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Vavila POPOVICI (SUA)

      POSTERITATEA POETULUI: 
Mihai EMINESCU – 163 de ani de la naştere

 

Foto: Lucreţia BERZINTU, Iaşi - ”Copou”, iunie 
2012 

 Eminescu este universal. Oriunde am 
pleca, îl luăm cu noi în inimile noastre. El 
emană iubire, căldură sufletească, bunătate, 
inspiraţie... este viu printre noi, mereu...
”Căci aceloraşi mijloace 
Se supun câte există,  
Şi de mii de ani încoace 
Lumea-i veselă şi tristă; 
Alte măşti, aceeaşi piesă,  
Alte guri, aceeaşi gamă,  
Amăgit atât de-adese 
Nu spera şi nu ai teamă.”
 La discuţia despre Eminescu, ”ce 
înseamnă pentru noi”,  redau, în continuare, 
câteva răspunsuri, exprimate de către 
personalităţi de pretutindeni, despre marele 
poet român, la umbra căruia ne-am dezvoltat 
identitatea, personalitatea.

1. Cezar IVĂNESCU (Bucureşti)
” După mai bine de un veac de la moartea 
sa, Eminescu a devenit pentru noi, românii, 

simbolul central al românismului. Opera 
sa politică a fost confimată de toată istoria 
românilor de la 1889 încoace… România Mare, 
„De la Nistru pîn’ la Tisa“ s-a înfăptuit parcă 
după un scenariu eminescian, înfăptuire care 
pentru două decenii a arătat lumii un popor cu 
o miraculoasă forţă de creaţie. Două decenii, 
atît ne-a îngăduit istoria, nouă românilor, să 
vieţuim uniţi în graniţele noastre istorice. În 
1939 cînd se împlineau 50 de ani de la moartea 
lui Eminescu, România era în preajma unui 

cataclism istoric, 
un soi de robie 
babiloniană sau 
egipteană care 
nu avea să se 
încheie decît 
în decembrie 
1989 cînd se 
împlineau 100 
de ani de la 
moartea lui 
Eminescu şi 
românilor li 
se restituia, 
aproape în 
î n t r e g i m e 
şi opera 
eminesciană prin 
monumenta la 
ediţie academică 
începută de 
Pe rpess i c i u s . 
După aproape 

jumătate de veac de robie imperială, germano-
maghiară şi sovietică, România de azi trăieşte 
cu claritate viziunile profetice eminesciene, 
duşmanii săi naturali din est şi din vest 
acţionează împotriva reîntregirii României, şi 
a afirma acest lucru mi se pare o chestiune de 
bun simţ. Vom reuşi oare noi, românii de azi, 
din ţară şi de pretutindeni să înfăptuim iară 
România Mare şi să împlinim astfel testamentul 
politic eminescian?
Opera literară a lui Eminescu este apoi singura 
care a putut să realizeze o unitate spirituală a 
românilor, popor ameninţat veşnic de „blestemul 
tracic“ al dezbinării. Partitură liturgică, sublimă, 
opera eminesciană în totalitate ne măsoară 
creşterea sau decadenţa: românismul are un 
program politic, social şi spiritual conţinut în 
Opera eminesciană. Acum şi în veacul veacului 
nu avem altceva de făcut decît să împlinim 
acest program, dacă ne simţim în stare… Cei 
care refuză azi modelul eminescian, refuză în 
fapt legitimitatea românismului şi a românilor 
în istorie. 1992                          
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2. Dr. Lucian Zeev Herşcovici, Israel 
(istoric):
”Cred că fiecare cunoscător şi iubitor al limbii 
române are un Eminescu al lui, aşa cum l-a 
cunoscut din scrieri, valabile până astăzi. 
Iubitorii Bibliei Ebraice, ca şi iubitorii Bibliei 
Creştine, se pot gândi la raportul între Eminescu 
şi Biblie, ca poet mistic. Iubitorii Indiei - la 
raportul între Eminescu şi cultura indiană. 
Iubitorii filosofiei clasice şi romantice germane 
se pot gândi la el ca la un poet filosof, clasic 
şi totodată romantic. Luptătorii pentru o lume 
mai bună îl pot vedea ca pe un luptător pentru o 
lume mai bună, deşi conservator şi paseist, care 
nu crede în posibilitatea unei schimbări reale. 
Un prieten israelian, necunoscător al limbii 
române, un filosof, conferenţiar universitar de 
filosofie, Yaakov Lavie - care din nenorocire nu 
mai este în viaţă - mi-a spus odată că, pentru 
el, literatura română înseamna Eminescu, 
pe care îl citise în traduceri ebraice.  Pentru 
mine? Este un geniu. Ceea ce spune totul. 
Un geniu al poeziei româneşti şi universale. 
“Vreme trece, vreme vine,//Toate-s vechi 
şi nouă toate;//Ce e rău şi ce e bine//Tu te-
ntreabă şi socoate;//Nu spera şi nu ai teamă,//
Ce e val, ca valul trece;//De te-ndeamnă, de 
te cheamă,//Tu rămâi la toate rece.”[Citat din 
memorie, neverificat). 
 Sau alt citat, tot din memorie: “Trăind în cercul 
vostru strâmt//Norocul vă petrece,//Dar eu în 
lumea mea mă simt,//Nemuritor şi rece”//.
Oare era convins că era un geniu? Strofa de 
mai sus mă face să cred că da. Păcat că s-a 
îndreptat şi spre politică, deşi a făcut-o cu 
bună intenţie, pe baza gândirii lui personale, 
exprimată în mod cinstit...Politica reflectată 
în unele dintre poeziile lui, precum Scrisorile 
şi Epigonii. Dar şi în cadrul lor se reflectă 
măreţia autorului lor; evenimentele au trecut 
(deşi ceva tot a mai rămas), dar genialitatea 
lui Eminescu le-a făcut să supravieţuiască...”

3. Sigi SONNTAG, Israel (publicist, 
jurnalist):
”Pentru mine personal, el reprezintă cel mai 
mare poet al României, din toate timpurile. 
Poeziile sale au fost, sunt şi vor rămâne cele 
mai scumpe bijuterii ale literaturii române. 
Deplâng, şi acum, tragedia vieţii şi morţii sale 
premature. Am scris despre el şi mă bucur că 
am putut releva tot ce a fost mai interesant, 
dureros, în viaţa sa, foarte puţină apreciere dar 
multă trădare a colegilor, prietenilor cei mai 
apropiaţi, în care a avut o mare încredere... 
Păcat! Să se odihnească în pace!”

4. Marta LEOPOLD - Indig, Israel 

(pictoriţă):
”Pentru mine, precum noi artiştii, separăm omul 
şi creaţiile lui, aşa că eu mă uit numai la creaţia 
artistică. Pentru mine, Eminescu reprezintă 
ceva curat, dragoste eternală, sensibilitate 
şi tot ce-i frumos în viaţă. Pentru mine este 
lirica ce m-a condus o viaţă întreagă şi, m-a 
şi îndemnat la pictură. Aşa că, Eminescu este 
unic; n-a fost niciodată şi nici n-o să mai fie. 
Pentru el am scris o poezie, care a fost afişată 
la Ambasada României din Paris (pictoriţa este 
născută la Arad în România dar trăieşte şi la 
Paris şi în Israel – nota mea): Pentru idolul 
meu// Pe care-l iubesc eu,// Mi-ai luminat 
gândul// Şi sufletul.// Lumina pură din inima 
ta// Mi-a marcat viaţa.// Cu aripile tale cele 
mare// Care nu au hotare// M-ai ridicat din 
lumea cenuşie// Ca şi Luceafărul din poezie.// 
Ai fost însoţitorul meu// În tot ce făceam 
eu.// Iubirea ta arzătoare,// Iubirea mea 
arzătoare,// Aş dori să afle toate popoarele// 
Ca să fii tu mereu amintit// Şi în veciul vecilor 
iubit.(pentru Eminescu, scris de Marta).”

5. Constantin GRECU, Hunedoara (scriitor, 
jurnalist, promotor cultural)
În versul lui cuvântul// Este însuşi neamul 
meu!// Este aici şi este-n noi,// Este aici şi este-n 
toate,// Este-n florile de tei,// Şi în Luceafărul 
de noapte,// Şi dacă privim la stele,// Cum pe 
cer, ele strălucesc,// Îl vom vedea şi în ele,//Ca 
pe un crai împărătesc!// Luna, trecând printre 
nori,// În eterna ei mişcare,// Poartă în ea mii 
de culori:// Eminescu este-n fiecare!

6. Octavian PĂUN, Oak Harbor, WA, S.U.A. 
(jurnalist, redactor şef, Radio Metafora, 
vicepreşedinte al Asociaţiei Jurnaliştilor 
Români de Pretutindeni):
”Eminescu - Pentru mine şi pentru toţi românii 
şi toţi care cunosc şi vorbesc româneşte, deşi 
nu sunt români, dar cu sufletul sunt români, 
cred că este poetul nostru, al lor, al tuturor. 
Este poetul, filosoful, astronomul, actorul, 
sufleorul etc., este poetul mondial al culturii 
şi literaturii universale, sufletului tuturor. Iata, 
eu îl consider  ”Şi acel rege al poeziei//Veşnic 
tânăr şi ferice ...”

7. Prof. Dr. Dan BRUDAŞCU, Cluj-NAPOCA 
(scriitor, promotor cultural, jurnalist):
”Vă felicit pentru iniţiativa de a propune un 
dialog despre Poetul Naţional al României 
într-o perioadă când mulţi par a fi uitat complet 
că această ţară a existat şi înainte de ultimele 
alegeri sau scandaluri electorale şi că, din 
fericire, suntem reprezentaţi în universalitate 
de nume ca Eminescu, Creangă, Caragiale, 
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Goga, Blaga, Maiorescu, Agârbiceanu, Preda, 
Stănescu, Sorescu şi chiar Păunescu. Şi 
nicidecum de diverşi găunoşi trepăduşi politici 
care ne fac viaţa de zi cu zi un calvar. În opinia 
mea, Eminescu şi opera lui sunt paşaportul 
incontestabil al românilor nu în spaţiul 
Schengen, de unde se doreşte de stapânii 
de azi ai noii Uniuni Europene (Sovietice) 
izgonirea lor. Am atins, graţie geniului 
incontestabil al acestui poet culmi de maximă 
profunzime ale literaturii şi artei, situând cu 
demnitate cultura română, pe plan european 
şi universal, între culturile ce aduc contribuţii 
esenţiale la îmbogăţirea patrimoniului şi 
spiritualităţii universale din toate timpurile. 
Câtă vreme îl avem pe Eminescu, nimeni de 
bună credinţă nu ne poate izgoni de nici unde, 
nu ne poate eticheta jignitor, iar dacă totuşi o 
face, adesea şi cu concursul unor frustraţi şi 
neâmpliniţi din ţară sau al unor foşti politruci 
comunişti - sau al odraslelor lor - pripăşite 
prin cine ştie ce cotloane ale Universului, îşi 
asumă grava raspundere în faţa istoriei. Mihai 
Eminescu, nu doar ca autor de geniu, a avut o 
atitudine singulară, de mare responsabilitate 
şi angajament faţă de marile probleme ale 
vremii sale, manifestându-şi opoziţia faţă 
de nedreptăţile ce se faceau poporului său. 
În opinia mea, şi din acest punct de vedere 
Eminescu e greu de egalat. Poate doar 
Octavian Goga ii poate sta alături, pentru că, 
la fel ca ilustrul său înaintaş, Goga a sacrificat 
totul interesului naţional şi slujirii lui oneste. 
Poate de aceea, atât în timpul vieţii cât şi în 
posteritate, a avut parte de atâtea odioase 
atacuri din partea unor neprieteni ai poporului 
român sau unor alogeni. Opera lui Mihai 
Eminescu îşi aşteaptă, în continuare, exegeţii 
capabili a-i decoda sensurile şi ai descoperi 
semnificaţiile pentru a o înscrie în rândul 
capodoperelor nepieritoare ale universalităţii. 
Ea îşi aşteaptă, totodată, talmacitorii de geniu, 
care să o transpună în limbi de circulaţie spre 
a o face cunoscută în întreaga lume. Opera 
lui este, într-un fel, cartea de căpătâi, Biblia 
literaturii române.”
 
8. George ANGELESCU (Calgary, Canada):
”Pentru mine, George Angelescu (pe TV) 
şi  Anghelescu în acte, pentru mine Eminescu 
înseamna ”GLOSSĂ.”
 
9. Bianca MARCOVICI (Haifa, Israel):
”Eminescu pentru mine a fost motivul care 
m - a făcut să mă intorc la Iaşi, chiar recent. 
Am vizitat Teiul, am descoperit noile modificări 
din jurul său şi, chiar poezia  scrisă în faţa 
teiului: ”Teiul lui Eminescu”: M-am născut 

aproape// de teiul lui Eminescu... // ani de-a 
rândul l-am urmărit// în încărunţire –//  era 
sprijinit de o cârjă metalică// betonată – // 
părea un om invalid// cu părul de culoarea// 
toamnei.// uneori//  apărea imaginea sa// 
conturată perfect// în teiul – sprijinit, obosit// 
şi singuratic.// stăteam cuminte pe o bancă// 
şi priveam metamorfozarea// (cu siguranţă că 
dacă l-aş săruta acum n-ar mai spune nici un 
cuvânt)// nu puteam să spun nimănui// acest 
lucru...// clipa îmi aparţinea// întru totul.// 
doar vântul transforma apariţia sa// într-un 
vârtej de frunze.”
 
10. Hedi S. SIMON (Israel):
”Este o întrebare la care se poate răspunde 
cu o mie de răspunsuri, sau la nevoie, 
doar cu unul singur, care să cuprindă toate 
răspunsurile. Eminescu este poetul ultimativ 
al literaturii române; este unic în tot ce a 
creat: ”Scrisoarea III” a fost şi rămâne esenţa 
cea mai pură a patriotismului românesc, 
ca şi a ”meşteşugului” poetic. ”Luceafărul” 
constituie originea frumuseţii cuvântului şi 
a liricii în poezia românească, totodată este 
autoportretul poetului... Da, Eminescu a 
rămas pentru toate timpurile steaua cea mai 
strălucitoare a poeziei.
Desigur că în perioada sa au mai fost şi alte 
talente mari. Fiecare, în felul său, a adus 
bucurie cititorului de poezie. Eminescu însă a 
fost poetul complet. Poate este singurul poet 
care ”refuză” să-mi părăsească memoria. Recit 
poeziile sale pentru mine îsămi sau le citez în 
faţa altora. Subiectul este inepuizabil.
 
11. Iancu AIZIC, Tecuci, jud, Galaţi 
(Preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Tecuci):
”RESPECT ETERN MARELUI POET EMINESCU 
!Cum oare poţi include în cateva cuvinte ceea 
ce înseamnă pentru noi, acest mare poet al 
românilor şi al universalitătii, marele OM , 
EMINESCU ?? Îmi aduc cu mare plăcere aminte 
cum, în liceu, când renumita profesoară de 
limba română, Nadia Decuseară, fosta şefă de 
grupă şi şefa de promoţie în anii studenţiei, 
ne-a predat despre EMINESCU. Era teribil de 
emoţionată şi a început prin a ne face cunoscut, 
numai liber vorbind, ce spuneau urii critici 
ai vremii - Alexandru Piru, Zoe Dumitrescu- 
Buşulenga şi mai ales marele George Călinescu 
, despre acest mare poet al universalităţii. 
Personal, consider că, fără a diminua meritele 
tuturor poeţilor care l-au urmat, regretatul 
Adrian Păunescu s-a apropiat cel mai mult de 
valoarea lui şi aceasta atât pentru uşurinţa prin 
care meştesugea acesta versurile şi mai ales 
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pentru talentul de recitator. Cred că nu greşesc 
dacă acum reproduc una din caracterizările 
finale ale marelui George Călinescu, acesta 
spunând că ... va trece multă vreme şi multă 
apă până când, se va ridica un nou poet de 
valoarea lui EMINESCU !!! Şi azi, suntem 
obligaţi să credem în aceste spuse.

12. Ben TODICĂ, Melbourne, Victoria, 
Australia (scriitor, regizor, editort, artist, 
jurnalist):
 ”Ce înseamnă Mihai Eminescu pentru mine 
?  Spuneam în ”Între două lumi” că Eminescu 
e în buzunărelul copiilor. E în aerul pe care-   l 
respirăm, în apele ce curg mângâind văile 
şi colinele strămoşilor noştri, e-n zâmbetul 
fecioarelor şi-n jocul căluşarilor, e-n cântecul 
de leagăn şi al cocoşeilor. E în povestea 
bunicului şi-n rugăciunea mamei.
Se scriu multe şi se însăilează fapte dar şi 
interpretări cu scopul de a ne denigra tot ce 
avem mai sfânt - identitatea. Tot ce avem mai 
sfânt - poetul. Şi sfânt îmi este. Eminescu a 
fost un mare patriot, o minte sclipitoare în 
multe domenii, nu numai în poezie şi raămâne 
ca un simbol dar, bine ar fi , şi ca un strigăt, ca 
un martir şi ca un motiv să nu ne lăsăm.
Ce înseamnă Eminescu pentru mine? Înseamnă 
SALVARE !!!”

13. Av. Antonie POPESCU, Bucureşti:
”EMINESCU: Model de implicare civică, 
inclusiv pentru românii de pretutindeni,  
dar mai ales pentru cei aflaţi sub ocupaţie 
străină; om de cultură, de litere,  poet de 
geniu... Geniul său îmi apare magistral 
în construcţia politică “A rosti numele de 
BASARABIA e una cu a protesta contra 
dominaţiunii ruseşti”. Şi mai înseamnă primul 
Congres general al Studenţimii la Putna...dar 
şi lumina Cernăuţilor elevului lui Aron Pumnu’ 
la Obergymnasium!” 

Anda Laura SILEA

„GENIU PUSTIU ” RĂTĂCIT ÎN PĂDUREA 
NARATIVĂ

„M-am trezit deodată în codrul verde ca 
smaragdul [...]. 

Rătăcii ce rătăcii prin pădure ... până 
dedei de un râu cu undele argintii”

                                              
(M. EMINESCU – GENIU PUSTIU)

Romanul „Geniu pustiu” de Mihai 
Eminescu este greu de încadrat într-un anumit 
tipar tradiţional al speciei. Pare a fi, conform 
tipologiei lui Paul von Tieghem, încadrabil 
în categoria romanului personal cu accente 
epistolare, cu personaje ce protestează, ce se 
revoltă, ce sunt capabile de sacrificiul suprem 
pentru idealul lor, ce revendică puternic 
dragostea, precum Toma Nour. 

Romanul pare a fi astfel acel roman 
psihologic, fondat pe idee, în care regăsim 
înţelesuri sociale şi estetice generale 
(patriotism, dragoste, artă, trădare, moarte). 
„Geniu pustiu” depăşeşte însă sfera romanului 
sentimental (deşi povestea de dragoste este 
prezentă), orientându-se spre un tip complex 
narativ, care să poată nara şi altceva decât 
mizeriile idilei sentimentale. Rămâne o 
categorie a romanului în care „Geniu pustiu” 
s-ar mai putea încadra: cea a romanului istoric 
de factură romantică „clasică”, înflăcărat 
de idealul patriotic şi de lupta pentru neam, 
luptă ce nu şochează, dimpotrivă este privită 
şi acceptată cu familiaritate, ca un banal 
eveniment cotidian.

Odată intraţi în pădurea narativă a 
romanului „Geniu pustiu” va trebui să stabilim 
ce rol jucăm. Dacă reuşim să ne identificăm 
cu cititorul empiric atunci putem citi romanul 
eminescian în mai multe feluri, interpretându-l, 
ajungând chiar la extrema identificării textului 
cu realitatea personjelor. Cititorul empiric nu 
cunoaşte limite şi cu siguranţă, nimic nu-l va 
împiedica să caute cu disperare certitudini 
materiale ale existenţei personajelor din 
romanul eminescian. Spre deosebire de 
acesta, cititorul-model este construit de autor 
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pentru a lua totul ca atare, pentru a folosi şi 
completa textul.

Diferenţa dintre cititorul empiric şi 
cititorul model se accentuează într-atât, încât 
din punctul lor de vedere, „Geniu pustiu” ar 
fi fie o naraţiune care relatează evenimente  
bazându-se pe o „narativă naturală” („fapte 
care s-au întâmplat sau pe care naratorul vrea 
să ne facă să credem că s-au întîmplat”) fie 
pe o narativă „artificială” („ficţiune narativă 
care doar se preface că spune adevărul sau 
înţelege să spună adevărul în cadrul unei lumii 
ficţionale”).

Eminescu foloseşte în cazul romanului 
său, narativa artificială, bazându-se pe premisa 
că un roman trebuie să ofere cititorului-model, 
dar şi celui empiric, senzaţia că trăieşte într-o 
lume în care noţiunea de adevăr este absolută, 
o lume care se diferenţiază de cea reală, or 
lumea din „Geniu pustiu” se identifică şi în 
acelaşi timp se îndepărtează de lumea reală 
tocmai prin zbuciumul continuu la care sunt 
supuse personajele, la situaţiile neaşteptate  
care apar în mijlocul unor momente de calm 
existenţial.

Lumea reală pare a fi construită în 
întregime pe principiul Adevărului, în timp 
ce lumea fictivă pare a se baza mai mult pe 
Încredere. Adevărul este esenţial şi el în cazul 
lumii fictive, deoarece noi putem considera 
scena prezentată mai sus ca fiind adevărată 
în aceeaşi măsură în care o vedem ca fiind 
posibil adevărată. Astfel sesizăm că Eminescu 
încheie acel pact ficţional cu cititorul, realizând 
o „suspendare a incredulităţii”.  Acceptarea 
acestui pact este mutuală: cititorul crede 
că scenele citite sunt reale, că Toma Nour a 
existat şi chiar l-a urmat pe Ioan în revoluţie 
asistând la ororile acesteia, scene pe care 
autorul l-a redactat, prefăcându-se la rândul 
său, sub vălul acelui „eu” narativ ce dă o notă 
de autenticitate, că relatează nişte fapte reale.

Ar trebui să preluăm distincţia făcută 
în cazul cititorului pentru a o aplica autorului, 
există astfel un autor empric, ascuns, un fel de 
deus otiosus, omniprezent, omnipotent, care 
însă nu se implică în naraţiune în mod direct şi 
un autor model care se face simţit în text prin 
prezenţa comentariilor directe regăsite în text. 
L-am identifica astfel pe Eminescu autorului 
empiric, ascuns, şi pe naratorul prim autorului 
model în prima parte a romanului, autor peste 
care se suprapune un personaj şi un narator în 
acelaşi timp reprezentat de către Toma Nour.   

Interesant este şi urmărirea dezvoltării 
timpului narativ al acestui roman, pe langa 
relaţiile de mai sus. Asistăm astfel la o defalcare 
a timpului narativ pe mai multe planuri: unul 

al naratorului, unul al lui Toma Nour şi unul 
oniric, al visului. Cele trei planuri temporale 
se întrepătrund în permanenţă, neexistând o 
puritate a lor proprie. 

Planul naratorului pare a include în el 
planul lui Toma Nour din momentul în care cei 
doi se întâlnesc şi până când naratorul prim 
„iese” din scenă, lăsând locul naratorului – 
personaj  care este Toma Nour. Acest moment 
al rupturii, sau mai bine zis al despărţirii 
planurilor temporale este reprezentat de 
momentul în care naratorul se decide să ne 
dezvăluie manuscrisul lui Toma Nour. Odată 
cu „Iată manuscriptul:” ne întoarcem în timp 
în momentul în care  naratorul-personaj se 
decide să înceapă povestea vieţii sale. Putem 
considera acest moment momentul T1 al 
planului lui Toma Nour. Povestea se derulează 
apoi nestingherită. Mama lui Toma moare, 
băiatul simte prezenţa aripii morţii şi trece 
brusc, pentru câteva momente în planul oniric, 
prin un prim vis care-l îndepărtează de un 
aşa zis plan real. Revenit din „călătoria ” în 
planul oniric, momentele temporale se succed 
nestingherite: băiatul creşte, pleacă la Cluj, îl 
întâlneşte pe Ioan şi asistă la sfârşitul tragic 
al iubitei acestuia, Sofia, dar şi la durerea 
prietenului său; o întîlneşte pe Poesis, sora 
Sofiei, simte primii fiori ai dragostei, participă 
la începutul revoluţiei din 1848 din Transilvania, 
pentru a intervenii apoi momentul care va 
fi premisa unei noi evadării în plan oniric: 
trădarea fetei şi decizia lui de a  se sinucide. 
Această nouă evadare pare a fi o mise en 
abîme, Toma Nour are viziunea moartei Poesis, 
aflând, peste câteva alte momente temporale. 
că aceasta a survenit chiar în momentul 
evadării sale în planul oniric.

Revenit în plan real, viaţa lui Toma 
continuă. Se retrage în satul natal, îl reîntâlneşte 
pe Ioan, asistă la tragediile revoluţiei,  pentru 
a evada din nou în vis după ce asistă la 
episodul groaznic din casa preotului. Ia parte 
la revoluţie pentru a fi martor la martiriul 
prietenului său, la răzbunarea morţii acestuia. 
Odată încheiat momentul răzbunării morţii lui 
Ioan revenim brusc în planul naratorului care 
aduce nişte explicaţii pentru lipsa unor pagini 
(a spiritului continuu) ale manuscrisului. Ne 
întoarcem apoi în planul lui Toma pentru a 
asista la revenirea acestuia în satul natal, la 
moartea tatălui, de data aceasta neurmată de 
nici o evadare în oniric, la întoarcerea la Cluj şi 
la descoperirea morţii lui Poesis.

Firele planurilor temporale se împletesc 
şi se despletesc în continuu, într-un mod care 
însă la un moment dat nu mai surprinde, ci este 
bănuit de cititor. Sesizăm astfel că de fiecare 
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dată când Toma Nour se află în apropierea 
morţii, el va fugi de aceasta, evadând în oniric 
sau îndepărtându-se la propriu de locul bântuit 
de îngerul negru.

Momentele temporale sunt fie mai 
accelerate, fie mai încetinite ajungându-se 
chiar la zăbavă uneori. Astfel, naratorul se 
opreşte asupra momentului descrierii camerei 
lui Toma Nour mai multe timp descriind astfel 
fără grabă ceea ce este de regulă surprins 
în câteva fracţiuni de secundă. În schimb 
trece cu repeziciune peste momente cum ar 
fi celelalte întâlniri ale sale cu Toma, timpul 
petrecut departe de acesta. Acelaşi procedeu 
îl sesizăm şi la Toma Nour care povesteşte cu 
lux de amănunte episodul din casa preotului, 
pentru a schiţa apoi celelalte evenimente din 
acea noapte, evenimente care se întind pe o 
perioadă de timp mult mai lungă. Procedeul 
este explicabil prin faptul că naratorul insistă 
asupra momentelor care lui i se par importante 
pentru a explica cititorului-model o situaţie, o 
atitudine comportamentală.

Aceste procedee de accelerare, 
încetinire, zăbavă au ca scop, conform 
demonstraţiei lui Eco, încetinirea timpului 
lecturii pentru a permite cititorului să capete 
acel ritm necesar unei bune perceperii a 
textului, ajungându-se la o  neconcordanţă 
între timpul fabulei şi timpul discursului, care 
se anulează practic în timpul discursului prin o 
identificare temporală a celor două dimensiuni, 
care practic au aceeaşi durată.

Astfel, putem cu ajutorul discursului şi 
instanţei sale temporale identifica un plan în 
care Ficţiunea poate fi considerată realitate, 
prin simplul fapt că între timpul fabulei şi 
timpul discursului nu există nici o disociere.

Eco subliniază în sfârşitul lucrării 
sale „Șase plimbări în pădurea narativă” că 
uneori Ficţiunea apare în viaţa reală şi noi o 
căutăm în ceea ce este la îndemână. Putem 
astfel  căuta realitatea în pădurea narativă a 
romanului eminescian, asumându-ne riscul fie 
de a nu o găsi niciodată şi de a rătăci astfel 
la nesfârşit în această pădure fie de a o găsi 
şi de a ieşi din această pădure care brusc 
dispare, devenind un loc real, obişnuit, istoric. 
Putem de asemenea prelua explicaţia dată 
de Umberto Eco la sfârşitul romanului „Insula 
din ziua de ieri”(1)  transformându-l astfel 
şi răspunzând intrebărilor cititorului empric, 
asigurându-l că într-adevăr Toma Nour a scris 

acel manuscris, întărind astfel prin cine ştie 
ce documente istorice afirmaţia naratorului 
prim al romanului, însă nu trebuie să uităm 
că uneori ne prefacem că povestim lucruri 
adevărate. A înceta să te prefaci, înseamnă a 
nega Ficţiunea şi în mod automat înseamnă a 
nega acel spaţiu misterios al pădurii. A nega 
înseamnă a-ţi asuma o cunoaştere totală, a 
renunţa la mitul povestirii şi a te scufunda în 
realitatea istorică. Romanul eminescian pare 
atât de credibil încât uiţi că trebuie să negi  
Ficţiunea şi ţi-o asumi în acelaşi mod în care îţi 
asumi rătătcirea în pădurea noastră narativă. 

Miron SCOROBETE

„LÂNA DE AUR” - EXPEDIŢIA 
ARGONAUŢILOR – O EPOPEE 

TRACO-DACICĂ

Obsesia aurului dacic a fost cea care a 
generat legenda argonauţilor.

De fapt, în legendă, grecii refac, 
ideatic, ficţional, în sens invers, traseul 
pe care cândva, în vremuri imemoriale, îl 
parcurseseră efectiv coborând din nord. 
Rămăseseră de atunci în subconştient cu 
imaginea existenţei în acel nord a unei 
fabuloase comori de aur şi, prin intermediul 
argonauţilor, purced acum cu imaginaţia 
îndărăt în căutarea ei.1

Că acel tezaur e cel dacic o dovedesc o 
mulţime de indicii care nu mai lasă loc nici 
unui dubiu, nici unei marje de eroare. Aşa 
cum experţii în studierea metalelor pe bază 
de analize pot determina cu exactitate natura 
aurului dintr’un obiect – locul de origine, dacă e 
de mină sau de râu, a fost prelucrat în vechime 
sau recent, prin turnare sau prin ciocănire, – 
şi noi, dacă avem pregătirea necesară şi mai 
suntem înzestraţi şi cu o intuiţie care să nu 
dea greş, avem posibilitatea să facem aceeaşi 
operaţiune în structura unei opere artistice 
nemateriale, în cazul de faţă a unei celebre 

1După ce am scris acest  text, am găsit o confirmare a celor susţinute de el în revista Descoperă (13 iunie 2011, „Povestea aurului 
românesc”): „Între popoarele antice, primii care au fost atraşi ca un magnet de aurul dacilor nu au fost romanii, aşa cum se crede 
obişnuit, ci primele triburi de greci care, în migraţia lor spre teritoriul de astăzi al Greciei, au trecut prin Munţii Apuseni, unde au 
jefuit zăcămintele de aur local, din care şi-au făcut monede. Unele studii istorico-lingvistice au sugerat chiar că termenul vechi 
grecesc pentru aur – chrysos – ar proveni de la numele Crişurilor, râurile noastre care străbat ţinuturile aurifere. Alte cercetări 
susţin că primele monede de aur greceşti conţineau acelaşi tip de aur cu cel extras şi astăzi din Apuseni.”
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legende.

Iar indiciile de care avem nevoie pentru 
a determina originea aurului argonautic ne 
sunt oferite chiar de la început şi ele continuă 
să ni se prezinte din belşug pe tot parcursul 
naraţiunii.

Să ne reamintim punctul de plecare (de 
declanşare) a expediţiei. Un rege din Beoţia 
are doi copii: un fiu, Frixos, şi o fiică, Helle. 
Deşi de viţă zeiască – regele e fiul lui Eol, zeul 
vântului, – apucăturile lui sunt cât se poate 
de pământene, întâlnite până în zilele noastre, 
ba în zilele noastre cu şi mai mare frecvenţă, 
la tot pasul. El o părăseşte pe soţia lui, deşi şi 
aceasta era de neam din Olimp, Nefele, zeiţa 
norilor, şi o ia pe una, Ino. Aceasta, ca toate 
mamele vitrege din basme şi adesea şi din 
realitate, „nu-i putea suferi pe copiii din prima 
căsătorie a soţului ei şi îşi puse în gând să-i 
ducă la pieire” (cităm din N. A. Kun, Legendele 
şi miturile Greciei antice. Bucureşti: Editura 
Ştiinţifică, 1958, cea mai corectă şi coerentă 
repovestire a mitologiei elene). Ea provoacă o 
mare foamete în zonă şi îi inoculează regelui, 
ca soluţie obligatorie pentru ca ogoarele să 
rodească din nou, ideea jertfirii fiului său. Ca să 
salveze cetatea, regele consimte la producerea 
tragediei, convins că teribilul verdict vine de la 
zei şi nicidecum de la scorpia de măştehoaie.

„Se făcură toate pregătirile pentru 
aducerea jertfei. Tânărul Frixos urma să 
cadă sub cuţitul preotului. Iată însă că se ivi 
berbecul cu lâna de aur, dar al zeului Hermes, 
pe care-l trimise zeiţa Nefele, mama lui Frixos, 
să-i scape copiii de primejdie. Frixos şi Helle 
se aşezară pe spinarea berbecului cu lâna de 
aur, care-i duse prin văzduh departe, spre 
miazănoapte.”

Cititorul obişnuit, atent doar la 
desfăşurarea naraţiunii, întradevăr captivantă, 
parcurge pasajul şi trece nerăbdător mai 
departe să vadă ce se întâmplă cu fugarii şi cu 
cei plecaţi în căutarea lor. Noi însă –  am stabilit 
doar – facem analiza „aurului”, operaţiune 
pentru care extragem indiciile de care avem 
nevoie. Şi suntem norocoşi: într’un singur 
alineat, ni se oferă trei.

Reţinem astfel că berbecul cu lâna de 
aur este „dar al zeului Hermes”. Hermes însă, 
oricât de zeu şi oricât de generos, nu poate nici 
el împrăştia daruri oricui. Are şi el odraslele 
sale. Căci iată ce ne spune Herodot: regii traci 
„cinstesc dintre zei pe Hermes şi jură pe el, 
susţinând că se trag din acesta.”2

Apoi, berbecul cu lâna de aur îi duse 

pe cei doi fraţi prin văzduh „departe, spre 
miazănoapte”, spre acele zone de unde elenii 
îşi amintesc ca prin vis că au venit strămoşii 
lor, zone în care acei strămoşi au văzut munţi 
întregi de aur.

Şi, în sfârşit, forma în care în legendă ne 
apare aurul. Formă cu totul neobişnuită: nu 
un vas de aur, nu un palat de aur ca acelea 
din basme, nu movile din bani de aur cum se 
găsesc în comori, ci lână de aur. Un „berbec cu 
lâna de aur”, nemaiîntâlnit în nici o poveste, 
nu poate aparţine decât unui neam de ciobani, 
neam al cărui emblemă spirituală e Mioriţa3.

Mergând acum pe firul poveştii, cum 
fugarii treceau în zbor pe deasupra mării, fata 
cade de pe spinarea berbecului şi se îneacă 
în locul care, după ea, se va numi Hellespont 
(Dardanele). Băiatul ajunge într’o ţară 
îndepărtată, Colhida, unde Aietas, regele local 
îl aduce berbecul jertfă lui Zeus, iar blana de 
aur o atârnă în dumbrava sfântă a lui Ares, 
punând-o sub paza unui balaur fioros. Lui 
Frixos, când se face mare, îi dă de soţie pe 
prima dintre fiicele sale.

Între timp, unui văr al lui Frixos, rege şi 
el într’o cetate a elenilor, i se naşte un fiu de 
o frumuseţe răpitoare – oamenii îl priveau ca 
pe un zeu, – Iason. Acestuia, după ce trece 
de douăzeci de ani, i se încredinţează sarcina 
dificilă de a aduce din acele depărtări lâna de 
aur.

I se construieşte o corabie, „Argo”, iar 
el îşi adună o echipă de războinici în stare de 
a înfrunta orice adversităţi,  –  navigatorii pe 
„Argo”, „argonauţii”. Nu lipsea dintre aceştia 
nici cel mai puternic dintre eroi, Heracle. Noi 
îi reţinem însă, cu deosebire, pe doi dintre ei, 
Kalais şi Zethes, fiii lui Boreu. Se mai remarcă 
Orfeu, care, cum ştim, nu excelează în 
mânuirea armelor, dar e neîntrecut cântăreţ, 
iar argonauţii se dovedesc a fi nu numai 
luptători de elită ci şi amatori de muzică bună 
pentru că „îi ascultau fermecaţi cântarea”.

Ares, în dumbrava sacră a căruia e 
atârnată lâna de aur, e zeu trac.

 Tot trac e Orfeu. Ovidiu, exilat la Tomis, 
adresându-i-se regelui get Cotiso şi lăudându-l 
pentru talentul său poetic, îl pune alături 
de Orfeu cu care regele-poet se înrudeşte 
nu numai prin sânge ci şi prin harul artistic: 
„Orfeu, deci, nu e singur poet pe-aceste 
locuri”. Etnia lui Orfeu o precizează şi Strabon: 
„Muzica în întregimea ei este socotită tracică 
[…] Şi cei care au practicat vechea muzică se 
spune că erau tot traci, anume Orfeu, Musaios 

2 Herodot. Istorii, V, 7, în F. H. D. R.., vol. I, p. 67.
3 Un „dalb de păcurar” dintr’o colindă spune: „Că eu că mi-ş am/Doi berbeci de-i lai/Din stâna lui Crai/Cu lâna de-argint/Lanţ 
până’n pământ… (Scorobete, Miron. Dacia edenică, ed. II, Cluj: Editura Renaşterea, 2010, p.  229). Or, acolo unde existau berbeci 
cu lâna de argint, cu siguranţă erau şi din cei cu lâna de aur.
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şi Thamirys.”4

Dar traci sunt şi Kalais şi Zethes (până 
la urmă se vede că Argo era înţesată de traci) 
pentru că ei sunt fiii lui Boreu, definit de 
Hesiod astfel: „Vânt ce din tracica ţară, de cai 
hrănitoare, în marea/ Largă suflând, o’ntărâtă 
[...] Când răscoleşte al Traciei crivăţ (Boreu) 
grămada de nouri...”5 Dacii, ramura cea mai 
nordică a tracilor, situaţi deci dincolo de Boreu, 
erau supranumiţi „hiperborei”.

Drumeţia argonauţilor e narată 
amănunţit în legendele mitologice greceşti. 
„După o scurtă călătorie, se spune la un moment 
dat, argonauţii ajunseră la ţărmurile Mysiei”.6 
Apoi: „În dimineaţa zilei următoare, argonauţii 
traseră la ţărmul Bithyniei.”7 Şi Mysia, cea în 
care se afla Troia, provincie locuită de moesii 
veniţi de la Dunăre, şi Bithynia erau ţinuturi 
tracice (despre traci spunea Herodot că „au 
trecut în Asia şi s’au numit bitini”). 

Ca imediat: „În dimineaţa următoare, 
argonauţii plecară mai departe. Curând ei 
ajunseră la ţărmurile Traciei şi coborâră de pe 
corabie ca să ia merinde şi apă. Pe ţărmul mării 
văzură o casă şi se îndreptară spre ea. Le ieşi 
înainte un bătrân orb şi slab care abia se mai 
ţinea pe picioare şi tremura ca varga […] Din 
spusele  bătrânului aflară că el este Fineus, 
fiul lui Agenor, şi că mai demult fusese rege 
al Traciei. El a fost însă pedepsit de Apollon 
(alt zeu trac, n.n.) pentru că folosise fără 
cumpătare darul profeţiei cu care îl înzestrase 
acest zeu şi dezvăluise oamenilor tainele lui 
Zeus […] Zeii îi vestiseră lui Fineus că el nu va 
scăpa de această pedeapsă decât atunci când 
la el vor veni argonauţii, printre care se vor 
afla şi cei doi fii înaripaţi ai lui Boreas: Zethes 
şi Kalais”8… Probleme interne ale tracilor, ei 
între ei, cum vedem.

Urmează însă un episod înspăimântător: 
„Argonauţii nu zăboviră multă vreme la Fineus 
(în Tracia), căci se grăbeau să meargă mai 
departe. «Argo» înainta iarăşi iute pe malurile 
mării. Deodată, din depărtare se auzi un 
zgomot. Zgomotul era tot mai limpede şi mai 
puternic şi semăna cu vuietul furtunii care se 
apropie, înăbuşit din când în când parcă de 
tunete. Se arătară şi Stâncile Symplegade. Eroii 
văzură cum stâncile acestea se îndepărtează şi 
apoi, cu un bubuit asurzitor, se ciocnesc una 
de alta…”

Suntem tentaţi să nu luăm prea în 

serios cele descrise şi să le considerăm ca 
fiind doar motivul adeseori întâlnit în basme, 
acela cu munţii care se bat în capete, dar 
am greşi profund. Suntem martorii oculari ai 
unui fenomen care s’a chiar întâmplat. Avem 
descrierea cu o exactitate reportericească 
a ruperii barajului natural ce separa Marea 
Mediterană de Marea Neagră şi formarea 
trecătoarei Bosfor.

Amintirea cumplitei catastrofe s’a păstrat 
şi în mitologia românească. Nicolae Densuşianu 
menţionează o tradiţie înregistrată în comuna 
Habud din judeţul Prahova: „Pământul acestei 
ţări, ne spune această tradiţiune, mai demult 
era acoperit cu apă şi niciodată nu se putea 
scurge, fiindcă la Marea Neagră era un munte 
de piatră […] dar a venit un cutremur mare 
şi a rupt acel munte în două şi îndată apa s’a 
scurs în mare.” George Brancovici, în Cronica 
sa scrisă pe la 1688-l690, spune la rândul 
său, pe baza celor auzite din bătrâni, că, prin 
ruperea zăgazului de la Bosfor, „au intrat 
marea neagră în marea albă, şi zic să fi rămas 
uscat ţara Moldovei, ţara Muntenească şi ţara 
Ardealului.”9

Dar să revenim la argonauţi, a căror 
spaimă acum o împărtăşim şi noi, preveniţi că 
nu mai e vorba de o poveste ci de dezlănţuirea 
unui diluviu real. Iată: „Marea clocotea în jurul 
lor (a stâncilor) şi stropi uriaşi se înălţau până 
la cer de fiecare dată când stâncile se ciocneau 
între ele. Iar când stâncile se îndepărtau din 
nou, valurile se roteau între ele într’un vârtej 
năprasnic. 

Eroii îşi amintiră că Fineus (bătrânul 
rege trac) îi sfătuise să dea drumul înainte 
unui porumbel; dacă acesta trece cu bine, 
atunci şi «Argo» va pluti nevătămată printre 
Symplegade…” Stâncile „se ciocniră cu un 
zgomot ca de tunet şi iarăşi se îndepărtară 
una de alta. Un val uriaş cu creasta înspumată 
prinse corabia şi o aruncă în strâmtoare, dar 
alt val o împinse înapoi. Talazurile clocoteau în 
jur. Vâslele se îndoiau. «Argo» trosnea şi era 
gata să se scufunde sub greutatea valurilor. 
Un val cât un munte se ridică şi se prăvăli 
asupra corăbiei şi o învârti ca pe o luntre 
şubredă… Apoi stâncile se îndepărtară din nou 
şi încremeniră pe vecie de ambele părţi ale 
strâmtorii.”10

Bine, va spune un sceptic, pentru 
că un sceptic e obligatoriu să fie de faţă la 

4 Strabon. Geografia, X, 3, 17. 
5 Hesiod. Munci şi zile. Traducere din limba greacă de Șt. Bezdechi. Bucureşti: Editura ştiinţifică, 1957, vers. 105-pp. 65;67.
6 Legendele şi miturile…, p. 216.
7 Idem, p. 217.
8 Ibidem, p. 218.
9 Densuşianu, Nicolae. Dacia preistorică. Cu o prefaţă de Dr. C. I. Istrati. Bucureşti: Institutul de Arte Grafice “Carol Göbl”, S-sor 
Ioan St. Rasidescu, 1913, p. 16.
10 Legendele şi miturile…, p. 220.
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orice dezbatere serioasă, dar de unde avem 
noi proba că textul descrie un fapt real şi 
nu unul doar închipuit de fantezia şirului de 
povestitori ai legendei? Faptul că mitologiei 
elene (sau, ca să fim mai corecţi, mitologiei 
tracice înregistrată de greci) îi aducem în 
sprijin mitologia românească nu scoate deloc 
episodul din condiţia de mitologic şi nu-l  
validează ca realitate. Care e dovada?

Dovada e informaţia care de curând 
a făcut senzaţie în lumea întreagă, lansată 
sub stupefiantul titlu: „Potopul s’a petrecut 
în Marea Neagră”. Savanţii geologi Wiliam 
Ryan şi Walter Pitman de la „Lamont-Doherty 
Observatorium” din New York, după ce 
ani de zile au studiat problema Potopului 
biblic, pe bază de dovezi peremptorii au 
ajuns la concluzia că diluviul s’a petrecut în 
Marea Neagră, în urmă cu 10.000 de ani, 
prin fisurarea fâşiei de uscat a Bosforului 
şi revărsarea catastrofală a apelor Mării 
Mediterane asupra Mării Negre. „Pentru 
locuitorii din zonă, spun cercetătorii 
americani, trebuie să fi fost un infern.” 
Situarea Potopului în această regiune, susţin 
ei, explică şi faptul că arca lui Noe a ajuns pe 
muntele Ararat.

Am ajuns deci, ceea ce nu ne aşteptam câtuşi 
de puţin pentru că plecasem pe urmele unei 
poveşti, ca în legenda argonauţilor să dăm 
peste un reportaj de un realism cu totul 
bulversant al Potopului, aşa cum acesta 
s’a manifestat la porţile Pontului Euxin. 
Iar, ceea ce nici savanţii americani nu au 
observat, avem un martor, acelaşi, şi în cazul 
Potopului biblic şi în legenda argonauţilor: 
porumbelul căruia şi Noe şi argonauţii i-au 
dat drumul pune semnul egalităţii între cele 
două descrieri ale catastrofei, este el însuşi 
mărturia că suntem în prezenţa aceluiaşi 
fenomen relatat de două surse.

Gata să fie spulberată de valurile cât 
munţii, corabia argonauţilor e salvată în cele 
din urmă de zeiţa Athena. Nu acelaşi noroc 
l-au avut însă alte ambarcaţiuni din câte se 
vor fi nimerit pe acolo. Relicvele acestora ca 
şi ruinele cetăţilor acoperite de apele acelui 
tsunami cum altul pe planetă nu se mai 
văzuse le va descoperi după zece mii de ani, 
în zilele noastre, Dr. Robert Ballard a cărui 
pasiune de o viaţă e căutarea de corăbii 
scufundate. După prima sa expediţie pontică, 
celebrul explorator denumea Marea Neagră 
drept „cea mai misterioasă mare din lume” 
şi adăuga: „În adâncurile ei zac enigmele 
istoriei care mă recheamă şi în căutarea 
cărora voi reveni; voi reveni de multe ori.”

Concentrată la maximum, continuarea 
călătoriei argonauţilor ar putea fi rezumată 
astfel. Scăpaţi cu bine de furia Potopului, 
după un scurt popas în insula lui Ares, ei 
ajung în sfârşit în Colhida, ţara în care 
era bine păzită lâna de aur. Cum crudul 
rege Aietas nu avea de gând să cedeze o 
asemenea nepreţuită comoară, argonauţii 
apelează la fiica sa mai mică, vrăjitoarea 
Medeea, singura care îi putea ajuta să-şi 
înfăptuiască visul. Aceasta, îndrăgostită de 
Iason, îl ajută să răpească lâna de aur cu 
care, după multe peripeţii comparabile cu 
cele ale lui Ulise, argonauţii revin în Elada.

Noi, cunoscând acum acest 
desfăşurător, nu-l vom mai urmări în 
curgerea lui ci ne vom concentra atenţia 
asupra acelor elemente ce ne indică natura 
lânii de aur ca fiind dacică.  

Vom reţine mai întâi că insula în care 
argonauţii, după ce au scăpat de catastrofa 
de la stâncile Symplegade, fac primul popas e 
a lui Ares care, cum ştim, e zeu trac şi, cum 
exploratorii navigau pe Marea Neagră, ea nu 
poate fi decât Insula Șerpilor (Leuke-Albă, a 
„Fericiţilor”, a lui Ahile), singura existentă în 
Pontul Euxin.

 Ca, în sfârşit, după ce am constatat că 
toată aventura se petrece în universul tracic, 
să ajungem la localizarea exactă a fascinantei 
zone aurifere, cea care ne-a adus aici.

Iată momentul ajungerii în ţara în 
care se afla lâna de aur, ţinta călătoriei 
argonauţilor: „Ţărmul era aproape. Se ivi 
gura râului Fasis. Argonauţii înaintară în susul 
apei şi se opriră într’un cot al râului, năpădit 
de stufăriş […] Apoi eroii adormiră liniştiţi. 
Erau în Colhida…”

După răpirea blănii de aur, ei, urmăriţi 
de oştile lui Aietas, vâslesc să se îndepărteze 
cât mai repede. „În sfârşit, în zare se arătară 
ţărmurile Sciţiei. Argonauţii hotărâră să 
plutească în susul Istrului […] ajunseră în 
delta Istrului […] argonauţii plecară iute în 
susul Istrului.”

Râul Fasis din Colhida nu e decât acelaşi râu 
pe care Moise în Întâia sa Carte (Geneza, 
Facerea) îl numea Fison, Istrul adică. 

Colhida din legendă, aşadar, cea de pe 
râul Fasis, deţinătoarea lânii de aur, reiese 
cu limpezime, e „Ţara Vlahia” (HaV’lah) din 
Biblie, cea despre care Moise scria că „o 
înconjură” Fisonul şi că în ea „se află aur”.

Dar să părăsim zona legendelor, să 
ieşim şi din registrul datelor oferite de istorie 
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şi să plonjăm într’o „transmisie live”, să-l 
ascultăm pe cineva demn de toată încrederea 
aflat la faţa locului şi care cu cea mai mare 
precizie ne va indica spaţiul geografic în care 
se află Colhida: „Nici Dunărea nu poate să 
mă păzească bine/De hoarda meteree, de 
geţi, iazigi şi colhi.” E Ovidiu, înspăimântat 
de hoarda triburilor de geţi, între care colhii, 
locuitori în nordul Dunării, mereu puşi pe 
trecerea fluviului şi ameninţând Dobrogea, 
locul surghiunului său. Colhida, deţinătoarea 
„lânii de aur”, e deci 

Ţara geţilor, cea de peste Dunăre. 

Iuliu-Marius MORARIU

Baroc și Contrareformă în Europa 
secolului XVII

Introducere
Importanţa pe care a exercitat-o barocul 

asupra culturii europene a secolelor XVI-XVIII 
este una covârşitoare, fapt ce explică bogăţia 
literaturii de specialitate afierosite acestei 
teme de către specialiştii contemporani 
şi nu numai,1 aceştia analizând, pe lângă 
modificările arhitecturale pe care le aduce ea şi 
,,manifestările artistice şi tendinţele literare”2, 
precum şi alte aspecte deosebit de importante 
ale sale 

Modificările aduse de el în plan cultural, 
social, economic, arhitectural şi în multe alte 
domenii, precum şi divergenţele de opinii pe 
care specialiştii le-au avut privitor la această 
perioadă sunt apodictic semne ale importanţei 
şi valorii acestei perioade.

Deosebit de importantă este de asemenea 
şi relaţia dintre baroc şi Contrareformă, 
cu atât mai mult cu cât anumiţi specialişti 

susţin influenţarea acestuia de către cea din 
urmă3, precum şi datorită influenţei pe care 
amândouă au exercitat-o asupra dezvoltării 
vieţii şi culturii europene în perioade care se 
suprapun din punct de vedere cronologic. 

Datorită importanţei celor două şi a 
legăturilor de interdependenţă existente 
între ele, am decis ca în paginile următoare 
să analizez raportul existent între cele două 
curente (unul cultural, altuul religios), să 
punctez similitudinile, influenţa exercitată de 
unul asupra celuilalt şi să prezint, prin prisma 
lor, imaginea culturală, socială şi economică a 
Europei în secolele XVI-XVVIII. 

În cadrul studiului voi avea în vedere 
bibliografia de specialitate, respectiv izvoarele 
baroce, constituite din diferite cronici ale 
vremii, din opere literare, dar şi din altfel 
de opere (ca de exemplu, cele religioase), 
precum şi literatura mai nouă care se ocupă 
cu analizarea acestei perioade şi cu reliefarea 
caracteristicilor ei, sursele bibliografice fiindu-
mi utile în argumentarea afirmaţiilor din cadrul 
prezentului studiu.

Precizări terminologice  

Înainte de a vorbi despre raportul dintre 
baroc şi contrareformă în Europa celui de-al 
optsprezecelea veac, este necesară definirea 
celor doi termeni de bază, care circumscriu 
subiectul tratat.

Cel dintâi dintre termenii utilizaţi în titlul 
cercetării de faţă, barocul, este definit de către 
,,Dicţionarul Explicativ al Limbii Române” ca 
fiind: ,,stil în arhitectură, pictură, literatură, 
muzică, predominant între sfârşitul Renaşterii 
şi mijlocul sec. XVIII, care cultivă libertatea 
şi monumentalitatea formelor, ornamentaţia 
excesivă, inventivitatea şi fantezia exprimării; 
stil de la sfârşitul perioadelor clasice, în care 
forma se dezvoltă în dauna conţinutului”4.
 Istoricii literari arată că el vine, din 
punct de vedere cronologic, după Renaştere şi 
Manierism5, unii considerându-l o continuare 
a acestuia6, în timp ce alţii susţin că el este o 
urmare a conciliului de la Trident şi că vine să 
cenzureze imoralitatea specifică până adunci 
renaşterii. În acest sens, istoricul G. Oprescu 
spune în manualul său de istoria artei, 

1 Iată, de exemplu, o analiză a artei baroce deosebit de frumoasă şi de bine fundamentată: Diana Adamek, Ochiul de Linx. Barocul 
şi revenirile sale, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004. 
2 Rosariu Villar, coord., Omul baroc,  Editura Polirom, Iaşi, 2000, p. 7. 
3 Mihai Manea, Mic dicţionar de termeni istorici, Editura All Educaţional, Bucureşti, 1999, p. 32.
4 Academia Română, Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan”, Dicţionarul  Explicativ al Limbii Române (DEX), Ediţia a II-a, Editura 
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996, p. 86 (s.v. baroc).
5 Dan Păcurariu, Istoria artelor de la origini până în prezent – compendiu,  Editura Victor, Bucureşti, 1999, p. 194. Cf. Mihail V. 
Alpatov, Istoria artei,  vol. II - ,,Arta Renaşterii şi a epocii moderne”, Editura Meridiane, Bucureşti, 1965, pp. 136-171. Pentru 
prezentarea pe larg şi deswcrierea amănunţită a celui din urmă curent care precede barocul, a se vedea. Ibidem, pp. 136-140. 
6 Dan Păcurariu, op. cit., p. 194. În acest sens, el spune: ,,Barocul reprezintă continuitatea Renaşterii în secolele XVII şi XVIIII, 
continuare care se face prin amplificarea laturii decorative a lucrărilor artistice” Ibidem,  p. 194.
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privitor la raportul dintre Renaştere şi Baroc: 
,,Modestia şi severitatea concepţiei se cuvine 
să înlocuiască libertatea abuzivă care domnise 
până atunci în casa Domnului”.7

El este aşadar un curent cultural apărut, 
dacă ar fi să dăm crezare ideilor exprimate de 
cercetătorii anterior pomeniţi, ca o reacţie la 
ceea ce a însemnat Renaşterea din punct de 
vedere al moralului şi imoralului. Domeniile 
asupra căruia şi-a pus amprenta şi în cadrul 
cărora se remarcă caracteristici speciale ale 
acestuia sunt: pictura, sculptura şi arhitectura8.

Locul său de naştere este Italia9, formele 
sale fiind multiple, ca de altfel şi stilurile (una 
dintre formele curente ale artei barocului fiind 
stilul iezuit)10, iar arta dominantă în noul curent 
cultural este apodictic arhitectura11. 

În ceea ce priveşte denumirea sa, 
aici părerile sunt împărţite. Majoritatea 
cercetătorilor susţin că el este de origine 
iberică  şi că desemna iniţial o perlă imperfectă, 
asimetrică, în comparaţie cu una perfectă.12 
Datorită faptului că acesta se baza şi el pe 
asimetrie, acesta s-ar fi perpetuat şi s-ar 
fi generalizat ulterior pentru acest curent. 
Alţi cercetători susţin însă opinii diferite. De 
exemplu,  Mihail. Alpatov, susţine că ,,cuvântul 
baric desemna iniţial unul dintre silogismele 
logicii universale”13, fără a explicita mai pe 
larg semnificaţia cuvântului. Probabil şi acel 
silogism se referea tot la simetrie, ceea ce ar 
face explicaţia plauzibilă. 

Cert este însă că amândouă afirmaţiile 
sunt valabile, dacă ar fi să-i dăm crezare 
lui John Rupert Martin, care arată că el era 
atât o denumire de perlă cât şi o formulă 
mnemotehnică ce desemna silogismul celui 
de-al patrulea mod din figura a doua a logicii 
formale, lăsând însă deschisă discuţia şi altor 
variante posibile.14

Cel de-al doilea termen al analizei 
noastre, cel de contrareformă, este şi el unul 
cât se poate de complex, posedând o bogată 
încărcătură istorică.  Iată ce însemna el iniţial, 
conform opiniei unui istoric contemporan:

,,La început a fost utilizat pentru a 
descrie  evenimentele care au avut loc într-un 

număr mare de comunităţi germane separate, 
în secolul al XVII-lea, când o regiune care 
devenise protestantă în secolul anterior era 
reconvertită, deseori cu forţa, la catolicism”.15  
 Ulterior, acest termen îşi va extinde aria 
de acoperire, ajungând să  descrie o mişcare 
generalizată16 constând, conform istoricilor 
din actele Bisericii catolice de luptă împotriva 
protestantismului şi totodată de reformare a 
propriei religii şi culturi. Datorită importanţei 
sale din punct de vedere politic şi religios, mulţi 
dintre cercetători tind să se oprească doar 
asupra laturii sale istorice şi a celei politice, 
care a fost, ce-i drept deosebit de importantă. 
Dincolo de aceasta însă, contrareforma va 
aduce un suflu nou şi în teologie, în artă şi 
în multe alte domenii. Asupra celei din urmă, 
influenţa s-a concretizat în cea mai mare 
parte în ceea ce numim astăzi stilul baroc, 
fapt pentru care, în rândurile ce  urmează 
voma analiza influenţa sa asupra acestuia şi 
raporturile dintre cele două.

Baroc și contrareformă

 După cum am arătat mai sus, barocul 
reprezintă un curent cultural complex, cu 
ramificaţii în tot ceea ce înseamnă arta 
europeană a anumitor secole. Un istoric 
contemporan, încercând să ofere o definiţie care 
să fie în acelaşi timp complexă şi concentrată 
spunea despre el: ,,Sub denumirea generală 
de artă barocăeste cuprinsă  arta apuseană 
a secolelor XVII-XVIII, cu ,,stilul baroc”  al 
secolului al XVII-lea şi ,,stilul rococo” al 
secolului al XVIII-lea”.17

 Având în vedere faptul că barocul 
reprezintă un curent care a marcat existenţa 
lumii pe parcursul mai multor secole, pentru 
înţelegerea lui este necesară atât cunoaşterea 
elementelor şi evenimentelor precedente lui, 
cât şi a celor care i-au marcat fiinţarea. Astfel, 
secolul al XVI-lea este cel care va aduce, odată 
cu alte modificări şi Reforma, ca o mişcare de 
revoltă împotriva anumitor inadvertenţe din 
cadrul Bisericii apusene, cauzate în parte şi de 
anumite creaţii artistice, după cum remarcă 

7 G. Oprescu, Manual de istoria artei. barocul, Editura Meridiane, Bucureşti, 1985, p. 11.
8 Dan Păcurariu, op. cit., p. 194.
9 G. Oprescu,, op. cit.,  p. 13.
10 Ibidem,  p. 12.
11 Ibidem,  p. 14.
12 Ibidem, p. 14. Dan Păcurariu, op. cit., p. 194. f. John Rupert Martin, Barocul,  traducere Ana Oţel Șurianu, Editura Meridiane, 
Bucureşti, 1982, p. 7. Cf. Edgar Papu, Barocul ca tip de existenţă,,  vol. 1, col. ,,Biblioteca pentru toţi”, Editura Minerva, Bucureşti, 
1977, p. 75. 
13 Mihail V. Alpatov, op. cit.,  p. 153.
14 John Rupert Martin, op. cit., pp. 7-8.
15Keith Randell, Reforma catoilcă şi contrareforma,  traducere Raluca Mihai, col. ,,Acces la istorie”, vol. 26, Editura ALL, Bucureşti, 
2001, p. 1.
16 Ibidem, p. 1.
17 Gheorghe Ghiţescu, Antropologie artistică – Antichitatea, Evul Mediu, Renaşterea, Barocul, vol. 1, Editura All, Bucureşti, 2001, 
p. 339.
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unii cercetători: ,,Arta Renaşterii şi Umanismul 
(precursoare şi contemporane totodată 
reformei, s.n.) aduseseră setea  de cunoaştere, 
exaltaseră admiraţia faţă de idealul uman, al 
civilizaţiei antichităţii greco-romane, faţă de 
virtuţile individului şi ale frumuseţii terestre. În 
vreme ce încrederea în om crescuse, credinţa 
slăbise, la fel şi respectul pentru divinitate”.18

 Aşa se explică legătura strânsă ce va 
exista între baroc şi contrareformă, cea din 
urmă fiind cea care va determina apariţia 
acestui tip de artă, datorită$ modificărilor 
pe care le va aduce în tendinţele picturale, 
arhitecturale şi de alt fel, în arta vremii. 
Putem astfel spune, că, din punct de vedere 
ideologic, barocul a reprezentat, în artă, 
platforma program şi împlinirea idealului 
contrareformei încă de la începuturile ei, după 
cum arată unii cercetători: ,,Sub raportul 
istoric, arta barocă este legată de mişcarea 
religioasă a Contrareformei, unind operele 
angajate în lupta de recâştigare a credinţei, pe 
calea elocinţei, formelor şi retoricii subiectelor. 
Prin conţinutul său propagandistic, Barocul se 
opune formalismului manierist al secolului al 
XVI-lea, iar, prin apelul la forţele iraţionale  şi 
dezechilibrul formelor, este antiteza logicii şi 
armoniei artei apogeului Renaşterii”.19

 Analizând barocul în calitatea sa de 
curent cultural, trebuie incontestabil să 
remarcăm particularităţile sale în raport cu 
celelalte curente culturale.20 O parte dintre 
ele au fost deja evidenţiate anterior în cadrul 
lucrării, urmând să fie explicitate aici, în timp 
ce altele vor fi prezentate aici.
 În analiza curentului, trebuie avute în 
vedere şi îmnprejurările care au contribuit 
la apariţia barocului, care sunt de trei feluri: 
istorice, psihologice şi estetice. Cea dintâi este 
foarte importantă, un rol aparte aici având 
cu certitudine contrareforma, dar şi evoulţia 
artei şi necesitatea operării unor modificări: 
,,În acest sens s-a putut vorbi de un baroc al 
artei clasice greceşti, în epoca alexandrină, 
cum s-a vorbit de un baroc al goticului. Era 
natural deci ca, după formele armonioase ale 
Renaşterii, să asistăm la transformarea lor în 

elemente exagerate şi pletorice de care se va 
servi adesea barocul”.21

 Din punct de vedere psihologic, un rol 
în apariţia barocului l-au avut cu siguranţă şi 
multiplele schimbări de percepţie şi concepţie 
datorate Reformei, care au adus necesitatea 
desimetrizării şi, de ce nu, declişeizării. 
Altminteri, datorită necesităţii modificărilor din 
domeniul spiritual, acesta va avea consecinţe 
imense în toate domeniile spiritului22, şi îşi va 
face simţită prezenţa cu preponderenţă în arta 
eclesiastică, aflată în strânsă legătură cu acest 
domeniu. 

În ceea ce priveşte necesităţile estetice,  
în mod cert, ele au fost explicate, cel puţin 
parţial, prin citatul anterior. Cu certitudine, 
un rol în modificările de natură estetică l-au 
avut şi chestiuni privitoare la simţul artistic şi 
la anumite afinităţi culturale, şi chestiuni de 
organizare a spaţiului, dar şi pragmatismul23. 

Ca mişcare culturală, barocul se va 
întâlni apoi adesea cu cele trei domenii care 
au determinat apariţia lui, dat fiind faptul că 
va influenţa cu precădere trei domenii mari 
ale artei, respectiv: pictura, sculptura şi 
arhitectura24.

 În ceea ce priveşte pictura, în baroc, 
aici se va dezvolta, conform specialiştilor, arta 
decorativă şi cea dinamică a compoziţiilor. 
Ea va îmbrăţişa în acest sens trei direcţii de 
propagare, după cum urmează:
- cea Naturalistă, al cărei reprezentant principal 
a fost incontestabil Carravagio;
- o direcţie  rezultată din pictura rafinată şi 
decorativă a manierismului (Parmigianino, 
Corregio, Tintretto, Veronesse). Aceasta 
se caracterizează prin compoziţii bogate, 
dinamice, picturale, având cu precădere în 
prim plan personaje în atitudini extatice;
- direcţia clasicizantă, manifestată în special 
în Franţa.25 

În ceea ce priveşte sculptura, 
caracteristicile barocului se suprapun în cea 
mai mare parte cu cele ale picturii perioadei, în 
timp ce, în privinţa arhitecturii, cercetătorii sunt 
de părere că aici se continuă şi se îmbogăţeşte 
stilul manierist târziu. Din punct de vedere 

18 Adriana Botez Crainic, Istoria artelor plastice, vol. 2, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1997, p. 242.
19 Gheorghe Ghiţescu, op. cit., p. 339. Cf. Dan Păcurariu, op. cit., p. 194, care susţine că barocul reprezintă continuarea şi 
amplificarea ideilor Renaşterii şi Manierismului.
20 Cf. Grigore Arbore, Forma ca viziune. Consideraţii asupra barocului,  col. ,,Curente şi sinteze”, vol. 44, Editura Meridiane, 
Bucureşti, 1944, pp. 9-10, care spune: ,,Orice încercare de determinare a specificităţii artei unei epoci în raport cu alta se izbeşte 
de la bun început de problema identificării originalităţii contibuţiei individuale şi a reflexelor ei pe un plan mai larg. Nimeni nu este 
dispus să atribuie unui stil sau unui curent artistic caracteristici depersonalizate”. 
21 G. Oprescu, op. cit., p. 13.
22 Ibidem,  p. 10.
23 Ca în cazul catedralei Sf. Petru din Roma, exponent al acestei perioade, căreia i se ia din simetrie şi frumuseţe, dar care, datorită 
acestui fapt va deveni mai spaţioasă. Cf. Aihail V. Alpatov,  op. cit., p. 154.
24 Dan Păcurariu, op., cit., p. 194.
25 Ibidem,  p. 194. Pentru prezentarea şi analiza culturilor baroce definitorii în pictură, dar şi în sculptură şi arhitectură, asupra 
cărora nu vom insista însă, date fiind dimensiunile şi subiectul lucrării, a se vedea: Ibidem,  pp. 195-217.
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al structurii şi al adăugării de elemente noi, 
în această perioadă ,,se utilizează decoraţia 
sculptată şi pictată în trpome- l’oeil”.26

Dată fiind legătura barocului cu 
contrareforma, nu este deloc surprinzător 
faptul că barocul a debutat în Italia şi abia 
apoi s-a extins în Franţa, mediul Germanic şi 
în restul Eurpoei. Deloc surprinzător nu este 
nici debutul său ca şi current în pictura vremii, 
caracterizat printr-o reînviere a realismului, 
realizată de pictorul Carravagio27, care 
împreună cu alte nume de referinţă ale vremii, 
definesc prin lucrările lor, această perioadă, 
după cum arată unii istorici: ,,Spunem baroc şi 
primele nume care ne vin pe buze sunt ale lui 
Rubens, Bernini, Carravagio… Automatismele 
acestea sunt generate şi stimulate de un 
anume mod, consolidate cu timpul, de a 
gândi şi prezenta istoria artelor. Ea a fost şi 
este considerată încă o istorie a aporturilor 
personale la evoluţia unui limbaj, a unui mod 
de exprimare”.28

 Dincolo de aspectul adesea unilateral 
şi clişeistic pe care îl aduce prezentarea şi 
receptarea unui current cultural prin câţiva 
exponenţi reprezentativi, el are şi o latură 
pozitivă, premiţând particularizarea lui în 
raport cu alte curente, datorită trăsăturilor 
comune celor prezentaţi. Astfel, barocul se 
defineşte prin operele celor mai sus menţionaţi 
şi prin caracteristicile lor. Legătura lui cu 
Contrareforma, cu Renaşterea şi Manierismul 
care îl preced şi celelalte trăsături ale sale, 
pot fi definite prin analizarea comparativă a 
pictorilor reprezentativi ai perioadei baroce.
 În concluzie, putem afirma cu 
certitudine privitor la raportul dintre baroc şi 
contrareformă că el a fost generat de mişcarea 
religioasă şi că a constituit o formă de punere 
în practică în artă a canoanelor şi principiilor 
ei.

Concluzii

Având în vedere cele prezentate anterior 
în cadrul lucrării, vom afirma cu certitudine 
că între Baroc şi Contrareformă există o 
strânsă legătură, cea dintâi constituind 
baza celei dintâi. La rândul său, barocul a 
însemnat punerea în practică a câtorva dintre 
prevederile Conciliului de la Trento şi apoi ale 
Contrareofrmei în domeniul artei, respectiv în 
pictură, arhitectură şi sculptură.

Influenţa Contrareformei asupra 

Barocului este, după cum am arătat, o 
chestiune care se înscrie în seria factorilor 
istorici ce au influenţat apariţia Barocului, dar 
care a avut cu certitudine influenţă şi asupra 
laturii psihologice şi a celei estetice, datorită 
principiilor pe care se baza. Faptul că barocul 
nu împlineşte întru totul principiile prescrise 
de adepţii mişcării religioase se datorează în 
mare parte incapacităţii Bisericii Catolice de 
a-şi reforma total şi radical structurile şi de a 
distruge din temelii anumite idei care erau deja 
prea bine înrădăcinate în structurile culturale 
şi eclesiale ale vremii.

În concluzie, nu putem decât să 
remarcăm strânsa legătură existentă între 
baroc şi contrareformă şi faptul că au 
existat structuri interdependente care le-au 
caracterizat adesea.
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Dr. Dan BRUDAȘCU

O CLUJEANCĂ – PREZENŢĂ 
REMARCABILĂ 

PE MARILE SCENE LIRICE ALE LUMII

      Despre mezzosoprana Dana Liliana Ciucă 
Mattei, absolventă, în anul 1993, a Academiei 
de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca 

(având ca dascăli pe 
Editha Simon1, Alex. 
Fărcaş şi Anişoara 
Manciulea), se cunosc, 
din păcate, puţine lucruri 
în ţară, poate şi datorită 
faptului că, după debutul 
său, în 1991, pe scena 
Operei Naţionale din 

Cluj-Napoca, în rolul lui Cherubino, din opera 
Nunta lui Figaro de W.A. Mozart, iar ulterior 
în cel al Olgăi în opera Eugen Oneghin de 
P.I. Tchaikovski, mezzosoprana clujeancă a 
fost prezentă mai mult peste hotare, unde şi-a 
desăvârşit pregătirea profesională (Școala de 
muzică Franz Liszt din Weimar, cu profesoara 
Luisa Bosabalian, la Opera din Lippstadt 
cu profesorul Aldo Baldin, la Internationale 
Bachakademie din Stuttgart cu profesoara 
Gertrude Gunther si Elisabeth Baumgarten, 
la Conservatorul din Luxembourg, graţie unei 
burse de studiu2 pentru trei ani obţinută3, în anul 

1993, cu sprijinul maestrului 
Ionel Pantea şi a marii soprane 
Lucia Stănescu, cu profesorul 
Pierre Cao, Fernard Jung bursa 
fiind acordată de ministrul 
Culturii al Marelui Ducat al 
Luxemburgului (la terminarea 
studiilor aici, maestrul 
Ionel Pantea a distribuit-o 

în spectacolul, realizat cu participarea 
unor importanţi artişti români şi străini, cu 
opera Rigoletto de G. Verdi (de remarcat 
totodată şi faptul că spectacolul realizat de 
maestrul Pantea a beneficiat de scenografia 
şi costumele realizate de maestrul Cătălin 

Ionescu Arbore, actualul 
director al Operei Române 
din Bucureşti; spectacolele au 
fost susţinute la Teatrul liric 
din Luxemburg iar ulterior la 
Paris), cu Irene Birmann, la 
Hochakademie din Vienna cu 
maeştrii Kurt Malm, Leo Müller 
sau Editha Gruberova). În 

anul 1993, mezzosoprana Dana Liliana Ciuca 
Mattei, îşi începe cariera sa internaţională 
susţinând numeroase recitaluri şi concerte 
în Luxembourg, Ungaria, Polonia, Germania, 
Rusia, Grecia, Olanda, Malta, Belgia, Italia, 
România (mai ales la Cluj-Napoca, Bucureşti 
şi Timişoara) etc. alături de filarmonici dirijate 
de nume sonore ale scenei lirice mondiale: 
Seiji Ozawa, Marcello Viotti, Simone Young, 
Peter Schneider, Bruno Campanella, Betrand  
de Billy, Fabio Luisi, Donald Runnicles, Marco 
Zambelli, Asher Fish, Nicolae Moldoveanu,  
Pascal Verot, Enrique Patron de Rueda, 
Horea Andreescu, Marco Armiliato, Giuseppe 
Sinopoli, Gottfried Raab, Victor Dumănescu,  
Cristian Sandu, Rani Calderon, Petru Sbârcea, 
Iurie Florea, Adrian Morar, David Crescenzi, 
Placido Domingo, Paolo Arrivabene., în 
compania unor binecunoscuţi artişti lirici: 
Mario Malagnini, Barbara Hendricks, Isabelle 

Kabatu, Ionel Pantea, Marius 
Vlad Budoiu, Camille Kerger, 
Desirée Roncatore, Inva Mula 
şi mulţi alţii. 

În anul 1997, în urma 
unei audiţii la STAATSOPER 
din Viena, este admisă cu o 
bursă la Institutul Herbert von 

1 Dana Liliana Ciucă Mattei şi-a început studiile muzicale la vârsta de 6 ani ca elevă a Liceului de Muzică Sigismund Toduţa din 
Cluj-Napoca. Iniţial ea a a ales vioara, dar cu sprijinul profesoarei Magda Barabaş a trecut la canto clasic
2Împreună cu maestra Editha Simon, Dana Liliana Ciucă Mattei a studiat cantoȘ ulterior ea a trecut la clasa prof. Alexandru Fărcaş. 
Acesta i-a sugeratr-o pe Anişoara Manciulea, absolvind, cu media 10, cursurile coordonate de aceasta. 
3Înainte de a pleca la studii la Luxemburg, Dana Liliana Ciucă Mattei a deţinut, vreme de 6 ani, postul de asistent universitar la 
Academia de Muyică din Cluj-Napoca, graţie aprecierii de care s-a bucurat din partea rectorului Alexandru Fărcaş, care a apreciat-o 
în mod deosebit.
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Karajan, iar între 1997-2001, ca solistă la 
prestigioasa Operă vieneză.

Ea a interpretat roluri celebre, cum ar fi: 
Enrichettavdi Francia în I Puritani de V. Bellini, 
Pierroto în Linda di Chamounix  de V. Bellini, Lola 
în Cavaleria rusticana de P. Mascagni, Zulma, 
în Italiana in Algeri de G. Rossini, Carmen, 
la Opera din Mexico în anul 2000, reluat în 
2006 şi 2010, dar şi la Opera din Salonic, în 
Grecia, în 2000 şi 2001, la Opera Română 
din Bucureşti, sub direcţiunea lui Ludovic 
Spiess, precuim şi la Opera Română din Cluj-
Napoca, sub îndrumarea regretatului maestru 
Alex. Fărcaş, Malikah din opera Lakmé de L. 
Delibes, Alisa din opera Lucia de Lamermoor 
de G. Donizetti, Martha din opera Faust de Ch. 
Gounod, Cherubino din Nunta lui Figaro de 
W.A. Mozart, Olga din opera Eugene Oneghin, 
de P.I. Tchaikovski, Gabrielle din opera Lorelai 
de V. Timaru, Magdalena din opera Rigoletto 
şi Aninna din opera Traviata de G. Verdi. În 
Butterfly, a interpretat rolurile Suzuki şi Berci, 
la mai toate Operele din Franţa

Totodată, ea a cântat în oratoriile 
Magnificat şi Patimile după Ioan de J.S. Bach, 

Missa şi Simfonia a 9 – 
a de L. van Beethoven, 
Te Deum de M.A. 
Charpantier, Stabat Mater 
de A. Dvorak, Orfeu de G. 
Glück, Missa în Re Major 
de J. Haydin, Simfonia a 3 

– a de G. Mahler, Requiem şi Kronungs-Messe 
de W.A. Mozart, Stabat Mater, Missa Solemnis, 
Moses de G. Rossini şi multe altele.
Mezzosoprana clujeancă s-a impus atenţiei 
specialiştilor şi publicului european prin calităţile 
vocale excepţionale, confirmate de numeroase 
şi prestigioase premii internaţionale pe care 
le-a obţinut. Amintim câteva dintre acestea:

- Marele Premiu cu distincţie la 
Academia de Muzică Gheorghe Dima 
din Cluj-Napoca (1988)

- Marele Premiu cu distincţie în 
arta lirică la Conservatorul din 
Luxembourg (1994)

- Premiul al II – lea la Concursul de 
muzică vocală de cameră „Chain 
Festival”, Entschede, Olanda (1994)

- Premiul I la 
Concursul interegional de 
canto din Nancy, Franţa 
(1994)
- Medalia de aur la 
Concursul tinerilor solişti 
din regiunile europene, 

Luxembourg (1994)

- Premiul I cu distincţie în arta lirică 
la Conservatorul din Luxembourg 
(1995)

- Laureată a Concursului de canto, 
Nancy, Franţa (1995) 

- Premiul I la Festivalul inernaţional 
de muzică „Hariclea Darclée”, Brăila 
(1998).

În prezent, artista clujeancă se află 
la Monaco, unde pregăteşte, cu regizorul 
monegasc Jean Luis Grinda, directorul Operei 
din Monte Carlo, şi sub bagheta dirijorului 
Marco Armiliato, unul din cei mai celebri dirijori 
de operă din lume, prezent în mod frecvent la 
pupitrul orchestrelor de la Metropolitan Opera 
din New York, Covent Garden din Londra, 
operele din Vienna, Paris, Milano, Monte Carlo 
etc. Artista va interpreta rolul mezzosopranei 
Flora Bervoix din opera Traviata a lui G. Verdi, 
a cărei premieră e prevăzută a avea loc în  
data de 25 ianuarie anul curent, la Opera din 
Monte Carlo. Cu acest spectacol va debuta 
pe plan european şi mondial „Anul Verdi”, 
an dedicat celebrului compozitor italian din 
a cărui creaţie componistică vor fi puse în 
scenă mai multe lucrări celebre. Mezzosoprana 
clujeancă va apărea în acest spectacol de talie 
internaţională alături de nume celebre precum 
Inva Mula, Desirée Roncatore (una dintre cele 
mai în vogă soprane azi în Europa), tenorul 
argentinian Gandia sau Paolo Salsi.
 Pe 9 noiembrie 2012, Dana Liliana 
Ciucă Mattei, a triumfat în roul Carmen 
la Opera din Bilbao, publicul spaniol fiind 

extrem de încântat de 
talentul muzical al artistei 
românce. Spectacolul 
s-a soldat cu nesfârşite 
ropote de aplauze la 
adresa mezzosopranei 
din Cluj-Napoca şi a 

celorlalţi artişti. După acest triumf, au urmat 
spectacole, la fel de bine primite de public, 
la Frejus şi Biaritz, apoi la Alicante şi Coruna, 
Malaga, Cadiz. 
 Ne face o deosebită plăcere să remarcăm 
faptul că atunci când Dana Liliana Ciucă Mattei 
revine la Cluj-Napoca, ea acceptă cu multă 
amabilitate să evolueze în diferite spectacole 
şi concerte susţinute de Ansamblul coral Voci 
Transilvane al Casei de cultură al municipiului 
Cluj-Napoca, ridicând şi mai mult ştacheta 
valorică.

În luna februarie a acestui an, 
mezzosoprana Dana Liliana Ciucă Mattei, va 
susţine un nou rol în opera Nabuco pe scenele 
occidentale, confirmându-şi astfel clasa 
internaţională şi consolidându-şi cota valorică 
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şi înaltul prestigiu de care se bucură pe plan 
european şi nu numai.
 Sunt convins că sunt în asentimentul 
multor melomani din ţară să îmi doresc să o 
auzim mai frecvent şi în spectacole de gen 
susţinute pe scena marilor Opere româneşti, 
la Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi, Timişoara, 
Craiova, etc. 

Urăm talentatei noastre artiste şi 
colaboratoare permanente un an plin de noi şi 
superbe succese în cariera ei în noul an 2013 
şi în anii ce vor veni!

Ion CRISTOFOR

Alexandru Anca şi farmecul 
memoriilor
 
 Născut la 13 iunie 1922, la Dej,  
Alexandru Anca a făcut studii de drept la Cluj, 
în perioda în care oraşul de pe Someş se afla 
sub ocupaţia horthystă(1940-1944). În ciuda 
ascendenţei sale maghiare (pe linie maternă), 
tânărul student de la Universitatea  “Francisc 
Iosif” din Cluj va denunţa, în calitate de coautor 
al unui memoriu adresat rectorului maghiar, 
vexaţiunile şi discriminările suferite de studenţii 
români. Ca redactor la Tribuna Ardealului, 
singurul cotidian de limbă română ce apărea 
în teritoriul cedat prin Dictatul de la Viena, 
tânărul publicist va desfăşura, în condiţiile 
de atunci, o curajoasă activitate antifascistă, 
participând la iniţiative de organizare a mişcării 
de rezistenţă şi de eliberare a românilor din 
nordul Ardealului. În această calitate, autorul 
avea să cunoască în direct loviturile de baston 
şi tortura în lagărul de la Someşeni. Aceste 
întâmplări sunt evocate de Alexandru Anca 
într-o excelentă carte de memorialistică, Destin 
ardelenesc (Editura Clusium, Cluj-Napoca,  
2001), prevãzutã cu o introducere semnată de 
regretatul istoric Gheorghe I. Bodea. Volumul 
evocă, printre altele, incredibila experienţă 
din lagărele de muncă forţată din Italia şi 
Germania. În toamna anului 1944, autorul 
este dus de horthyştii în retragere în lagărele 
de muncă forţată din vestul Ungariei, apoi în 

Germania. E un fapt puţin cunoscut, dar după 
terminarea războiului, mii de români continuă 
să ducă o muncă de sclavi în lagăre englezeşti 
şi americane, aşteptând să fie repatriaţi. Dar, 
odată scăpat din această sinistră experienţă, 
Alexandru Anca va cunoaşte pe viu binefacerile 
“democraţiei staliniste”, în diverse ipostaze, 
inclusiv în cea de redactor la Scânteia sau 
de exclus din partidul comunist. Cartea e un 
veritabil roman autobiografic,  redând etape 
din existenţa tragică a unui om care a văzut şi 
a pătimit multe. 

Volumul va fi urmat de alte două cărţi 
cu caracter autobiografic, Din Bucureşti în 
Ţara Făgăduinţei (Editura Limes,Cluj-Napoca, 
2004) şi În umbra măslinilor (Editura Limes, 
Cluj-Napoca, 2010). Primele două volume ale 
trilogiei vor fi distinse cu prestigiosul premiu 
pentru cultură şi artă  “Ianculovici, în 2005, 
la Haifa. E necesar să precizăm că autorul, 
devenit redactor la Scânteia în 1949 (mediu 
în care o va cunoaşte pe tânăra, devotata sa 
soţie, admirabila doamnă Erna), va fi exclus 
din presă datorită dosarului încărcat al tatălui 
său, considerat “chiabur”. Marginalizat cu 
consecvenţă, autorul îşi va reface cu greu 
viaţa, lucrând ca tehnician în telecomunicaţii 
până la pensionare. Soţii Anca îşi vor crea un 
nou destin tocmai în Ţara Sfântă, în care sunt 
atraşi de dorinţa de a fi mai apropiaţi de copii 
şi nepoţi, ca şi de cea alintată Mamaia, mama 
doamnei Erna.

 Nu în ultimul rând, trebuie amintit că 
Alexandru Anca este şi un sensibil poet, un 
volum scris în anii de tinereţe, Din primăvară 
până-n toamnă, fiind publicat, în 2007, de 
păstrătorul manuscrisului, poetul şi eseistul 
Lucian Gruia, nepot al autorului. Pentru a 
contura, fie şi schematic, un portret al lui  
Alexandru Anca nu  e lipsit de interes să 
amintim că el provine dintr-o familie greu 
încercată de istorie. Tatãl autorului, dr. George 
Anca, a fost un cunoscut avocat, unul din 
liderii locali ai Partidului Naţional Liberal din 
Ardeal, fondator al Bãncii Româneşti din Valea 
Someşului şi secretar al Casinei Române din 
Dej. În noua sa carte, Ultimele convorbiri cu 
tatăl meu (Editura Limes, Cluj-Napoca, 2012), 
prevăzută cu o excelentă prefaţă semnată de 
acelaşi devotat Lucian Gruia, memorialistul 
Alexandru Anca transcrie cu fidelitate 
dialogurile cu tatăl său. Cartea reface astfel nu 
numai dramatica existenţă a părintelui său, ci şi 
o epocă tragică pentru membrii întregii familii. 
Transcrise de pe banda de magnetofon, aceste 
confesiuni înregistrate de Alexandru Anca sunt 
o mărturie documentară ce depăşeşte strictul 
interes al unei familii de intelectuali ardeleni. 
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Convorbirile autorului cu ilustrul său părinte 
sunt însoţite de propriile comentarii, de unele 
precizări, absolut necesare, în ciuda faptului 
că bătrânul George Anca se bucură, cu puţin 
timp înaintea dispariţiei sale, de o memorie 
fabuloasă.  Fără îndoială, şi aceste pagini 
au farmecul lor, juristul George Anca fiind el 
însuşi un povestitor plin de har, unul care ştie 
să evoce, cu savoare şi umor, o lume apusă, 
dezvăluind saga unei familii ardeleneşti de la 
începutul secolului al XX-lea  până la instalarea 
definitivă a comunismului în România.

Perioada studiilor, a primului război 
mondial, a căsătoriei cu tânăra stenodacti-
lografă Rozalia Kiss, apoi peregrinările sale 
datorate profesiei sunt evocate cu numeroase 
amănunte pitoreşti. Memoria lui George 
Anca reconstituie întâmplări din perioada 
tinereţii sale, a formării sale ca jurist, dar şi 
turbulenţele istoriei, cu confuzia generală 
care a urmat după odiosul Dictat de la Viena. 
Perioada de dinaintea eliberării Ardealului de 
Nord de sub ocupaţia horthystă e considerată 
de autor ca fiind “cea mai tristă din istoria 
Dejului”, în aceste împrejurări fasciştii 
maghiari trecând la aplicarea soluţiei finale, la 
exterminarea populaţiei evreieşti.  Evreii din 
Dej sunt încărcaţi în vagoane a căror staţie 
finală au fost “camerele de gazare ale lagărului 
de exterminare de la Auschwitz”. Nu lipsite 
de dramatism sunt şi paginile de evocare a 
exceselor armatei horthyste de ocupaţie, cu 
agitaţiile şovine şi atacurile antiromâneşti de 
la Universitatea din Cluj, unde Alexandru Anca 
se înscrie la facultatea de drept, încercând să 
continue o tradiţie a familiei. Ca şi colaborator 
şi apoi redactor la Tribuna Ardealului, al 
cărei editor era ilustrul Iuliu Haţieganu, 
Alexandru Anca avea să fie internat în lagărul 
de la Someşeni,  dar “ancheta, dusă fără 
menajamente de torţionarii cei mai versaţi şi 
mai duri ai jandarmeriei ungare, s-a soldat 
fără rezultatele scontate.”

Sunt numeroase alte pagini care 
prezintă un mare interes documentar. Aşa 
sunt, de pildă, cele în care bătrânul George 
Anca evocă alegerile din 1946,  falsificate de 
comunişti. În calitate de procuror, aflat încă în 
serviciu la Parchetul din Dej, George Anca îşi 
aminteşte, cu amănunte semnificative, masele 
mari de ţărani care porniseră spre “capitala 
judeţului înarmaţi cu coase, topoare, cu sape, 
cu lemne, cu tăt felul de iesta, ca abuzul făcut 
la numărătoarea voturilor să se schimbe”. Doar 
atitudinea înţeleaptă a procurorului George 
Anca, care va propune o soluţie de compromis, 
a făcut ca atunci să se evite o vărsare de sânge. 
Redăm secvenţa în redactarea prefaţatorului: 

“Se încheie un proces verbal, care, introdus 
într-o pâine coaptă, urma să fie dus la Cluj. 
Dar securitatea nu dormea, omul a fost pândit, 
oprit în tren, pâinea a fost tăiată la control 
şi documentul confiscat. Proba dispărând, 
protestul a rămas fără rezultat.” 

 La fel de dramatice sunt şi paginile 
în care bătrânul jurist evocă epoca de după 
1947, în care George Anca e declarat “chiabur” 
fiind arestat în 1952 pentru activitatea politică 
liberală desfăşurată înainte de război. Omul 
este anchetat la Cluj, la Bucureşti, iar apoi 
internat într-un lagăr din Ghencea.  Aceste 
pagini de convorbiri dintre Alexandru Anca şi 
tatăl său, George Anca, impun prin firescul 
dialogului, prin comentariile ponderate ale unui 
om ce refuză inflamările retorice şi derapajele 
subiectivităţii. Sobrietatea stilului acestui 
ardelean ce are simţul măsurii şi decenţei, nu-l 
împiedică să-şi deschidă, cu discreţie, cămările 
tainice ale sufletului. Ultimele convorbiri cu 
tatăl meu impresionează prin prin perspectiva 
obiectivă asupra existenţei tatălui său,  ca 
şi prin meditaţia calmă, detaşată, înţeleaptă 
asupra propriei vieţi, dar şi asupra unei istorii 
convulsive, adeseori tragice. Convorbirile 
lui Alexandru Anca cu părintele său aduc în 
plin plan “vieţile paralele” ale celor doi, cu 
întregul cortegiu de orori ale istoriei, dar şi 
cu unele fragmente luminoase, printre care 
ne-au reţinut atenţia mai ales savuroasele, 
proustienele descrieri ale grădinii şi livezii din 
micul oraş de pe Someş.

 Încă o dată, Alexandru Anca se 
dovedeşte un autor ce merită citit cu interes, 
cărţile sale constituind preţioase fragmente 
ale memoriei colective, dar şi valoroase 
documente artistice şi umane. Ultima carte a 
lui Alexandru Anca ne redescoperă un excelent 
publicist, un observator atent al istoriei şi al 
oamenilor pe care i-a cunoscut, figura tatălui 
său, aflată în centrul cărţii,  fiind emblematică 
pentru o epocă plină de tragism. O epocă  pe 
care suntem încă departe de a o fi descoperit 
sub toate aspectele ei. 
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Mihai Gheorghe MORAR

ANATOMIA SINGURĂTĂŢII PRIETENULUI 
MEU*

Valentin Emil Muşat nu este 
un om singur. El este un poet 
pentru care singurătatea 
înseamnă altceva decât 
pentru mine. Este un om care 
s-a înţeles pe sine, lucru cu 
care nu se pot lăuda prea 
mulţi în această lume!
El a tăiat singurătatea în două 

sau, mai bine, în cifre magice. El îi stăpâneşte 
anatomia până la detaliu şi nu se plânge de 
ea. Se bucură pentru eternitatea ei. El poate 
spune sunt singur pentru că singurătatea mea 
este împreună cu voi toţi.  Sunt singur pentru 
că voi sunteţi singuri când sunteţi cu mine. Şi 
totul se face pe înţelesul oricărei femei: “totul 
curge mi-ai spus/ din fiecare fibră a gândului/ 
ca o ploaie de sus/ totul se mişcă/ şi nu mai 
rămâne/ decât soarele care apune/ fluturându-
şi lumina lui pală/ peste umbra ta goală/ ieşind 
din mare(…)” (poem despre o absenţă). 

Libertate! Cu câtă seninătate mi-a 
venit această rimă interioară născută din 
singurătatea lui! Aproape că văd sângele 
gonind prin venele ei străvezii. Aproape că are 
o anatomie şi ea, şoptind o muzică lunecoasă 
pe care moartea o cântă involuntar: “şi ce 
dacă pleacă aiurea un stol de cocori/ vârful 
de munte rămâne înalt peste nori/ doamne, 
în fiecare zi mă umplu de libertate/ simţind 
zidul morţii în spate/ în trenul vieţii mă plec 
peste fereastră, afară/ şi pierd pălăria departe 
de gară(…)” (anatomia singurătăţii). 

Singurătatea mă face altceva decât 
sunt. Cred că pe toţi ne face altceva. Muşat 
este un poet de formula unu: “e noapte şi aud 
cum pe autostrăzile limbii române/ se sting 
luminile şi caii putere ai metaforelor trag trag 
pe dreapta(…)”. Lumea lui este un amestec 
de sport complicat în filozofii sofisticate 
despre “eu”, cu lumină, genialitate, credinţă, 
literatură de colinde, iluzii, cuvânt, viaţă, 
libertate, istorie, gunoi, adevăr etc., de-a 
lungul unui volum care, el însuşi, este o artă 

poetică în desfăşurare. Poetul 
şi cuvântul sunt totuna cu 
timpul, cu dragostea de a fi, 
cu lacrima mioritică a naturii: 
“m-ai învăţat să fiu mioritic/ 
să-mi port sufletul alb/ să 
cânt şi să fugăresc/ natura, 
pe tine şi pe mine, pe ei/ un 
stigmat părintesc/ să râdă a 

sărbătoare/ lacrimile mele amare (…)” (despre 
poet şi cuvinte) sau, ca în poet fiind, dialogul 
cu sine coboară până la esenţe: “hieroglife 
cu gurile arse/ pluteau peste pauze sure/ şi 
ceasul atunci întoarse/ limbile sale mahmure 
(…)” etc.

De fapt, acest volum de versuri are trei 
părţi: I. anatomia singurătăţii; II. uitasem să-ţi 
spun; III. departe de lumea dezlănţuită. Ultima 
dintre ele aduce în discuţie ipostaze diferite 
ale eului creator, de la descendenţa urmuziană 
(“şi împleticit în noaptea de cârmâz/ iar mă voi 
ruga la tatăl meu, urmuz”–departe de lumea 
dezlănţuită), la prelungiri romantice scăpătând 
a secol XIX: “trec nori lungi pe şesuri/peste 
scrisoarea întâia, a doua/şi peste celelalte (…)” 
ori reminscenţe creştine ale naşterii şi morţii 
din perspectiva transhumanţei mioritice: “vom 
sădi un pom şi vom face-o fântână:/ -pe cine 
cauţi, măicuţă bătrână,/ cu brâul de lână?/ cine 
din spate mă-mpinge/ pe-o gură de rai spre 
marele vai?/ la început eram doi/ numai unul 
cu turma de oi/ şi nu am mai întors ceasul/ 
fluier de os îmi era glasul(…)” (cartea ortului). 

Valentin Emul Muşat este un poet 
care se respectă şi, în virtutea acestui fapt, 
cultivă, discret şi cu discernământ, livrescul. 
Nimic din ceea ce este asumat unei ierarhii 
de valori consacrate nu pare să-i scape, fără 
pretenţia de a fi exhaustive, ca într-o parabolă 
a adevărului despre frumos: ai putea fi alba 
donna/claustrată-ntr-un tango/şi culoarea 
ce madonna/i-o dădea lui picasso (…)” 
(sertarele speranţei) sau “scenariul acestei 
amiezi liniştite/nu prevăzuse ploaia aşezată 
la fereastră/ca statuietele oscar în vitrinele 
aşteptărilor tandre/undeva sirena pompierilor 
se confundă/cu anotimpurile lui vivaldi/ şi 
aerul din cameră/e mângâiat de petalele grele 
de trandafiri/care cad peste mateiu i. caragiale 
(…)” (poezia ca un sac de dormit) etc.

Dacă stai să te gândeşti bine, “marea 
trecere” nici nu e aşa de mare, atunci când 
poţi face limitele să dispară. Cu siguranţă, 
Valentin Emil Muşat îşi cunoaşte limitele. 
Doar că ele există pentru a fi încălcate. Iar în 
iubire nu există limte. “Anatomia singurătăţii” 
dezvoltă o perspectivă diferită asupra iubirii. 
Iubirea profundă, curată pune libertatea într-o 
altă lumină, în măsura în care te poţi apleca 
asupra ta însuţi: “arunc timpul în apă/ alt timp 
să-nceapă/ eu sunt obolul/ cuvintele-stolul/ de 
fum al unei limbi tocite/ şi încă neisprăvite/ 
iar luntrea- o carte/ nici între viaţă, nici 
între moarte” (despre însoţirea cu poemul). 
Constatăm că sinele rămâne cu el însuşi. Am 
zis!
*Valentin Emil Muşat, “Anatomia singurătăţii”, 
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Isabela VASILIU-SCRABA 

Despre lipsa individualizării  în 
personajul

anchetatoarei din  romanul eliadesc “Pe 
strada Mântuleasa”

Motto: “Am terminat [Pe strada Mântuleasa] 
în ‘stilul’ pe care-l voiam 

şi care salvează întregul, pentru că 
prelungeşte şi ‘explică’ 

întâmplările narate de Fărâmă prin gura şi 
interpretarea anchetatorilor /…/. 

Mă întreb dacă Pe strada Mântuleasa ar putea 
pătrunde în ţară /…/, 

text pe care, sunt sigur, foarte puţini îl vor 
înţelege în adânc 

(subl. lui Mircea Eliade, Jurnal, 4 şi 
5.nov.1967).

Faimosul Mircea Eliade, ales în 1966 
membru al Academiei Americane de Arte 
şi Ştiinţe1, îl sfătuia într-o scrisoare pe un 

prieten de-al său bucovinean - poetul şi 
romancierul Vasile Posteucă2 - să nu cumva 
să-l sărbătorească la împlinirea celor 60 de ani 
în revista “Drum” (scoasă de poetul devenit 
doctor în filozofie cu o lucrare despre Rilke) 
pentru că “sute de ochi” [de foşti anchetatori 
ai temniţelor politice comuniste, experţi 
în lichidarea creaţiilor culturale româneşti 
împreună cu creatorii acestora] atât aşteaptă: 
să găsească un pretext ca să-i îngoape de vii pe 
amândoi (v. 27 martie 1967 în corespondenţa 
dintre Mircea Eliade şi Vasile Posteucă 
publicată de Ion Filipciuc în rev. “Convorbiri 
literare” nr.9/2001, p.8). În toamna aceluiaşi 
an, recitind Pe strada Mântuleasa pentru a 
scoate din ea un fragment pentru revista 
“Destin” a lui George Uscătescu, Eliade s-a 
lăsat prins în mrejele povestirii, continuând 
a o scrie, după o întrerupere de doisprezece 
ani. El consemnează că a reluat manuscrisul 
ultimului text literar redactat în 1955, când încă 
era “liber” de servituţi profesionale, probabil 
pentru că n-ajunsese a trece Oceanul spre 
Lumea cea nouă a gloriosului său profesorat de 
la Chicago (M.E., Jurnal, 28 octombrie 1967). 

În L’epreuve du Labyrinthe (entretiens 
avec Cl. H. Rocquet, Paris, 1978), este 
inserată o discuţie3 în marginea acestei cărţi, 
considerată de critica europeană drept una 
dintre capodoperele literare ale scriitorului 
Mircea Eliade. De aici aflăm părerea herme-
neutului credinţelor religioase cu privire la 
“universul nesecat al vechilor poveşti care ne 
încântă mereu”. 

In Le vieil Homme et l’officier (Paris, 
1977, 189 p.) ceea ce contează ar fi în primul 
rând “faptul că Fărâmă se face ascultat”, că 
“cititorul, ca de altfel şi poliţia, este sedus, 
fascinat” (Mircea Eliade, Încercarea labirintului, 
trad. rom., Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1990, p. 
155). 

Sensibil la tragedia românilor ajunşi 
după 23 august 1944 să fie martirizaţi cu 
sutele de mii prin puşcăriile politice şi în lagăre 
de muncă forţată, Eliade sublimează “teroarea 
istoriei” în pagini de literatură filozofică la care 

1 În 1964 istoricul religiilor M. Eliade primise din partea Universităţii din Chicago titlul “Sewell L. Avery Distinguished Service 
Proffesor” care acolo era de mare prestigiu, iar în iunie 1966 devenise Doctor Honoris Causa al Universităţii americane Yale. Chiar 
dacă între exilaţii români din Canada profesorul Vasile Posteucă de la State College din Mankato (v. Ion Filipciuc, Prefaţă la romanul 
V. Posteucă, Băiatul drumului, Ed. Mioriţa, Câmpulung –Bucovina, 2000, p.VI) fusese oprit să-l omagieze în revista “Drum”, 
Universitatea din Windsor (Canada) i-a conferit lui Eliade la 60 de ani distincţia “Christian Culture Award Gold Medal for 1968”. În 
cărţile lui Eliade tipărite (pe hârtie de calitate inferioară) în România (comunistă şi cripto-comunistă de după 1990) nu apar trecute 
nici una dintre distincţiile primite de faimosul hermeneut al religiilor, onorat pentru excepţionala valoare a lucrărilor sale ştiinţifice şi 
literare de lumea academică pe întreg mapamondul. Abia după moartea lui Eliade, în aprilie 1986 (an în care lui E. Wiesel i s-a dat 
Nobelul pentru pace, la care Hitler fusese nominalizat în 1939 iar Stalin de două ori), neprietenii românilor au reuşit să-şi plaseze 
minciunile lor în mediile universitare occidentale.
2 În legătură cu poetul Vasile Posteucă (1912-1972) - de la naşterea căruia s-au împlinit o sută de ani în 2012, eveniment trecut 
neobservat de oficialii culturii cripto-comuniste – ar mai fi de menţionat faptul că împreună cu Nicolae Dima (n. 1936), fost deţinut 
politic între 1956-1958 (Amintiri din închisoare, 1974), si cu Nicolae Novac au publicat prima dată un volum cu Poeme din închisori.
3 Presimţind exagerata importanţă pe care cititorii inculţi o vor da după moartea sa interviurilor si informaţiilor cuprinse în jurnalele 
sale, Mircea Eliade sugerase la un moment (celor interesaţi de scrierile sale literare) să dea prioritate povestirilor şi romanelor 
si doar pe urmă să se preocupe de spusele sale de prin interviuri şi jurnale: “Sper că cititorii de mai târziu îmi vor citi cărţile, nu 
interviurile” (v.Mircea Eliade, Jurnal, 5 mai 1979).
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ştia bine că nu mulţi vor avea acces4. Căci 
literatura poate deveni o “cale de cunoaştere”, 
când ajunge a “mânui verbul în toată amploarea 
lui, şi nu numai o parte din el, specializată într-
un sector sau altul al cunoaşterii” (cf. Vintilă 
Horia, Despre numele exact al lucrurilor, 
in Revista Scriitorilor Români, Muenchen, 
21/1984, p.129). 

Mircea Eliade (din 1970 membru al 
Academiei Britanice, din 1973 al Academiei 
Austriece şi din 1975 membru al Academiei 
Belgiene), în conversaţia sa cu Rocquet, l-a 
îndemnat pe acesta să rezume subiectul 
romanului său5, foarte citit în occident, fiind 
tradus în germană şi olandeză fără nici o 
schimbare de titlu cum s-a întâmplat cu 
traducerea franceză şi cu unele traduceri în 
alte limbi. 

În Franţa, volumul Pe strada Mântuleasa 
fusese mediatizat de Marcel Brion (mem-bru 
al Academiei Franceze), care l-a prezentat la 
televiziune, însuşi autorul volumului Le vieil 
Homme et l’officier (Paris, 1977, 189 p.) fiind 
onorat în 1976 la Sorbona cu titlul de “Doctor 
honoris causa”. In anul apariţiei traducerii 
franceze a romanului eliadesc tocmai îi fusese 
decernat lui Eliade Premiul Academiei Franceze 
pentru Istoria credinţelor şi ideilor religioase. 

Ca şi în Noaptea de Sânziene (în 
traducere franceză roman tipărit cu titlu 
schimbat în “Pădurea interzisă”), şi în romanul 
Pe strada Mântuleasa – publicat în româneşte 

cu vreo nouă ani înainte de traducerea sa 
în franceză-, întâmplările se succed aidoma 
avalanşei de nenorociri din ţara sa rămasă 
după Cortina de Fier: 

Teroarea poliţiei politice, în România 
aflată sub “ocupaţie bolşevică” (apud. Vasile 
Băncilă), se declanşa din senin, fără a fi nevoie 
de motive întemeiate cât de cât. Era suficientă 
confundarea unei persoane cu o alta purtând 
acelaşi nume6. 

S-ar putea ca tocmai arestarea şi 
anchetarea fostului director de şcoală (numit 
semnificativ Fărâmă) ca urmare a acestui 
banal qui pro quo, să-i fi făcut pe traducătorii 
francezi si englezi să modifice titlul în 
“Bătrânul şi ofiţerul”. Ei nu şi-au dat seama 
că prin schimbarea de titlu se deplasează în 
mod neinspirat accentul asupra timpului istoric 
într-o scriere literar-filozofică, în care timpul 
istoric şi monştrii pe care i-a făcut posibili 
aveau o importanţă cu totul secundară. 

Interesant este că o eroare cumva 
similară face şi Vintilă Horia. Cu toate că el 
sesizase - în scrierile literare ale prietenului 
său care-i trimisese în 1955 manuscrisul Nopţii 
de Sânziene îndată ce l-a terminat -, “apariţia 
politicului transpus pe altă dimensiune” (V.H). 

Romancierul Vintilă Horia (1915- 1992) 
i-a reproşat lui Mircea Eliade că ar fi acordat 
“prea multă umanitate” Anei Vogel, crezând că 
modelul personajului Ana Vogel ar fi fost Ana 
Pauker, cea care pusese la cale “Experimentul 

4 Părintele Iustin Pârvu spunea că “sufletul pe cruce câştigă adevătata libertate” şi că “metodele de re-educare ale comuniştilor au 
făcut mai mulţi sfinţi decât robi”. Vintilă Horia în Pesecutaţi-l pe Boeţius (cu subtitlul Salvarea de ostrogoţi) a abordat şi el problema 
închisorilor comuniste cu care mercenarii ocupantului sovietic au înpânzit ţara: 230 închisori politice (fără sediile de anchetă ale 
Securităţii înfiintate în 1948 de Ana Pauker) si peste 15 azile psihiatrice folosite în represiunea politică (v. Sorin Ilieşiu, Raport 
pentru condamnarea regimului comunist ca nelegitim şi criminal, în “Revista 22”, suplimentul “22 plus”, Anul XIII, Nr. 188, 21 
martie 2006, p.3). Despre ilegitimitatea comunismului din România, Virgil Ierunca scria în oct. 1973 următoarele: “Dacă regimul 
de la Bucureşti poartă un stigmat, este acela de a fi fost instaurat de armata sovietică de ocupaţie, fără legitimitate şi fără vreun 
acord, oricât de minim, al poporului român. Toată lumea ştie cum au fost falsificate alegerile de după război” (v. Virgil Ierunca, 
Dimpotrivă, Bucuresti, 1994, p.183).  Din perspectiva cripto-comunismului de azi, apare semnificativă reacţia lui Andrei Pleşu la 
propunerea lui Sorin Ilieşiu de a fi comemorată într-o zi anume memoria victimelor comunismului, argumentând că din anul 2002 
există o lege pentru victimele Holocaustului. Propunerea lui Sorin Ilieşiu a stârnit opoziţia lui Andrei Pleşu, îngrijorat nevoie mare 
ca nu cumva să  fie “statutate” nişte “noi chermeze” (v. scrisoarea lui S. Ilieşiu către Radu Filipescu, 1 febr. 2012). Vintită Horia 
observa cum în România uneltele ocupantului sovietic “au mânjit lumea cu ură şi sânge”. Un cioban din Salvarea de ostrogoţi (v. V. 
Horia, Persecutez Boece!, Lausanne,1983, trad. romanească, 1993) spunea că ar trebui să-i urască, dar el a izbutit să nu-i urască 
şi că: “Ei sînt cei care ne urăsc şi se urăsc între ei” (trad. Ileana Cantuniari, Ed. Europa, Craiova, 1993, p.50). 
5 Mircea Eliade nota că literatura sa “place şi se vinde în germană şi în spaniolă” (Jurnal, 21 martie 1985). Romanul Pe Strada 
Mântuleasa a apărut la Paris,  la editura lui Ioan Cuşa, în româneşte în 1968 (129 p.). Apoi au apărut traducerile în germană, în 
1972, şi în olandeză în 1975. În 1963 George Uscătescu îi publicase primul volum de Nuvele (Ed. Destin, Madrid, 152p.), Ioan 
Cuşa publicându-i în 1971 cele două volume ale Nopţii de Sânziene şi în 1977 cel de-al doilea volum de nuvele intitulat: În curte 
la Dionis, în care au fost cuprinse următoarele povestiri: Les trois graces (scrisă în 1976); Sanţurile; Ivan (publicată în 1968 în 
rev. “Destin”, Madrid); Uniforme de general (scrisă la New York, 1971, publicată de V. Ierunca în rev. “Ethos”, 1973); Incognito 
la Buchenwald (scrisă în 1974 şi publicată în rev. “Ethos”, 1975) şi În curte la Dionis (publicată în “Revista Scriitorilor Români”, 
Munchen, nr. 7/1968). În ţara comunistă, unde i-a fost publicată fragmentar literatura exact după un sfert de secol de interdicţie, 
nuvelele scrise în exil i-au fost întâi “expurgate” (v. Marian Popa, Istoria Literaturii…, 2001, vol.II, p.206) apoi tipărite pe hârtie 
de calitate foarte prostă, lucru observat şi de Eliade după apariţia în 1981 a celui de-al doilea volum de nuvele, la doisprezece ani 
distanţă de primul. Dar abia în post-comunism i s-a tipărit  în condiţii extrem de modeste Secretul doctorului Honigberger (“V.V. 
Press”, 56 p.), scriere publicată de Eliade în 1940 (Ed. Socec, Bucureşti, 190 p.) A se remarca drastica scădere a numărului de 
pagini de la 190 la 56 prin înghesuirea rândurilor la publicarea în post-comunism a lui Mircea Eliade.  In exil fiind, abia în 1953 a mai 
publicat scrieri literare cel care în România interbelică fusese un faimos romancier: în germană i-a apărut Naechte in Serampore 
(1953, 178p.), tradusă trei ani mai târziu si în franceză Minuit a Serampore (1956, 244 p.), an în care i-a apărut Foret interdit 
(traducerea romanului Noaptea de Sânziene).
6 În opinia Mariucăi Vulcănescu, suplimentul de anchetă pentru care Mircea Vulcănescu a fost adus la Jilava în 1951 s-ar fi datorat 
unei confuzii de nume. Tatăl ei, filozoful Mircea Vulcănescu ar fi fost adus de la Aiud în locul unui alt Vulcănescu. Iar această 
confuzie ar fi stat la baza unei serii întregi de întâmplări din care, în octombrie 1952 i s-a tras lui Mircea Vulcănescu moartea în 
închisoarea din Aiud (http://www.youtube. com/watch?v=6kuhSDeAnVQ).
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Piteşti” şi care, prin “filiera NKVD”, a scăpat 
de judecată datorită prieteniei sale cu Stalin şi 
cu Molotov (v. Dennis Deletant, Securitatea şi 
disidenţa în Romania, Bucuresti, 1998, p. 59). 

În opina sa, agenta Ana Pauker, care 
a orchestrat decimarea românilor trimişi cu 
milioanele după gratii (v. Monumentul victimelor 
comunismului ridicat în Elveţia la Thone Chene 
Bourg) ar fi fost din familia “monştrilor celor 
mai limitaţi la ură şi distrugere pe care i-a fătat 
acest secol darnic în teratologii” (v. scrisoarea 
lui Vintilă Horia către M. Eliade din 23 ian. 
1969). La data când făcea aceste observaţii, 
laureatul Premiului Goncourt al Academiei 
Franceze nu avea de unde să ştie părerea lui 
Mircea Eliade: 

Filozoful religiilor scrisese limpede 
şi hotărât că Ana Vogel, personaj “prea 
uman” pentru funcţia de anchetator, nu are 
corespondent în realitate (v. scrisoarea lui 
Eliade din 21 mai 1969 în vol. Europa, Asia, 
America…Corespondenţă, vol. I, A-H, p. 368-
369). Dacă anchetatoarea Vogel ar fi avut 
vreun model, - mai adaugă el -, atunci autorul 
acestui personaj cu greu ar fi putut să ignore 
acele trăsături caracteristice sinistrei figuri 
politice. Or, pentru reabilitarea Anei Pauker, al 
cărui portret tronează şi azi la loc de cinste 
în clădirea Ministerului de Externe, s-a zbătut 
agentul sovietic Leon Tismăneanu la finele 
deceniului cinci al secolului trecut. Eforturi în 
acest sens sînt vizibile şi în cripto-comunismul 
de după 1990, prin prezentarea Anei Pauker 
la emisiunea TVR2 “Femei celebre” (v. Aristide 
Ionescu, Se încearcă reabilitarea agenţilor 
care au acţionat pe teritoriul Româ-niei, în rev. 
“Origini/Romanian roots”, vol.VIII, No. 4-5 
(82-83), April-May 2004, p. 90).

Dar Mircea Eliade, cu delimitările sale 
clar formulate, lasă o singură posibilitate 
pentru înţelegerea personajului nefiresc de 
uman în postura sa de anchetator: Aceea de 
a o considera pe Ana Vogel drept simplu semn 
pentru ceva lipsit de individualitate. Cum scrie 
însuşi filozoful religiilor: un semn menit să 
ilustreze “scepticismul, cruzimea şi încrederea 
oarbă în automatizare, statistică şi tehnologie” 
(v. M. Eliade, Jurnal, 28 oct. 1967). 

Puterea comunistă descifrează poveştile 
lui Fărâmă în cifru politic, aşa cum aveau 

să descifreze după 1990 cripto-comuniştii 
filozofia lui Noica7, sau chiar scrierile literare 
şi ştiinţifice eliadeşti8. Cei care deţin puterea 
“sînt incapabili să-şi închipuie că ar putea 
exista un sens în afara câmpului lor politic” îi 
spunea Mircea Eliade lui Rocquet (v. M. Eliade, 
Încerca-rea labirintului, 1990, p.155). 

Mitologia “raţionalistă” a terorismului 
ideologic, “mitologia oamenilor înarmaţi” (M. 
Eliade) cu cele mai noi cuceriri ştiinţifice în 
materie de tortură psihică şi fizică, ţine să 
interpreteze în cheie politică “ceea ce depăşeşte 
cu mult” cadrul ei strâmt, mai observă Eliade. 

Demonismul puterii comuniste, care 
după 23 august 1944 a dispus schingiuirea şi 
uciderea după gratii a sute de mii de români 
nevinovaţi9, ignoră în mod voit omul ca om. 
Drept primă şi cea mai însemnată consecinţă 
a unei asemenea viziuni deformate asupra 
umanităţii, nu numai omului devenit sursă 
de contabilizare a numărului de voturi i se 
estompează trăsăturile până dispar cu totul, 
dar si deţinătorilor puterii, anchetatorilor de 
tipul Anei Vogel. 

Când Mircea Eliade preciza pe 21 mai 
1969 că, în ciuda descrierii care ar face-o pe 
Ana Vogel oarecum asemănătoare cu una din 
figurile cele mai criminale din România ocupată 
de armata sovietică, el “nu face nici o aluzie” la 
Ana Pauker, se pare că avea perfectă dreptate. 
Călăii din toate vremurile au fost mereu înadins 
dezindividualizaţi, fiind considerati unelte. Dar 
şi cei care deţin controlul asupra unei lumi 
modelate astfel încât să reflecte dispreţul lor 
faţă de individualitatea umană pe care nici n-o 
înţeleg şi nici nu vor s-o înţeleagă, s-au auto-
mutilat. Ieşiţi în afara tiparelor omenescului, 
ei au devenit nişte creaturi auto-castrate de 
dimensiunea spirituală. 

In excelenta sa carte despre Eliade, 
Petru Ursache desprinde un citat din prima 
ediţie a Noptii de Sânziene (Paris, p. 311) 
în care Mircea Eliade evidenţiază sterilitatea 
contactului permanent cu istoria aflată prin 
ştirile difuzate de mass-media care nu ne fac 
să “descoperim nimic care să merite să fie 
descoperit” (v. P. Ursache, Camera Sambo, 
2008, p. 113). 

Ana Vogel nu are, pentru că nici nu poate 
avea, vreun model în realitate. Ea este total 

7 v. Isabela Vasiliu-Scraba, Noica pe lista neagră, “Oglinda literară”, VIII, 91, iulie 2009, p.4743-4744 şi  I. Vasiliu-Scraba, Noica 
şi discipolii săi, în “Origini/ Romanian Roots”, XIV, 9-10 (146-147), 2009, p.22-24.
8 Ar mai fi de adăugat că nu numai puterea comunistă  a citit în cheie politică scrierile literare ale lui Mircea Eliade. Aşa l-a citit şi 
Culianu pe Eliade. Si tot în cheie politică au comentat Tereza şi Dan Petrescu scrisorile lui Culianu către Eliade, referitor chiar la 
Ana Vogel din romanul Pe strada Mântuleasa (v. notele editorilor la scrisoarea lui Mircea Eliade către Culianu din 17 ian.1978 în vol. 
Dialoguri întrerupte: Corespondenţă Mircea Eliade – Culianu, Ed. Polirom, Iaşi, 2004, p.128).
9 Pe 28 ianuarie 1943 Mircea Eliade scria în Jurnalul lusitan că agonia Europei a început cu agonia celor de la Stalingrad si că faţă de 
ceilalţi asasini politici, comuniştii, “asasinii roşii” operează la scară mare: “de la milioane în sus” (v. M. Eliade, Jurnalul portughez, 
2010, p.141). “Când îmi închipui cum vor pieri elitele româneşti, cum se vor suprima personalităţile, cum se vor desţăra sute de 
mii, poate milioane de români, ca să piară ghimpele român din marea comunitate slavă, mă apucă un fel de disperare”, nota Eliade 
pe 9 martie 1944 (p.204). 
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lipsită de individualitate. Este o funcţie într-
un stat poliţienesc, o anchetatoare, o unealtă 
a unei lumi deformate. Într-o atare lume, 
contactul cu istoria aflată prin mas-media nu 
este doar permanent. E chiar obligatoriu. 

După cum bine se ştie, omul îşi 
dobândeşte individualizarea sa prin spirit. Iar 
spiritul e tot ce poate fi mai străin şi mai de 
neînţeles pentru o Ana Vogel, ahtiată după 
salariile mari oferite anchetatorilor de statul 
poliţienesc menţinut prin teroare. Individualizat 
în romanul eliadesc este doar bătrânul director 
de şcoală care, şi după treizeci de ani, încă 
mai încerca să dezlege misterul unor dispariţii 
din planul lumii fizice. El este copil şi bătrân 
în acelaşi timp, este cel prin care renaşte 
memoria (M. Eliade, Incercarea labirintului, 
p.156). 

Şi întrucât doar prin Fărâmă lumea se 
re-vrăjeşte, revelându-se cititorului poveştilor 
sale aspecte nebănuite ale existenţei, putem 
presupune că adevăratul sens al titlului scrierii 
eliadeşti ar fi “drumul” sau “calea”  către 
omul care dintotdeauna şi-a dorit să ajungă la 
mântuire. Altfel spus, să ajungă:  PE STRADA 
MÂNTULEASA. Lumea anchetatorilor este 
lăsată în urmă de “fărâma” de om preocupat 
de esenţele care ţin de miezul de divinitate din 
sinea fiecăruia. 

In opinia lui Mircea Eliade, acest roman 
ar fi “o parabolă a omului fragil” (p.155). 
Fărâmă - care vine de la “a fărâma”, a 
îmbucătăţi, a micşora prin fărâmiţare pentru a 
ajunge la “miez” (esenţă) - este “fragmentul” 
care “va supravieţui când cei puternici vor 
cădea” (Mircea Eliade, Incercarea labirintului, 
Ed. Dacia, Cluj- Napoca, 1990, p. 156).
În anul în care a terminat de scris Pe strada 
Mântuleasa, revista “Prodromos” i-a publicat 
un text despre poetul, dramaturgul şi eseistul 
Dan Botta (1907-1958). Din acest text 
decupăm în încheiere următorul fragment: 
Fiind tot atât de “entuziasmat de geniul 
popular românesc pe cât era de Racine sau 
de Proust”, Dan Botta “credea (alături de alţi 
câţiva, printre care mă număram) că dacă o 
cultură îşi revelează conştient esenţele – într-o 
creaţie poetică, într-o filozofie, într-o operă 
spirituală – devine prin însuşi acest concept o 
cultură majoră; chiar dacă, datorită limbii în 
care au fost exprimate, valorile ei literare nu 
se pot bucura de o circulaţie universală. De 
aici, pasiunea lui Dan Botta pentru esenţe” (v. 
Mircea Eliade, Fragment pentru Dan Botta, în 
vol. Impotriva deznădejdii. Publicistica exilului, 
Bucuresti, 1992, p.242).

STENOGRAMA (prima parte)

şedinţei a XXV – a din 23 martie 1984 
– Cenaclul Numele Poetului - revista 

Luceafărul
Protagonişti: Cezar IVĂNESCU şi Fănuş 

NEAGU

C.I. : În seara aceasta se află printre noi ca 
invitat de onoare prozatorul Fanuş Neagu, 
unul dintre cei mai străluciţi reprezentanţi 
ai generaţiei Labiş, alături de D.R. Popescu, 
Nichita Stanescu… şi alţii – vrednici combatanţi 
în lupta cu dogmatismul…Doriţi ca autorii 
prezenţi să vă citească din creaţiile lor ? 
F.N. : Că eu iubesc pe băieţi… că ei sunt tineri… 
De ce să-mi facă necrologul?... în 2-3 minute, 
am o rugăminte… Cezar este mai nebun decât 
eu … (arată către C-tin Preda) – acest copil 
n-a vrut să vină aici că-l bate Cezar. Costică 
Preda – un poet de o frumuseţe de mireasmă 
de fân. Am opoziţie la numele lui. Îmi convine 
mie în gândirea mea, în poezia mea, acest 
copil mi-a venit mie pe suflet şi l-am publicat. 
L-am închipuit ca vrăjitorul limbii – copil 
foarte talentat. De ce nu-şi schimbă numele 
în Constantin Olteanu care este ministru de 
război? Nu sunt de acord cu C. Ivănescu. Este 
riscul lui să se ridice la numele lui Marin Preda 
(monstru sacru) … în linia lui M. Sadoveanu, 
I. M. Sadoveanu, L. Rebreanu, V. Rebreanu,… 
Dacă nu rezistă, nu rezistă. Dacă vrei să te 
infrunţi cu M. Preda, te înfrunţi cu eternitatea 
... Porţi un nume de geniu… Am fost cel mai 
bun prieten al lui Marin Preda. Ne-am urât 
dintr-o prostie. Mi-e ruşine şi azi că nu ştiu de 
ce ne-am certat. O ruşine că s-au putut certa 
Fănuş Neagu cu Marin Preda. O obrăznicie 
a unor proşti. Mi-e ruşine în eternitate. … A 
murit la nr.6, la Mogoşoaia… în camera mea… 
i-am vândut-o… îmi spunea Micimane… eu cu 
el am fost Micimani timp de 18 ani. Într-o zi 
a intervenit o nenorocire. Îl salutam şi el nu-
mi răspundea. Îl bag în pizda mă-sii, mi-am 
zis. Noi, cei tineri , nu-i bine că ne certăm cu 
cei în vârstă asupra predicatelor, subiectelor, 
dumnezeirii etc. Din nedelicateţe de moment 
ne-am certat şi am greşit. Poate şi domnia sa 
a greşit. Greşelile s-au înmulţit. S-a făcut un 
lanţ fermecat pe invers. Eu am căzut victimă 
şi Domnia Sa la fel, căci nu i-am vândut din 
nefericire camera nr.6. 6 ani de la mine… Nu-mi 
plăcea Desfăşurarea… Eu, fiind cam tembel din 
naştere… eram cam delfin în pielea altuia. Du-
te în pizda mă-tii, i-am zis. Mai zi o dată! I-am 
zis din nou. Pentru că a doua zi, Marin Preda 
mi-a zis Dumneavoastră. Zborşit de ideea că 
eram prieteni, am gresit şi i-am spus ceea ce 
gândeam. De fapt nici nu gândeam aşa. I-am 
spus şi eu Dumneavoastră. Ne-am luat cu 
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Dumneavoastră până la moartea unuia. Regret 
că i-am spus acest lucru. El venea deschis 
către mine. Înfloriseră cireşii la Mogoşoaia… 
Acest Marin Preda avea o singură dumnezeire: 
cine venea, acela era!... Jurnalul său a fost 
confiscat de securitatea română… Îmbătrânesc 
ca un copil… Este frumos în Dumneavoastră că 
ascultaţi tâmpeniile mele… Împotriviţi-vă!... 
Neliniştea duce la poezie, la creaţie… Am visat 
de dimineaţă, dar vă spun ceva. M-am trezit 
cu o poveste de copii în cap. Scriu greu, îmi 
vine să-mi blestem mama, copiii, părinţii. Cine 
spune că nu există inspiraţie, este un bou! De 
vreo şase zile am scris numai articole. Îmi vine 
să mă sinucid în fiecare zi! Trebuie să scriu. 
Am familie grea. Pentru fiecare articol lucrez 
cel puţin patru zile ca gândire. De gândesc 4-5 
zile la el, înseamnă că citesc 6-8 cărţi. Cine 
îşi închipuie că nu trebuie să munceşti ca un 
măgar al Greciei pe Sfântul Munte! Seara pe 
la 9 mă scol din pat şi mă plimb două ore. 
Când eram mai tânăr mă îmbătam… Camera 
nr. 6 a căpătat-o de la mine. Mi-a zis: îţi dau 
două sticle de votcă şi una de wisky. Preda 
era zgârcit. I-am zis: Domnule Preda, nu poţ! 
Preţul este ordinar. Ce vrei? 2 sticle! Sunt de 
acord ca o sticlă de wisky s-o bem împreună. 
Am băut-o împreună. A murit în camera în care 
şedeam eu. Îmi va fi dor de acel sfert de sticlă 
de wisky… Eu sânt superstiţios. Frumuseţea 
înseamnă de a iubi mereu. A păstra ideea 
de cultură. Preda era ideea de cultură. În 
acest timp, Marin Preda avea un drept asupra 
amintirilor. Credea în cultură, în religia iluziilor. 
Credea în speranţă. Marin Preda era un tip 
care putea să te sictirească, avea o frumuseţe 
indicibilă, credea în literă, în oamenii de teatru, 
în lumina ferestrei. Noi, cei care am devenit 
după ei, îi suntem datori ca spirit de dreptate. 
Nu mă revendic ca stil, ci ca idee a dreptăţii şi 
a democraţiei. El avea ideea de libertate. Totul 
de dincolo de ideea de dreptate duce la jignire, 
la instrăinarea omului. Alţi scriitori cred că 
omul ca individ poate să invinga. Eu cred în 
ideea lui Preda… 
C.I. : Fănuş Neagu ne-a vorbit despre Marin 
Preda. Vă rog să vă referiţi la biografia intimă, 
la operă . În proza românească contemporană 
maestrul are un loc de desperados. Scrie fără 
nici un fel de trucuri. Nu recurge la epicul 
tradiţional, ci la un stil emotiv, scris din forţă, 
proza lirică. Cea mai dificilă proză, imediat 
prizabilă şi densă, de la frază la frază… îi dau 
cuvântul lui Al. Horea… 
Al. H. : D-le Fănus Neagu, momentul este un 
impact cu Dumneavoastră… 
F.N. Mai bine ai sta jos. Metaforele sunt 
obiectele mele… Te bag în pizda mă-tii. 

Al. H :……….?? 
F.N. :… Întrebarea Dv. este destul de 
periculoasă… Nedelicateţea prozei obiective 
vine de acolo că prozatorul se crede Dumnezeul 
cerului şi al lumii… Eu fac parte dintre prozatorii 
lirici. Nu scriu poezie că nu pot. Sunt idiot liric. 
Nu pot, nu găsesc rimă, son, a cânta, cântare. 
Sunt poet liric, dar nu pot fi… Povestesc liric. 
Întrepătrundere între liric şi epicitate. Eu fac 
parte dintre proştii care cred că fac parte dintre 
cei care iubesc substantivul şi nu predicatul…
să trecem la alte cele… 
C.I. : Consideraţi că este o epocă de decadenţă, 
de amorţire, de învinşi, amorfă? 
F.N.: Cinstit?... să se ridice securiştii în 
picioare!... să vă răspund… ea cuprinde şi 
nişte probleme sociale. Nu le dăm in subsidiar. 
Eu, de exemplu, azi, am spus: cum dracu se 
face că acum în epoca pe care o traversam cu 
mari greutăţi literatura româna s-a întâlnit cu 
literatura dintre cele două războaie mondiale? 
Stupefacţia mea!... Traversează o epocă de 
glorie: 4000 de tâmpiţi care scriu poezie. 
Între cele două războaie apareau 4000 de 
volume. Avem acum 20 de poeţi de excepţie. 
Cum se explică? Furtunile uscate dau naştere 
la genii uzi… Cred altfel decât spun!... Azi, 
cultura romană, abdicând de la analfabetism 
şi alfabetizându-se, trăieşte bucuria înfloririi. 
În România cunosc 125 de poţîi de excepţie şi 
nu 10 prozatori de excepţie. Cred că poeţii işi 
pot specula ideea până la o oarecare vârstă. 
Prozatorii scriu după 45 de ani. Viaţa dă 
naştere prozei, speculaţia – poeziei. Speranţa 
este steagul nostru. A spera înseamnă a 
deznădăjdui. Acolo unde flutură alizeele de 
Nord şi Sud se naşte proza. Poeţii nu mor ca 
poeţi la 35-40 de ani. De ce ? Din cauza climei, 
din cauza hranei. Chestii marxiste. Te hrăneşti 
cu deziluzii, cu speranţe, cu frumuseţe. Îţi pui 
la 40 de ani o mască de frumuseţe. Eminescu 
nu murea la 39 de ani în epoca noastră. Murea 
la 70 de ani, dar era mai bun ca Jebeleanu, 
Dimitrie Anghel, Şt. O. Iosif. Ura mea este 
împotriva faptului că noi nu ne putem conjuga 
în ideea de poezie cu întâlnirea fericită. Un 
exemplu tâmpit: Eu! Eu trăiesc din articole că 
nu am leafă. Nu pot să am serviciu. Sunt un 
neghiob. Trăiesc din articole şi prea puţin din 
literatură… 
… Duşmănia lumii împotriva scrisului este 
mare. Scriitorii răspund cu iubire. Dv. încercaţi 
cu paguba. Aţi luat-o pe căi greşite. Se spune 
că sunt beţiv. La Brăila circulă legenda că… 
Maria Cerchez: Scrisul Dv. îşi are obârşia în 
prozodia valahă de acum 200 de ani. Simţiţi 
că aşa este?... 
F.N. : Eronat… V-aţi creat o impresie despre 
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mine din lectură. Scriu greu. Dacă aveam 
bani, nu eram aici… . Eu cred în Dumnezeu... 
Sunt mâhnit de toate... În proză se munceşte 
îngrozitor de mult. M-aş face cioban. Nu m-aş 
face scriitor. Unii mă fac calofil. Când sunt 
laş, nu public. Am rupt o povestire de 36 de 
pagini. Duşmănia asupra cuvântului înseamnă 
dragostea limbii române. 
Octavian Biberi: Care este întâmplarea 
sportivă care v-a determinat să scrieţi cel mai 
spectaculos articol? 
F.N. : Am jucat în echipa naţională de volei 
şi de fotbal... Cunosc sportivi de o cultură 
de excepţie. Sunt doctori. Lumea nu ştie. 
Literatura a devenit şi un drog al frumuseţii 
de a fi suplu. Nu se mai poate închipui că la 
Olimpiadă merge un tâmpit. Dinu ştie 4 limbi 
străine… Lucescu -3… 
Nicolae Georgescu: Exista o mare diferenţă 
între viaţă şi creaţie? 
F.N. : Nu! Întrebarea ar comporta ore de 
discuţii. Eu, dacă n-am cunoscut un lucru în 
realitate, nu pot să scriu. Am scris o piesă 
ruptă de întâmplare şi am rupt-o. 
N.G. : Atunci, fantezia? 
F.N. : Fantezie grefată pe realitate. Nu pot să 
mă explic prea bine. Mie îmi place de a scrie 
frumos. Exact cu cuvintele pe care le foloseam 
eu de copil… Nu pot să teoretizez. Eu cred 
în inspiraţie. Stau 4 ore pe zi şi nu îmi vine 
nimic. Un idiot. Vânez poezii. Nu pot să rimez 
poezii. Sunt imbecil ca poet. Mă scol cu câte 
o povestire în cap. Eu ştiu de unde dracu vine 
asta? Notez cu un pix într-un carnet ceea ce îmi 
vine în cap. Notez când îmi vine. Mă trezesc, 
rup din pleoape şi notez. 
N.G.: O intrebare tehnică. Aţi simţit nevoia de 
a vă schimba numele? 
F.N.: De ce să-l schimb? Numele se impune. 
Al. Horea : De ce urâti aşa de tare ordinea şi 
convenţia? P. Valery v-ar ucide. 
F.N.: Sunt un om al ordinii definitive. Mă scol la 
6.30 şi lucrez până la 11. Sunt beţiv, haimana, 
dar muncesc foarte mult. Eu îmi schimb un 
articol de 4-5 ori. Nu se face nimic decât prin 
muncă. Aiurea cu chestia cu beţivii care fac 
totul de mântuială. Cel mai uşor lucru e să 
gândeşti o povestire. E greu s-o scrii. Literatura 
este inspiraţie, dar fără muncă de om la pietriş, 
miner, oţelar, fără muncă, răbdare, îndoială, 
nu exişti. Suntem nişte sclavi ai literelor. Cine 
nu se înjugă, nu face nimic. Nu există bucuria 
scrisului, ci lacrima scrisului. Nu am bani şi de 
acuma o să scriu până la sfârşitul vieţii.: 
Gheorghe Şeitan: Ce aţi fi vrut să fiţi altceva ? 
F.N. : Hoţ de cai! Nu sunt tâmpit să răspund 
sincer… 
C.I.: E de ajuns să iubeşti ca să fii fericit? 

F.N : La vârsta mea eu iubesc iubirea. E 
fermecator să iubeşti! 
Romulus Gandy: Aţi fost la Câmpulung Muscel? 
F.N. :La Liceul militar. Lângă fostul Cerc militar. 
Am fost unul dintre cei mai tâmpiţi fruntaşi 
furieri. Am făcut o şcoală foarte frumoasă. Am 
fost şi disciplinat (?!?!)... (râsete în sală) . La 
infirmierie am învăţat Eminescu pe dinafară. 
George Geacar: Cum deosebiţi scriitorii nativi, 
de cei cu metodă? 
F.N. : Întrebare cam didactică... Fiecare oraş 
ar trebui să aibă un om care să ţină la el. Un 
reprezentant la centru. Nu poţi scrie “Nebunii 
marilor oraşe” fiind pedagog. Talentul n-are 
nicio legatură cu metodica. Totul explodează, 
totul trebuie ordonat… mor multe talente. La 
lipsa de reviste cineva neajutorat nu poate 
razbândi. Cezar face un lucru de nebun, un 
lucru de exceptie. E greu, au dispărut atâtea 
reviste şi emulaţia se face pe degete… 
C.I. : Mă gândesc la prima întâlnire cu Fănuş 
Neagu. Dorim să-l invităm când o să am o 
sală mai mare, cu cărţile lui pe masă. Scriitorii 
români nu au pe ce să dea autografe. Nu există 
cărţi. Se duce o luptă să existe cărţi pe piaţă. 
Am dori să facem aceste întâlniri cu scriitorii 
romani de astăzi. Susţin că scriitorii reprezintaă 
conştiinţa noastră. Am cultul prieteniei şi al 
literaturii până la demenţă, fireşte. Vreau să-i 
mulţumesc marelui prozator Fănuş Neagu care 
scrie cu tot corpul. Cum spun francezii : cu 
toată forţa. 

A consemnat (la vremea aceea) 
Dan 

prof. dr. Elena Vieru

FUNCŢIA LIMBAJULUI RELIGIOS ÎN 
EPICA LUI VASILE VOICULESCU

                                                                               
        Înainte de a dezvolta subiectul cercetării 
noastre, se impune o clarificare a terminologiei 
cu care vom opera la nivelul textelor analizate. 
În primul rând, vom încerca o definire a 
sintagmei „limbaj religios”, prezentă în titlu, 
cu scopul unei delimitări coerente a traseului 
urmărit. Aceasta cu atât mai mult cu cât, 
pentru a stabili funcţia acestui tip de limbaj 
la nivelul prozei, este necesară o evaluare 
sumară a aceluiaşi tip de limbaj la nivelul 
poeziei. Evident, ponderea limbajului religios 
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în zona poeticului este superioară celei celei 
din spaţiul prozei, după cum şi funcţia lui 
este cu totul alta. Noi vom descrie în manieră 
succintă modalitatea în care limbajul religios 
se ipostaziază la nivelul prozei şi funcţia (sau 
funcţiile) pe care acesta o (le) îndeplineşte 
într-un atare context.
       În literatura de specialitate, cuvântul limbaj 
implică mai multe accepţiuni1. Printre ele, 
ne interesează aceea prin care limbajul este 
apreciat ca „mod specific de exprimare”, fiind 
deci un „fragment al limbii specializat pentru 
comunicarea într-un domeniu de activitate 
(limbajul filosofiei, limbajul matematicii etc.), 
între membrii unei comunităţi constituite pe 
baze profesionale.”2 Plecând de aici, limbajul 
religios ne situează într-un domeniu cu o 
bogată istorie culturală, pe cât de vechi, pe 
atât de profund. Este un domeniu de care se 
leagă începutul scrierii în limba română, textele 
religioase fiind printre primele documente în 
care limba noastră îşi articulează un drum. 
În plus, se consideră că Biblia este „un text 
fundamental, pe baza căruia s-a constituit, prin 
traducere, cea mai mare parte a vocabularului 
intelectual primar al limbii române.”3  Luând în 
considerare această definiţie a limbajului, vom 
include în sfera limbajului religios totalitatea 
cuvintelor şi sintagmelor legate de tot ceea 
însumează religia, ca manifestare a sacrului 
în existenţa umană.4 Asemenea elemente 
lexicale sunt stocate separat, în dicţionare de 
teologie ortodoxă, un lexem precum biserică 
cunoscând aici o definiţie amplă, care pleacă de 
la sensul denotativ „loc de cult”, extinzându-se 
într-o prezentare exhaustivă a numeroaselor 
semnificaţii pe care le are cuvântul în contextul 
complexului ritual creştin al umanităţii. 
          Pe de altă parte, dată fiind autonomia 
domeniului religios, luăm în considerare faptul 
că, pe lângă cele patru stiluri funcţionale ale 
limbii, prezentate în majoritatea studiilor 
de specialitate, existenţa unui stil religios 
îşi află o deplină justificare. Îmbrăţişăm o 
asemenea opinie cu atât mai mult cu cât, 
aşa cum s-a mai precizat, „din perspectivă 
istorică, socială şi naţională, stilul religios 
reprezintă prima manifestare specializată 
a limbii române literare”5, fiind specific unui 

grup profesional (preoţilor în primul rând) şi 
având o multitudine de „limbaje cu aplicaţie 
socială extinsă, datorită practicilor ritualului 
religios.”6 Interesant şi important de reţinut 
pentru analiza noastră este că „stilul religios 
se compune din mai multe limbaje, între care 
există diferenţe marcante: limbajul biblic, 
limbajul liturgic sau bisericesc, limbajul 
oratoric religios, limbajul dramatic religios şi 
limbajul teologic. Ansamblul acestor limbaje 
este dominat de limbajul biblic, care realizează 
în cutura română o tradiţie neîntreruptă 
începând din secolul al XVI-lea.”7  
 Având în vedere faptul că stilul religios se 
manifestă totuşi într-o manieră relativ unitară, 
putem să încadrăm în categoria mai largă a 
limbajului religios toate celelalte limbaje de 
aceeaşi factură, fără riscul de a încălca un 
principiu sau fără a anula funcţia vreunuia 
dintre ele. Recurgem la această unificare 
întrucât, în proza lui Vasile Voiculescu, există 
elemente din toate tipurile de limbaj religios 
şi ar fi dificilă o încadrare, de fiecare dată, a 
unuia sau a altuia, în segmente diferite. Demn 
de subliniat este şi faptul că un anumit termen 
de specialitate, scos din mediul specialităţii 
unde este utilizat cu o anumită funcţie, îşi 
pierde calitatea terminologică specifică, 
dobândind o altă calitate (şi o altă funcţie), 
impusă de noul mediu în care este folosit. 
Când vorbim despre termen de specialitate, 
referindu-ne la un cuvânt din categoria 
limbajului religios, avem în vedere ideea că, 
după unii specialişti, acest tip de limbaj ar 
putea fi încadrat în stilul ştinţific, alături de alte 
limbaje proprii diferitelor ştiinţe (matematica, 
fizica, medicina, filozofia etc.). Nu în ultimul 
rând, ţinem să precizăm că sintagma limbaj 
religios nu este sinonimă cu vocabular religios, 
prima incluzând componente structurale care 
depăşesc graniţa vocabularului, acoperind 
zone precum retorica şi discursul religios, etica 
religioasă etc. Ca atare, vom considera că 
limbajul religios include toate tipurile de limbaj 
care concretizează stilul religios, realizându-se 
astfel un sistem de comunicare cu particularităţi 
distincte, la nivelul căruia un rol primordial îl 
are vocabularul religios. Alături de vocabular, 
o importanţă considerabilă o au alte elemente 

1 a) În lingvistică, una dintre semnificaţiile de bază ale termenului limbaj (limbă + - aj, după fr. langage) este aceea de „facultate, 
capacitate a oamenilor de a comunica între ei şi de a-şi exprima gândirile, sentimentele, dorinţele etc.).” b) Eugen Coşeriu 
consideră că ţine de limbaj aproape tot ce ţine de comunicare prin limbă. c) Limbaj se foloseşte deseori în sintagma limbaj articulat 
(care s-ar opune unui limbaj nearticulat), prin care se înţelege limba naturală opusă unui mijloc de comunicare ce uzează de alte 
resurse decât cele ale limbii. d) Despre limbaj se vorbeşte şi în cazul comunicării primitive constatate la unele animale.
2 Ioan Oprea, Elemente de filozofia limbii, Institutul European, Iaşi, 2007, p. 12.
3 Eugen Munteanu, Studii de lexicologie biblică, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1995, p.16.
4 Despre categoria sacrului vom deschide o analiză separată, ea fiindu-ne necesară la delimitarea unei funcţii a limbajului religios, 
identificabilă în spaţiul prozei.
5Ioan Oprea, Rodica Nagy, Istoria limbii române literare. Epoca Modernă, Ed. Universităţii Suceava, 2002, p. 320
6 Ibidem.
7 Ibidem, p.321.
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de comunicare verbală sau nonverbală, ce 
converg spre un discurs sau un comportament 
încadrate deopotrivă în dimensiunea religioasă 
a existenţei. În cele ce urmează, vom urmări 
cum se configurează aceste date în proza lui 
Vasile Voiculescu.
 După cum am precizat în partea 
introductivă a lucrării noastre, deschidem 
demersul argumentativ cu o scurtă prezentare 
a rolului pe care îl îndeplineşte limbajul 
religios, în poezia lui Vasile Voiculecu. 
Existenţa unui astfel de limbaj în spaţiul poetic 
este indiscutabilă, cu atât mai multcu cât,  
majoritatea exegeţilor au remarcat această 
particularitate a discursului liric. Este motivul 
pentru care poezia lui Vasile Voiculescu a 
fost încadrată în limitele tradiţionalismului 
ortodoxist, cultivat de Nichifor Crainic 
împreună cu o parte a colaborilor săi de la 
„Gândirea”. În acest sens, coleg şi prieten 
apropiat scriitorului, Ion Pillat afirmă, într-un 
studiu consacrat poeziei lui Vasile Voiculescu, 
că, încadrată în context interbelic, creaţia lirică 
a acestuia este „cea mai interiorizată” dar şi 
„cea mai religioasă”8. Pe aceeaşi linie, Cezar 
Boghici, în documentata lucrare Sacrul şi 
imaginarul poetic românesc din secolul al XX-
lea, afirmă, pe de o parte că „V. Voiculescu pare 
a fi cel mai aproape de o poezie creştină”9, iar 
pe de alta, îl consideră pe poet „scriitorul care 
a descoperit expresia cea mai pură a credinţei 
şi a sentimentului religios din întreaga noastră 
literatură”10. 
 Imaginarul religios, înţeles ca repertoriu 
de imagini configurând lumea divină, specific 
poeziei religioase a lui Voiculescu, reprezintă 
o armonioasă împletire de simboluri, teme şi 
motive care concretizează o anumită viziune 
legată de comunicarea cu divinitatea. Ori, 
un asemenea imaginar atât de personal nu 
şi-ar fi putut articula pleiada de semnificaţii 
în afara unui limbaj religios bogat, sinteză a 
tuturor tipurilor evidenţiate în scurta noastră 
introducere. Afirmaţiile îşi găsesc suportul 
într-unul dintre cele mai cunoscute texte 
poetice scrise de Vasile Voiculescu, poezia 
În Grădina Ghetsemani. Elemente lexicale 
precum: Isus, soarta, slăvi, moartea, viaţa, 
măslinii, împreună cu structurile sudori de 
sânge, amarnica-i strigare, grozava cupă, etc. 
realizează un limbaj religios, în care se întrevăd 

termenii biblici, dar şi elemente care ţin de 
limbajul liturgic sau cel oratoric religios. Pe 
lângă funcţia estetică intrinsecă, acest limbaj 
are rolul de a reconstitui experienţa sacrificiului 
cristic, conferind autenticitate imaginilor şi, în 
acelaşi timp, sugerând dramatismul lor.
 În proză, ponderea şi funcţia limbajului 
religios este diferită. Vom demonstra acest lucru 
referindu-ne la naraţiunile Chef la mănăstire şi 
Ciorbă de bolovan, ambele publicate cu câţiva 
ani înainte de arestarea autorului, în noaptea 
de 5 august, 1958. De-a lungul textului Chef 
la mănăstire, pot fi observaţi destui termeni 
încadrabili în tipul de limbaj discutat. Unul este 
evident chiar din titlu, mănăstire fiind asociat 
cu substantivul chef , îmbinare ce trădează, 
încă de la început, o alunecare a sacrului în 
profan. Revenind la problematica limbajului, 
vom vedea că desfăşurarea de termeni 
proveniţi din zona religiosului este în mod 
evident legată de o tendinţă de profanare  a 
sacrului, caracteristică regimului comunist.
 Considerăm că nu exagerăm afirmând că 
întreaga naraţiune discutată este construită pe 
o schemă antitetică, inventarul lexical al operei 
constituindu-se, pe de o parte, din termeni 
care vizează un plan al sacrului, majoritatea 
înscriindu-se în limbajul religios, iar pe de 
alta, din elemente lexicale subordonate în mod 
organic profanului.11 Din prima grupare fac 
parte cuvinte şi structuri precum: părintele, 
biserica, domnească, potcapul, protopop, 
schituri, mănăstiri, har, munca protopopească, 
duminică, sărbătoare, popa locului, săvârşirea 
sfintei slujbe, moliftă, cântări, activităţile 
misionare, preoteasă, sfânta faţă bisericească, 
parohie, ţârcovnici, botez, sfinţia-ta, creştini, 
paracliserul, acatistele, pomelnicile, epitahirul, 
miruitul, călugării, icoană, arhondaric, 
Domnul, rugăciunii, smerenie, monahi, 
stareţ, icoana Mântuitorului, nunta din Cana, 
protosinghel, clopotniţă, trapeză, înger, ation, 
toparele Învierii, prohod, amin, cruce, icona 
apărătoarei-Doamne, postului, rugăciunilor. 
De cealaltă parte se situează cuvinte precum: 
copii bătuţi măr, purceluş pus la tavă, puii 
pârguiţi în frigare, ţuică şi vinaţuri, belele 
şi necazuri, bojmolea, ouă fierte, şunculiţă 
afumată, frunzuliţe de pastramă de ied, cârnat 
trandafir, turlăcit, sarmale de porc cu varză, 
muşchiuleţ de purcel, cârnaţi fragezi ca roua 

8 Ion Pillat, Poezia lui Vasile Voiculescu, în Opere vol. 6, Editura Eminescu, Bucureşti, 1994, p.249.
9 Cezar Boghici, Sacrul şi imaginarul poetic românesc din secolul al XX-lea, Editura Psihomedia, Sibiu, 2010, p. 31.
10 Ibidem, p.76.
11 Sacrul este o categorie specifică domeniului religios, definită de teoreticieni renumiţi (E. Durkcheim, O. Roger, R. Caillois, M. 
Eliade etc.). Majoritatea asociază sacrul cu religiosul şi îl definesc în opoziţie cu profanul. În Omul şi sacrul, (Ed. Nemira, Bucureşti, 
1997, p. 19-20), R. Caillois precizează “Aceste două lumi, aceea a sacrului şi aceea a profanului, se definesc riguros numai una prin 
alta. Se exclud şi se presupun.” Tot Caillois este acela care delimitează principalele caracteristici ale sacrului. El consideră că sacrul 
aparţine anumitor lucruri (obiecte de cult), anumitor fiinţe (preotul, regele), anumitor spaţii (templul, biserica), anumitor perioade 
de timp (Duminica, Crăciunul, Paştele etc.). (Apud. Cezar Boghici, op. cit., p. 47).
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etc. După cum uşor se poate vedea, avem 
aici o multitudine de cuvinte şi construcţii 
din limbajul gastronomic, capabile să frângă 
voinţa şi celui mai credincios slujitor al bisericii. 
Dată fiind o asemenea panoramă lexicală, 
este lesne de sesizat faptul că fiecare dintre 
elementele primei grupe îşi găseşte loc într-
unul dintre tipurile de limbaj religios despre 
care am discutat. Predomină termenii care pot 
fi incluşi în limbajul bisericesc şi în cel tehnic 
religios, nelipsind nici elementele specifice 
limbajului biblic sau celui teologic. O primă 
funcţie a utilizării acestor elemente de limbaj 
este aceea de a reconstitui într-o manieră 
veridică elementele de cronotop, acţiunea 
povestirii petrecându-se în spaţiul sacru al 
mănăstirii. Raportând asocierea incompatibilă 
a celor două grupe de termeni la noţiunea de 
sacru pe care am prezentat-o, sumar, în nota 
de subsol, suntem şi mai fermi atunci când 
considerăm că o a doua funcţie a limbajului 
religios utilizat în naraţiune este aceea de a 
desacraliza dimensiunea mistică a existenţei, 
prin identificarea ei cu elementele profanului. 
În această povestire imaginarul sacrului pare 
într-adevăr golit de adevărata lui semnificaţie. 
Sacrul pare anulat. În plus, există la nivelul 
textului o serie de fraze care evidenţiază 
asocieri absolut şocante între elemente de 
retorică, limbaj şi comportament religios, cu 
acţiuni lumeşti care, uneori, frizează burlescul:
 “– Am spus cîteva rugăciuni şi ne-am 
închinat cu smerenie!
             – Printre butoaie?
             – Butoaiele păstrează în ele scump 
sîngele Domnului... lămuri el.
Protopopul, năucit, nu mai spuse nimic... mai 
ales că gustările soseau. Îşi înghiţi uluirea o 
dată cu cîteva bucăţi de caşcaval.”12

Observăm cum elementele de limbaj religios, 
precum scump sângele Domnului, sunt prinse 
în structuri frastice inadecvate din punctul de 
vedere al conţinutului, la fel ca şi în următorul 
fragment:
 “Și, ca să se spele de toate greşelile, 
popa Bolindache, înzdrăvenit ca prin minune 
de atingerea cu sfinţia-sa protopopul, înhămă 
iapa lui cea albă – o chiamă Liza, o mîndreţe 
de vită, vestită în tot ţinutul, la care se închina 
ca la icoană. O ţinea închisă ca pe o cadînă, 
încuiată cu şapte lacăte şi păzită ca ochii din 
cap.”13

 Popa Bolindache (însuşi numele, care 
provine de la adjectivul regional bolând, cu 

sensul de “nebun, smintit, nerod”, aruncă în 
derizoriu ideea de biserică şi de slujitor al ei) 
îşi spală păcatele divinizând un animal şi, în 
loc să-şi apere ca pe ochii din cap credinţa, el 
dovedeşte o grijă statornică faţă de iapă. Toate 
aceste situaţii dezvăluie componenta ironică a 
textului, o ironie realizată cu ajutorul limbajului 
şi prin limbaj. În spatele ei se ascunde un 
spirit lucid, revoltat de tot ceea ce se întâmpla 
într-o perioadă istorică puternic desacralizată. 
Aceeaşi atitudine ironică se regăseşte şi în 
proza Behaviorism unde, în acelaşi spaţiu al 
mănăstirii, au loc fapte îngrozitoare, în timp ce 
“Pantocratorul da nepăsător binecuvântarea sa 
celor ce-i pângăreau lăcaşul şi mieluşelele”.14

 O altă configurare a limbajului religios 
apare în proza Ciorbă de bolovan. Aici se 
întrevede o influenţă din zona folclorului, cu 
originea în poveştile populare în care Dumnezeu 
şi Sfântul Petru coborau pe pământ pentru a 
ajuta oamenii. Satul în care poposeşte Isus 
este condamnat la foamete, iar mesajul pe care 
îl transmite, săvârşind minunea, este acela că 
o cale de salvare ar fi “dragostea celor ce se 
strâng ca să se ajute singuri şi unul pe altul, 
cu puţinul pe care îl are fiecare”.15 În această 
operă, inventarul lexical de provenienţă 
religioasă este mult mai restrâns, majoritatea 
elementelor făcând parte din limbajul biblic, 
utilizat cu mult mai profunde conotaţii. Cuvinte 
şi structuri precum: sfântul locaş, paracliser, 
Domnul, altar, icoana împărătească a 
Mântuitorului, anteriul, Cristos, celui Preaînalt, 
catapeteasmă, cruce, mântuirea, Apocalipsă, 
Anticristul etc. au rolul de a crea atmosfera 
specifică săvârşirii minunii, conferind 
solemnitate experienţei sacre consumate sub 
ochii creştinilor. Pe de altă parte, recurenţele 
puţin numeroase ale acestor termeni, implică 
o retragere a divinului din existenţa umană: “– 
Aşa e, Doamne, trebuie să ne supunem Celui 
Preaînalt! Nu ţi-a sosit cel de-al doilea timp. 
Miliţiile cereşti nu s-au adunat. Stă scris în 
Apocalipsă că trebuie să te dai la o parte. Locul 
tău îl laşi Anticristului, rînduit o vreme să preia 
domnia lumii aceştia, împreună cu fiara.”16  
Registrul biblic din care provin lexemele şi 
structurile lexicale prezentate mai sus este 
conturat şi prin utilizarea unor elemente 
arhaice, precum aceştia sau fiara ( cu sensul 
de “cel rău”). Dacă analizăm traseul istoric 
al cuvintelor, avem ocazia să constatăm că 
majoritatea termenilor provine din greacă, 
slavonă, mai rar latină, modele lingvistice în 

12 Vasile Voiculescu, Chef la mănăstire, în Integrala prozei literare, Editura Anastasia, Buc., 1998,p. 34.
13 Ibidem, p. 339.
14 Vasile Voiculescu, Behaviorism, în Integrala prozei literare, Editura Anastasia, Buc., 1998, p. 123.
15 Vasile Voiculescu, Ciorbă de bolovan, în Integrala prozei literare, Editura Anastasia, Buc., 1998, p. 439.
16 Ibidem, p.443.
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relaţie cu care limba română şi-a definit propriul 
profil.17 De exemplu, cuvântul paracliser este 
un substantiv comun cu sensul “persoană 
care se îngrijeşte de curăţenia şi de buna 
orânduială a unei biserici, îndeplinind şi unele 
servicii la oficierea cultului”, el fiind un derivat 
de la paraclis “capelă ortodoxă ridicată lângă o 
biserică”, acesta provenind din slavul paraklisu; 
Domnul, cu semnificaţia de “Dumnezeu, Isus 
Hristos”, provine din latinescul dom(i)nus; 
icoana cu sensul de “tablou care reprezintă 
chipuri de sfinţi sau scene biblice şi care 
serveşte ca obiect de cult” se trage din slavul 
ikona; catapeteasmă, însemnând (în templul 
din Ierusalim) “văl care delimita cele două 
părţi, sfânta de sfânta sfintelor”, iar în biserica 
ortodoxă “perete (împodobit cu icoane) între 
altar şi restul bisericii, îşi are originea în 
grecescul katapetasma.
 Aşadar, în cazul operei lui Vasile 
Voiculescu, se poate vorbi despre existenţa 
unui limbaj religios atât la nivelul poeziei, cât 
şi la nivelul prozei. În spaţiul poetic, prezenţa 
acestui limbaj se datorează atât necesităţii de 
a reconstitui dimensiunea sacră a imaginarului 
religios, cât şi unor raţiuni de ordin estetic. În 
proză, distribuţia în ţesătura textului a aceluiaşi 
limbaj diferă de la o operă la alta, lexemele de 
tip religios fiind cerute de natura subiectului. La 
nivelul fiecărei naraţiuni, acestea îndeplinesc 
anumite funcţii: fie subliniază particularităţile 
de cronotop, sugerând o desacralizare a 
sacrului prin identificarea acestuia cu profanul, 
fie de a comunica, prin ironie, adevăruri 
indicibile în perioada regimului comunist. 
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Cristian VIERU                

Laurențiu Faifer-  Ciubăr Vodă   
    
    

        Într-un număr anterior am adus în 
discuţie talentul literar al unui dramaturg 
ieşean care îşi propune să re-interpreteze, 
în manieră dramatică, pagini din trecutul 
ţării. Am subliniat atunci că Laurenţiu Faifer 
este un autor cu valoroase resurse artistice, 
discutându-i profunzimea de care a dat dovadă 
în analiza faptelor istorice pe care s-a construit 
acţiunea dramei Alexandru Lăpuşneanu, dramă 
scrisă într-o notă originală.
       Ne propunem acum să discutăm un alt 
text dramatic, Ciubăr Vodă. De data aceasta 
este vorba despre o savuroasă comedie cu 
temă istorică ce aduce în prim-plan domnia 
acestui voievod, erou despre care există mai 
multe speculaţii decât date concrete. Cert este 
că domnitorul este invocat de autori precum 
Alecsandri sau Creangă. Dacă pentru drama 
Alexandru Lăpuşneanu, Faifer se raportează 
la faptul istoric, afirmând chiar că opera 
este „întemeiată pe studii istorice obiective”, 
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în Ciubăr Vodă este vremea ficţiunii pure, a 
libertăţii pe care scriitorul şi-o va permite, 
speculând originea numelui voievodului. În 
cronica lui Ureche se precizează că acest Ciubăr 
a domnit într-o conjunctură favorabilă păcii, 
premisă pentru o atmosferă de bună dispoziţie, 
specifică anilor când Dumnezeu „dăruieşte rod 
în podgorii” cum ar spune Sadoveanu.
       Încă din lista iniţială a personajelor 
nota comică apare, domnitorul fiind descris 
„burduhănos, pleşuv, închinător fervent al lui 
Bachus şi al Venerei; fără personalitate, dar cu 
o foarte părere despre sine”. Primele pagini ne 
aduc în prim-plan un voievod chefliu, mereu pus 
pe şotii, care, având coroana pusă pe o ureche, 
este preocupat mai mult de soarta butoaielor 
din beciul domnesc decât de problemele ţării. 
În ciuda faptului că preocupările domnitorului 
nu sunt tocmai ortodoxe, istoria este scrisă de 
către înţeleptul diac Pană. Este aici un exemplu 
despre felul în care istoria se scrie de către 
contemporanii supuşi conducătorului. Imediat 
după ce Ciubăr adoarme după mai multe 
pahare cu vin, pe fondul sforăiturilor acestuia, 
letopiseţul este scris: 
„... Și-avea Ciubăr, la toate, de-a pururi mintea 
trează
Și cumu-i o albină de cele lucrătoare,
Aşa din faptul zilei, cu trudă şi sudoare...
... Tocmea trebile ţării şi toate le plinea.”
           În ţară este pace, nefiind niciun semn 
prevestitor de război. Curtea domnească va fi 
însă, în scurt timp, animată de venirea Ritei, 
o tânără „naivă” şi singură pe lume, care vrea 
să ceară lui Ciubăr, într-o limbă stricată, un 
adăpost. Această apariţie ne face să vedem 
că patima băuturii nu este singurul viciu al 
domnitorului. Tânăra i se confesează lui Ciubăr, 
observând slăbiciunea acestuia. Urmează 
pagini savuroase în care Rita, „pe jumătate 
moldă” (după cum se caracterizează), îl atrage 
pe voievod în mrejele iubirii, visându-se deja 
stăpână a curţii domneşti. Însă doamna 
Catrina, soţia lui Ciubăr află de noua idilă şi 
ia decizia plecării la curtea tatălui ei, Pleaşcă 
Voievod, domn al Ţării Româneşti. Se pare 
că supărarea acesteia va fi un suficient motiv 
pentru declanşarea unui război.
        Pericolul unui eventual conflict între 
cele două armate este un bun prilej pentru 
ca realităţile despre starea Moldovei să iasă 
la iveală. Vistieria  este goală deoarece ultima 
investiţie a fost sădirea a „două viişoare” la 
Cârja. Acum se poate vedea şi cât de cinstiţi 
sunt apropiaţii lui Ciubăr Vodă. Paharnicul, 
logofătul şi vistiernicul se visează domnitori, 
uneltind detronarea chefliului lider. Tot în 
aceste momente ne este dezvăluită şi cinstea 

soţiei revoltate. Iată o replică a hatmanului, 
elocventă în acest sens: „Catrina mă iubeşte 
şi voi domni cu ea”
        Totul este sub semnul caricaturalului. 
Replicile, situaţiile create, chiar şi didas-caliile 
sunt scrise de un dramaturg ce dovedeşte acel 
spirit hâtru, mereu dispus a realiza contrastul 
comic între solemnitatea evenimentului şi 
comportamentul personajului. Ironiile celor 
apropiaţi domnitorului la adresa acestuia 
sunt o inepuizabilă sursă de bună dispoziţie. 
Nimic nu scapă necomentat de personajele 
în care Ciubăr are încredere. Spre exemplu, 
după plecarea Ritei, al cărei plan este înţeles 
de voievod, pregătirile de război sunt în 
toi. Urmează o demonstraţie a măiestriei 
domnitorului în mânuirea armelor:
„Ciubăr:
Ei, nu la-ntâmplare.... voi ţinta a lovi

(Se încordează grozav, trage şi săgeata 
cade la un pas de el. Ciubăr se uită în depărtare 
unde bănuieşte că zboară săgeata. Toţi fac 
haz.)
Paharnicul:
Grozav arcaş!
Ciubăr (uitându-se după săgeată):
Pe unde-i?”
       Istoria se scrie în continuare. Iată cum 
sunt prezentate în cronică întâmplările tocmai 
petrecute:
„În multe meşteşuguri e vodă meşter mare
Și mai cu osebire, în luptă seamăn n-are:
Cu arcul săgetează şi vulturul din zbor
Un paloş greu îi pare ca fulgul de uşor.”
       Deciziile luate în vremuri de criză sunt 
înţelepte. Pentru a se strânge bani în vistierie, 
Ciubăr hotărăşte să pună bir pe vin şi rachiu. 
Se raportează deci la viciul său, vrând să îi 
pedepsească, astfel, pe cei asemeni lui. Bătălia 
urmează să aibă loc lângă Odobeşti. În ciuda 
revoltei Catrinei, Pleaşcă Voievod nu se arată 
dornic de a se lupta cu armata ginerelui. Mai 
mult, oştenii rivali, colegi de suferinţă pe un 
ger teribil, împart rezervele de băutură cu care 
vin de acasă. Este aici o anticipare a ceea ce 
urmează să se întâmple:
 „Străjerul moldovean: E frig grozavnic... mă 
simt ca un covrig.
Ţugulea: Hei!.... Am eu leac... Înmoaie şi cel 
mai straşnic ger.   (scoate plosca)
Ambii străjeri (în extaz): Rachiu?
Ţugulea: Rachiu oştene... degeaba-s pivnicer?”
       Cum era de aşteptat, într-o asemenea 
atmosferă nu este loc de nicio confruntare 
sângeroasă. Cei doi domnitori, după ce 
îşi declară iubirea reciprocă, hotărăsc ca 
rezistenţa în faţa ulcelelor cu vin să decidă 
soarta războiului. Ciubăr îl învinge pe socrul 
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său şi totul se termină în aceeaşi notă comică 
ce a dăinuit pe întreg parcursul textului.
        Atenţia la detaliu este un alt plus al 
operei. Spre exemplu, pe câmpul de lupte 
oştenii lui Pleaşcă vorbesc în grai muntenesc. 
Întâlnirea celor două graiuri asigură un 
spectacol lingvistic plin de culoare. Rita, 
vorbind stricat, are replici cu înţeles licenţios. 
La un moment dat, Ciubăr cade din cauza 
băuturii, iar tânăra se oferă să-l ajute, în timp 
ce toţi slujitorii se prăpădesc de râs:
       „(Rita, interesată să-l subjuge pe Ciubăr, 
se desprinde din cercul boierilor şi se preface 
că-l compătimeşte).
Rita:
Vai, vai... cum stai pe jos!
Hai urche-te pe mine! (Boierii se uită unii la 
alţii, pufnind).”

Tot ea îi face un portret realist 
domnitorului în momentul în care este alungată 
de la curtea domnească: 
„Ciuberu, prostănacu, cu chipul al tău hid
 Eşti ca un măscăriciu de care toţi se rid.”
            Astfel, putem conchide prin a 
sublinia că opera lui Laurenţiu Faifer reprezintă 
un punct notabil în peisajul dramaturgiei 
postbelice. Din păcate opera întră, din raţiuni 
greu de înţeles, în rândul acelor texte literare 
nepopularizate pe măsura valorii lor. Opere 
precum Alexandru Lăpuşneanu sau Ciubăr 
Vodă trebuie preţuite deoarece prezintă, într-o 
manieră artistică, modul în care se petrec 
cu adevărat evenimentele istorice şi felul 
în care sunt consemnate acestea de către 
contemporani.  

Ion NETE*  

VITRALII:  Cartea  cu… bijuterii

                                                                                          
UN ORAŞ PE LUNĂ, iată titlul cărţii, /de 

fapt una potrivită pentru buzunarul sufletului,/
dând expresie unui adevărat exerciţiu de 
virtuozitate, izbutit de prozatorul IOAN BARBU, 
cel dăruit, din plin, cu harul scrisului. 
            Printr-o alchimie proprie, amestecul 

imaginarului cu realul se preface, în creuzetul 
talentului său într-o scriitură incitantă, 
surprinzătoare, chiar, prin greutatea 
semnificaţiilor pe care le trezeşte. O carte mică 
(prin pagini), dar mare prin spirit încât, pe 
drept, i se cuvine unul dintre rafturile bibliotecii, 
dar care anume urmând să decidă cititorul, 
nu înainte de a se elibera din captivitatea 
mrejelor porno-sexo-senzaţionalului, mai 
ameninţătoare decât apele potopului…
          Accederea în universul din UN ORAŞ 
PE LUNĂ implică, sine qua non, sentimentul, 
starea de graţie prin care cititorul se identifică, 
rezonând ca părtaş al lumii noi create, în 
trăirile, frământările, dramele şi tragismul ei 
existenţial. Fiecare dintre proze are o explozie 
interioară, punctând clipe ce rămân pentru 
eternitate, după nişte acumulări desenate cu 
măiestrie, în firescul lor, astfel încât cititorul 
să aibă impresia că drama se desfăşoară 
sub ochii lui. Exemplară, în acest sens, fiind 
FÂNTÂNA ALBĂ (care putea fi un titlu şi mai 
potrivit pentru carte) cu o intrare abruptă, 
captând, volens-nolens, atenţia: Pământul 
încă se mişcă… Semnalarea stării prevestitoare 
că se întâmplă ceva ciudat, nu te poate lăsa 
indiferent şi, după ce ajungi la primul strigăt  
„– Daţi-mi aer!...” , nu îţi mai rămâne decât o 
singură cale şi anume să duci lectura până la 
capăt, după care gândurile caută să răspundă 
neaşteptatei provocări a subtilei invenţii literare 
care face să dăinuie una din numeroasele 
fapte  abominabile ale istoriei. Peste care anii 
se aştern în zadar, neizbutind să şteargă sau 
oblonească acel loc însângerat, din adâncul 
căruia voci nevinovate răzbat la suprafaţă să 
strige după aer, după o gură de aer, măcar, 
sperând că le va ajunge să iasă…  Şi aici e 
punctul sensibil al prozei, pentru că acei morţi, 
având vina de a se fi lăsat amăgiţi de zvonul 
înşelător că, pentru scurt timp, graniţa stă 
deschisă, cât ar putea să treacă şi ei, ştiut că 
ar fi o zădărnicie ieşirea lor din pământ, oricâte 
forţe supranaturale s-ar conjuga, ei n-ar avea 
decât să sfârşească prin a fi împuşcaţi pentru 
a doua oară… Este insinuat, cel puţin aşa îmi 
place mie să cred, sentimentul apartenenţei 
unui neam la neputinţă, atmosfera atât de 
apăsătoare fiind transferată într-o altă ramă 
prin prezenţa kafki-ană a omului cu servieta 
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Mureş. VOLUME PUBLICATE:  Şerpii de tămâie, Răstignirea în cruce a lui Nastavnic, Noaptea albastră (cu  o ediţie şi în limba 
maghiară), Chisamera din vis, Ninge cu suflete de morţi. Unele scrieri i-au apărut în diferite antologii, între care: TRADUCERILE 
ANULUI 2009 (în limba maghiară). 
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plină cu porţii de aer. Ar fi o explicaţie că, 
pământul încă se mai mişcă… Deşi, în zadar, 
pentru că nu poate face mai mult decât să 
păstreze o rană vie care nu va fi răzbunată 
niciodată.
       Bogate în sensuri sunt şi povestirile 
NADĂ PENTRU LUPI, LA FRONTI-ERA CU 
CERUL, provocând profunde vibraţii sufleteşti 
care, independent de voinţa noastră, reînnoiesc 
legături cu lecturi pe care le credeam  uitate, 
precum cele din Al. Brătescu- Voineşti, 
Agârbiceanu etc. Ioan Barbu, cu un condei 
exersat în ale reportajului, izbuteşte, de data 
aceasta, repet, un aliaj uimitor, transferând 
faptul imaginar în haina realului, încât 
cititorul, uimit de reacţia-blitz a prozei, nu mai 
e interesat de natura întâmplării, ficţională sau 
adevărat ci de ceea ce se întâmplă.
      Punerea în scenă, într-o atmosferă 
de natură să capteze şi întreţină interesul 
cititorului, firescul rezolvărilor finale, prin 
plasarea unor personaje kafkiene, cum ar 
fi omul cu servieta, directorul general, sau 
personalizarea unei absenţe apăsătoare, 
toate s-au prins de minune într-o urzeală fină, 
potrivită unor adevărate perle, prevestitoare, 
precum „bătrânii ciopleau coşciuge, femeile 
împleteau colaci”, „doi ochi mari înlăcrimaţi 
de dor nu mă mai întâmpină” , „o fereastră 
deschisă ca o amintire”, „supărarea pluteşte 
spre nicăieri” „fiecare lacrimă se făcea candelă” 
„străzile duc de nas ca pe nişte urşi blânzi 
munţii blăniţi în verde, „atât, păstoreşte”...  
prin asamblarea cu o măiestrie de giuvaergiu 
confratele Ioan Barbu îşi face mai bogaţi 
cititorii, dăruindu-le o carte de suflet, adevărat 
piedestal, aş îndrăzni să afirm, forţând o 
parafrazare, pentru fundarea monumentului.
     Sigur, cei cu percepţia în suferinţă, pot căuta 
şi chiar găsi motive de cârtire, cum că doza-
jul ficţiune-real nu e aşa de bine echilibrat în 
fiecare proză, sugerând chiar şi soluţii de avut 
în vedere, într-un fel de temă pentru acasă, 
adică, din proza cutare se cuvine recuperat 
sâmburele unui roman, alta ar fi mai potrivită 
pentru dilatarea spre atingerea formei unei 
nuvele…
      Din punctul meu de vedere, prozele, 
alcătuind UN ORAŞ  PE LUNĂ (o premoniţie 
pentru  Rm. Vâlcea, post Oltchim ???), trebuie 
luate aşa cum sunt, adevărate bijuterii, 
devenite şi mai strălucitoare  datorită faptului 
că  prozatorul Ioan Barbu nu se sfiieşte să 
reintroducă sentim-entul  în instrumentarul 
demersului creator, rara avis, în proza de 
azi, iar repunerea sa pe locul ce i se cuvine 
de drept îşi arată efectul benefic, potenţând 
semnificaţiile  construcţiei prozastice. 

     UN ORAŞ PE LUNĂ, aşa, cum e 
conceput, se constituie într-o adevărată 
revelaţie, dar şi bucurie, incitându-i  pe  cei 
care se încăpăţânează să creadă că şi în acest 
timp al tranziţiei fără de sfârşit nu este altă şi 
mai plăcută zăbavă, vorba cronicarului, decât 
cetitul cărţilor…

Lucian GRUIA

Note de lectură:
Vali NIŢU - SECUNDA CELESTĂ

Născut la 12 noiembrie 1952 în 
localitatea Ungureni, Dâmboviţa, Vali Niţu a 
absolvit dreptul şi jurnalismul, conduce revista 
„Impact cultural” din Târgovişte şi realizează o 
emisiune (talk-show) la TV Columna din oraşul 
menţionat.

Ca poet a publicat mai multe volume 
de versuri, unele în ediţii bilingve româno-
albaneze, româno-franceze, româno-ruse.

Volumul pe care-l prezentăm cititorilor, 
Secunda celestă (Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 
2012) apare în ediţie trilingvă, traducerile în 
limba franceză datorându-se Corinei Luca, iar 
în limba engleză, Andreiei Puşcaşu.

După cum menţionează şi titlul cărţii, 
personajul principal este timpul. Dacă în 
volumele anterioare acesta era perceput de 
autor, în general cu seninătate mioritică, în 
buna tradiţie românească, conform căreia omul 
este parte integrantă a universului, acum, cu 
trecerea anilor, curgerea sa ireversibilă aduce 
nostalgie, reverie şi amintirea iubirilor trecute: 
„... sună prelung ceasul tăcerii celeste/şi mă 
dojeneşte blând dimineaţa/cu ochiul timpului 
deschis/desluşesc cuvântul iubirii/scris de 
copil” şi ceasul bate. „... tic tac de apus”.  
(ceasul tăcerii celeste) Trăirile lirice atingând 
incomunicabilul, este invocată tăcerea 
atotcuprinzătoare.

Simbolul trecerii timpului este 
clepsidra care înregistrează momentele vieţii 
rememorate justiţiar cu scop terapeutic: „... 
hai să ne cunoaştem greşelile/ pentru a călători 
în picioare/ prin timpul din esenţa clepsidrei” 
(clepsidra ce ne curge)  

Tristeţile dobândesc acente de revoltă 
citadină, provocare de relaţiile sociale terfelite 
moral: „... sunt trist în dimineaţa dinspre ziuă/ 
(...)/şi cafeaua poartă doliu/suferind răceala 
unui timp cu cearcăne” (clipe celeste)

În relaţia cu timpul, Vali Niţu se 
dovedeşte heraclitian, zilele curg spre 
îmbătrânirea iminentă: „m-am dezbrăcat 
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de încă o dimineaţă/şi mă simt mai sărac/
în meditaţiile îngenunchiate pe rid” (... mai 
sărac). Unele poezii amintesc de cifra 57, adică 
de numărul anilor pe care i-a împlinit autorul 
când le-a scris.

În poezia care dă titlul volumului, 
autorul lucid îşi consideră poezia martoră a 
trecerii şi petrecerii prin lumea efemeră: „... 
în ochii timpului îmi privesc mâna/ce-şi scrie 
pe un cerc/nu se mai întoarce niciodată/arcul 
ceasului celest” (secunda celestă) 

Compensarea nostalgiilor o aduc: 
iubirea, cultul părinţilor, contemplarea naturii, 
credinţa.

Elogiul mamei devine recunoştinţă 
pentru rodnicia fiinţei dar se încarcă şi de  
nostalgii datorate trecerii timpului: „... scumpa 
mea maică prea bătrână/anotimp cu aripi 
dintr-o frescă/dăruit din inima-ţi pură” (ramul 
tău, măicuţă)

Viaţa cu bune şi rele modelează poezia 
autorului. Dincolo de dezastrul provocat de 
cutremurul din 4 martie 1977, se petrece o 
minune, născându-se Raluca, fiica poetului.

Iubirea curată constituie sensul 
existenţei noastre de fiinţe muritoare: „...Știi 
ceva iubire?/ cred în flori../şi am îngenunchiat 
pe pământul ce le dă viaţă/aşa cum eu sunt 
hrănit de iubirea ta specială/ ce este atât de 
aproape de sufletu-mi” (arcul celest) Rodul 
iubirii, copiii ne justifică existenţa.

Din punct de vedere stilistic, Vali Niţu 
uzitează de imagini fruste, uneori rebele, 
incitante. Modernitatea expresiei a câştigat în 
incisivitate şi a acutizat tristeţile provocate de 
trecerea timpului. 

Alunecând spre toamna vieţii, autorul 
nu şi-a pierdut sentimentalismul curat, 
adolescentin, în versurile de dragoste: „... 
reverenţă/ pentru tine femeie-cântec/ cu 
melodia unor acorduri fecunde/(...)//meriţi 
poeme tu floare albă/în fiecare zi să fie 8 
martie/pe faleza ta de eternitate” (reverenţă 
de 8 martie)

Poezia lui Vali Niţu, câştigă, de la 
volum la volum, expresivitate, incisivitate şi 
profunzime. 

Cristina ȘTEFAN

Cartea albă- Umbra și aparența- Andrés 
Sánchez Robayna

(traducere şi prezentare: Eugen Dorcescu)

       Este o carte de stare şi orice citat aş folosi 
aici ar avea conotaţii didacticiste ori sunt cărţi 
care se citesc numai pentru a intra în lumea 
şi atmosfera create de poet şi atât. Sunt cărţi 
absolute ce n-au nevoie  de cronici ori  recenzii. 

Cine este Andrés Sánchez Robayna? 
Un om cult, un om cu acumulări filozofice 
şi ştiinţifice de anvergură dar şi un poet pe 
măsura acestor acumulări, ajuns la marea 
înţelepciune medirtativă şi contemplare 
existenţială profundă.
        Tânăr, profesor conferenţiar în diferite 
universităţi spaniole, acum conduce un atelier 
de traduceri literare la Universitatea din La 
Laguna.
         A publicat multe volume de poezie, 
primul în 1970, ultimul această carte albă, La 
sombra y apariencia în 2010. Multe volume de 
critică literară denotând o activitate intensă de 
scriitor, profesor, istoric, ”o personalitate de 
primă importanţă în viaţa literară şi universitară 
spaniolă”, aşa cum l-a numit în prezentarea sa  
Eugen Dorcescu.
        Mă rezum la poezie pentru că odată 
începută lectura, versul m-a purtat într-un 
oniric alb, într-o meditaţie despre lucrurile 
existente pentru fiinţare umană, între dorinţa 
de a înţelege un sens nou dat de poet axiomelor 
milenare filozofice  şi visare, visare ca într-o 
hipnoză indusă de cuvânt chintesenţă.
       Dacă Austin spunea „Teribil de important! 
zece sensuri ale cuvântului <este>”, cu 
trimitere la Metafizica lui Aristotel, în cartea 
albă găsesc o sută de răspunsuri. „A fi” poate 
fi desăvârşire dacă înţelegi numitorul comun al 
înconjurărilor noastre ca pe un fides quaerens 
intellectum (intelect ce caută credinţa).  Numai 
o credinţă modelând gândirea poate aduce 
sensuri uniforme în priceperea lumii sensibile 
şi poate că lumea poetică e singura validă să 
explice şi să distingă posibilităţi şi argumente 
existenţiale ca o perpetuă Pasăre Phoenix, vie 
şi descumpănită de propria vitalitate. 
        Poezia lui Robayna, îmi pare blagiană 
în conţinut filozofic, de o muzicalitate specifică 
poate tradiţiei cantatelor spaniole, poartă spre 
peştera lui Platon, scară spre Cabala luminii 
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infinite şi armonia eului poetic, ca lumea sa 
desăvârşind.
 „Și nimic nu moare în tine,
nimic în afară de tine însăţi,
în pietrele tale nu rămân decât semne
ale nimicului si ale nimănui.Rămâne
numai lumina.”
           Impresionantă perfecţiune unui gând?  
Nu şi când vine din lumină.
           Cartea Umbra şi aparenţa nu poate 
fi recenzată modest, nu i se poate ticlui o 
cronicuţă de duzină. Trebuie numai citită în 
aplicarea carteziană a lui “Cuget, deci exist”.
           Nu  am un final la aceste gânduri pentru 
că nici cartea nu are final, este un râu nesfârşit 
al gândirii omeneşti milenare, cuvântat de 
poetul Andrés Sánchez Robayna.

Calistrat Costin- La un pahar de neant

      N-aş fi bănuit că o invitaţie la care 
răspund c-un accept entuziast, mă poate 
costa …ei, nu chiar viaţa! dar un efort mental 
remarcabil, da! Asta mi s-a întâmplat cu 
invitaţia scriitorului Calistrat Costin la un pahar 
de neant. Am acceptat-o bucuroasă, cartea 
venind cu autograf şi fiind tipărită sub egida 
editurii Tipo Moldova în colecţia Opera Omnia, 
2012. O carte antologică, un periplu prin toate 
volumele de poezii ale lui Calistrat Costin. 
       „La un pahar de neant”! Ce poate fi rău, 
mi-am zis, se înţelege repede neantul ăsta 
devorant!  Nu a fost aşa simplu! 
          Talentul de a râde în propria filozofie de 
viaţă bate tot, nu numai filmul, bate filozofia 
teoretizată însăşi. Ce alte învăţăminte mai 
bune decât de la experienţă:
„...bătrânii cei mai înţelepţi/ţin taifas despre 
vremuri, poveşti/să le-asculte drumeţii, copiii, 
pe plite fierb rodii,/din aburi un Radu Frumos 
trece timpul.”
         Ubicuă atmosfera de basm românesc 
şi poetul conjugă verbul „a povesti”,  hâtru, 
şugubeţ, cu umor sănătos. Dar ce lecţie de 
moralitate! 
„Când miezul este putred/  e semn/ că n-a 
plouat la vreme/ ori că sămnătorul/ a fost/ orb/ 
ori că pământul n-a fost bun/ ori că sămânţa 
n-a fost de soi.”
         Aflu în versuri experienţa unui spirit 
atent înconjurării şi oamenilor, volubil, fin 
observator dar concluziv determinat. 
„Fascinaţia vieţii, fascinaţia morţii/acestea/ne 
dor mai mult/decât viaţa/şi moartea, pentru 
că uneori viaţa este foarte foarte puţin/ alteori 
moartea.”
         Trimiterile filozofice sunt de la cele 
biblice (scrisori cu şarpe), la Kant, de la 

Faust (din spovedaniile doctorului Faust), 
la existenţialismul sceptic( Uite viaţa, nu e 
viaţa!). de la Pitagora şi Zenon din Eleea, la 
filozofia aplicată politic în Partidul Oamenilor 
Normali.
          Densitate de raţionamente infailibile, 
postulate, aforisme, moravuri decelate, critica 
ironică a năravurilor omeneşti, toate se parcurg 
într-un ritm susţinut. Cred că tocmai citesc un 
curs de viaţă şi de morală, ultimul imperativ 
fiind: „Râdeţi acum, mâine va fi mai rău!” 
          Volumul se încheie cu o suită de 
miniaturi, esenţe fie lirice, fie panseuri în 
grimasă anecdotică:
Amintiri sacre
şi eu care voiam să-mi
ucid trecutul.

De n-ai fost însuţi
strivit de lemnul crucii
nu ştii ce-i crucea.

Dinspre morţii mei
au dat ierburi şi flori; ce
morţi frumoşi suntem!

           Mi-amintesc că am citit undeva despre 
un curent literar numit costumbrism, o critică 
pitorească a moravurilor, dezvoltat în Spania 
pe linia Cervantes, Alemán, Quevedo. Oamenii 
şi întâmplările par a fi disecate şi de către 
Calistrat Costin, în această manieră iar volumul, 
în întregul lui,  poate fi privit în comicul unei 
perioade istorice. La fel cu Caragiale al nostru.
           Viziune, de fapt, tristă a viciilor, a relelor 
sociale şi a tarelor umane vechi sau actuale. 

Dar nimic mai savuros să putem încă 
râde, respectându-i intenţia satirică poetului 
Calistrat Costin. Neantul ne este aşa de 
aproape! 
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Al. Florin ŢENE

LITERATURA ÎN FOLOSUL DEMOCRAŢIEI 
ŞI DEMOCRAŢIA ÎN SLUJBA CULTURII 

LA ROMÂNI, DAR ŞI ÎN FOLOSUL 
DICTATURII COMUNISTE

I-Firave idei de democraţie în începuturile 
literaturii române

În istoria Ţărilor Române democraţia 
prin cultură a apărut mult mai înainte decât 
democraţia promovată de politic. Însuşi 
cuvântul grec demoskratos înseamnând: 
demos “ popor“ şi kratos ” putere “, ne duce cu 
gândul la faptul că această formă de guvernare 
este menită să asigure egalitatea cetăţenilor 
în faţa legii, libertatea cuvântului, a presei, 
a întrunirilor, partriciparea la guvernare prin 
instituţile democratice, ca parlamentul, votul 
universal, etc.

Aspiraţiile poporului român spre 
democraţie a existat aproape dintotdeauna. 
“Psaltira în versuri”( 1673) a lui Dosoftei, 
tipărită în Polonia la Uniev, este printer primele 
lucrări literare în care sunt abordate unele 
elemente democratice, într-o perioadă când 
“dreptatea umbla cu capul spart “ şi dorinţa 
de libertate faţă de turci răbufnea în versurile 
: “Ne-au suit păgânii în ceafă/ Cu rău ce ne 
fac şi ne cer leafă ”. Însăşi faptul că Grigore 
Ureche aducând o serie de date în favoarea 
tezei sale despre originea comună a Valahilor 
şi Moldavilor, inclusiv atitudinea ostilă faţă 
de cotropitorii turci în cronica sa “Domnii 
ţării Moldovei şi viaţa lor “, este o formă de 
luptă în implementarea unor firave elemente 
democratice în rândul populaţiei din spaţiul 
danubiano-carpato-pontic. Acelaşi lucru se 
află şi în “Letopiseţul Ţării Moldovei “ a lui 
Miron Costin (1633-1691), în care prin faptul 
că arată cum a venit la domnie Alexandru Vodă 
Ilieş, cronicarul subliniază starea de mizerie a 
ţărănimii ca o fierbere”în greutăţi şi netocmele 
“ din care pricină uşor au putut fi răsculaţi 
împotriva stăpânirii.

În toată literatura începutului 
istoriografiei în limba română, inclusiv în 
“Cronica Ţării Româneşti“ a lui Radu Popescu 

şi în “cronica anonimă” pe care N.Bălcescu a 
publicat-o sub titlul “Istoria Ţării Româneşti 
dela 1689 încoace, continuată de un anonym 
“ unde este zugrăvită epoca lui Brânoveanu. 
Descoperim aspiraţiile ţărănimii spre o viaţă 
mai bună şi sperând la firave elemente 
democratice şi sociale.

În acea perioadă Isaac Newton publica “ 
Principiile matematice ale filozofiei naturale“ ( 
1687), iar francezul Nicolas Malebranche căuta 
să înlăture de pe poziţii idealist-teologice 
dualismul lui Descartes, scriind “Despre 
căutarea adevărului “ (1674-1675 ).

II. Idei democratice promovate de literatura 
secolului XIX

În literatura română de la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al 
XIX-lea, prin reprezentanţii Şcoali Ardelene, 
se ducea lupta împotriva instituţiilor pe care 
se spri-jinea orânduirea feudală, împotriva 
obscurantismului şi pentru luminarea 
poporu-lui. Lucrările ce au făcut obiectul 
acestor idealuri au fost: ”Istoria lucrurile şi 
întâmplările Românilor“ de Samuiel Micu, 
“Hronica Românilor şi a mai multor neamuri“ 
de Gheorghe Şincai şi “Istoria pentru începutul 
Românilor în Dachia“ a lui Petru Maior. Prin 
scrierile lor aceştia au militat pentru ideea 
unităţii Românilor. Atitudinea lor era văzută 
ca progresistă cu tendinţe democratice, de 
neacceptat de ocârmuitori.

Însă, ideile democratice în Principatele 
Române în secolul XIX au venit prin filiera 
literaturii şi artei promovate de boierii cu 
dragoste de cultură ca Iancu Văcărescu şi 
Iordache Golescu, fratele lui Dinicu. Gheorghe 
Lazăr deschide în 1818, la Sf.Sava, prima 
şcoală superioară în limba română din Ţara 
Românească. Publică în 1820 un abecedar 
“Povăţuitorul tinerimii“, iar Constantin Dinicu 
Golescu scrie”Însemnare a călătoriei mele 
făcută în anii 1824, 1825, 1826“, în paginile 
căreia găsim imaginea vieţii ţărănimii 
exploatate, metodele cu care se storceau 
birurile dela ţărani.

Un om cu idei înaintate a fost Ionică 
Tăutu, un boiernaş moldovean, autor al unor 
pamflete politice. Ca şi Dinicu Golescu, el a luptat 
cu arma scrisului pentru smul-gerea poporului 
din întunericul inculturii şi pentru dreptatea 
socială într-un context democratic. În slujba 
ideilor progresiste, în preajma revoluţiei de la 
1848, un rol impor-tant l-au avut publicaţiile 
periodice. Ion Eliade Rădulescu, cu sprijinul 
lui Kisseleff, edi-tează “Curierul Românesc“, 
primul ziar din Muntenia. În acelaşi an apare, 
din iniţiativa lui Gh.Asachi, la Iaşi, “Albina 
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Românească“, iar în 1836, Eliade adaugă 
gazetei sale un supli-ment literar: ”Curierul 
de ambe sexe”, urmat fiind de Asachi, care 
editează şi el ”Alăuta Românească“ (1837).

În Transilvania, Gheorghe Bariţ scoate, 
în 1838, la Braşov, ”Gazeta de Tran-silvania“, 
căreia îi adaugă un supliment “Foaie pentru 
minte, inimă şi literatură “. În acelaşi ritm 
cu transformările economico-sociale din 
principate, presa românească promovează idei 
democratice, pătruzând în mase.

În 1844, în urma înţelegerii cu Ion Ghica 
şi cu N.Bălcescu, Mihai Kogălniceanu scoate 
o altă revistă “Propăşirea“. Numele revistei 
fiind socotit de cenzură prea revolu-ţionar şi 
democratic a făcut ca să apară doar cu subtitlul 
“Foaie ştiinţifică şi literară“. După câteva luni 
de la apariţie, revista a fost suprimată din 
ordinal lui Mihai Sturza.

O parte activă la mişcarea revoluţionară 
de la 1848, o au gazetele”Poporul Suveran 
“ şi “Pruncul Român“, care apar în timpul 
revoluţiei, promovând idei revoluţionar-
democra-tice. În ultima publicaţie amintită din 
8 iulie 1848 C. Aricescu publică “Odă la eroina 
română, Ana Ipătescu“. Trebuie să amintim 
“Marşul Revoluţionar “ al tânărului poet Ioan 
Catina. Ideile înflăcărate ale acestui marş 
urmăreau să dinamizeze mulţimea în luptă 
pentru democraţie şi libertate.

“Finul Pepelei, cel isteţ ca un proverb“- 
cum îl caracterizează Eminescu în poezia 
“Epigonii“ - Anton Pann (1794-1854) nu a 
fost un simplu tipăritor de literatură populară. 
De remarcat în privinţa ideilor ce le propagă 
este “Povestea vorbei“ care reflectă şi critică 
moravurile vremii, inclusiv instituţiile de stat.

Mişcarea literară din Ţara Românească 
în secolul XIX, în care sunt evidenţiate idei 
democratice, cunoaşte un avânt deosebit prin 
creaţia lui Vasile Cârlova, Gr. Alexan-drescu, 
M.Kogălniceanu, Ion Eliade Rădulescu, Ion 
Ghica, N. Bălcescu, D. Bolintineanu, Cezar 
Bolliac, Alecu Russo, Vasile Alecsandri, 
Costache Negruzzi, M. Eminescu etc.

Era perioada când în Europa, mai 
ales în Franţa, Honore de Balzac  (1799-
1855) prin romanele sale dezvolta ideile unui 
romantism revoluţionar pus în slujba viziunilor 
democratice ale vremii:”Iluzii pierdute“, 
“Istoria măririi şi decăderii lui Cesar Birotteau“, 
în Germania Berthold Auerbach (1812-1882) 
publică povestiri de inspiraţie rurală şi romane 
din care transpar idei democratice, la fel în 
Ungaria Gergely Csiky (1842-1891) drama-
turg care în piesele “Proletarii “ şi “Mizerie cu 
zorzoane “ evocă lumea maghiară ce aspira 
spre o societate democratică.

III - Democraţia promovată în literatura 
română din prima jumătate a secolului XX.

În secolul XX, până la cel de al doilea 
război mondial, majoritatea literaturii scrisă 
şi publicată de autori români promova ideile 
democratice ale vremii.România era integrată 
în sistemul de valori europene. Revistele 
literare, o parte din ele, susţinute de Fundaţiile 
Regale publicau o literatură ce promova idei 
democratice, oglindind realitatea socială a 
ţării. Era perioada când apăreau romanele lui 
Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Camil 
Petrescu, Gib Mihăescu, Ionel Teodoreanu, 
alţi romancieri şi nuvelişti, care prin operele 
lor, scrise în deplină libertate de exprimare, 
oglindeau realităţile sociale, inclusiv ideile 
democratice şi contradicţiile diferitelor ideologii 
ce străbăteau Europa.

Poeziile şi pamfletele lui Tudor 
Arghezi erau o armă în folosul democraţiei, 
poemele lui Adrian Maniu, Demostene Botez, 
G.Topârceanu, Al.Philipide, Camil Baltazar, 
Aron Cotruş, Otilia Cazimir, Pillat, Fundoianu, 
Voronca, Stancu, Crainic, Voiculescu, Blaga, 
făceau poezia paternităţii şi proză etnografică, 
alţii autohtonizau simbolismul şi se dedicau 
poeziei roadelor, ortodoxiştii împărtăşeau 
doctrina miracolului, iar Lucian Blaga având 
propria doctrină, a misterului. Tzara, Urmuz, 
Ion Barbu, Vinea, Matei Caragiale abordaseră 
dadaismul, suprarealismul şi ermetismul. 
După cum se observă era un evantai policrom 
de modalităţi de exprimare a multitudinilor de 
idei, mulţumind din toate punctele de vedere 
cititorii. Critica a lui Zarifopol, Ralea, Vianu, 
Pompiliu Costantinescu, Şerban Cioculescu, G. 
Călinescu, promova ideile democratice şi etice 
din operele comentate, diversitatea stilurilor şi 
estetica acestora.

În această perioadă este promovată 
proza memorialistică, noul roman citadin, 
literatura femenină, poezia profesiunilor, 
poeţii provinciali şi noua generaţie cu filozofia 
neliniştii, aventurii şi experienţelor (sunt 
promovate filozofiile miturilor ale lui Pârvan, 
Nae Ionescu, Blaga), şi noua generaţie de 
romancieri gidieni, cum ar fi Mircea Eliade, 
Celarianu, Anton Holban etc.

Însă, nu trebuie uitat că Ralea ducându-
se la Institutul de Istorie Universală, unde era 
Iorga director, ca emisar din partea primi-
ministrului Armand Călinescu, să-l anunţe 
că regale Carol al II a hotărât să-l asasineze 
pe Corneliu Zelea Codreanu, Nicolae Iorga a 
replicat:”Mai bine l-ar asasina pe Arghezi“. 
Motivul era epigrama pe care o scrisese poetul 
la adresa lui Nicolae Iorga:” E înalt ca un 
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proţap/,are barbă şi nu-i ţap A supt ţara sub 
trei regi,/ Şi- are toţi copiii blegi. “

Revistele (Contimporanul, Viaţa 
românească, Convorbiri literare, Unu, 
Semănătorul etc. ), cotidienele ce aveau pagini 
săptămânale de cultură şi editurile publicau 
o gamă diversă de literatură, fapt ce ne 
permite să putem spune că exista o adevărată 
orientare democratică în programul lor 
editorial. “Contimporanul“ (!922-1932) lui Ion 
Vinea promova modernis-mul de avangardă, 
în această publicaţie găsim semnăturile lui 
Gherasim Luca, Tristan Tzara, Ilarie Voronca, 
Geo Bogza, Brunea-Fox, “Viaţa Românească“ 
în care descoperim semnăturile lui Sadoveanu, 
Garabet Ibrăileanu, George Topârceanu, Ionel 
Teodoreanu şi mulţi alţii.

Tot în aceast timp scriitorii cu gândire 
socialistă se încadrau în contextual democratic 
existent în ţară. Ei (Al. Sahia, Panait Istrati, 
Bogza, Brunea-Fox, Pană etc) promovau ideile 
unui socialism european democratic. Chiar 
Panait Istrati după vizita făcută la Moscova s-a 
lămurit de “socialismul“ promovat de sovietici, 
publicând în acest sens articole în care dezvăluia 
adevărata faţă a ideologiei bolşevice impusă 
de Stalin şi acoliţii lui. În această perioadă 
francezul Jean-Paul Sartre(1905-1980), filozof, 
prozator, dramaturg şi eseist, având idei de 
stânga, fondatorul existenţialismului ateu prin 
lucrarea “L`etre et le neant “ (Fiinţa şi neantul) 
publicată în 1943 dezvăluia teza libertăţii 
individului, a necesităţii opţiunii, a libertăţii 
determinată de intenţionalitatea continuă a 
conştiinţei. A avut legături strânse cu URSS. 
Tot în acestă perioadă Louis Aragon, poet şi 
prozator francez, soţul Elisei Triolet, aderă în 
1927 la comunism, publicând în 1949-1951 
roma-nele de angajare politică “Comuniştii 
“şi “Săptămâna patimilor “(1958 ). În 1946 
publică “Omul comunist“. Tot în Franţa, Henri 
Barbusse (1873-1935), militant comunist, 
iniţia-torul mişcării pentru pace, publică proză 
realistă în genul lui Zola. Principala lui lucrare 
este romanul ”Focul“. Aceşti trei scriitori 
francezi sunt suspectaţi că au colaborat cu 
serviciile secrete sovietice, cu temutul KGB.

Spre deosebire de aceşti scriitori 
francezi, (şi ca ei mulţi alţii din diferite ţări 
europene, care au colaborat cu serviciile 
secrete moscovite, în folosul unei ideologii 
criminale, numită comunism) se pare că 
în România, scriitorii nu au aderat şi nu au 
făcut “jocul“ Moscovei .Nici măcar Constantin 
Dobrogeanu-Gherea sau Al. Sahia, care 
au avut această tendinţă de a “juca” cum 
cânta aparatul de propagandă sovietic, nu 
s-au înscris pe traiectoria moscovită. În ţara 

noastră democraţia se instalase definitiv, se 
modernizase economia, indicele de creştere al 
ei era în ascensiune şi datorită Casei Regale. 
Iar scriitorii, crescuţi în democraţie şi educaţi, 
scriau în spiritul acesteia. Cititorii provenind din 
rândul maselor nu gustau ideologia marxist-
comunistă străină spiritului şi fiinţei românului.

IV- Literatura română în defavoarea 
democraţiei, slujnica unui regim criminal-

comunismul (realismul–socialist)
Odată cu intrarea tancurilor ruseşti 

în ţară în august 1944 şi eliminarea persoa-
nelor competente din aparatul de stat şi din 
întreprinderile economice, înlocuirea lor cu 
membrii P.C.R. sau simpatizanţi (septembrie-
octombrie 1944), formarea guvernului condus 
de dr.Petru Groza (6 martie 1945), votarea la 
3 august 1948 de Marea Adunare Naţională a 
legii prin care întreg învăţământul este unificat 
şi laicizat, şi transformarea Societăţii Scriitorilor 
Români în Uniunea Scriitorilor, literatura română 
devine o unealtă în propaganda de partid. 
Aceasta promovând realismul socialist al unui 
regim totalitar impus de sovietici. Sunt excluşi 
din noua organizaţie scriitoricească scriitori a 
căror operă nu se încadra în ideologia marxist-
leninistă, cum ar fi: Radu Gyr, N. Crevedia, 
Lucian Blaga, Vasile Voiculescu şi mulţi alţii. 
Sunt interzise operele lui Gib Mihăescu, Pillat, 
Arghezi, Nichifor Crainic, Octavian Goga, 
Mircea Vulcănescu etc. Din 1944 până în 1950 
Mihai Eminescu a fost interzis datorită poeziei 
“Doina“. Din literatura universală sunt interzişi: 
Platon, Spinoza, Nietzsch, Bergson, Edgar Poe, 
Gide. În total au fost inter-zise 8000 de cărţi. 
În această perioadă sunt impuse opere ce 
promovau realismul –socialist din URSS, cum 
ar fi Maiakovski, Şolohov, Esenin, Konstantin 
Fedin, Leonid Leonov, Andrei Jidanov, Ilia 
Ehrenburg, Aleksandr Fadeev cu “Tânăra 
gardă“, N. Ostrov-ski cu “Aşa s-a călit oţelul“, 
Maxim Gorki care publicase în “Literaturnia 
Gazeta” articolul ”Despre realismul socialist “, 
etc. Se înfiinţează în Bucureşti Editura Cartea 
Rusă, o facultate unde se învăţa numai limba 
rusă, iar în marile oraşe se deschid Librăriile 
“Cartea Rusă.”

Dar ce era acest non-curent literar? El 
reprezenta o realitate distorsionată a realităţii, 
o adaptare a ei la cerinţele şi interesele 
partidului comunist care dorea să deţină 
monopolul adevărului şi înţelegerii realităţii. 
Real era doar ce era conform cu viziunea 
partidului unic.Având ca principiu ”tipul omului 
nou“ mereu învingător în luptă cu tarele 
trecutului. La noi, mulţi scriitori pactizează 
cu puterea comunistă şi încep să publice 
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cărţi scrise în spiritual realismului-socialist, 
doctrină comunistă oficială proclamată în 1932 
de Comitetul Central al Partidului Comunist 
al URSS, impusă tuturor ţărilor care au fost 
ocupate de Armata Roşie. Debutul realismului 
socialist din România are loc în ianuarie 1948 
când Sorin Toma, fiul poetului mediocru A. 
Toma, publică trei articole în Scânteia , intitulate 
“Poezia putrefacţiei sau putrefacţia poeziei 
“ despre opera poetică a lui Tudor Arghezi, 
în care se dă semnalul ruperii totale faţă de 
valorile naţionale ale trecutului. Într-un articol 
publicat în “Viaţa Românească “, nr.3, din 
1951, Mihai Beniuc, în calitate de preşedinte 
al Uniunii Scriitorilor, oferă definiţia poetului 
realismului-socialist. Imediat criticii literari ca: 
Leonte Răutu, Ovid S. Crohmălniceanu, Mihai 
Gafiţa, Mihai Novicov, Traian Şelmaru, Ion 
Vitner publică articole în spiritul cerut de noua 
ideologie cultural politică.

Primul care a dat semnalul introducerii 
realismului-socialist la noi a fost Mihai 
Sadoveanu (cel care, fiind preşedintele Marei 
Adunări Naţionale, nu a vrut să graţieze 
condamnarea la moarte a unui ţăran care nu a 
dorit să se înscrie în CAP), cu prozele: ”Fantezii 
răsăritene “ ( 946), ”Păuna Mică “ (1948) şi 
”Mitrea Cocor “ (1950)1.

A urmat Zaharia Stancu cu “Desculţ “, 
Alexandru Jar cu “Sfârşitul jalbelor “( 1950 
), Petru Dumitriu cu “Drum fără pulbere “ şi 
“Pasărea furtunii “, Eusebiu Camilar cu romanul 
“Negura“ ( 1949), Eugen Barbu cu ”Groapa“ 
şi “Şoseaua Nordului “, Aurel Baranga, Mihai 
Davidoglu, Lucia Demetrius, Alexandru 
Mirodan etc.

Mai târziu, după 1960, au apărut romane 
care au mai “îndulcit“ realismulsocialist, dar 
slujind şi în acest fel regimul de dictatură 
comunistă, prin faptul că se arăta lumii 
“deschderea “ literaturii noastre spre noi 
orizonturi. Era un fel de “dizidenţă“ cu 
aprobarea cenzurii şi ai securităţii. Vezi: Ţoiu, 
Buzura, D.R. Popescu, Breban etc. Se continua 
publicarea de cărţi a celor care făceau parte 
din sistem (redactori la edituri, reviste, ziare, 
radio, televiziune, instituţii cultural-artistice, 
activişti culturali şi politruci) şi care erau 
verificaţi. De fapt toţi scriitorii din sistemul 
amintit nu erau altceva decât activişti politici 
în slujba propagandei PCR, iar o parte din ei 
vizitau occidentul cu sarcini precise de culegere 
de informaţii din rândul diasporei româneşti, 
după care veneau în ţară şi raportau securităţii. 

Astfel se explică de ce scriitori ca Ion Acsan, Ion 
Cocora, Al. Căpraru, A.Buzura, Eugen Barbu, 
D.R. Popescu, Nicolae Dragoş, V.Tudor, Marin 
Sorescu, Dumitru Popescu, Adrian Păunescu, 
E.Jebeleanu, A. Jebeleanu, Marin Preda şi 
mulţi alţii, erau mereu prin occident.

În spiritul realismului-socialist au 
apărut: ”Calea Griviţei“ (poem) de Cicerone 
Teodorescu, “Griviţa Roşie“ de Marcel Breslaşu, 
ambele în 1950, “Steaguri“ de M.Beniuc, 
”Minerii din Maramureş“ de Dan Deşliu, 
apărute în 1951, “În satul lui Sahia“ de Eugen 
Jebeleanu, “La cea mai înaltă tensiune“ de 
Nagy Istvan, “Oţel şi pâine “ de Ion Călugăru, 
“Dulăii “ de Zaharia Stancu, ”Desfăşurarea “ 
de Marin Preda, cărţi apărute în 1952, ”Un om 
între oameni“ 1953, 1955, 1957), de Camil 
Petrescu, ”Cântecele pădurii tinere“ de Eugen 
Jebeleanu, “Un cântec din uliţa noastră“ de 
Cicerone Teodorescu, ”Laude “ de Miron Radu 
Paraschivescu, toate apărute în 1953. În anul 
1954 apar cărţile: Mihai Beniuc ”Mărul de 
lângă drum“ şi ”Partidul m-a-nvăţat“, Cicerone 
Teodorescu ”Făurari de frumuseţe“, Mihu 
Dragomir ”Războiul“, în 1955; Marin Preda 
“Moromeţii“, T.Arghez i”1907“, Titus Popovici 
”Străinul“, Maria Banuş ”Ţie-ţi vorbesc, 
America “, Veronica Porumbacu ”Generaţia 
mea“, în 1956; Tudor Arghezi ”Cântare omului 
“, N. Labiş ”Primele iubiri “, în 1957; Eugen 
Barbu ”Groapa “, A.E. Baconski ”Dincolo de 
iarnă “, Gheorghe Tomozei ”Pasărea albastră 
“, Ion Marin Sadoveanu ”Ion Sîntu“, Ion 
Vitner ”Firul Ariadnei“, în 1958: Miron Radu 
Paraschivescu “Laude şi alte poeme“, Marin 
Preda ”Îndrăzneala “ şi D.R. Popescu “Fuga 
“ iar în 1959 îi apare primul roman ”Zilele 
săptămânii“; în1960 sunt publicate cărţile noii 
generaţii de poeţi şi prozatori: Nichita Stănescu, 
Cezar Baltag, Ilie Constantin, Nicolae Velea, 
Ştefan Bănulescu, Ion Gheorghe, Ion Horea, 
iar Fănuş Neagu publică “Somnul de la amiază 
“. În 1963 apar cărţile: ”Laudă lucrurilor“ 
de G. Călinescu, “Capul Bunei Speranţe “ de 
Augustin Buzura, (romanele acestuia sunt 
necitibile în ziua de azi2), “Fântâna soarelui 
“ de Eugen Frunză, în 1972 “Coborând spre 
nord-vest“ de Vasile Sălăjan, în 1974 ”Clodi 
Primus“ de C. Zărnescu, etc. Această nouă 
generaţie sub motivul ideilor absconse 
nu spunea nimic. Era ruptă de realităţile 
existente, într-o perioadă când poporul roman 
era înfometat. În perioada aceasta, de după 
1960, Nicolae Manolescu publică articole 

1 Aşa cum am arătat într-un articol, adevăratul autor al romanului Mitrea Cocor nu este M. Sadoveanu, ci poetul Dumitru Ciurezu. 
Acesta, la îndemnul lui Sadoveanu, a scris un roman cu tematică inspirată din mutaţiile vremii, pentru a scăpa de condiţia de 
muritor de foame. Potrivit mărturisirilor ce mi-a făcut autorul, romanul a fost publicat sub numele lui Sadoveanu întrucât, datorită 
trecutului său politic, lui D. Ciurezu i se interzisese dreptul la semnătură. (n. Dan Brudaşcu)
2 Redacţia revistei Cetatea cultrurală nu-şi însuşeşte acest punct de vedere al autorului
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vădit propagandistice în favoarea realismului-
socialist, cum ar fi: ”Tineri muncitori în creaţia 
literară contemporană “ şi o serie de altele în 
“Gazeta Literară“ şi “Contemporanul“ unde a 
publicat articolul ”Realism-realism socialist “. 
La fel ca Manolescu, Alex Ştefănescu de când 
a început să publice, din 1970, cronici literare 
în “Luceafărul“, condus pe atunci de Ştefan 
Bănulescu, a făcut apologia realismului-
socialist şi criticând fără milă lucrările care 
nu se încadrau în acest aşa zis curent literar 
impus de PCR.

În a doua parte a secolului XX când 
în, aproape, jumătate din ţările europene era 
impusă ideologia marxist-leninistă, în celelate 
ţări democratice, literatura, în general cultura 
şi arta, cunoştea o înflorire democratică. Astfel, 
în perioada de care facem vorbire prozatorul şi 
dramaturgul francez Marcel Ayme îşi publică 
lucrările de dramaturgie şi proză în care cultivă 
umorul succulent, cum ar fi: ”Clerambard“ 
(1950), “Capul celorlalţi “ (1952), Paul 
Eluard, poet francez, scrie şi publică ”Poezie 
neîtreruptă“ (1953), folosind un limbaj 
poetic simplu şi familiar, vizând un raport de 
reprocitate între obiect şi cuvânt. Englezul 
William Empson în 1951 şi în 1961 “Structura 
cuvintelor complexe “ şi volumul de poezii 
“Dumnezeul lui Milton “, poetul, prozatorul şi 
dramaturgul german (RFG) Hermann Kasack 
publica “Oraşul de dincolo de fluviu“ (1947 
),”Năvodul cel mare “(1952), poetul spaniol 
Moreno Villa publica în 1944 “Viaţă dezvăluită 
“ (Memorii ). De observat că în timp ce în ţările 
democratice autorii îşi publicau din timpul vieţii 
memoriile sau jurnalele, la noi nici-un scriitor 
nu a îndrăznit să le publice din timpul vieţii, de 
teamă că vor intra în malaxorul securităţii.

Toate revistele din Bucureşti şi din 
ţară, România Literară, Săptămâna, Flacăra, 
Convorbiri Literare, Cronica, Scrisul bănăţean. 
Tribuna, Orizont, etc., aflându-se sub controlul 
aparatului propagandistic al Partidului 
Comunist, făceau apologia, nu numai prin 
edito-riale, dar şi prin literatura publicată, 
a regimului de dictatură. Sunt modificate 
poeziile şi proza, de către redactori, (trimise 
pe adresa redacţiei de corespondenţi), în 
spiritul realismului–socialist, iar când au fost la 
conducerea partidului şi ţării familia Ceauşescu, 
erau modificate, datate şi dedicate acestei 
familii. Modificările se făceau fără aprobarea 
autorilor. Iată cum redactorii şi scriitorii din 
redacţii contribuiau şi prin această metodă la 
implementarea unei ideologii străine poporului 
nostru. Cărţile majorităţii scriitorilor care au 
fost publicate în timpul dictaturii comuniste nu 
au fost bune nici pentru prezentul de atunci, ne 

mai vorbind de viitor. Mă gândesc câte păduri 
s-au tăiat pentru a se fabrica hârtia pe care să 
se tipărească aberaţiile acestor scârţa-scârţa 
pe … N.Manolescu şi Alex Ştefănescu în loc să 
cuprindă în “Istoriile” lor aceşti mastodonţi cu 
picioare vopsite cu cerneală roşie, mai bine 
cuprindeau scriitorii din diaspora românească 
ce au scris în spirit democratic fără 
constrângerea ideologică a comuniştilor, cum 
ar fi: Vintilă Horia, Paul Goma, Dumitru Radu 
Popa, Herta Muler, Andrei Codrescu, Geoge 
Astaloş, Virgil Duda, Ioan Ioanid, Oana Orlea, 
Jeni Acterian, Lena Constante, Ştefan Baciu 
şi mulţi alţii.Totuşi îi înţeleg pe cei doi istorici 
şi critici literari, gândindu-mă la proverbul 
românesc ”te asociezi cu cine te asemui“, 
recte Păunescu şi alţi aplaudaci comunişti, 
chiar dacă şi-au pus masca democratului. 
Promovând în astfel de “Istorii “ autori care 
au scris în spiritual realismului-socialist 
riscăm să educăm tinerele generaţii tot în 
spiritual acestei doctrine comuniste criminale. 
Datorită acestui fapt, că toate instrumentele 
de propagandă, radio, presă scrisă, edituri şi 
TV se aflau în mâna acestor scriitori-activişti 
de partid, astăzi constatăm că societatea 
românească, oamenii care o compun au un 
comportament şi o mentalitate deformată 
faţă de valorile democratice. Aceasta este 
principala vină că România, în cei 20 de ani 
de la revoluţia din 1989, nu progresează în 
implementarea democraţiei în drumul ei de 
integrare europeană. În acest sens ACUZ pe 
toţi scriitorii care au lucrat în redacţiile ziarelor, 
revistelor şi editurile comuniste de genocid 
moral şi cultural la adresa poporului român.

Din 1989 se întrevede noul curent 
globmodernul (denumire dată de noi) ce 
înglobează operele de artă, proza, poezia, 
eseul, compoziţiile muzicale, care fac o 
întoarcere spre valorile trecutului promovate 
printr-un stil pe jumătate întors spre clasicism. 
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Rodica MARIAN

MAUSOLEUL LUI HAFEZ

Îmi pare că ştiam de-o veşnicie că aş putea 
scrie oricând
Un gazel, numai şi numai privind cu toată 
înfocarea minţii
Un trandafir născut rege într-o grădină plină 
de graţiile 
Altor mii de roze, umbrite de fântâni elegante, 
de ape senine, 
De arbori în care mişună seve leneşe şi 
îmbietoare...

Îmi pare că ştiam dintotdeauna că filele cărţii 
lui Hafez
Nu trebuie chemate cu nevoia destinului de 
învăţături,
Şi mai ales ştiam că acolo stă scrisă 
Şi seara aceea călduţ-răcoroasă din Shiraz
Când mausoleul ştia în majestatea lui proaspătă 
(are numai opt decenii)
Că voi veni şi mă voi insinua deîndată în toată 
atmosfera aceea
Prietenos-intimă, ca un poem secret, fiindcă e 
prea gingaş,
Printre toţi acei tineri şi bătrâni ce mişunau cu 
evlavie
Pe impunătoarele trepte din piatră, foşnind 
discret 
Ca frunzele parcului ce mângâie de peste opt 
secole 
Odihna veşnică a veneratului poet... 

Gazelurile tresar şi acum, poate mai glorios,
În alabastrul pietrei de mormânt, sub cupola 
ce seamănă
Cu o pălărie de derviş, oglindindu-se în faianţa 
cu modele superbe,
Literele lor saltă cu unduiri fireşti şi uşoare,
În emoţia din pragul unui eveniment definitiv,
Ca-n clipa în care coborând din munţi spre 
câmpia Mesopotamiei
Zăresc o scenă cutremurător de simplă şi 
adevărată,
Adevărată ca un blazon al rostului vieţii...

O oaie stătea legată de stâlpul unei case 
modeste, ca o cutie aplatizată
De soarele deşertului, alături de alte case şi de 
alte oi legate la fel.
Pe vârful stâlpului atârnau două oi despicate, 
dar nu dezgolite de lână,
Oaia cea vie, puţin mai jos legată de stâlp, 
privea în sus la viscerele
Suratelor ei cu o atenţie smerită, împăcată şi 
foarte curioasă,
Consimţind calmă la viitorul ei sacrificiu, parcă 
s-ar grăbi
Fără durere ori regret spre ceea ce-i pare o 
altă viaţă. 

Adrian BOTEZ 

ŢARA ANA
                             închinată  lui Gheorghe Zamfir - 31 

decembrie 2012

ca pe Cenuşăreasa-o vor pe Ţara Ana
sub spuză şi mizerii să-i îngroape
icoana-i de Ileană Cosânzeana -
de zor mormânt în bezne vor să-i sape

o ţară fără Nord e Ţara Ana
ţoapele şi mârlanii: importaţi păduchii
sub lălăieli soioase îi ascund toţi rana
rachiul prigonirii-i arde-ncet rărunchii

i-au smuls carpaţii şi-au târât-o
sleită în amurg de babiloane
nevertebrată sclavă şi-au dorit-o
s-aplaude tonţii iadul din betoane

o au zidit-o-n pâclă şi-n trădare
dar stearpă-i în baladă Ţara Ana:
va ţine-o vreme templul tău – Satana
pentru că – biet hoinar – Manole habar n-are

eşti  ştrenguită târfă-a tuturor
o hetairă – când tu eşti doar Trista:
dar peste golgote şi zid – pluteşte zbor
şi-n raiuri - Ana-i soră cu Precista!
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...cum stăm noi răstigniţi de farisei
s-aude plânsul din zidire:
cu cât vom sângera mai mult înaltul stei
cu-atât scurta-vom drum spre fericire!

căci lacrimile Anei curg ca roua
mânia lor se suie-n pălălaie
topind piroane – lănţuirea-a doua
s-aeriseşte pân’ la cânt de naie!

...o – Ţară Ană fără de noroc
s-apropie al Învierii sfânt soroc!

Sorin GRECU
                           

Poemul kitsch  sau pățaniile lui Svejk în 
Galiția

lui Ovidiu Pecican
 moto: 
„Mă mişc lejer, undeva  între Mâşkin şi Doina 
Cornea...”                                                                        
I.

O frază care i-ar fi putut aparţine şi bravului 
Svejk:
„fiecare om cu propriul destin, după cum
fiecare părculeţ cu pedofilul său”

ai gândit acest aproape aforism
pe o bancă, în locul de joacă pentru copii
din spatele complexului comercial 

îl vedeai pe bătrânul pedofil, pe care-l ştii 
dintotdeauna
străduindu-se din răsputeri să facă o nouă 
cucerire

era teribil de concentrat pe un băieţaş 
în vârstă de vreo zece ani
îi trecea, febril, prin faţa ochilor săi miraţi
câteva bancnote   

şi – în ciuda experienţei sale de vânător de 
plăceri interzise  –
la cei optzeci de ani ai săi părea un jucător 
novice 
care nu-şi putea ascunde entuziasmul
că a prins cartea câştigătoare 

te-ai gândit la un moment dat să anunţi chiar 
poliţia
dar ai renunţat repede ştiind că 
oricum ea nu se ocupă de chestii de-astea

şi-n fond – de ce să nu laşi să funcţioneze 
selecţia naturală

la fel a funcţionat şi cu tine în copilărie
 
pe atunci în cartier apărea mereu unu’ 
asemănător,
Theo era numele lui
pitic şi şchiop, ademenea copiii cu bomboane 
şi gume de mestecat 
învelite în ambalaje multicolore
toate aduse direct din America

şi asta se petrecea în perioada comunistă
când toate lucrurile păreau identice

îi ducea, pe rând, la el acasă
pe tovarăşii tăi de joacă mai arătoşi

numai pe tine nu te-a chemat vreodată

desigur, mai târziu când ai realizat despre ce 
e vorba
i-ai mulţumit Domnului 
că te-a creat îndeajuns de nereuşit 
încât să nu intri în graţiile pedofilului  
 
dar n-o să uiţi niciodată frustrarea trăită 

camarazii de joacă se întorceau, fericiţi, de la 
Theo
şi, mestecând ciungă, îţi arătau abţibildurile 
multicolore
ca să-ţi facă ciudă  
fără să-ţi spună cum s-au jucat acolo

pe vreo câţiva dintre ei nu i-ai mai văzut după 
aceea,
în timp, umblând cu vreo femeie
 
pe alţii însă i-ai întâlnit de-a lungul anilor
realizaţi, la casa lor – cu soţii, copii şi marafeturi 

or fi trecut peste momentul  respectiv
ţinând ascuns, pentru totdeauna, într-o firidă 
a sufletului 

secretul care le-a marcat copilăria

II.    

Oare cine ar fi crezut că, asemeni oamenilor, 
până şi locurile sau numele lor au propriul 
destin ?

am cunoscut odinioară pe unu’ Cuc

trăia de unul singur în localitatea Ceanu-Mare
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un ins introvertit care, la băutură,
făcea gesturi inexplicabil de teatrale
de parcă viaţa lui ar fi fost un lung şi plictisitor 
monolog 
scris de un autor diletant

nici la finalul stagiunii sale nu a făcut altfel:
după ce s-a spânzurat de nucul din faţa casei
a ajuns vedetă de o clipă la câteva televiziuni 
iar ziarele titrau, a doua zi, laconic:„Singur-
cuc,
Cuc a ales cea mai la îndemână variantă de 
sinucidere, spânzurătoarea”

am întâlnit de-a lungul timpului 
şi alte halucinante întâlniri  ale toponimelor cu 
Moartea
cum ar fi cea a elicopterului care s-a prăbuşit 
la Morişti,
pe dealurile Cojocnei, în 2004
 - în aparatul de zbor se aflau un medic, o 
asistentă SMURD, 
plus doi membri ai echipajului -

n-au mai rămas din trupurile lor ei decât 
mărunte bucăţi de carne
criminaliştii le-au studiat şi n-au putut afla nici 
măcar 
cui aparţin
cât despre aparat, acesta a ras culmea dealului
iar rămăşiţele lui s-au întins pe mai bine de o 
sută de metri

şi tot aşa, la Cluj, inexplicabila prăbuşire a
aparatului lui Mihai Pal, în 2003

maestrul zborurilor de acrobaţie încercase
chiar în preziua evenimentului aeronautic de 
Ziua Aviaţiei  
să exerseze câteva figuri, ceva mai grele 
dar totul s-a sfârşit cât se poate de prost

tragedia s-a petrecut pe strada Elicei
în vecinătatea aeroportului
iar până la urmă mitingul aerian a fost anulat

straniu acord al toponimelor cu destinul 
oamenilor
de parcă locurile şi-ar căuta victime
ca-n filmele de groază
pentru a se împlini sau a-şi desăvârşi, 
monstruos, karma

III.

Schimbând puţin macazul
te tot gândeşti de o vreme la bunicul din partea 
mamei

- Alexandru - plecat dintre cei vii de vreo 
cincisprezece ani -
întruchiparea absolută a bravului soldat Svejk
 
era îndeajuns de evoluat
încât să facă mereu pe prostul
şi, când nimeni nu se aştepta,
trântea o frază genială care-i lăsa pe toţi mască 

cărunt încă de la douăzeci şi cinci de ani 
prin anii ’60 lucra ca paznic la Oficiul de 
Îmbunătăţiri Funciare
şi - mereu trudit de munca în gospodărie - 
făcea aproape tot timpul pauză de vedere
în cabina lui - unde nu-l deranja niciodată, 
nimeni

nici chiar şefii sau miliţia

avea o tehnică originală de dormit pe timpul 
zilei:
stătea în fund, pe scaun,
iar prin ochelarii săi cu ramă groasă 
nimeni nu-i vedea ochii
deci nu se ştia dacă omul doarme sau e treaz

până când într-o dimineaţă   
la poarta instituţiei apare însuşi ministrul 
agriculturii
 
venit în control la Cluj
cu un cortegiu impunător de vreo patru-cinci 
limuzine Volga 
zece ţucălari de la centru 
şi alţi câţiva băgători de seamă de la regionala 
de partid

mări, pe ministru nu-l fentează
şi ăsta când îl observă prin geam cum doarme
năvăleşte peste el, furibund,
îl acoperă cu un potop de înjurături

şi-l concediază
 
bătrânul contemplă, imperturbabil, spectacolul
şi, buimac de somn, nu pare a înţelege  ceva

în final îi dă, totuşi, ministrului, o replică: 
”ascultă, că nu mă tem de tine:
curva bătrână nu se sperie de p… mare” 

timp de câteva secunde peste întreaga  fire 
se lăsă o tăcere mormântală

ministrul, ca lovit în moalele capului, tace 
şocat de fraza bunicului
apoi izbucneşte într-o criză isterică de râs
cade în genunchi, mai să leşine 
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iar suita face la fel

de atunci fraza bunicului a făcut istorie
ba, mai mult, minstrul a clasificat instituţia 
ca fruntaşă în întrecerea socialistă pe ramură

iar drept răsplată bunicul – căzut  în picioare, 
aidoma lui Svejk –
şi-a continuat somnul până la pensionare

o altă pătimire a  bravului Alexandru:

la cedarea Ardealului, în 1940, comersant de 
vază
bătrânul era şeful pieţei din Cluj
 
la un moment dat reprezentanţii ocupanţilor
i-au cerut să părăsească zona

bunicul a refuzat şi ca urmare a încasat 
o ciomăgeală teribilă
dacă nu se prefăcea mort desigur că bătaia ar 
fi continuat
şi omul ar fi pierit cu adevărat

a urmat refugiul său şi al familiei, la Turda şi 
Sibiu,
până după război 

apoi în loc să-şi primească magazinul înapoi
comuniştii – printre care se aflau şi cei care 
odinioară
aproape că îl omorâseră - i l-au luat, de data 
asta definitiv  

cât despre front, bunicul a făcut destule: în ’40 
a pornit 
cu un regiment de tancuri spre Rusia

a ajuns până la cotul Donului
de unde s-a întors cu o surzenie parţială 
şi cu vreo trei perechi de cizme înalte, ruseşti, 
cu şireturi,
pe care le va purta tot restul vieţii şi
- spre perpetua exasperare a bunicii -
le va cremui, cu zel, în fiecare dimineaţă  

dar pentru că s-a pomenit de încălţările 
bunicului
o păţanie uluitoare legată de ele   

într-o dimineaţă bătrânul
spălat, bărbierit, cu indispensabili curaţi pe el
se-ndrepta, ca de obicei,
spre locuinţa slujnicuţei unguroaice care-i era 
amantă 

femeia locuia chiar în incinta băii comunale din 

spatele pieţii 

bunica mirosise ceva, dar nu era în totalitate 
sigură
aşa că s-a gândit să angajeze totuşi pe cineva
care să urmărească mişcările soţului
 
rapid, bănuielile i s-au confirmat
iar iscoada i-a comunicat cu promptitudine
locul unde petrecea, fără griji, Alexandru -
aşa că, însoţită de doi argaţi şi înarmată cu un 
topor
apare la uşa slujnicuţei
cu gând să-şi surprindă soţul în flagrant delict 
de adulter

dar ceva numai de ea ştiut
o face să mai aştepte o oră până la intervenţie

într-un târziu iau cu toţii cu asalt uşa, o sparg
iar dincolo de ea au parte de-o privelişte 
monumentală:
îmbrăcat, dar desculţ complet de o cizmă,
bunicul şi-o descălţase abia la jumătate pe 
cealaltă
semn că nu se apucase încă de treabă
iar fata aştepta, pe un scaun, răbdătoare, în 
pielea goală

a ieşit atunci un vacarm general, cu păruieli de 
ambele părţi
apoi lucrurile s-au liniştit cumva
era la mijloc o familie cu cinci copii
iar bunica a avut înţelepciunea necesară să 
muşamalizeze cazul

un singur lucru te-a obsedat, însă, ani la 
rândul,  
după ce ai aflat, de la unchii tăi, întâmplarea: 

oare cât  dura
o partidă de sex a bravului soldat Alexandru?

IV.

Fiindcă ai deschis discuţia despre sex
o treabă neroadă, de care numai tu poţi fi în 
stare :
la mai bine de douăzeci de ani de la absolvirea 
liceului 
  
proaspăt întors dintr-o excursie în Danemarca
şi aflat sub influenţa lecturilor din Kierkegaard,
autorul Repetiţiei –
călătoreşti  puţin în timp şi după cheful de 
aniversare 
ajungi să te iubeşti cu o fostă colegă
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pe atunci - credeai tu - inaccesibilă
acum femeie singură, nemăritată, care se jură
că n-a mai avut un bărbat de ani de zile 
şi-ai şi crezut-o, după modul cum te-a devorat

dar partea proastă e că totul s-a întâmplat
în momentul când, practic, în afară de tine
aceasta nu mai părea a prezenta interes
pentru cineva  

(ah, bolnăvicioasa ta pasiune de colecţionar 
al lucrurilor ieşite din uz)

aşa că ai, în sfârşit, prilejul să afli acum 
tot felul de lucruri, chiar din gura ei,
despre cum o curtai tu, inocent, adolescentin 
iar ea te ignora - transmiţând în schimb
tuturor băieţilor din clasă niscaiva insecte

îţi spune că
nu s-a ocupat atunci de tine, deşi te plăcea, 
fiindcă 
exact ca-n poezia aceea clasică tu nu te-ai 
priceput

iar povestea ei, stropită acum din belşug cu 
alcool,
în loc să-ţi facă greaţă, paradoxal, te incita
de parcă ai fi păşit într-o nouă realitate 

acum ţi-e ciudă cât ai fost de naiv atunci,
idiot sadea, Svejk autohton

dar astăzi mai poţi zice
şi că nu te-ai maturizat între timp aproape 
deloc
asta tocmai pentru că, asemeni arhetipului,
prin cârciumi, în special la Nucul bătrân, 
continui te confesezi
tocmai cinstiţilor tăi urmăritori, 
păstrând, elegant, până şi paritatea îngurgitării:
 
la fiecare sută de vodcă a ta,
o bere mică pentru ei

V.

În preziua plecării la Liov, în Galiţia, în schimb 
de experienţă
nu pe front, precum Svejk 
sau în exil, asemeni autorului Ţiganiadei -
ai cunoscut la o suaree populară un personaj
cu totul excepţional
singurul confecţioner de drapele din zona 
Clujului

Varanu’ e numele său real
Dar omul e poreclit şi Bursucu’ sau Americanu’

după mai multe pahare băute împreună 
ţi-a mărturisit că nu mai găseşte material 
pentru steaguri
decât în ţara vecină, Ungaria
fiindcă la noi are loc un fenomen paradoxal:
deşi sentimentul patriotic e-n creştere 
fabricile care produc respectivul material
au ajuns demult pe butuci

se plânge că din pricina crizei 
e nevoit deja să fixeze preţuri etern-
promoţionale 
şi la fiecare douăzeci de drapele să ofere, 
gratis,
câte o eşarfă de primar

aşa că - deşi nu câştigă mai nimic -
e silit să-şi continue această îndeletnicire 
fiindcă
trebuie cumva să achite
preţul patriotismului său înnăscut

blindat cu astfel de sentimente înălţătoare
porneşti şi tu spre Liov – Lemberg, Lwow sau 
Lviv – 
pe urmele lui Svejk, ajuns şi el în zonă
în timpul Primului Război

te gândeşi şi la marele  Budai Deleanu, autorul 
Ţiganiadei, 
exilat aici de dinainte de 1800 -
forţat de purtările (tipic româneşti) ale clericilor 
de la noi

a murit aici, în Liov, la 1820, neştiut de cineva 
din ţară
fără să lase posterităţii, în afara Ţiganiadei,
un portet - sau o semnătură măcar

aflat deja în marş mecanizat prin Carpaţii 
Păduroşi
nu poţi să nu-ţi aminteşti, pe drum,
relatarea profesorului Mircea Muthu 
despre cum l-au arestat în 1992, ucrainenii, 
pentru vinovăţia  de a fi căutat în cimitirul 
oraşului Liov 
locul de veci al marelui român

acesta venise în Ucraina la un simpozion 
internaţional
era însoţit de Ioan Teodor Stan, slavistul
iar cei doi şi-au zis că n-ar fi rău ca măcar 
acum după 
aproape două sute de ani
să-i găsească, marelui cărturar, mormântul

aveau şi promisiunea unui român stabilit în 
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zonă
că îi va ajuta în întreprinderea lor

aşa că, ajunşi la cimitir, s-au pus pe căutat 
locul de veci
prin registrele întocmite, cu grijă, de 
funcţionarii nemţi
în 1820, anul morţii lui Deleanu

l-au găsit şi când să purceadă spre mormântul 
cu pricina
s-au trezit pe cap cu trei poliţişti care i-au 
reţinut şi dus la secţie
sub acuzaţia de terorism

abia târziu, în miez de noapte,
românii au fost până la urmă eliberaţi
la intervenţia unui oficial  ucrainean
însă după acest incident le-a pierit definitiv
pofta de mai căuta mormântul literatului

în minte cu păţania profesorului
păşeşti, în fine, prin centrul Liovului
şi după ce urci nişte scări şubrede
te cazezi într-o chilie aflată într-o clădire
veche de câteva secole – dar dotată cu aer 
condiţionat 

faci puţină foame pentru că leii tăi
nu prea au aici căutare
şi până vei găsi a doua zi o bancă 
nu ai deocamdată un loc
unde să-i schimbi cu localii grivna

te închipui un Budai Deleanu şi, în acelaşi timp,
şi un Svejk  
te plimbi printre saltimbanci şi negustori de 
nimicuri
iar pe stradă Kamaz-uri, Pobede, Vaz-uri şi 
Zil-uri
năvălesc fără a respecta vreo o regulă de 
circulaţie

în acelaşi timp fantomele comunismului
nu-ţi dau nici ele pace -
o racheta nucleară fără focos,
urcată într-un camion din curtea Academiei 
Militare
tronează, gata de lansare, pentru a încerca să 
sperie lumea

în rest, prin pieţe: beţivi, prostituate, 
comedianţi, turişti şi muzicanţi
exact ca la noi

VI.

Ajuns în chilie deschizi televizorul

ai parte de o călătorie iniţiatică în preistoria 
rusofonă
a primilor tăi ani de şcoală
de la “Medie” 10, de pe strada Horea

în încăpere ţâşnesc brusc vechi melodii ruseşti
în alb-negru 
pe care le ascultai şi tu, vrând-nevrând, cu 
decenii în urmă
acum îţi par simpatice, deşi atunci, 
din cauza frecvenţei cu care se  dădeau la radio
ajunseseşi să le deteşti

straniu, ca sub hipnoză 
te trezeşti apoi, în faţa ochilor tăi,
stranie regresie,
cu chipul iubitei din grădiniţă 
Rusu Maria, colega călcată de maşină
pe strada Maxim Gorki

urmăreşti şi alte piese, mai noi, 
însă tot nereuşite
pentru că - asemeni tuturor lucrărilor proaste - 
acestea eşuează în momentul când vrei să 
afirmi prea multe 

îl remarci şi pe Don Balon
un ucrainean, imberb, cu o chitară în mână
melodia lui simplă preamăreşte câmpurile 
agricole de acasă
şi peste tot: ia lubli şi din când în când: yes,yes, 
yes

schimbi apoi canalul
pe un film de război, tot  rusesc

panica îţi dispare brusc
şi covârşit adormi mai târziu sub jeturile
unei muzici de operetă al unui celebru 
ansamblu moscovit

te luminează palida flacără de veghe, catolică, 
din încăpere

a doua zi, cu forţe proaspete, vizitezi 
fabuloasele biserici

şi, ajuns la Biserica Iezuită, templul polonezilor 
prigoniţi,
afli de la părintele Stepan Sus
teribila poveste a patronului spiritual
al lăcaşului, Emilian Kovch
 
în anul 1944 acesta a salvat câteva zeci de 
copii evrei
dintr-o sinagogă pe care nemţii o aprinseseră
după ce-i închiseseră înăuntru
cu gând să-i ucidă 
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drept răsplată pentru fapta sa părintele 
a fost trimis în lagărul de la Maidanek,
alături chiar de acei copii

deşi graţiat ceva mai târziu 
- era singurul catolic între 17.000 de evrei -
le-a  transmis gardienilor săi
că refuză aparenta libertate pentru că
“aici L-am întâlnit pe Dumnezeu”
 
aşa că a preferat în final să intre în camera de 
gazare
şi să moară alături de toţi cei programaţi să 
treacă dincolo

tocmai acum, în curtea interioară,
doi poliţişti beţi înfulecă plăcinte
îi vezi de pe geamul chiliei ascunzându-se  
de priviri indiscrete

fărâme de brînza le atârnă, dizgraţios, din gură 
se uită cruciş unul la celălalt
cu o înfăţişare total depersonalizată
de simple mecanisme - paiaţe într-o piesă 
absurdă

sau mai bine zis ale cărţii cu Svejk

ceva mai târziu – în aceeaşi curte - o prostituată
îşi trage neîndemânatic, pe ea, chiloţii
pe care-i ţinuse până atunci într-o poşetă

ai din nou senzaţia aceea stranie, ucigător de 
persistentă
de întoarcere în timp şi déjà vu

la rândul tău personaj al unei Ţiganiade fără 
noimă
                                                
                                                               
Sorin Grecu

                                                                
Cluj – Lvov, august, 2012

Bianca MARCOVICI (Israel)

 Foaia albă a poetului

Insulta lunii 
Dragostea mea străluceşte închisă

Într-o colivie
Ca un canar despărţit de cănăriţă

Printr-un carton galben murdar
Plin cu pătrăţele

Imitând gardul umbră.
 

Femeia slabă şi furioasă hotărăşte
Să spună lucrurilor pe nume

Tăcerea din ultimii ani
A făcut-o mai demnă

Şi-a smuls cuvintele din inimă
Şi le-a dat viaţă

Rezultatul e magic 
Din surdină trilul unui canar

Echilibrează poemul solar

Victor MUNTEANU

BALADA AGRARĂ

Din lipsă de bani, 
tata n-a mai avut cu ce să numească salcămul.

Când l-au chemat să dea socoteală, a arătat 
un lup, 
ca şi cum numele lui ar fi ieşit din urletul fiarei.

Dar el n-a avut cu ce să pornească nici ploaia.

Degeaba s-a tot uitat îndelung la bătăturile 
palmei, 
că n-a mai avut cu ce să numească nici râul 
în care şi-a spălat chipul când s-a-ntors din 
război…

BICIUIREA VĂZULUI

Ca să nu mai fiu tras la sorţi de hazard, 
te-am creat din propria-mi spaimă.
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Te-am plămădit din cuvântul care mă durea 
cel mai mult,
ţi-am înverzit ochii cu o altă nedumerire
şi ţi-am dat drumul să intri în viaţa pe care o 
duc.

Te-am inventat dintr-un ţipăt,
                       ca să nu poţi fi numărată de alţii. 
Dar nu ştiu cum de-am nimerit timpul greşit, 
că, din el, ai ieşit atât de frumoasă, 
încât n-ai putut să fii a mea niciodată...

ASFINŢIT

Neclintită e stânca în faţa trecerii! 
Se izbesc anii de ea,
           tulburând până şi durata cuvântului.

Un moloz de veacuri stă la picioarele ei.

Dar, mai ales, cât de permanentă e curgerea, 
cât de tare se duce Bistriţa, fără întoarcere,
          imitând viaţa omului rămasă câteva 
secunde pe mal 
          ca un strigăt după ajutor...

Alice Valeria MICU
                                                         

CUVÂNTUL FANTOMĂ
 
Dispreţul mut îl bântuia ca o ambulanţă. 
Cum să fii fericit într-o lume ce alerga nebună 
fără şofer, cu girofarul aruncând pe feţe, 
luminile stranii, 
schelete ale vieţilor trecute? 
Era jenat de bucuria ţâşnită din ochi, din 
buze, 
ca o sirenă schizofrenică. Avea în păr 
fluturarea celor condamnaţi la viaţa veşnică, 
dezinvoltura fericiţilor fără motiv. 
 
Se adâncea în bucuria stranie ca-ntr-un 
mormânt. 
Îl priveau ca pe o ciudăţenie, el savura 
nedumerirea lor. 
 
Ei bine, agasa cu seninătatea ce se rostogolea 
din ochii lui 
ca un bolovan peste chipurile lor obosite - 
un misionar dăruind veşti minunate bufonilor 
depresivi 
într-o zi cu soare şi prea multe dimineţi. 
 
(Nu de primăveri mă tem, ci de libertatea 
lor!) 

 
În minte-i răsunau melodii fără număr, 
sunetele-i zugrăveau pe faţă ca un 
stroboscop
o tinereţe diabetic de fragedă. 
Toţi simţeau brusc nevoia să se ascundă 
în adâncul unei cârciumi, al unei păduri, 
al unei mări, nimeni nu vroia să urce munţi, 
le era greaţă de cărări, de trepte, de aer. 
 
Ar fi murit, bucuroşi pentru prima şi ultima 
oară, 
ei care-au îngropat cuvintele ca pe morţi, 
în cripte pline de oameni cu chipuri de piatră. 
Ei, care-au închis mările în călimară, 
care-au sufocat ignoranţa tastă cu tastă, 
au retezat fără nici o remuşcare capul hidos 
al tăcerii. 
 
I-au pus poeme în gura căscată, 
le-au înfipt ca pe nişte lumânări în orbitele 
goale, 
oameni ce şi-au aliniat singurătăţile 
treceau pe lângă ea cu cenuşa fericirii pe 
degete. 
 
Ne învârtim fără oprire în labirintul  
ultimului spital de urgenţă, cu poemul-
fantomă 
în dinţi, în plămâni şi el ne bântuie ca o 
ambulanţă 
în care urcă la-ntâmplare şiruri lungi 
de oameni cu îngerii morţii pe spate, 
silabisind hipnotic definiţia celui mai nou  
prospect pentru tranchilizante, 
pentru că, nu-i aşa? 
„Fericirea e o lume goală”, 
bântuită de cuvântul-fantomă.

DE MÂINE

de luni începe viaţa de mâine
de marţi începe iubirea de mâine
de miercuri începe fericirea de mâine
de joi începe iluzia de mâine
de vineri începe singurătatea de mâine
de sâmbătă începe indiferenţa de mâine
de duminică începe resemnarea de mâine

atâta timp cât vei veni
toate vor începe de mâine

copiii vor merge imperturbabili la şcoală
cu cornulşilaptele rămase fără măr
toate vor fi ca înainte
poeţii vor continua să nu se citească 
unul pe altul
da se vor lăuda că sunt prieteni
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îşi vor tăia cu toţii felii generoase
din gloria efemeră
în timp ce sâmbăta dincolo de uşă
voi auzi întâi mătura
api mopul femeii de serviciu
mângâind virtuoasă şi tăcută
scara blocului

iar eu voi şti că întotdeaun
atunci când cineva
fără să ştie cât e de important
va da cu mătura şi mopul
de după colţ va începe viaţa de mâine

20 DE WAŢI DE ENERGIE

după ce mi-au luat iluzia că te iubesc
când era doar o reacţie chimică
intens catalizată de uleiuri esenţiale
muzică vin întuneric
şoapte clandestinitate
ciocolată mesaje
poeme şi febră musculară
acum vor să-mi ia iluzia
că moartea există
 
fericirea există
dar moartea e doar o locuire
cu totul în afara timpului
şi se pare în afara spaţiului
încă nu sunt lămurită
pe de-a-ntregul
ce vreţi sunt uşor impresionabilă
când vine vorba de marile adevăruri
 
dar staţi să văd dacă am înţeles bine
moartea nu există
iar sentimentul că sunt în viaţă
e doar o energie de 20 de waţi
o baterie penibilă
care minte constant
 
ne vom iubi în consecinţă
departe de timpuri şi spaţii
până când energia ne va despărţi

Vasile MIC

Legenda

Legenda
A devenit bolovan
În mâini
Efemere.
Acum,
E vremea
Acestor zei
Şi ale acestor ape,

A nuferilor albi
Pierduţi
În contemplare.

Avem un foc
Numai azi
Putem face curat
Prin sufletele noastre.
Avem un foc
Îl putem stinge 
Cu foc.
Avem zăpada aceasta,
Facem din ea
Vis.
Din raze de lumină
Clădim 
Punţi.
Din raze de soare
Scări vom înălţa…
Chiar dincolo
De zbor.

Un minister al aerului

Pădurile
Au fost despărţite
De aer.
Fiinţează un minister
Al aerului.
Şi un minister
Al culturii
Avena sativa.
Un alt minister,
Al urşilor braconaţi
Oficial –
Pentru că neoficial
E de rău!
Numai caii
Pădurii Letea
Nu au minister…
Dar sigur au
Un abator
În aşteptare!

Să poţi lua trecutul

Să poţi lua 
Trecutul,
Să-l închizi
Undeva.
Să poţi lua 
Lumea, s-o pui
În inima ta.
Viitorul
Să poţi să-l iubeşti…
Chiar în timp
Ce strănepoţii
Ţi-i creşti…
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Ovidiu SUCIU

Sic cogito. Ultima dorinţă

Dă-mi Doamne putinţa
să mai scriu un vers
Mă binecuvântează
cu un pahar de Cotnar
Şi-apoi
trecând prin Cimitirul Vesel
catapultează-mă discret
în Univers ...

Mă suspectez c-aş zăbovi mereu 
discret smerit la umbra lui Orpheu

Sunt un fir de praf insignifiant 
rătăcit pe mantia lui Cronos 
ce hoinăreşte-n Univers.

Râvnesc pe crucea mea să scrie atât: 
A fost totuşi un om bun
care avea oroare 
de pălincă şi tutun ...

Taifas sub glie – de Sfânta Mărie

Consătenii mei de la bunici mai în jos 
toţi au coborât în veştmânt de pământ
tăcuţi şi smeriţi sub cruci biciuite de ploi
peste care se-aşternuse fără milă noroi
S-au dus Dincolo firavi şi cuminţi 
fiind ei înşişi venerabili părinţi
fără a duce în spate vreo agoniseală
fără regrete şi fără tocmeală
Ce-or fi făcând acolo acei străbuni 
oameni de treabă unii chiar foarte buni
străjuiţi de uscate ramuri de pruni
Se vor întâlni între ei de Paşti, de Crăciun 
ocolind cu sufletul lor blând pe cei buni
Vor spera într-un an mult mai fericit 
pentru cei ce prea mult i-au iubit
Vor adulmeca mireasma primăverii 
şi şipotul molcom al izvoarelor verii
Vor mai cugeta sub umbra clopotelor serii 
la o posibilă mirifică Înviere
cu gust de cer senin de lapte bun şi miere ...

Ping-pong cu vorbele

Uneori joc ping-pong cu cuvintele 
alteori le-nşirui pe-o imaginară sfoară
le pun să se-nvrăjbească apoi să se-mpace
iar ele se ciocnesc se-mbrăţişează
prin contaminare fără de scăpare
De-o pildă: în ANA două vocale 
îmbrăţişează o consoană 
ca-ntr-un sărut brâncuşian

(Auleu: „n” e o consoană neutră
nu cumva e o modernă perversiune?!)
Ce să-i faci: peste tot există capcane

Firca-firca pe hârtie

Oricine scrie versuri 
e bine intenţionat
chiar când se scoală matinal din pat
Îşi spală privirea cu stele şi dor
cu apă descântată de izvor
şi fâlfâiri de aripi de cocor
Se-aşează la masa de scris inspirat
îşi pune pixul grabnic la arat
iar verbu-nfloreşte luminos pe hârtie
mânat de Sfântul Duh
spre un înalt văzduh

Rodica MATIŞ

Lacrima oglinzii

Coboară toamna încet
mai întâi în mâna mea dreaptă
apoi pe bucăţile de cer
pe tălpile fluturilor adormiţi în poem.
Coboară năucă
în cărţile mele răvăşite pe covor
pe tavan şi în cer.
Început şi sfârşit nu-i pământul
nici aerul nici zborul
început e doar cântecul
şi sfârşitul e doar zarea fără hotar.
Coboară iar toamna
e târziu
trupul luminii huleşte lacrima oglinzii.

Nu mai ştiu

Nu mai ştiu cine tot aruncă 
bulgări de ceaţă 
peste cuvintele mele nenăscute.
 
Au tăcut trompetele 
din zid se mai aud doar hohote de râs 
nu e nimic acolo 
aceeaşi capcană în care au mai căzut 
şi săptămâna trecută 
ademeneşte acum alte glasuri.
 
Pe râu doar barca soldatului 
o bucată de pâine 
şi cicatricea apelor nencepute.

Furtunile amintirii

S-a răsfirat iar ploaia pe caldarâm 
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în franjuri subţiri 
ca un blestem al luminii 
regină a trotuarelor bolnave de melancolie. 
Întunericul se răsfrânge acum 
doar în lacrimile curcubeului. 
 
Absenţa-mască aşezată în dezordine 
impudică pe chipul ei 
osândeşte la tăcere toate furtunile amintirii. 
 
E dimineaţă 
doar lebedele plâng 
când oamenii 
statui desfrunzite 
îşi numără singurătatea din doi în doi.

  Cine mai viețuiește cu grație 
ziua de azi?

Stai la masă
(îţi cântă chipul simfonii nescrise)
doar gândurile tale departe
şi o lacrimă râzând năucă în mărgelele
ce stau la taifas
Te uiţi în jur
Cine mai vieţuieşte cu graţie ziua de azi?

M-am certat singură cu gustul de iarbă
de nostalgii de nori de copaci
cu gustul mărgelelor gătite de sărbătoare
am aşteptat în zadar
nu mi-ai mai spus să tac.

O stare târzie de sete
(iluzie e doar cerul năpădit de mărăcini
şi ochiul de sticlă al ceasornicului
dar setea e acolo tronând calmă între nisipuri)
o stare târzie vieţuind în sihăstriile inimii
în gustul înşelător al cărţilor închise

Nu pleca îmi spune tărăgănând cuvintele apa
nu pleca înainte de a-ţi deschide larg uşile 
casei.

Vali NIŢU

ciclul eu-lui

undeva din sevele fertilităţii ne naştem
pentru a trăi
mergem de-a buşilea 
pentru a ne ridica în picioare
să avem de unde cădea
învăţăm a scrie şi a citi
pentru a constata că nu cunoaştem  
atât cât ar trebui

ne îndrăgostim şi iubim prima femeie
crezând că-i ultima
căsătorie
copii
divorţ 
încercăm să mergem mai departe
ne ridicăm uimiţi
disconfort
în fiecare dintre noi
o viaţă-ntr-un geamantan
rece
pământul aşteaptă
te naşti pentru a muri. 

24 h

ieri
niciun reproş şi nicio grimasă
ochii-i sticleau de iubire
şi mâinile ei îmi atingeau obrajii
parcă renăşteam în braţe de vultur
aseară
imaginea plasmei s-a deformat
culorile erau ţipătoare printre gene
perna era umplută cu nisipul din ochi
şi un corb îmi dădea târcoale
dimineaţă
încercarea unui zâmbet bătea obrazul
cu spuma de ras am dat greş
era gelul uitat pe colţ de oglindă
şi am înţeles că restu-i plecat
azi
întrebări retorice şi adunări de date
pe talerul balanţei ce se voia înclinat
în partea unde-s musafir
şi am plecat cu timpul însuşi eu.

cântecul lebedei 
 
ştii ceva prietene... 
poate mă simţi din scriere 
am toamnă în suflet 
şi mi-am legat înţelesul 
de căutarea unui răspuns 
am surprins parfumul uitat 
în tomnatica policromie 
şi mai târziu am înţeles 
ce înseamnă culoare 
un popas cu buzele dezlegate  
mi-a amintit forma rujului 
lângă oglinda unui suflet pereche 
pe ringul de dans 
cad 
petale uscate 
pentru ultimul cântec 
al lebedei 
ce moare
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Iustinian Gr. ZEGREANU

LEMN DE FOC

De-aş fi copac, mai bine aş spune
Că viaţa lângă tine a fost o minune
Ai urcat iubirea la rangul cel mai mare
Tăindu-mă pe mine de pe picioare
De aceea în toamna ce o să vină
Aştept cuminte să-mi caut rădăcină
Cu flori nebune să te sărut pe gură
Când iubirea-n inimă o simt ca o arsură
Dar cred că-n viaţă mi-e mai lesne
Să port pământ pe rădăcinile din glezne.
Timid te pătrund cu taine nepătrunse
Dimineaţa când te trezeşti înfăşurată-n frunze.
Dar tu nepăsătoare mă pui pe foc cum se 
cuvine
Fără să-ţi pese nici un minut de mine;
Orbită de crivăţul ce-ţi curge-n sânge
Tu nu vei vedea niciodată cum focul din vatră
Arde-n ochii tăi mocnit şi plânge

PARADOXURI

Servim cuvinte pe post de mâncare
Cu litere şi cifre din greu învăţate
Ne clădim o viaţă ce la rădăcină moare
Iar faptele noastre comune devin paradoxale.
Proştii ne explică ce gânduri ne trec prin minte
Mamiferele au un chef nebun să zboare
Muţii predau cu emfază retorica-n cetate
Iar hoţii şi criminalii ne învaţă ce este aceea 
dreptate.
Nesimţiţi cu tupeu şi inocenţă multă
Ne privesc de sus cu priviri semeţe
Încercând să ne explice ce bună este o insultă
Iar retardaţii o ascultă şi imediat vor ca să o 
înveţe
Bebeluşii adesea se grăbesc din faşă
Să ajungă cât mai curând la bătrâneţe
Sperând că vor pune şi ei mâna pe crevaşă
Ca să îi strunească pe alţii cu proprile lor poveţe
Şi uite aşa ne ducem spre Infern pe jos
Frecventând monden saloanele de Psihiatrie
În care ni se explică că nu e normal să fii furios
Dar e normal, să ai aşa „o undă de schizofrenie”.

NU-MI PLACE

Nu-mi place să mă simt bine
Într-o lume ce se simt prost
Că totul se raportează la mine
Ţinându-se cont doar la ce-am fost.
De aceea sunt luat drept terorist
Deşi am un comportament firesc
Mi se interzice dreptul să exist

Şi chiar cel ca să gândesc.
De aceea în final un lucru îmi doresc
Să nu ne mai minţim în faţă fără de ruşine
Să nu mai luăm chiar totul în răspăr
Din rău să ajungem în final la bine
Minciuna să nu mai fie supremul nostru adevăr.

Ionel SIMOTA

DOR DE NOI

Număr frunze şi ploi
Lunecând în cuvânt…
Uneori sunt, alteori nu sunt pe pământ.
E pereche din noi, e trăire de sfânt,
Uneori mă îndoi sub al toamnelor vânt.
Niciodată n-am fost, doar trecut-am pe-aici,
Dumnezeu ne privea cu ochi mari s-au ochi 
mici
Îţi lăsam câte un fruct încrustat în poem…
Să mai treci pe aici şi acum te îndemn.
E trecut de târziu, e mai mult decât tot,
Urma pasului viu s-o aştept nu mai pot,
Felinarele plâng peste străzi obosite,
Am rămas numai eu, printre cărţi necitite…

EU TREC

Eu trec noi, trecem a mirare,
Doi paşi tăcuţi, făcuţi către etern,
În mine se dărâmă un infern,
In tine se dărâmă o-nserare…
În urma mea rămâne iarba crudă,
În urma ta o rouă ca un sfânt,
O prăvălire proprie-n cuvânt,
O lupt-a ne-nţelesului de surdă.
Eu trec,tu treci şi fără să ne-audă
Vreo tresărire, zbatere de vânt…

ÎNCEPUT

Amarnic am să scriu,
Cu al necuvântului cânt,
Cu mâna crăpată de ploi şi de vânt,
Cu suflet purtat într-o coajă de nucă…
Mărul copt mi-l aşez pe trup ca pe-o cruce
Cuvântul divin bucurie mi-aduce,
Şi plâng în mine rătăcind câte-o vară,
Şi scrisul îmi e uşoară povară…
Lasă-mă, lasă-mă aici printre ură şi spin
Să nu fiu întristare pentru ochiul divin,
Am început să scriu, simt durerea din plin,
Treptat învăţ să mă rog, să mă-nchin…
Amestec sunt de lut şi de vin…
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Traian VASILCĂU (Republica Moldova)

Cântul fericit
 
Ce-am visat n-am irosit
Și-acum, boltă-aleasă,
Doamne,-s cântul fericit
Că mă duc acasă.
 
Am trăit ce-am suferit 
Și-acum, stea miloasă,
Doamne,-s cântul fericit 
Că mă duc acasă.
 
Prinţ am fost şi rob smerit
Și-acum, zi frumoasă,
Doamne,-s cântul fericit
Că mă duc acasă.
 
Și de Tine-ndrăgostit, 
Rana când mă lasă,
Doamne,-s cântul fericit
Că mă duc acasă.
 
Cânt în preasperanță
 
Atâta alergai fără poprire 
Și-agonisind averi pe săturate,
Azi înţeleg că pentru nemurire
Am totul cât nu am nimic din toate.
 
Atâta căutai să am în viaţă:
Luceferi de carton, roi de păcate,
Până mi-a spus Iisus în dimineaţă:
„Ai totul cât nu ai nimic din toate”.
 
Și-acum, uitat de îngeri de faianţă, 
De zei de tinichea cu firi deşarte,
Mi-s renăscut, şi cânt, şi-n preasperanţă
Am totul cât nu am nimic din toate!
 
Cântul îndatorării nesfârșite
 
Cuvântul Tău, Iisus, sfinţită neauă,
Cu mâini smerite-n inimă-l păstrez.
Eu nimănui nu datorez vreo steauă,
Doar Ţie, Doamne, totu-Ţi datorez!
 
Duhovniceasca Ta împărăţie
Din Veci în Veci o să-mi rămână Crez!
Eu lumii datorez nici o solie,
Doar Ţie, Doamne, totu-Ţi datorez!
 
Să pot trăi în Tine ca-ntr-o haină
De-azur curat! – atâta mai cutez.
Eu lumilor nu datorez vreo taină,
Doar Ţie, Doamne, totu-Ţi datorez!
 

Ce mult îţi datorez, Duhovnic Tată, –
Voi să rostesc şi brusc mă întristez,
Văzându-mă minţind ca altădată,
Căci, Ţie, Doamne, totu-Ţi datorez!
 
Dana DEAC

Loc de rodire

visele pe care nu le-am visat
se ascund în cuvinte
peste Arieş
îmi recunosc după strigăte
copilăria

loc de rodire
pământ cu dealuri înflorind
loc de rodire la cuvânt
Turda
mireasă visată din pruncie
ochi al lacrimii mele
ţie mă dărui
în numele apei
aerului
focului
şi al sfintei ţărâni

Val
mi-au îngheţat cuvintele
în minte
doar gândul
spre tine aleargă

te colind în vis
şi-ţi vorbesc
în nopţile atât de lungi
te voi colinda în vis
mereu

Iarnă

ce frumos povesteşte ninsoarea
despre lucrurile absente
gutuia a crăpat de atâta uitare
sunt clipe ce zboară
peste care se va prăbuşi odată târziul
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Dan BRUDAŞCU

Statui

Trec obosit şi absent prin oraşul doldora de 
statui
şi simt cum mă striveşte istoria.
Parc-aud vaiete, nesfârşite vaiete
Iar în aer miros de sânge,
De stârvuri putrezite, 
De molime care-au ucis atâtea fiinţe 
neputincioase
Bronzul statuilor şi piatra
Roasă de ploaie, cu patina scurgerii 
ireversibile a
Vremii, rămân nepăsătoare la zborul jucăuş
Al porumbeilor, dar şi la zecile de turişti
Opriţi pentru o fotografie
Pe care peste ani o vor arăta nepoţilor
Sau cu care îşi vor justifica irosirea timpului
În încercarea de-a descifra
Ceva atât de banal şi evident, banal de 
evident,
Timpul nu se lasă păcălit
Nici de bronzul statuilor
Nici de cei care cred că-nţeleg
Ceva din scurgerea lui

Trec obosit şi absent prin oraşul plin de statui
Şi nu duc cu mine decât nevoia
Irepetabilă de-a mă înţelege
De-a înţelege lacrima
Ce pare să-ţi ude obrazul

Deziluzie

Am lăsat, pentru o clipă, în urmă oraşul
Cu vacarmul şi cu frivolitatea lui enervantă
Şi m-am afundat în noroiul uliţei
Ce duce spre obârşii.
Văd în stânga şi-n dreapta ulucii putreziţi
Sau casele cu ţigle sparte şi pereţi scorojiţi.
Mă aşteptam să regăsesc liniştea după
Care tânjesc, dar lătratul înfundat al unui 
câine
Ţipetele unei gaiţe sau pur şi simplu
Duduitul înecat al unui tractor vechi
Mă fac să constat că sunt departe de ceea ce

Am visat.
Înaintez, totuşi, cu paşi nesiguri, încercând
Să redescopăr vremurile copilăriei,
Dar nu găsesc decât noroi, case părăsite,
Grămezi de gunoaie la margine de drum
Şi diforme sticle de plastic
Satul pe care mi-l imaginam
A încetat să mai existe sau s-o fi refugiat
Şi el în trecut şi stă ascuns undeva
Liniştea pe care am dorit-o e, la rându-i,
De-acuma doar un clişeu
Iar când pantoful mi se-mpotmoleşte
În noroiul uliţei, mă trezesc întrebându-mă
Iritat şi derutat:
La ce e bună fuga după Himere?

Singurătate

De-atâtea ori bătrânul schilod îmi spunea,
Iar eu, prea grăbit, treceam indiferent
Mai departe, mai departe, de fapt,
Fugeam de mine însumi, că omul, oricât 
Ar părea de greu de crezut,
Rămâne totdeauna singur în clipele decisive,
Că mereu trădarea celor din jur
Nu-şi va putea ascunde colţii.
Că iubirea – ce jalnic clişeu! –
Există doar în reclamele siropoase.
Acum, când mulţi joacă şah în parc,
Citesc ziare de scandal şi,
Indiferent de guvern, înjură puterea şi
Se plâng de inflaţie, de pensii mici,
Invocă criza şi văd peste tot
Scenarii apocaliptice, puse la cale de 
francmasoni,
Obosit şi dezgustat,
Îmi amintesc cuvintele bătrânului schilod
Ce aştepta mereu să-i aduc ţigări ieftine
Şi calmante, şi-i dau atâta dreptate:
La durere şi necaz eşti singur,
Nu e nimeni care-ţi simte cu adevărat 
neliniştea
Nici dispus să-mpartă cu tine eşecul sau 
măcar singurătatea.

Clepsidra

Firele de nisip mi se scurg
Printre degete
Ele sunt de fapt clipele
Unei vieţi irosite
Ce păcat că nu pot
Întoarce clepsidra
Şi relua totul de la început.

Iluzii pierdute

Mă uit uneori în oglindă
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Şi-ţi văd chipul
Mă-ntreb atunci
Unde-au dispărut totuşi clipele
Când îmi doream 
Să fiu fericit
Să fim fericiţi şi puternici
În lupta căreia trebuia să-i
Facem faţă clipă de clipă
Mă uit din nou în oglindă
Şi-n locul chipului tău
Văd doar un gol imens
Care-a-nghiţit
Şi clipele când speram că mai
Sunt posibile
Zborul, iubirea, speranţa
Dar apele oglinzii lasă
Să se vadă doar nişte iluzii pierdute.

Rătăcire

Aştept seara ca pe o binecuvântare
E momentul când
Îmi chem iluziile la sfat
Mi-e teamă de nopţile lungi şi reci
Şi-ncerc să nu las fantomele
Să fure chipul fericirii pierdute
De fiecare dată, însă, eu
Sunt cel înfrânt
Continui, totuşi să sper
Continui, totuşi să visez
Că seara e o binecuvântare
Refuz să accept că trăiesc
Mereu aceeaşi minciună
Ce mă urmăreşte obsesiv de decenii
De ce-oi fi crezut atunci în
Acel vagon rece şi murdar 
Că mi-am întâlnit destinul?
De ce am forţat lucrurile
Şi nu mi-am văzut mai departe de drum?
Azi nu mai rătăceam,
Cum spune poetul,
Şi, vai, nici nu mai speram
Că seara ar putea fi, totuşi,
O binecuvântare.

Alexandru JURCAN 

CĂLĂTORIE PE MARGINEA ZĂPEZII

Apoi a priceput că n-avea sens să mai 
meargă prin mijlocul zăpezii şi a găsit o cale 
îngustă pe margine, printre smocuri de ierburi 
îngheţate. Câinele îl urma cu mişcări vioaie, 
amuşinând uneori plantele zidite în gheaţă. 

- Vino, Gruişor, hai că ajungem!- 

îl îndemna Aurel pe bietul câine plin de 
umezeală. A început coborâtul dealului exact 
când înserarea a cedat nopţii. Casa mamei se 
zărea în vale, ca o poticnire întunecată în albul 
omătului. 

- Tu eşti, Relule? se miră mama Anuţa, 
apărută deodată în prag. 

- Eu…Hai în casă… Dă o coajă de pâine 
câinelui! 

- Mai întâi să mănânci tu, că ai făcut 
drum, nu glumă. 

Femeia locuia singură de câţiva ani, de 
când îi murise soţul. Aurel venea rar pe acasă, 
din cauza slujbei. Autobuzul nu ajungea până 
aici. Coborai cu patru kilometri înainte şi o luai 
pe scurtătură. Anuţa şi-a dorit un câine, iar 
Aurel a făcut rost de Gruişor. 

- Nu ţi-am adus altceva nimic, să ştii, 
mamă. Cornelia e pusă pe economii… Zice să 
cumpărăm o maşină. 

- Da…copii nu îţi face? 
- Nu cred, e greu în ziua de azi, mamă! 
- D-apoi mie nu mi-o fost greu? 
- Alte vremuri... 
Câinele tace lângă soba în care geme 

straniu o bucată de lemn umed. Femeia aşează 
cu grija farfuria fumegândă pe un ştergar alb, 
după care îndrăzneşte: 

- Iartă-mă că te întreb… de ce nu mai 
vine Cornelia să mă vadă? 

- Apoi…musai să-ţi zic adevărul. 
- E un adevăr pe care nu-l ştiu? 
- Da… Cornelia mi-a spus că tu îi 

transmiţi energie negativă. 
- Îi ceva …ca o boală? 
- Lasă, mamă, că …adică nu te suportă. 

O deochi, probabil. 
- No, la asta nu m-am aşteptat… 
- Aşa sunteţi voi femeile, mamă… 
- Da tu…o să mai vii, nu? 
- Apoi şi acum am tras o minciună, nu 

i-am spus, nu vreau s-o supăr, înţelege şi 
dumneata… 

- Oi înţelege pe lumea ailaltă. 
- Şi…m-a rugat Cornelia să vindem 

terenul şi casa de aici. Sper că faci asta pentru 
noi. 

- Şi unde sfântu să stau, dacă io 
transmit…aia? 

- Sunt acum aziluri moderne şi dotate. 
Nu e o ruşine. 

Aurel a terminat de mâncat. Aprinde 
o ţigară. Anuţa merge afară să aducă nişte 
lemne. Trec greu clipele, ca şi cum s-ar   târî 
sub dărâmături de gânduri sparte. După o 
vreme Aurel iese . Intră în şopronul de lemne. 
De grinda rece şi înaltă atârna trupul mamei, 
ca o adiere neprihănită. 
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Lucia SAV    

                                     
UN CĂŢEL EXEMPLAR

Câinii sunt ca oamenii. Unii sunt 
nervoşi, arţăgoşi, agresivi, câteodată. Cu 
priviri duşmănoase. Alţii sunt afectuoşi, de-
votaţi, jucăuşi. Cu priviri prietenoase. Doar 
câţiva dintre ei sunt distanţi, detaşaţi, indife-
renţi. Cu privirile goale ...
      O după-amiază cenuşie de iarnă. Strada 
e pustie, îngheţată. Câteva ciori se rotesc 
croncănind pe cerul plumburiu. Mă inundă o 
senzaţie de vid, de zădărnicie. Sunt un om 
îngheţat într-o lume îngheţată... Des-chid 
calculatorul. Ajung pe Youtube. O ascult pe 
Enya, cu China Roses. Apoi Stars and Mid-
night Blue. Parcă m-am mai dezmorţit, dar 
nimic nu mă-ncântă cu-adevărat. Mai caut. Nici 
Chris Martin, cu Fix You, nu mi i se pare acum 
într-atât de emoţionant ca altădată. Muzică 
clasică?... parcă n-am chef ... Constelaţii şi 
galaxii? ... prea departe. Stan şi Bran?... n-am 
nici un pic de umor în clipa asta. Hotărât lucru, 
azi nu sunt în apele mele. 
           În sfârşit, ajung la videourile 
mele pre-ferate. Printre atâtea imagini cu 
vietăţi sim-patice - o căţeluşă dansatoare, 
ajunsă celebră, o Husky cu ochi albaştri ce-şi 
imită stăpâna cu un I love you hăulit ... ce-
mi aminteşte de geniala Miss Piggy cântând 
cu emfază Lo! Hear the Gentle Lark, o pisicuţă 
drăgălaşă ce cântă la pian alături de stăpâna 
sa, mândră de talentul felinei, câteva răţuşte 
nostime mărşăluind în şir indian alături de 
o grupă de cadeţi, un curcan înfoiat ce se 
năpusteşte asupra unui trecător, nişte mini-
purceluşi alergând de colo-colo, un papagal ce 
ţopăie de mama-focului pe muzică disco - dau 
peste un video surprinzător. Gheaţa sufletu-ui 
mi se topeşte dintr-o dată. Sângele amorţit mi 

se-ncălzeşte în vine. Ochii mi se umezesc de 
emoţie. 
      Un căţel dresat de stăpâna sa să adu-
că mulţumiri Domnului înainte de-a mânca. 
O scenă impresionantă. Un căţel exemplar. 
Acesta îşi încrucişează lăbuţele pe-o măsuţă 
joasă, pe care se află un vas cu un os ape-
tisant, îşi pleacă smerit capul, îşi închide ochii 
şi aşteaptă liniştit până ce stăpâna sa rosteşte 
rugăciunea de mulţumire. După Amin-ul 
rostit de stăpână, câinele se uită ţintă în ochii 
ei, parcă aşteptându-i încuviinţarea, şi, la 
îndemnul acesteia, se îndreaptă spre vasul cu 
mâncare.

Mărturisesc: nu aveam bunul obicei 
de a mă ruga şi a aduce mulţumiri Domnului 
înainte de masă. Dar imaginea acelui căţel, cu 
lăbuţele încrucişate, cu ochii închişi şi capul 
plecat în faţa vasului cu mâncare, îmi revine în 
minte ori de câte ori mă aşez la masă ... 

În ultima vreme, am observat că-mi 
amintesc tot mai des să mulţumesc Celui de 
Sus  pentru pâinea cea de toate zilele. 

Ioan BARBU

FÂNTÂNA ALBĂ1*

Pământul încă se mişcă… Nu toţi din cei 
3000 aruncaţi de-a valma în gropile comune 
şi-au dat duhul. Unii mai strigă şi-acum după 
aer. 

– Daţi-mi aer!... O gură de aer, daţi-mi!
– Care eşti, bă?
– Nicolae Corduban, din Cupca. Dar tu?
– Cosma, mă, din sat cu tine… Cosma 

Tovarniţchi…
– Ţi-i minte, Cosmo, ce pornire a fost 

în noi…
– A fost… n-a fost. Aşa ne-a sortit 

Dumnezeu. Ţie îţi arde de vorbă? Ziceai că ţi 

1*„La 1 aprilie 1941, acum 70 de ani, soldaţii sovietici au exe cu tat fără milă un număr de aproximativ 3.000 de civili români, locui-
tori ai comunelor de pe Valea Siretului, care încercau să se retragă din Bucovina de Nord, anexată de ruşi, în România. Serviciile 
secrete ale lui Stalin au propagat în rândul populaţiei române din Bucovina de Nord că, pentru o scurtă perioadă de timp, trecerea 
graniţei în Româ nia este acceptată de autorităţi. Încrezători, mii de români, care abia aşteptau să se întoarcă în teritoriile ţării 
mamă, s-au constituit într-un grup masiv şi au pornit spre graniţă. Pentru a dovedi caracterul paşnic al demersului lor au arborat 
în fruntea coloanei un steag alb, icoane şi cruci de brad. La 3 kilometri de graniţa, in locul numit Poiana Varniţa, grănicerii sovietici 
au somat coloana să stea in loc, dar grupul de ro mâni a ignorat ordinul şi a mers mai departe, moment în care s-a de clan şat iadul: 
mitralierele au început să tragă în plin, secerând laolaltă copii, femei, tineri şi bătrâni. N-a fost de-ajuns. Echipaje de cavalerie au 
ieşit din pădure şi au plecat în urmărirea supravieţuitorilor, omorându-i cu sabia. În bestialitatea lor, sovieticii au agăţat de coada 
cailor pe cei care încă mai respirau şi i-au târât, în chiote războinice, până la cele cinci gropi comune săpate din vreme, la liziera 
pădurii, în locul numit Fântâna albă.” (O ştire găsită într-un ziar)
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s-a isprăvit aerul…

– Mă sufoc, mă, mă sufoc, dar nu pot să 
tab Da, îmi arde şi de vorbă. Poate se înduplecă 
vreunul să-mi dea puţin aer şi ceva putere să 
ies de-aici. 

– Ce-o să faci, mă, afară? Te împuşcă 
ăia din nou… 

– S-apuc, măcar, să trag un glonţ în 
scăfârlia ăluia care ne-a minţit că este graniţa 
liberă să trecem. Apoi, ce-o da iar Dumnezeu. 
Văd că ne-a părăsit… 

– Fiul Său Cel răstignit stă pe lemnul 
Crucii şi ne cheamă la El. I-auzi cum zice: „Iată 
ce-am făcut Eu pentru voi!”

– Tu care eşti, mă, înţeleptule? 
– Dragoş, mă, al lui Bostan, din Suce-

veni… Unul dintre voi zicea că n-are aer, mie 
îmi este foame, mă…

– Aer… aer ne trebuie acum. De foame, 
n-o să crăpi! Dă-mi şi mie o porţie de aer, dacă 
tu mai ai!

– Am ceva pus de-o parte de la Dumitru 
Opaiţ al lu’ Mihai, din Părăuţi de Jos. Mi l-a 
dat că n-a mai rezistat bietu’ de el. Şi-a dat 
ieri ultima suflare. Dacă ai grabnică nevoie, îl 
împărţim. Am văzut cu ochii mei, fraţilor, ce 
i-au făcut lui Mite al lu’ nea Mihai. După ce 
l-au împuşcat, muribund cum era, l-a agăţat 
unu de coada calului şi l-a târât până aici, la 
groapă… 

– Asta nu-i o noutate, sări cu glas gâtuit 
de durere Dragoş din Suceveni. Tot aşa m-au 
târât şi pe mine până aici… Dar, vezi, am 
rezistat ceva…

– Ai dreptate, interveni Gheor-
ghe Sidorec, din Iordăneşti. S-au întâmplat 
asemenea nelegiuiri în mai multe sate. 
Atrocităţi de neînchipuit! Eu le-am văzut cu 
ochii mei, că eram ascuns în podul şcolii. Ştiam 
ascunzătoarea asta ca-n palmă. Mi-a prins bine 
că mă piteam în pod, când nu-nvăţam tabla 
înmulţirii sau a-mpărţirii. Decât zece nuiele la 
palmă, mai bine în pod, de vorbă cu şoarecii...
   Eu în pod, ai mei în pădure, aşa am 
scăpat anul trecut. Toţi ai casei au scăpat... 
Să vă povestesc. Era prin noiem brie. Să ne 
sperie să nu mai trecem graniţa, au luat, la 
întâmplare, câte 20 - 30 de familii din fiecare 
comună… De la noi, din Iordăneşti, la fel din 
Ostriţa, din Horecea, Şirauţi, Cotul Ostriţei şi 
din Buda. Erau vreo două sute şi ceva de oa-
meni în curtea şcolii. Zece soldaţi sovietici, 
i-am numărat, la comanda unui căpitan i-au 
măcelărit cu rafale de arme automate. Pe cei 
care mai suflau i-au agăţat de cozile cailor şi 
i-au târât până la marginea satului, lăsându-i 
pradă ciorilor. Ceilalţi, care rămăseseră ne-
ri dicaţi, laolaltă cu nevestele şi copiii au fost 

depor taţi în Siberia cu o zi înainte de Crăciun. 
Vai de Cră ciunul lor!…

– Auzii că unul care mai gâfâie este din 
Părăuţi de Jos, eu sunt din cei de Sus, îs Arca-
die Ursulean. Mă, fraţilor, eu o aveam pe soru-
mea măritată în Ceahor. M-am dus s-o văz… 
Fraţilor,  năpasta bolşevică i-a urmărit pe toţi 
din Ceahor în case, în poduri sau pătule, în 
grădini şi în livezi. Unii erau chiar în privata 
din curte. Au scotocit soldaţii peste tot şi i-au 
îm puşcat pe oameni fără pic de milă. Ca pe 
iepuri i-au vânat. Pe unii îi cunoşteam bine, 
mă întâlneam la horă cu ei: Costaş Petru al lui 
Tănase avea doar 20 de ani, Ion Hadima era 
de vreo 27 de ani, Ion Cobliuc, de 23 de ani… 
Flăcăi în putere! Alţii din Ceahor au fost vânaţi 
când se aflau la muncă, în câmp. Au lichidat 
toată suflarea satului. De la copilul din troacă 
la bătrânul care nu se mai putea ridica din pat!

 …Voci încă vin din pământ. Se zvo neşte 
a primăvară pe Valea Siretului. Ghioceii încep 
să adune lumină roşie. Din prea multul sânge 
vărsat. Fântâna Albă nu mai are izvor, a secat. 
Curg în fântână şuvoaie de sânge. 

Un băr bat vine zilnic cu o geantă în 
mână, trece pe la fiecare din cele cinci gropi, 
deschide geanta, lasă câte-o porţie de aer 
pentru cei dinăuntru, care gem. De un an vine, 
aproape în fiecare zi. 

Pământul încă se mişcă…

Dr. Dan BRUDAŞCU

KOSSUTH LAJOS ŞI „LUPTA PENTRU 
ELIBERAREA UNGARIEI”

 Peste puţin timp, în România, dar şi în 
alte zone ale Europei de sud-est, se va marca 
împlinirea a 165 ani de la izbucnirea Revoluţiei 
de la 1848 – 1849, eveniment politic major 
care a zguduit din temelii structurile de tip 
feudal ale Imperiului austriac care cuprindea 
între fruntariile sale, alături de alte provincii, 
atât Ungaria, cât şi Transilvania românească. 
După cum se ştie, după o absenţă de peste 
trei secole, cvasitotală de pe harta Europei ca 
stat independent, suveran, de sine stătător, 
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Ungaria dădea semne că nu mai tolerează 
condiţia de colonie a imperiului habsburgic 
şi, încurajată de revoltele de la Paris, Milano 
şi Viena1, a declanşat, la 3 martie 1848, o 
mişcare de protest ce viza obţinerea statutului 
de independenţă şi a libertăţii pentru această 
ţară.
 După cum se ştie, monarhia habsburgică 
a refuzat vreme îndelungată acordarea 
drepturilor democratice atât Ungariei, cât 
şi celorlalte provincii anexate Imperiului. 
Revoluţionarii maghiari au promovat ideea 
obţinerii libetăţii cuvântului şi a conştiinţei, 
eliminarea claselor sociale, anularea legii 
de scutire de taxe şi impozite a nobilimii 
şi crearea condiţiilor pentru acordarea de 
drepturi cetăţeneşti pentru ţărani prin abolirea 
iobăgiei.
 Deşi părea să fie o perioadă extrem 
de favorabilă pentru protestatari, deoarece 
coroana Imperiului revenise, de scurtă vreme, 
tânărului şi puţin experimentatului împărat 
Franz Joseph, sub influenţa puternică a 
împărătesei Sofia, Austria a refuzat acordarea 
oricărora din drepturile menţionate. În 
acele condiţii, Ungaria s-a autoproclamat ca 
Republică şi l-a ales pe Kossuth2 ca guvernator  
al noului stat.  O asemenea decizie a fost 
salutată cu entuziasm de aproape toate clasele 
sociale maghiare mulţumite pentru acest prim 
pas de reafirmare atât a Ungariei pe scena 
politică europeană în calitate de stat de sine 
stătător.
 Dovedind o deosebită abilitate 
politică, Kossuth Lajos a prezentat mişcarea 

revoluţionară drept un război pentru eliberarea 
Ungariei, acţiune la care a încercat să atragă şi 
alte minorităţi etnice din cadrul monarhiei. Aşa 
se explică faptul că el a beneficiat de ajutorul a 
numeroşi macedo-români3, sârbo– croaţi4, sau 
aventurierul general polonez Jozsef  Bem.
 Mişcarea protestatară maghiară a dat 
curaj şi altor provincii din spaţiul sud-est 
european de a declanşa mişcari de protest şi 
promovarea unor obiective sociale, politice, 
economice etc. Am în vedere în mod deosebit  
mişcările revoluţionare din ţările române, 
care, într-o oarecare măsură, au cooperat cu 
mişcarea revoluţionară maghiară. Cercurile 
francmasonice din cele două părţi au făcut 
eforturi deosebite pentru apropierea între 
liderii revoluţionari maghiari cu cei din ţările 
române. Personal, Nicolae Bălcescu a încercat, 
zadarnic, să acţioneze ca liant şi să aplaneze 
stările conflictuale izbucnite între revoluţionarii 
ardeleni şi cei maghiari5.
 Deşi Kossuth Lajos era de orientare 
declarat liberală, iar mişcarea sa a dat multe 
speranţe poporului maghiar subjugat de 
imperialii vremii, în cele din urmă, atât el, 
personal, cât şi ceilalţi lideri maghiari s-au 
dovedit extrem de naţionalişti şi egoişti, dar 
şi primitivi din punct de vedere politic; deşi 
obiectivul lor declarat era eliberarea Ungariei 
şi obţinerea de drepturi cetăţeneşti, social-
politice şi economice, care odată câştigate ar fi 
produs mutaţii majore, de esenţă, în societatea 
vremii, s-a dovedit că ei militau, pe faţă, ca de 
astfel de libertăţi şi drepturi să nu beneficieze 
şi celelalte minorităţi etnice din imperiu, aflate 

1Dar şi dese semnale de slăbiciune din imperiu, datorită noilor evoluţii social-politce pe plan european şi interne, care au destabilizat 
(au zdruncinat chiar) sistemul autocrat habsburgic.
2Ludovic Kossuth s-a născut la 19 septembrie 1802 la Monok, în nord-estul Ungariei; în primăvara lui 1803, familia lui s-a 
mutat la Olaszliszka, unde copilul este botezat în biserica luterană. În martie 1808, familia lui se mută din nou, de data asta la 
Sátoraljaujhely.
3După distrugerea oraşului Moskopole, centrul cultural, politici şi eonomic al macedo-românilor din Balcani, multe familii au 
emigat în impetriul austriac, unde, datorită unor calităţi excepţionale, ajung să controleze comerţul şi schimburile comerciale 
dinăuntru şi din afara acestuia. Datorită averilor imense acumulate, ei vor obţine nu doar înalte ranguri aristocratice: conţi, baroni 
etc., ci şi foarte înalte demnităţi adminisrative. O perioadă de câteva decenii, comunitatea macedo-română din Budapesta, de 
exemplu, a deţinut controlul economic şi politic din Ungaria. După o absenţă de două veacuri, elementul românesc a ajuns iar 
să controleze, din funcţiie deţinute, viaţa politică din Ungaria. Nu întâmplător, graţie investiţiilor familiei Gojdu s–a construit, de 
exemplu, Politenica din Budapesta,dar şi numeroase edificii din plin centrul capitalei ungare, pe care, după 1918, toate guvernele 
Ungariei post-trianonice au refuzat să le restituie moştenitorilor Fundaţiei Gojdu, respectiv Mitropoliei Ardealului. Un alt macedo-
român, baronul Sina, a consruit Podul cu lanţuri de peste Dunăre, o bijuterie arhitectonică încă în explotare şi azi. O mătuşă a 
viiorului mitropolit Andrei Şaguna deţinea, la Budapesta, un salon artistic (asemănat de unii cu marile saloane pariziene, inclusiv 
cu cel al celebrei Madame de Pompadour), frecventat de elita culturii române din imperiu, dar şi de scriitori şi artişti din Moldova, 
Muntenia şi Ardeal. Graţie sprijinului şi intervenţiei influente a macedo-românilor s-a reuşit nu dor înfiinţarea Mitropoliei Ardealului, 
dar şi construirea primelor biserici de zid, pentru credincioşii ortodocşi ardeleni: Biserica cu lună (Oradea), Bisericuţa Ortodoxă (din 
Cluj), Biserica Ortodoxă din Someşeni, cea din Sebeş, ca şi aşa zisa Biserică grecească (din apropierea Bisericii Negre), la Başov. 
A fost, de asemenea, sprijinită apariţia de publicaţii în limba română (inclusiv revista Familia, în care a debutat Mihai Eminescu) şi 
s-a reuşit înfiinţarea, la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta a Catedrei de limba şi literatura română, cu concursul marelui 
dascălşi cărturar Alexandru Roman etc. Fără contribuţia remarcabilă a elementului românesc din imperiu şi de la Budapesta, cultura 
maghiară ar fi astăzi mult mai searbădă şi săracă. Căci, din punct de vedere cultural, românii pot fi consideraţi, pe dept cuvânt, 
ctitori importanţi, esenţiali chiar, pentru cultura şi civilizaţia statului vecin.
4Un exemplu grăitor, în acest sens, a fost poetul Sándor Petrovici, devenit, prin magharizare, Petöfi.
5Eşecul unor astfel de demersuri a fost determinat de orientarea extremist naţionalistă a liderilor revoluţionari maghiari, care, în 
realitate, nu urmăreau doar drepturi şi libertăţi pentru cetăţenii de origine etnică maghiară din imperiu sau simpla desprindere 
din structurile politico-administrative ale acestuia, ci asigurarea unui statut de superioritate, exclusiv pentru unguri. La o analiză 
mai atentă, încă din declaraţiile lui Kossuth se pot detecta germenii viitoarei orientări politice de asimilare şi deznaţionalizare, prin 
maghiarizare a celorlalte minorităţi etnice, politică declanşată aproape imediat după dezastruoasa asociere a Ungariei, în 1867, la 
conducerea imperiului.
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într-o stare la fel de deplorabilă ca poporul 
maghiar.
 În loc să profite de izbucnirea în 
Transilvania, îndeosebi în munţii Apuseni a unei 
extrem de curajoase mişcări revoluţionare, 
Kossuth Lajos, făcându-se ecoul intereselor 
nobilimii maghiare, a declanşat un război 
împotriva românilor ardeleni. În cadrul acestor 
lupte absurde, liberalul Kossuth Lajos a 
încurajat, tolerat şi incitat la crime abominabile 
împotriva adversarilor săi din Transilvania, 
care au condus la uciderea a peste 60.000 de 
români şi ştergerea de pe faţa pământului a 
circa 200 de sate6, precum şi a nenumărate 
biserici şi aşezăminte mănăstireşti. Datorită 
nefastei sale angajări într-o dispută cu un 
alt popor, care aspira, la rândul său, la fel 
de justificat, la libertăţi democratice şi la o 
existenţă demnă, Kossuth Lajos şi ceilalţi 
conducători unguri au uşurat, în mare măsură, 
sarcina imperialilor austrieci de a înfrânge 
astfel de mişcări protestatare. Dacă, în loc să 
angajeze lupte împotriva românilor ardeleni, 
forţele revoluţionare ale lui Kossuth Lajos s-ar 
fi aliat cu aceştia, el ar fi sporit substanţial 
şansele reale de victorie ale mişcărilor 
revoluţionare izbucnite în imperiu, luptâd cu 
şanse de reuşită împotriva armatei austriece 
şi a celei ţariste, venită în sprijinul monarhiei 
habsburgice. Pierderile materiale şi umane au 
fost uriaşe şi în tabăra maghiară. Însuşi poetul 
Petőfi Sándor a fost luat prizonier, în timpul 
luptei de la Albeşti, de lângă Sighişoara7, dus 
în Rusia şi apoi trimis în Siberia, unde îşi va 
găsi sfârşitul, după 12 ani de detenţie grea.
 Prin intermediul trupelor ţariste, 
solicitate de imperialii austrieci, venite 
în Transilvana în acest scop, austriecii au 
reuşit să învingă mişcarea revoluţionară din 
Ungaria şi Transilvania, dând ulterior frâu liber 
represiunii.
 În august 1849, ca urmare a eşecurilor 

zdrobitoare suferite, Kossuth Lajos se retrage 
la Arad8, unde demisionează din funcţia de 
guvernator al Ungariei în favoarea generalului 
Görgey. După doar 6 zile, pentru a  scăpa şi a 
nu fi arestat de forţele imperiale de la Viena, 
Kossuth traversează Dunărea pe la Orşova9 
şi, după o călătorie lungă, ajunge la Kűtahya, 
unde guvernul Imperiului Otoman îi stabileşte 
domiciliul de exilat, în Turcia. Pe când se găsea 
la Vidin10, el trimitea o scrisoare ministrului de 
externe englez, lordul Palmerston, scrisoare 
prin care solicita sprijin pentru ceilalţi exilaţi ai 
revoluţiei maghiare.
 După cum se ştie, Kossuth Lajos va 
rămâne în Turcia până în septembrie 1851, 
fiind urmărit atât de serviciile secrete turce, 
cât şi de cele austriece. În această perioadă 
el a menţinut legăturile cu organismele 
francmasonice, care au preîntâmpinat orice 
acţiune de represiune îndreptată împotriva sa.
 Prin lobby-ul puternic promovat de 
mişcarea francmasonică nord-americană11, la 
9 februarie 1950, preşedintele nord-american 
Zachary Taylor12 determină parlamentul 
Statului Ohio, dar şi Camera Reprezentanţilor 
de la Washigton să adopte o moţiune prin care 
se cerea Turciei eliberarea lui Kossuth şi a 
emigranţilor unguri din Turcia.
 Această acţiune a determinat influentele 
forţe francmasonice din S.U.A. să declanşeze o 
adevărată uvertură diplomatică în sprijinul lui 
Kossuth şi a adepţilor săi. Viitorul preşedinte 
nord-american, Fillmore, a continuat acţiunile 
politice favorabile cauzei lui Kossuth şi a 
obţinut votarea rezoluţiei senatorului Henry 
Foote de Mississippi, referitoare la trimiterea 
unei fregate a marinei nord-americane pentru 
a aduce familia Kossuth în America. Urmare 
a intervenţiei insistente a influentelor cercuri 
francmasonice nord-americane, s-a reuşit ca, 
la 10 septembrie 1851, familia lui Kossuth să 
se îmbarce pe fregată la Smirna, asigurând 

6O extrem de riguros documentată lucrare realizată cu sprijinul cunoscutului universitar şi teolog clujean Alexandru MORARU, în 
curs de apariţie, va aduce dovezi incontestabile, inclusiv liste ale zecilor de mii de români ardeleni ucişi de aşa zişii reoluţionari 
unguri, dar şi cu privire la alte atrocităţi incrediile, greu de descris, la care s-au dedat aceştia în prioada 1848-1849, la jafurile şi 
incendierile unor lăcaşuri de cult, alungarea de preoţi şi călugări ortodocşi şi greco-catolici etc., toate fapte ce scot în evidenţă o 
ură şi o cruzime fără seamăn îndreptate împotriva românilor, care s-au opus tendinţelor ocupaţioniste ungureşti. În fapt, crime 
împotriva umanităţii!
7Foarte mulţi au crezut şi mai cred încă faptul că Petőfi  Sandor ar fi murit pe câmpul de luptă de lângă Sighişoara. În acest sens, 
de altfel, s-a şi ridicat un monument de cinstire a lui. Chiar dacă toate căutările, ultima făcută în urmă cu vreo jumătate de veac, de 
un numeros colectiv de cercetători de la institute de istorie ale Academiei Române şi a celei Maghiare, nu au dus la nici un rezultat, 
nedescoperindu-se nici trupul poetului, nici alte lucruri care să fi permis identificarea sa. De altfel, o serie de cercetători sovietici 
au descoperit că, în timpul luptelor de la Albeşti, Petőfi  şi alţi revoluţionari unguri au căzut prizonieri ai armatei ţariste, care i-a 
trimis în Rusia, la Moscova, iar de acolo, în Siberia, unde vulcanicul poet sârbo-croat şi-a găsit sfârşitul. Nu ştiu dacă autorităţile 
politice sau ştiinţifice de la Budapesta ar fi întreprins vreo măsură de identificare a locului unde îşi doarme somnul de veci poetul 
revoluţionar.
8Venirea sala Arad a avut loc pe 11 august 1849.
9De teama represaliilor din partea autorităţilor austriece, el traversează Dunărea sub numele de James Brunswill.
10Kossuth şi însoţitorii lui au ajuns la Vidin în data de 22 august 1849.
11Graţie şi sprijinului reverendului mertodist Benjamin Franklin Tefft, membru al asociaţiei „Prietenii Ungariei” in Cincinnati, s-au 
făcut demersuri, inclusiv de ordin diplomatic, pentru eliberarea lui Kossuth, aflat pe atunci în exil în Turcia, inclusiv prin trimiterea 
unei „solii de pace” sultanului. Multe din intervenţiile şi declaraţiile sale au fost cuprinse ulterior în volumul „Hungary and Kossuth”.
12Preşedintele Zachary Taylor a murit, în data de 9 iulie 1850, fără a fi putut întâlni pe liderul revoluţiei ungureşti.
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plecarea sa dintr-o zonă de maxim risc pentru 
propria securitate. După o scurtă escală în 
Anglia, Kossuth debarcă, la 5 decembrie 1851 
la Staten Island, în statul New York, iar la 30 
decembrie 1851 ajunge la Washington D.C. 
Încă de la venire, pe tot parcursul său pe 
teritoriul american, au loc primiri entuziaste 
şi banchete, în persoana sa fiind salutat un 
erou european ce lupta împotriva regimului 
totalitar al Imperiului Habsburgic13. Kossuth 
Lajos şi însoţitorii săi beneficiază de concursul 
larg al emigraţiei maghiare, dar şi al cercurilor 
francmasonice, căuta să obţină sprijin 
material, politic şi diplomatic pentru noile sale 
activităţi privind destabilizarea situaţiei din 
Imperiul Habsburgic14. Vor avea loc turnee 
în mai multe state nord-americane, urmate 
de entuziaste recepţii, dar şi de discursuri 
fulminante15, atât din partea gazdelor, cât şi a 
oaspetelui maghiar. El se va bucura începând 
cu 1851 şi de sprijinul unui important cotidian 
nord-american, New York Times, la al cărui 
banchet, din 15 decembrie 1851, Kossuth 
Lajos va ţine un discurs în care, culmea, 
aducea elogii ideii de libertate a poporului, 
de respect faţă de istoria, limba şi tradiţiile 
lor. Mai mult, Kossuth vorbea despre energia 
şi geniul fiecărei naţiuni care trebuie să se 
bucure de respect şi consideraţie, deoarece, 
în opinia sa, „toate popoarele sunt capabile de 
nobile împliniri”. Adoptând o atitudine abilă, 

oportunistă am spune noi, şi dovedind o bună 
cunoaştere a mentalităţii poporului american, 
pentru a-i câştiga şi mai mult încrederea 
pentru proiectele sale viitoare, Kossuth Lajos 
încerca să-şi convingă auditoriul că el era 
campionul luptei europenilor pentru libertate şi 
independenţă. El nega orice posibilă acuzaţie 
că ar fi luptat pentru dominarea rasei sale 
asupra celorlalte etnii şi susţine că întreaga 
sa activitate a vizat eliberarea poporului său 
şi combaterea oricăror forme de despotism. 
În opinia sa, marile armate ale statului sunt 
„elemente despotismului”. Ziarul NewYork 
Times a arătat o atitudine extraordinar de 
favorabilă lui Kossuth şi luptei acestuia. 
În paginile respectivului ziar se regăseşte 
cronica turneului efectuat de Kossuth Lajos 
în timpul scurtei sale şederi pe pământ nord-
american16. Cuvântările şi declaraţiile sale 
se bucură şi graţie acestui ziar de o largă 
mediatizare, atrăgând numeroşi suporteri 
pentru promovarea politicilor viitoare ale lui 
Kossuth.
 Dealtfel, după propriile declaraţii ale 
membrilor staff-ului redacţiei acestui ziar, 
ei au îmbrăţişat cauza maghiară şi pe cea a 
lui Kossuth, întrucât au văzut în ele expresia 
dragostei faţă de principiul libertăţii şi 
naţionalismului.
 A contribuit la o astfel de atitudine şi 
necunoaşterea detaliilor privind desfăşu-rarea 

13O asemenea primire s-a datorat totalei lipse de informare a cercurilor politice şi a opiniei publice nord-americane cu privire 
la faptele propriu zise a celui elogiat. Dacă s-ar fi cunoscut crimele împotriva românilor, a altor minorităţi etnice, dar ai ales 
împotriva evreilor din mai multe oraşe ardelene, îndeosebi din Cluj, mă îndoiesc că acest criminal s-ar mai fi bucurat de atenţia 
americanilor. Foarte curând, istoricul Vasile Lechinţan va da publicităţii o serie de documente inedite, descoperite în arhivele din 
Ardeal, privind tratamentul aplicat de Kossuth şi adepţii lui evreilor, fapte care ne prmit să-l considerăm pe Kossuth inspiratorul 
autorilor holocaustului din timpul celui de al doilea război mondial.
14Demersurile lui Kossuth, care vizau destabilizarea, eventual dispariţia imperiului austriac, erau în deplin consens cu interesele 
politico-diplomatice ale Statelor Unite, la acea dată un factor politic fără nici un pic de influnţă pe continentul european Pe de altă 
parte, având în vedere, că încă de la obţinerea independenţei, SUA era guvernată de reprezentanţi ai fancmasoneriei, o asemenea 
acţiune politică era î deplin consens cu politica urmărită de această organizaţie secretă careera ostilă oricărei stucturi politic de tip 
autocrat şi lupta pentru dspariţia imperiilor de pe continentul european. De aceea, declanşarea de işcări protestatare, care, în final, 
ar fi condus la slăbirea acestor imperii, se bucura de întreaga susţinere şi sprijin din partea nord-americanilor. Atâta doar că forţele 
francmasonice care-l susţineau pe Kossuth au săvârşit, cu intenţie, un păcat colosal: ascunderea adevărului despre „revoluţia” lui 
Kossuth şi crimele săvârşite de forţele acestuia împotriva românilor, dar şi a evreilor din Ardeal.
15Încă de la sosire, el a fost primit cu 31 de salve de tun (câte una pentru fiecare din statele ce compuneau pe atunci SUA); la 
primirea sa a asistat o mare mulţime de oameni. Primarul Kingsland a condus parada de pe Broadway dată în cinstea celui pe care 
e l-a numit „strălucitul reprzentant al independenţei ungare, campionul prgresului uman şi al libertăţii universale”. Cuvinte mari, 
după părerea noastră fără vădit temei în cazul lui Kossuth. La fel ca şi decizia autorităţilor nord-americane ca bustul lui să sfie 
amplasat în interiorul Senatului SUA. Căci, atunci şi acum, dacă nord americanii ar cunoaşte adevărul despre faptele (chiar crimele 
săvârşite împotriva românilor ardeleni) cu siguranţă că ar decide altfel şi ar îndepărta din sediul Senatului SUA statuia unuia dintre 
iniţiatorii holocaustului în Europa (atât împotriva românilor, cât şi a evreilor din Ardeal, ucişi cu bestialitate şi cruzime incredibile de 
aşa-zişii revoluţionari maghiari în perioada 1848-1849).
16 Deşi apreciem zelul arătat de acest ziar pentru informarea opiniei publice în leătură cu acest subiect, nu putem înţelege de ce 
ziariştii lui au dat dovadă de atâta miopie, dar şi încăpăţânare în a ascunde adevărul despre fatele criminal recente ale celui pe care 
îl ridicau în slăvi. De asemenea, ne surprinde şi uşurinţa cu care aceiai ziarişti au trecut cu vederea unele declaraţii şocante ale lui 
Kossuth, un adevărat program ideologic şi de acţiune al celor ce vor decanşa criminala politică de deznaţionalizare, asimilare şi 
maghiarizare forţată a minorităţilor etnice din imperiu după fatidicul an 1867. Căci, în cuvântările sale, el declara, vădit mincinos, 
că minorităţile asuprite şi umilite erau decise să renunţe la limbile lor materne spre a-şi însuşi, de bună voie, limba maghiară. Iată 
cuvintele lui Kossuth: „Croaţii şi slavii (...) ne-au cerut frecvent în parlamentul nostru comun să înveţe limba maghiară pentru ca 
(...) să se poată bucura şi ei de beneficiul de a fi angajţi în funcţii guvernamentale în Ungaria noastră comună”(extras din cuvântul 
la Banchetul dat de presa din New York la data de 15 decembrie 1851). El mai adaugă, în acelaşi discurs: „ungurii au luptat pentru 
dominarea rasei lor. Noi am luptat ... pentru libertate (...) împotriva despotismului”. Era evident pentru orice om realist că noua 
construcţie politică anvizajată de Kossuth urmărea o politică de epurare etnică, de interzicere a accesului necunoscătorilor limbii 
maghiare la posturi şi demnităţi şi demnităţi guvernamentale, orientare care, de altfel, a dominat întreaga viaţă politică ungurească 
până în anul 1918 şi care caracterizează şi viaţa politică a Ungariei contemporane. (Pentru cei ce s-ar îndoi, le recomandăm să 
urmărească, sine ira et studio, statisticile oficiale ungureşti cu privire la evoluţia şi starea actuală a minorităţii române din Ungaria 
post-trianonică, inclusiv studii, pe această emă, realizate de cercetători americani şi vest europeni).
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revoluţiei maghiare de la 1848 – 1849. Prin 
intermediul numeroaselor relatări consa-crate 
întâlnirilor, discuţiilor şi chiar declaraţiilor 
personale, Kossuth este privit în America 
drept un erou al luptei împotriva despotismului 
imperial austriac.
 Datorită relaţiilor cordiale, după 
revenirea sa în Europa, pe timpul şederii la 
Lon-dra, Kossuth a activat ca şi corespondent 
al ziarului New York Times. Din capitala brita-
nică, Kossuth Lajos va trimite numeroase 
depeşe ziarului New York Times cu informaţii 
de ordin politic şi diplomatic privind Marea 
Britanie şi continentul european17.
 Mai este de menţionat că, Ludovic 
Kossuth a beneficiat şi de sprijinul şi de prie-
tenia personală ale fondatorului ziarului New 
York Times, Raymond, care, cu diverse prilejuri, 
va răspunde atacurilor îndreptate împotriva lui 
Kossuth şi la intervenţia căruia s-a acceptat 
angajarea sa în calitate de corespondent al 
ziarului la Londra.
 După cum se ştie, având în vedere 
riscurile constante la care era supus, Kossuth 
părăseşte, după un amplu turneu nord-
american, această ţară, la 14 iunie 1852, la 
bordul navei de linie Africa, sub numele fals 
de Adam Smith şi Lady Smith. El a rămas, 
se pare, în capitala Marii Britanii18 până în 
1861, când se mută la Milano şi apoi la Torino, 
urmând să locuiască aici până la decesul său. 
În toată această perioadă, Kossuth nu renunţă 
la activitatea sa politică. La 5 mai 1859 se 
întâlneşte cu împăratul Napoleon al III-lea, 
la Paris. În acelaşi an este ales preşedinte al 
Directoratului Naţional Maghiar19 în mai 1862. 
Preocupat de mutaţiile ce avuseseră deja loc în 
Europa de sud-est, el iniţiază un plan pen-tru 
o Federaţie a Dunării20. Datorită conjuncturii 
internaţionale a momentului respectiv, niciunul 
din proiectele sale nu va avea câştig de cauză. 
Totuşi, mişcarea revoluţionară condusă de 
Kossuth Lajos a avut o importanţă uriaşă 
pentru noile prefaceri în Europa Centrală.
 Nici chiar împăratul Franz Joseph nu 
rămâne indiferent faţă de mişcarea protes-
tatară din Ungaria. De teama unor noi 
revolte şi pentru a descuraja orice formă de 
sece-sionism politic, împăratul va achiesa la 
asocierea ungurilor la putere şi la constituirea 
Imperiului dualist, bicefal Austro-Ungar.

 În felul acesta, după abile negocieri 
şi compromisuri, se împlinesc multe din 
obiectivele Revoluţiei de la 1848–1849, 
dar chiar dacă Ungaria devine partener în 
monarhia Austro-ungară, nu se poate vorbi că 
se realizează şi idealul identităţii maghiare.
 În pofida progreselor obţinute de clasa 
politică budapestană, Kossuth rămâne un 
izolat, fiind obligat să moară în exil21, departe 
de ţara pentru a cărei libertate luptase.

17Datorită caracterului inexact sau vădit tendenţios al unor materiale apărute în acest prestigios ziar (de la a cărui apariţie se vor 
împlini, în luna septembrie a.c., 160 de ani) şi consacrate spaţiului românesc, suntem tentaţi să considerăm că informaţiile au fost 
oferite chiar de L Kossuth, care, probabil, nu putea uita sau ierta opoziţia demnă a românilor, mai ales a moţilor lui Avram Iancu, 
în timpul sângeroaselor lupte purtate de el împotriva lor.
18 Face, însă, diverse deplasări pe Continent unde se întâlneşte cu personalităţi politice sau participă la evenimente şi reuniuni ce 
urmăreau soluţionarea conflictelor şi tensiunilor din diferite zone ale Europei.
19 Magyar Nemzeti Igazgatóság.
20 Dunai Államszövetség.
21 A murit la Torino, în Italia, la data de 20 martie 1894.

Ionuţ ŢENE

SUCCINTĂ PRIVIRE ASUPRA 
MUZEULUI DE ISTORIE AL GDR 

(ZEITGESCHICHTLICHES FORUM) DIN 
LEIPZIG ŞI A COMUNISMULUI EST-

GERMAN

 În ultimii ani ai comunismului est-german 
circula un banc care reflecta perfect falimentul 
regimului totalitar din RDG. „Americanii, 
britanicii şi Guvernul RDG vor să pornească 
într-o expediţie spre Titanic, pentru a salva 
epava. Britanicii sunt în căutarea obiectelor 
valoroase rămase, cum ar fi pietrele preţioase. 
Americanii vor să recicleze fierul vechi şi să 
facă bani. Guvernul RDG este interesat de 
orchestra care a cîntat până la sfârşit.“ Era o 
glumă politică din toamna anului 1989, un banc 
care a reflectat activitatea de salvare a RDG 
dusă de guvernul condus de comuniştii est-
germani din PSUG (SED), până la eşecul din 
alegerile generale ce au avut loc în martie 1990. 
Muzeului de istorie al GDR (Zeitgeschichtliches 
Forum) din centrul istoric al Leipzigului reflectă 
existenţa acestui stat artificial creat şi controlat 
de către URSS prin marionetele sale politice 
aduse de la Moscova, odată cu înaintarea 
Armatei Roşii în inima Germaniei anului 1945. 
Faţă de România comunistă,  istoria RDG pare 
o înşiruire liniară a ideologiei marxiste, fără 
întorsături neaşteptate de situaţii. 

Din 1945 până în 1989 statul RDG a 
existat datorită prezenţei trupelor sovietice, 
care supravegheau această vitrină comunistă a 
estului Europei. Biroul Politic al PSUG de la Pieck 
la Ulbricht sau Honecker era în componenţa sa 
aproape neschimbat. Cu trecerea anilor numai 
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moartea îi scotea din forul de conducere 
gerontocrat pe aceşti dinozauri comunişti. 
Imaginea generală a muzeului care ţi-o oferă 
este că regimul comunist a fost unitar în 
manifestările sale ideologice şi iconografice. 
Aceleaşi afişe, filme şi texte de propagandă 
într-o limbă de lemn insuportabilă fie că erai 
la Berlin, Sofia, Budapesta sau Bucureşti. În 
partidul comunist est – german nu au existat 
schimbări politice majore, răsturnări de situaţie 
excepţionale sau dizidenţe ca în Ungaria sau 
Iugoslavia. Liniaritatea politicii ideologice şi 
de acţiune marxistă e o paradigmă a istoriei 
conducerii RDG. Şi la noi, Dej i-a mai înlăturat 
pe moscoviţii Pauker şi Luca şi a dat publicităţii 
şi declaraţia din aprilie 1964 de “independenţă” 
faţă de Moscova, iar Ceuşescu a încercat să 
transforme comunismul într-un naţionalism 
etnicist. În Ungaria, Kadar la înlăturat pe 
Imre Nagy, cu ajutorul ruşilor, iar în Polonia, 
generalul Jaruzelzky a militarizat comunismul. 

Specificul RDG este continuitatea 
politică şi dependenţa cvasi-totală politică 
şi economică faţă de Moscova. Liderii RDG 
realizau că fără sprijinul politic, militar şi 
economic al URSS micuţul stat comunist est-
german ar fi fost spulberat. Ei au depins din 
1945 până în 1989 total de Moscova. Revolta 
violentă a muncitorilor din estul Berlinului din 
zilele de 16 şi 17 iunie 1953 este elocventă 
pentru lipsa de popularitate a conducerii 
comuniste. Muncitorii estici au trecut în vest 
şi au demonstrat şi aici sub supravegherea 
poliţiştilor vest-berlinezi. E amplasată o poză 
sugestivă, cât un perete, în muzeu cu muncitori 
protestând râzând şi încrezători flancaţi de 
poliţia capitalistă.  Revolta a fost înăbuşită în 
forţă de tancurile sovietice, care au ieşit pe 
străzi şi au tras cu mitralierele. Dacă nu era 
URSS şi tancurile armatei, regimul comunist 
din RDG cădea din 1953, la fel şi cel din 
Ungaria în 1956. Pe de altă parte, mai există 
şi un specific german al comunismului. Dacă 
în România, Ungaria sau Polonia în perioada 
interbelică comuniştii, ca putere politică erau 
fără nicio importanţă, formând partide până în 
1000 de membrii, în Germania comuniştii au 
reprezentat o forţă majoră. Să nu se uite că 
la alegerile din 1932 comuniştii s-au apropiat 
la sufragii de naţional socialiştii lui Adolf 
Hitler. Mai mult, există o tradiţie comunistă în 
Germania: mişcarea Spartakus, revoluţia roşie 
de la Munchen, moartea Rosei Luxembourg şi 
a lui Karl Liebnicht, ucişi de iunkerii militari. 
Unul din liderii comunişti Ernst Thälmann, care 
a murit în lagărele naziste, era un simbol al 
comunismului internaţional. 

Şi să nu se neglijeze faptul că Karl Marx 

a trăit, studiat şi şi-a scris o parte din operă în 
Germania. Deci în partea de est a Germaniei 
a existat o tradiţie a mişcării comuniste. Pe 
acest context social-ideologic s-a bazat URSS 
şi liderii PSUG. Ei doreau transformarea RDG 
într-un stat prosper, ca o vitrină a comunismului 
pentru proletariatul din întreaga Germanie şi 
nu numai. Visul ascuns al liderilor PSUG era 
ca toată Germania să devină un RDG, fapt ce 
era de fapt o utopie. Sigur că nici americanii 
şi englezii nu au stat cu mâinile în sân şi au 
fiinanţat şi sprijint  statul vest-german RFG. Era 
o competiţie între cele două state germane de 
supremaţie economică şi socială acerbă, lucru 
ce se observă din exponatele muzeului. Sunt 
expuse lucruri casnice care reprezentau cele 
două lumi: comunistă şi capitalistă. Emisiunile 
televiziunii vest-germane şi celebrele  
Wochen-schau celebrau superioritatea stilului 
de viaţă ocidental, deja cuprins de febra 
consume-rismului, cu emisiuni mondene şi de 
divertisment în stil Kanal D. 

Berlinul de Vest a fost transformat 
într-o vitrină a prosperităţii occidentale, după 
celebra vizită a preşedintelui JF Kennedy, care 
în faţa porţii Brandenburg în 26 iunie 1963 a 
făcut celebra declaraţie: Şi eu sunt berlinez 
(Ich bin ein Berliner). Sigur că analiştii politici 
nu-l laudă pe preşedintele american, deoarece 
prin această afirmaţie a recunoscut pe plan 
politic internaţional Berlinul de est ca entitate 
separată faţă de Berlinul de vest. Cu doi ani în 
urmă la cererea, în special, a liderilor PSUG, 
secretarul-general Hrusciov este de acord să 
se ridice în duminica liniştită de 13 august 
1961 celebrul Zid al Berlinului, care despărţea 
oraşul în două, de fapt marca existenţa a două 
lumi separate şi în război rece: comunismul şi 
capitalismul. E interesant de urmărit în cadrul 
Zeitgeschichtliches Forum modelul de viaţă 
communist est-german, care se asemăna 
identic cu cel românesc: blocuri, produse de 
uz casnic de slabă calitate, fabrici şi clădiri 
în stil sovietic, adunări populare cu pancarde 
şi steaguri aliniate în stilul comunismului 
chinezesc. Nu am fost surprins să găsesc aici 
expusă maşina poporului est–german, care a 
devenit o emblemă a RDG: Trabantul. 

Datorită crizei economice din anii 80 
un est-german aştepta  şi  12 ani ca să i se 
livreze comanda la un Trabi. Singura ieşire de 
sub presiunea ideologică marxistă ce devenise 
sufocantă era, ca şi la noi în ţară, turismul în 
mijlocul naturii şi concertele populare în stilul 
cenaclului Flacăra. Sunt expuse perechi de 
blugi albaştri rupţi şi celebrele rucsacuri cu 
emblema DDR, care noi mai maturii/ bătrânii, 
le-am văzut pe spatele miilor de redegişti care 
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ne vizitau munţii şi marea înainte de 1989. 
Anual milioane de locuitori ai RDG vizitau ţările 
socialiste, pentru că în vest nu aveau acces. 
Ţineţi minte acei tineri blonzi cu blugi rupţi şi 
cu rucsacuri marca DDR dormind pe peroanele 
gărilor româneşti? Cei de la muzeu s-au 
gândit să expună şi harta României şi poze 
cu frumuseţile patriei nostre, cu est-germani 
fericiţi zâmbind la bliţul aparatelor. Semn că 
România era o ţintă predilectă a turismului est-
german. Setea de a călătorii a est-germanilor 
s-a transformat în anii 1988 şi vara lui 1989 
într-un exod al fugii spre vest. Graniţa cu 
Austria a fost asaltată, la fel ambasadele RFG 
din Praga şi Budapesta. Era începutul sfârşitului 
pentru Erich Honecker un aparatcik îmbătrânit 
şi rupt de realităţi, care afirma, deşi ţara era 
îndatorată la bănci străine, că economia RDG 
e superioară celei din RFG. 

Preşedintele american Ronald Regan 
vine în 1987 la Berlin şi ţine în faţa Porţii 
Brandenburg, imitându-l pe Kennedy, un 
celebru discurs în care îi cere lui Mihail 
Gorbaciov, secretarul general PCUS: „Dărâmaţi 
această poartă, domnule Gorbaciov, dacă 
spuneţi că doriţi liberalizare!” A fost aplaudat 
frenetic şi auzit şi de dincolo de zid odată 
cuu acordurile formaţiei Rolling Stones, care 
a ţinut un concert auzit în tot oraşul. După 
revoluţia paşnică de la Leipzig de la începutul 
lunii octombrie 1989, berlinezii s-au trezit din 
amorţire şi au protestat pentru libertăţi civice, 
chiar în faţa lui Honecker şi a invitaţilor săi la 
sărbătorirea a 40 de ani de la înfiinţarea RDG. 
Pe 18 octombrie 1989, Egon Krenz a fost ales 
secretar-general de către CC al PSUG şi, în 
aceeaşi zi, el ţine un discurs la postul public 
de televiziune est-german. Apariţia sa în faţa 
camerelor a eşuat total şi a lăsat o impresie 
dezastruoasă. Krenz reflecta imaginea negativă 
a vechii elite PSUG: costum de culoare închisă, 
ţinută inflexibilă, retorică monotonă. În acest 
mod nu putea fi cîştigată credibilitatea; totuşi, 
în cadrul unei vizite la Moscova, la 1 noiembrie, 
RDG era considerat din nou stabil. Krenz a 
trebuit să deducă din cuvintele lui Gorbaciov 
că problema germană nu era pe ordinea de zi. 

Chiar dacă URSS credea că RDG este 
stabil, lucrurile arătau cu totul altfel. Lui 
Erich Mielke îi era deja clar un lucru, aşa cum 
constata lucid pe 21 octombrie 1989, în faţa a 
74 de generali şi ofiţeri ai MSS: „Fără Uniunea 
Sovietică nu a existat şi nu va exista o Republică 
Democrată a Germaniei“. Mielke ajungea la 
concluzia că este o iluzie salvarea prin forţă, 
împotriva voinţei conducerii sovietice, a ordinii 
în descompunere a statului. De asemenea, 
nu se putea nici distanţa de URSS, deoarece 

RDG nu îşi putea permite acest lucru. Mielke 
nu avea, în plus, nici o idee despre cum ar 
putea cineva stăpîni ţara, cu toată neliniştea 
ce creştea constant. Deschiderea graniţei cu 
Cehoslovacia a fost una dintre primele măsuri 
luate de noul guvern, pe 3 noiembrie 1989. În 
decursul unei zile, 8.000 de oameni au fugit 
din RDG. În timp ce unii nu aveau încredere 
în noul guvern şi emigrau, alţii îl susţineau. 
Pe 4 noiembrie 1989, 1 milion de oameni 
demonstrau în Piaţa Alexander din Berlinul 
de Est şi solicitau libertatea presei, libertatea 
la opinie, precum şi libertatea de a se întruni 
şi de a călători. Noua echipă de conducere 
a lui Krenz credea că reţeta pentru salvarea 
RDG era dreptul la liberă călătorie, aceasta 
fiind solicitarea principală a maselor. Nici 
Parlamentul nu mai era dispus să îndeplinească 
fără comentarii ordinele de partid şi refuză, în 
6 noiembrie 1989, un proiect al unei noi legi 
privind dreptul la călătorie, spunînd că este 
prea birocratic, deoarece termenul pentru 
solicitarea vizei şi a paşaportului era de 30 de 
zile. Prin această nouă lege privind călătoriile, 
conducerea RDG dorea să implice şi Opoziţia 
şi să cîştige încrederea populaţiei în salvarea 
RDG. 

Proiectul respins de Parlament trebuia 
modificat, aşadar, de Guvern. În cadrul 
unei conferinţe de presă organizate în 9 
noiembrie 1989, Günter Schabowski anunţa, 
printre altele, o nouă lege privind călătoriile. 
La întrebarea unui jurnalist privind data 
intrării în vigoare, Schabowski a răspuns, 
neavînd indicaţii precise: „imediat!“. Această 
ştire s-a răspîndit rapid, prin intermediul 
mediilor de informare din Vest în RDG. Pînă 
la miezul nopţii, la punctele de trecere de la 
Zidul Berlinului se adunaseră zeci de mii de 
oameni care solicitau grănicerilor deschiderea 
graniţei, aşa cum fusese anunţat de Guvern. 
Sub presiunea maselor, Poliţia de frontieră 
a deschis punctele de trecere. Ca urmare, 
se poate considera că deschiderea frontierei 
a fost mai mult o întâmplare decît o acţiune 
planificată şi organizată, deoarece Poliţia de 
frontieră nu a fost informată. 

În cadrul muzeului Zeitgeschichtliches 
Forum sunt expuse frânturi sonore  înregistrate 
în cadrul manifestaţiilor de la Leipzig şi Berlin 
din toamna lui 1989. Ei strigau în germană 
“Wir sind das Volk!”, “Wir bleiben hier!”,  
“Scheuen Sie nicht!” dar şi pentru prima dată 
“Deutschland einig Vaterland!”, prefigurând 
unitatea Germaniei de peste un an.  

Auzind acele voci şi văzând pe monitoare 
aceleaşi figuri de tineri entuziaşti şi idealişti 
îmi părea că sunt pe 22 decembrie 1989 la 
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Bucureşti în Piaţa Universităţii, scandându-se: 
“Noi suntem poporul!”, “Nu vă fie frică!”, “Vom 
muri şi vom fi liberi!”
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EPIGRAME ŞI... ANIMALE1

Paradox

Pasionatul de pahar
O demonstrează cu plăcere
Că uneori şi un măgar
Conduce zeci de cai putere.
(Eugen Albu)

Realitate românească

Nu vă miraţi, c-aşa-i la noi,
Păstori avem o-ntreagă turmă
Şi vin mereu, tot vin din urmă,
Dar n-avem oi!
(Ion Bindea)

Bogăţii noi în ţară nouă

Eşti foarte fericit când vezi
Că nu mai e în lumea toată
O ţară-atâta de bogată
...În premii şi în maidanezi.
(Viorel Cacoveanu)

Adaptare

Inerţia vechii praxe
Ne impune taxe... taxe...
Noi, nevrând să fim săraci,

O-nfruntăm ca nişte... raci.
(Cornelia Cociş-Inovan)

Jaf naţional

Azi, în timpul nou,
Libertatea-i clară,
Nu se fură-un bou
Ci... întreaga ţară!
(Vasile B. Gădălin)

Maidanezii  - minifabulă 

Mă mir, văzând o-ncăierare- 
‘ntre câinii ce-mpânzesc maidanul, 
Ce patimi mari, dezgustătoare, 
Provoacă uneori ciolanul.
(Petru-Ioan Gârda)

Cu câinele pe plajă

Patrupedu-i fără lesă,
Umblă liber, de-nţeles,
Iar stăpâna, o „prinţesă”,
E la modă, e top-less...
(Gabriela Genţiana Groza)

Grija stăpânului

Şi-a cumpărat căţea de rasă
Spre a veghea pe lângă casă;
De-atunci, în nopţile obscure,
Veghează el, să nu i-o fure.
(Vasile Langa)

Minifabulă

Un biet viţel, în doi-trei ani de trudă,
Ajunge bou deplin între juncani;
În şcoală-această performanţă crudă
Îţi cere-adesea... douăzeci de ani!
(Traian Marcu)

Prevedere

De l-a încântat splendoarea
Tihnei din pădurea deasă,
Este că „ciocănitoarea”
Astăzi a rămas acasă.
(Ioan Marinescu)

Epitaf unui filozof

A fost mâhnit de a mea soartă,
Dar înţelept ca un paing:
Pe unii carul vieţii-i poartă,

1 Epigramele aparţin membrilor Cenaclului Satiricon, cenaclu al Casei de cultură a municipiului Cluj-Napoca şi al Filialei Cluj a 
Uniunii Epigramiştilor din România.
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Dar cei mai mulţi din noi... împing!
(Titu Olteanu)

Posesivă

O poveste,-i drept, cam aspră,
Însă semnificativă:
Un măgar avea o capră.
Ea... nimica împotrivă...
(Eugen Pop)

Feline

Leul nost’, o spun mereu,
Urmărit de-amarul glumii,
O să fie primul LEU
Ce-a ajuns de RÂSUL lumii.
(Ioan Pop)

Adio, mare din Bugeac

Adio, marea mea înstrăinată!
N-o să revin la tine niciodată,
Căci nu-ţi mai cântă doine greierii,
Iar apa ta îmi spală... creierii!
(Efim Tarlapan)

Primă de Paşte

Şeful mi-a promis un miel,
Ba, mersi, să-l pape el,
Că şi-n piaţă, de-azi pe mâine,
Te trezeşti că mielu-i câine.
(Mihai Teognoste)

Ţânţarul

O fi „scula-i minusculă”,
Dar înţeapă ca o sulă;
E fair-play, în schimb, la „joacă”:
Bâzâie când te atacă!
(Zeno Millea)

Ștefan DANCIU

Unui premier motociclist

La Paris îi oblojiseră piciorul
Ce şi-l paradi ca chiorul,
Dar cu buna ori cu sila
I-ar trebui dreasă şi bila.

Unii militari sunt,,camarazi” 
nedespărţiţi ai licorilor bahice

Bere, ţuică, ,,Săniuţă”,

Sorb cu sârg, din butelcuţă,
Deci să nu ne ia mirarea
Că iar şi-au pierdut ,,cătarea”.

Unui pensionar

Uite-l biet pensionar,
Vântu-i bate-n buzunar,
Cumpără doar pâine neagră
Să-i rămână de-o viagră!

Nişte ,,români” mai bronzaţi i-au 
băgat

în sperieţi pe urmaşii vechii Rome

Pe Columnă vom vedea ca mâine,
Printre veneraţii  temerari
Cu pistolu, ori cerşind o pâine,
Nişte ,,daci” din Ferentari!

Unui şomer care şi-a găsit ,,serviciu”

Fără slujbă, de pomană, 
A stat ani, şi nu din viciu
Dar s-a apucat de tenis
Și acum e la …serviciu!

Există la noi o meserie ciudată, pe 
care o poate practica oricine

Dacă n-ai prea dat prin şcoală,
Dacă nu ştii mai nimic,
N-ai motive de sfială:
Fă-te analist politic! 

Adalbert GYURIS (Germania)

,,POETUL  ESTE CU SIGURANŢĂ ALESUL  
INFINITULUI…”

- interviu cu  scriitoarea Silvia BUTNARIU

Adalbert  GYURIS: - De unde şi de când 
pasiunea pentru poezie ?
Silvia  BUTNARU: De la vârsta de 4 ani recitam 
poezii în limba franceză, pe care bunica mea   
mă ajuta să le învăţ şi să le intonez, frumos, 
elegant. Apoi, în primele clase primare,  şi 
mama şi tatăl meu aveu grijă să recit poeziile 
din cartea de citire, cu intonaţie “ – şi să nu 
uiţi virgula ! “ – spunea tata. Apoi, la vârsta 
adolescenţei, poeziile minunate ale lui Mihail 
Eminescu, ale lui George Coşbuc, Alecsandri, 
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Topârceannu, Şt.O.Iosif  ( care în ultima 
vreme nu  mai  este amintit ), m-au îndreptat 
cu gândul către basm, fascinaţie, visare. Şi, 
…când şi cum, nici eu nu ştiu, m-am trezit 
compunând primele mele versuri. 
,,Luceafărul “ - m-a făcut să tresar la aparitia 
lui,  într-o seară de vară. Aceasta s-a întâmplat 
cam la vârsta când, visul se doreşte realitate, 
parcă  pe la 13-14 ani; Îmi amintesc că stăteam 
întodeauna retrasă într-un colţ de grădină, la 
bunici, sau în vreo cameră mai întunecoasă 
din casă, cu un caiet şi un creion.
- Când a fost debutul ?
- Debutul în 1976, la Revista ,,Arici – Pogonici.” 
Scriitorul Irimie Străuţ cred că era pe atunci 
director la această revistă.
- Credeţi că locul natal poate modela omul ?
- Locul natal ? Sigur ca poate modela omul. 
Rădăcinile spirituale păstrează amintirile vii, 
ajutându – l în  viaţă   să-ţi  menţină echilibrul. 
- Credeţi că poetul e un ales în felul său ?
- Poetul  este cu siguranţă alesul  infinitului, 
stând cu faţa către  trăirile şi gândurile 
oamenilor.
- Dintre cărţile scrise de care sunteti mai legată 
şi de ce ?
- Din cele 6 volume proprii publicate, ( 
deocamdatü !), mă simt mai legată de primul 
meu volum de poezie, intitulat “Orizontul 
infinitului “În primul rând,pentru că,titlul 
acestei cărţi aparţine, fiului meu Cristian,iar 
la poezia ce poartă acest titlu, am primit şi 
un premiu,singurul de altfel de până acum 
, la cenaclul literar bucureştean  ,,Scrisul 
românesc “ . Mă mai simt legată de acest 
volum, pentru că,  poeziile scrise redau starea 
şi zbuciumul meu sufletesc la plecarea mea 
din ţară.  Aceasta nu înseamnă că celelalte 
volume îmi sunt indiferente. Le simt la fel de 
apropiate în inima mea, ca şi cei trei copii pe 
care îi am.
- Care este deosebirea dintre un poet şi scriitor 
?
- Considerindu-mă poet şi scriitor pot spune 
că, profunzimea sentimenntelor şi a trăirilor 
este mai accentuată la un poet decât la un 
scriitor, sensibilitatea exprimării este mult mai 
profundă.
- Ars poetica? -Cartea de căpătâi? - Maxima 
preferată ?
- Între muzică, poezie, pictură, sculptură, 
există o legătură veşnică – dăruirea de sine. 
Cartea de căpătâi?  David Copperfield;  Maxime 
preferate!  “ Nu există pe lume decât un singur 
eroism: acela de a vedea lumea aşa cum este 
ea şi de a o iubi” ( Romain Rolland ) ; ,,Ich 
kann, weil ich will, was ich muss –   Eu pot 
, pentru că vreau  să fac ceea ce trebuie.  ( 

Immanuel Kant ) 
- Proiecte de viitor ?
- Pe masa mea de lucru se  află un volum de 
proză scurtă,  un roman, o Antologie selectiva 
bilingvă  română – franceză din primele 
5 volume), traducerea în limba franceză 
aparţinând scriitorului Dorel Istrate, un volum 
de  basme şi poezii pentru copii şi poezii…
- În afară de poezii,ce pasiuni mai aveţi ?
- Pentru că am studiat muzica şi am cântat, 
dorinţa mea este să realizez un C.D. cu 
compoziţii proprii şi romanţe vechi; o altă 
pasiune este dansul şi doriţa de a juca un rol  
într-un film (chiar şi rolul Babei Cloanţa , într-
un film pentru copii !), călătoriile, pregătiri 
culinare pentru oaspeţi dragi.
- Credeţi că românii risipiţi prin lume se 
deosebesc  de cei de ACASA ?
- Da, sigur că se deosebesc, şi încă foarte mult. 
Poate pentru faptul că surprizele de multe ori 
neplăcute apărute în viaţa pe pământ străin 
l-au făcut pe românul plecat, să-şi conserve 
mai mult structura sufletească, nealterând nici 
limba,nici obiceiurile. Românul care trăieşte  
peste graniţe, păstrează cu sfinţenie, ca pe o 
icoană imaginea ţării şi a oamenilor  ei. De 
aceea poate,  observăm cât de mult s-au 
schimbat în rău oamenii.
- Doamna Butnaru vă mulţumesc pentru acest 
interviu  şi vă doresc să realizaţi tot ce v-aţi 
propus.

MERIDIANE LIRICE – POETE IRANIENE 
DIN SECOLUL XX

Shahnaz A’LAMI (1921-2003)

Valiza fermecată

Am luat cu mine o valiză,
uşoară, foarte uşoară,
Două sau trei rânduri de scutece,
O rochie albă georgette,
O fotografie ştearsă de-a mamei,
Purtând batic,
Şi-o listă completă cu lucruri tradiţionale
Pentro sărbătorile de Now Ruz,
De teamă să nu uit ceva;
Asta era tot ce-aveam
În valiza 
Cu care-am părăsit tărâmul
Generosului soare.
Valza mea era,
Sau poate aşa au crezut oamenii că era,
Foarte, foarte uşoară.
Dar ce greşeală mare!
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Ar fi trebuit să vedeţi reprezentaţiile
Magicienilor profesionişti;
Ei băgau mâna
În mânecă
Şi scoteau te miri ce:
Păsări, iepuri, baticuri în toate culorile,
Uneori câte-un pahar de cristal,
Alteori câte-o piatră,
Foc, apă, pământ,
Flori, spini şi atâtea altele;
La fel era valiza mea fermecată.

Trecuse de-acum o viaţă
De când din aceeaşi valiză
Luasem tot ce avusesem nevoie:
Minunatele primăveri de Isfahan
Şi veselul său crâng de
La periferie;
Toamna colorată din Shiraz
Şi mireasma portocalilor ei;
Străvechile ruine ale Persepolisului;
Muntele Baghestan
Cu inscripţiile lui istorice;
Palatul prinţesei Shirin;
Rochia recentă a Fatimei,
O mică ţărăncuţă
Şi-o mulţime de alţi copii ca ea,
Care-s cu toţii în aceeaşi valiză.

Îi scot afară;
M-aşez şi vorbesc cu ei;
Trăiesc cu ei;
Şi-n clipa-n care vine cineva, 
Fug toţi înapoi în valiză,
Aceeaşi valiză despre care oamenii cred
c-ar fi foarte uşoară
şi aproape goală.

Când îmi voi scrie testamentul
Voi cere ca valiza
Să fie-ngropată împreună cu mine.
Vor spune fără-ndoială:
„A fost nebună toată viaţa
Iar voinţa ei e-o prostie!
Ce testament e şi-ăsta!
Cine are nevoie de valiză
Pe lumea cealaltă?”

Lăsaţi-i să spună ce vor;
La urma urmelor,
Cine ştie taina magicianului
Profesionist al iubirii?

Nu e adevărat că dragostea este
Astrolabul tainelor lui Dumnezeu?

Zhaleh ESFAHANI (1921-2007)

Pădurea şi râul

„Aş vrea să fiu ca tine”
A zis pădurea
râului tumultuos,
„mereu în mişcare,
văzând lumea tot timpul;
Repezindu-se spre domeniul pur
al mării,
Împărăţia apei;
Apa,
Spiritul pasionat şi viguros
al vieţii,
Turcoazul lichid al luminii
Cu veşnica ei curgere ...”

„Dar ce sunt eu?
Doar un captiv
Înlănţuit de pământ.
Îmbătrânesc în tăcere,
M-ofilesc şi mor în tăcere
Şi-n curând
Nu va mai rămâne din mine
Decât un pumn de cenuşă.”

„O pădure semi-adormită, semi-trează”
A strigat râul,
„Mi-aş dori să fiu în locul tău,
Bucurându-mă de singurătatea
Smaraldului viu,
Iluminat noapte de lumina lunii;
Să fiu o oglindă
Ce reflectă frumuseţile
Primăverii;
O întâlnire la umbră pentru cei ce se iubesc”,

„Destinul tău, o viaţă nouă
În fiecare an;
Viaţa mea, să fug de mine însumi 
tot timpul
Să fug, să fug, să fug 
nedumerit;
Şi ce câştig
Din această călătorie fără sens? 
Ah ... să n-am niciodată 
o clipă de calm şi-odihnă!”

„Nimeni nu ştie 
ce simt ceilalţi;
Cui îi pasă să-ntrebe 
despre-un trecător 
dac-a existat cu-adevărat 
sau a fost doar o umbră?”

Acum un trecător
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Păşind fără ţintă la umbră
Ajunge să se întrebe
„Cine-s eu? râu? pădure?
Sau amândouă?
Râu şi pădure?
Râu şi pădure?

Simin BEHBAHANI1 (1928)1

S-a apropiat graţios

S-a apropiat graţios
Într-o rochie albastră de mătase strălucitoare
Cu un ram de măslin în mână
Şi multe poveşti triste-n priviri.
Alergând spre ea, am salutat-o
Şi i-am luat mâna într-a mea:
I se mai simţea pulsul în vine,
Corpul ei părea viu şi cald.

„Dar tu ai murit, mamă”, am zis;
„Oh, ai muritde mulţi ani!”
Nu mirosea a balsam
Şi nici nu era acoperită de-un linţoliu.

Am privit ramul de măslin;
Îl ţinea-ndreptat spre mine,
Şi-a zis zâmbind
„E simbolul păcii; ia-l”.

L-am luat de la ea şi-am spus,
„Da, e simbolul ...” când vocea şi pacea mea 
Au fost tulburate
De sosirea violentă a unui călăreţ.
Purta sub haină un pumnal
Cu care-a lovit creanga de măslin
Dându-i forma unui băţ şi privind-o
Şi-a spus
„Un băţ destul de bun
De pedepsit păcătoşii!”
O imagine reală a unei dureri diabolice!
Apo ca s-ascundă băţul
A deschis desaga de sub şa.
Aici, o, Doamne!
Am văzut un porumbel mort, c-o aţă
Înfăşurată-n jurul gâtului său rupt.

Mama aplecat supărată şi-ntristată;
Ochii mei au urmărit-o;
Ca şi bocitoarele, purta
O rochie neagră de mătase.

(Endnotes)
1 Simin Behbahani s-a aflat, în anul 1997, în 
atenţia membrilor juriului Academiei Regale 

Suedeze în vederea acordării Premiului Nobel 
pentru literatură (n. tr.).

1 A fost preşedinte al Asociaţiei Scriitorilor Iranieni. A fost de două ori nominalizată la Premiul Nobel pentru literatură, respectiv 
în anii 1999 şi 2002. Ca una din vocile dizidente extrem de puternice faţă de actualul regim, deşi aproape oarbă, în anul 2010 i s-a 
interzis plecarea în Franţa, fiind dată jos din avionul ce urma a o duce la Paris.

Tahereh SAFFARZADEH (1936)

Ceaţă la Londra

ceaţa este băştinaşă la Londra
un străin băştinaş în mine
iarna turistul vede ceaţa
apoi
grădina zoologică
apoi Turnul Londrei

serile cînd mă-ntorc în apartamentul meu
din Elise Court
drumul dedat ceţii
estompează amintirile locurilor pe unde
m-am plimbat înainte
poticnindu-mă mă izbesc de clădirea 
administratorilor;
în ciuda unei iubiri imense faţă de coloniile
impregnate de soare
ele-mi pronunţă greşit numele

londonezii coabitează cu ceaţa
şi-şi declară pasiunea
faţă de lumina soarelui;
într-o zi păşeşti pe peronul unui metrou
anticipare a buclei oraşului în ochii tăi, 
ca s-auzi oamenii exclamând:
o zi atât de miununată, nu?
priveşti în sus,
tavanul apasă deasupra capului

Shadab VAJDI (1937)

Aşteaptă-mă

Şi-am reînviat iar
Dincolo de limitele corpului meu,
Dincolo de mizeria lipsurilor
Printre crengilă-ncărcate de rod
În interiorul clipei,
Procreată ea însăşi de soare;
Şi sub acoperiţul unei tufe
Ce purta mireasma pură a iubirii
Spre câmpiile nemărginite;
Iar ochii mei,
Nu doar două sfere mute,
Ci flăcări ale căutării;
Iar mâinile mele,
Două corăbii duse
Spre tărâmul cel verde al îndrăgostiţilor;
Iar sufletul meu, inima mea
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Cântând,
Cântând.

Aşteaptă-mă
Lângă linia albastră a orizontului
Ce duce cărarea de-argint a lunii
Spre fântânile de stele strălucitoare
Şi lângă cascadele zorilor
În clipa răsăririi soarelui
Şi trage firele de lumină
De la un ram la altul
Purtându-le ca grăunţii
Adânc în cuiburi
În care puii,
Cu dor de lumniă şi de cer
Ciripesc,
Ciripesc.

Aşteaptă-mă
La capătul luminos al glasului
Care mai presus de tainele galaxiilor
Curge spre pământ
Să fie absorbit de boboci
Şi să dea somnoroşilor
Veşti despre lumina soarelui.

Aşteaptă-mă
Voi reînvia din nou.

Mezmanat MIRSADEGHI (1937)

Imaginea unei ferestre luminoase

M-am dus la fereastră şi-am zis
„Oh! Ce soare minunat!
Ce zi luminoasă!
Ce fereicire-nfloritoare e-n toate!”

Mi-am spus mie însămi:
„Voi creşte cu plantele,
voi cânta cu păsările,
voi curge cu apele”.
Mi-am spus mie însămi:
„Voi bea ziua
- acest pocal cu margini aurite
plin cu lumina soarelui –
dintr-o sorbire!”

Am stat lângă fereastră,
am stat,
Apoi mica mea cameră
a-nceput să se umple de melancolie
- fum negru dens –
Iar dorinţa meade-a creşte,
de-a cânta,
de-a curge
era imaginea unei ferestre luminoase
în acest spaţiu închis

între aceşti patru pereţi.

Cerul plumburiu al amurgului
Cu melamncolia lui, ploaia întristătoare
Plângea în tăcere.

Mina ASADI (1943)

Pentru mine inelul e robie

Nu mă gândesc la covorul de rugăciune,
Ci la o mie de drumuri
Ce trec printr-o mie de grădini
Pline cu arbori cu ciucuri de mătase;

Ştiu unde e Kibla;
Ea-şi are locul acolo unde-i fericirea;
Şi rostesc zilnic rugăciuni
Pe Drumurile Mătăsii,
Cu muzica vrăbiilor.

Nu ştiu ce e Afecţiunea
Sau care-i diferenţa
Între o ţară şi alta.
Singurătatea-o numesc Fericire
Iar deşertul e ceea ce se cheamă Acasă,
Şi tot ce mă-ntristează numesc Iubire.

O bancnotă de cinci lire pentru mine-i Bogăţie
Numesc Orb pe oricine culege-o floare
Iar în ochii mei o plasă,
Ce separă peştii de mare,
E un Ucigaş.

Privesc cu invidie marea
Şi-mi spun:
„Cât de mică eşti!”
Poate că şi marea
Simte la fel atunci când
Se revarsă-n ocean.

Nu ştiu ce e Noaptea,
Dar Ziua o-nţeleg bine.
Pentru mine tufa unei flori e un  Sat
Iar o mică plimbare prin grădinile
Amintirilor, Libertatea.
Şi orice zâmbet lipsit de sens, Bucuria.
Pentru mine oricine posed-o cuşcă
E un  Temnicer.

Şi văd orice gând
Ce-ar putea deveni inutil
În mintea mea,
Ca pe un Zid;

Pentru mine inelul e robie.

Nu mă gândesc la covorul de rugăciune,
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Ci la o mie de drumuri
Ce trec printr-o mie de grădini
Pline cu arbori cu ciucuri de mătase;

Zhila MOSA’ED (1948)

Ruşine

Nefamiliarizată cu azurul cerului
Nefamiliarizată cu verdele strălucitor
Al pământului,
Nefamiliarizată cu istoria
Acoperirii de către om a trupului său,
Stau
Într-un cerc de gheaţă
Înconjurată de supărare şi dor;
Şi goală, bătrână şi singură,
Duc pe umeri
Povara de-o mie de ani
A ruşinii,
A acoperirii,
A modestiei.
O mame ale somnului
Ale căror oase
Sunt străvechea ascunzătoare
A instinctelor moarte,
Priviţi cum vechile mele rădăcini
Străpung gheaţa,
Încet dar hotărât.

În româneşte de
dr. Dan BRUDAŞCU
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