sclavi tocmai din acest motiv îi urau şi mai mult, supunându-i torturilor cele 
mai grozave”.  

             Autorul, săvârşind un act de justiţie istorică, arată că „În Ardeal, unde 
populaţia românească formează majoritate covârşitoare Românii au fost trataţi cu vitregia cea mai 
neumană de către stăpânirea maghiară, care se purta faţă de ei mai rău decât turcii faţă de 
prizonierii lor”. El crede că tratamentul inuman aplicat populaţiei româneşti de 
nobilimea maghiară ar fi impresionat chiar şi pe Împăratul Iosif al II-lea13 care, la 1 
aprilie 1781, în prezenţa căpitanului Sodler ar fi autorizat pe Horea şi Cloşca să se 
ridice la luptă în care autorul maghiar vedea o “flacără, care sufletul poporului pentru a fi 
adusă o jertfă în templul sfânt al libertăţii, egalităţii şi fraternităţii.  

Dar binecunoscuta” infidelitate a Habsburgilor”, teama acestora cu privire la perspectivele 
stăpânirii lor asupra provinciei transilvane, dar şi alte considerente, au condus la zdrobirea pe roată 
a martirilor neamului şi la înăbuşirea în sânge a aspiraţiilor nobile ale poporului român.  

După şapte decenii, “tradiţionala făţărnicie a Habsburgilor, lui Iancu nu i-a strivit însă 
trupul, ci sufletul...”  

Autorul maghiar dă frâu liber sentimentelor lui cu privire la tribunul luptei 
românilor ardeleni, a cărui soarta i se pare o veritabilă „tragedie shakespeariană”.  

Parcă spre a anihila eforturile iresponsabile ale detractorilor iredentişti din 
epocă, Domokos Haraga Balázs doreşte să contribuie la restituirea adevărului istoric. 
El vede în Avram Iancu pe “eroul munţilor, dar şi pe omul nobil şi cu suflet bun, cu un 
patrimoniu sufletesc preţios…”.“Este convins că astfel l-au văzut.., şi acele familii maghiare din 
anul 1848, a căror viaţă a salvat-o prin periclitarea propriei sale vieţi şi ai căror nepoţi 
nerecunoscători nu vor să ştie astăzi despre el nici măcar atât, că a vieţuit odinioară pe acest pământ 
trist, împletind firul unui vis frumos şi plin de speranţe şi că suferind nu numai trupeşte, dar şi 
sufleteşte, sub povara îndoită i-a purtat crucea pe calvarul spinos al omului încercat de atâtea 
suferinţe…”. 

                                                 
13 Există opinii conform căreora împăratul, el însuşi francmason, l-ar fi împuternicit pe Horea, 
francmason, la rându-i, să iniţieze această mişcare de protest (vezi pentru detalii articolul lui Ioan 
Chindriş, Horea şi masoneria?, în Tudor Sălăgean, Marius Eppel (coordonatori), Masoneria în 
Transilvania. Repere istorice, ediţia a II-a, Cluj-Napoica, Editura Argonaut, 2009, p. 54-59). 
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Autorul se explică arătând: “am încercat să mă apropii şi mai mult de sufletul lui 
dezinteresat şi plin de ideal, dorind a-l înfăţişa în culori adevărate şi prin aceasta întrucâtva să 
îndrept ingratitudinea vrednică de condamnat a descendenţilor familiilor maghiare…” 

   Acestea sunt considerentele şi sentimentele cu care Domokos Haraga 
Balázs şi-a scris cartea pe care o vroia o punte de apropiere între confraţii săi 
maghiari şi români. 

  În conţinutul propriu-zis al romanului autorul îşi propune să redea totul în 
şi din perspectiva istoriei. De aici şi numeroasele referiri, în text sau în notele de 
subsol, la cifre, date, documente, personalităţi ale luptei românilor ardeleni pentru 
dreptate sociala şi demnitate naţională. Autorul ia poziţie faţă de injustiţia îndreptată 
în timp împotriva românilor. Astfel, numeşte „tripartitul lui Werböczy” ,,o imitare proastă 
a manualelor de drept austriace, scrise la începutul secolului al XIV-lea...”. “<<Tripartitul> nu e 
decât o înşirare de prerogative de clasa, fără considerare la drepturile naturale şi fireşti ale restului 
populaţiei...”.   

Citind scrisoarea papei Hassan din Buda La 1631 adresata palatinului Ungariei: 
“Aceşti raia (iobagi — n. t.) ca o turmă de oi ce-şi dă laptele în două părţi, sunt siliţi să întreţină 
două oştiri!...” . autorul adaugă, cutremurat parcă, “Bieţi iobagi şi turcul îi plângea de milă”.  

Scriitorul maghiar se simte îndreptăţit să pledeze pentru cauza românilor 
transilvăneni considerând justă ridicarea lor la lupta, întrucât după datele statistice 
oficiale maghiare dinainte de 1848, “Românii sunt ... în majoritate faţă de toţi ceilalţi 
locuitori” (1.300.000 faţă de 450.000 maghiari, 350.000 secui şi 200.000 de saşi), dar nu 
dispun de drepturi egale cu aceştia.  

Cartea abundă în detalii ce privesc biografia eroului principal, prezenţa şi 
atitudinea sa faţă de evenimentele sociale şi politice care au premers actul 
revoluţionar. Se respectă adevărul istoric şi, deşi este o carte de ficţiune, autorul se 
dovedeşte obiectiv şi exact, preocupat să nu omită nici un detaliu. Sunt oferite 
aspecte interesante privind viaţa politică, socială, dar şi cultural-artistica din 
Transilvania, având ca puncte de reper momentul Horea, momentul revoluţionar de 
la 1848 şi după, romanul încheindu-se cu un tablou-viziune legat de marea Unire de 
la 1918. 

  Regăsim în paginile romanului prezentări ale celorlalţi mari eroi al neamului, 
luptători pentru dreptate şi demnitate naţională: Al. Papiu Ilarian, Timotei Cipariu, 
George Baritiu, Simion Bărnuţiu, Axente Sever, Nicolae Popea, Iosif Şterca Suluţiu, 
Aron Pumnul etc. 

Prin conţinutul, obiectivitatea şi acurateţea tratării, Domokos Haraga Balázs se 
recomandă drept un document preţios, un model de excepţie în abordarea istoriei 
ardelene şi un factor de unitate între valorile perene ale culturii şi spiritualităţii 
complexe din Transilvania. 
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O NOUĂ MONOGRAFIE DUMITRU FĂRCAŞ 
 

Recent, în seria „Biografii 
exemplare” a Editurii Dacia, din Cluj-
Napoca, a apărut o nouă monografie 
consacrată maestrului neîntrecut al 
taragotului românesc, Dumitru FĂRCAŞ. 
Cartea, în opinia noastră – cea mai 
completă lucrare de acest fel consacrată 
până în prezent maestrului, este semnată 
de scriitorul, publicistul şi etnologul 
Ovidiu SUCIU. Autorul este un 
binecunoscut condeier sătmărean, cu o 
impresionantă carte de vizită şi cu o 
activitate de presă de aproximativ 
jumătate de veac. Cu o exemplară ştiinţă a 
scrisului, autorul prezintă evoluţia artistică 
şi profesională a  lui Dumitru FĂRCAŞ, 
urmărind, cu acribia cercetătorului avizat, 
momentele şi evenimentele care i-au 
marcat destinul uman şi artistic. Deşi 

eroul principal al monografiei rămâne Dumitru FĂRCAŞ, cartea reuşeşte, chiar 
dacă, cu certitudine, nu şi-a propus acest lucru, să ofere o veritabilă panoramă a 
vieţii cultural-artistice, a vieţii clujene a ultimelor 3-4 decenii, perioadă marcată 
decisiv de puternica personalitate a omului şi artistului Dumitru FĂRCAŞ. 
Extrem de utile şi necesare pentru mai adecvata sublinieree a trăsăturilor de 
personalitate a marelui artist sunt şi fragmentele preluate de autor din diverse 
publicaţii, texte semnate de mari personalităţi ale scenei sau vieţii cultural-literare 
din întreg spaţiul românesc. Amintim în acest sens doar nume ca Nichita 
STĂNESCU, Grigore VIERU, Leonida LARI, Mihai BANDAC, Aurelian Titu 
DUMITRESCU, Fănuş NEAGU, D.R. POPESCU, Paul ANGHEL, Simion 
POP, P. BUCŞA, N. IRIMIE sau Ion UNGUREANU de la Chişinău, confraţi 
de scenă ai maestrului: Corina CHIRIAC, Dida DRĂGAN, Sava NEGREAN 
BRUDAŞCU sau ziarişti remarcabili precum Ilie CĂLIAN, Ovidiu SUCIU, 
Emanuel TÂNJEALĂ, Lavinia STOICU, V. FILIP, Sanda ŢĂRANU, Ion 
PARHON şi mulţi, mulţi alţii. Fiecare dintre textele semnate de aceştia dezvăluie 
noi, relativ puţin cunoscute şi, în acelaşi timp, definitorii dimensiuni ale 
puternicei personalităţi a neîntrecutului artist. 

Ceea ce deosebeşte categoric această monografie de alte lucrări similare 
consacrate până acum maestrului este faptul că autorul sătmărean, printr-un efort 
excesiv, singular după ştiinţa noastră şi tocmai de aceea deeoseebit dee lăudabil, 
adaugă aprecierilor elogioase din presa din ţară şi o serie de „spicuiri din presa 
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străină”, respectiv texte care surprind şi subliniază emoţia puternică trăită de 
autorii lor după întâlnirile mirifice cu taragotul de aur al folclorului românesc. 

Ovidiu SUCIU urmăreşte, aşadar, prezenţa în concerte şi spectacole a lui 
Dumitru FĂRCAŞ în ţări ca Elveţia, Italia, Franţa, Germania etc., recuperând şi 
valorificând cu aleasă pricepere auctorială  fragmente semnificative din astfel de 
articole care au contribuit la afirmarea şi consolidarea prestigiului european al 
marelui vrăjitor şi voievod al taragotului românesc. 

Un alt fapt cu totul remarcabil care distinge acest demers este includerea în 
finalul monografiei a unei „bibliografii Dumitru FĂRCAŞ” care face trimitere la 
texte fundamentale consacrate maestrului peste hotare, începând de la sfârşitul 
deceniului al VII-lea al secolului trecut şi până în prezent. 

„Navigând pe fluviul vieţii artistului”, cum atât de inspirat îşi propune Ovidiu 
SUCIU, el ne dezvăluie tot ceea ce, credem noi, este reprezentativ şi esenţial 
pentru a înţelege mai bine inefabilul artei inegalabile, slujite cu har de maestrul 
taragotului şi folclorului românesc. 

Cu o cutezanţă care îl onorează, Ovidiu SUCIU formulează sintagme pe 
care cu greu le-ar putea contesta vreodată cineva. 

Iată doar câteva dintre acestea: 
„Dacă te-ai născut cu o gravă infirmitate – aceea de a nu simţi folclorul şi ţi-ai orânduit 

viaţa spirituală în jurul altor repere din care nu vrei să evadezi, fereşte-te să asculţi taragotul 
Domniei Sale Domnului Dumitru FĂRCAŞ, căci sigur acesta îţi va bulversa viaţa, te va 
cuprinde, te va învălui, te va cumineca, va face alt om din tine: mai sensibil, mai omenos, mai 
iubitor, ba chiar rişti să dai în patima folclorului să-l asculţi, să-l aştepţi, să-l asculţi cu 
evlavie, să-ţi faci icoană de suflet din el.” 

„Cutez să cred că dacă la Facerea Lumii Dumnezeu şi-ar fi ales consilieri, cu siguranţă 
pe respectiva listă ar fi figurat şi Dumitru FĂRCAŞ, cu probleme de muzică, de folclor.” 

„Concertele lui sunt o împărtăşanie cu ceea ce e mai sfânt pentru noi: Dunărea şi 
Carpaţii, Soarele şi Luna, brazii şi izvoarele, cerul şi grânele, dar şi strămoşii cei plecaţi în 
eternitate, aureolaţi sub o cunună de aur, luminoşi, frumoşi, omenoşi, blânzi şi demni.” 

„Cine nu l-a ascultat pe Dumitru FĂRCAŞ măcar odată nu poate avea sufletul 
întreg”. 

Orice comentariu în plus ni se  pare redundant. De aceea considerăm că se 
potriveşte întru-totul sintagma „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris”. 
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Iulian CHIVU 
 

STAN V. CRISTEA:  „CONSTANTIN NOICA –  
REPERE BIOBILBIOGRAFICE” 

(RCR Editorial, Bucureşti, 2009) 
 
 
   În urmă cu ceva timp (25 iunie 

2009) Muzeul Judeţean de Istorie din 
Alexandria (jud. Teleorman) a organizat un 
colocviu Constantin Noica, la centenarul 
naşterii filosofului „rostirii româneşti” (n. 
11/24 iulie 1909 în Vităneşti – Teleorman, 
m. 4 decembrie 1987 la Sibiu). Aveau să 
participe la evocarea autorului celor „Șase 
maladii ale spiritului contemporan” mai multe 
personalităţi ale vieţii culturale româneşti 
(Acad. Al. Surdu, prof. Mihai Şora, Ana 
Blandiana, Viorel Cernica, Constantin 
Barbu, episcopul Alexandriei şi 
Teleormanului, P.S.Galaction), dar şi fiica  
filosofului, Alexandra Noica Wilson, şi 
nepotul acestuia, Nicolae Şt. Noica. Cu 
acest prilej, a fost lansată lucrarea cercetătorului teleormănean Stan V. Cristea, 
Constantin Noica- repere biobibliografice (RCR Editorial, Bucureşti, 2009). 
Autorul, căruia îi datorăm, printre altele, şi un impunător Dicţionar bibliografic 
al judeţului Teleorman. Cultură, artă, ştiinţă (Ed. Teleormanul Liber, 
Alexandria, 1996), o valoroasă  contribuţie documentară Eminescu şi 
Teleormanul (Ed. Tipoalex, Alexandria, 2000), precum şi un documentar pe 
tema Tradiţiei Căluşului în Teleorman. De la ritual la spectacol (Ed. Aius 
Print, Craiova, 2008), se arată şi de această dată un împătimit al documentului şi 
realizează, după câteva repere biografice Constantin Noica, o minuţioasă 
bibliografie a operei (în volume şi în periodice), dar şi a receptării (referinţe în 
volume şi în periodice).  

În total, lucrarea  parcurge 4054 de titluri de volume, studii şi articole 
datorate  filosofului  sau celor care s-au aplecat asupra operei acestuia. Încă o 
dată se merită subliniat efortul lui Stan V. Cristea care răscoleşte bibliotecile, 
bibliografiile, indici de nume şi reţine titluri pe care le sistematizează în: volume 
originale, traduceri, studii şi articole sau eseuri în volume colective, studii, 
articole şi eseuri în volume distincte, interpretări şi comentarii, introduceri, 
prefeţe, traduceri în volume, ediţii.  
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O atenţie  deosebită probează Stan V. Cristea şi în ce priveşte receptarea 
operei lui C. Noica şi îşi  ordonează  materialul de lucru după criterii similare, dar 
se orientează şi asupra dicţionarelor, enciclopediilor, istoriilor literare şi 
filosofice, a sintezelor, a studiilor, eseurilor şi cronicilor, a interviurilor şi 
convorbirilor cu şi despre filosof, apoi corespondenţa  acestuia.  

Stan V. Cristea, după ce a parcurs cele 4054 de repere, copleşit de 
dimensiunile receptării operei  lui Noica, face o pertinentă precizare: „Lucrarea de 
faţă, fără a fi o «Bibliografie Constantin Noica», reprezintă totuşi o introducere amplă în 
reperele biobibliografice noicasiene, care dă seama la centenarul naşterii  filosofului despre 
ansamblul arhitecturii operei sale şi despre receptarea acesteia până în prezent” (p.8). El 
însuşi impresionat de dimensiunile şi profunzimile operei, Stan V. Cristea se 
păstrează obiectiv, adică nu alunecă în elogiosul steril, şi alcătuieşte o pertinentă 
biografie a lui Constantin Noica în zece pagini, asigurându-şi şi de această dată 
sprijinul în bibliografie. Filosoful român din genraţia lui M. Eliade şi a lui M. 
Vulcănescu, ancorat spiritualiceşte în ontologia românească (a fi – fire - fiinţă), a 
privit totuşi profund şi în dimensiunea istorică a existenţei universale: „O istorie a 
lumii: necesitatea (Otrientul), realitatea (grecii), posibilitatea (modernii)”.  

Şi nu uita să avertizeze, în acelaşi Jurnal de idei (Ed. Humanitas, București, 
1991): „Doamne, îmi spun, ce blestem că nu se mai predă logica în şcoală. Ar trebui 
reintrodusă, măcar spre a-i învăţa pe oameni conversiunea propoziţiilor universale. Cred că 
ignorarea acestei conversiuni a catastrofat definitiv, a falsificat judecăţi şi a dus la atâtea 
războaie”. Iată de ce umanitatea are nevoie din când în când să se convoace într-o 
instanţă de fond, într-un summit al Sinelui cu devenirea întru Sine. 
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Luciana MEDVE 
 

Dan BRUDAŞCU – „Degetele timpului” 
 
De pe o paletă lirică pastelată şi debordantă, Dan Brudaşcu creionează inefabil 

„Degetele timpului”: 
„După o vreme o linişte nefirească 
Aproape ireală ameninţă să ia-n 
Stăpânire pagina albă”. 
Alminteri, poetul încrucişează armele (adevărat ca într-o tăcere de moarte) cu 

realităţile imediate, comune, modeste şi anonime, pliant existenţial din care „Roata 
morii” (roata vremii) irumpe ca baladă sugerată şi mit 
intrinsec: 

„Şi va duce-n lume 
roata cea bătrână 
apa tumultoasă 
repede, haină. 
Va rămâne moara 
singură pe mal 
să macine tăcerea 
falnicului val.” 
Avem aşadar în faţă o poezie „tranşantă” în 

echivocul simplităţii, pauper definită de rigori stilistice. Ca frontispiciu sau pivot central 
al iconomiei lirice din acest volum, portretul poetului (veşnicie însemnată cu 
neasemănare) nu face decât să sporească atât precarul cât şi infailibilul: 

„ ... mit alungat şi 
hăituit nemilos din cetate de un zeu 
frivol – banul.” 
Agresat de o realitate contrafăcută, Dan Brudaşcu propune (ca din refugiu) o 

instituţie a valorilor perene, acea „camarzana” (cămară cu zâne) respirând psaltic un 
virtual epitalam: 

„Nici păsările nu mai pichetează 
cărările pe care speram să plonjăm 
direct în legendă şi să-ntâlnim 
pe Muma Pădurii .” 
Un tărâm al „înlocuitorilor” (plastic, oribil/de mult plastic!) depersonalizează până 

şi un simulacru de identificare: 
„Paşii mă poartă rar, tot mai rar, 
spre cărările ce duc în adânc”, 
Singura „taină” ce se conturează în context fiind „taina celuilalt fără de celălalt”: 
„Aşadar, rămânem două lumi 
Paralele, fiecare purtându-şi 
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singurătatea şi taina” 
I se poate „reproşa” lui Dan Brudaşcu doar „implozia” poetică în urma căreia se 

metamorfozează: 
„Cât de plăcut e să porţi în trupul 
tău sămânţa din care 
mâine se va tăia lemnul pentru 
viori şi corăbiii”, 
după cum nu i se poate aprecia drept virtute doar retorica „paradisiacă”:  
„Cine-ar îndrăzni să creadă 
că razele lunii pot fi strunite 
şi purtate pe aleile parcului pustiu 
la braţ cu piticii de piatră 
ce se hlizesc în somn?” 
Profilul liric în crochiu („Gerul nopţii e alb în jur”) sau multiplicat („în jurul meu sunt 

ceasuri nenumărate/Fiecare arată o altă oră”) validează un potenţial apocaliptic: 
„Oricum nu le scapă până la urmă nimic / nici măcar firul de praf / sau stropul de rouă. / 

Aud vâjâind în noapte zgomot / de oase frânte, de gâze strivite / de copaci smulşi din rădăcinile lor”. 
Solicitând „epiderma aparenţelor” într-un „spleen hibernal”: 
„Dar nu mai eşti nicăieri / nu eşti nici la adresa ştiută / iar strada ta a dispărut demult / şi 

e-nchisă până şi casa păpuşilor”, 
poezia lui Dan Brudaşcu este (preferenţial) descriptivă, promovând (cu 

nonşalanţă) şi decriptare) un registru liric de notificare; obsesiv invadată de iluzii, 
singurătate şi himere, ea cochetează asiduu cu „locul comun” în imponderabilitatea sa 
„substanţializată”. 

Chimismul (şi chimizarea) aproape desăvârşind fluxul vital, realizează un „salt 
calitativ” de unde „clonarea” (evident şi ea tot din plastic) rezumă un „mutant” din plastic, 
adică artificialul penibil: 

„Norii din plastic / şi sori, nenumăraţi sori din plastic / într-o vreme din plastic / pentru o 
viaţă din plastic / într-un poem din plastic.” 

Numai ineditul (trudit şi cu jertfă la temelie) se propulsează celest:  
„Copacul acesta 
nu-i de aici, 
.................................. 
Frunzele lui au devenit 
fluturi galbeni”. 
Condamnat epigonic de o realitate şi ea damnată („veacul cel nou s-a născut/gata 

bolnav şi incert”), poetul rămânând doar sieşi lumină, caută, cam de-o viaţă întreagă) ceea 
ce nu e uşor de găsit într-un timp desacralizat: suflet. 

 



 35 

Robert LASZLO 
 

UN POET DIN NORD – VASILE MIC 
 
Cea de-a treia carte a lui Vasile Mic continuă liniile esenţiale pe care poetul le-

a trasat încă în prima sa carte, „Vis în pădurea de mesteceni”, apărută în 1991.  
Universul poetic al lui Vasile Mic îşi are geneza în lumea plină de neştiute 

simboluri a satului. În poezia „O poveste personală cu marea” autorul 
devoalează un mecanism intim de transferare a unei iluzii în plan real, o deturnare 
de nostalgii primare. 

Multe din poeziile sale par a fi simple notaţii, dar care sunt de fapt bruioane 
de maximă sensibilitate şi sinceritate. Binomul sunet - tăcere este tulburat numai de 
„cimitirul de pe deal” văzut ca un element de echilibru vizual într-o lume a sunetelor. 
Clopotul prin sunetul său este aici un preambul al tăcerii.  

Prin contrast cu lumea mirifică a satului, oraşul este agrest şi indigest: „O 
ploaie/De tablă / A căzut/Peste/Oraş.” (poezia „Priveliştea de tablă”). Nu lipsesc nici 
poemele de sorginte filosofică cum este „A explica”: ”A explica/Lumea/Prin 
cărămizile/Ei/Înseamnă/A merge/Cu întrebările/Spre/ Adevărul/ Nenăscut/ Încă …”  

O bună parte din poezii încearcă să exploreze misterul feminităţii 
„Chipul/Iubitei/ Loveşte pământul”. Sau „Femei /parcă din plastic/Şi mucava/ Îşi arată 
buricul”.  Alteori poemul are o puternică tentă socială (poezia „Fiecare”, „Mii de 
lumânări”, ori „Sub stăpânire”).  

Pădurea de mesteceni revine în ultima poezie („Pe un nor, foişorul de 
foc”), semn că poetul îşi exersează simbolistica iniţială în fulgurante asociaţii de 
imagini.  

Cartea de faţă se doreşte a fi probabil un soi de bilanţ sentimental în care 
poetul îşi dezvoltă şi-şi cristalizează principalele linii de forţă ale liricii sale. Este o 
poezie a armoniilor, molcomă în care poetul plonjează cu graţie, tulburând 
suprafaţa aparentă a cuvintelor. În această scufundare el ia şi sufletele noastre, 
unele eşuează sub valuri, iar altele se transformă în coralul veritabil cu care poetul 
amăgeşte adâncurile.  

 
1Nota redacţiei: În nici o ţară din lume, distincţiile conferite de autorităţile de stat nu 

sunt o confirmare sau recunoaştere a talentului literar-artistic. Deci, nu ni se pare relevant faptul 
că, din cine ştie ce consideraţii, mai degrabă politice sau naţionaliste, acestui poet, ca şi atâtor 
altora, fostul Preşedinte al României i-a acordat acest ordin. Deţinerea unui astfel de ordin nu 
conferă drepturi speciale deţinătorului lui. Din fericicire, în Republica literelor este mai multă 
democraţie decât în viaţa reală.   

 



 36 

George BĂDĂRĂU 
 

O MIE DE COCORI - ANTOLOGIE DE POEZIE HAIKU14 
 

La Iaşi, în cadrul Festivalului 
Internaţional Origami Peace Tree s-a 
desfăşurat Concursul International de Haiku, 
93 participanţi din 32 de ţări: SUA, Croaţia, 
Brazilia, Canada, Argentina, Franţa, Noua 
Zeelandă, Australia, Belgia, Bosnia-
Herzegovina, Germania, Japonia, Marea 
Britanie, Serbia, Spania, Suedia, Trinidad- 
Tobago, Austria, Bulgaria, Elveţia, Finlanda, 
India, Irlanda, Italia, Mexic, Nigeria, Polonia, 
Portugalia, Republica Cosovo, Ungaria, 
Vietnam şi România. Comitetul de 
organizare a fost condus de Viorica Dobre, 
director al Liceului '' Miron Costin '', Iaşi. 

Răsfoiesc, încet, cu interes această 
antologie, apreciată de mulţi specialişti, coordonator Eduard Ţară. La o răscruce, 
aflăm dintr-un haiku, se află un semn sacru (troiţa) şi în spaţiul sacralizat cad 
flori de cireş, simbol al graţiei, al inocenţei, al ornamentalului. Asociind cele două 
elemente, poeta are acum revelaţia unui ritual religios, pur, exprimat metaforic 
sub forma unui canon: ''mătănii albe-/ floare de cireş căzând /peste troiţă'' (Simona 
Dobrescu-Crăciun). Într-un alt haiku apare sentimentul zădărniciei, pe tema 
fortuna labilis, nimicnicia, perisabilul. Viaţa este iluzorie, redusă la ''castele de nisip'', 
gata să se năruie, să fie spulberate de vânt. Nimic durabil, într-un cadru răscolit 
de stihii şi de convulsii sociale : ''castele de nisip-/ vântul prea aspru/ urme nicăieri'' 
(Anastasia Dumitru ). 

Continuând această temă a nimicului, un poet configurează dimensiunea 
ontologică, se autodefineşte, face trimitere la comuniunea cu natura. Pe un ton 
domol, acesta mărturiseşte integrarea în cosmos, relaţia de armonie cu natura, 
folosind cuvinte care demonstrează implicarea eului liric: ''Sunt doar un om/trăiesc 
în armonie /cu natura'' (Daniel Lăcătuş). Tot despre armonie, aflăm câte ceva 
dintr-un haiku autumnal, cu personaje la fontainiene, care convieţuiesc într-o 
pace deplină. Micropoemul debutează cu o interogaţie retorică, referitoare la 
lungimea unităţii temporale. Dar, sintagma rămâne suspendată şi în golul 
semantic se conturează o furnică în compania unui greiere: ''Toamna prea lungă ? / 
Furnică şi greiere / În armonie... ( Amalia Voicu ). 

                                                 
14 O mie de cocori, coordonatorul antologiei Eduard Ţară, Editura Pim, Iaşi, 2009. 
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Cocorii origami fascinează prin gingăşia lor dar şi printr-o simbolistică 
profundă, legată de speranţă. La fel ca altădată, în satul patriarhal, bătrânii se 
întâlnesc să-şi pună la un loc înţelepciunea şi intră în jocul nevinovat al cocorilor 
origami. Ultimele lor speranţe au un substrat ludic, nesigur, fac şi desfac 
zburătoare artificiale, fără încetare: ''Întâlnirea bătrânilor;/încă făcând şi 
desfăcând/cocori origami'' (Oana Aurora Posnaieş ). Unii autori se întorc în epoca de 
aur a haiku-ului, unde fiecare obiect din natură este legat prin semnificaţie de 
universul poetic al lui Basho. Ba mai mult . Prin multiplicare fiinţele şi lucrurile 
au o rezonanţă deosebită, trimit la arhetipuri, amintind de origine. De aceea , 
broscuţa de altădată a devenit un cor de broaşte, iar mediul acvatic s-a 
personalizat după numele regelui haiku-ului: ''Concert festiv / coruri reunite de broaşte 
/ în iazul lui Basho'' ( Adina Enăchescu ). 

Un alt obiect sacralizează locul (iconostasul) în care se află o vietate 
miniaturală (buburuza) înzestrată cu calităţi profetice. Ea îşi orientează zborul 
după linia destinului fiecăruia. Pe un fond pictural sacru, contemplatoarea 
identifică ultima buburuză şi caută o explicaţie, o consecinţă cu dulce naivitate:  '' 
În iconostas /ultima buburuză-/prinos de copil '' (Ana Ruse). Alte micropoeme 
înfăţişează universul astral în relaţie cu cel teluric. Mai întâi galaxiile fără capăt pe 
o pânză nocturnă, în opoziţie cu un felinar pâlpâind, dintr-un pepene. În spaţiul 
uranic, uneori constelaţiile au un caracter decorativ, iar în cel terestru, semantica 
este orientată spre cunoaştere: ''Stelele-n noapte -/Una mică pe pământ/ Dintr-un 
pepene'' ( Mariana Tănase ). Altfel de stele se ivesc în lumea pământeană, pe baza 
unor analogii şi secvenţe metaforice. Imaginile vizuale scot în evidenţă atmosfera 
feerică dintr-o livadă, la rasărit , când florile scuturate se aseamănă cu o cădere 
meteorică. În timp ce risipa cosmică te înfioară până la sublim, în grădină florile 
cad pline de gingăşie, într-un ritm armonios, ca astrele purpurii: ''atâţia pruni / 
scuturând la răsărit-/ stele purpurii'' ( Monica Trif ). 

În final, amintim de micropoemul unui senior al speciei literare în discuţie, 
Vasile Moldovan ( Premiul I), care s-a impus prin simplitate, eleganţă şi mai ales 
prin mister, cocorii din haiku-ul său fiind doar auziţi. Aşadar, speranţa pentru 
unii nu se materializează vizual, ci doar auditiv, prin foşnetul aripilor, atunci când 
treapta senzorială este deteriorată. Micropoemul său sugerează speranţa unui orb: 
''Ascultând zborul/celor o mie de cocori.../un veteran orb '' (Vasile Moldovan). 
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Alexandru STĂNESCU 
 

UN MARE POET  PREA PUTIN CUNOSCUT 
 
La şaptezeci de ani, ANATOL COVALI poate alătura gloriei sale de 

renumit tenor spinto-dramatic , o performanţă cel puţin la fel de înaltă – însă 
prea puţin cunoscută - în creaţia poetică.          

Este membru al Societiăţii Scriitorilor Târgovişteni din România şi – având 
in vedere valoarea şi mărimea operei sale poetice - credem că aceasta ar fi trebuit 
şi ar fi putut să-l prezinte mai susţinut pe Antol Covali ca pe unul dintre cei mai 
valoroşi poeţi români contemporani, precum este. 

Iar Uniunea Scriitorilor din România, editurile de profil şi atâtea alte 
instituţii interesate sau implicate în lumea poeziei – mai ales în condiţiile în care 
aceasta nu s-a putut feri total de criza valorii, iar cunoaşterea poemelor lui Anton 
Covali nu constituia deloc o dificultate - n-ar fi fost, oare normal, să-l vestească 
mai insistent, să-l valorifice în pagini şi-n recitaluri literare, în dezbateri, ca model 
şi sprijin în salvarea - şi prin reuşitele lui – a continuităţii poeziei adevărate, 
inclusiv a modernizării acesteia fără pierderi şi fără deriva de la specificul valoric 
poetic.?! 

În această privinţă , menţionăm si opinia unuia dintre criticii care au 
abordat poezia lui Covali. “Dacă m-aţi fi întrebat ieri cine este Anton Covali, as fi  
răspuns: habar n-am. Azi răspund, însă, cam aşa: În mod sigur este un poliglot cu simţ 
muzical ieşit din comun … un tip citit şi profund, extrem de sensibil, pe scurt, un poet 
adevărat” (În revista –“Acasă”- periodic cultural , articolul – Recenzii - de 
Marcela Ciortea) 

Desigur, studierea analitică, evaluatoare a poeziei lui Anatol  Covali necesită 
timp şi spaţiu, dar mai ales o deplină şsi cinstită competentă. (A publicat 24 de 
volume, majoritatea fiind plachete). O asemenea analiză au intreprins câţiva 
critici literari: Mariana Filimon, Traian Brătianu, prof. dr. Constantin Potângă, 
Marcela Ciortea, Monica Grosu şi alţii, dar vom reţine pe cele mai relevante. 
Astfel, alături de Ion Brad, care i-a acordat ample prefeţe şi i-a selectat poemele 
pentru volumul -antologie “Toamna poemelor” (2008), trebuie să-i menţionăm 
neapărat pe dr. Constantin Potângă, pe George Toma Veseliu şi Maria Ciortea. 
Primul a publicat, în revista LITERE, din Târgovişte, amplul articol “Anatol 
Covali – cu cărţile pe masă. Stanţele destinului - poem al durerii şi 
speranţei”. Este, de fapt, un mic studiu care – împreună cu articolul “Avântă-
te-n lume Don Quijote” al Marcelei Ciortea  şi îndeosebi cu ampla prezentare a 
volumului “TOAMNA POEMELOR” poate constitui premisa necesară pentru 
o analiză ştiinţifică, relevantă a operei poetice a lui Anatol Covali. 

Pentru susţinerea opiniei privind necesitatea şi legitimitatea acestor 
demersuri – care să intensifice şi să completeze cunoaşterea şi valorificarea 
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poeziei lui Anatol Covali – notăm câte o strofă din creaţiile destinate pricipalelor 
domenii: 

a) pentru poezia de dragoste; 
                       “ In chip de dor iubirea-I dor si e izvor 
                         E cer senin, stralucitor,de stele plin, 
                         rodnic ogor si pisc alpin,vis calator, 
                         cupa de vin ametitor, splendid rubin. (“Gravitatie”) 
b) pentru tema credintei religioase; 
                      “Iubindu-Te pe Tine, Doamne Sfinte, 
                       de fapt pe mine însumi mă iubesc, 
                       fiindcă-ncerc mereu să nu greşesc 
                       în ce gândesc, în fapte şi-n cuvinte” 
                                                                                   (“Adorare”) 
c) pentru tema problematicii sociale; 
                     “E cumplit sa nu mai ai nici o speranta, 
                      sa vezi cum ultimul vis s-a spulberat 
                      si ca cei ce toata viata te-au sfidat 
                     acuma au o si mai mare aroganta”  
         (“E cumplit “) volumul “Cum nu vii tu Ţepeş Doamne”, 2008. 
 
Menţionez, în încheiere, crezul meu, că este vorba despre o reuşită poetică 

de cotă valorică înaltă şi că autorul ei merită cu prisosinţă să fie bine cunoscut şi 
apreciat, iar poezia sa pusă neîntârziat şi susţinut la îndemana celor doritori şi 
capabili să-i înţeleagă mesajul şi ţinuta literară. 

 
 
N.B.  
Dacă are sau nu importanţă, nu mă pronunţ, dar menţionez că autorul – pe 

lângă alte premii şi medalii primite ca tenor renumit, - a fost decorat şi cu 
Ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler categoria D, de către 
Preşedintele României - ION ILIESCU, în anul 200415. 

                        

                                                 
15 Nota redacţiei: În nici o ţară din lume, distincţiile conferite de autorităţile de stat nu sunt o confirmare sau 
recunoaştere a talentului literar-artistic. Deci, nu ni se pare relevant faptul că, din cine ştie ce consideraţii, mai degrabă 
politice sau naţionaliste, acestui poet, ca şi atâtor altora, fostul Preşedinte al României i-a acordat acest ordin. Deţinerea 
unui astfel de ordin nu conferă drepturi speciale deţinătorului lui. Din fericicire, în Republica literelor este mai multă 
democraţie decât în viaţa reală. 
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Maria NEAGU 
 

IOAN MARIN MĂLINAŞ: 
„PENTARHIA - PENTARHIAS,  

VOL. II/1 si II/2” 
   
Părintele Arhimandrit dr. Ioan Marin Mălinaş publică, în editura Presa 

Universitară Clujeană, volumul al II-lea al impunătoarei sale lucrări despre Pentarhie, 
concepută ca o trilogie, deşi fiecare din cele două volume apărute până acum (primul 
la începutul anului 2006) are două tomuri. 

Tomurile celui de al doilea volum se intitulează „Biserica Catholică Ortodoxă şi 
patriarhii acesteia până în secolul al VIII-lea. Între moştenirea Chalcedonului şi 
încercarea de codificare a dreptului canonic prin Sinodul quinisext 691-692”, 
respectiv: „Regeste imperiale şi patriarhale privitoare la Sinoadele Ecumenice, 
325 – 787”, care vor fi urmate de un alt volum, II/3. 

Manualul de Istorie Bisericească Universală cunoaşte pentru mileniul I trei mari 
epoci: primele trei secole, 1 – 325, epoca sinoadelor ecumenice, 325 şi 787, şi secolele 
VIII-XI, 787 – 1054, iar istoria Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului cuprinde 
două etape, a celor şapte sinoade ecumenice, 325-787, şi a Pentarhiei, şi etapa 843-
1204, precizează autorul în prefaţa cărţii. Cât despre volumul II din Pentarhie, acesta 
prezintă lista patriarhilor, precum şi situaţia Bisericii din Patriarhiile 
Constantinopolului, Alexandriei, Antiohiei, Ierusalimului şi a Catolicozatului Asirian 
(impropriu numit „nestorian”) până la sfârşitul secolului al VII-lea. 

            Ţinând cont de evoluţia istorică şi canonică a celor patru mari grupuri 
sau ramificaţii ale Bisericii: asirieni („nestorieni”), monofiziţi, ortodocşi şi latini 
(romano-catolici), autorul consideră că se poate vorbi de patru feluri de „ortodoxii”: 
preefesiană, precalcedoniană, latină şi romeică sau bizantină (acestea două fiind 
calcedonienii), dar lansează şi afirmaţia că, de fapt, deciziile de la Chalcedon, din 451, 
nu au fost aplicate în deplinătatea lor nici până astăzi. Astfel, asirienii au receptat doar 
primele două sinoade ecumenice, Niceea 325 şi Constantinopol, 381, monofiziţii 
acceptă şi al treilea sinod ecumenic, de la Efes, 431, iar cele două Biserici 
calcedoniene au receptat în mod diferit deciziile din 451: Biserica Ortodoxă (romeică 
sau bizantină) a acceptat învăţătura diafizită, privitoare la cele două naturi ale lui Iisus 
Hristos – divină şi umană, dar a pus şi pune accentul pe firea divină; de aici – 
reprezentarea trupurilor spiritualizate ale sfinţilor, aversiunea faţă de trup, stâlpnicii, 
scrupulozitatea excesivă faţă de păcat, cuminecarea rară şi ca o coroană a vieţii 
spirituale etc.; Biserica Latină a acceptat formal Chalcedonul, dar pune accentul pe 
firea umană a Lui Iisus Hristos – de unde reprezentarea foarte umanizată a sfinţilor, 
statuile, accentul mai mare pe Craciun şi pe Sfintele Paşti, adică pe Naştere şi nu pe 
Înviere, cuminecarea deasă, accentul pe autoritatea petrină a primatului, respingerea 
canonului 28 etc. Pentarhia reconfirmată şi proclamată în mod festiv la Chalcedon 
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nu a fost agreată la Roma Veche, de teama ştirbirii privilegiilor petrine, adică a 
primatului. 

Convingerea autorului este că „modul diferit de receptare şi aplicare a deciziilor 
de la Chalcedon a programat şi ruptura dintre greci şi latini, constituind germenii 
schismei de la 1054, recte 1204”. Cu alte cuvinte și mai deslusit spus : nestorienii 
sunt criptoefesini ; monofizitii sunt criptochalcedonieni, ortodocsii sunt 
criptomonofiziti (pun accent pe firea divina a Lui Iisus Hristos),  iar catolicii sunt 
criptoarieni (pun accent pe firea umană a Lui Iisus Hristos).  

O altă precizare importantă pe care o face Arhim. Ioan Marin Mălinaş este 
aceea că înainte de încheierea acestei lucrări a primit cartea Părintelui diacon prof. dr. 
Ioan Ică jr., „Canonul Ortodoxiei I, Canonul Apostolic al primelor secole” 
(Deisis/Stavropoleos, Sibiu, 2008, 1039 p.), unde este explicată noţiunea de 
„Biserica Catholică Ortodoxă”, pe care o acceptă şi o aplică ca termen tehnic în 
lucrarea de faţă. 

Un capitol de mare interes este şi acela intitulat „Despre Islam în contextul 
etniei arabe, siriene, copte şi persane, cu subcapitolele Cronologia Islamului 
până în secolul al VIII-lea, Instituţia Califatului Ereditar (632-661) și Electiv 
(661 – 1924), Creştinism şi Islam în primele secole de coexistenţă” etc. 

In prima fază de extensiune a Califatului Arab, în teritoriile creștine și din 
cadrul Imperiilor Bizantin și Persan, trebuie să remarcăm o simbioză creată între 
islam și monofiziți, cu justificări și interese proprii, de fiecare parte: monofiziții, 
preferau stăpânirea arabă, din ură față de romei și față de deciziile Chalcedonului, 
impuse de împărații de la Constantinopol, la care se adaugă fobia elenismului. Califii 
arabi aveau nevoie de monofiziti, de etnie arameică, arabă sau arabofoni, pentru că 
nefiind greci și urându-i pe aceștia, contribuiau la consolidarea stăpânirii islamice în 
fostele teritorii imperiale. În momentul în care musulmanii au devenit majoritari, 
relatiile lor cu monofizitii au cunoscut o noua formă de desfășurare. În Imperiul 
Persan, situația a fost alta: acolo zoroastrienii îi pesecutau pe creștini și după anul 
640, persecutorii și persecutații au avut aceeași soartă, din partea noilor stăpâni, 
cuceritorii Califatului Arabo-Musulman. Așa se explică și gestul monofiziților din 
Alexandria, care, după anul 641, adică după retragerea aramatei bizantine, din oraș, 
 au deschis de buna voie porțile orașului, predându-se noilor cuceritori, în speranța 
că aceștia, „nu vor fi mai răi decât bizantinii”. 

În întregul ei cartea este remarcabilă prin bogăţia de documente pe care le 
conţine, putând fi, fiecare în parte, sursa altor cărţi ale aceluiaşi autor sau ale celor 
care se vor dedica unui subiect sau altul.   
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Dr. Ioan Marin MĂLINAŞ (Austria) 
 

Noua Episcopie a Devei si Hunedoarei 
Pareri si atitudini: Episcopia Devei si politicile redactionale 
 
Ajuns ieri acasă după ceremonialul de instalare a primului episcop ortodox al 

Devei şi Hunedoarei, PS Gurie, am fost curios să văd în ce mod a fost reflectat 
evenimentul în presă. 

Ora 18.30. Cu excepţia unor relatări în ediţiile on-line ale Evenimentului zilei şi 
Adevărului, nimic! Desigur că ziarele şi televiziunile locale au scuze, ele transmit sau apar 
abia mâine, dar nici o televiziune cu acoperire naţională sau regională nu s-a deranjat să 
pună ştirea pe site, dacă nu cu imagini, măcar câteva rânduri, acolo… Iar în cele ce 
urmează, mă voi referi în special la televiziunile de ştiri. 

Nu sunt nici un mare credincios, nici un adept al slujbelor religioase transmise 
ore întregi la televizor. Nu pot însă să nu constat că sunt continuate aceleaşi practici 
păguboase ale producătorilor, care cer într-o veselie accidente, catastrofe sau alte ştiri 
mai mult sau mai puţin ieşite din comun, în detrimentul informaţiilor despre 
evenimente poate mai puţin spectaculoase, dar care pe termen lung vor avea un impact 
puternic asupra vieţii locuitorilor. 

Cunoscător al stilului „din interior”, pot să vă spun că mai toţi producătorii au 
tratat evenimentul petrecut ieri la Deva în prezenţa a câtorva mii de persoane, drept o 
altă ştire „cu popi”. În definitiv, este vina aceleiaşi mass-media că a exagerat odinioară, 
transmiţând prea multe slujbe şi mediatizând prea adesea soboare de preoţi. Înfiinţarea 
unei episcopii nu se petrece însă în fiecare zi. O cultură generală minimală ar fi impus 
tratarea subiectului la televiziunile de ştiri, pentru că există o semnificaţie profundă – 
totul este să ştii să o vezi! De acord, este de respectat şi pioşenia participanţilor, unii 
dintre ei veniţi de la 7 dimineaţa, pe frig şi pe întuneric, pentru a „prinde” un loc în faţă. 
Dar, aşa cum scriam şi în urmă cu câteva zile, Episcopia Devei şi Hunedoarei poate 
avea un important rol educaţional, moral, de refacere a unei vieţi intelectuale pe care o 
apreciez drept destul de modestă. Aprecierile din primul editorial mi-au fost întărite de 
discuţiile purtate joi şi vineri la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, al cărei 
doctorand sunt. Rectorul universităţii şi câţiva profesori veniţi din Bucureşti pentru o 
serie de cursuri speciale au apreciat că biserica şi universitatea au rolul de a face 
diferenţa între standardele intelectuale ale localităţilor. Un anume gen de emulaţie 
spirituală, dezbateri şi polemici, prezenţe notabile ale unor intelectuali de forţă, 
recunoscuţi intern şi internaţional, au făcut din Alba Iulia un pol mai puternic decât 
Deva – o recunosc cu invidie… 

Poate de aceea era important să se afle că la Deva există, începând din 29 
noiembrie 2009, episcopie. 
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Valeriu VARVARI 
O CARTE DE CĂPĂTÂI 

 
Înţelegem prin aceasta o carte care te poate reprezenta,   

te poate face cunoscut, şi mai mult, te poate face să-ţi cunoşti 
rădăcinile, să te cunoşti pe tine însuţi, să ştii cine eşti la un 
moment dat, ca să ştii ce ai de făcut. Cunoaşterea de sine, 
după Socrate, e esenţială, primordială. Dacă ştii cine eşti, îţi 
cunoşti limitele, capacitatea şi aspiraţiile, poţi să întrevezi 
perspectivele. Ştii unde trebuie să intervii, să adaugi sau să 
scazi, pentru a te perfecţiona. E nevoie însă, bineînţeles, de 
reflexivitate, de o anumită capacitate de înţelegere, de spirit 
crtic şi autocritic şi mai ales de voinţă şi înţelepciune. 

Cam între aceste coordonate am gândit recitirea cărţii 
Rebrişoara – mărturii pentru eternitate a profesorului de 
limbă şi literatură română, Leon Muti, operă în două volume, 

de aproape o mie de pagini, apărută în condiţii grafice excelente. 
La lansarea ei, cineva a rostit versurile  lui  Arghezi:  „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris”. 

Într-adevăr e o carte frumoasă care îl onorează pe autor, dar mai mult decât atât e un 
document esenţial care cuprinde in medias res întreaga fiinţă a existenţei unei aşezări – mediu, 
geografie, istorie, aheologie, viaţă socială. cultură etc., văzute în dimensiuni şi ramificaţii 
adânci, critic şi lucid, dintr-o perspectivă modernă, oferind cititorului cu generozitatea unui 
conştiincios cercetător, aspecte şi date precise rezultate în urma unei pasionate şi stăruitoare 
documentări. Folosind, cum era şi firesc şi unele surse ale încercărilor unor  înaintaşi ai săi,  
autorul a reuşit să închege în această impresionantă  carte a sa, un întreg univers  din trecut şi 
prezent al unui spaţiu într-adevăr mirific din partea de nord a ţării, de o frumuseţe şi  poezie 
fără prea multă concurenţă, extrem de bogat în date la toate capitolele, meritând cu adevărat 
să fie  pus în lumină, aşa cum a făcut-o. E meritul lui. Iucundi acti labores, cum spune Cicero. 

Cartea se structurează pe mari capitole şi subdiviziuni, reţinem câteva succint, dar 
precizăm că ele nu pot da nici imaginea nici spiritul ei în rezumat, fie că e vorba de 
Elemente ale cadrului natural, cunoscuta Peşteră a Tăuşoarelor, istoric, vestigii ale 
Districtului năsăudean, Războiul, perioada Diktatului de la Viena, a începuturilor crâncene 
ale comunismului, onomastică, toponimie, oricât de interesante şi inedite ar fi, familii, 
personalităţi, dascăli, scriitori, general, etnologie, folclor, tradiţii, profil moral etc., etc. 

Este meritul profesorului Leon Muti,  merit de excepţie, al colaboratorilor săi, 
profesori şi învăţători, al primarului comunei Rebrişoara, Nicolae Bodiu, care l-a susţinut 
financiar şi moral pentru realizarea acestei ample şi merituoase lucrări.  

Remarcăm ţinuta ştiinţifică, limba literară frumoasă, corectă şi sobră, stilul elevat, 
iconografia. Mai există asemenea lucrări care se înscriu la capitolul documentar de acest fel, 
dar cartea aceasta se singularizează cu siguranţă prin calităţile amintite, care îi conferă o 
valoare incontestabilă.                                      
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Melania CUC 
 

IMPOZIT PE DRAGOSTE 
 

(fragment de roman) 
 
 
- Fierbea sângele în toţi aseară.  
Intră în vorbă şi cocişul, întrerupând vorbele femeii, care tocmai povestea ce 

şi cum mai fusese la curtea grofului. 
-Da’ tu, vere Pătrule, ce  ai avut de împărţit cu cumătru Orban! 
Întrebarea veni direct şi nu lăsa cale de întoarcere, Ildiko insistând cu dojana: 
Oameni de treabă ce sunteţi, să vă tăieţi între voi, ca beţivii?! Ruşine! N-aş fi 

crezut să trăiesc s-o văd şi pe asta. 
-Noa, da aşa o fost! Sări  şi Mihu, feciorul cel mic al învăţătorului. Acolo în 

drum, badea Pătru şi cu Orban baci se tăvăleau ca doi câini în omătul tot terciuit. 
Loveau cu capul şi pumnii ca şi cum ar fi fost doi duşmani nu neamuri…  Zi că 
mint, bade Pătrule! Zi că nu-i aşa, Orbn baci? Aveaţi sumanele sfâşiate şi mânjite 
de sânge.  

-Tacă-ţi gura, mucosule! Nu eşti tu în măsură că judeci oamenii care au făcut 
ani grei de cătane. Zise Ildiko în vreme ce, Pătru îşi aprindea foiţa ţigării de la 
scânteia amnarului.  

Românul trase fumul pe gură, îl rostogoli îndărăt,prin nările albite de gerul 
dimineţii de iarnă şi abia apoi, prinse curajul să  zică: 

-Daţi în mine cu pietre, daţi cât doriţi, oameni de omenie. Is vinovat şi nu mă 
ascund! Mi-e greu să recunosc că mi-am facut copiii de ruşine, da’… gândul că un 
vierme, un… un nebun ca Orban  m-o vândut jandarmilor, m-o făcut să turbez. 
Veţi zice că nu, da’ cine altul decât el,  vecinul, vede în ograda mea ca în palmă? 

Eram tot mai sigur că s-o dat cu oamenii grofului, cu cei care ne-au supt 
sângele ca nişte plojniţe.Mai ştim şi noi, cei de la opincă, ce înseamnă să te lingi pe 
degete cu ceea ce pică din blidul domnilor. De aia mi-am pierdut minţile la 
făgădău, în seara trecută. Am lovit primul,ca un descreierat. Apoi, aţi văzut, şi 
Orban o dat!!! 

Pătru a tăcut şi cu palma lui aspră încearcă să-şi netezească boţitura cămăşii 
de cânepă. Lângă el, Orban crişcă din măsele, apoi scoate cuţitul din tureacul 
cizmei de box. Priveşte adunătura de oameni, români şi unguri. Au amuţit cu toţii, 
s-a lăsat tăcerea ca şi cum un înger ar fi zburat printre ei. Omul se ruşinează de 
ceea ce ar fi putut să se întâmple,  se apleacă, vâră cuţitul la loc, între  pielea 
încălţării şi ţesătura neagră de pantalon. 

-Cine  mai ştie ce-i în sufletul omului… sparge careva  tăcerea aia grea, apoi 
vorbesc toţi odată, ca şi cum ar fi scăpat de o vremea grea. 



 45 

-Noa, gata! Hai, toată lumea-n căruţe! Aţi pus ţoalele de lână, vinul, pita cu 
slănină?Avem drum lung de făcut, nu e joacă. 

Toţi se împrăştie, se urcă în carele şi căruţele gata pregătite.  
Cineva a tras foc de puşcă, semn de plecare. Bărbaţii chiuie. Femeile împart 

plăcinte calde şi delevar în ulcele. 
- Oamnii suntem, ne mai ciondănim între noi câteodată, ba că o intrat vaca 

în cucuruzul vecinului, ba că mâţa o intrat în oala cu lapte .. da’, că Orban baci l-ar 
fi dat pe  badea Pătru pe mâna jândarilor cu peană de cocoş, nu pot crede în rupul 
capului!!! 

  Ildiko vorbeşte ca pentru sine din culcuşul pe care şi l-a făcut în fânul din 
căruţa plină de oameni veseli ca la o nuntă. 

- La noi nu s-o pomenit  român şi ungur să ţină mânie mai mult decât sare 
găina peste pârleaz, aşa că şi  Pătru a bătut palma cu Orban. 

- Prostu de Pătru! Trebuia să ştie că acela e coadă de topor! Românii să nu 
uite prea uşor anii  jugului unguresc! 

- Vai, mă Ioane, da cum voroveşti! Ca advocatul cel tânăr din Târnăveni nu 
ca popa Toma, care ne spune că,dacă Iisus a iertat , cine suntem noi, să nu fim în 
stare să ne iertăm între noi?! 

- Aşa-i! Aşa-i?... Trebuie să ne împăcăm între noi. 
Crâmpei de vorbe româneşti şi altele ungureşti se aud tot mai răzleţe din 

căruţele care, în convoi se pierd printre coline. 
 -Cum o fi oare, mâine, moş Simioane? Întreabă Mihu, care s-o aşezat în 

dreapta vizitiului din prima căruţa, una cu cetină de brad legată în panglici pe leuoci 
şi peste şireglă. 

 - Ce-o da Blaju’, copile! Asta o fi mîine şi …poimâine. Ce-o da Blaju’, 
copile. 

Mihu se înfioară de emoţie. S-a adunat în bundă, de unde priveşte stelele şi  
linia unde cerul îşi lipeşte burta de dealuri. Strânge pleoapele pentru a strivi lacrima 
care, nu ştie de ce, i s-a înfiripat ca un fir de nisip sub pleoape. Aspră şi hotărâtă să 
curgă la vale. În faţa lui, caiii fornăie în zăbală dar merg mai departe prin 
întunericul se destramă în lumina zorilor de ziuă.  

Apoi, ca la un semn ninge! Cad  fulgi ca florile mărului peste Transilvania. 
În calendare este trecut: 1 Decembrie 1918. 
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Liviu COMŞIA 
 

Note de lectură 
Recurs la memorie. Călare pe două lumi 

 
Nu cu mult timp înainte de a vedea 

lumina tiparului această carte, l-am 
întâlnit pe scriitorul Ion Topolog, la 
Braşov. L-am iscodit dacă nu cumva ar 
voi să scrie o continuare a romanului 
„Tatăl şi fiul”( Ed. Litera, Chişinău, 
1995), una dintre cele mai izbutite cărţi 
publicate după 1989 din literatura 
română. A clătinat din cap a 
neîncredere, mi-a răspuns că „nu e 
vremea” şi mi-a mărturisit că scrie o 
carte de memorii, pentru că l-au năpădit 
amintirile şi nu ştie cât va fi îngăduit pe 
pământ şi se grăbeşte să le încredinţeze 
tiparului. 

N-am fost entuziasmat şi nici nu-i 
împărtăşeam încântarea şăgalnică abia 
reţinută. Revitalizarea genului epistolar 
sub forma ostentativă a vechii scrieri a lui Basarab-voievod nu mi se părea un 
câştig literar, ci unul narcisist. (De altfel, în scrierea similară a lui Gabriel Liiceanu 
este mult mai pronunţată iubirea de sine, iar trecerea „învăţăturilor” către fiul său 
doar un pretext). În sfârşit, dialogul nostru n-a lămurit pe nimeni… 

Acum am cartea dinaintea ochilor, „Scrisorile tatălui către fiul său” (Ed. 
Pastel, Braşov, 2009) şi-mi dau seama că n-am fost deloc inspirat când m-am îndoit 
de valoarea estetică a genului epistolar, fiindcă Ion Topolog ne propune o aventură 
a memoriei. Cele 22 de scrisori adresate fiului său Ciprian sunt tot atâtea capitole 
dintr-un  palpitant roman al trecerii prin lume a unui om care şi-a desăvârşit 
existenţa prin  cuvânt. Sau mai precis spus, istoria unei familii de intelectuali 
români de la sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea. 
Experienţa e fascinantă fiindcă aceste scrisori care amestecă istoria contemporană 
cu cea recentă, memoria subiectivă cu cea colectivă construiesc, din recursuri 
succesive, destinul unui scriitor care a crezut în rostul său pe care l-a aşezat 
deasupra tuturor utopiilor omeneşti. 

Actul sacru al scrisului, minunea pe care o împlineşte scriitorul prin 
exprimarea lumii prin cuvânt ar fi primul cerc al compoziţiei acestor scrisori. Ion 
Topolog încarcă aceste cercuri cu experienţa sa, rămânând strict între concepţiile 
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sale, sentimentele şi senzaţiile sale, în experienţa proprie, care desăvârşesc fiinţa şi a 
ei voinţă de-a fi. 

Al doilea cerc este desenat în jurul vieţii particulare, cu amănunte biografice 
ale familiei, cu bucuriile sale şi interogaţiile sale, cu necazurile şi neliniştile sale. 
Acestea toate sunt circumscrise celui de-al treilea cerc care deschide perspectiva 
istorică a unui oraş, a unei comunităţi, mai întâi la  Rupea şi apoi la Braşov, într-un 
segment de timp tulburat de mersul vremurilor. Între acestea se infiltrează un alt 
cerc al memoriei, tot subiectiv, care vine din istoria contemporană dintr-o margine 
de ţară în care un copil îşi încearcă puterile cu destinul rezervat unui popor întreg. 
Nu întâmplător scrisoarea a XVIII-a încearcă să lămurească relaţia atât de 
controversată dintre naţional, naţiune şi naţionalism, fiindcă izbânda conştiinţei de 
sine are aici temeinicia (scrisoarea a X-a) care se aşază într-un peisaj românesc 
tulburat grav de cel de-al doilea mare carnagiu al lumii şi de semnele apariţiei unei 
lumi care se ridicase înspre orizontul de la Răsărit. De altfel, de-a lungul tuturor 
acestor scrisori descoperirea conştiinţei de sine este legătura trainică şi tăcută care 
insinuează cale vieţii. Ion Topolog o trasează cu uneltele romancierului, o sapă în 
adâncimea timpului mărturisindu-se pe sine pentru a nu da posibilitatea istoriei să 
se repete. 

În realitate, acest fapt devine obsesiv. Chemând la judecată culturile Apusului 
şi Răsăritului, Ion Topolog este bântuit pentru prima dată de ideea că istoria 
repetându-se, devine ironică. Sub aparenta spaimă în faţa Rusiei şi a politicii ei 
tradiţional expansioniste se află, de fapt,  încercarea unui scriitor de-a sta faţă în 
faţă cu istoria pe care vrea să şi-o lămurească: de ce aşa şi nu altcumva. Este, însă, 
conştient că istoria nu ţine seama nici de logică, nici de sentimentele oamenilor, 
vorba cronicarului cade ca o sentinţă. Cum tot aşa evocând momente din timpul 
evenimentelor din 1989, scriitorul Ion Topolog extrage sensurile schimbării care 
vin în avantajul fiinţei în general şi româneşti în particular şi veştejeşte excesele. 
Mereu călare pe două lumi – a copilăriei (capitaliste) şi a maturităţii sale 
(comuniste) şi din nou cea a copilăriei care se repetă altfel la senectute – Ion 
Topolog avansează sistematic în straturile memoriei fixând, prin actul scrisului, 
concluziile unei vieţi aşa cum a fost ea. Fiul său Ciprian are dreptul şi capacitatea 
de-a alege şi-a cumpăni singur mersul lucrurilor. Tatăl doar propune… 

Recursul la memorie este instituit prin recompunerea faptelor şi înţelegerea 
lor istorică. Ion Topolog nu iese din subiectivismul accentuat al acestui proces. 
Acest lucru îi conferă şi credibilitate şi farmecul discret al pasului făcut mereu spre 
literaturizare. Poţi să fii sau să nu fii de acord cu părerile şi cu impresiile lui Ion 
Topolog, dar n-ai cum să nu accepţi că memoria istorică păstrează spre conservare 
rostul mărturisitor al unei conştiinţe a veacului său. Cu atât mai mult cu cât cel care 
le consemnează a avut înscrisul să stea călare pe două lumi! 
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Victoria MILESCU 
 

O CARTE NUMITĂ SPERANŢĂ 
 

Noua carte a lui Gabriel Stănescu, O speranţă numită Mayflower (Editura T, Iaşi, 2008, 90 
p., Cuvânt înainte de Adrian Dinu Rachieru, Postfaţă de Nichita Danilov) se adaugă cărţilor 
anterioare în care apare cu predilecţie tema emigrantului. Ea vine din biografia autorului care 
nu este neapărat un rebel cât un ins curios din fire, avid de locuri şi experienţe noi, aceasta 
presupunând însă o mare libertate de mişcare. Libertatea este laitmotivul mai mult sau mai 
puţin explicit al poeziei sale, scrisul însemnând şi el evadare dintr-un sistem incompatibil cu 
structura sentimentală, cu formaţia sa intelectuală. Un sistem în care pare că a nimerit din 
greşeală, căci aşa se explică perplexitatea, continua inadecvare la aspecte ce contravin 
convingerilor proprii, aşa se explică incapacitatea de a se adapta la standarde şi clişee care, în 
viziunea sa, merg de la hilar la terifiant. Reuşeşte, totuşi, să supravieţuiască printr-o postură de 
uimire meditativ-reflexiv-retractilă, prin însingurarea cea prielnică poeziei. Titlul cărţii trimite 
spre legendarea corabie ,,Mayflower‘‘, pe care s-a îmbarcat un grup de pelerini hotărâţi să-şi 
păstreze credinţa, şi care plecând din Anglia în 1620, ajung după 66 de zile, cu peripeţii, în 
Lumea Nouă. Numele corăbiei a devenit simbolul libertăţii, libertate pe care şi Gabriel 
Stănescu a căutat-o emigrând în SUA, cu statutul de refugiat politic. Dar realităţile de dincolo 
de Ocean nu au răspuns pe deplin speranţelor sale, lucru evident în poemele amar-confesive. 
Poetul revine acum în România, de două ori pe an, însă realităţile postdecembriste îl 
dezamăgesc, la fel de mult ca cele americane, rămânând un om suspendat sufleteşte între două 
continente încercând să le înţeleagă şi să fie înţeles. Versurile sale surprind aceasta dureroasă 
scindare, dar tot ele asigură o complementaritate ca punţi intercontinentale, interculturale. În 
cartea de faţă sunt puse faţă în faţă realităţi altădată discrepante, dar care după ’89 încep să 
semene. Pe de o parte există societatea americană consumistă cu industria sexului, cu jazz, 
narcotice etc., un adevărat Babel unde trebuie ,,Să fii tare/ Să accepţi darul suferinţei‘‘, şi o 
Românie, una a amintirilor din copilărie şi adolescenţă, dar şi una postrevoluţionară privită cu 
scepticism: ,,S-ar putea spune că în Romnia/ A avut loc o revoluţie/ Noi ştim că nu mai e 
nimic de făcut.‘‘ Nici poezia nu mai e ce a fost, un refugiu, acum fiind privită ,,ca o 
ameninţare/Ca o revoltă/Nu numai ca o făgăduinţă‘‘, iar poeţilor li se cumpără tăcerea cu câte 
un premiu. Călătoria devine un mod de viaţă, sub o puternică presiune interioară, autorul 
trăindu-şi în grabă evenimentele sub tirania unui frison existenţial: ,,E ceva care mă face să mă 
grăbesc/ Să trăiesc orice eveniment sub semnul urgenţei/ Să cresc într-un an cât alţii în şapte/ 
ceva ca un corp străin creşte/ Orbitând în jurul meu fluture de noapte/ Pe sticla afumată a 
lămpii‘‘(…). Impresiile sunt transcrise înfrigurat, anticalofilic, într-un ritm aproape gazetăresc, 
importante fiind mărturia unui timp, consemnarea traiectului unui destin. Se creează astfel o 
imagine mozaicată a unei lumi dincolo de care poate urma haosul universal. ,,Ia-ţi umbra ta şi 
umblă, omule/ Doar umblând vei afla că mergi‘‘, spune poetul, un Ulise modern convins că 
totuşi călătoria nu înseamnă doar să vezi şi să înţelegi ci şi să scrii despre cele văzute, să 
transmiţi mai departe mesajele umanităţii. Poet, eseist, traducător şi editor, Gabriel Stănescu, 
harnic şi perseverent, ,,un optzecist atipic‘‘, îşi caută în continuare Ithaca imaginară.  
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Adrian BOTEZ 
 

 
MELANCOLIILE LUI IOAN 

 
 
o Criste – la marea 
ţi-am aşteptat – din stânci şi pustiuri – chemarea 
 
nimeni nu te iubeşte – Criste – decât cel de tot părăsit 
şi căruia apelor le este silă să-i mai repete – în 
 
limba lor lunecoasă  - umbra întunecoasă 
cât de uşor de găsit e cel ce de toţi – şi de Crist 
a fost – pentru credinţa-n credinţa lui – părăsit 
 * 
eu sunt acum – un şir de-opinteli de-a citi: Cel Întreg 
este cel pe care – încă – din slava paşilor lui risipiţi 
nu-l înţeleg 
 * 
am lipsit – din orice loc – pentru o clipă: 
Dumnezeu a tresărit – nemulţumit 
 * 
vreau să mă smulg din clefăitul materiei 
să-mi pun – subţire – vibraţia duhului – pe 
 
ascuţişul săgeţii care ţinteşte mult dincolo de 
Poarta Soarelui: vreau să trec 
 
Teafăr de Hotare 
 * 
ritmurile sunt straie tot mai largi – în care 
alături de mine – se strecoară – suavă – ambiţia 
 
duhurilor altor lumi 
 * 
rănile mele se-nchid: una singură – care 
niciodată n-a sângerat – a rămas 
 
să ţâşnească din ea – orbitor – sufletul 
plecat să-ntâlnească cereştile – neînvinsele oşti 
  



 50 

MEDITAŢII RAMIFICATOARE 
 
daţi-mi un pat – o carte şi lumină: 
e mai mult decât lumea: este linişte 
reîntocmesc simetriile – răvăşite de plictisul vulgului 
 * 
iată-mă iarăşi – până la brâu 
în băltoaca de raze a piscului: sunt regele – toate 
 
sălbăticiunile capătă – pe piei ori 
între coarne – flacăra Crucii 
    
                   
 
ÎN AMURGUL LUMII CUVINTELOR 
 
abia veniţi din sânge – cer să le crească dinţii 
cristalele nu mai ştiu ce vorbesc – păsările nu mai 
ştiu ce zboară 
 
străină jivină scoate ochii la toate 
tace – apoi scapă-n hăuri 
cheile de la cetate 
 
striveşti între buze un vierme în loc de cuvânt 
liniile din frunza palmei au fost luate de vânt 
 
cerşeşti să-ţi ajungi umbra – s-o pipăi 
s-o întorci cu faţa la 
soare: ea nechează – şi-i neagră: dă drumul la Fiare 
 
pân la gât ţi-a ajuns scisoarea 
desfă ştreangul Literei – năpârleşte-ţi 
închisoarea 
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Daniel LĂCĂTUŞ 
DACĂ 

 
Apărut în luna iunie 2009 la Editura Pelerin, volumul Dacă 

semnat de Elena Liliana Popescu, se evidenţiază prin originalitatea 
lucrării. Cartea este de fapt un singur poem, tradus cu măiestrie în 
42 de limbi. Poemul Dacă: Dacă s-ar putea vreodată/Să măsori 
nemăsuratul,/Să cuprinzi nemărginirea,/Să stai, străbătând neantul,/Să fii 
nici unul, nici altul./Dacă s-ar putea vreodată/Neiubind să fii 
iubirea,/Nesperând să fii speranţa,/Nevorbind să fii vorbirea,/Negândind sa 
fii gândirea./Dacă s-ar putea vreodată/Să auzi neauzitul,/Să priveşti în 
nevăzut/Şi să afli neştiutul,Ar urma iar începutul? constituie o întreagă 
filozofie. De remarcat forma ludică la nivel de expresie poetică. Nu 
cred că exagerez dacă susţin că adeseori, poezia semnată de Elena 
Liliana Popescu poate fi asociată celei blagiene (nu mă refer doar la 

acest poem). Exprimarea nudă, fără jocuri de cuvinte, constituie punctul de rezistenţă. 
Simplă dar profundă, poezia Dacă se mai remarcă şi printr-o luciditate gravă, rece….. Adrian 
George Sahlean susţine la un moment dat În ultimă instanţă, prezentul volum, constituit din poemul 
Dacă şi cele patruzeci şi două de versiuni, este nu doar un proiect literar îndrăzne şi unic în felul lui; el este şi 
un mesaj poetic devenit dialog intercultural sub semnul Poeziei Nimic mai adevarat 

 
TEXTE CU VALOARE ADAUGATĂ 

 
Versurile din acest volum, trăite la intensitate maximă, 

predispun la o lectură mai atentă. Cu o activitate literară de 
remarcat, Teodora Moţet, cunoscută şi ca traducătoare, reuşeşte 
prin acest volum să demonstreze, dacă mai era nevoie, că 
semnează o poezie de calitate. În această carte frapează inocenţa şi 
sinceritatea: Întotdeauna fapta lasă urme/cum inventarea roţii/adânci-va 
pământul umed./Dar vai durerea/de a-ţi pierde aripile/şi înălţimea de 
unde/nu se poate cobora!/Poetul însuşi/zicând aceastea/privea în jos.  

Nu zic că scrie capodopere, însă opera ei a evoluat destul de 
mult în ultimii ani, în sens pozitiv. Poezia Teodorei Moţet are un 
glas aparte, profund şi personal. Multe dintre poezii sunt bine 
armonizate: Ciocnit la geam/ştiai că sunt bolnavă/stăncuţă mică?/ori tu, sărmana,/ căutai struguri 
uscaţi; C-un fel de frică/mi-am dat pe ochi cu apă/din fântâna nouă/eram oare vrednică/de-o cinste aşa 
mare?; Parte din sufletul meu/florile ce s-au pierdut,/în iarnă asta/pe geamuri stăruie/închipuiri de gheaţă. 
(TANKA) Rostite cu sinceritate, versurile sunt adesea fulguraţii de gând, simţire şi preţuire: 
Plecând îşi strângea pardesiul/în jurul corpului ca şi cum/ar fi fost o pasăre ce renunţă/la zbor şi îşi acoperă 
trupul/înfrigurat cu propriile aripi.  

Pline de-nţelesuri, poemele ascund stări şi sentimente de nedescris în cuvinte.  
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LÖRINCZI FRANCISC-MIHAI 
 

HERGHELIILE SUFLETELOR –  
POVESTIRE ÎN POVESTIRE16 

 
Îngerii au zburat prin pădurea deasă cu aer rece de brazi înspre înălţimi care 

creşteau în fiecare dintre ei ca izvoare fierbinţi tulburând adîncurile pământului 
spre taine ascunse grijuliu de Împăratul Iubirii. Lanurile de grâu îşi amesteau 
respiraţia cu macii înfloriţi în pârga inimilor. Copilul deschise uşor dulapul17 vechi, 
un scârţîit prelung se făcu auzit, şi înlăuntru, înşirate ca picături de ploaie pe o 
sârmă dintr-o curte ţărănească pe care stau înşirate scutece de copil în legănarea 
vântului de primăvară, paltoane cu blană pufoasă în care îşi înmuie mâinile avid, cu 
dorinţa unuia care a descoperit o minune şi în dulcea şi plăpânda atingere se pierdu 
în bucuria de a deveni în povestea de dincolo de ţărmul care îşi gonea în ritmuri 
afunde valurile spre un pământiu necunoscut. Dulapul îşi desfăcu aripile şi copilul 
simţi o uşoară amorţeală şi parcă îl fură somnul. Pe pajişte caii păşteau şi 
îndrăgostiţii îşi încolăceau braţele în bujorii ascunşi pe creste. Herghelia de cai de 
pe Parângul Mic fremăta, iar aripile îngerilor creşteau în nevăzut înnodând miresme 
care curgeau din azur, păsări alungindu-se ca raze vii, în timp ce ochii copilului 
sorbeau culorile dintr-un curcubeu ascuns într-o picătură de ploaie ce colora aripile 
îngerilor ridicându-se a doua oară. 

Pana de scris s-a trezit dintr-o dată parcă zburlindu-se, aidoma zborului real 
pe aripă dezgolită, iar mâna era amorţită ca după un somn în care povara capului a 
apăsat-o în neştire. Secundele îşi măreau ritmul ca nişte bătăi mari în pereţii 
peşterilor. Îmi răsună în urechi glasul care curge fără astâmpăr: “Te vei simţi altfel 
dacă îţi imaginezi cai […] Poate că, după ce înţelegi, nu mai e de niciun folos. El scrie pentru că 
scrisul i se pare un lux, cu atât mai plăcut şi mai firesc cu cât numărul cititorilor şi 
cumpărătorilor este mai mic.”18  

”Povestiri cu uşa deschisă” sunt comori miezuind în caverne ascunse ochiilor ce 
doar privesc, urechilor ce doar ascultă, pe insule ce le răsari doar prin sforţarea 
oceanului interior. Râsetele celor din ultima bancă: „Hă, hă, hă!” sunt imaginea 
celor care stau astăzi în faţă şi râsul lor este la fel de zgomotos şi ei sunt la fel de 
neciopliţi şi care sunt insensibili la prefacerile frumuseţii. A murit în ei candoarea, 
nuferii au pierit de pe lac, a rămas doar mocirla, dar care a ajuns la suprafaţă. Într-o 
lume a nepoveştilor, a contururilor precise, dar golite de esenţă, a minunilor fără 
aripi, nici nu e de mirare să nu mai avem timp: „vă rog să mă iertaţi, dar n-am avut 

                                                 
16 Ovidiu Moceanu, Povestiri cu uşa deschisă, Editura Aula, Braşov, 2009 
17 Ideea aparţine lui C.S. Lewis, inspirată din filmul autobiografic « Tărâmul umbrelor », având în rolul 
principal pe Anthony Hopkins  
18 Søren Kirkegaard (Johannes de Silentio), Frică şi cutremur, Cuvânt Înainte, Traducere din daneză şi 
Prefaţă de Leo Stan, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 58 
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timp” şi îl parafrazez aici pe Meister Eckhart care spune că „omul atomizat nu mai 
are timp pentru că nu mai are iubire.” Răspunsul vine promt: „Pentru cai trebuie să ai 
timp”: “S'ascultăm poveştile, căci ele cel puţin ne fac să trăim şi-n viaţa altor oameni, să ne 
amestecăm visurile şi gândirile noastre cu ale lor ... În ele trăieşte Archaeus ... Poate că povestea 
este partea mai frumoasă a vieţii omeneşti. Cu poveşti ne leagănă lumea, cu poveşti ne adoarme. 
Ne trezim şi murim cu ele ...”19  

Volumul de „Povestiri cu uşa deschisă” te introduc în lumi labirintice în care te-ai 
pierde fără firul Ariadnei. Lupta cu minotaurul este extrem de grea. Poţi să birui 
doar „ceea ce renunţi de a stăpâni”:20  „Câtă vreme mai este o speranţă eu sunt fericit şi, 
poate, chiar dacă nu ar fi, mi-aş găsi destule motive de fericire.” Realul cu fantasticul se 
întrepătrund. Acţiunea este gradată pe mai multe planuri narative care alternează ca 
ferestre nebănuite ale unei construcţii la catul de sus al imaginaţiei. La graniţa cu 
irealul se deşartă înspre lume forme şi contururi, iar  înspre dincolo pătrunde doar 
nechezatul : „Când Ghilgameş urlă - A murit Enghidu, prietenul meu care ucise cu mine lei! 
El este salvat.”21 Din tainiţele firii răbufnesc nelinişti şi întoarcerea la stratul obârşiei 
fiinţei este necesară pentru a grădinări sufletul rădăcinilor abisale: „Dacă în nămolul 
existenţial mai rămâne o amprentă a iubirii după ce urmele voastre s-au pulverizat prin scăderea 
nepermisă a cotelor apelor visării, se poate încerca reconstituirea urmelor prin suflarea cu buzele 
ţuguiate a unui jet de aer mnezic.”22 

Parcursul povestirilor este permis doar celor iniţiaţi spre a nu tulbura 
respiraţiile ancestrale. Naraţiunea se înlănţuie cu dialogul în formule originale de 
limbaj care îşi pierde frâiele cuvintelor şi se aude nechezatul frenetic răzbătând din 
adâncimi de oameni: ”Eu sunt pentru altfel de călătorii [... ] hai să le spunem călătorii 
interioare, care pot fi şi cu mici şi bere, nu zic ba, pântecul e pântec, dar...” Există o limită 
clară pe care nu o poţi depăşi. Nu poţi trece de tine. Iar o dată ce ai trecut chiar 
dacă ceilalţi vor nu te mai pot înţelege. Şi tu trebuie să alegi : unde te duci ? 
Dincolo, în solitudine sau solitar dincoace: ”Nu trebuie decât o secundă pentru a se 
lumina acea parte pe care tu o crezi tenebroasă, existenţa capătă o altă valoare, înţelegi altfel.” 
Mesajul e subliminal: „Copiem nişte gesturi originare şi puţini sunt aceia care pot să vadă 
dincolo de ele, nici măcar noi înşine nu le înţelegeam. Vorbim după tipic, parcă după gândirea 
altcuiva. Mă gândesc că jocul acesta ar putea fi ceva interesant, ar fi tocmai acel lucru pe care vi-l 
povesteam, mai concentrat, faţă de care nu poţi să iei distanţă în timp şi spaţiu. Deocamdată. 
Va veni însă un moment care îmi va da dreptate. Nu-l ştiu nici eu. În fapt, suntem aici ca să-l 
pândim împreună. [...] Povestirea nu e un joc inocent. ” 

Copilul care deschide dulapul nu vede lumea cealaltă pentru că nu şi-o poate 
imagina. Astăzi minunile nu mai au grandoarea de altădată deoarece prin sacrificiul 

                                                 
19 v. Mihai Eminescu, http://ro.wikisource.org/wiki/Archaeus, accesat la data de 30 august 2009 
20 Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop, Editura Minerva, Bucureşti, 1989,  p. 218 
21 v. Epopeea lui Ghilgameş, http://www.sud-est.md/numere/20050930/article_7/, accesat la data 
de 30 august 2009 
22 Ligia Csiki, Nubiathan sau Divan pentru părinţi şi îngeri, Editura Fundaţiei Alfa, Cluj-Napoca, 
2002, p. 31 
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suprem al Mântuitorului ele au venit mai aproape de om, în forme umanizate, dar 
cu toate acestea suntem incapabili să le prindem tâlcul, orbi în plină lumină. 
Miresmele sunt atât de subtile, încât, parafrazându-l pe Nichita Stănescu, ele „se 
confundă cu firescul”. „Dar asta e viaţa, în mare parte opera magnifică a amănuntelor, a 
întâmplărilor oarecare.” 

„Povestiri cu uşa deschisă” este o grădină interioară unde în taină se clătesc 
sufletele oamnilor. Autorul este sensibil la poverile ce în tăcere răzbat din inimile 
călătorilor prin hăţişurile vieţii. Cartea este structurată în două părţi: I. O zi cu cai 
şi II. Psihofonii. Eu văd două lumi, una inferioară, dominată de instincte şi de 
fiinţa primară, iar alta superioară, o lume a artei şi a profunzimilor omeneşti. I-aş 
spune celei de a doua, simfonia sufletelor. Autorul se dovedeşte un bun cunoscător al 
sufletului uman, analizându-l în detaliu şi în diferitele sale ipostaze. Dintre 
trăsăturile şi caracterele pe care le imaginează în povestirile din prima parte sunt 
inventariate şi scoase la lumină, din adâncurile firii, răul, frica, închipuirea în 
povestirile Bună seara, Doamnă Vulpe! şi Întâlnire de casă nouă: „Să vezi un om sau să ţi se 
pară că-l vezi, să ştii că nu-l vezi poate şi totuşi să pară atât de viu. Alergi şi spaima te mântuie 
[...] şi uneori omul e mai înspăimântat de ce i se poate întâmpla decât de cele ce i se întâmplă sau 
i s-au întâmplat. [...] ori numai îşi închipuie omul şi de aici vine răul cel mare- din închipuire 
lui”; superstiţiile, bârfa, vrăjitoria în povestirea Garofiţa animalele „i se supun fără 
şovăire şi că nu trebuia să îşi dea prea multă osteneală ca să păzească oile sau vacie pentru că le 
întorcea numai cu privirea când o luau razna; violenţa în Dimineaţa cu E mare: „da' ce-ai 
făcut ieri de n-ai scris? că-ţi rup urechile;” durerea profundă în Şi dragostea ucide, nu-i aşa?; 
înrădăcinarea în sat, în tradiţii, prăpastia dintre generaţii, nevoia unei confesiuni în 
O privire spre Ioan. O povestire plină de miez este O zi cu cai: Vă rog, cititorilor, „daţi-
mi un cal şi o floare, vreau să cuceresc Pământul!”  Cât rafinament şi câtă subtilitate! 

Partea a doua, Psihofonii, cuprinde confesiuni, decantări de frumuseţe din 
adâncimi de suflete. Arta este cea care metamorfozează viaţa omului, prin ea fiinţa 
transcende în lumea superioară. „Uneori, fiinţa noastră pulsează spre altceva. [...] E greu 
pentru firile mai sensibile, cu seismometre mai delicate”. Muzica ce răsună din inima 
fiecărui om trebuie ascultată pentru că doar cei cu un auz fin şi profund pot să îl 
priceapă. Dăruirea este un fruct rar astăzi. Cu dragoste, fără iluzii sau (e)misiunea morală 
forjează un om de caracter, vertical, care trăieşte convulsiile unor procese de 
conştiinţă: profesoară exemplară, dar insuficient preocupată pentru propriul copil? 
Povestirea are o dilemă: „Fiinţa interioară este o povară pentru o parte din aceşti tineri? [...] 
Să fii fost povara prea grea pentru sufletele îmbătate de primăvară, de tinereţe, sau prostia şi 
lipsa de educaţie afectivă rezistă oricăror asalturi? Să mai mediteze asupra acestui proverb 
oriental: Cine stă aproape de temple râde de zei...” Mărturisirea e tainică. Pentru ca 
mesajul să fie intim şi fidel receptorul acestuia trebuie să fie copilul, nepotul care 
simbolizează renaşterea, calea spre cealaltă generaţie: „Un adevăr nu se spune în fiecare 
zi şi nu voia să audă oricine, ci numai copiii, care aud cu sufletul, văd cu mintea şi nu uită.”  

Mărturiile sunt purtătoare ale unor valori morale durabile: „La rădăcina tuturor 
trebuie să stea bucuria, a tuturor imaginilor, fiindcă trei sunt apa, aerul şi focul vieţii – speranţa, 
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dragostea şi bucuria. Niciodată să nu moară bucuria, mai precis – puterea de a te îmbucura, ca 
să nu se stingă niciodată acea lumină, să nu crezi că speranţa nu-ţi va aduce dragostea să treci 
peste toate şi, mai ales, nu te lăsa dus de val decât acolo unde crezi tu că te vei întâlni cu tine, cel 
adevărat, puternic, unic, frumos, stăpânul lumii fericite dintr-o singurătate benefică. Iar la urma 
urmei, cui vor folosi adevărurile tale, vei mai avea să le mai spui cuiva? Nu-ţi dai seama, dar, 
dacă nu le vei spune tu, se va găsi altcineva, lumea nu se sfârşeşte mâine, neantul e atotputernic, 
însă, vezi, e Cineva care se ridică deasupra tuturor, şi a neantului, şi a bombei atomice, şi a 
vieţii, şi a morţii, şi a spaimei tale, numai că nu îţi stă în putere să dai răspunsul acum, poate 
mâine, poate poimâine sau în secolul următor sau în vecii vecilor. Îl vei întîlni.” Sunt principii 
de înaltă ţinută morală: „dacă nu iubeşti ceva, n-are rost să faci; [...] Niciodată nu e târziu 
să trăieşti ceea ce îţi aduce viaţa. [...] Poezia e un singur lucru: libertate absolută. [...] Că este o 
moarte mai dureroasă, când îţi vinzi sufletul şi rămâi o biată slugă îl voia valurilor, de colo-colo” 
sau cum scrie Vasile Voiculescu într-un sonet: „rămâi o biată urnă cu zgurile durerii”.  

Ovidiu Moceanu ne revelează, într-o altă povestire, un aspect esenţial al vieţii: 
„Cunoaşterea adevărului este cea mai importantă aspiraţie a omului. Zona greu de străbătut se 
află în noi, e nevoie de răbdare şi dragoste pentru a o revela, a-i prinde pulsul inconfundabil. [...] 
Forţa, seninătatea, credinţa curată, inocenţa fac posibilă revelaţia. Când cauţi adevărul, oricât de 
inteligent ai fi, îţi trebuie calitatea primordială a celui inocent, capabil de mirare”. Iar ca să 
ajungi la adevăr, care „vine încet, la braţ cu timpul”, cum scria Baltasar Gracian 
Morales, trebuie să ai răbdare: „Urât şi mort e omul care nu are darul privirii, nu îi stă în 
putere să privească. Dar cui să îi spui asta? O, de-ar putea: să oprească aceşti oameni nebuni, să-
i înveţe să nu se grăbească, să aştepte lucrurile, căci lucrurile vin mai încet, în urma oamenilor, ca 
şi cum le-ar controla faptele, le-ar lua aşa la o cântărire, numai înţelepţii ştiu asta; poate şi 
nebunii.” 

Libertatea sufletului, a credinţei se câştigă în urma unui drum lung şi care 
solicită întreaga fiinţă. Ultimele povestiri fac o analiză amănunţită a sufletului uman 
cuprins de frământări care caută drumul spre izbândă. Psihofoniile fac referiri, 
printr-o simplă anagramare, la Simfoniile lui Bethoven.  „Vreau”, spunea 
Beethoven, ca „la ascultarea muzicii mele sa trăsnească scântei din sufletul 
semenilor mei”.  

Şi autorul cărţii de faţă, profesorul Ovidiu Moceanu, reuşeşte o profundă 
analiză a sufletului omenesc, iar ultima dintre psihofonii este A Credinţei, nu 
întâmplător aleasă, deoarece Simfonia a IX-a de Beethoven se încheie cu o Odă 
bucuriei, compusă  la numai patru ani înainte de moarte, care este un imn închinat 
înfrăţirii dintre oameni – astăzi, unul dintre simbolurile UE.  
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”FACEREA UNEI CASE NECESITĂ  
VOINŢĂ ŞI PRICEPERE, CU ATÂT  

MAI MULT FACEREA UNEI LUMI...” 
 
Interviu cu scriitoarea ILEANA ANDREI CUDALB23, Consul la Ambasada 

României din Canberra, Australia 
 
 - Ne-am cunoscut în anul 1995 la Iași, cu ocazia a două evenimente culturale: Salonul 

Internațional de Carte, deschis în incinta Teatrului ”Luceafărul” și lansarea unui volum de poezii scris 
de poetul israelian de limbă română, Shaul Carmel, după care ne-am reîntâlnit în Israel, în anul 2003, 

                                                 
23 Ileana Cudalb s-a născut la 21 iunie 1951, în localitatea Cudalbi, județul Galați; este absolventă a 
Facultății Engleză - Rusă. În anul 1983 debutează literar în revista Săptămâna Culturală din București. 
Debutul editorial are loc în 1993 cu romanul Sărbătoarea promisă, Ed. Porto Franco, Galați. Ileana Cudalb, 
scrie literatură, distingându-se prin stilul natural, direct - , astfel facând parte din cei mai talentați prozatori 
de azi. 
 A publicat mai multe cărți, printre care: 
* Yitzhak Rabin. Pacea și-a ucis soldatul, coautor poetul Shaul Carmel, Israel, Ed. Du Stil, București, 1996; 
varianta în limba engleză a volumului ”Yitzhak Rabin. Pacea și-a ucis soldatul” a fost publicată de 
Redacția Publicațiilor pentru Străinătate, 1997; 
* Shimon Peres. De la Dimona la Oslo, Ed. Institutul European din Iași, 2001; 
* Via Regis, roman, Ed. Libra, București, 2002;  
* Fiica mea, America, roman, Ed. Libra, București, 2002; varianta în limba engleză ”My daughter 
AMERICA”, traducere de Ioana Baldea, a fost publicată de Ed. Junimea din Iași, 2007,;  
* Baia Balkan, roman, Ed. Fundația Culturală Ideea Europeană, 2007. 
 A tradus din limba engleză în limba română:  
* Spectacolul trebuie să continue - roman de Ricky Ski, Ed. Orizonturi, București;  
* Onix John - roman de Trevor Ferguson, Ed. Porto Franco, Galați; 
* Diana - Biografie de Nicolas Davies, Ed. Orizonturi, București; 
* Îngerul maltez - roman de Catherine Cookson, Ed. Pygmalion, Ploiești; 
* Premii - roman de Eric Segal, Ed. Pygmalion, Ploiești; 
* Acte de credință - roman de Eric Segal, Ed. Pygmalion, Ploiești; 
* Viața și iubirile unei diavolițe - roman de Fay Weldon, Ed. Pygmalion, Ploiești; 
* Femeia în negru - roman de Susan Hill, Ed. Pygmalion, Ploiești; 
* Rabin. Viața noastră. Testamentul lui - memorialistică de Lea Rabin, Ed. Institutul European, Iași; 
* Primul fiu. George W. Bush și Dinastia Bush, publicistică de Bill Minutaglio, Ed. Orizonturi, București. 
 Premii: 
* 1997 - Premiul pentru publicistică acordat de Comitetul Național Român UNESCO pentru volumul 
Yitzhak Rabin. Pacea și-a ucis soldatul; 
* 2001 - Trofeul Pro Amiciția 2001 acordat de Comitetul Centrului Cultural Israeliano - Român din Tel 
Aviv; 
* 2003 - Premiul Internațional Felix Aderca acordat de Asociația Scriitorilor Israelieni de Limbă Română 
(A.S.I.L.R.) din Tel Aviv. 
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când ați participat la Târgul Internațional de Carte de la Ierusalim, ca reprezentant al Ministerului 
Informațiilor Publice (Departamentul pentru românii de pretutindeni) și ați fost onorată cu ”Premiul 
Internațional Felix Aderca” din partea A.S.I.L.R.. Mi-ați acordat atunci primul interviu, și, printre 
altele, ați spus că vă ocupați și de proiectele dedicate scriitorilor de limbă română din toată lumea, din 
toate comunitățile românești. Doriți să ne relatați câte ceva despre realizarea acelor proiecte? 

Perioada cât am lucrat la Departamentul pentru românii de pretutindeni a fost cea 
mai rodnică din punctul de vedere al rezultatelor palpabile dar şi cea mai bună pentru 
evoluţia mea profesională. Dacă e să-l citez pe Maxim Gorki, activitatea făcută atunci  a 
fost pentru mine o a doua „universitate”. Întotdeauna am dorit să învăţ, să depăşesc 
limitele şi să mă îmbogăţesc sufleteşte. La departament am învăţat enorm din experienţa 
de viaţă a românilor care au luat calea exilului din diferite motive, din tragediile lor, din 
înţelepciunea lor. Numesc aici români pe toţi cei care consideră limba română, limba lor 
maternă, pentru că la început eu am venit în contact cu ei prin intermediul limbii române. 
Fiind pasionată de scris, normal că mi-am îndreptat atenţia, în primul rând, asupra 
proiectelor care veneau din partea scriitorilor stabiliţi în afara graniţelor României, dar 
care cu sufletul rămâneau la locul naşterii lor, legaţi sau influenţaţi ireversibil de cultura 
română în care s-au format. Era atunci, în anii 1995-1997, o realitate surprinzătoare care 
se deschidea în faţa mea şi pe care o percepeam mai mult instinctiv. Am simţit că scriitorii 
de limbă română trăiau în noua lor patrie un nou exil, de data asta spiritual - scriau într-o 
limbă secretă pe care concetăţenii lor, chiar şi copiii lor, nu o puteau înţelege, nu le puteau 
împărtăşi emoţiile, mesajele şi, în consecinţă, nu îi puteau preţui la justa lor valoare. Atât 
cât reuşeam să înţeleg, erau scriitori valoroşi, cu un discurs literar bine articulat, care 
stăpâneau arta de a folosi cuvintele cu aceeaşi măiestrie cu care o făceau şi scriitorii cu o 
bună reputaţie, din România. În plus ei veneau cu un limbaj nou, cu o experienţă proprie 
într-un peisaj inedit. Ca cititoare am fost întotdeauna receptivă la nou, puteam deci 
presupune că asta e calitatea oricărui cititor. Aşa a venit ideea de a ieşi în întâmpinarea atât 
a scriitorilor români din afara graniţelor, care aveau nevoie de cititori, cât şi a publicului 
cititor din România, doritor să cunoască universul acestor creatori. Evident, fiind mai 
receptivi la iniţiativă, cele mai multe proiecte au venit de la scriitorii israelieni de limbă 
română şi a fost un privilegiu să colaborez cu personalităţi afirmate deja în Israel care au 
devenit nume de prestigiu şi în România. Shaul Carmel, Eugen Campus, Solo Juster, 
Sonia Palty, Tuvia Juster, Nicu Horodniceanu, Solo Har, sunt doar câteva nume de autori 
care au publicat în România, în cadrul programului de finanţare a Guvernului României 
pentru promovarea scriitorilor de limbă română din afara graniţelor. Mă leagă de atunci o 
prietenie constantă cu aceşti creatori, şi acum când sunt atât de departe de Israel, ca şi de 
România, mă bucur de succesele lor şi sunt mândră că, puţin, mi se datorează şi mie 
deschiderea drumului lor către acasă, cealaltă casă, spirituală. Experienţa de succes cu 
scriitorii israelieni de origine română a dat curaj şi încredere şi altor scriitori de a se adresa 
departamentului guvernamental pentru susţinerea şi promovarea creaţiei lor, în România. 
Am susţinut proiectul domnului Jean Ţăranu, din Canada, antologii ale scriitorilor din 
Germania, Spania, Australia, reviste literare care au publicat în paginile lor scriitorii 
români din diaspora.  
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 - Aveți o bogată experiență privind viața și cultura israeliană iar originarii din România vă 
prețuiesc pentru ceea ce ați realizat. La un moment dat apăruse un zvon precum că urmează să ocupați 
funcția de director la Institutul Cultural Român din Tel Aviv. Prietenii și colaboratorii vă așteptau cu 
brațele deschise. N-a fost să fie.  

 Nu a fost doar zvon, a fost o realitate. Am avut Ordinul ministrului de externe 
de numire în funcţia de director al Institutului Cultural din Tel Aviv, numai ca înainte de a 
urca în avion şi a porni spre noul loc de muncă s-a schimbat conducerea de la Bucureşti şi 
în buna tradiţie românească - cine nu e cu noi e împotriva noastră -,  a fost numită o 
persoană care făcea parte din anturaj. 

- A urmat o perioada de tacere. Apoi, surpriza - a venit pe calea internetului -, de a vă regăsi în 
funcția de atașat cultural la Ambasada României din Coreea de Sud. Ce ne puteți împărtăși din 
această experiență și din cultura acestei țări? 

Până la urmă s-a făcut dreptate, nu-i aşa? La vremea aceea aş fi putut să aleg funcţia 
de ataşat cultural în cadrul ambasadei de la Tel Aviv dar cred că am ales Seulul din orgoliu 
şi, de ce să nu recunosc, din spirit de aventură. Era un loc unde cu greu puteam ajunge ca 
turist sau în delegaţie guvernamentală şi apoi întotdeauna am fost interesată de Extremul 
Orient. Alegerea s-a dovedit foarte inspirată şi pot spune că am petrecut aici cei mai 
frumoşi ani din cariera mea de funcţionar guvernamental.  După experienţa israeliană, 
credeam că nu există alt popor care să fie mai receptiv la cultura altor popoare şi care să 
dorească mai mult să îşi promoveze propriile valori. Ei bine, în Coreea, globalizarea nu 
este doar o vorbă lipsită de conţinut. De altfel miracolul coreean ca şi miracolul israelian 
are în comun tocmai această îmbinare perfectă între tradiţie şi modernitate. Pot spune că 
în cei aproape patru ani cât am fost ataşat cultural al Ambasadei României la Seul, am 
cunoscut viaţa culturală a Coreei sub toate aspectele ei, de la manifestări de masă, gen 
festivaluri populare dedicate evenimentelor din calendarul sărbătorilor laice şi religioase, 
până la festivaluri naţionale şi internaţionale de artă teatrală, cinematografică, muzică, 
dans, expoziţii de artă sau spectacole susţinute de invitaţi străini, întotdeauna dublaţi de 
interpreţi de valoare coreeni. Mai puţin am venit în contact cu literatura coreeană din 
cauză că nu cunosc limba. Puţinele traduceri făcute de profesorii coreeni de la Catedra de 
limbă română din cadrul Universităţii de Studii Străine, Hankuk, mi-au prilejuit însă 
revelaţia unui univers poetic inedit, de o sensibilitate aparte, în care trăirile umane sunt 
estompate până la surdină, venind ca un ecou din timpuri ancestrale şi contopindu-se cu 
relieful învăluit de ceţurile opalescente ce învăluie perpetuu peisajul coreean, conferindu-i 
o aură de mister. Aici frumosul nu este ostentativ, este indus prin armonia forţelor care 
dau viaţa. Ying şi Yang. Aş fi vrut să am timp să învăţ limba coreeană ca să mă bucur 
deplin de bogăţia literaturii acestui popor, dar poate cei care deja vorbesc cele două limbi, 
şi sunt din ce în ce mai mulţi, pe măsură ce se înmulţesc absolvenţii de limbă română, ne 
vor dărui cu mai multe traduceri. Şi cred că va fi aşa pentru că în Coreea interesul pentru 
România este foarte mare, nu doar în învăţământul universitar şi în economie, ci şi la 
cetăţenii simpli, de pe stradă. Nicăieri nu am întâlnit oameni care să reacţioneze atât de 
prompt şi atât de admirativ la numele de România pe care ei îl asociază automat cu 
numele Nadia Comaneci. E firesc să fie completat acest interes şi de cunoaşterea 
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reciprocă a valorilor care fac bogăţia popoarelor noastre. Şi din nou revin la comparaţia 
cu Israelul. M-am considerat, şi mă consider încă, un ambasador al Israelului prin 
admiraţia pe care o împărtăşesc, ori de câte ori am ocazia, pentru  această ţară. Ei bine, 
acum mă pot considera şi un ambasador al Coreei de sud. Tot ce spun despre această ţară 
nu este este de complezenţă, o simplă incursiune pe internet o poate demonstra.   

- Comunitatea de români din Coreea de Sud e mare? Ce ne puteți spune despre românii de acolo? 
 Nu. Practic nu avem o comunitate românească în Coreea. Distanţa, bariera de 

limbă, specificul asiatic, sunt tot atâtea bariere care îi împiedică pe români să se stabilească 
în Coreea. În plus aici nu se admite dubla cetăţenie fapt care implică lipsa unor drepturi 
civile. Asta nu înseamnă că nu sunt români totuşi. Câteva femei căsătorite cu coreeni, care 
au şi copii, câţiva specialişti din industria navală cu contracte de muncă pe termen limitat, 
studenţi, profesori români care predau la universităţile coreene. Toţi aceşti oameni trăiesc 
însă izolaţi unii de alţii, mai puţin cele două, trei femei căsătorite în Seul care socializează 
împreună şi care sunt şi foarte apropiate de ambasadă. Restul, din cauza distanţelor şi din 
cauza programului de lucru - acolo disciplina muncii nu este o vorbă în vânt – se 
deplasează mai greu şi nu au timp să participe la diferite acţiuni care i-ar putea apropia. 
Sunt însă recompensaţi de câştigul material şi de faptul că despărţirea de ţară este pe 
termen scurt.  

 - A lucra în diplomație înseamnă și anumite sacrificii privind așa-zisele obligații familiare? 
 Din fericire obligaţiile mele familiare nu sunt aşa de mari. Nu mai am copii de 

crescut, nepoţii încă nu s-au anunţat, nici măcar în perspectivă, iar soţul meu s-a 
pensionat şi mă urmează. Cred că şi pentru el diplomaţia este o experienţă interesantă. Ca 
însoţitor de diplomat are ocazia să participe alături de mine la evenimenele la care sunt 
invitată, întâlneşte o mulţime de oameni, vizităm împreună locuri pe care nu s-ar fi gândit 
vreodată că le poate vizita. Sunt multe lucruri bune în viaţa lui de pensionar dar şi 
sacrificii, dacă tot vorbim despre asta. Faptul că viaţa lui ordonată de finanţist s-a 
schimbat brusc şi el a trebuit să se adapteze la lucruri care îi erau străine, la oameni cu care 
nu se poate înţelege pentru că nu are un limbaj comun cu ei, la condiţii de climă diferite – 
aici şi eu am suferit din plin -, la alimentaţie diferită, toate acestea au însemnat un 
sacrificiu. Dar l-a făcut cu graţie şi asta ne-a ajutat pe amândoi. 

     - Iar acum vă aflați în Australia. Cu ce prilej? 
 Sunt consul la Ambasada României din Canberra. Un alt gen de activitate, pe 

cât de dificil pe atât de interesant. O nouă provocare. 
 - Cu aproximație, câți români sunt în Australia?  
 Statisticile spun că sunt în jur de douăzeci de mii de români în Australia şi Noua 

Zeelandă, ţară pe care o gestionez, de asemenea, în calitate de consul la Canberra. Eu cred 
însă, că sunt mai mulţi: unii, din motive personale, care ţin de istorie, nu doresc să se mai 
declare români, iar alţii, din ce în ce mai mulţi, au venit în ultimii ani şi nu au fost incluşi în 
aceste statistici. Putem vorbi de o diasporă românească, organizată în comunităţi, în 
marile oraşe ale Australiei şi Noii Zeelande. Sunt români de foarte bună calitate, mulţi 
dintre cei cu studii universitare sunt plasaţi în cele mai bune posturi din economie, sunt şi 
oameni care conduc afaceri de succes. Nu-i regăsim însă în politică. La fel ca şi în celelalte 
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ţări unde trăiesc mari comunităţi de români, aceştia fie nu sunt interesaţi de politică, fie nu 
au destul curaj de a se avânta pe acest teren. 

 - Ce proiecte de viitor aveți?  
 Să termin romanul „Insula Şerpei”, să călătoresc, să vizitez cât pot locurile de 

interes turistic din zona Asia Pacific, să continui cu traducerea în limba engleză a 
romanelor apărute deja şi, pe cât posibil, să le lansez în lumea literară de la antipozi.  

 - Dacă am în vedere cărțile pe care le-ați scris despre personalități din Israel și viața de aici, 
sigur că se vede atașamentul pe care-l aveți față de Țara Sfântă și Poporul Cărții. Să scrieți o carte 
despre Shimon Peres, titular al Premiului Nobel pentru Pace (1994), fost ministru al apărării, fost 
ministru de externe, fost prim - ministru, ministru pentru dezvoltare regională în Guvernul Barak, Doctor 
Honoris Causa (titlu acordat în Aula Magna a Universității din București la 4 decembrie 2001), în 
prezent Președintele statului Israel, e un curaj și o muncă enormă! Se poate spune că este o carte 
document. Ce v-a determinat să scrieți această carte?  

Cartea am scris-o din admiraţie profundă pentru un creator. Vedeţi dumneavoastră, 
şi scriitorii şi politicienii folosesc în munca lor cuvintele pentru a construi o operă care să 
dureze. Dar în timp ce scriitorul se gândeşte mai degrabă să îşi satisfacă un orgoliu 
reuşind cel mult să creeze un curent literar, politicianul, cu aceleaşi cuvinte, dacă are o 
viziune corectă, remodelează o lume. Şi aici el se deosebeşte net de ceilalţi creatori: prin 
altruismul cu care îşi dedică munca semenilor săi, contemporani şi urmaşii lor. Nu-i nici o 
urmă de narcisim la un om de talia lui Shimon Peres. Premiul Nobel pentru Pace nu este 
o ţintă pentru care luptă el - nu-i decât recunoaşterea meritelor sale -,  satisfacţia pe care o 
caută este bucuria de a-şi vedea proiectele puse în pagină şi care dau rezultatele dorite spre 
binele tuturor celor pe care îi reprezintă.  

-V-ați gândit câtuși de puțin la faptul că peste ani, Shimon Peres va ajunge Președintele 
Israelului? Cred că a fost și o premoniție, când ați scris undeva, ”Unul dintre conducătorii acestui popor, 
Shimon Peres...”  

Cred că m-am gâdit, aşa cum au gândit toţi cei care l-au iubit şi preţuit de-a lungul 
timpului şi care m-au influenţat şi pe mine. Invoc aici doi prieteni dragi care nu mai sunt 
şi care mi-au ghidat paşii pe timpul scrierii acestei cărţi, Yitzhak Artzi şi Sandu David. Fie 
memoria lor binecuvântată! Chiar şi fără premoniţia mea, Shimon Peres avea să ajungă 
Preşedintele Israelului, avea să-şi încheie cariera politică îndeplinind funcţia supremă în 
statul pe care l-a slujit cu credinţă,  întreaga lui viaţă.  

 - Ce înseamnă Israelul pentru dumneavoastră? 
Un Templu. Un loc de referinţă unde ştiu că pot veni să mă simt aproape de 

Dumnezeu, unde pot vedea miracolul reînvierii nu doar din punct de vedere religios ci şi 
laic. Un loc unde poţi rosti cu încredere: şi totuşi, se poate! 

 - Atunci când ați scris: ”Facerea unei case necesită voință și pricepere, cu atât mai mult 
facerea unei lumi...”, la care lume v-ați referit? 

La lumea în care trăim. E singura pe care o avem, nu? Viaţa ne dă dreptul de a 
exista în această lume dar avem şi obligaţia de a o face mai bună, de a o lăsa urmaşilor mai 
bogată, privind spre viitor, fără să uităm trecutul. Dar şi fără să exegerăm.  
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 - Ce ar trebui făcut pentru a fi o lume mai bună? 
Un singur lucru, să fim noi mai buni. Să ne repoziţionăm în raport cu ceilalţi din 

jurul nostru, cu oamenii, cu lucrurile. Să ne reamintim în permanenţă o învăţătură simplă: 
nimeni nu ia nimic cu el. Nechibziunţa duce la dezechilibru şi asta nu îi afectează doar pe 
cei apropiaţi ci şi întreaga comunitate, întreaga omenire, în final.  

 - Dar pentru o Diasporă românească mai bună și mai unită? 
Diaspora românească se află acum la o răscruce, îşi caută drumul spre „acasă”, asta 

însemnând nu revenirea în graniţa statului român ci revenirea în universul interior, în 
propria  conştiinţă pentru a-şi recupera identitatea. Ei caută să se repoziţioneze în raport 
cu cei rămaşi în ţară, aşa cum şi societatea românească, în ansamblu, caută să reevalueze 
relaţia   cu cei plecaţi. Este impresionant să îi vezi pe românii care trăiesc de zeci de ani în 
SUA, Canada sau Australia, că sunt la fel de afectaţi de instabilitatea politică de la 
Bucureşti, că doresc să voteze nu pentru că ar avea vreun folos direct de pe urma votului 
lor, ci pentru că vor ca lucrurile să se schimbe în România,  că suferă alături de categoriile 
de defavorizaţi, că fac acţiuni de într-ajutorare. Din păcate românii din diaspora nu sunt 
dispuşi să îşi acorde credit unii altora, să recunoască atuurile semenilor, care să îi 
reprezinte atât în faţa statului român cât şi în faţa statului de reşedinţă, consolidând în felul 
acesta organizaţiile lor. Am spus-o şi o repet fără nici o teamă de a greşi: românii nu au 
exerciţiul comunităţii. Nici nu au cum. În cei cincizeci, şaizeci de ani de când s-au 
înregistrat deplasări masive de populaţie din graniţele statului, românii nu puteau crea o 
tradiţie care să opereze de acum cu putere de lege. Ne uităm cu admiraţie şi invidie la 
comunităţile de armeni, ucrainieni, greci, evrei, italieni, ruşi, din SUA, Canada, Australia 
dar uităm că ei au altă mentalitate şi de ce nu, altă orientare. În plus, în cazul românilor se 
adaugă acţiunea distructivă a statului comunist care a dorit să atomizeze comunitatea 
românească şi nu s-o încurajeze să se organizeze, să fie unită. Suspiciunea creată atunci, în 
rândul oamenilor, încă are o influenţă negativă şi încă întreţine dihonia în rândul vechilor 
imigranţi români, fapt care îi ţine la distanţă pe noii veniţi.    

 -  Dacă ar fi să faceți o comparație între lumea fiecărui continent pe care ați cunoscut-o, ce 
asemănări ar fi? 

- Vă referiţi la lumea românească? 
- Da! 
- Dacă aş face o comparaţie, aş face-o ţinând cont de etapele istoriei care au 

determinat exodul românilor. Cei care au emigrat în perioada dintre cele două războaie 
mondiale, în special în SUA, aproape au pierdut legăturile cu ţara, au fost asimilaţi, ei şi 
urmaşii lor. Cei care au emigrat după cel de-al doilea război mondial, indiferent de 
orientarea lor politică, liberali, monarhişti, ţărănişti, legionari, şi indiferent de ţara unde şi-
au găsit refugiu, în SUA, Europa, Australia, au fost trecuţi automat pe lista neagră a 
duşmanilor poporului şi supuşi unui atac concentrat de anihilare, sub toate aspectele. 
Atunci când conducerea comunistă găsea, totuşi, că se pot trage foloase de pe urma 
acestor „proscrişi” se încerca atragerea lor spre colaborare în numele unui deziderat 
luminos, dragostea de patrie. Se ştie că reticenţii, când nu aveau norocul să intre sub 
protecţia statului de reşedinţă, erau aspru pedepsiţi. Mai vrea cineva ca aceşti oameni să 
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privească binevoitori spre liderii de la Bucureşti, şi să nu facă o legătură între generaţii, 
chiar dacă au avut loc schimbări profunde atât în structura cât şi în mentalitatea 
politicienilor de astăzi? Eu aş zice că mai degrabă să nu conteze nimeni pe uitare. Şi cine 
doreşte sincer să construiască un pod solid de comunicare cu diapora să ţină cont de 
sensibilităţile oamenilor şi aibă un program bazat pe realitate, nu doar pe bune intenţii. 
Cât priveşte noul val de emigranţi, de după 1989, aceştia au părăsit ţara din motive 
economice şi constituie categoria cea mai bine pregătită profesional, cu un înalt nivel de 
educaţie, care şi-a făcut repede loc, peste tot, în economia societăţilor care i-au primit. 
Desigur, mai sunt şi excepţii. În ţările neolatine din Europa, Italia, Spania, Portugalia, 
Franţa au năvălit o serie de români sau ţigani din România, de o calitate îndoielnică şi care 
prin faptele lor antisociale aduc prejudicii întregii comunităţi. Nici Australia, la capătul 
celălalt de lume, nu a scăpat de invazia acestor bande de rău-făcători, în special cei 
orientaţi către  fraudele bancare sau traficul de droguri, şi care atunci când sunt prinşi – şi 
nu durează mult, pentru că globalizarea are şi acest aspect pozitiv, ajută la urmărirea 
deplasării infractorilor - fac  titlul articolelor de presă, în majoritatea cotidienelor din 
marile oraşe. Spre luarea aminte a celor interesaţi!     

 - Din lumea copilăriei dumneavoastră, a existat un moment mai deosebit, care v-a marcat 
ulterior? 

Da. Îmi aduc aminte, ca şi cum aş avea o peliculă de film în faţa ochilor, cum 
perceptorii, aşa se numeau agenţii fiscali prin anii cincizeci, au venit cu camionul şi au 
încărcat din ogradă tot porumbul cules de părinţii mei, tineri sub treizeci de ani, cu doi 
copii de hrănit. Mai târziu am înţeles că tata avea de dat cote la stat şi sărac fiind nu putea 
răspunde cerinţelor, aşa că au venit cu „măturoiul” şi au luat tot ce au găsit. Plânsul de 
atunci al mamei m-a urmărit toată viaţa. Am descris acel moment  în romanul „Fiica mea 
America” 

  - Vă rog să ne spuneți ceva despre familia dumneavoastră; părinți, frați, surori, copii. 
Părinţii mei au fost oameni cinstiţi care nu au ştiut alceva să ne înveţe, pe mine şi pe 

fratele şi sora mea, decât munca şi respectul faţă de oameni. Au fost extrem de săraci, 
pentru că bunicii noştri, deşi nu aveau averi mari, erau consideraţi chiaburi. Şi pentru că 
erau bătrâni trebuiau pedepsiţii fii lor, aşa că tata a făcut armata la un batalion de muncă, 
la săpat în piatră tunelul de cale ferată de la Ghimeş-Palanca iar mama a rămas să 
muncească singură, timp de câţiva ani, pământul pe care încă nu-l luase statul la colhoz, 
cu un copil pe care îl alăpta, adică eu, şi care o urma la munca câmpului sub soarele de foc 
sau în ploaie, după cum era vremea. Au fost vremuri grele pe care ei le-au înfruntat 
curajos şi nu i-am auzit vreodată învinuind pe cineva pentru soarta lor. Probabil că din 
cauza asta nici eu nu am o fire revanşardă. Am învăţat să fac faţă încercărilor fără să vreau 
să mă răzbun.   

 - Când v-ați descoperit talentul de scriitoare? 
Prin clasa a cincea. Eram sub influenţa lui Alecsandri şi am făcut o compunere la 

limba română despre iarnă ... cu multe sclipiciuri şi horboţele. Profesorul meu de atunci - 
era tânăr şi frumos, eram şi rude, şi eu eram foarte sensibilă la laude -, cu care am rămas 
într-o prietenie plină de recunoştinţă pe tot restul vieţii, a fost primul care m-a descoperit, 
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ca să spun aşa, mi-a spus că am talent şi m-a încurajat să scriu.   
 - V-a influențat cineva în ale scrisului? Dar părinții, au avut vreun rol în acest sens? 
Cineva anume, nu. Lectura, pasiunea mea de toată viaţa - pentru care mama nu 

avea deloc înţelegere, ştiind că viaţa nu e chiar o poezie -, poate că da, m-a influenţat. Şi 
şcoala. Altă influenţă nu am avut. Nu m-am format în cadrul unui cenaclu, nu am avut 
maeştri, nu am avut critici care să mă aducă pe drumul cel bun. Am crescut liberă de 
norme şi m-am însoţit numai cu talentul pe care mi l-a dat Dumnezeu, pentru că 
întotdeauna am fost convinsă că am talent. Asta m-a făcut să nu renunţ niciodată la scris, 
iar acum este refugiul meu din lumea reală atunci când simt nevoia să rămân cu mine 
însămi.    

 - Care va fi viitorul literaturii române? 
Viitorul literaturii române va fi condiţionat în primul rând de existenţa cititorului de 

limbă română. Câtă vreme vor mai trăi românii pe acest pământ va exista şi literatura lor. 
Sigur, succesul acestei literaturi, propăşirea ei, depinde de relaţia cerere şi ofertă. Câtă 
vreme scriitorul îşi va adapta stilul şi modul de prezentare la condiţiile cititorului, relaţia va 
fi una profitabilă pentru ambele părţi. În caz că nu, să nu ne aşteptăm la concesii din 
partea unui public grăbit, asaltat de nou, din ce în ce mai chivernisit cu resursele. Personal 
nu cred în literatura care aduce profituri uriaşe autorului, după cum nu cred nici în 
literatura suvenţionată. E ceva nefiresc în această relaţie. 

 - După terminarea studiilor, unde ați lucrat? 
În domeniul sănătăţii unde am făcut o experienţă de viaţă formidabilă; în 

Radiodifuziunea Română, la Programul III, emisiunile pentru tineret şi copii;  la 
Guvernul României, în Departamentul Informaţiilor Publice şi apoi la Departamentul 
pentru românii de pretutindeni; la Ministerul Afacerilor Externe, secretar I, ataşat cultural, 
în cadrul Ambasadei României la Seul  şi acum, consul la Ambasada României la 
Canberra. 

 - Ce pasiuni aveți? 
În ordinea de precădere: lectura, scrisul şi călătorile. 
 - Dacă ați lua viața de la capăt, ați schimba ceva făță de ceea ce a fost până acum? 
Nu. Ar însemna să mă neg pe mine însămi.  
 - Dacă ar fi să vă stabiliți undeva în lume, ce țară ați alege? 
O ţară cu ieşire la mare şi cu patru anotimpuri. În Asia am înţeles ce mult înseamnă 

să nu te depărtezi prea mult de meridianul naşterii tale.  
 - Aveți un mesaj pentru cititorii români de pretutindeni? 
Să rămână români şi să-şi preţuiască identitatea. 
Vă mulțumesc și vă doresc mult succes în noua funcție și realizări pe toate planurile! 
 

Lucreţia BERZINŢU 
Israel, octombrie 2009. 
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Paul MOLDOVAN 
 

TRANDAFIRUL DIN SARON 
 
Viaţa este asemănătoare unui fir de trandafir din Saron, unde fiecare petală reprezintă 

o etapă din viaţa făpturilor divine, petală care presupune: credinţă, trudă, vise şi idealuri spre 
care năzuim, având speranţa că vom ajunge la petala din centrul trandafirului, unde se 
regăseşte plinătatea sufletului, cununa inimii Hristice. 

Petala vieţii implică căutări, aşteptări, descoperiri şi răspunsuri la anumite necesităţi de 
ordin spiritual, intelectual-cultural şi economic, iar între aceste trei nevoinţe umane, ideal ar fi 
să existe o legătură de inter-dependenţă. Necesitatea omului firesc de a fi în posesiunea 
materialului, adică de a avea un ceva tangibil, palpabil şi de a participa la viaţa cetăţii, din 
punct de vedere intelectual-cultural, circumscrie lumii realului, stare care îi dă siguranţa că are 
ceva şi că este cineva pe această scenă a vieţii, chiar dacă satisfacţia sa este una de natură 
efemeră, dar totuşi de netăgăduit. În schimb, „geniul superiorului” ajunge la un anumit nivel 
care-l determină, dacă nu a renunţa în integralitate la cele două, cel puţin să le lase în urmă, 
uitării, aceasta fiindcă ştie că există o realitate inteligibilă, suprasensibilă şi transcendentă, 
care-i asigură totala protecţie şi iubire de care simte că are nevoie. 

Credinţa într-un Dumnezeu, viu şi veşnic, în Logosul Evanghelistului Ioan, ar trebui 
să sălăşluiască în intimitatea minţii şi în străfundul inimii fiecărui semen, indiferent de etapa 
vieţii umane, în care se situează omul: de la tânăr la bărbat, de la bărbat la patriarh, astfel 
încât omul, ca rezultat al creaţiei, să nu fie privat de binefacerile Celui care i-a dat şi susţinut 
viaţa. Indiferent de petala vieţii în care se regăseşte făptura umană, aceasta este pusă în faţa a 
două realităţi şi anume: momentul în care el ca om de sine stătător se limitează la o lume a 
profanului, la o lume în care nu se acceptă o cunoaştere şi o înţelepciune superioară aceleia 
care-i guvernează propria-i existenţă, considerând că, condiţia sa este aceea a unuia care 
poate să-şi susţină de unul singur viaţa, fapt care-l împinge la o viaţă însingurată. Atitudinea 
acestui gen de individ, faţă de viaţă, nu este lipsită de truda sudorii, de suferinţă şi de durere, 
aceasta fiindcă întreţinerea existenţei sale depinde, în concepţia sa, doar de „un sine”, de „un 
singular”, excluzând intervenţia altruistă a unui Dumnezeu nevăzut de el, a unui Dumnezeu 
intangibil. Goliciunea sufletului acestui om, al comunului, este rezultanta lipsei de credinţă în 
ceva superior şi veşnic, în ceva pentru care fiinţa umană merită să-şi îndrepte cu fineţe 
atenţia şi să o descopere. Solitarismul acestui, „om al moftului” presărat de piedicile inerente 
unei astfel de existenţe, îl face captiv în lumea aleasă, în acel areal în care bâjbâie, în bezna 
propriului egocentrism, lăsând doar o adiere a vântului şi o rază de lumină în propria-i 
intimitate fiinţială, care să-i reaminteacă totuşi că şi el, deşi este un „aparte” faţă de restul este 
în acelaşi timp şi un om al pământului. În schimb, cealaltă realitate umană, care este în 
acelaşi timp şi divină ar fi pentru aceia care îşi încredinţează existenţa în mâna unui Tată 
grijuliu, a unui „Ava” al universului care le împlineşte orice doleanţe, pentru simplu fapt că 
se regăsesc într-o stare a comuniunii cu Absolutul. Sclipirea alegerii uneia dintre cele două 
realităţi faptice, fie înalţă omul la statutul de „geniu superior”, de adevărat creştin, fie îl scoboară 
şi-l adânceşte în ţărâna din care a fost modelat „chipul omului de lut”.  
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Răsunetul glasului întunecos, dar şi dispreţuirea adusă acelora din urmă, de omul care 
se crede un „supra om”, de acel singular, independent de Logos, ar fi că aceştia sunt nişte 
bieţi naivi, incapabili de a se autoguverna. Dar, mă întreb câţi dintre aceşti „noi-oameni” 
produşi ai gândirii Nietzscheene au gustat din bunătatea Logosului, aceasta fiindcă, dacă ar fi 
cunoscut intimitatea iubirii lui Dumnezeu nu ar fi ignoranţi cu ei înşişi şi nu l-ar  ironiza într-
adevăr pe cel înţelept, care a ales frica de Domnul.  

Viaţa mai presupune şi existenţa unei lumi a viselor şi a idealurilor. Încă de la o vârstă 
timpurie, visele sunt cele care pun stăpânire pe gândurile făpturilor umane, modelându-le 
într-o oarecare măsură, dând sens uneori, chiar vieţii în sine. În ceea ce priveşte idealul, se 
afirmă, că pentru a deveni „cineva” este absolut necesară prezenţa unei persoane ideale, a 
unui ideal spre care să aspirăm, ca într-o bună zi să fim ca el. Această ajungere, presupune 
existenţa şi implementarea în mentalul omului, a unei legi a imitaţiei, a unui codex de norme, 
care să-l îndrume şi să-l formeze, dar şi să-l impună la rându-i ca viitor model pentru un 
altul. Modelul idealic suprem, spre care ar trebui să aspirăm, dar şi să-l copiem, este Isus 
Hristos, ca unic chip al desăvârşirii absolute. 

Etapa vieţii, caracteristică concretului existenţial, dă naştere atât frumosului, cât şi stării 
de urât, fiind în acelaşi timp şi constructivă propriei noastre trăiri, aceasta numai din 
momentul în care hotărârea de-a intra într-o lume a comuniunii cu Logosul, există deja. 
Uniunea între un „eu” şi „El” este răspunsul la toate căutările întreprinse, pentru a afla ceea 
ce este cu adevărat viaţa, iar absenţa legăturii, sau dimpotrivă alterarea condiţiei de unitate, 
nu poate decât să orbească fiinţa raţională şi să o determine să rătăcească pe cărările vieţii. 

Pelerinajul pe drumul vieţii, oferă răgazul acelui răstimp, parcă suspendat de trecerea 
noastră prin clepsidra anilor, de a ne privi şi analiza propria trăire existenţială. În acel 
răstimp, absent din univers, creaţia este măcinată de un cuget, de gândul sensului propriei 
trăiri. Acest gând, împinge făptura la un proces al sinelui, la o judecată urmată de o hotărâre, 
prin care i se aduce la cunoştinţă adevăratul sens al vieţii. Descoperirea, însă, vine pe un 
fond al prezenţei înţelepciunii, care există deja în timpul procesului, sau la care apelantul face 
apel, în cazul absenţei sale din timpul dezbaterilor propriei conştiinţe. În acest fel, simpla 
prezenţă a înţelepciunii descoperă cele două laturi ale vieţii, una înclinată înspre plăcerile 
vieţii desuete, iar cealaltă înspre înnobilarea propriului suflet. Calea recuperării şi încununării 
sufletului se realizează prin şi în Isus Hristos, ca unic model suprem al desăvârşirii. Aşadar, 
fiecare perioadă existenţială are propriile sale trăsături, atât cu beneficii, cât şi cu dezavantaje, 
însă, ambele utile atingerii acelei petale din centrul trandafirului, unde se regăseşte Plinătatea 
Sufletului. Din nefericire, omul este înclinat înspre adoptarea unei tendinţe de natură 
negativistă şi anume aceea de a se opri, de a remarca şi de a scoate la lumină urâciunea, 
simbol al întunericului nopţii, urâciune care-i ţine loc frumosului, aceasta datorită faptului că 
el, ca pământean este alterat de urâtul propriei sale existenţe, care-l împiedică a vedea ceva ce 
este într-adevăr mai frumos şi care este peste el din punct de vedere al condiţiei sale de 
creatură a nopţii. Astfel acesta, fie rămâne în propria-i fantezie şi imaginaţie, care îl amăgesc, 
că este „un superior” celuilalt, fie face încercări, în scopul depăşirii stării care-l îngrădesc în 
drumul înspre adevărata viaţă. 
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Omul mental, ar trebui să fie deschis călătoriei prin viaţă, să fie conştient că propria-i 
viaţă nu se limitează la un simplu traseu specific orizontalităţii, plan propriu pierderii 
existenţei sale ca fiinţă, prin trecerea la nefiinţă, ci dimpotrivă simţămintele sale ar trebui să 
fie atât de fine şi de sensibile încât să vibreze înspre acea lume a veşniciei. Înălţarea privirii 
dinspre goliciunea pământului efemerităţii înspre înstelatul cer, mişcarea inimii înspre iubirea 
nemărginită a lui Dumnezeu şi îndreptarea gândurilor minţii înspre Cel Atotînţelept, ne 
ridică la rangul de fiinţe ale Celui ce este divin, depăşind în acest mod văzul liniar şi 
înlocuirea acestuia cu verticalul. Există o zicală şi anume: „Călătorului îi şade bine cu drumul”, 
dar acest drum al vieţii este o scară formată din trepte specifice formării individului. Aşadar, 
fiecare etapă dăruieşte „un ceva” care ar trebui cunoscut, indiferent dacă este al binelui, sau 
dimpotrivă al răului, „un ceva” care ar putea constitui şi posibilul moment pentru 
determinarea alegerii căii de către subiect, şi îndreptarea sa înspre scena vieţii. 

Această călătorie, deşi ea însăşi este un dar al vieţii, este presărată şi cu ispitele inerente 
existenţei, dar totuşi necesare propriei noastre desăvârşiri. Întâlnirea pe traseul vieţii a 
adevărului şi a falsului, ne determină într-un mod imperativ să apelam la „Chipul lui 
Dumnezeu”, la raţiunea de a deosebi binele de rău. Numai de om depinde felul în care se  
uzitează de acest element caracteristic divinului. Tolănirea în culcuşul gândului, adică 
tardivitatea deciziei, face ca insul să persiste în starea de confuzie, de amorţire, proprie unei 
trăiri duale, trăire care-l împiedică sau, îl întârzie în intenţia sa de a se decide. De această 
hotărâre capitală depinde însăşi fiinţa şi viaţa sa, iar refuzul sau necunoaşterea nu îmbracă 
forma unei circumstanţe atenuante, aceasta pentru simplul fapt că o dată intrând în bezna 
întunericului, devii propriul ei prizonier. Manifestarea dorinţei de a intra în viaţa oferită de 
„Viaţă”, deschide perspective uimitoare pentru cel care se află în condiţia comunului. 
Simplul da, al celui de rând îl înalţă la demnitatea de „geniu superior”, depăşindu-şi propria-i 
condiţie de comun. 

Ideal pentru făptura umană ar fi strângerea fiecărei petale, şi nu doar culegerea aceleia 
din centrul trandafirului, aceasta pentru că fiecare petală oferă clipe din viaţă, momente cu 
stări de bine, iar săltarea clipelor, ar priva omul chiar şi de aceste bucurii trecătoare, în goana 
sa înspre fericirea deplină.            

Ivirea în firescul vieţii a unor obstacole, determină omul a adopta două soluţii facile 
pentru sine şi anume aceea de săltare, sau de ocolire a  piedicii. Lejeritatea intenţională o 
omului îndreptată înspre sine, înspre satisfacerea propriilor trebuinţe de natură intimă, îl face 
mai vulnerabil în faţa unui „oftat”, care ar putea răsării de orişiunde. Fentarea obstacolului, pe 
perioada mediată şi imediată crează o stare de confort pentru făptura creată, dar spre 
sfârşitul etapei vieţii, aceasta constată într-un mod grav, că judecata cu care a tratat problema 
a fost una de natură superficial-infantilă.       

Izbăvirea omului de lut, din prăpădul încătuşării pustietăţii eului solitar şi îndreptarea 
sa înspre grădina Saronului, înspre acel tărâm al comuniunii, între omul de lângă om şi om-
Dumnezeu, în care se regăseşte Trandafirul Vieţii, nu se poate înfăptui în absenţa 
descoperirii Aceluia ce este frumuseţea întrupată.  
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Robert LÁSZLO 
 

Autodafe 
 

Eu mă strigam 
Pe un nume inexistent 
Doar ca să păcălesc moartea, 
Că-n viaţă a rămas 
Altcineva, 
Toată construcţia vieţii mele 
Seamănă cu un eşafod 
Neterminat 
Sub care o mână grăbită 
A aruncat 
Seminţele. 
 

Lichid 
 
Am fi meritat  
Să ne naştem corăbii, 
Să mulgem ugerul mării 
Până ce  
Degetele noastre 
Ar fi dat de uscat, 
Pânza cătând mângâierile 
Vântului  
Să ne-nfăşoare 
Somnul, 
Tangajul - leagăn lichid 
Pregătind izbirea, 
Prundişul înţelepciunii 
Peste. 
Oh! 
Am fi meritat 
Să ne naştem corăbii 
Chiar dacă orice corabie 
Nu-i decât eboşa 
Epavei definitive. 
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Crez 
 
Nu orice pasăre zboară 
Cum nici orice 
Cuvânt nu poate fi rostit 
Eu, unul 
Rotunjisem zborul cuvintelor 
Şi curg în rostire 
Ca un pârâu 
Ce n-are unde să se verse. 
 

Când… 
 
Când zborul se-nfrăţeşte cu 
Cerul 
Umilinţa pământului 
Naşte peşteri. 
 
Trece-o maşină 
Tulburând portretul  
Încremenirii 
Un cocoş cântă aproape stins 
Imnul 
Neputinţei 
Litaniile treziei, 
Botează pruncii 
În biserica scufundată-n 
Tăcere. 
 

Iconoclast 
 
Eu, pasul afară 
Nu-l pot face, 
Zimţii credinţei 
Mă-nchid în aşteptare 
Poruncile, 
Degetele mâinii mele 
Prind între ele 
Altarul unei ademenitoare 
Necredinţe. 
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Indigo 
 
Scrisul Stăpânului 
Se potrivea perfect 
Peste cel al robului, 
Astfel, dorinţele, umilinţele 
Ieşiră-ngroşate-n oglindă. 
 

Broderie 
 
Credinţa unui câine, 
Iubirea unui cal, 
Sânul fierbinte revărsat 
În visul luptătorului, 
Filigranul victoriei 
Ţesut undeva pe la margini, 
Vinul tulburat 
Băut din piua  
Înfrângerii. 
 

... SOS 
 
M-am salvat 
Lepădându-mă de 
Toate credinţele, 
Cuvintele lor au ars 
Pe rugul 
Treziei mele 
Soarele intră pe o rază 
Prăfoasă şi tulbură 
Jucăriile-ntunericului, 
SOS! Caligrafiez plictisit 
Pe pielea trupului meu 
Noroc că nu răspunde nimeni, 
Astfel că pot să rămân 
În jocul meu. 
 

Anti 
 
Aţi văzut cum sunetele 
Pot naşte un clopot? 
Sau cuvintele cum pot 
Ucide iubirea? 
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Explicaţia e degetul lui 
Dumnezeu care arată 
Mereu 
Altă destinaţie. 
 

CV 
 
Absenţele vieţii mele  
Ori prezenţele  inutile 
Iată portretul unui CV 
Ce n-are 
Nevoie 
De altă recomandare. 
 

Ralph 
 
Ralph povesteşte că 
Viaţa unui peşte nu are 
Nimic lichid în ea! 
 

Oglinzi 
 
Noi facem 
Schimbul acesta 
De oglinzi, 
Fiecare ia cu sine 
Chipul celuilalt 
Când mă uit, 
Ochii mei pe tine te văd 
Alergând din oglindă-n 
Oglindă, 
Fugar în exilul 
Imaginii, 
Şi totul se sparge 
În alte licăriri, 
Am schimbat 
Chipul oglinzii mele 
Pe aburul calp 
În care vrei să mă pierzi 
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Eugen EVU 
 

PAMFLET 
Eine kleine flustuck mit Eugen Evu 

 
PORCII ÎN ISTORIE 
 
Satira Ferma animalelor pe care o ascultau românii la Radio Europa Liberă înainte de 

1989, pare a fi avut ceva profetic: o satiră acidă, de critică a civilizaţiei îndreptată 
Împotriva regimurilor totalitare: împreună, animalele dintr-o fermă îşi obţin eliberarea 

de sub exploatarea omului. Numai că spiritul egalitarist care animă începuturile mişcării de 
eliberare ( revoluţiei), este deviat şi abandonat în mod diversionist- politic, mizând pe 
gregarismul de turmă, odată cu preluarea puterii de către porci. 

Ei îşi consolidează poziţia conducătoare, reformatoare, instituind de fapt un regim de 
teroare. Alegoria lui Orwel pare a concentra în simbolul porc, ( ce porcărie!), o întreaga 
paradigmă care ne îndeamnă să medităm cu bun simţ popular : “ Da, domne, sunt un porc” 
! a exclamat nonşalant la vârful tupeului, bardul de la Bârca, Ady Păunescu, atunci când în 
anii 90, la TVRL, dialoga cu Tatulici despre episodul revo’, când populaţia l-a acoperit de 
scuipaţi, pohetul îngrăşat refugiindu-se în incinta ..ambasadei SUA… 

  Revoluţia cubaneză a început printr-o debarcare în Golful porcilor. 
Porcul mistreţ este foarte agreat din vechime, vânat şi consumat fără consecinţe 

pentru organism. Ceauşescu adora împuşcarea mistreţilor, în schimb nu vâna Râsul, fiind un 
dictator foarte serios. Porcii deomesticiţi şi compatibilizaţi bio-chimic, umanizaţi adică, sunt 
teroarea medicinii mondiale şi cauza unor boli ce par să se răzbune pe lăcomia umană, 
provocând cele mai grave boli, vezi recenta gripă porcină, dar şi mutaţiile hormonale, de 
unde supraponderaţia. Injectarea cu hormoni a hranei inclusiv porcine, face efectul 
ravagiilor în întreaga lume. 

“ De ce eşti porc, mă”? întreabă omul pe om.  
Îngrăşat, porcul orwelian devine lider peste ţarc, de la Marele Alb la porcul negru de 

York, ori cel bicolor, de Bazna. 
 Grohotişul s-a transferat în urban şi se n umeşte politicianism. 
Colţii ancestrali clefăie, fălcile mistreţe se reactivează funcţional, (funcţia face 

organul)….Organele şi organismele… Dacă Orwel ar fi scris  Animal Farm inspirit de 
popoarele care nu mănâncă porc, ( arabii, evreii) – probabil că aşa zisul “animal politic” (“Mă, 
animhăl” dixit Iliescu…)  ar fi fost Oaia. Dacă s-ar fi referit la englezii lui, ar fi ales Boul (vaca, 
sau boala vacii nebune). În parabola biblică, dracii sunt obligaţi a se refugia intrând într-o 
turmă de porci. 

Sărmanul animal cândva liber, mistreţul “cu colţ de argint”, vânat de safariurile pe valută 
ale lui Ion Ţiriac, Năstase şi alţii, poate fi în continuare subiect de meditaţie şi te las pe 
dumneata, cititorule, să o faci.  

Oricum, pledez a fi vegetarian, spre a scădea riscul supraponderal sau al pacostei 
gripei porcine. 
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PURCEAUA  MOARTĂ ÎN COTEŢ 
 
Apropos conversiuni politicoide, trăim, îndurăm mâlc, un timp al lepădărilor. Sau a 

căzăturilor, adică a noii căzături, adică a neo-  stricăciunii. Faceţi-vă cruce şi urcaţi-vă singuri 
pe ea !  Frustrările obsedantului deceniu care a devenit secol (...), au devenit pârloaga 
moralităţii tuzluce cu faţă şi spate humane, securismul şi delaţiunea sunt noua paradigmă a 
aşa zisei prese ”echidistante”. Pe ceea ce aş numi „drumul Demascului”, fiştecare dă vina pe 
fiştecare, în vreme ce electoralismul aminteşte de zicala ”Bă române, tu râzi, dar purceaua e 
moartă-n coteţ”.  

Gripa porcină e noul Bau Bau, egal cu aia cu neplata salariilor şi pensiilor, dacă nu!.  
Sloganul băsesc „De ce le e frică nu scapă”, se scapă pe el, psihoticul subtext exprimând 

involuntar propria frică” ...Cui şi de cine să îi fie frică, devreme ce tuturo le e frică ? Cei de 
sus pot cădea de mai sus, buşindu-se de vatră, cei de jos pot cădea în sus, dacă ne gândim că 
înălţarea la cer a repausaţilor nuanţează realitatea astronomică, aia că noţiunile de „sus” şi 
„jos”, sunt aparenţe, depinde pe care parte a planetei noastre rotunde habitezi ?! 

Oare chiar nu  de dăm seama (sau Darea de seamă) că prea se succed viruşii (corect 
virusuri) -  globali, nu aduce anul ce aduce anotimpul, gripa aviară, boala vacii nebune, gripa 
porcină, ş.a.m.d. ?  

A devenit credibil incredibilul, considerat de unii massonism, de alţii diversionist, de 
unii manipulare (scuzaţi expresia!), de alţii campanie electorală? 

Sau vorba pensionarilor „Bă, Mitică, ne bagă ăştiia ceva în pensie”. 
Suntem într-un soi de undergraund al memoriei colective, cu termopane sau silicoane, 

cu spice platinum and predica lui Popa Şapcă- pe ecranele holbate în dormitorul personel. 
Suntem buluc tuzluc în abatajul subcorticalei frici a zilei de azi, că aia de mâine cine 

ştie de mai răsare. 
Fără glumă, ne ducem  pe umeri abatajele proprii, sau dacă vreţi ceva mai evlavios, 

chivotul, ori dacă sunteţi protocronici, (Napoleon Săvescu, voila !) focul din peşteră, 
omphalosul, altarul sau naosul. 

  Abatajul de sus, celebral şi tot mai friguros, teluric, e purtat pe „capul de locuitor”, ca 
un fel de sarcofag mistic, sau dacă vreţi peştera lui Platon s-a sincretizat schizofrenetic cu aia 
a lui Zalmoxis, iar epifania se numeşte depăşirea crizei. 

Dinspre noi vine criza, seniori ! 
Telescopul Hubble a fotografiat venirea unei planete numită Eris, pe care, se spune, 

(Sitchin,ş.a.), că ar trăi uriaşii biblici, Nephilimii sau Elohimii. 
Unii zic că Eris este etimonul Ierusalimului nou, coborâtor din cer. (Eris- Salem). 
Astologii, şamanii, teroriştii, pacifiştii, new-age-iştii, profeţii, analiştii, candidaţii, 

tranziţia, sexu’, plexu’ şi nexu’, panem et circensis globalismul şi virusismul, talciocu şi ciocu-
mic, măi animăl! Trăim ?  

Vaccinaţi-vă. 
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Ion MARIA  
 

o privire fugară 
 
o poezie nu-i decât 
o privire fugară 
pe fereastră 
întrevezi un pic 
din măreţia 
universului 
şi de teamă 
te tragi de lângă perdea 
te întorci la cărţile tale 
şi la căldura camerei 
ştiind bine că dincolo 
de zid există 
ceva tainic 
şi înspăimântător 
care te atrage 
ca privirea hipnotică 
 a unui şarpe 

 
dragostea mea 
                   pentru M. 
 
dragostea mea pentru tine 
a rămas neschimbată 
au crescut munţii 
peste ea 
munţii s-au tocit 
şi au apărut mări 
însă dragostea mea 
pentru tine 
a rămas neschimbată 
mai mulţi sori au luminat 
aceeaşi mare primordială 
îngeri şi-au ars aripile 
castele s-au făcut  
praf şi pulbere 
piatra a plâns 
şi a îmbătrânit 
copacii şi gâzele 
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au urcat la cer 
stele s-au aprins 
apoi s-au stins 
revoluţii au pornit 
şi s-au oprit 
ceruri s-au născut 
dintr-o lacrimă 
şi au dispărut 
într-un suspin 
toate au evoluat 
toate au dispărut 
numai dragostea mea 
a rămas neschimbată 
 
dacă tu 
 
dacă tu ai ajunge 
pe aici 
oraşul ar deveni dintr-o dată 
 mult mai frumos 
dacă tu ai ajunge 
în oraş 
oamenii ar fi mai calmi 
şi mai fericiţi 
dacă tu ai ajunge 
în oraş 
blocurile urâte 
s-ar colora brusc 
de dragul tău 
multe s-ar întâmpla 
dacă tu ai ajunge 
în oraş 
însă tu niciodată 
nu ajungi 
în oraşul care te aşteaptă 
cu dor 
 
 
odihnă 
 
când noaptea este 
atât de liniştită 
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şi stelele atât  
de strălucitoare 
de ce nu ar putea 
Dumnezeu  
să doarmă 
şi el 
puţin? 
 
am ispăşit 
 
am ispăşit fiecare zi 
ca pe un dar primit 
însă tu m-ai uitat 
m-ai uitat într-un deşert 
de oameni 
mi-ai promis că o să fiu 
fericit 
şi mi-ai dat o lungă aşteptare 
nopţi lungi de privit 
în zid 
cu gândul la iubita 
ce niciodată nu o să mai vină 
şi focul arde încet 
ia forma inimii mele 
îl sting dar sub cenuşă 
cărbunii rămân tot aprinşi 
până ce un vânt mare 
îi va stinge 
definitiv 
 
 
de ce plâng bunicii 
 
nu înţeleg de ce 
lăcrimează bunicii 
în vechile fotografii 
aşa în felul lor 
s-au iubit 
au făcut copii 
şi ceva in viaţă 
au trăit după 
ritmurile anotimpurilor 
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şi ale cerului 
au cunoscut 
viaţa cu bunele 
şi relele ei 
şi-au plâns destul 
în vremea lor 
mă întreb de ce 
ar plânge acum 
aşa de târziu 
de găsesc fotografiile 
tot mai ude 
şi mereu mai ceţoase 
de parcă acolo 
în lumea pozelor 
vechi 
ar fi un anotimp 
aparte 
cu ceaţă 
şi ploi 
 
 

căţeluşii 
 
căţelei blânde 
trăind pe lângă 
teatru 
cineva-poate un om bun- 
i-a luat 
toţi căţeii 
şi acum căţeaua 
vede în fiecare om 
ce trece pe lângă ea 
un căţeluş e mai aproape 
de îngerul căzut  
decât de îngerul 
de lumină 
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Doina ONICA (Suedia) 
 

DESPRE ATLETISM 
 
Au trecut în tăcere podul de peste râu.  
”Eşti emoţionat” i-a spus ea în treacăt. 
El nu era lămurit ce simţea. Prefera să tacă. Pe 

măsură ce înaintau se lăsa absorbit de peisaj. Cedrii 
înalţi îi subţiau figura lungind-o spre cer.  

Poteca spre locul antic şerpuia la poalele unui 
munte domol. Pe hartă se chema Muntele Cronos, 
dar după aprecierea lui nu era decât un deal. Ruinele 
antice de la baza lui, deopotrivă sanctuar şi loc de 
întrecere atletică, fuseseră identificate cu grijă de 
arheologi. Deşi nu erau mai mult decât nişte fundaţii, 
fantezia lui le îmbrăca cu splendoarea de altădată.  

Muşchii i s-au încordat involuntar la vederea 
locului, numit gimnaziu, folosit pentru antrenament 
cu ocazia Jocurilor Olimpice din antichitate. Şi-a 
amintit cuvintele lui Napoleon rostite în faţa soldaţilor, în Egipt: ”Din înălţimea acestor piramide, 
patruzeci de secole vă contemplă”. Pe el îl priveau siluetele celor care se antrenaseră pe spaţiul 
rectangular cu aproape trei mii de ani în urmă. Se simţea înrudit cu ei prin efortul sportiv. 
”Să fi fost într-adevăr trei mii de ani de atunci?” A verificat mai târziu data începerii Jocurilor 
Olimpice. Anul fusese 776 î.e.n.  

 Lângă ruinele templului dedicat zeiţei Hera, a citit cu vădită emoţie pe o tăbliţă 
indicatoare că în templu se expuneau coroniţele din ramuri de măslini, tăiate din copacii din 
zonă, cu care se premiau învingătorii. Şi că, în zilele noastre, în faţa templului se aprinde 
flacăra olimpică printr-o tehnică de focalizare a razelor soarelui, pentru a fi purtată apoi în 
jurul lumii până la locul desfăşurării olimpiadelor.  

Din templul închinat lui Zeus, în onoarea căruia se organizau Jocurile Olimpice, nu au 
rămas decât fundaţii, cu excepţia unei singure coloane înălţate în anii noştri de arheologi 
pentru a marca importanţa locului. Coloanele templului zăceau împrăştiate în nenumărate 
fragmente şi numai imginaţia le mai putea plasa pe vechile piedestaluri. Nu departe se înălţa 
atelierul unde Fidias a sculptat statuia lui Zeus, care se venerase în templu. Ea făcuse parte 
din cele şapte minuni ale lumii antice. Nu era prea greu să simtă că locul este autentic după 
ce a privit o cană ce s-a găsit în atelier. Pe fundul ei se poate citi şi acum, prin grija cu care 
muzeul a iluminat-o, ”Îi aparţin lui Fidias”.  

S-a simţit nehotărât când a ajuns la arcada de intrare în stadionul antic. Dorea să alerge 
pe vechiul loc, ca în anii tinereţii pe stadionul universitar din Cluj. O jenă ciudată îl bloca. 
Gestul putea să pară pueril în ochii ei, dar ea îl cunoştea prea bine şi l-a încurajat. Nu era 
nimic de râs în gestul lui, era o joacă cu amintirile.  
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A luat poziţie de alergare pe lespezile de piatră ce formau linia de start. Anticii plecau 
în cursă din poziţia în picioare. Şi-a înălţat, deci, corpul şi a pornit să alerge. Nu cu toată 
viteza, ci uşor, ca să simtă momentul, să se lase pătruns de sentimentele ce veneau de 
dinăuntru. Zgomotul paşilor i se întorcea în ecou. Părea că aude uralele păstrate în pământul 
arenei, în acele planuri înclinate acoperite cu iarbă care odinioară ţinuseră loc de tribune. 
Ajuns la capătul stadionului, a atins lespedea ce marca linia de sosire şi s-a înapoiat pe acelaşi 
drum. În subconştient realiza că cele două lungimi de stadion alcătuiau distanţa lui veche de 
alergare de 400 de metri. E drept că nu ajunsese niciodată la o performanţă olimpică, dar 
iubise atletismul care i-a rămas în sânge, cum se spune, i-a influenţat modul de a fi şi i-a dat 
mulţi prieteni dintre colegii de sport.  

O căldură ciudată îi învăluia sufletul. Era un sentiment special că alergase pe stadionul 
cel mai vechi din lume. Da, aici, la Olimpia, se afla stadionul cel mai vechi din lume. 
Cuvântul grecesc stadion desemna, de fapt, o unitate de măsură de lungime ce corespundea 
la 180-200 de metri. Apoi mai ştia că iniţial jocurile avuseseră un singur eveniment, un sprint 
de-a lungul stadionului, deci 200 de metri. Cu timpul s-au introdus şi alte probe, pentatlonul, 
luptele, boxul, carele de luptă cu cai. Aerul continua să vibreze de sunete închipuite. 
Amintirile se amestecau cu trăiri prezente. Unele amintiri păreau să-şi păstreze atracţia în 
ciuda trecerii timpului. Nu ştia de ce îi veneau în minte cu stăruinţă momentele legate de doi 
atleţi din anii 50: Moina şi Soeter, primul alergător, al doilea săritor la înălţime. Când Moina 
alerga, publicul din tribune se ridica în picioare, el devenea fără îndoială regele stadionului. 
Când Soeter sărea, se făcea linişte deplină la solicitarea arbitrului: ”Vă rugăm linişte, sare Soeter”. 
Prin minte îi defilau ca într-un film imaginile generaţiei lui de atleţi, mulţi din cei cu care s-a 
antrenat şi s-a întrecut. Ei au rămas, în ani, cei mai buni prieteni. Îi lega rutina zilnică, plină 
de trudă, de a-şi întări trupul. Prietenia se clădise pe ceea ce aveau comun. Se observau în 
tăcere, dar nu insistau prea mult asupra faptului că în fond erau rivali. Simţeau bucuria luptei 
şi îi stârnea curiozitatea rezultatului. Aveau generozitatea tinereţii. Prietenia nu rezistă fără 
generozitate. Tolerau glumele, chiar dacă ele îmbrăcau uneori o haină brutală. Prietenia este 
vecină bună cu umorul. Se bucurau sincer de un rezultat bun, chiar dacă nu era al lor. 
Prietenia nu era prefăcută. Atletismul era o iubire pe care o puteau împărţi.  

Totdeauna l-a copleşit respectul de care se bucura efortul individual al atletului. 
Singurătatea atletului în momentul efortului era absolută, cu toate că îl urmăreau mii de ochi. 
Lupta nu avea decât un singur adversar, propriul corp. Golit de nelinişti corpul îşi simţea 
doar muşchii. Performanţa la scenă deschisă nu lăsa loc pentru dubii şi ezitări. Concentrarea 
gândirii lucea tăioasă, supusă clipei. Voinţa visului şi dorinţa de a depăşi barierele corpului 
deveneau aripi de zbor. Eroul se năştea purtat deopotrivă de tăcerea sau de uralele 
publicului. Ea l-a aşteptat cu răbdare. I-a lăsat timp să alerge, să-şi amintească, să-şi ascundă 
o lacrimă. A rupt o ramură de măslin şi i-a întins-o. Măslinul învingătorului. 

Au plecat tăcuţi precum au venit, dar cu sentimente răscolite. Lumina soarelui lungea 
ruinele, dăruindu-le umbre neaşteptate. Ruinele nu mai păreau la fel de descărnate ca în 
lumina tare a soarelui de amiază. Asfinţitul le dădea viaţă. 

Olimpia (Grecia), Septembrie 2009 
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Boris MARIAN 
 

CUI APARŢINE PAUL CELAN? 
 

             Unul dintre ciclurile poematice ale lui Paul Celan poartă titlul „Niemandrose”, 
adică „Trandafirul nimănui”, volum apărut şi în româneşte, în 2007, la Ed. Samuel 
Tastet, traducerea fiind semnată de Nora Iuga. Firea tragică a poetului a purtat două 
amprente – autoînvinovăţirea pentru că nu a fost alături de părinţi, când aceştia au fost 
arestaţi în iulie 1942 şi duşi în giganticul lagăr al morţii numit Transnistria şi aceea a 
înstrăinării.  

Născut la 23 noiembrie 1920, la Cernăuţi, tatăl, Leo Antschel, un sionist activ, mama, 
Friederike, o femeie de cultură germană, cu înclinaţii literare, care i-a deschis gustul pentru 
literatura în care avea să se afirme drept unul dintre cei mai importanţi poeţi ai secolului XX. 
După bacalaureatul de la Cernăuţi, studiază medicina la Tours (Franţa), este un om de 
stânga, pasionat de soarta republicanilor din Spania cuprinsă de războiul civil. După un an, 
în 1939, renunţă la medicină şi începe, la Cernăuţi, să studieze Filologia română.  

În timpul războiului, când şi-a pierdut ambii părinţi, Celan a fost trimis în lagăre de 
muncă în Moldova, Muntenia, iar spre sfârşitul anului 1943 revine la Cernăuţi, reocupat de 
sovietici. În 1945 ajunge la Bucureşti, este angajat la Editura Cartea Rusă, datorită 
cunoaşterii limbii, face traduceri, debutând ca poet în revista „Agora”, în 1947, cu numele cu 
care va fi consacrat – Paul Celan. În luna decembrie a aceluiaşi an emigrează ilegal, ajunge la 
Viena, de unde, în iulie 1948, avea să se stabilească la Paris. Studiază asiduu germanistica, 
publică până la sfârşitul vieţii opt volume de versuri, iar postum i se publică volumul „Parte 
de zăpadă” (1971). La 20 aprilie 1970, poetul se sinucide aruncându-se de pe podul 
Mirabeau în Sena, un gest pe care l-au făcut Gherasim Luca (în 1994) şi mulţi deznădăjduiţi 
poeţi sau nepoeţi..Primul său volum de versuri este intitulat „Nisipul din urne”, poetul 
fiind marcat de Holocaust, de ideea vinovăţiei, desigur, nejustificată.  

O întâlnire nefericită a fost aceea cu Yvan Goll .şi cu soţia acestuia, Claire, o femeie 
dezechilibrată, care, după moartea soţului l-a acuzat pe Celan de plagiat şi de agresiune. Se 
pare că scandalul iscat i-a afectat mult psihicul, deşi în acelaşi an, 1950 se căsătorea cu Giselle 
Lestrange. În timpul şederii la Viena a avut o legătură intimă cu Ingeborg Bachmann (1948), 
cu care a păstrat o lungă corespondenţă. Traduce din Jean Cocteau (Celan era un poliglot 
superdotat, cunoştea bine germana, româna, rusa, franceza, ivrit, idiş), participă la publicaţiile 
Grupului 47 din RFG, este un adept al suprarealismului, versul său este adesea criptic, dar 
aprecierea criticii este cu totul entuziastă. Volumul „Maci şi memorie” se bucură de un 
succes deosebit.  

În 1960 i se acordă Premiul Georg Buechner , unul dintre cele mai importante premii 
literare din Germania. In 1969 vizitează Israelul, dar nu îşi împărtăşeşete public impresiile. 
Nu se ştie dacă avea sau nu intenţia să revină, să se stabilească acolo, revine la Paris unde 
comite suicidul, prin care o voce a literaturii universale dispare, continuându-şi numai în 
postume existenţa. Ne-a rămas un schimb de scrisori cu poetul israelian Yehuda Amihai. A 
avut întâlniri cu Heidegger, în 1964, îl admira , dar îl şi detesta pentru că filosoful nu s-a 
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dezis niciodată de ataşamentul pentru naţional-socialism, deşi renunţase la funcţii oficiale 
încă în vremea lui Hitler.  

În privinţa modului său de abordare a poeziei, Jacques Derrida scria că era o încercare 
de „deconstruire a limbii germane”, era unul dintre cei mai valoroşi germanişti şi totodată un 
„revoltat” în acest domeniu. Uneori Celan este intraductibil chiar pentru buni cunoscătoru 
ai limbii germane. A fost comparat cu Weber în muzica modernă. Despre el au scris, au 
tradus în română din creaţia lui - Petre Solomon, prieten apropiat, Maria Banuş, Lucian 
Raicu, Ov.S. Crohmălniceanu, Zigu Ornea, Petre Stoica, Szasz Janos, Şt. A. Doinaş,Ion 
Pop, Marcel Aderca, Ion Caraion, Veronica Porumbacu, Magda Cârneci, Andrei Corbea-
Hoişie, Grete Tartler, Matei Călinescu, Felicia Antip, George State, Geo Şerban, S. Damian 
ş.a. Un poet care se apropie oarecum de maniera lui Celan, la noi, ar fi Nichita Stănescu, 
prin „Necuvintele” sale. O corespondenţă pasionantă, îmbogăţite cu poeme este aceea cu 
scriitoarea austriacă Ingeborg Bachmann, corespondenţă publicată în Austria şi tradusă 
fragmentar la noi, în revista „Lettre Internationale”.  

În 2008 a apărut un volum „Paul Celan – dimensiunea românească”, semnat de 
Petre Solomon, cu o postfaţă de Nina Cassian (Ed. Art) care a şi tradus câteva poeme. 
Cioran a spus despre Celan că „nu era un om în carne şi oase, ci mai curând o rană care sângerează 
fără întrerupere”. În anul 2004, la Ed. Suhrkamp a apărut un volum de corespondenţă a 
poetului cu Ilana Shmueli, cu care se cunoştea din tinereţea cernăuţeană, îi fusese elevă 
pentru limba franceză. S-au revăzut în 1965 la Paris şi în 1969 la Ierusalim. 

Inainte de a face pasul în neant, el i-a scris Ilanei – „ Tu ştii ce sunt poeziile mele- citeşte-le şi 
eu voi simţi asta”. George Steiner a scris că poezia sa a fost una dintre „cele mai profunde şi 
înnoitoare lirici din literatura occidentală”.  

Creaţia sa a fost tradusă în numeroase limbi, inclusiv în japoneză. La Bucureşti, în 
1947, cel care l-a încurajat şi i-a tradus primele poeme, în română a fost Alfred Margul 
Sperber. Sintagmele „lapte negru”, „ floare de cenuşă” au intrat în circuitul criticii literare în lume 
şi aparţin liricii „nepereche” (folosim sintagma lui Nichita) a lui Celan.Fiul lui Petre Solomon, 
regizorul Alexandru Solomon a realizat un documentar „Duo pentru Paoloncel şi 
Petronom”, care s-a bucurat de interes, fiind un omagiu adus prieteniei dintre doi poeţi. La 
festivalul Enescu din 2009, compozitorul Peter Ruzicka a oferit opera „Celan”. La Editura 
Hasefer a apărut în anul 1996 o antologie alcătuită de Ţicu Goldstein, „ De la Celibi 
Moise la Paul Celan”. Dintre personalităţile europene şi-au exprimat opiniile, printrea alţii, 
Henri Michaux, Jean Starobinski. În anul 2000 a apărut la Editura Crater o ediţie bilingvă, 
germană-română, „Poeme” de Paul celan, în traducerea Luminiţei Graur şi lui Ion Papuc. 
O ediţie elegantă, reprezentativă, deşi numărul poemelor este destul de restrâns. În final, fără 
a oferi aici o analiză a creaţiei lui Celan, nici nu ne-am propus un asemenea laborios demers, 
am putea să răspundem, numai din datele bio-bibliografice, cui aparţine Paul Celan? Poeziei 
germane? Literaturii germane, române? Europei, lumii, cărui curent literar ar putea să 
aparţină? Răspunsul este unul şi foarte general – Paul Celan, ca şi Benjamin Fondane-
Fundoianu a fost un om, ca şi noi, dar talentul, geniul i-a făcut universali. 
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Nicolae MELINESCU 
 

FENOMENUL AFRICA SUBSAHARIANĂ 
 
„Reformele care ar trebui să devină tot mai populare în rândul naţiunilor, mai puţin în cel al 

elitelor autocrate şi corupte, devin treptat un concept toxic în interiorul şi în exteriorul Africii. Esenţa 
luptei dintre hoţi şi patrioţi a fost distorsionată şi transformată întro confruntare între Africa şi 
instituţiile financiare internaţionale24”. Este una din concluziile profesorului britanic de 
economie Paul Collier, directorul Centrului de studierea economiilor africane de la 
Unversitatea Oxford, consilier economic în campania electorală a preşedintelui Barack 
Obama în 2008. 

De ce unul din cei mai atenţi şi mai profunzi analişti ai realităţii africane (laureat al 
premiului Lionel Gelber în 2008 pentru lucrarea fundamentală „The Bottom Billion”) a 
ajuns să pună în antiteză Africa şi Fondul Monetar Internaţional? 

O sinteză a contextului subsaharian al ultimelor două decenii dovedeşte că cele 
48 de state de la sud de fâşia mediteraneană formată din Maroc, Algeria, Tunisia, Libia 
şi Egipt au cunoscut un ritm al transformărilor la nivelul statului, al grupărilor regionale 
şi în ansamblul continental care nu mai corespund ritmului propriu al unor organisme 
extracontinentale, inclusiv al Naţiunilor Unite, de dialog şi consonanţă cu fenomenele 
accelerate înregistrate de la brâul Sahelului până la capul Bune Speranţe25. 

Thomas Callaghy vorbea chiar despre o nouă renaştere africană după 1998, 
preluând un concept lansat de instituţiile financiare internaţionale tocmai ca să acopere 
asincronismul dintre ritmul interior al fenomenelor africane şi ritmul exterior, de 
răspuns al partenerilor lor la dinamica regională şi subcontinentală26. Autorul citat nu s-
a raliat, totuşi, la tonul festivist şi la concluziile pripite potrivit cărora Africa a părăsit 
zona întunecată a subdezvoltării şi s-a scuturat de povara epocii post-independenţă, 
dominată de „părinţii naţiunii”, în mare parte despoţi moderni susţinuţi pe culmile 
puterii de partidul unic şi de structuri militare absolutiste. El a atras atenţia că marşul 
africanilor mai are de acoperit o distanţă mare până să ajungă la arcul de triumf al 
emancipării depline27. 

                                                 
24 Paul Collier, The Bottom Billion. Why the Poorest Countries Are Falling and What Can Be Done About It,   
    Oxford University Press 2008, p. 67. 
25 Sahil-„mal” (orig.arab.) graniţă convenţională între Shara şi savană, ce acoperă de la vest la est 
teritoriile  
     Mauritaniei, Senegalului, Mali-ului, Nigerului, Burkinei Faso, Sudanului şi Djbouti-ului. Bernard   
     Nantel, Larousse. Dicţionar de istorie şi civilizaţii africane, Traducere Maria Cazanchi, Şerban Velescu,  
     Henri Zalis. Univers enciclopedic, Bucureşti 2006, p.254.  
26 In cele ce urmează toate referirile vizează numai ţările subsahariene, iar termenul de „Africa” este 
folosit  
     pentru a le denumi generic.(n.a.) 
27 Thomas Callaghy, „Africa and the World Political Economy”, în  John W. Harbeson and Donald  
     Rothchild (eds.) Africa in World Politics, Westview Press, Boulder CO. 2009, p.49  
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Dar aparenta inerţie a fost demontată brusc prin valul de amendamente 
constituţionale din anii ’90, care au autorizat modernizarea sistemelor politice în 39 din 
cele 48 de state subsahariene, prin adoptarea sistemului pluripartit au dat semnalul 
schimbării. Războaiele civile mai vechi sau mai noi din Liberia, Sierra Leone, Angola, 
Republica Democrată Congo, din Sudan-Darfur sau din Somalia au amânat anunţul 
victoriei continentale a reformelor, dar Africa a părăsit treptat mantinela universală şi s-
a apropiat de protagoniştii mondiali tot mai importanţi, cel puţin la nivelul lumii în curs 
de dezvoltare. 

A fost curentul sesizat în primul rând de europeni care au organizat în 2000 la 
Cairo o conferinţă la cel mai înalt nivel cu participarea membrilor Organizaţiei Unităţii 
Africane şi ai Uniunii Europene. Obiectivele principale au fost cooperarea economică 
şi integrarea Africii în dinamica schimburilor mondiale28. Evenimentul a coincis şi cu 
lansarea Mileniului Dezvoltării de către Naţiunile Unite, program ambiţios cu opt 
obiective strategice şi cu focalizare pe reducere a datoriilor externe şi pe sporire a 
asistenţei financiare cu 20 de miliarde de dolari până în 2015. Obiectivele au fost 
realizate parţial, la jumătatea primului deceniu donatorii onorând cu doar 7 miliarde de 
dolari generoasele lor angajamente29. Violenţele din zona vestică a continentului, 
traumele umane provocate de exodul din Darfur al refugiaţilor, conflictul intern tot mai 
dramatic din R.D. Congo, noul focar de tensiune de pe insula Madagascar, instabilitatea  
din republica Centrafricană (fostul imperiu al lui Bocassa), au amânat continuarea 
dialogului intercontinental Europa – Africa.  

A fost ambiţia premierului birtanic Tony Blair să repună continentul negru pe 
harta marilor puteri, stimulat şi de ofensiva depolitizată a Chinei care a reuşit să-şi 
consolideze prezenţa absolută în principalele economii subsahariene. La Gleneagles, în 
2005, liderii politici din G8 s-au apropiat de greutăţile dezvoltării fostelor colonii în 
compania reprezentanţilor Algeriei, Etiopiei, Nigeriei, Senegalului, Africii de Sud şi 
Tanzaniei, ţările considerate stabile politic. Cei prezenţi la reuniunea din Scoţia au 
convenit: 

- alocarea unor resurse suplimentare pentru descurajarea, prevenirea şi rezolvarea 
conflictelor din Africa; 

- susţinerea guvernanţei eficiente şi a conducerii transparente şi inclusive; 
- mărirea investiţiilor externe în educaţie şi sănătate; 
- stimularea creşterii economice, a pregătirii forţei de muncă locale şi a 

modernizării infrastructurii30. 
Abordarea directă a câtorva dintre problemele subsahariene a fost încurajată de 

stingerea unor focare mai vechi în Angola, Cote d’Ivoire, Liberia şi Sierra Leone: 
Dialogul europeano-african, care include şi priveşte din 2007 şi România prin calitatea 

                                                 
28 ***The Cairo Declaration, file://s-selene\Home\m\ mierada\facts% 20&%figures\Docs%20for20% 
website %..., accesat 30/06/2006  
29 ***The Economist, „The eight commandments”, July 7th 2007  
30 http://www.g8.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&C=P..., 
accesat 09/01/2008. 
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sa de membru al Uniunii Europene, a continuat la Lisabona la începutul lui decembrie 
2007, dar focalizarea pe chestiunile de fond a fost deturnată de refuzul premierului 
britanic Gordon Brown de a se afla în aceeaşi încăpere, la „masa verde” a negocierilor cu 
preşedintele zimbabwean Robert Mugabe după ce acesta a sfidat comunitatea 
internaţională prin prelungirea unei conduceri dictatoriale timp de 28 de ani şi blocarea 
oricărei forme de opoziţie politică31.  

Africa subsahariană a rămas o tentaţie politică. Tony Blair şi George Bush au 
vizitat-o la sfârşit de mandat ca să-şi spele în baia de mulţime reproşurile şi 
resentimentele electoratului faţă de războiul din Irak. Succesorii lor au abordat regiunea 
subsahariană cu mai mult pragmatism şi o abordare mai echilibrată. 

Preşedintele Barack Obama a întins la Cairo ramura de măslin către lumea 
musulmană, iar la Accra, capitala Ghanei, a repoziţionat Africa pe scena mondială şi a 
declarat: „Secolul 21 va fi modelat de ceea ce se întâmplă nu numai la Roma, la Mosova 
sau la Washington, ci şi de ce se întâmplă în Ghana”32. 

În faţa ofensivei chineze (preşedintele sau premierul au vizitat cel puţin o dată pe 
an zone ale Africii în ultimele două decenii), Rusia a lansat politica „tot azimut” şi s-a 
orientat spre zona subsahariană nu în căutare de materii prime minerale (rezervele sale 
depăşind cu mult necesarul procesării naţionale), ci a unor pieţe de desfacere şi a unor 
posibili asociaţi care să-i susţină iniţiativele sale economice, cum ar fi  constituirea unui 
cartel al ţărilor exportatoare de gaze naturale asemănător cu OPEC-ul. Dacă Vladimir 
Putin i-a dezamăgit pe africani pe vremea preşedinţiei sale atunci când şi-a amânat în 
ultimul moment vizita în Nigeria, Dmitri Medvedev a mers în 2009 în Nigeria, 
Namibia, Angola pentru finalizarea unor acorduri comerciale, inclusiv pentru lansarea 
unor sateliţi de comunicaţii africani, manevre cu efecte de ciuntire a monopolului 
american în domeniul transmiterii de programe radio şi tv şi al transferului de date33. La 
încheierea turneului african preşedintele rus constata: „Există un foarte mare interes 
pentru Africa. Alţi protagonişti internaţionali sunt reprezentaţi activ pe continent. 
China este deosebit de prezentă, ca şi Statele Unite şi Uniunea Europeană. Dar noi nu 
suntem cu nimic mai prejos decât ei. Mai mult, noi avem aici mulţi prieteni apropiaţi 
care ne-au ajutat în trecut şi care sunt gata să dezvolte relaţii pe o bază multilateral 
avantajoasă34”. 

Această schimbare de atitutdine şi noua receptivitate faţă de Africa nu a venit 
dintr-o aliniere providenţială a planetelor şi nici din teama de sfârşitul lumii în 2012. 
Practic, subsaharienii s-au maturizat în relaţia cu lumea din jur, a apărut ceea ce Paul 
Collier, citat la început, numea selectariatul local, înţeles ca o elită cu deschidere 
democratică şi expunere la culturile extranaţionale şi extracontinentale, iar organismele 

                                                 
31 Andrew Meldrum, „’Go Hang’ – Mugabe’s Message ot the West”, The Guardian, 16th february 2007 
32 ***BBC News, Obama speaks of hopes for Africa, http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-
2/hi/africa/8145762,  
    accesat 12/07/2009 
33 Eurovision News, Medvedev update, ITEM 442125. 25-JUN-2009 
34 Henrique Almeida, Oleg Shchedrov, Russia Agreements, REUTERS 9983, June 24, 2009. 
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internaţionale şi-au redimensionat abordarea, creditând cel puţin societăţile africane 
stabile, Tanzania, Africa de Sud, Namibia, Senegal, Ghana cu noi capacităţi de 
parteneriat economic, politic şi cultural. 

Progresul relaţiilor Africii cu lumea este încă frânat de tensiuni politice, cum sunt 
cele din Madagascar sau Guinea, de dramele umanitare din Darfur, Etiopia sau 
Somalia, de terorismul intern provocat de piraţii din delta Nigerului, de bandele 
janjaweed din Sudan sau de membrii Armatei de Rezistenţă a lui Dumnezeu din 
Uganda. Africa nu este paradis, dar nu este nici iad, aşa cum nici Europa sau America 
de Nord nu sunt pământul imaculat al făgăduinţei. 

Ceea ce a adus zona subsahariană în actualitate a fost procesul intern de 
transformare. L-a însoţit şi constatarea europenilor, a americanilor şi asiaticilor că 
numai aplicarea propriilor lor standarde şi scări valorice nu-i apropie de africani, ba, 
chiar îi depărtează de ei. Înţelegerea proceselor continentale prin însuşirea perspectivei 
locale este îndelungată şi fenomenul Africa cere răbdare, flexibilitate şi înţelegere. 
Scriitorul guineez Camara Laye a invocat un exemplu expresiv în demersul apropierii 
partenerilor intra- şi extracontinentali: „În Africa au existat, realmente, oameni care te puteau 
vrăji, aşa cum erau şi formule care anulau efectul malefic al blestemelor şi descântecelor. Au existat 
oameni care povesteau despre lucruri tainice, existau vraci dintre care unii chiar au vindecat oamenii... 
Toate astea au fost lucruri obişnuite până mai ieri în Africa: ele i-au uimit pe europeni, deşi şi ei, la 
rândul lor, îşi aveau propriile mistere, care, chiar dacă le considerau diferite ar fi trebuit să-i înveţe să 
accepte şi existenţa tainelor noastre35”. 

În înţelegerea fenomenului Africa, aşa cum se manifestă şi evoluează el în 
prezent, şi-a făcut loc, cel puţin la nivelul analizei academice, apetenţa pentru evaluarea 
tendineţelor economice, politice şi sociale în contextul lor, în relaţionările fireşti, 
departe de extragerea lor din mediul propriu pentru transplantarea în laboratoare şi 
centre de studii. 

Africa subsahariană şi-a găsit limbajul comunicaţional propriu prin deschiderea 
pieţelor naţionale media spre iniţiativele particulare, prin parteneriate cu marii 
comunicatori mondiali, prin alinierea mesajelor la paradigma globalizării fără 
abandonarea reperelor specifice care o identifică drept una din forţele în devenire pe 
plan internaţional. 

                                                 
35 Camara Laye, „The African Child”, în Richard Dowden, Africa: Altered States, Ordinary Miracles,  
     Portobello Books, London 2008 p.316. 
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Victoria MILESCU 
 

 
Polen pe pleoape 

 
Grăbiţi-vă  
în curând vor cânta cocoşii 
vin zorii 
mă sting 
(deşi de milioane de ori mai tare 
decât soarele aş străluci) 
grăbiţi-vă, voi, vânzători de stârvuri 
preoţi, judecători, jandarmi 
artişti, poeţi, veniţi 
ca să descoperiţi din întâmplare 
(ca toate ale voastre mari descoperiri) 
poemul 
cu un ţăruş înfipt în inimă. 
 

 
Poem de criză 

 
Nu mai găseşti deloc poezie 
nici măcar din cea proastă 
de unde să iei 
un picior de iamb, un troheu 
degeaba colinzi planetariile mari şi mici 
la tejghea, vânzătorul cu şorţ cauciucat  
ridică din umeri: 
doar poezie de contabandă 
dacă aveţi bani şi curaj 
da, poezia a ajuns la mare preţ 
escrocii o simt de la o poştă. 
 

Nici vârsta, nici experienţa… 
 
Aerul tuşeşte 
înecându-se cu câte unul dintre noi 
expectorează versuri tuberculoase şi triste 
organele competente se alertează 
cum că poemul e un pacient refractar 
care fuge din reţetar 
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doarme pe câmp, în zloată 
pe câte-o stea deocheată 
ce nu figurează-n nomenclator 
care nu mănâncă ce şi cât trebuie 
nu îşi ia pastilele energizante 
ca întreaga naţiune la orele ei astrale 
odată integrată-n sistemul ultra-meta-para 
peri-patetico-paranoid… 
 

Proba deposedării 
 
Mă urmărea spărgând stelele 
poemul era în cer 
eu eram pe pământ 
am făcut schimb de locuri 
pentru o noapte şi-o zi 
pe pământ, poemul s-a îmbolnăvit 
a murit şi a fost îngropat 
după trei zile, trupul i-a fost furat 
nici până azi nu se ştie unde 
anume, în lume 
se află hoţul şi prada sa. 
 

Poemul vampir 
 
Vin în vizită neanunţaţi 
îmbrăcaţi după moda vremii 
le ofer cafea, ţigări fine  
curioşi îmi scotocesc prin hârtii 
îşi corectează discursul 
declamându-l vibrant 
acum e perfect, dragă 
la plecare îmi cer o amintire 
orice, spun pe negândite 
el se apropie 
înfigându-şi colţii în carotida-mi 
ea, o, Doamne, ea… 
 

Vae soli! 
 
Să fii pregătită, îmi spune 
şi când dormi şi când mori 
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trăiască moartea să strigi 
străinilor de pe stânci 
neputând să nu fi ceea ce eşti 
să nu aştepţi ajutor, nici amânare 
să fii pregătită 
pe pământ, în aer, pe mare 
mai bine înfricoşătoare decât înfricoşată 
înarmează-te cu poemul tipărit pe trup 
aprinde torţa poemului luminând drumul. 
 

Poemul cu p mic 
 

Bate în geam cu pumnul 
hai, scoală 
bate în uşă cu picioarele 
trezeşte-te odată 
femeie mică, proastă şi rea 
câtă răbdare crezi că mai am cu tine 
ţi-ai irosit viaţa 
cu versuri depravate 
m-ai ruinat 
cât crezi că o să mai suport 
să mă duci cu vorba 
de la un secol la altul 
să-mi pui coarne 
să mă calci în picioare 
chiar dacă nu sunt eu cel mai cel 
din tot ce ai creat, blestemato! 
 

Infrapoemul 
 

Am făcut de atâtea ori curat 
în bucătăria de vară a poemului 
am spălat teancuri de farfurii 
rămase de la orgii 
am şters urmele 
de pe pahare, furculiţe şi cleşti 
din şervetele de mătase 
am împrospătat sarea, oţetul  
am lustruit eghileţi, crătiţi, oale 
sub presiuni interguvernamentale 
am răzuit, am frecat la sânge 
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dezastre suplimentare 
căutând gura de vizitare 
am trudit până la ultima picătură 
în bucătăria de vară a poemului 
şi un cuvânt bun n-am auzit din partea-i! 
 

Poemul cu p mare 
 

Se uitau chicotind 
la punga uriaşă 
a poemului cu p mare 
care aşteptând autobuzul 
arunca neglijent  
cojile alunelor poleite 
îi fac semn de la fereastra 
autobuzului oprit în staţie 
dar poemul cu p mare nu urcă 
uitându-se în altă parte 
urcă odată, tăntălăule, strig 
maşina porneşte 
şi el aleargă, aleargă prea încet… 
 
 

Poemul invizibil 
 
Au ieşit pe străzi morţii: 
bărbaţi, femei, copii 
vara de foc nu alege 
sub candela florilor de castan  
au ieşit pe străzi morţii 
ne ciocnim de boarea lor răcoroasă 
ne lovim de ei în cădere 
vorbim cu vorbele lor 
în plină amiază aurie 
atotputernici par să fie 
trecând prin/peste convenţii gravitaţionale 
uneori pot să pună punct 
unui poem care merge prea departe.  
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Christian Wilhelm SCHENK (Germania)  
 

NU MAI ÎNŢELEG NIMIC! 
vineri, 30 octombrie 2009 

 
Primesc în permanenţă informaţii – până acum sunt peste 10 – pro şi contra privind 

„cazul” (?!) Lucian Vasiliu. În privinţa aceasta nu mă pot pronunţa fiind în absolută 
necunoştinţă de cauză, prietenia cu el ca şi cu alţii din România şi restul Europei va rămâne 
neştirbită. Cine nu a gustat vreodată vin să nu susţină ca e sec sau dulce!  

Totuşi sunt extrem de nedumerit cum de şi acum colegii români se mănâncă între ei 
cu situaţii care au trecut de aproape 20 de ani; ce se întâmplă acolo?  

Şi aici după cel de-al doilea război mondial vinovaţii au fost executaţi (în procesul de la 
Nürnberg), alţii au fost condamnaţi la detenţie iar ceilalţi au fost „denazificaţi”, un proces 
care a durat mai puţin de 5 ani. Nu sunt interese sau răutăţi la mijloc?  

Cine nu a trăit acei ani nu poate înţelege sistemul cu care a lucrat securitatea. Puteai fi 
colaborator/denunţător şi daca discutai în mod particular cu un informator despre unul sau 
altul. Consider că aceste lucruri sunt o mare pată, pată care se va şterge cu mare greutate din 
istoria relaţiilor „interscriitoriceşti” a istoriei literare care se va mai scrie – şi pentru prezent – 
odată!  Din păcate (eu fiind totuşi plecat din România dinaintea perioadei „teribile”) cunosc de pe 
propria mea piele scriitori, mari scriitori şi poeţi - majoritatea dintre ei deja duşi dintre noi – care au raportat 
securităţii tot ce-am discutat cu ei. Nu am făcut acest lucru public, însă le-am consemnat pentru o vreme, odată 
cine ştie, când tocmai aceste aruncături cu nămol se vor termina. Nu e vorba de scriitori minori sau mediocri, ci 
de scriitori care-şi au de mult locul în istoria literaturii române, unii dintre ei chiar de peste 40-50 de ani. Şi 
acesta a fost şi unul dintre motivele (în afară de faptul că scriam –de aici, din Germania, în siguranţă - 
articole împotriva urbanizări ceauşiste) pentru care am fost declarat în anul 1986 persona non grata şi 
duşman al poporului român cu interdicţie pe viaţă de a intra în ţară.  

Toţi credeam pe atunci ca dictatorul e un fel de Ramses care nu cunoaşte moartea.  
Nu m-am supărat pe nimeni, iar după 1989 am continuat relaţia cu cei care mai erau 

în viaţă. Anii trecuţi am tot auzit de astfel de discuţii şi nu puteam decât sa dau din cap; ce-
mi rămânea altceva de făcut? Tot speram să se termine odată, România să înveţe doar 
istoria, însă orientarea să devină constructivă, lucru care din păcate nu s-a întâmplat.  

Cu câteva şosele bine asfaltate nu se reconstruieşte o ţară. Şi acum iată-l pe Lucian 
Vasiliu care trebuie să-si piardă energia pentru a se apăra iar alţii, cine or fi aceia – în acest 
context nici nu mai are importanţă -, introduc forţe distrugătoare care costă la fel de multă 
energie. Eu, fiind atât de ataşat de România şi de cultura ei, sunt total dezamăgit şi începe să-
mi fie ruşine că fac parte (şi) din aceeaşi tagmă de artişti!  

Dragii mei, nu ar fi cazul să terminăm odată pentru totdeauna cu trecutul şi să ne 
ocupăm de lucruri care au fost neglijate aproape totalmente de peste 65 de ani? Din 1992 eu 
am făcut din răsputeri tot ce am putut face; aceste „răfuieli” – ca nu le pot numi altfel – încep 
sa-mi cam ia vântul din pânze!  
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Eliezer  Palmor  (ISRAEL) 
 

U N I V E R S I T ĂŢ I L E   M E L E (II) 
 
 La sfârşitul lunii august 1949 m-am prezentat la examenul de bacalaureat, 

programat ca sesiune specială pentru elevi particulari, la Liceul “Emanoil Gojdu” din 
Oradea.Nu cunoşteam acest liceu de mare prestigiu şi toţi profesorii examinatori îmi erau 
străini, cu exceptia profesorului de istorie care era fiul preotului Roşu – un preot itinerant 
care deservea câteva biserici din satele din împrejurime – şi vecinul nostru cu casa situată 
cale de trei minute de la casa noastră. Examenele orale erau programate să dureze o zi 
întreagă, fără pauze între materiile ce se succedeau, materie după materie. Am fost şi am 
rămas până astăzi impresionat, de câte ori imi aduc aminte de aceste examene, cât de corectă 
a fost atitudinea profesorilor examinatori, care, deşi nu fusesem elevul lor, s-au dovedit 
generoşi şi imparţiali în aprecierea cunoştintelor mele. Diploma mea de bacalaureat a 
consemnat rezultatele examenelor mele cu media generală de 9,30. 

 Fratele meu Itshac s-a gândit ca şi mine să urmeze cursurile Facultăţii de Filosofie 
de la Universitatea “Victor Babeş” din Cluj. Când a mers vestea planurilor noastre universitare 
in comunitate, unii dintre coreligionarii care frecventau sinagoga noastra şi-au strâmbat 
nasul. “Cum aşa – întrebau, adresându-ni-se cu întrebări având iz de zeflemea – cum poate 
un tânăr evreu să-şi piardă timpul ocupându-se de asemenea prostii? Dacă se duce deja la 
universitate, un tânăr evreu trebuie să studieze medicina sau dreptul şi să devină, la sfârşit de 
studii, doctor! Aşa ceva – mă privea vorbitorul provocator – înţeleg că justifică efortul !” 

 Reacţia lui tata la planurile noastre universitare ne dădea motiv de preocupare. 
Evreii din gruparea ortodox-religioasă de care aparţinea tatăl meu considerau filosofia un 
domeniu intelectual primejdios care îi îndruma pe cei ce se consacrau descifrării tainelor sale 
la renegarea credinţei strămoşeşti, dacă nu chiar, ferească Dumnezeu, la conversiune. Şi 
totuşi, în pofida prejudecăţilor insinuate de către credincioşii rugători statornici în sinagoga 
noastră, tata nu s-a opus intenţiilor noastre şi scotocind prin punga lui sărăcăcioasă după 
banii pentru cheltuieli de drum, a zis: ”un singur lucru vă rog să nu uitaţi: să nu încălcaţi regulile de 
observarea sfinţeniei zilei de shabat şi prescripţiile noastre privind alimentaţia”. 

 Rugămintea lui tata rostită pe un ton care trăda emoţie şi tristeţe m-a mişcat 
profund şi nu era caz, în nici un caz, să fac abstracţie de speranţa lui că voi îndeplini 
întocmai îndatoririle mele filiale. Rugămintea lui se înalţa din subsolurile memoriei mele  de 
câteva ori pe zi şi se instala în prima linie a gândirii reflective. În schimb, nu apucasem să-mi 
dau seama pe loc, cum era să procedez ca să satisfac doleanţa de sine înteleasă a lui tata? 

 Sora cea mica a lui tata, care s-a mutat recent de la Deva la Cluj, mătuşa Ilonka, 
ne-a găzduit la ea în casă, îngrijindu-se de nevoile noastre timp de patru sau cinci zile cât am 
zăbovit în oraş pentru examene. Ea însăşi nu apucase să primească o educaţie formală; fiică  
a unei familii profund religioase şi de condiţie materială modestă, mătuşa Ilonka a crescut de 
la vârsta de şase ani orfană de tată şi în aceste circumstanţe adverse a reuşit totuşi să-şi 
largească orizontul intelectual dar numai prin eforturi personale. Ea a primit ştirea venirii 
noastre la Cluj cu emoţie adevărată mândrindu-se cu cei doi nepoţi care, după ce au sărit 



 91 

peste barierele lumii trecute, s-au înfăţişat setoşi de cultura laică la porţile universităţii. Fiica 
ei, verişoara noastră Babi, s-a înscris şi ea acum la Facultatea de Farmacie. 

 Universitatea “Victor Babeş”ocupa, pe o stradă ce ducea la piaţa centrală a 
oraşului, o clădire impozantă care amintea, mai cu seama prin faţada construită din cărămizi 
colorate galben-verzui un palat italian din epoca Renaşterii. De la poarta de intrare principală 
a Universităţii o scară largă din marmora albă pigmentată de nervuri colorate conducea prin 
întorsături geometrice la culoarele celor două etaje unde se aflau cabinete de profesori, săli 
de curs şi de seminarii. Primul contact cu această clădire impozantă, ca şi timpul zăbovit 
între zidurile sale, te săltau parcă la înălţimi ameţitoare pe aripile imaginaţiei care se îmbăta de 
miresmele generate de tineri zgomotoşi împrăştiaţi în grupuri mici pe culoare, împărtăşind 
între ei impresiile şi experientele examenului de admitere trăite cu câteva minute înainte. 

 În ce ne priveşte pe noi, amândoi am reuşit la examen şi am fost admişi să ne 
înscriem la cursuri. Inimile noastre erau bucuroase – se putea oare să nu fie ?- doar orice 
succes în viaţă ne umple fiinţa de senzaţii plăcute. Dar, cu cât ne gandeam mai mult cum să 
facem ca sa realizăm planul nostru de a deveni studenţi, ne dădeam seama tot mai mult că 
obiectivul nostru este incompatibil cu doleanţa exprimată de tata la plecarea noastră la Cluj. 
Amândoi am hotărât, de aceea, de comun acord, ca să  amânăm începutul studiilor noastre 
la universitate pănă când se vor crea alte condiţii, fără obstacole de genul celor amintite. 

La câteva zile după întoarcerea de la Cluj, Itshac a primit ordin de chemare şi a fost 
încorporat într-un regiment de cavalerie. Eu am primit un post de pedagog la Liceul 
“Emanoil Gojdu”, un post fără implicaţii de ordin educativ, ci de natura disciplinară (şi fără o 
remuneraţie bănească demna de invidiat), care însă îmi asigura ocupaţie timp de o jumătate 
de zi îndeplinind sarcini desemnate de director şi in felul acesta – cum se spune – “nici nu 
ardeam gazul de pomană”. Bănuţii astfel câstigaţi imi asigurau o anumită independenţă 
economică şi i-am cheltuit de preferinţă pe cărti de filosofie descoperite la anticariat. 

 Pe o străduţă periferică din apropiere de parcul orăşenesc “Reday” se afla un grup 
de trei clădiri de stil asemănător care aveau ceva ce camufla menirea lor adevărată şi totuşi 
privindu-le nu puteai să nu-ţi dai seama că au fost construite ca să servească un anumit scop 
comun. Arhitectul a evitat să pună în relief detalii specifice care să le distingă în mod special 
de alte clădiri din zonă – toate clădirile din cartier prezentau amprenta unui stil identic 
permiţând stabilirea epocii când au fost construite. Un trecător dacă se nimerea să traverseze 
strada din întâmplare nu-şi putea închipui ce se petrece în acele case cu obloanele coborâte 
zi şi noapte. Dar dacă se nimerea în stradă după coborârea serii când o lampă roşie ardea la 
intrare în case până în zori de zi, înţelegea şi încă cum înţelegea. În cele trei case funcţionau 
bordeluri unde prostituatele, zice-se, erau de un nivel superior consoartelor care practicau 
meseria la colţ de stradă. 

 Până la instalarea noastră la Oradea ştiam doar din auzite şi citite în romane de 
existenţa caselor de toleranţa. Aici mi-a fost dat să văd întâia oară  de aproape cum arată o 
casă unde se vinde sex şi la vârsta mea – aveam douăzeci de ani – ardeam de curiozitate să 
aflu cum funcţionează această “industrie”. Se înţelege că nu puteam să-mi permit să intru ca 
orice muritor de rând într-una din aceste case, căci dacă eram recunoscut de cineva care ar fi 
povestit în public unde m-a văzut, faptul ar fi ajuns in cele din urmă la urechile lui tata, 
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supărându-l profund. Am înţeles că nu pot  să risc aşa ceva şi nici nu am riscat, dar în 
schimb mi-am  permis să mă delectez cu bârfele care circulau din când în când în curtea 
sinagogii, precum una zemoasă de tot, colportată de cineva care a zărit furişându-se afară 
din una din case, la umbra serii, o figură cunoscută de bărbat habotnic care nu a găsit că 
barba opulentă şi perciunii aruncaţi după ureche ar fi interzis accesul la farmecele unei 
prostituate... 

 Nu mult timp după instalarea noastră la Oradea regimul comunist a decis, din 
motive de moralitate pseudo-puritană, lichidarea caselor de toleranţă din ţară. Însă această 
măsură draconică, aplicată în aparenţă cu stricteţe, nu şi-a atins scopul declarat – interzicerea 
prostituţiei ca fenomen comercial. Dimpotrivă, ea n-a făcut decât să scumpească preţul 
serviciilor vândute fără supraveghere medicală în case clandestine ale căror adrese se 
comunicau de la gură la urechile celor interesaţi. 

Mutarea noastră la Oradea nu m-a vindecat de pasiunea jocului de fotbal şi plecarea  
noastră din Beiuş nu m-a înstrăinat definitiv de terenul unde am trăit primele mele clipe de 
“glorie sportivă”. 

 Secţia orădeană a Asociaţiei Naţionale de Fotbal luase iniţiativa formării unei 
echipe selecţionate formată din tineri jucători talentaţi care activau în cluburile active în oraş. 
Spre surprinderea mea, deşi nu apucasem încă să mă asociez unui club oarecare din  
Oradea, am fost totuşi convocat să integrez această echipă datorită reputaţiei mele de 
jucător talentat ştiute de promotorul iniţiativei, el însuşi cu trecut beiuşean. 

 Între timp, fosta mea echipa din Beiuş negăsind un jucător care să mă suplinească 
în echipă mă ruga şi insista, de fiecare dată când aveau o partidă importantă, să vin să joc cu 
ei. Nu găsisem motiv să refuz întotdeauna insistenţele antrenorului fostei mele echipe şi 
participarea mea la una din aceste partide a generat, din nefericire, incidentul care a pus 
capăt pentru totdeauna perspectivei de a dezvolta o carieră de jucător profesionist. Într-o 
întrecere dură pentru balon, în cadrul partidei la care mă refer, desfăşurată nu departe de 
poarta echipei adverse, am simţit deodată un junghi teribil în genunchiul piciorului drept. La 
început nu am înţeles ce înseamnă această durere subită dar pasageră şi am continuat să mă 
deplasez pe terenul de joc, dar cand m-am folosit a doua oară de piciorul drept ca să lovesc 
mingea, am simţit de parcă piciorul a crescut prelungindu-se câţiva metri. Mi-am dat seama 
ca nu pot să joc în continuare şi am părăsit terenul în timp ce genunchiul se umfla cu 
repeziciune. A doua zi dimineaţa piciorul a pierdut mult din flexibilitatea naturală şi am ajuns 
acasă, călătorind cu trenul, schiopătând şi preocupat de-a binelea. Mama mea, sărmana, 
văzându-mă in ce stare mă aflu, mi-a spus ceea ce îmi mai spusese de atâtea ori în trecut, 
când mă întorceam rănit de la joc: ”eu te-am născut copil sănătos şi întreg, dar alergăturile tale după 
balon te vor preface până la urmă într-un invalid nenorocit !”. 

 Nu am găsit că e cazul să comentez reproşul mamei pe deplin justificat -  la urma 
urmei, ce puteam să răspund la un strigăt dureros tâşnit dintr-o inimă ingrijorată? În schimb, 
m-am dus imediat să consult un medic, pe doctorul Farkas, prietenul familiei noastre. După 
ce am povestit ce mi s-a întâmplat pe terenul de joc, medicul mi-a spus: ”ascultă-mă bine, căci 
eu voi fi sincer de tot cu tine şi am să-ţi spun adevărul adevărat. Ai făcut o ruptură de menisc, iată ce şi s-a 
întâmplat. În principiu, meniscul poate fi operat, dar în România astăzi nu prea se cunoaşte tehnica acestei 
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operaţii. Deci,dacă te supui totuşi unei operaţii, în cazul că ea reuşeşte, vei putea juca în continuare. Dar daca 
nu reuseste – şi riscul de a nu reuşi este mare – vei rămâne şchiop pentru o viaţă întreagă. Acuma, hotăreşte-
te tu ce vrei să faci?” 

 Analiza şi concluziile medicului m-au consternat profund. Zile întregi la rând am 
mers de colo până colo de parcă eram drogat gândindu-mă la dilema depusă la porţile 
gândirii mele. În esenţă, ideea care mă obseda se preocupa de întrebarea, cum voi reuşi să 
trăiesc fără alergăturile după balon încurajat de urletele unui public admirator? Cum voi trăi  
fără să am parte, la capăt de un efort dur şi susţinut, de savoarea reuşitei de a plasa balonul în 
poarta adversarului, să mă îmbăt de miresmele triumfului care provoacă entuziasmul 
mulţimilor? Fără adoraţia copiilor care aleargă după tine, rugându-te să le permiţi să-ţi 
palpeze musculatura picioarelor care face atâtea minuni pe terenul de joc? 

 Nici amintirea momentelor de glorie trecută şi nici suferinţa sufletească îndurată 
nu mi-au îndulcit amarul hotărârii la care am ajuns la capăt de câteva zile de frământări 
dureroase, unica hotărâre raţională posibilă, aceea de a nu mă supune riscului unei intervenţii 
chirurgicale şi de a mă adapta la un nou stil de viaţă fără fotbal. 

 Ani de zile am resimţit durerea abandonului inevitabil impus in urma sentintei 
unui destin crunt care a suprimat talentul meu de jucător în plină floare şi a spulberat visul 
intim să ajung a mă integra o echipă de categorie mare. Atât de profundă era durerea încât 
până şi stadioanele unde se jucau partide importante cu adevărat reuşeau să-mi răvăsească 
echilibrul sufletesc şi le ocoleam la distanţă mare. Când voi fi operat cu succes, zece ani după 
accidentul tragic pe terenul de joc din Beiuş, ajunsesem la o vârstă când numai participarea 
la partide ca spectator pe tribune era posibilă nu însă ca jucător activ într-o echipă ce se 
respecta. 

 Mama mea a decedat într-o zi de joi noaptea, la 10 februarie 1950. Avea 53 ani 
când a murit. Fusese operată de cancer mitral cu un an în urmă şi tratată în continuare 
chimoterapic, dar mâna crudului destin nu a ţinut seama de tratamentul ce i s-a administrat 
şi boala a răpus-o mult prea repede. Mama ştia ce boala are şi a înţeles probabil ce o aşteaptă 
şi totuşi nu am auzit-o plângându-se o singură dată nici de durerile provocate de tratament şi 
nici de sentinţa irevocabilă a destinului. Mama a fost o fiinţă profund religioasă, care 
respecta toate preceptele credinţei fără distincţie şi în modestia ei exemplară se oglindea o 
morala interioară de o frumuseţe rară. Un temperament tolerant şi o bunătate generoasă, 
nemărginită, au marcat personalitatea ei devotată principiilor directoare ale etosului evreiesc, 
asigurându-i respectul şi admiraţia mulţimilor. Ea a crescut şapte copii cu truda frunţii sale şi 
chiar când tata reuşea să reţină din venitul său modest un salariu pentru o servitoare, şi 
atunci mama era cea trudea în îndeplinirea  principalelor munci casnice. Ultima noastră 
servitoare – o unguroaică numită Sara - a trăit la noi în casă până ce ne-am mutat la Oradea, 
deşi nu mai era de mult in stare sa mişte nici măcar un deget, din cauza vârstei înaintate. 

                 
    (Fragment dintr-un volum de meorialistică, în curs de apariţie)  
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POEME BLAGIENE ÎN VERSIUNE FRANCEZĂ 
 
MOTTO:  
„Unde şi când m-am ivit în lumină nu ştiu, / din umbră mă ispitesc singur să cred / că lumea 

e o cântare. / Străin zâmbind, vrăjit suind, / în mijlocul ei mă-mplinesc cu mirare.” 
                                                           Lucian Blaga, Biografie 

 
FLORI DE MAC 

 
În frunză de cucută-amară 
Îmi fluier bucuriile – şi-o nenţeleasă teamă 
de  moarte mă pătrunde, 
cum vă privesc pe malul mării de secară 
flori de mac. 
 
Aş vrea să vă cuprind, 
că nu ştiu cum, petalele ce le purtaţi, 
îmi par urzite 
din spuma roşie 
a unui cald şi-nflăcărat amurg de vară.  
 
Aş vrea să vă culeg în braţe 
feciorelnicul avînt, 
dar vi-e atît de fragedă podoaba, 
că nu-ndrăznesc 
o, nici la pieptul gândurilor mele să vă strîng. 
 
Şi-aş vrea să vă strivesc 
că sunteţi roşii, roşii 
cum n-au putut să fie pe pământ 
decât aprinşii, marii stropi de sânge, ce-au căzut 
pe stânci 
şi pe nisip în Ghetsemani de pe fruntea lui Isus, 
cînd s-a-ngrozit de 
moarte. 
 

FLEURS DE COQUELICOT 
 
Dans la feuille de la ciguë-amère  
Je siffle mes joies ― et une vague peur  
de la mort m’envahit  
comme je vous regarde sur le bord de la mer de seigle 
fleurs de coquelicot. 
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Je voudrais vous embrasser,  
car je ne sais pas comment, les pétales que vous portez 
me semblent ourdis 
de l’écume rouge 
d’un chaud et brûlant crépuscule d’été.  
 
Je voudrais cueillir dans mes bras 
votre pur élan,  
mais votre parure est si frêle, 
que je n’ose  
oh, même pas à la poitrine de mes pensées vous serrer. 
 
Et je voudrais vous écraser 
car vous êtes rouges, toutes rouges,  
comme n’ont pu être sur la terre 
que les ardentes, grandes gouttes de sang, qui sont tombées 
sur les rochers  
et sur le sable à Gethsémani du front de Jésus, 
quand il a été terrifié de 
la mort. 
 

CIOCÎRLIA 
 
Cîntă cineva în nori de zi 
deodată cu zorile. Cine-o fi? 
Cîntă cineva-n văzduh. 
E o pasăre? E duh? 
Numai el o fi, numai el: 
pământeanul puţintel 
cu trupul ca bucatele 
mult lăudatele,  
cu glasul ca seninul 
cu sînge ca aminul. 
 
Numai el poate fi: 
Hristosul păsăresc! Cel 
ce-n fiecare zi 
se-nalţă odată, 
biruitor fără fier, 
din holdă la cer, 
şi descântă păcatele 
peste toate satele. 
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L’ALOUETTE 
 
Quelqu’un chante dans les nuages du jour 
en même temps que l’aurore. Qui serait-ce ?  
Quelqu’un chante dans les airs.  
Est-ce un oiseau ? Est-ce un esprit ? 
Lui seul peut être, lui seul :  
le petit terrien  
au corps comme les vivres  
trop loués  
à la voix comme le serein,  
au sang comme l’amen. 
 
Lui seul peut être :  
Le Christ des oiseaux ! Celui 
qui chaque jour 
s’élève une fois, 
victorieux sans armes,  
des champs aux cieux,  
et profère des incantations  
sur tous les villages  
pour lever les péchés. 
 

LACRIMILE 
 
Cînd izgonit din cuibul veşniciei 
întîiul om 
trecea uimit şi-ngîndurat prin codri ori pe cîmpuri, 
îl chinuiau mustrîndu-l  
lumina, zarea, norii – şi din orice floare 
îl săgeta c-o amintire paradisul –  
Şi omul cel dintîi, pribeagul, nu ştia să plîngă. 
 
Odată istovit de-albastrul prea senin 
al primăverii, 
cu suflet de copil întîiul om 
căzu cu faţa-n pulberea pămîntului: 
„Stăpîne, ia-mi vederea, 
ori dacă-ţi stă-n putinţă împăienjeneşte-mi ochii 
c-un giulgiu, 
să nu mai văd 
nici flori, nici cer, nici zîmbetele Evei şi nici nori 
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căci vezi – lumina lor mă doare”. 
 
Şi-atuncea Milostivul într-o clipă de-ndurare 
îi dete – lacrimile. 
 

LES LARMES 
 
Lorsque banni du nid de l’éternité 
le premier homme 
passait ébahi et soucieux par la forêt ou sur les champs, 
le tourmentaient en le blâmant 
la lumière, l’horizon, les nuages ― et de chaque fleur  
le paradis le foudroyait d’un souvenir ―  
Et le premier homme, le banni, ne savait pas pleurer. 
 
Une fois, exténué du bleu trop clair 
du printemps, 
à l’âme d’enfant le premier homme  
tomba le visage dans la poussière de la terre : 
« Maître, prends mon regard, 
ou si possible couvre mes yeux  
d’un linceul  
pour que je ne voie plus 
les fleurs, ni le ciel, ni les sourires d’Eve, ni les nuages, 
car tu vois ― leur lumière me blesse ». 
 
Et alors le Clément dans un moment de grâce  
Eut les yeux pleins ― de larmes.  
 
Traduceri de Diana-Elena TOCACIU  
 
Notă: Traduceri distinse cu menţiune la concursul Laudă seminţelor, celor de faţă şi-n veci 

tuturor, etapa judeţeană 2009.  
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Vasile TĂRÂŢEANU36 
 

 „AŞ VREA SĂ CRED CĂ TOT CEEA CE FAC ŞI CE-AM 
FĂCUT NU ESTE REZULTATUL UNEI SIMPLE PASIUNI...” 

              
Adalbert  GYURIS:-De unde izvoreste pasiunea pentru scris ? 
Vasile  Tărâţeanu: La această întrebare, aparent uşoară – dacă stai şi te gândeşti bine – e 

destul de greu să răspunzi, dragă Adalbert. Pentru că pasiunea scrisului, ca orişicare altă pasiune, 
vizând  creaţia literară, muzicală, plastică sau tehnică, de fapt orice fel de creaţie, izvorăşte odată cu 
naşterea omului, din harul cu care Cel de Sus înzestrează orice fiinţă umană chiar de la bun început, 
de la naştere, sau poate chiar dinainte de a se naşte. 

Deci pasiunea pentru literatură, pentru pictură sau pentru muzică, ca oricare alt act creator 
izvorăşte după părerea mea din divinitate şi aceasta este, de fapt, locul principal, dacă nu-i vorba doar 
despre o simplă pasiune, ci de adevărata vocaţie a fiecărui om, de unde şi izvorăşte adevărata creaţie. 

Pasiunea pentru scris poate izvorî însă şi din mediul înconjurător în care s-a născut cutare sau 
cutare om, s-a dezvoltat şi a fost educat. Ea poate apărea şi în urma contactelor pe care le are oricare 
om cu confraţii săi, în cazul dat cu scriitorii, sau în urma lecturilor sau audierilor. Mai mult ea poate fi 
şi rezultatul unei dorinţe, unui vis, apărut dintr-un simplu joc, sau dintr-o imitaţie. 

Cât  mă priveşte, draga Adalbert, aş vrea să cred că tot ceea ce fac şi ce-am făcut nu este 
rezultatul unei simple pasiuni, ci rodul unei chemări, unei vocaţii. Deşi la început, la drept vorbind, n-a 
fost decât o dorinţă vagă, copilărească de a fi ca şi iubitul meu profesor de limba şi literatura română 
(pe atunci moldovenească)  Dumitru Hrinciuc, care scria poezii şi povestiri, sau ca Vasile Leviţchi, 
directorul şcolii din satul meu de baştină, Sinăuţii de Jos, căruia  în acea perioadă,  pe la începutul 
anilor 50, secolul trecut, îi apăruseră prima carte de poezii, ambii trecuţi în lumea celor drepţi. 

 Acum scrisul nu e pentru mine o simplă pasiune, el e însăşi viaţa mea. În el mi-s şi 

                                                 
36 S-a  născut la 27 septembrie 1945 în satul Sinăuţii-de-Jos,raionul Hliboca (Adâncata), regiunea 
Cernăuţi; în 1964 susţine examenele de admitere la Facultatea de filologie româno-germanică, secţia 
limba şi literatura pe atunci moldovenească, pe care o absolvă în 1972.; din 1969  până în 1981 este 
reporter, corespondent special al ziarului regional Zorile Bucovinei din Cernăuţi, iar din 1981 până în 
1991, redactor superior la Redacţia emisiunilor în limba română pentru străinătate, Radio Kiev. În 
perioada 1990 – 1994 fondează şi conduce ziarul Plai românesc al Societăţii de cultură românească 
Mihai Eminescu pentru tipărirea căruia în grafia latină  face naveta lunar, timp de patru ani, la 
Chişinău; în 1994,infiinţează alte două publicaţii independente Arcaşul şi Curierul de Cernăuţi. În 
1999 fondează ziarul Junimea al Ligii Tineretului Român din Bucovina Junimea; este membru in 
cateva societati culturale din intreaga Europa. Debutează cu versuri în ziarul raionului Hliboca (1962), 
publicistric în 1967 în ziarul regional “Zorile Bucovinei”. În 1981 editează primul volum de poezii; a 
publicat cateva volume de poezii si proză; a primit numeroase premii literare naţionale şi 
internaţionale,multe diplome,medalii şi titluri onorifice. Poet, publicist, deputat în Consiliul Regional 
Cernăuţi, membru corespondent al Academiei Americano-Române de Ştiinţă şi Arte 
L-am cunoscut pe Vasile Tarateanu la Resita in primavara anului 1996 cu ocazia Festivalului ,,Nichita 
Stănescu” şi m-a impresionat prin felul de gandire si expunere a unor lucruri esentiale a existentei 
noastre.De aceea am tinut neaparat sa realizez un interviu cu domnia sa. 
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durerile, şi bucuriile, şi visurile mele.  
 
Cum este şi mai ales cum a fost să scrieti româneşte printre străini ? 
Meseria scrisului nu e una făcută în public. Scriitorul lucrează în singurătate. Faţă în faţă cu 

viaţa sa sau cu viaţa celorlalţi. Aşa că eu, cel puţin, nu văd nici o diferenţă cum e când scrii printre ai 
tăi sau printre străini. Ori nici unii, nici alţii nu te pot nici ajuta, nici împiedica în singurătatea-ţi 
creatoare. Altă vorbă e când doreşti să apari în public cu lucrările tale. Anume din acel moment lumea 
începe să se împartă  pentru tine în « străini » şi « ai tăi ». Aici apar dificultăţile de comunicare, legate 
de limba în care ai scris. E una de circulaţie internaţională ea, sau una înţeleasă numai de ai tăi ?   

De fapt şi străinii pot să-ţi fie tot atât de apropiaţi ca şi prietenii, dacă eşti scriitor adevărat, 
dacă ceea ce faci e de valoare. Şi dacă lumea în care trăieşti e una civilizată, nealterată de invidie, de 
aroganţă, de vrăjmăşie şi ură. În cazul dat nu mai are importanţă în care limbă scrii : în cea maternă, 
care ţi-i dragă şi scumpă sau în alta, cea  de stat, adoptivă, sau în care ai fost tradus. 

Problemele încep să apară  din momentul ce te implici în politic, când lucrările tale vizează 
anumite realităţi dureroase, când doreşti cu ajutorul lor să schimbi lumea într-un anume fel. Atunci e 
greu, este chiar periculos să scrii româneşte înr-un mediu ce-ţi este ostil.   

 
Cum a fost prima întâlnire cu România ? 
– De neuitat ca şi toate cele care au urmat-o. Or, de fiecare dată, eu nu fac alteva decât să-mi 

descopăr Patria istorică, să mă pătrund de frumuseţile ei – slavă Domnului ! – încă nepieritoare. 
Prima întâlnire cu România ca atare a fost în toamna lui 1945, la naşterea mea. Ori eu m-am 

născut într-un loc anume, în care limba română era la ea acasă, într-o familie de români, într-un sat de 
români, într-o zonă românească ce avea şi mai are o istorie a ei, destul de complicată, dramatică.  

Că atunci toate acestea  şi casa părintească, şi părinţii mei, şi satul cu toţi consătenii lui, şi fostul 
ţinut Herţa, şi nordul Bucovinei şi sudul Basarabiei făceau deja parte din marele Imperiu Sovietic, e 
altă vorbă. 

Întâlnirea cu Ţara, cu România, cu cetăţenuii ei, cu rudele noastre, de care am fost despărţiţi de 
noile frontiere stabilite în 1940, apoi în 1944  s-a produs pentru prima dată în 1969, când i-am 
vizitat pentru prima dată pe fraţii mamei, Toadere şi Visarion, la Bucureşti. 

 
Comunitatea româneasca din Cernăuţi şi chiar din întreaga Republică 

Ucraina este ajutată destul de România... ? 
Întotdeauna este loc pentru mai bine, dar nu putem spune că românii din Ucraina, ca şi cei din 

Republica Moldova, din Serbia, din Bulgaria, din Ungaria şi din alte locuri, din lume nu primesc 
ajutor din partea statului român, dacă-l solicită. Că acesta ar putea fi mai substanţial, e altă vorbă. 
Dar, cred că, ar fi o obrăznicie din partea noastră să cerem mai mult decât ne poate da mama noastră.  
Ne-a dar cărţi, ne-a oferit burse de studii, ne-a trimis calculatoare pentru publicaţiile de limbă română, 
clopote şi iconostase pentru biserici, ne-a ajutat să construim biserici, ne invită la diverse manifestări, 
congrese, simpozioane, etc. Nu putem pretinde în actualele condiţii geopolitice mai mult. Mai ales că 
noi, cei ce ne aflăm în afara hotarelor actuale ale ţării, nu contribuim cu nimic la formarea bugetului ei, 
nu plătim impozite,nu...altele. 
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Sau sunteti înteleşi mai bine de cei din Moldova ? 
Într-un anumit fel  – da. Pentru că şi ei, fraţii noştri din Republica Moldova, au trecut, prin 

aceleaşi greutăţi. Şi ei au fost supuşi deportărilor şi deznaţionalizării. Şi ei au fost detrunchiaţi. 
  Cei din Moldova, ne-au înţeles mai bine pentru că durerile noastre au fost şi mai sunt 

cam aceleaşi. Poate de aceasta până nu de mult zeci de mii de tineri români din actuala regiune 
Cernăuţi, din Maramureşul istoric, din sudul Basarabiei în perioada de până la începutul anilor ’90 
şi-au făcut studiile la Chişinău, Bălţi şi-n alte oraşe din Moldova, majoritatea din ei rămânând chiar 
în Moldova, afirmându-se acolo în toate domeniile vieţii culturale, artistice, ştiinţifice, economice etc. 

 
În Ucraina sunteţi un, « ambasador al românilor » şi în România un, 

« ambasador » al Ucrainei, este grea această sarcină ? 
Mă onorează asemenea calificative. Ceea ce-mi doresc e să fiu un bun român,pretutindeni şi în 

România şi în Ucraina si oriunde aş fi în lume. Şi aceasta nu e deloc uşor. Să fii întotdeauna ceea ce ai 
fost dat să fii pe acest pământ. 

 
Credeţi ca românii stabiliţi prin lume se deosebesc de cei din Ucraina şi 

Moldova ? 
În linii mari – nu. În particular – da. Pentru că vrem noi sau nu vrem, mediul în care ne-am 

născut sau trăit  ne-a influienţat sau ne determină  comportamentul şi mentalitatea. În fond, românii 
sunt pretutindeni cam aceelaşi fel de oameni : deschişi, capabili, primitori, sociabili, prietenoşi, 
îndrăgostiţi de tot ce-i frumos. Neamul nostru are foarte multe calităţi frumoase. Dar şi destule defecte  
despre care au vorbit mulţi dintre marii noştri înaintaşi, în mod special Dimitrie Cantremir, Nicoale 
Bălcescu, Nicolae Iorga, Rădulescu-Modru, defecte de care ar trebui să ne  debarasăm. 

 
Ce vreţi să le transmiteţi românilor de pretutindeni ? 
Cele mai sincere urări de bine şi de sănătate, de solidaritate naţională şi de demnitate umană. 

Să nu le fie niciodată ruşine că sunt români. Dimpotrivă, să se mândrească cu acest lucru. Cu neamul, 
cu istoria,  cultura, cu limba noastră. Să nu cadă pradă neajunsurilor şi lipsurilor, defectelor care ne 
caracterizează. Să nu uite niciodată, că tare bine e când fraţii sunt împreună, cum scrie în Sfânta 
Scriptură, când sunt uniţi, când ţin unii la altii.  

Maestre va multumesc pentru acest interviu si va doresc sa aveti parte doar de realizari frumoase 
pe toate planurile. 

 
                                                               A consemnat  Adalbert  GYURIS 
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