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Ion BRAD

CETATEA CULTURALĂ la 100 de numere?

 Mult şi puţin, dacă stăm să ne gândim mai bine la tot ce ne înconjoară în ultimele decenii 
şi, mai precis, în ultimii ani. Peste tot în România, chiar şi în Clujul mai bogat altădată în reviste 
româneşti cu reverberaţie şi răspândire naţională. 
 Mă gândesc, în primul rând, la bătrânul Almanah literar editat în 1949 de Miron Radu 
Paraschivescu – prima revistă românească după 1944, – în redacţia căruia m-am format şi eu, 
împreună cu A. E. Baconski, Victor Felea, Aurel Gurghianu, Aurel Rău, Mircea Zaciu şi atâţia 
alţii care ne-am continuat destinul literar la Steaua, strălucitoare altădată, greu de zărit acum 
la Bucureşti.
 A fost apoi noua Tribună, continuatoarea celor străvechi, la care, după o tăcere dureroasă, 
parcă a reînviat şi Ion Agârbiceanu, când redacţia ei era condusă de Ioanichie Olteanu, Alexandru 
Căprariu, D. R. Popescu, revistă săptămânală altădată, periodică în prezent, greu de găsit şi ea. 
Nu ştiu ce tiraj şi ce răspândire are Apostroful, mai norocoasă în subvenţii, pe cât se spune, 
decât toate celelalte.
 În aceste condiţii, în care democraţia noastră „originală” s-a dovedit generoasă cu trişorii 
şi îmbogăţiţii fără muncă, dar zgârcită şi meschină cu toate domeniile culturii, nu e de mirare 
că această CETATE CULTURALĂ românească de la Cluj-Napoca apare doar într-un format 
special pe care eu, încăpăţânat conservator în lectură, (nu navighez pe internet), n-o mai pot 
citi, apare, totuşi, la numărul 100 ca un ghiocel în plină iarnă.
 De aceea, mă bucur că poetul Miron Scorobete, autentic reprezentant al vestitei „Şcoli 
poetice” clujene, coleg şi prieten drag, mi-a dat de ştire faptul încurajator că, totuşi, flăcările 
albe ale ghioceilor mai pot sparge crusta de gheaţă a indiferenţei oficiale. Bucurându-mă, 
aştept cu încredere o primăvară a spiritului naţional, fără de care nu poate înflori cu adevărat 
cel european şi universal.
 Aşadar, la mulţi ani şi la 1000 de numere, frumoasă şi temerară CETATE CULTURALĂ, 
spor şi inspiraţie conducerii tale!

Bucureşti, noiembrie 2012
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Prof.univ.dr.  D. PROTASE,
Membru de onoare al Academiei 
Române

MARE PERSONALITATE ISTORICĂ, 
ÎMPĂRATUL TRAIAN (98-117),

SĂDITORUL ROMANITĂŢII ÎN DACIA 
(Evocare)

Hispanic din Italica la origine, Marcus 
Ulpius Traianus este primul împărat roman 
născut în afara Italiei (la 18 septembrie 53). 
Familia sa făcea parte din tagma senatorială, 
iar el şi-a început cariera ca ofiţer şi funcţionar 
public, manifestând o mare atracţie spre viaţa 
militară, unde a înaintat până la gradul de 
tribunus legionis, în Syria, sub conducerea 
tatălui său, guvernator al acestei provincii, 
sub domnia lui Titus. Cariera de ofiţer şi-a 
continuat-o apoi în castrele romane din 
Germania, iar după aceea, chemat de Domiţian 
la Roma, a trebuit să îndeplinească unele 
magistraturi civile, care, se spune, că nu-i 
făceau deloc plăcere. Prin graţia împăratului, 
ajunge apoi comandant de legiune şi guvernator 
în Hispania, după care a fost consul, alături de 
Domiţian în anul 91 şi guvernator în Germania 
Superior. Acolo se afla în anul 97, când a 
primit vestea adopţiunii sale de către bătrânul 
împărat Nerva, ca urmaş al acestuia la tron. 
Proclamat împărat în ianuarie 98, Traian nu 
se grăbeşte să vină la Roma şi rămâne mai 
departe în Germania până la începutul verii 
anului 98, când, refuzând triumful şi onorurile 
imperiale, intră modest în cetatea lui Romulus, 
fiind primit cu mare entuziasm de mulţimile 
oraşului, de cavaleri şi senatori.

Ca împărat, în cele două decenii de 
domnie, Traian a condus statul în bună înţe-
legere cu Senatul, a desfăşurat o activitate 
susţinută pentru reorganizarea instituţiilor 
mili-tare, a mărit numărul legiunilor şi trupelor 
auxiliare, s-a înconjurat de oameni pricepuţi în 
conducerea superioară a treburilor publice, de 
tehnicieni remarcabili, de sfătuitori înţelepţi şi 

de militari capabili. S-a îngrijit de construirea 
unor noi drumuri, a supravegheat de aproape 
administrarea provinciilor, a luat măsuri pentru 
îmbunătăţirea agriculturii şi comerţului, a 
introdus modificări în legislaţia romană, a 
încurajat procesul de urbanizare şi romanizare 
etc.

Împăratul s-a remarcat şi în domeniul 
marilor construcţii, atât la Roma şi în Italia, cât 
şi în afara acesteia. Astfel, a construit drumul 
între Beneventum şi Brundisium, cel de pe 
malul drept al Dunării săpat în stâncă la Cazane, 
a făcut podul peste Dunăre la Drobeta şi cel 
peste Tagus în Hispania, a înfiinţat noi porturi 
maritime (Ostia, Ancona), a distribuit grâu 
şi bani plebei, a ridicat trofeul de la Adamclisi, 
a construit în Roma forul şi Columna care-i 
poartă numele, iar în Egipt a reparat canalul 
Nil-Marea Roşie, construit de faraonul Nechao 
(cca 600 a.Chr.).

În politica externă – după cum se ştie – 
sub domnia lui Traian, Imperiul Roman a atins 
cea mai mare extensiune. În Orient, în urma 
cuceririlor şi a războaielor cu parţii, au fost 
întemeiate noi provincii (Mesopotamia, Asiria, 
Armenia), stăpânirea romană ajungând, în 
anul 117, până la Golful Persic.

În cele două crâncene războaie cu dacii 
(101-102 şi 105-106), personalitatea împă-
ratului iese puternic în evidenţă. Călcând 
preceptele lui Augustus – mereu respectate de 
antecesori – de a menţine frontiera nordică a 
Imperiului pe cursul Dunării, Traian a pornit la 
cucerirea Daciei, spre a desfiinţa regatul dacic 
şi spre a înlătura pe Decebal, neîmpăcatul 
duşman al Romei, pentru a pune mâna 
pe tezaurele şi bogăţiile teritoriilor dacice, 
rezolvând astfel problema politico-militară de 
la Dunăre şi „criza” economică în care intrase 
Imperiul.

Desfăşurarea operaţiunilor militare, 
armistiţiul din 102, terminarea celui de al 
doilea război, crearea provinciei Dacia în 106 
şi organizarea ei, sunt cunoscute istoriceşte, 
pe baza surselor de informaţie directe 
(arheologice, epigrafice, numismatice, scenele 
Columnei) şi din puţinele date păstrate la 
autorii antici, cu deosebire la Plinius cel Tânăr 
şi Cassius Dio. Luându-şi titlul de Dacicus 
în decembrie 102 şi rămânând în Dacia încă 
un an după terminarea războiului al doilea în 
vara anului 106, împăratul s-a ocupat intens 
de organizarea teritoriilor dacice cucerite la 
nordul Dunării (sudul Moldovei şi Muntenia, 
Banatul şi Transilvania), ataşându-le politico-
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administrativ parte la Moesia Inferioară, parte 
la provincia Dacia, nou înfiinţată. Capitala 
Sarmizegetusa din câmpia Haţegului, a fost 
primul oraş (colonia) fondat de romani pe 
pământul dacic, la numai câţiva ani după 
cucerire. Bazele vieţii economice, a organizării 
administrative şi militare, exploatarea solului şi 
subsolului în noile teritorii romane de la nordul 
bătrânului Danubiu, colonizarea masivă cu 
populaţie adusă din tot Imperiul, începuturile 
romanizării şi multe alte înfăptuiri de seamă se 
leagă de domnia împăratului Traian.

Toate aceste fapte sunt bine cunoscute 
şi relevate în istoriografie. Ele pun în 
lumină înfăptuirile, trăsăturile definitorii 
ale împăratului, ca militar, mare om politic, 
excelent organizator, împărat bun şi înţelept, 
conducător destoinic, calităţi care au determinat 
pe senatori să impună ca, la urcarea pe tron, 
noii împăraţi să fie salutaţi cu formula: „Să fii 
mai fericit decât Augustus şi mai bun decât 
Traian”. Fără îndoială că, dacă s-ar fi păstrat 
Comentariile împăratului şi însemnările lui 
Criton (medicul personal) asupra celor două 
războaie cu dacii, am şti astăzi infinit mai 
multe lucruri despre Traian. Dar acestea, ca 
şi alte scrieri antice despre cucerirea Daciei, 
s-au pierdut, din nefericire. Totuşi, în textele 
păstrate din Istoria romană a lui Cassius Dio 
(în exceptele călugărului Xiphilinus, sec. XI), 
în cunoscutul Panegiric şi în corespondenţa 
cu Traian a lui Plinius cel Tânăr, când acesta 
era guvernator în Bithynia, se găsesc date 
importante despre optimus princeps. Iată 
cum este „văzut” împăratul de cei doi autori 
antici.

În Panegiricul lui Plinius, citit în Senat 
în septembrie, anul 100 şi apoi mult amplificat 
pentru publicare în 101, se relevă că Traian, 
în activitatea sa ca monarh, s-a condus după 
principii de filantropie, umanitate, dreptate şi 
a înfăptuit o serie de reforme. Toate acestea 
autorul le raportează la epoca sumbră a lui 
Domiţian. Se ştie că în Panegiric Plinius 
flatează şi linguşeşte pe Traian, dar totodată 
el pune în evidenţă cu destulă obiectivitate 
o serie de calităţi care definesc portretul 
împăratului: generozitate, omenie, sobrietate, 
cumpătare, înţelepciune, bunătate, sufletul lui 
mare, cel care a introdus disciplina în armată, 
salvator al Imperiului prin venirea lui la cârmă 
şi multe altele. Cu toate că discursul este 
plin de exagerări şi complezenţe, el conţine 
incontestabil şi date, judecăţi şi aprecieri din 
viaţa reală a monarhului şi a situaţiei social-

politice a statului roman.
În scrisorile lui Plinius adresate lui 

Traian, 73 la număr, din anii 111-113 şi cele 
51 de răspunsuri din partea împăratului, spre 
deosebire de Panegiric, se găsesc o mulţime 
de informaţii şi date despre personalitatea lui 
Traian şi epoca sa. Din scrisori se desprind 
nu numai trăsăturile de caracter, firea, 
preocupările împăratului, dar şi înţelepciunea 
şi experienţa suveranului în conducerea 
provinciilor. Portretul lui Traian înfăţişat de 
Plinius în scrisori este mai puţin, decât în 
Panegiric, încărcat de laude, exagerări, 
formule de linguşire ori adulaţie.

Două dintre scrisori, ca răspuns la 
rugămintea lui Plinius, privesc măsurile de 
luat, în legătură cu creştinii din Bithynia. 
Împăratul îi comunică guvernatorului că „a 
procedat aşa cum trebuie, anchetând cazurile 
celor care au fost denunţaţi ca creştini”, dar 
apreciază că creştinii nu trebuie căutaţi cu tot 
dinadinsul, căci nu se poate stabili un principiu 
general valabil. Dacă sunt denunţaţi şi dovediţi 
vinovaţi, trebuie pedepsiţi „... dar denunţurile 
anonime nu trebuie luate în considerare în 
nicio acuzaţie, căci ar constitui un exemplu 
reprobabil şi nepotrivit cu vremurile noastre”.

Din relatările lui Plinius reiese că 
figura lui Traian este cea a împăratului ideal. 
Suveranul este prezentat în culorile cele mai 
luminoase. I se găsesc numai calităţi, ca om 
politic, conducător al statului şi destoinic 
militar, fără a fi criticată sau lăudată manifest 
politica sa expansionistă. În orice caz, spusele 
autorului nu sunt lipsite total de suport privind 
viaţa şi activitatea împăratului. Dar, să vedem 
concret, cum apare Traian în viziunea lui 
Cassius Dio. Iată ce spune autorul: „Îndată 
ce a ajuns împărat, el a jurat şi a promis 
Senatului, fapt confirmat ulterior, să nu ucidă, 
nici să considere ca infam pe vreun om de 
bine. În firea lui nu există nici urmă de perfidie 
sau violenţă, aprecia pe oamenii vrednici, le 
acorda onoruri şi nu punea la inimă răutăţile 
omeneşti. Viguros ca fizic, viteaz şi modest 
în felul său de viaţă, era drept în tot ceea ce 
făcea şi avea un suflet minunat. Nu pizmuia pe 
nimeni, stima şi promova oamenii merituoşi, 
nu pleca urechea la tot felul de vorbe şi nici 
nu era sclavul mâniei. S-a ferit să confişte 
bunurile altora ori să condamne la moarte 
oamenii nevinovaţi. Cheltuia mult pentru 
campaniile militare şi lucrările publice: edificii, 
şosele, poduri. Se purta cu blândeţe cu cei din 
popor şi plin de demnitate în consultările cu 
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Senatul. Era iubit de toţi şi nimeni nu se temea 
de el, afară de duşmani. Participa la vânători, 
la banchete, la petrecerile prietenilor şi intra 
fără gardă în casele lor. Cunoştea tehnica 
retoricii, dar nu stăpânea perfect meşteşugul 
discursurilor. Avea o anumită înclinaţie spre 
băieţii tineri şi spre vin, dar fără să-şi piardă 
cumpătul şi fără să provoace cuiva vreo 
supărare. Iubea războiul, dar se mulţumea cu 
o victorie dreaptă, cu nimicirea unui duşman 
hain, cu extinderea teritorială a statului şi ştia 
să conducă cu mână de fier, aşa că Decebal 
avea toate motivele să se teamă de el”.

Dacă facem o comparaţie a felului 
în care cei doi scriitori antici îl prezintă pe 
Traian, constatăm că fiecare, într-o formă 
proprie, relevă calităţile şi înfăptuirile acestui 
mare împărat. Plinius, fiind guvernator al 
Bithyniei şi amic cu monarhul, se situează 
pe o poziţie de veritabilă adulaţie, chiar dacă 
relatările, epitetele, aprecierile, laudele sale 
corespund adesea realităţii. Cassius Dio însă, 
şi atunci când subliniază aceleaşi fapte şi 
calităţi deosebite, ca istoric, se distinge prin 
sobrietatea şi maniera echilibrată de înfăţişare 
a lucrurilor, prin gândirea de ansamblu, mult 
mai obiectivă şi mai temeinică, oferind o doză 
superioară de credibilitate.

Marele împărat al Romei şi întemeietor 
al Provinciei Dacia, pe care a încadrat-o 
în structurile lumii civilizate ale Imperiului 
Roman, s-a stins din viaţă la vârsta de 60 
de ani neîmpliniţi, sub ocrotirea soţiei sale 
Plotina, la Selinus, în Cilicia, în 13 august 117. 
El presupunea – consemnează Cassius Dio – 
că s-a îmbolnăvit prin otrăvire, ceea ce nu s-a 
dovedit a fi o realitate.

Memoria marelui dispărut a fost cinstită 
nu numai în antichitate, prin ridicare de 
monumente, ci şi mai târziu, în evul mediu 
şi epoca modernă, până în zilele noastre, 
plăsmuindu-se în jurul lui tot felul de legende 
şi genealogii. Aşa, bunăoară, împăraţii Decius 
(249-251) şi Theodosius (379-395) îşi înălţau 
arborele genealogic până la Traian, iar regele 
ostrogot Theodoric cel Mare (475-526) şi-a 
luat ca model de viaţă şi domnie pe optimus-
princeps. Dante, marele poet al Renaşterii, 
în a sa Divina Commedia, aşează în paradis 
sufletul purificat al împăratului. Faima 
construcţiei podului de la Drobeta a dăinuit 
şi ea peste secole, iar epoca iluminismului a 
reţinut, de asemenea, faptele şi personalitatea 
monarhului. Iată ce spunea Voltaire, printre 
altele, despre Traian, preluând date din Cassius 

Dio şi alţi istorici: „El se află printre împăraţii 
care au făcut gloria Romei şi fericirea lumii; el 
avea virtuţile militare şi sociale, încununate de 
dreptate; el nu raporta nimic la sine şi nu se 
gândea decât să fie binefăcătorul oamenilor, 
urmărind numai bine Imperiului”. Filosoful 
francez continuă apoi cu consemnarea altor 
calităţi personale, cunoscute istoric, ale 
marelui monarh.

Fireşte că de multă consideraţie s-a 
bucurat Traian şi în opera corifeilor Şcolii Ar-
delene, ca şi în tradiţia noastră populară. Nici 
lui Vasile Pârvan nu i-a scăpat evocarea figurii 
acestui împărat, care avea „stăpânirea de 
sine” şi iubea „disciplina, ordinea, statornicia 
...”. Eminescu, la rândul lui, preamăreşte 
stirpea neamului, când spune: „Sămânţa din 
care a răsărit acest popor e nobilă şi poporul 
nu va pieri, decât atunci când românii vor uita 
nobleţea seminţiei lor”.

Evocarea figurii măreţe a împăratului 
Traian, adevărat titan care a pus temeliile unui 
neam neolatin ce avea să vină în istoria sud-
est europeană, considerăm că este o datorie 
profesională de a scoate la lumină şi a judeca 
obiectiv realităţile istorice. Podul peste Dunăre 
de la Drobeta, faima constructivă a antichităţii, 
trofeul de la Adamclisi în Dobrogea şi Columna 
lui Traian de la Roma sunt monumente unice 
în lumea romană, cu care Traian s-a glorificat 
pe sine, a imortalizat pe daci şi pe Decebal - 
marele învins, care s-a jertfit pentru libertate 
pe altarul neamului său.

Împăratul Traian, care a pus pe vecie 
sămânţa romanităţii în pământul dacic de la 
Dunăre şi Carpaţi, rămâne în istoria românilor 
şi în cea europeană, o mare personalitate, a 
cărui amintire şi cinstire nu trebuie să piară în 
rândurile urmaşilor, niciodată.
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Anda Laura SILEA 

Femeia  şi puterea ei de a domestici 
Natura

  „În sfera religioasă, femeia este 
sexul tare”

Paul Evdokimov

Femeia ocupă în toate comunităţile 
arhaice un rol aparte, o poziţie specială care o 
face a fi în acelaşi timp şi parte din Cultură şi 
parte din Natură. Femeia pare a fi veriga care 
leagă cele două sfere ale universului în care 
este plasat omul arhaic. Ea este o natură de 
neînţeles, cu legi speciale, care se ghidează 
după mersul lunii, după anotimpuri, care 
înţelege Lumea la alt nivel decât bărbatul. 
 Dacă rolul Bărbatului este de a 
culturaliza Natura prin acţiunea muncii, rolul 
Femeii în societatea arhaică este de a domestici 
Natura prin acţiuni magice, de a o lega prin 
acte erotice, de a o culturaliza şi domina prin 
propria ei natură.
 Legată de vatră în mai mare măsură 
decât Bărbatul, Femeia înţelege altfel mersul 
lumii în care trăieşte, al Timpului  şi al Spaţiului. 
Pentru Femeia, Spaţiul are alte coordonate. Ea 
are rolul de a proteja Centrul, casa, printr-o 
serie de acţiuni magice care îi conferă acest 
rol de Celălalt, un Celălalt pozitiv pentru 
societatea arhaică.
 Unul dintre cele mai impresionante roluri 
ale Femeii este cel de legare sau de dezlegare. 
Andrei Oişteanu, în Mythos şi Logos, consideră, 
pornind de la analizarea mai multor variante 
ale legendei Sfântului Gheorghe, răpunătorul 
de balauri şi fecioara, că  „legarea propriu-zisă 
a balaurului de către fecioară nu este, de fapt, 
un act de natură fizică, ci exprimarea alegorică 
a unui act de natură magică”1

Imaginea fecioarei care leagă sau 

vrăjeşte un balaur (a se citi o forţă malefică) 
apare în diferite ipostaze în cadrul legendei 
Sf. Gheorghe. Andrei Oişteanu surprinde 
aceste ipostaze astfel: fecioara leagă cu brâul 
balaurul la cererea Sf. Gheorghe ajutându-l pe 
acesta, fiind astfel un factor activ în legendă 
sau fecioara doar împrumută brâul cu care 
balaurul este prins, fiind un factor pasiv. În 
unele variante, fecioara este doar o figurantă, 
nefiind implicată în rolul de supunere a 
balaurului.

Prezenţa acestor variante ale rolului 
fecioarei poate sugera cum în timp rolul 
fecioarei sau al femeii a evoluat în societatea 
arhaică, de la comunitatea matriarhală la cea 
patriarhală. Femeia însă şi-a păstrat o parte 
din prerogativele magice.

I.P. Culianu susţine existenţa 
unei asemănări între cele două activităţi 
preponderent feminine: a ţese şi a vrăji, 
precum şi identitatea dintre iubire şi magie.2 
Cele două asemănări apar şi în alte limbi, 
conform lui A. Oişteanu: 

„În limba română, de exemplu, a lega 
are, în afara sensului propriu, şi pe acela de „a 
efectua o operaţiune magică”. Iată câteva 
astfel  de bivalenţe semantice şi în alte limbi: 
lat. fascio – „a înfăşura, a lega cu fâşii”; iar 
lat. fascinatio – „fermecare, vrăjire”; gr. 
katadeo – „a lega solid”, dar şi „a lega prin 
farmec, făcând un nod magic” (de unde gr. 
katadesmos – sfoară, dar şi „a vrăji”); sanscr. 
yukti – „a lega, a uni, a înjuga”, dar şi „mijloc 
magic”; în turco-tătară bag, baj, boj – „sfoară, 
legătură”, dar şi „vrăjitorie”.”3

Femeia are astfel puterea de a subjuga 
forţele naturii prin acte magico-erotice, menite 
a alunga sau a vrăji forţele malefice. Rolul 
acestor rituri apotropaice era de a proteja de 
diverse boli, molime, de dezastre naturale 
satul sau câmpul.

Rolul magico-erotic îl are şi fecioara 
din basmele populare româneşti. Ea este 
prizoniera zmeului sau balaurului care însă 
nu o consideră o fiinţă care este menită 
sacrificiului, ci mireasă. Abundă în folclorul 
românesc imaginea fetei sau uneori a nevestei 
răpite de zmei şi duse pe Tărâmul Celălalt 
pentru a le fi soţii :

„A treia zi pe când se primblau ele mai 
vesele şi mai voioase, iaca numai ce se 
lasă peste grădină o negură şi mai mare 

1 Andrei Oişteanu – op.cit, pag. 17
2 Teorie a cărei paternitate I.P. Culianu i-o atribuie neoplatonicianului Marsilio Ficino în Eros şi magie în Renaştere. 1484., trad. 
Dan Petrescu, prefaţa de M. Elaide, ed. Nemira, Bucureşti, 1994
3 Andrei Oişteanu – idem, pag. 17
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şi, când s-a rădicat negura, a luat şi pe 
fete.”4

Zmeul răpeşte fetele de împărat şi le 
ţine pe post de neveste. În multe basme ele 
apar ca ţinând gospodăria, gătind, uneori sunt 
chiar bătute, semn că şi pe Tărâmul Celălalt 
destinul lor este asemănător celui de pe lumea 
noastră.

„Şi se porneşte. Ajunge în mijlocul 
pădurii cei de argint. Fata cea mijlocie 
făcea de mâncat...”
În alte contexte, fetele sunt tratate ca 

nişte regine, li se îndeplineşte orice dorinţă, 
cu scopul ca acestea să accepte cununia cu 
zmeul. 

„Ea îi spuse apoi că fiecare din zmei şi-a 
ales câte una din ele şi le tot sileşte să-i 
ia de bărbaţi, iară ele se tot împotrivesc 
cu fel şi fel de vorbe, cerându-le câte-n 
lună şi-n stele, şi ei se fac luntre şi punte 
de le împlinesc voile”.5

Uneori, chiar şi în înfruntarea dintre zmeu 
şi voinicul eliberator se apelează la puterile 
fetei, a cărei decizie va decide învingătorul. 

„Către seară zise zmeul  către fata 
de împărat, care privea la dânşii cum se 
luptau, după ce se făcuseră  iară oameni:
- Frumuşica mea, dă-mi niţică apă să mă 

răcoresc, şi-ţi făgăduiesc să ne cununăm 
chiar mâine.

- Frumuşica mea, îi zise Prâslea, dă-mi 
mie apă, şi-ţi făgăduiesc să te duc pe 
tărâmul nostru şi acolo să ne cununăm.

- Să-ţi audă Dumnezeu vorba, voinice, şi 
să-ţi împlinească gândul ! îi răspunse 
ea.

Fata de împărat dete apă lui Prâslea de bău 
şi prinse mai multă putere; atunci strânse 
pe zmeu în braţe, îl ridică în sus şi, când 
îl lăsă în jos, îl băgă până la genunchi în 
pământ...6”

Astfel, rolul fecioarei, a fetei de împărat nu 
apare pentru a potoli foamea stihiei, ci pentru 
a potoli foamea sexuală a acesteia, de a o lega 
erotic, de a o supune. Fiind un act împotriva 
naturii umane, fata se revoltă, amână, 
aşteptând eroul care o va salva, pentru a-şi 
îndeplini în mod firesc funcţiile erotice.

O altă ipostază a fetei, de data aceasta legată 
erotic de natură apare în mitul Zburătorului.  

Fata nu mai are putea de a lega stihia, ci 
este ea cea care prin magie este legată, este 
vrăjită. Scăparea din acest act erotic imaginar 
este asigurată de descântec.
 Leacul împotriva Zmăului este 
cunoscut de femeile bătrâne care rostesc şi 
descântecul de mai jos demonstrând încă o 
dată că puterea ei civilizatoare, forţa care o 
încadrează la graniţa dintre Natură şi Cultură, 
stăpânindu-le pe amândouă , este măiestria 
de a domina forţele cuvintelor vechi, puterea 
iscusită a acelui Parole care vine să întărească 
necesitatea de a domina faptul, actul magic. 
Odată cu actualizarea descântecului menit 
a dezlega fata înrobită prin puterea erosului 
se îndeplineşte următorul ritual : se fierbe 
pe foc căldarea cu cele nouă feluri de plante, 
pe vremea când se sparge târgul, bolnava se 
scaldă în această apă care apoi se aruncă cu 
o oală nouă în timp ce descântecul se rosteşte 
de trei ori. Fără puterea magică şi străveche a 
cuvintelor descântecului, ritualul ar fi steril, nu 
ar avea putere.

Demonstrăm astfel ideea că, dacă 
bărbatul reuşeşte a domina Natura prin efort 
fizic, prin actul civilizator al muncii, prin acţiune, 
femeia îl domină prin legarea cu cuvântul, prin 
iscusinţa limbii, prin magia acelui Cuvânt cu 
rol de creaţie.

Rolul magic al femeii este o parte 
componentă a vieţii ei. Ea apelează la el ori 
de câte ori doreşte a afla mai multe din tainele 
naturii.

Tânăra fată este mai tentată în a face apel 
la puterile magice ale naturii pentru a-şi afla 
destinul, pentru a forţa porţile viitorului sau 
ale Norocului. Sunt cunoscute ritualurile de 
Sf. Andrei când fetele nemăritate îşi pun sub 
pernă busuioc pentru a visa noaptea chipul 
celui sortit, sau ritualul cepei din noaptea de 
Anul Nou. Fetele se adună în casa unei bătrâne, 
pun ceapă într-un vas acoperit. Daca a doua zi 
ceapa este umedă este an ploios, dacă este 
uscată este an secetos.

Există şi ritualuri cu nuanţă erotică de aflare 
a ursitului, care reiterează ritualuri de sorginte 
păgână, actualizate în momente de intensitate 
magică din punct de vedere temporla, în acele 
perioade de timp sacru, când relaţia profanului 
cu sacrul ajunge a fi una unilaterală.

« Ghicitul în oglinda se practica mai ales în 

4 Basmul Cei trei de feciori ai babei, din Antologia de literatură populară, vol II, ed Academiei Republicii Populare Romîne, 1956.
5 Prâslea cel Voinic şi merele de aur – cules de P. Ispirescu , Legendele sau basmele românilor, ed. Facla, Timişoara, 1984, pag. 
71
6 idem, pag. 73
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preajma Crăciunului, Anului Nou şi Bobotezei, 
la Sfântul Gheorghe, de Sânziene şi Sfântul 
Andrei. In Bucovina, de exemplu, o fată 
nemăritată lua lumânarea de cununie a unei 
femei căsătorite şi o oglindă şi se ducea la 
miezul nopţii la fântână sau la râu. Intorcând 
oglinda spre apă, se spune ca ea îl vedea pe 
cel care i-a fost sortit. Mai exista o variantă 
a acestei superstiţii, în care fata nemaritată 
punea o carafa cu apă în faţa casei şi înconjura 
locuinţa de trei ori, dezbrăcată. Apoi, tinând o 
lumânare în mână, punea o oglinda pe cofă şi 
îşi vedea viitorul soţ, atât în oglindă, cât şi în 
apă. »7

Aceste ritualuri, evident de sorginte 
păgână sunt îndeplinite pentru a forţa Destinul 
prin practici magice să dezvăluie informaţii 
legate de viitorul sau de destinul celei care 
actualizează aceste ritualuri. 

Un alt tip de descântec care este menit a 
readuce ordine în lumea stricată de acţiunea 
blestemului asupra bărbatului iubit este 
Descântecul de ursită, de tipul Cunună-se Crai 
Nou în care sunt enumerate nu numai locurile 
pe unde poate intra răul, ci şi cum se poate 
face legătura.

Legătura dintre Femeie şi sacru sau 
supranatural este dată de însuşi „misterul 
procreaţiei”, prin care femeia ajunge să 
intuiască acel caracter sacru al tuturor 
lucrurilor din jurul său. 

„ « În sfera religioasă – notează Paul 
Evdokimov -  femeia este sexul tare. În 
societăţile tradiţionale, ea este mai aproape 
de magie şi de tradiţie, de tot ceea ce ţine de 
credinţe şi obiceiuri, de superstiţii şi tradiţii. 8» 
Ea este cea care le transmite copiilor, o dată cu şi 
prin limbă.(...). Ea pare a fi elementul „imobil” 
şi „conservator” (fără sensuri peiorative); ea 
rămâne legată de „centrul” orizontului spaţial, 
de casă („de vatra casei”), de familie; ea naşte 
şi creşte copii; ea menţine şi transmite tradiţia 
familiei şi, implicit, a tribului / neamului. Dacă 
bărbatul era considerat „capul familiei”, atunci 
femeia era „sufletul”ei. ”9

Într-o lume a bărbaţilor, Femeia a fost 
considerată o fiinţă altfel, care se ghidează 
după propriile-i legi şi reguli, având rolul 
magic de mamă şi de apărătoare a vetrei. 
Descendentă demnă a Vestei, Femeia şi-a 
îndeplinit cu succes rolul de Celălalt, de 
Jumătate a familiei, de suflet al gospodăriei, 

de păstrătoare, de vrăjitoare şi stăpână a 
Naturii pe care prin magie şi Iubire o lega de 
existenţa sa pământeană.

7 Sursa materialului este publicaţia Jurnalul Naţional, ediţia de colecţie dedicată Superstiţiei la români, 2005
8 Paul Evdokimov – Femeia şi mântuirea lumii, Ed. Christiana, Bucureşti, 1995, pag. 163
9 Andrei Oisteanu – Mythos şi Logos, ed. Nemira, Bucureşti, 1998, pag. 30-32
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dr. Dan BRUDAŞCU

O REPARAŢIE  TÂRZIE1

Într-o carte interesantă, purtând 
semnătura pr. prof. dr. Alexandru MORARU, 

decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a 
Universităţii „Babeş-Bolyai“, consacrată 
vieţii şi activităţii marelui ierarh transilvan 
Nicolae COLAN, editată de Arhiepiscopia 
Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi 
Clujului, sunt date publicităţii şi o serie de 
documente inedite referitoare la poetul 
Octavian GOGA şi la proprietatea acestuia de 
la Ciucea. Avem în vedere cele câteva scrisori 
adresate, în perioada 1939-1948, de Veturia 
GOGA autorităţilor ecleziastice ortodoxe 
din Cluj. Motivul acestei corespondenţe 
este precizat în scrisoarea din septembrie 
1939, abia la un an de la moartea poetului, 
când ea  reaminteşte episcopului Nicolae 
COLAN întâlnirea de la Ciucea dintre marele 
dispărut şi ierarhii de Cluj şi Oradea2. Cu 

1Am reluat acest text mai vechi, publicat iniţial în ziarul „Gazeta de Cluj”, deorece, la solicitarea Consiliului judeţean Cluj, am 
acceptat să particip, în calitate de martor, la un proces, desfăşuat în Bucureşti, prin care nişte strănepoţi ai Veturiei GOGA urmăresc 
să anuleze donaţia făcută de aceasta către Statul Român, în anul 1966, pentru a putea realiza dorinţa testamentară a poetului de 
a înfiinţa, la Ciucea, un muzeu memorial care să-i perpetueze numele şi memoria peste veacuri. Ei susţin că autorităţile vremii 
ar fi făcut presiuni asupra Veturiei şi că, în realitate, donaţia ar ascunde un fel de naţionalizare. Nimic mai fals şi mai inexact! În 
realitate, Veturia GOGA a fost cea care a făcut, vreme de aproape un deceniu, demersuri susţinute spre a determina atorităţile 
vremii să-i accepte donaţia. Să nu se uite că la data efectuării acestei donaţii ea avea vârsta de 83 de ani. Vârsta înaintată, precum 
şi starea sănătăţii ei au fost factorii pentru care ea dorea să facă această donaţie, salvând astfel bunurile rămase de pe urma 
soţuluiei de la dispariţie sau sustragere. Cunoscându-şi bine rudele, Veturia GOGA a întocmit, în aclaşi an, şi un testament olograf, 
depus la un notar din oraşul Huedin (contestat azi şi el), prin care dona absolut toate bunurie sale Statului Român. Deci nu numai 
cele de la Ciucea. Prin acest testament, redactat din proprie voinţă şi în deplinătatea sănătăţii mentale, ea vroia să evite ca vreunul 
din urmaşii direcţi sau cei din partea poetului să se trezească vreodată să anuleze donaţia făcută de ea Statului Român pentru a 
cere restituirea în natură a acelor bunuri spre diverse scopuri de înavuţire, nicidecum spre perpetuarea memoriei poetului şi a soţiei 
sale. Aşa cum, iată, se întâmplă în prezent.
Reamintesc că, imediat după moartea poetului, rudele din partea ascestuia i-au intentat Veturiei un proces de moştenire, strămutat 
în mai multe locuri din ţară şi desfăşurat vreme de mai mulţi ani. În final, preşedintele instanţei clujene i-a dat câştig de cauză 
Veturiei, nu rudelor poetului, deoarece aceasta a arătat şi demonstrat că intenţiona a realiza un muzeu memorial, aşa cum 
dorise soţul ei înainte de moarte. Să sperăm că instanţa bucureşteană, pe rolul căreia se află în prezent acest proces, va dovedi 
înţelepciune şi nu va contribui, prin decizia sa, la desfiinţarea unuia din cele mai importante puncte turistice din zona de vest a 
României - complexul memorial „Octavian GOGA” de la Ciucea.  Pentru că, din câte mi-am putut da seama, solicitanţii acestui 
complex nu au ei personal nici cunoştinţele necesare, nici fondurile trebuitoare spre a întreţine şi menţine în activitate acest 
important muzeu memorial, cu toate clădirile şi obiectivele ce îl compun. Pe de altă parte, o măsură în favoarea restituirii ar încălca 
voinţa poetului încredinţând bunurile rămase de la el cuiva care, până în pezent, nu a făcut absolut nimic spre cinstirea memoriei 
poetului şi a soţiei sle.
Un alt aspect grăitor îl reprezintă faptul că Veturia GOGA nu a făcut donaţia în cauză pentru că s-ar fi aflat în vreo situaţie materială 
şi financiară disperată. În calitate de moştenitoare a poetului, după 1957 ea a beneficiat de substanţiale drepturi de autor pentru 
volumele de poezii reeditate, în tiraje impresionante. În plus, încă din 1961, ei i s-a acordat de autorităţile vremii o pensie de merit, 
de circa 3.500 de lei – sumă considerabilă pentru acea vreme. Pensia de merit, de care beneficiau destul de puţine personalităţi ale 
culturii române, nu pentru merite personale, ci în calitate de văduvă a poetului Octavian GOGA.
Pe de altă parte, după donaţie, Veturiei GOGA i s-a conferit calitatea de director al muzeului, primind, pentru această calitate, 
până la moarte, un salariu substanţial. Mai mult, cât timp a trăit, Veturia GOGA a rămas singurul stăpân la Ciucea. Niciodată, nici 
o oficialitate de la Cluj sau din Bucureşti nu a îndrăznit să vină, măcar o singură dată, la Ciucea spre a da Veturiei sau personalului 
angajat şi plătit de stat, vreo dispoziţie legată de administrarea complexului memorial.  Veturia GOGA a rămas în continuare stăpân 
absolut aici.  Dar reespectivele autorităţi au reacţionat întotdeauna favorabil la absolut orice solicitare a Veturiei. Astfel, au fost 
alocate sume uriaşe pentru efectuarea reparaţiilor curente, introducerea încălzirii centrale, asigurarea combustibilului, construirea 
singurului teatru în aer liber din judeţul Cluj. Aceleaşi „autorităţi oprimatoare”, cum le-au numit apărătorii reclamanţilor, i-au pus 
Veturiei la dispoziţie, ori de câte ori ea a solicitat, o maşină cu şofer, care a dus-o oriunde a dorit ea pe teritoriul României.
În cei circa 20 de ani cât m-am aflat în preajma Veturiei GOGA la Ciucea, eu, personal, nu imi aduc însă aminte să-l fi văzut, măcar 
o singură dată, pe fratele său, Pompiliu Mureşanu – Pompiţi, cum i se spunea de către Veturia, sau oricare alt membru al familiei 
aceluia. Ştiu, însă, că Veturia GOGA s-a deplasat frecvent la Sibiu, precum şi faptul că, aproape lunar, ea îi trimitea acestuia diverse 
sume de bani, care i-au permis să trăiască, întrucât, în acea vreme, fratele ei nu avea nici un venit. (De altfel, Veturia GOGA a 
ajutat, inclusiv cu sume de bani, şi foşti colaboratori ai soţului ei. În acest sens, reamintesc pe Dimitrie CIUREZU, fostul secretar 
personal al omului politic Octavian GOGA. Acestuia Veturia i-a oferit, mai multe veri, găzduire la Ciucea, i-a oferit sume de bani şi 
i-a cumpărat diverse bunuri de uz casnic. Dar CIUREZU nu a fost singurul caz de acest fel.)
2E vorba de episcopii Nicolae Ivan, ierarhul şi fondatorul Episcopiei Clujului, şi episcopul Nicolae Popovici, episcopăul ortodox al 
Oradiei. Ambele eparhii sufragane ale Mitropoliei Ardealului au fost, după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, înfiinţate de poetul 
Octavian GOGA, la data respectivă ministru al Cultelor. Episcopul Nicolae IVAN îi fusese poetului prof.  în timpul studiilor sale sibiene. 
Episcopul Nicolae POPOVICI îi fusese, în schimb, alături poetului în ceea ce se cunoaşte drept lupta „tinereilor oţeliţi”, grupare 
a tineretului român din Ardeal, care au militat pentru abandonarea principiului şagunist al pasivismului şi trecerea la activism şi 
implicare în viaţa politică a imperiului dualist, pentru a putea apăra şi promova interesele naţionale ale românilor ardeleni. Ca ziarist 
militant, viitorul ierarh bihorean se va remarca prin articolele publicate în paginile revistelor Tribuna poporului şi Românul, din 
Arad, în principal, dar şi în alte publicaţii româneşti. În acea perioadă Nicolae POPOVICI a susţinut multe din proiectele politice şi 
jurnalistice ale poetului, angajat, cu toată fiinţa lui, în crearea premiselor făuririi României Mari.



www.cetateaculturala.wordpress.com

12
acele prilejuri acesta şi-a exprimat dorinţa 
de a dona „proprietatea Episcopiei gr.(eco) 
or.(ientale) din Cluj“3. Acelaşi text precizează 
şi câteva condiţii pe care le avea în vedere 
Ventura GOGA, în calitatea sa de „executor 
testamentar al gândului lui Octavian”, între 
care şi înfiinţarea unei mănăstiri de „călugări 
intelectuali, cu vocaţie specială4“.

Nu ne îndoim de buna credinţă şi 
adevărul celor afirmate de Veturia GOGA 
în ceea ce priveşte dorinţa poetului de-a 
încredinţa proprietatea sa acestui scop. Se 
impune, însă, precizat că, deşi am consultat, 
vreme de mai mulţi ani, documentele aflate 
în arhiva Casei memoriale de la Ciucea, nu 
am dat peste nici un document olograf al 
poetului din care să rezulte în mod expres 
acest lucru. Nici chiar în testamentul său nu se 
fac asemenea precizări5. Nu excludem, însă, 
posibilitatea ca, în afara dorinţei exprimate, 
în repetate rânduri, verbal - după cum reiese 
din scrisorile publicate în lucrarea de faţă - 
să existe şi consemnarea ei în documente şi 
acte pe care încă nu am avut posibilitatea de 
a le cunoaşte6.

Ca urmare a dictatului de la Viena şi a 
izbucnirii celui de-al doilea război mondial 
imediat după moartea neaşteptată a lui 

Octavian GOGA (ca urmare a otrăvirii lui 
de către regele Carol al ll-lea, potrivit 
unor apropiaţi ai săi), proiectul înfiinţării 
mănăstirii este amânat cu aproape trei ani. 
De abia la 5 iunie 1942, episcopul Nicolae 
COLAN dă dispoziţie7 ieromonahului V. BILŢ 
să transfere pe maicile şi surorile de la 
Şimişna „în localul destinat acestui scop de 
d-na Veturia O.(ctavian) GOGA”8

Instalarea maicilor aici, în acele vremuri 
tulburi şi deosebit de ostile, a avut un 
rol esenţial în conservarea patrimoniului 
cultural-spiritual rămas după moartea 
poetului. Aceasta cu atât mai mult cu cât 
Veturia GOGA. devenită vicepreşedintă 
a Consiliului de Patronaj şi angrenată, în 
această calitate, într-o multitudine de acţiuni 
şi manifestări sociale şi de caritate diverse 
va fi absentă din localitate în cea mai mare 
parte a duratei războiului. (La ocuparea de 
către trupele horthyste a Ardealului de Nord. 
un colonel de honvezi a pătruns şi la Ciucea 
şi a cerut inclusiv distrugerea proaspătului 
mormânt al lui Octavian GOGA şi părăsirea 
proprietăţii de către văduva acestuia. Doar 
la intervenţia Consulatului german, din Cluj, 
ocupanţii maghiari au renunţat la proiectul 
lor9. Oricum Ventura GOGA a dedus din cele 

3op. cit., p.499
4După moartea neaşteptată a poetului, Veturia GOGA a înfiinţat, în 1942,  la Ciucea o mănăstire de călugăriţe ortodoxe, găzduite 
în clădirea ce adăpostise anterior o mănăstire a călugăriţelor ursuline din Oradea. Mănăstirea a fost desfiinţată, în anul 1946, de 
comisarii sovietici, iar vieţuitoarele s-au răspândit în tot Ardealul. La sfârşitul secolului trecut, cu ajutorul stareţului de atunci a 
mănăstirii „Sfântul Ilie” din Topliţa, am întâlnit-o acolo pe călugăriţa ce fusese stareţă la Ciucea înaintea desfiinţării sfântului lăcaş. 
Era într-o stare critică a sănătăţii. În scurta întrevedere avută mi-a vorbit de relaţiile avute de vieţuitoarele mănăstirii de la Ciucea 
cu Veturia GOGA, despre faptul că aceasta le obligase să lucreze, în război, multe covoare, cu motive româneşti, care mai pot 
fi văzute şi azi în castelul de la Ciucea. Ea mi-a vorbit şi despre testamentul lui GOGA şi a reconfirmat decizia Veturiei de a-i da 
curs şi de a încredinţa întregului domeniu spre administrare călugăriţelor. Spre a fi la înălţimea misiunii ce urma a le reveni, toate 
vieţuitoarele mănăstirii de la Ciucea studiau intens nu doar opera poetului, ci şi întreaga istorie a literaturii şi culturii române, au 
început cursuri de însuşire a limbilor străine (pe lângă cele clasice, în special italiană, franceză şi germană). Fosta stareţă era sigură 
că dacă nu ar fi avut loc desfiinţarea abuzivă a sfântului lăcaş, la momentul discuţiei călugăriţele de la Cuiucea ar fi fost custozii 
complexului memorial de la Ciucea, aşa cum îşi dorise poetul însuşi.
5Facem precizarea că testamentul poetului a fost redactat, din câte ştim, în anul 1935, la scurtă vreme după moartea neaşteptată 
a fratelui său, ziaristul şi romancierul Eugen GOGA. Ulterior, implicat tot mai intens în tumultuoasa viaţă politică, poetul nu a mai 
avut timp să revină asupra textului iniţial. Iar moartea lui subită, prin otrăvire, la comanda odiosului rege Carol al II-lea, nu i-a dat 
răgaz să aducă eventuale completări textului testamentar. Dar faptul că el încredinţează întreaga sa avere Veturiei este dovada 
certă că poetul vroia să-şi ferească moştenirea de rudele lui hrăpăreţe, dând văduvei sale să ducă la îndeplinire voinţa pe care şi-o 
exprimase de atâtea ori. Din câte se ştie, după moartea poetului, nepoţii acestuia au intentat un proces Veturiei, cerând să se facă 
partajul. Veturia a prezentat instanţelor dorinţa fostului ei soţ ca întreaga avere să fie gestionată de călugări intelectuali, fără a fi 
fărâmiţată, după pofta rapacelor lui  rude. Din acest considerent, instanţele de judecată a dat câştig de cauză Veturiei oferindu-i 
şansa să dea curs voinţei defunctului ei soţ.
6 Suntem informaţi de către reprezentanţii Arhiepiscopiei Clujului că ceicare speră să fie noii proprietari ai complexului memorial 
de la Ciucea au anunţat deja că nu vor mai prelungi contractul de comodat pentru sfântul lăcaş monastic de la Ciucea, procedând, 
la fel ca, pe vremuri, comisarii sovietici, la desfiinţarea de facto a acstuia! Cred că atât poetul cât şi Veturia GOGA se vor răsuci în 
mormânt în caz că s-ar petrece o asemenea nenorocire!
7 idem., p.315.
8 Se impune a mai preciza şi faptul că, între timp, Veturia GOGA adusese, din localitatea Gălpâia, judeţul Sălaj, o veche bisericuţă 
din lemn (construită acolo în anul 1575) spre a servi ca loc de închinare pentru comunitatea monahală şi pentru săteni. Bisericuţa 
poate fi vizitată şi în prezent şi este folosită în acelaşi scop de actualele vieţuitoare ale mănăstirii. Veturia GOGA povestea că 
pentru realizarea acestui proiect a solicitat şi primit sprijinul marelui istoric Nicolae IORGA, care coordona comisia naţională a 
monumentelor istorice. În perioada regimului comunist, bisericuţa a continuat a fi folosită, aici desfăşurându-se, cel puţin o dată 
pe lună, sfânta slujbă cu sprijinul parohilor ortodocşi ai satului. De asemenea, aici aveau loc slujbe şi cu prilejul marilor praznice 
de peste an.
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întâmplate, ca şi din ostilitatea manifestată 
făţiş de noua armată de ocupaţie ungurească, 
prin colonelul care i-a cerut să arunce în Crişul 
Repede sicriul poetului, că, în acele condiţii, 
nu mai era, personal, în siguranţă aici. De 
aceea a preferat să se deplaseze la Bucureşti 
şi în Vechiul Regat şi să se dedice acţiunilor 
de caritate, alături de Maria ANTONESCU, 
soţia Conducătorului Statului din acea 
vreme, constituind Consiliul de Patronaj. 
Fapt mai puţin cunoscut astăzi, dar această 
instituţie a venit deseori în sprijinul populaţiei 
evreieşti fie, concret, cu ajutoare materiale 
şi medicamente, fie prin intervenţii la factorii 
de decizie politică inclusiv pentru a salva de 
la deportare persoanele ameninţate10. În 
acest sens, mai târziu, când Ventura GOGA 
va fi acuzată, o serie de evrei au da declaraţii 
şi au depus mărturie, confirmând sprijinul de 
care beneficiaseră din partea ei personal).

Cu toată purtarea de grijă a călugăriţelor, 
nu s-a putut evita dispariţia multor lucrări 
şi valori din castelul de la Ciucea, aşa cum 
reiese dintr-o „comemoraţie“ .datată la 20. 
02. 1945 şi semnată de acelaş ierarh, care 
decide, in consecinţă, delegarea preotului 
Augustin FAUR în vederea inventarierii „averii 
mobile de la Ciucea”.

Din câte este ştiut, evenimentele se 
precipită. Datorită acestei situaţii, la 27. 02. 
1945 ieromonahul Valerian, de la mănăstirea 
Rohia, este numit stareţ al mănăstirii din 
Ciucea11  

În urma încheierii inventarierii, într-o 
adresă trimisă de către subprefectul de Cluj 
L. CSOGER Episcopiei Ortodoxe, se arată că, 
graţie purtării de grijă şi invenţiei pline de 
curaj a călugăriţelor „s-au putut salva de 
eventuala înstrăinare valorile adăpostite în 
castelul de la Ciucea”.

De remarcat, însă, că evenimentele 
politice destabilizatoare, de inspiraţie 
străină, petrecute în ţară în primăvara lui 

1945, culminând cu lovitura de graţie dată 
democraţiei la 6 martie 1945, vor constitui 
un lung şir de greutăţi pentru lăcaşul 
mănăstiresc de la Ciucea. Astfel, la 22 
septembrie 1945 stareţul este solicitat să 
părăsească localitatea, până cel mai târziu 30 
octombrie, urmând a se muta la Şimişna sau 
Leurda. Doar la solicitarea expresă a Veturiei 
GOGA, el ar fi avut dezlegare arhierească să 
rămână în continuare doar o singură maică 
„pe baza unei invoieli exprese în scris”12.
  Curând după aceea se decide şi 
destinaţia călugăriţelor: Leurda. în vederea 
deplasării bunurilor ce le aparţin la noua 
destinaţie, situată la o distanţă de circa 150 
km, episcopul Nicolae COLAN solicită un camion 
militar biroului 4 rechiziţii al comandamentului 
Cercului Teritorial Cluj.
  Traversând cea mai grea prioadă din 
viaţa ei (şi ca urmare a vârstei de peste 60 
de ani), Veturia GOGA simte necesitatea 
unui sprijin. De aceea se adresează, din nou, 
ierarhului clujean, solicitându-i să dispună 
a se trimite „o maică spre a locui împreună 
cu d-Sa şi a o mai ajuta la ale casei şi la 
sfintele slujbe din bisericuţă”13. La data de 
26 octombrie a aceluiaşi an acesta îi indică 
stareţului mănăstirii Leurda să consulte 
pe maica Natalia sau maica Victoria, foste 
locatare ale mănăstirii de curând desfiinţate, 
apreciind că „acolo (la Ciucea - n.n.) ar duce-o 
mai bine oricare maică”.
 După anul 1945, pentru Veturia GOGA 
începe lungul şir al necazurilor şi suferinţelor: 
scăpată cu greu de Tribunalul Poporului (care 
o cercetase ca vicepreşedintă a Consiliului de 
Patronaj, soţie de fost prim-ministru, acuzată 
de dezastrul la care a fost împinsă ţara de 
război, inclusiv de subminarea economiei 
naţionale, ca şi de sustragerea unor bunuri 
ce ar fi aparţinut unor evrei sau comunităţi 
evreieşti – acuzaţie niciodată dovedită, însă 
etc.), ea revine, cu domiciliu forţat, la Ciucea, 

9A intervenit, însă, pe neaşteptate, şi un fost „grădinar”  de la Castel, care dispăruse imediat după moartea poetului. La reîntâlnirea 
sa cu Veturia GOGA, la Ciucea, respectivul era colonel în serviciile secrete horthyste, fiind, pe durata ocupaţiei Ardealului de Nord, 
unul din conducătorii serviciilor secrete ale autorităţilor ungureşti. Doar în urma intervenţiei lui ferme, colonelul de honvezi s-a 
retras imediat şi necondiţionat. Ulterior, la solicitarea fostului „grădinar”, forţele militare de ocupaţie au postat la Ciucea o mică 
unitate militară care, pe toată durata războiului, a avut misiunea de a păzi proprietatea spre a nu fi devastată. Locul respectivei 
unităţi a fost preluat, la începutul lunii septembrie 1944, de un pluton rusesc, care a rămas, cu aceeaşi misiune, la Ciucea până la 
venirea Veturiei aici, după condamnarea sa, de către Tribunalul Poporului din Cluj, la domiciliu forţat.
10În dosarul aflat la C.N.S.A.S., consultat de noi, am descoperit, în acest sens, o serie de declaraţii ale unor evrei, îndeosebi din 
zona Bacăului, care, ca să scape de de greutăţile pe care li le făceau autorităţile vremii, precizau că sunt în legătură cu Veturia 
GOGA. Astfel, fără excepţie, cei în cauză scăpau de orice necazuri.
11 ibidem, op. cit., p. 325- 326
12 ibidem, p.327
13 ibidem, p.330
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singura proprietate14 ce nu-i este confiscată 
abuziv de către noul regim. Aici va fi supusă, 
ani la rândul, unui adevărat calvar: umilită, 
jignită, nedreptăţită de atâtea ori, supusă 
multor abuzuri, batjocorită, furată etc.

I se va impune de către noile autorităţi 
mioape şi extrem de refractare faţă de 
valorile culturale autentice şi faţă de creatorii 
lor acceptul pentru instalarea, în castel şi în 
dependinţele acestuia, a diverse instituţii. 
începutul a fost făcut cu ocolul silvic, instalat 
chiar în fosta mănăstire. Ulterior, tot aici, dar 
pentru foarte scurtă vreme, a funcţionat o 
„casă de creaţie” a Uniunii Scriitorilor, între cei 
care au poposit acolo fiind Geo Bogza, Tudor 
ARGHEZI, Zaharia STANCU, Mihai BENIUC 
etc. Aceştia aveau acces inclusiv la biblioteca 
poetului, Veturia GOGA, povestind că Tudor 
Arghezi, venit aici în vacanţă, ar  fi fost tentat 
să ducă cu sine, la plecare, 2-3 cărţi ce au 
ieşit la iveală de pe fundul unui geamantan pe 
care acesta l-a scăpat, împiedecându-se pe 
o alee a parcului15. Tot ea mai relata despre 
tentativele făcute de Geo BOGZA de a se 
explica, scuza şi justifica pentru atacurile, din 
anii ‚30, îndreptate împotriva lui GOGA de presa 
grupărilor moderniste din literatura română. 
Zaharia Stancu işi exprima recunoştinţa faţă 
de poet, care l-a ajutat subsanţial, băneşte, 
o lungă perioadă de timp16. Mihai Beniuc a 
pus la cale prima ediţie din opera lui Octavian 
GOGA17, nerespectând, însă, nici unul dintre 
angajamentele pe care şi le-a luat faţă de 
văduva acestuia. El a revenit aici şi ulterior, pe 
vremea mandatului său de deputat în M.A.N. 
din partea zonei Hueden, fără a-i fi prea de 
ajutor castelanei.

La fel George IVAŞCU, care a „colecţionat” 
câteva scrisori inedite primite de O. GOGA 
de la George COŞBUC, I.L. CARAGIALE, 
Al. VLAHUŢĂ, llarie CHENDI, I. LUPAŞ etc. 
(au fost de faţă Alexandru CĂPRARIU, I. 
OARCĂSU, dr. Mircea LUCA şi subsemnatul). 
Cu toate insistenţele ulterioare, numeroase, 
telefonice, letrice şi directe ale Veturiei GOGA, 
documentele nu i-au mai fost niciodată 
restituite18.

După cum spuneam, după abia trei ani de 
existenţă, mănăstirea din Ciucea îşi încetează 
activitatea. Veturia GOGA nu renunţă, însă, la 
idee. (Bănuiesc că dorea ca, în acest fel, să 
scape de insistenţele urmaşilor poetului de a 
li se împărţi averea rămasă la Ciucea. Pe de 
altă parte, însă, ea spera că, cedând totul unei 
mănăstiri, statul nu va naţionaliza această 
proprietate. În acest fel exista şi posibilitatea 
de a constitui aici, la o dată ulterioară, o 
casă memorială.)! De aceea ea va reveni, în 
20.08.1947, după ce lucrurile, aparent, se 
mai aşează în ţară, reamintind episcopului 
COLAN de dorinţa  poetului. în scrisoare19  
sunt oferite detalii privind conţinutul propriu-
zis al daniei. Mulţumind, ierarhul solicită, la 
03.09.1947, documentele necesare spre a 
se putea întocmi formele legale prevăzute 
jpentru intrarea Episcopiei în posesia bunurilor 
donate. Totodată, el o informează că a 
prevăzut a se muta la Ciucea maicile de la 
mănăstirea „Sfânta Elena” din Cluj, care, în 
anul 1940, fuseseră nevoite să se refugieze 
la Sibiu şi pentru care la momentul respectiv, 
statul („democraţiei Jpopulare“) a sistat orice 
fel de subvenţie.

Se pare, însă, că lucrurile bat pasul pe 

14E de menţionat faptul că familia GOGA deţinuse locuinţe la Predeal, Bucureşti, precum şi terenuri la Cluj, Răşinari etc. Potrivit 
unor voci, Veturia a scăpat de tăvălugul preluării abuzive a proprietăţii de la Ciucea doar datorită intervenţiilor personale, repetate, 
ale finului ei, primul ministru dr. Petru GROZA.  Acesta dorea s-o sprijine pe Veturia să ducă la îndeplinire voinţa testamentară a 
poetului
15 Vorbind despre acest lucru fiicei lui Tudor Arghezi, doamna Mitzura ARGHEZI, în perioada când am fost colegi în Parlament, 
dânsa a respins aserţiunea, susţinând că ea reprezintă doar o fantezie a Veturiei GOGA. Chiar că ARGHEZI nu ar fi fost niciodată 
la Ciucea. Bănuiesc că în arhivele Uniunii Scriitorilor s-ar putea găsi documente care să confirme oricare din cele două aserţiuni, 
clarificând definitiv acest amănunt biografic.
16Atât Zaharia STANCU, cât şi Eugen JEBELEANU au colaborat la ziarul „Ţara noastră”, publicaţie fondată de poetul Octavian 
GOGA. În paginile acestei publicaţii sunt destul de multe articolele şi materialele ce poartă semnătura celor doi. Pentru aceste 
colabărări, cei doi au primit sume considerabile din partea lui GOGA. În plus, potrivit declaraţiilor făcute de poetul Dimitrie Ciurezu, 
fostul secretar particular al lui GOGA, atât cei doi, cât şi mulţi alţi scriitori şi artişti cu o situaţie materială precară au beneficiat de 
ajutoare materiale şi financiare substanţiale din partea lui Octavian GOGA.
17Este vorba despre un volum, apărut în 1957, după ce mai bine de un deceniu, opera poetică a lui Octavian GOGA fusese pusă la 
index iar numele lui scos din toate lucrările de critică şi istorie literară publicate.
18 Prezentând, peste câţiva ani, cazul unei cercetătoare de la Institutul „George Călinescu”, dânsa mi-a spus că George IVAŞCU era 
cunoscut în cercurile bucureştene şi nu numai şi prin faptul că „împrumutase” de la văduvele  sau urmaşii multor mari personalităţi 
ale culturii române diverse acte şi documente pe care, ulterior, le-a făcut pierdute. La fel a procedat şi în relaţia sa cu Veturia 
GOGA. Nici chiar solicitarea de către Veturia a ajutorului şi intervenţiei Dorlei BLAGA, cunoscută ca apropiată colaboratoare a 
criticului bucureştean nu a dus la rezultatul aşteptat, iar  fondul de documente şi acte originale păstrat cu infinite greutăţi de Veturia 
(cunoscute fiind frecventele razii făcute, pe când era cu domiciliu forţat aici, de organele de Securitate la Castel) a rămas pentru 
totdeauna văduvit de preţioasele scrisori.
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loc. Entuziasmul iniţial se stinge repede şi se 
renunţă şi la mutarea călugăriţelor respective. 
Dar Veturia GOGA, fire energică, nu renunţă. 
Într-o scrisoare din cursul lunii ianuarie 1948 
(probabil din 25 ianuarie) ea revine şi se 
adresează de această dată părintelui Ioan 
BUIU, pe atunci consilier eparhial, împuternicit 
(se pare) să se ocupe de această chestiune. 
Sunt specificate unele dintre formalităţile ce 
se cereau înfăptuite şi se arată: „Ascultă-
mă (deci) că  nu aşi dori ca prin o scăpare a 
D-Voastră să  pierdeţi Ciucea”20. 

Menţionând că: „eu sunt numai 
uzufructuară” a proprietăţii, ea indică, pe 
destinaţii, toate terenurile, în suprafaţă de 
3.736 m.p., ce ar urma să intre în proprietatea 
Episcopiei.

Deşi deosebit de generoasă, dania 
propusă, în mod repetat, de către Veturia, 
GOGA nu s-a putut definitiva până la decesul 
acesteia, în  data de 17/18 iunie 1979. Ne 
este greu să precizăm cauzele. Oricum nu 
credem că de vină au fost doar dificultăţile de 
natură  politică din epocă. Rămâne un semn 
de întrebare refuzul acceptării daniei la o dată  
ulterioară, înainte de 196721, când acest lucru 
ar fi fost posibil. Materializarea acestui! proiect 
testamentar al lui Octavian GOGA însuşi ar fi 
fost benefică pentru toate părţile implicate. 
Am în primul rând în vedere posibilitatea certă 
de a se fi redus sau chiar; eliminat suferinţele 
morale şi atâtea lipsuri materiale trăite, vreme 
îndelungată, de văduva poetului. (Ani de zile, 
ca să facă rost de bani pentru întreţinere, 
ca şi pentru înălţarea mausoleului, Veturia 
GOGA vindea, toamna, fructe din grădina sa 
Cooperativei de consum din sat, iar peste an, 
tot acesteia şi lapte de la cele două bivoliţe pe 
care le avea şi pe care le îngrijea, personal. 
Căci, cum spuneam, deşi în vârstă înaintată, 
ea nu a beneficiat, până târziu, de nici un fel 
de ajutor financiar de la stat. Finul ei, dr. Petre 

GROZA, primul ministru de atunci, abia reuşise 
să o scape de închisoare şi de naţionalizarea 
proprietăţii, după cum a declarat singură în 
mai multe rânduri.)

Am avut prilejul, vreme de mai mulţi 
ani22, să cunosc îndeaproape multe dintre 
frământările Veturiei GOGA în vederea salvării 
de la ruină, distrugere şi uitare a! proprietăţii 
de la Ciucea ca şi a integrării ei in circuitul 
cultural naţional. A făcut, eroic, tot ce i-a stat 
în putinţă în acest sens, inclusiv unele erori 
sau exagerări. Niciodată, însă, indiferent cât 
i-a fost de greu şi în primul rând prin anii ‘60 
şi ’70, când i-am fost alături, ea nu a mai 
pomenit de dania propusă cândva eparhiei 
ortodoxe din Cluj şi nici de reînfiinţarea vreunei 
mănăstiri. (Din cercetările mele rezultă c-au 
fost două cauze majore: mama episcopului 
Teofil HERINEANU ar fi jignit-o profund 
pe Veturia; pe de altă parte, noul ierarh, 
provenind din rândurile greco-catolicilor, 
nu-i inspira nici un fel de încredere, ea fiind 
fiică de protopop ortodox şi foarte apropiată 
înalţilor ierarhi ortodocşi din Ardeal şi din 
ţară. În acest sens, amintesc că, în vreme 
ce la Ciucea au venit frecvent reprezentanţi 
ai Mitropoliei din Sibiu - inclusiv mitropolitul 
dr. Nicolae MLADIN -, ca şi ai Patriarhiei, nu 
îmi amintesc ca aici să fi venit mai mult de o 
singură dată arhiepiscopul Teofil HERINEANU 
al Clujului. În schimb, Ciucea era cercetată 
mereu de episcopul ortodox Valerian ZAHARIA 
de la Oradea.)

Din câte am avut posibilitatea s-o cunosc, 
este exclus ca Veturia GOGA să nu mai fi vrut 
să ducă la îndeplinire dorinţa testamentară a 
soţului său. Căci, după cum este îndeobşte 
cunoscut, cu multe riscuri şi infinit efort, 
s-a implicat personal atât în înmormântarea 
acestuia la Ciucea, cât şi în construirea 
locului de veci (tot potrivit aceleaşi dorinţe 
testamentare). De aceea cred că ideea 

19 ibidem, op. cit.,p.536
20ibidem, op. cit.,p.331
21În acest an Veturia GOGA a reuşit să convingă autorităţile administraţiei publice clujene să accepte donaţia întregii proprietăţi 
imobiliare de la Ciucea către Statul Român, cu condiţia înfiinţării unui complex muzeal memorial, care să poarte numele poetului, 
iar ea să poată locui aici până la moartea. În plus, a pretins şi obţinut acordarea unei pensii de merit, precum şi retribuirea ei ca 
director al respectivului muzeu.
Dat fiind caracterul ateu al statului comunist, ea nu a putut impune şi reînfiinţarea lăcaşului monahal. Chiar dacă acest lucru ar fi 
fost posibil, esate greu de crezut că autorităţile comuniste ale vremii ar fi încredinţat conducerea complexului memorial de la Ciucea 
respectivilor călugări sau călugăriţe. În plus, Veturia GOGA a beneficiat, ca director al complexului memorial, de o retribuţie lunară. 
Ori dacă călugăriţele ar fi condus muzeul, ea ar fi pierdut această sursă de câştig. Ceea ce este greu de crezut că ar fi acceptat 
după ce, vreme de două decenii, trăise într-o mare strâmtoare financiară.
22Am întâlnit-o prima oară pe Veturia GOGA în primăvara anului 1954, pe când avdeam doar trei ani, dar i-am rămas alături, 
aproape permanent (excepţie făcând perioada studiilor liceeale şi universitare la Cluj-Napoca) până în anul 1974. Am revenit 
adesea la Ciucea şi după absolvire, ultima oară văzând-o cu mai puţin de 24 de ore înaintea decesului ei, după reîntoarcerea mea 
din IRAN. Pentru mine, Veturia GOGA a însemnat foarte mult. Sper să am, cândva, posibilitatea să las mărturie despre întreaga 
perioadă de peste 20 de ani, cât i-am fost alături.
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constituirii, sub oblăduirea eparhiei clujene, 
a unei fundaţii care să administreze bunurile 
de aici şi să perpetueze memoria poetului 
ar fi fost acceptată cu dragă inimă de către 
Veturia GOGA. Poate că doar convingându-
se de absenţa oricărui sprijin din partea 
celor cărora li se adresase, în mod repetat, 
ea a căutat alte soluţii mai adecvate scopului 
urmărit. Mărturie, în acest sens, stă donaţia 
făcută, în anul 1967, Statului Român, cu 
condiţia deschiderii unui muzeu memorial 
Octavian GOGA, muzeu inaugurat de altfel, 
un an mai târziu.

După ştiinţa mea, nici eparhia nu a mai 
făcut, de atunci şi până în anul 1989, nici un 
fel de demers în sensul dorinţei exprimate 
de Octavian GOGA faţă de ierarhii Nicolae 
POPOVICI al Oradiei şi Nicolae COLAN al 
Clujului, dar şi la demersurile epistolare 
insistente ale Veturiei GOGA.

Fiindu-mi cunoscută această intenţie, 
dar şi starea de avansată degradare (ca 
urmare a lipsei de interes şi de competenţă a 
actualei echipe ce administrează proprietatea) 
a complexului memorial de la Ciucea, am 
iniţiat, după anul 1990, demersul pentru 
redeschiderea aici a unui lăcaş mănăstiresc. 
Chiar dacă, pentru moment, nu se putea 
materializa întocmai dorinţa poetului ca 
moştenirea sa să fie administrată de „călugări 
intelectuali, cu vocaţie specială”. Beneficiind 
de înţelegerea şi sprijinul personal al I.P.S. 
acad dr. Antonie PLĂMĂDEALĂ, arhiepiscopul 
Sibiului şi mitropolit al Ardealului, ierarh 
luminat, dar şi un extrem de rafinat şi 
distins cărturar şi scriitor cu har, am reuşit23 
obţinerea, după îndelungi şi obositoare 
insistenţe, a spaţiului fostei mănăstiri, ca şi 
aprobarea de funcţionare. În prezent clopotul 
din turla mănăstirii cheamă din nou, duminică 
de duminică, la slujbă pe credincioşii din 
Ciucea şi din satele de pe Valea Crişului. Aici 
vieţuiesc opt călugăriţe sub ascultarea unei 
stareţe24. Cele două licenţe ca şi activitatea 
desfăşurată anterior se înscriu în condiţia 
pusă de poet privind „călugării intelectuali, 
cu vocaţie specială”. Aşadar, la aproape 60 
de ani de la moartea poetului, la Ciucea şi-a 
reluat activitatea lăcaşul mănăstiresc dorit de 
acesta. Chiar dacă, urmare a relei credinţe, 
călugăriţele de aici nu au intrat încă în posesia 
bisericuţei din lemn, datată Gălpâia-Sălaj 

1575, adusă special în acest sens de Veturia 
GOGA, cu acceptul marelui istoric Nicolae lorga. 
Sperăm, însă, că, în cele din urmă, raţiunea va 
învinge şi în acest caz. Mănăstirea de la Ciucea 
nu va fi, cu timpul, doar un lăcaş oarecare. Ea 
îşi propune, atunci când vor fi create condiţii 
în acest sens, să contribuie la administrarea 
proprietăţii, venind astfel în sprijinul statului, 
dar şi la mai bune conservări a valorilor de 
patrimoniu, al prezentării acestora iubitorilor 
poeziei şi operei naţionale a lui Octavian GOGA. 

Mănăstirea de la Ciucea poate şi trebuie să 
devină un centru cultural de interes naţional. 
Aici, cu timpul, se vor putea organiza sistematic 
consfătuiri şi simpozioane ştiinţifice, alte 
manifestări cultural-artistice majore (inclusiv 
spectacole de teatru în teatrul in aer liber 
construit si el la insistenţele Veturiei GOGA. 
dar aflat in prezent intr-o avansată degradare). 
Se preconizează construirea aici, din donaţii 
ale autorilor, dar şi ale eventualilor sponsori, 
o bibliotecă şi colecţii de artă plastică. Astfel 
se va completa, în mod fericit, moştenirea 
culturală şi se vor crea posibilităţi de cercetare 
şi studiu pentru cei interesaţi. Fiind situată 
destul de aproape de graniţa de Vest, această 
mănăstire cu vocaţie culturală poate deveni 
o carte de vizită semnificativă pentru cei ce 
doresc să ne cunoască spiritualitatea, tradiţiile 
si valorile culturale şi religioase.
 De aceea susţin necesitatea unei 
colaborări cu factorii de decizie culturală şi 
administrativă pentru a constitui la Ciucea 
centrul de cultură şi spiritualitate pe care şi 
l-a dorit GOGA însuşi, aprându-l de poftele 
hrăpăreţe ale unor urmaşi ai Veturiei GOGA, 
puşi, se pare, pe căpătuială.  Nimeni nu are 
dreptul să distrugă ceea ce a făcut Veturia 
GOGA, din proprie voinţă, în deplinătatea 
facultăţilor mintale. Dacă ea ar fi avut cea mai 
mică intenţie de a împărţi bunurile lăsate la 
Ciucea rudelor ei sau Gianinei LUCA, persoana 
pe care a crescut-o, de care s-a îngrijit toată 
viaţa, dar care a răsplătit-o devenind ulterior 
un veritabil turnător al acesteia la Securitate, 
după cum o dovedesc documentele descoperite 
de mine la C.N.S.A.S., ar fi putut-o face. Spre 
cinstea lor, rudele directe ale poetului nu 
numai că nu au contestat vreodată decizia 
Veturiei, dar au făcut tot ce le-a stat în putinţă 
să amenajeze casa natală a poetului şi să 
ofere posibilitatea oricui este interesat să o 

23 Am beneficiat de sprijinul preotului paraoh ortodox din Ciucea, regretatul părinte Vasile LĂPUŞTE.
24 La reluarea activităţii monahale funcţia de stareţă a revenit maicii Georgiana.
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viziteze, redând circuitului public orice lucruri 
sau documente care vorbesc despre una din 
cele mai importante personalităţi ale culturii 
şi vieţii politice româneşti din prima jumătate 
a veacului XX. Nimeni nu are dreptul să 
distrugă azi munca şi proiectul pentru care 
Veturia GOGA a muncit cu o dăruire exemplară 
şi a luptat vreme de aproape 40 de ani, 
sfidând orice risc şi orice opoziţie din partea 
familiei sau a potentaţilor acelor vremuri. 
Sper că nici un judecător din această ţară 
nu va permite vreodată distrugerea acestui 
pantheon al culturii române, iar cetăţenii 
acestei ţări să se poată bucura şi în viitor 
de acest complex memorial unic în felul lui. 

Martha IZSAK 

      

DE LA MEMORIALUL SIGHET LA 
RUSCOVA

La 28 mai anul curent, Fundaţia 
Academia Civică a organizat, la Memorialul 
Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei 
din oraşul Sighet, „Ziua porţilor deschise”. 
Am vizitat pentru prima dată acest Memorial 
impresionant şi unic în Europa, o închisoare 
transformată într-un loc de reculegere şi 
meditaţie, căci mii şi mii de documente, poze, 
dovezi ale bestialităţii sistemului de represiune 
comunist sunt expuse în săli şi pe coridoare. 
În clădire se aflau numeroase celule, unde 
erau torturaţi oameni care au încercat să 
ridice glasul, să nu accepte cu obedienţă 
regulile groteşti şi inumane ce s-au instaurat 
în România după 1944.

În imensa temniţă numită România 
erau persecutaţi intelectualii, ţăranii, preoţii, 
reprezentanţii diferitelor etnii. În celula 
care adăposteşte dovezi ale persecuţiilor 
reprezentanţilor evreilor se poate citi declaraţia 
abominabilă a lui Ceuşescu ”Pentru noi evreii, 

germanii şi petrolul sunt cele mai profitabile 
produse de export”.

Ca poetă m-a impresionat cel mai mult 
încăperea denumită „Poezia în închisoare”.
Aici apar versuri, o infimă parte a celor care 
au fost concepute,transmise şi memorizate 
în închisorile României comuniste, ele au fost 
în acelaşi timp mijloace de comunicare,de 
expresie dar şi de rezistenţă intelectuală. Erau 
transmise din celulă în celulă prin alfabetul 
Morse, bătut în pereţi.

Doamna poetă Ana Blandiana, fiind 
Preşedinta Consiliului director al Fundaţiei, nu 
mă miră faptul că s-a aplecat şi asupra acestui 
aspect deloc neglijabil în viaţa românilor: 
poezia. Tot aici se află şi Centrul Internaţional 
de Studii despre Comunism.

Am venit la Sighet din dorinţa de a 
vizita locurile unde au trăit strămoşii mei pe 
linie maternă.

Este dureros să revii acolo unde n-ai fost 
niciodată, să cauţi mormintele străbunicilor 
distruse de vreme, de alunecări de teren şi în 
special de cizmele criminalilor.

Sighetul, oraş în care trăiau foarte mulţi 
evrei are o Comunitate evreiască ce numără 
aproximativ o sută de persoane.

Atunci când ai tăi au plecat definitiv 
din lume cauţi să-i înţelegi, să te înţelegi prin 
trecutul pe care încerci să ţi-l reconstitui, 
definind traseele lăsate de ei în destinul tău.
Fără doar şi poate, ei, cei pe care i-am iubit 
trăiesc în noi, prin noi şi dacă am găsit pentru ei 
un strop de vreme din timpul nostru măsurat, 
răsplata va veni cu siguranţă.

Maramureşul este o zonă muntoasă 
mirifică, bogată încă în ozon, deşi pădurile sunt 
defrişate în mod nemilos, exilate, nimicite, ca 
şi evreii care au trăit aici.

Mama mea adora pădurile, îi plăceau 
oamenii simpli.

Adorarea copacilor mi s-a transmis 
genetic. Când văd că un copac este cipârţit fără 
rost în zona destul de barbară în care trăiesc 
actualmente, sufăr, precum oamenii simpli din 
Maramureş pe care i-am întâlnit, oameni de o 
bunătate edenică.

Bunicul meu s-a născut la Ruscova, un 
sat din nordul Maramureşului, unde trăiau 
ţărani evrei şi ucrainieni într-o armonie deplină, 
de secole.

Străbunicii mei aveau o viaţă de familie 
exemplară, cum se spune, până când moartea 
i-a despărţit.

Toate acestea le ştiu de la mama care 
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era o foarte talentată povestitoare şi tot ceea 
ce mi-a spus mi s-a întipărit în memorie şi 
iată-mă la Ruscova, unde împreună cu un 
domn din Israel (pe care l-am cunoscut prin 
bunăvoinţa Preşedintelui Comunităţii evreieşti 
domnul Hari Markus)  încercăm să descifrăm 
înscrisurile de pe morminte.

Cimitirul este foarte departe de sat, am 
mers pe jos aproape doi kilometri prin pădure, 
unde am întâlnit şi o căprioară.

Măcar ei, cei plecaţi sunt în linişte.
Parcă văd căruţa ce l-a dus pe străbunicul 

meu la Spitalul unde s-a stins... şi iată-mă la 
Vişeul de sus, căutând clădirea vechiului spital 
care are acum o altă destinaţie.

La Vişeul de Sus i-am dus o carte 
colegului meu, poetul Lucian Perţa, directorul 
Căminului Cultural.

Mă plimb prin micul orăşel, intru în 
vorbă cu persoane mai în vârstă, care ştiu, 
cunosc câte ceva din trecutul acestui oraş.

Da, aici au trăit mulţi evrei, aici a învăţat 
şi bunicul meu Weisz A., apoi la Bratislava, la 
Ieşiva, povestea mama.

Da, în centrul oraşului a fost o sinagogă 
care a fost dărâmată în timpul comunismului.

De fapt, la Ruscova, satul strămoşilor 
mei, au fost două case de rugăciune, una din 
ele fiind cumpărată la un preţ derizoriu de către 
un sătean care apoi a avut parte de nenorociri 
şi a murit, ne spune domnul Ostaş, un bătrân 
care avea grijă cândva de cimitir.

Sinagoga din centrul satului a fost 
transformată într-un magazin.

Alerg printre flori de câmp, printre flori 
bogat colorate, alerg în van după timpul vostru 
din netimpul meu. Căci dorul meu de voi şi de 
brazi e incomensurabil....

A doua zi, când am revenit la memorialul 
din Sighet, nu mică mi-a fost mirarea când un 
invitat mai în vârstă, probabil un fost deţinut 
mi-a spus (desigur, habar n-avea cine sunt):
„n-ar trebui să ne ocupăm cu Holocaustul”. O 
fi fost vreun vechi legionar cu idei fixe. Eu i-am 
răspuns prompt: ”ba ar trebui să ne ocupăm”, 
vorba poetei Ana Blandiana: ”...memoria 
singură poate fi o formă de justiţie”. 

Miron SCOROBETE

ZORILE, SURORILE

Un cult străvechi, al zorilor, după 
concluziile cercetătorilor nu se mai păstrează 
viu decât la români. „Dintre toate neamurile 
Europei, au constatat ei, numai românii au 
o credinţă în auroră…” (Buhociu, Octavian. 
Folclorul de iarnă, ziorile şi poezia păstorească. 
Bucureşti: Editura Minerva, 1979).

Situaţia o datorăm nu numai 
conservatorismului specific românilor ci şi 
faptului că între strămoşii lor şi zori exista un 
anumit grad de „rudenie”.

Cum ştim de la Strabo, dacii s’au numit mai 
întâi daoi (lupi), apoi termenul s’a adjectivat 
(F. Altheim) şi a devenit daci (lupeşti).

În greacă lupului i se spunea lykos. 
Apolo mai era numit Apolo Lykaios, ceea ce 
în traducerea cea mai strictă însemna Apolo 
Lupescul (Dacul): „i s’a zis lui Apolo Lycius, 
pornind de la λύκος («lup»)” (Macrobius). 
Nimic surprinzător dacă ne amintim cât de mult 
adorau tracii soarele („O, Soare, lumină prea 
slăvită de traci…” Sofocle) şi că Zeul Soarelui 
prin mamă provenea din Dacia (ţara dacilor-
lupi), unde el se întorcea periodic.

Macrobius însă, pe lângă apropierea pe 
care o face între Apolo şi lupi, mai face una 
extrem de interesantă. „Vechii greci, spune el, 
au numit prima licărire a zilei, care precede 
răsăritul soarelui, λύκη…” Ceea ce ne trimite 
tot la lupi şi, în consecinţă, la cei ce se numeau 
ca fiind ai lupilor, la daci.

În Ţara Haţegului există un bocet de o 
tărie care-l situează imediat lângă Mioriţa. 
Păcat că nu-i putem reproduce decât cuvintele 
văduvite de teribila melodie. L-a cules Ovid 
Densusianu şi l-a publicat în volumul Flori 
alese din cântecele poporului, 1920.

Pentru a-l înţelege corect, atragem atenţia 
asupra a două cuvinte. 

Deloc în Ţara Haţegului nu înseamnă ca în 
româna comună nicidecum ci imediat.
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A zili, a face să fie ziuă, nu-l întâlnim 

decât aici. Nu am dat de el nici în alte texte 
folclorice, nici în texte vechi. Nu l-am găsit nici 
comentat de lingvişti, deşi ar merita-o din plin.

Dar iată neasemuitul bocet care, mioritic, 
stârneşte plânsetul cosmic:

Cântecul zorilor
- Zorilor, surorilor,
Mândrelor voi zânelor,
Ia grăbiţi voi de ziliţi
Şi pe Ion îl întâlniţi
Şi-l întoarceţi înapoi,
Să vină el iar cu voi
L-astă lume luminată
De Dumnezeu bun lăsată,
La vânt, ploaie şi la soare
Şi la apă curgătoare.
-Noi, acum vezi că grăbim
Iacă deloc să zilim,
Dar nu’ntoarcem înapoi
Pe Ion a veni cu noi,
Ci că vremea ne-a venit
De pornit la răsărit,
Unde-i un măr mândru’ florit,
De tot că s’a veştejit.
- Zorilor, surorilor,  
Mândrelor voi zânelor
Ce grăbiţi voi de ziliţi
Şi pe Ion îl despărţiţi
De jocuri nejucate,
De lucruri nelucrate,
De flori mirositoare,
Dalbe şi rumenioare?
-Noi grăbim, vezi, de zilim
Nu pe Ion să-l despărţim
De jocuri nejucate,
De lucruri nelucrate,
De flori mirositoare,
Dalbe şi rumenioare,
Ci că vremea ne-a venit
Acum iar de pornit,
Căci câte flori împupesc 
Toate pe una jelesc,
Şi câte în lume înflor
Toate lui se’nchin cu dor,
Şi câte ăn lume trec
Toate pe el îl petrec.
- Zorilor, surorilor,
Mândrelor voi zânelor,
Ia grăbiţi voi de ziliţi,
Apoi bine voi să faceţi
Pe el înapoi să’ntoarceţi
L-astă lume luminată

De Dumnezeu bun lăsată,
La vânt, ploaie şi la soare,
Şi la apă curgătoare;
La fraţi, surori şi la mamă,
Cari pe el cu dor îl cheamă.
- Bine, că noi vom grăbi,
Şi deloc că vom zili,
Dar cine’n lume că poate
Să’mplinească doruri toate?
Ce ursita a ursit
În lume s’a împlinit,
Rămâne nestrămutat
Chiar şi pentru împărat.
A plânge putem şi noi,
Dimpreună şi cu voi,
Plângeţi şi voi, codrilor,
Mândrelor pădurilor,
Plângeţi şi voi, munţilor,
Şi voi, mândre văilor,
Plângeţi şi voi, apelor,
Dimpreună pietrelor,
Plângeţi, dobitoacelor,
Dimpreună lemnelor,
Plângi tu, lună, şi tu, soare,
Când omul din lume moare,
Plângeţi şi voi, patru vânturi,
Din toate patru pământuri,
Plângi, o, lume, şi alină
Clipa cu suspinuri plină,
Că o stea iar a căzut
Şi din lume a trecut.

În îndureratul dialog liric, bocitoarele le 
spun zorilor „surori” nu doar circumstanţial, 
nici din sentimentul lui Francisc de Assisi de 
înfrăţire cu toate elementele, ci, am zice, 
folosind termenul în accepţia lui cea mai 
proprie. Femeile lupeşti-lykaioi sunt chiar 
surori cu zorile-λύκη pe care le roagă să 
zilească, să-i deschidă porţile Zeului Soare, lui  
Apolo Lykaios, ale cărui fiice sunt şi unele şi 
celelalte.

  1Îmbobocesc (notă Ov. D.)
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dr. Adrian BOTEZ

CERUL PĂMÂNTULUI TRACIC ŞI 
CALOIANUL

Cum tratau tracii (şi, după ei, 
românii!) naşterea şi existenţa pământului/
muma gaia? În primul rând, se observă că 
orizontala Terestră ia naştere din verticală 
Celestă (Verticala fiind celest arboricolă - 
axis mundi - marcată prin Brad sau prin Par 
- iar Orizontala fiind acvatică, deci reflectând 
TOT Cerul – originea Apei şi Cerului este 
comună, chiar şi în Biblie – Ziua a DOUA 
a Creaţiei, când Dumnezeu secţionează 
coloana verticală unică: „şi părţii de jos 
i-a spus apă, şi părţii de sus i-a spus cer” 
! – iar „animalele” sacre co-demiurgice 
sunt albina, ariciul, broasca – cf. iola-intre 
legendasi adevar.blogspot.com/.../albina-
in-mitologie-mituri– sau: cf. Cristea Sandu 
Timoc - Poveşti populare româneşti, Ed. 
Minerva, Buc., 1988 - şi: Poveşti, snoave şi 
legende, EARSR, Buc., 1967, ediţie îngrijită 
de I.C. Chiţimia etc.): „Prima legendă care a 
prezentat interes deosebit (...) a fost aceea 
în care se relata cum deasupra noianului de 
ape primordiale s-a înălţat Arborele Cosmic 
– Bradul – având între rădăcinile lui pământ 
(n.n.: adică, reflex celest, în nadir!). Sau: În 
apele primordiale era un par. Îi spune Fărtatul: 
Ia du-te, Nefărtatule, p-alături cu parul – şi 
n-a ajuns la rădăcină, şi s-a dat a doua oară 
şi a luat cu ghearele de jos şi a ieşit la Fărtat, 
care era în capul Parului: Ia uite, mă, în ce 
şade Parul ăsta. Şi s-au apucat amândoi şi 
au întins pământul pe capul Parului şi aşa s-a 
făcut pământul” (cf. Romulus Vulcănescu, 
MITOLOGIE ROMÂNĂ, EARSR, Buc., 1987, 
p. 439). 

pământul apare mai curând ca o 
anamneză/re-actualizare (conformă cu 
amintirea unui tipar cosmic!) a cerului (după 
un ciclu existenţial epuizat)! În al doilea rând, 
se observă că Pământul nu înseamnă închidere 

în beznă – ci deschidere spre lumi superioare, 
celest-luminoase -  şi scăpare/evadare din 
soartă: 

a-fie „ostroavele de la capătul 
pământului”, fie „plaiul şi poiana – mădulare ale 
pământului românesc”, cu imens potenţial de 
transcendere către Rai-„gura de rai” (Romulus 
Vulcănescu, idem, p. 453),

b-fie „lumea albă”/”ostroavele dalbe”, 
care este „lumea cealaltă/tărâmul celălalt” – 
dar şi „suprapământurile”, învecinate funcţional 
cu  „cerurile suprapuse”: „pământurile cereşti 
şi Raiul” (cf. Romulus Vulcănescu, idem, p. 
440).

Iadul/”lumea neagră” este doar 
nadirul logico-deductibil (dar şi o anexă, un 
apendice, o derivaţie!) al unei construcţii cu 
„gura” (orientarea/călăuzirea ontică) pururi 
îndreptată spre sus – o replică simetrică, în/
cu purure raportare la rai, dar şi cu îndemn 
de la fărtat: „Două legende îşi dispută zidirea 
Iadului, ca o cetate invincibilă: una în care 
relatează că a fost construită de Nefărtat 
în paralel cu raiul – şi că atunci Iadul era o 
replică negativă a Raiului. construcţia iadului 
s-a făcut din îndemnul fărtatului (...) A doua 
legendă stabileşte zidirea Iadului după căderea 
îngerilor din cer. Odată oprită căderea îngerilor, 
Nefărtatul s-a recules şi a început grăbit să 
construiască Iadul în fundul pământului, unde 
să nu poată pătrunde fulgerele cerului şi să 
nu se audă bubuitul lor. Apoi reorganizează 
oastea lui măcinată, în cete de îngeri negri” 
(cf. Romulus Vulcănescu, idem, p. 456). 
Deci, Iadul nu este nici o iniţiativă existenţială, 
nici nu are autonomie fiinţială: Iadul există ca 
o construcţie logică, iar nu fiinţial-funcţională 
– este o replică „în jos”, repetând, mecanic 
şi „prin revers”, componenţa şi „ierarhiile 
susului/ ”aversului”! 
c-fie însăşi CASA: fereastra „servea în dese 
rituri de împiedicare a unei predestinări 
– e vorba de vânzarea pe fereastră, a unui 
copil abia născut, după mai multe naşteri 
anterioare, soldate cu moartea” – cf. Romulus 
Vulcănescu, idem, p. 450.

Se observă, la TRACI (şi aceasta nu e, 
neapărat, exclusiv şi specific lor!), cum Cultul 
Pământului (al „Mumei Pământ/GAIA”):

1-pe de o parte, cum este şi firesc, se 
identifică, precis, cu acela al Femeii;

2-pe de altă parte (şi acesta ESTE 
specific TRACILOR!), Cultul Pământului 
este, permanent, nu doar interferat, ci chiar 
transcens, de/întru cel al Cerului: „pământurile 
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sacre” (spre exemplu, „moşia satului”, „locul 
de îngropăciune”/”cimitirul”, ca pământ 
sfinţit, de unde se învie!, zalmoxian şi creştin, 
concomitent!!! - „peşterile sacre”/matricele, 
„munţii mirifici”-Axe de Transcendere şi 
Expresii ale Efortului/Iniţierii Spiritual/e de 
Transcendere, „moşii”, care sunt cu origine 
celestă: ”Zeul MOŞ – la origine un bătrân 
cioban mirific – îşi avea reşedinţa la o stână 
cocoţată pe crestele înnegurate ale Carpaţilor 
CEREŞTI” – cf. Romulus Vulcănescu, idem, 
p. 216  etc.) se interferează (într-o neoprită 
spirală demiurgică, avântată!) cu zonele „unde  
au descins şi călătorit, pe pământ, Fărtatul şi 
Nefărtatul, PENTRU A CREA, ÎN CONTINUARE, 
pentru a-i controla pe oameni” – cf. Romulus 
Vulcănescu, Mitologie română, Categoriile 
cugetării mitice, EARSR, Buc., 1987, subcap. 
2: Spaţiul mitic, p. 17.

De observat că ”descântecele de 
ploaie”, de tipul Scaloianului/Caloianului:
„Caloiene, iene,/Caloiene, iene,/Du-te-n Ceriu 
şi cere/Să deschiză porţile,/Să sloboadă ploile,
Să curgă ca gârlele,/Zilele/Şi nopţile,/Ca să 
crească grânele,/Caloiene, iene,/Caloiene, 
iene,
Cum ne curg lăcrămile,/Să curgă şi ploile,/
Zilele/Şi nopţile,/Şi umple şanţurile,/Să 
crească legumele/Şi toate ierburile” (cf. Marcel 
Olinescu, Mitologie românească, Ed. Saeculum 
Vizual, 2004, Gh. Dem. Teodorescu, 
Poezii populare române, 1885, şi Gh. F. 
Ciauşanu, Superstiţiile poporului român, 
Ed. Saeculum I.O., 2007)
chiar dacă folosesc „Păpuşa Pământului” 
(ca imagine iconică, încununată/încinsă de 
flori/înfloriri celeste/ aradisiace, a Tânărului/
Orfeului-Rifeului!), ele se referă la Zeitatea 
Celestă, la cel jertfit: numai prin Cer/zona 
celestă/a duhului - se va re-sfinţi Pământul, 
întru viaţă!
  Pământul capătă, astfel, atributul 
Misterului Suprem Cosmic, dar numai pe 
filiera mitică (cu efect de Sus în Jos!) a 
„Domnului Nopţii celeste”/Kogaionul (cf. 
Adrian Bucurescu, Dacia secretă, Arhetip, 
p. 14: „Kog-A-Ion înseamnă <<Capul 
Magnificului>>”). „Magnificul”/” Domn al 
Nopţii” este Orfeu-Rifeu: „Cetatea natală 
a lui Orfeu era D-ION – „A(l) lui Ion; A(l) 
Magnificului”. 
A se observa că porţile re-creaţiei Lumii, prin 
care vin, „slobozite”, re-sfinţind Pământul: 
„ploile”, „gârlele” – sunt aceeaşi Poartă 
Cosmică, prin care vin şi „zilele” şi „nopţile” – 

adică, este eliberată forţa divină a gemenilor 
pribegi, cele două Feţe Funcţionale ale lui 
Zalmoxis: apollon-cel-solar şi artemis-cea-
lunară! Deci, originea Pământului şi Cerului 
(celor de jos şi celor de sus) este una comună 
– exclusiv celestă/verticală/de efort spiritual 
ascensional/duh care-şi regăseşte casa din 
cer!

ploile-râurile care curg, dinspre Cer, sunt 
poduri de re-sacralizare, sunt dovada Originii 
Comune (pur spirituale, întru Ideea Absolută 
platoniciană!) a tuturor celor fiinţătoare, întru 
Armonia Magnificului!

Iar Armonia este sinonimă, la TRACI, 
cu Învierea (în creştinism: „Pascală”, 
cu „ouă roşii”!) a „Magnificului” orfeu/
caloianul/”frumosul”: „Fetele pun Caloianul 
într-un sicriu mic, bine încleiat – ca să 
plutească pe apă – sau pe o scândură, îl 
înconjoară cu coji de ouă roşii, păstrate de 
la Paşte, precum şi fel de fel de flori, printre 
care predomină busuiocul, apoi îl îngroapă pe 
câmp, printre bucate, prin bozii sau mărăcini, 
pe malul vreunei ape ori într-alt loc ascuns. 
Înainte de înmormântare, una dintre fete se 
face preot – Mainadele/menadele dionysiace 
erau preotesele Soarelui! – alta, dascăl, a treia 
duce steagul, adică o trestie cu o batistă albă 
în vârf, înaintea popii, şi iarăşi una sau două 
fete duc sicriul ori scândura cu Caloianul. În 
urma cortegiului vin celelalte fete, cu lumânări 
aprinse, bocind:
„Caloiene, iene,/Cum ne curg lacrimile,/Să 
curgă şi ploile,/Zilele şi nopţile,/Să umple 
şanţurile,/Să crească legumile/Şi toate 
ierburile”.
(...) După înmormântare, Caloianului i se face 
pomană, timp în care e bocit din nou:
„Iene, Scaloiene!/Tinerel te-am îngropat,/De 
pomană că ţi-am dat,/Apă multă şi vin mult
Să dea Domnul ca un sfânt,/Apă multă să ne 
ude,/Să ne facă poame multe!”
(...) Fetele îl duc în sat şi îl aruncă într-o fântână 
(n.n.: Calea spre Tărâmul Celălalt, al Învierii!). 
(...) Pe vremuri, în unele sate se făceau două 
păpuşi, care se numeau Tatăl Ploii şi Măicuţa 
Soarelui. Nu se ştie când aceste denumiri s-au 
prefăcut în Tatăl Soarelui şi Măicuţa Ploii. 
Iniţiat în misterele orfice ale strămoşilor, 
Ioniţă, marele ţar al românilor, şi-a adăugat 
supranumele de CALOIAN. 
Ca Domn al Nopţii, ORFEU era considerat şi 
cel ce aduce visele (cf. M-ORPHEOS, zeul 
viselor), semizeul Somnului.Acest Ion-IANA, 
sub numele de Moş Ene, aduce şi acum somnul 
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copiilor români. Tot de la ION „Magnificul” 
provine şi titlul voievozilor români, ajuns într-o 
epocă mai târzie IO” (cf. Adrian Bucurescu, 
idem, p. 20). 
...Moş (i)ene/caloiene!!!
...pământul tracilor era cerul! 
Iar orfeu/”frumosul”/caloianul e echivalentul 
tracic al lui Hristos Mântuitorul (cel care 
condiţionează „urcarea” purificatoare/
mântuitoare, sau „căderea”/ întunecătoare 
întru „van”-ul „amar” şi întru „demultul” 
istoric! -  a lumilor etern potenţiale „sure 
văi de haos”! - „- de păstrarea sublimităţii 
armonice a duhului!). De aceea, în Memento 
mori, creştinul ortodox, dar, concomitent, 
şi iniţiatul întru zalmoxianism (prin N. 
Densuşianu!) Mihai Eminescu avertizează că 
existenţa Lumii-Cosmos depinde, exclusiv şi 
mistic, de Armonie, deci de „Magnificul”/orfeul-
rifeul/”frumosul”/perfectul întru duh demiurgic 
(...fireşte, demiurgie CICLICĂ/ PIRALATĂ!):
„Iar pe piatra prăvălită, lângă marea-
ntunecată/Stă Orfeu   cotul în razim pe-a lui 
arfă sfărâmată.../Ochiu-ntunecos ş-ntoarce ş-l 
aruncă aiurind/Când la stelele eterne, când la 
jocul blând al mării./Glasu-i, ce-nviase stânca, 
stins de-aripa disperărei,/Asculta cum vântu-
nşlă ş cum undele îl mint.//De-ar fi aruncat 
în haos arfa-i de cântări îmflată,/Toată lumea 
după dânsa, de-al ei sunet atârnată,/Ar fi curs 
în văi eterne, lin ş-ncet ar fi căzut.../Caravane 
de sori regii, cârduri lungi de blonde lune/ş 
popoarele de stele, universu-n rugăciune,/În 
migraţe eternă de demult s-ar fi pierdut.//ş-
în urmă-le-o vecie din nălţmi abia-văzute/ş 
din sure văi de haos colonii de lumi pierdute/
Ar fi izvorât în râuri într-un spaţ espopulat;/
Dar ş ele-atrase tainic ca de-o magică durere/
Cu-a lor roiuri luminoase dup-o lume în 
cădere/S-ar fi dus. Nimic în urmă   nici un 
atom luminat.//Dar el o zvârli în mare... ş 
d-eterna-i murmuire/O urmă ademenită toat-a 
Greciei gândire,/Împlând halele oceanici cu 
cântările-i de amar./De-atunci marea-nfiorată 
de sublima ei durere,/În imagini de talazuri, 
cânt-a Greciei cădere/şi cu-albastrele ei braţ 
ţărmii-i mângâie-n zădar...//Dar mai ştii?... 
N-auzim noaptea armonia din pleiade?/ştim 
de nu trăim pe-o lume, ce pe nesimţite cade?/
Oceanele-nfinirei o cântare-mi par c-ascult./
Nu simţim lumea pătrunsă de-o durere 
lungă, vană?/Poate-urmează-a arfe’-antice 
suspinare-aeriană,/Poate că în văi de haos ne-
am pierdut demult... demult”.
                                                                                           

Miron SCOROBETE

SCULPTORUL

De săptămâni, de secoli, de-o veşnicie’ntreagă, 
loveşte’ntruna piatra şi o sfărâmă’n aşchii.
Ce-o fi văzut dincolo că vrea prin ea să treacă, 
ce chipuri, ce miracoli l-au fermecat albaştri?

E loc în jur să poată mărşălui armate,
se’ncrucişează drumuri şi se’mpletesc alei,
ci nu! el îndărătnic, cu mâini înfrigurate,
nu vrea decât pe poarta cărnii ei.

Se dă cinci paşi în urmă mai abătut şi galeş, 
rămâne’n împietrire şi palid ca un mort,
se uită printre gene şi se repede iarăşi
precum cu un berbec în zidul unui fort.

Şi nu mai încetează acel cumplit măcel
până ce, în sudoare şi rece ca un sloi, 
ne scoate din adâncul ajuns numai de el
acea de fum fantasmă ca s-o vedem şi noi.

8 iunie (urcarea pe tron a regelui Carol al II-
lea) 1987

ÎN MUNŢI

Peste rugii din răsură,
în pădurile de pin,
viscoleşte cu căldură,
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ninge numai cu senin.

Pe un portativ de brazde 
scrie soarele cu miere – 
trec prin golurile-albastre
păsări vii din alte ere.

Fluturii peste izvoare-s 
unghiile’n joc uşor
ale unor căprioare
ce au dispărut în zbor.

Vatra Dornei, 19 iulie 1987

MELANCOLIE

Mai spune-mi iar: On revient toujours!
acum când toamna cade împrejur
şi suntem, între arbori sfâşiaţi,
de neputinţa ei împresuraţi
şi dealurile se gătesc de ploi
şi păsări nu mai sunt şi când în noi
melancolia pantelor cu vii
răspunde propriei 
melancolii 

şi ne-asaltează golul dimprejur.
Deci tu mai crezi? Revient-on toujurs?
 

Vineri, 14 august 1987

MARŞ TRIUMFAL
(PENTRU FRUNZĂ)

Presbit, scăpând raza din deşte,
soarele-abia mai semnează decrete pe piatră.
E ceasul victoriei când frunza primeşte
ordin de lăsare la vatră. 

Păduri în ruină. De după creste 
vântul spulberă vraiştea ca într’o şatră,
dar e ceasul victoriei când frunza primeşte
ordin de lăsare la vatră.

Şi cât l-a visat când simţea în nervuri 
mirosul de fulger şi grindini băteau peste şist
şi iată-l sosit în păduri:
ceasul victoriei, târziu şi trist.

9 octombrie 1987

Virgil DIACONU 

MIC TRATAT DE LOLITOLOGIE
Lolita cireşelor

Lolita cireşelor a luat puterea în regat. 
Ea spulberă căderile mele de peste zi
şi îmi dă de visat pentru restul de noapte,
pentru deşertul cu stele.
Cu un singur sân, ea aduce la mine neliniştea
şi îmi pune în braţe văzduhul.
Regina nopţii, grădina mea cu stele. 

Ea îmi livrează la domiciliu noul set de iluzii:
picioarele lungi şi de piersică ce îşi desfac 
piersica 
printre cadavrele zilelor de până acum.    
Desigur, amăgirile ascunse sub bluză, 
mă vor mai ţine în viaţă o vreme. 

Iată o vacanţă pe plaja cu lună a trupului tău.

Lolita cireşelor a luat puterea în regat, 
cum îşi aruncă victorioasă rochia de stele prin 
noaptea odăii. 
Aceasta e noaptea în care voi sparge luna de 
coapsele tale! 
Ia seama: securea, rugăciunile mele 
s-au mutat între pulpe.

Piersică

Nu am reuşit nici azi să dau bine în pagina 
zilei.
Tocmai când aparatele foto şi camerele de 
luat vederi 
erau cu ochii pe mine, tocmai atunci mi-am 
scos cravata 
şi m-am descheiat la cămaşă. 
Şi am lăsat să se audă bătăile inimii. 
Bătăile, pentru femeia picioarelor lungi şi de 
piersică, 
pentru femeia războinică. Pentru femeia 
care s-a promis cearşafurilor mele, cu toate 
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stelele. 
Şi puţin a lipsit să-mi fac public 
războiul din cearşafurile aşteptării, 
spre deliciul camerelor de luat vederi şi al 
ziarelor.

Puţin îmi pasă de camerele lor 
care iau vederi din neliniştea mea!
Puţin îmi pasă de aparatele lor de filmat 
singurătatea, 
mi-am zis, în timp ce picioarele tale îmi 
alergau prin creier
şi strugurii tăi îmi căutau setea! 

Desigur, mâine se vor strâmba iarăşi de râs 
cu ziarul în mână tinerele doamne, prin 
birouri.
 – Iar s-a descheiat la cămaşă expiratul ăla, 
care o ţine una şi bună cu studenta lui, 
vor chicoti tinerele doamne la cafea 
dimineaţa, 
trezindu-şi singure sânii cu mâna pe sub 
bluză.  

Puţin îmi pasă de aparatele lor,
de camerele lor de filmat singurătatea, mi-am 
zis, 
în timp ce treceam în fugă strada dintre mine 
şi tine
cu picioarele tale în creier, 
pe sub ploaia de înjurături a limuzinelor, 
grăbit să desfac, chiar pe marginea acestei 
nopţi, piersica.
De-a dreptul grăbit să o desfac chiar acum,  
ca să nu o mai iei razna ca data trecută, 
când ai nimerit chiar în aparatele foto, 
când ai dat buzna pe prima pagină a ratării 
mele politice, 
spre bucuria doamnelor care chicotesc 
răsfoind ziarul, 
la cafea dimineaţa, şi care 
îşi trezesc singure sânii cu mâna pe sub 
bluză. 

Deocamdată, Lolita cireşelor nu se mai arată 
vederii. 
Încă nu, bine închisă cum o ţin în emisferele 
mele, 
în celulele visului. Bine închisă în celulele 
visului, 
în trandafirii aprinşi. Atâta doar că, uneori, 
îmi scot ştreangul de la gât şi mă deschei la 
cămaşă, 
că umblu cu picioarele goale pe asfalt
şi că mă cert cu norul de vrăbii. 

Atâta doar că în dimineaţa aceasta, 
când am vărsat cana cu lapte,
te-am lins de pe jos, femeie de lapte… 
Atom cu atom, de pe jos.
 
Da, cineva de la capătul nopţii încă mă pune 
pe jar, 
un piersic întreg îmi înfloreşte în creier.

1001 de nopţi

Încă o dată visele mele s-au trezit cu cuţitul 
în spate.

De la o vreme, 
te iubesc numai pe clapele disperării numite 
Bach.
Printre degete îmi luneci ca o apă.

Nici nu mai ştiu dacă suntem în lumea reală 
sau în cea virtuală, 
dacă aceasta este mâna din vis 
sau mâna la care te-ai tăiat în poemele mele 
de dragoste. 
Oricum, eu nu am altă scăpare decât trupul 
tău, 
acest exemplar unic al celor 1001 de nopţi. 
Trupul tău, care cu povestea lui mai câştigă o 
zi.  

Desigur, în ultima vreme 
eu fac naveta între femeia din vis 
şi femeia care s-a tăiat la deget în gândurile 
mele.
Acum, ea pregăteşte un incendiu în 
întunericul camerei. 
Cu picioarele strânse, – un incendiu.  
Altfel, pentru ce aş mai ţine în viaţă trupul 
tău, 
acest exemplar unic al celor 1001 de nopţi,
al celor 1001 de fantasme? 

Trupul tău inventează pentru mine ziua de 
mâine.
Şi te scapă şi în noaptea aceasta de la 
moarte.

Printre degete îmi luneci ca o apă.
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George STANCA

ÎN TOATE CELE CE SUNT

În  orice  cupă cu otravă, cucută, 
           beladonă, currara, mătrăgună stătută  
               eşti tu, cu otrava ta.
În  orice  miros exotic, oriental, neaoş, 
mioritic 
de  scorţişoară, briantină, 
                     ceai verde, ghimbir, tescovină;  
de cactus, magnolia, genţiana, migdal, floare 
de glicină, 
               eşti tu, cu mirosul tău letal. 
În orice lujer de iris 
                 în orice violet solar crepuscular 
în  orice gust de  pară zemoasă, de mango şi 
cocos, 
 în orice banană, strugure tămâios, 
              eşti tu, cu gustul tău zemos. 
În toate cele ce sunt şi-n cele ce mişcă
pe drumul de fier 
                             şi-n eter  
în praful de  puşcă 
                   şi-n gerul ce muşă
în tot ce conotă, denotă şi nu-i explicit 
şi ascunde o notă de-amor nerostit 
În toate eşti tu Semiotică vie, 
cu  miros şi gust de struguri toamna  în vie 
când bobul încheie măiastru-a se coace
 şi când catifeaua luminii mai dulce se face
iar bobul déjà-nciorchinat stă şi tace. 
Acolo eşti tu printre “ce?”  
                  printre “cine?” 
printre  miroazne   odori   şi   lumine… 
şi chiar Dumnezeu e o  parte din tine, 
                        dacă nu,   dacă nu  dacă nu
                                    Dumnezeu  eşti 
chiar TU.           

TOATE ACESTEA .... ENUMEĂRI 
ENUMERĂRI

toate acestea sunt  parte din mine...
Cînd am venit  pe  lume  abia se făcea  de  luna  

mai. cireşii erau copţi.
 Din zece-n zece ani,  la fiecare aniversare a  
mea, cireşii erau copţi. Dau ordin cireşilor să 
se coacă şi la moartea  mea. Tot la-nceput de  
mai. Nu-mi plac fracţiile. Detest zecimalele. 
Ador datele  întregi. Mă-nchin Întregului. ...ora  
naşterii mele era  zece. Fix ... 
... Şi toate acestea, cireşele , zecele şi minunata 
lună mai a cincea a anului , jumătatea lui zece      
sunt  parte din mine

Victor Constantin MĂRUŢOIU

LEGENDE ALE TIMPULUI

legende ale timpului pierdut 
în teatrul cu păpuşi mecanice 
sticle de şampanie
jucători de şah
cuvântul tău poartă pe umeri 
un paradis 
în care heruvimii mai numără rodii 
pentru Adam 

BALTHAZAR

paşii tăi desenează teatrul 
din spatele lunii 
în care scena e o piaţă cu chioşcuri 
unde se vând speranţe 
în rugăciunea ta 
o noapte prin grădinile Andaluziei 
cavalerul negru 
şi-a pierdut spada printre şoaptele tale
în urma sa 
mai păşeşte arhanghelul din visul 
primului mag 
Balthazar 

CLEPSIDRE CU ÎNGERI

o stradă ce urcă în oraşul cu îngeri 
- precum un cavou - 
mai păstrează urmele paşilor tăi 
închizând o mare de foc
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precum un cerc 
icoana unui sărut rămas răstignit 
în amintirea altui paradis 
în care tu
arbore femeie 
ţi-ai culcat umbra       
  Poeme dintr-un volum în curs de 
apariţie.

Doina CETEA

VASILE ŞI BUFNIŢA
                                        In memoriam 

Vasile Sav
Prietenul meu, Vasile,
Se scălda în cuvinte latine
Precum lebăda în ape adânci.
Şi, într-o noapte, înotând pe
Străzi înguste, întortocheate şi lungi,
În faţă-i apăru bufniţa
Ochii ei ca hăurile
Se măriră şi începură să strălucească
Asemenea stelei care apăru undeva
Pe cer, undeva, cred în sud,
În acel îndepărtat colţ al lumii
În care cuvintele se strecoară
Prin unghere şi şoptesc singure
Amo, amo, amare.
Vasile, prietenul meu, înota
Pe străzi întortocheate,
Şi bufniţa,
Bufniţa-l însoţea cu ochii luminoşi
Luminându-i unda, luminându-i şi mâna
Care prindea copacii cu frunzele lor
Felurit colorate în toamna târzie,
Goblen auriu, roşu cărămiziu, verde brun,
Presimţiri de ploaie,
Presimţiri de lacrimi.
Convoiul urcă dealul încet şi
Vasile, prietenul meu, şi bufniţa lui
Cad în înalturi
Silva, silvae
Strigă bufniţa cu ochii ei luminoşi
Dintre frunze

Amo, amo, amare
Cântă Vasile, cântă Vasile
În perdeaua de ceaţă care
Se lasă grea, grea se lasă
Şi moare, şi moare...

Ion MARIA

promisiuni electorale

promisiuni electorale că tu
mă vei iubi şi voi avea
mai multe frunze galbene
în buzunar

tot ce se mişcă între
galaxia asta şi cea
mai apropiată sunt doar 
promisiuni electorale
cu ele ne-au minţit
reptilienii acum trăiesc 
printre noi şi ne vând
şi ei promisiuni electorale
cum ar vinde apă
celor din deşert

promisiuni electorale
cei ce stau afară vopsesc
ferestrele să nu vedem
ce este în curtea
sistemului solar
poate că o cometă
va semna un protest
cine o va urma cine
va sta în coada ei
să excludem 
promisiunile electorale 
din calendar?

hipnoză

chiar dacă uneori rămân fără
fără mâncare nu-mi pasă
am două inimi şi amândouă bat
numai pentru tine
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mereu am fost fascinat 
de ochii şi mişcările tale
îngheţam de parcă eram
hipnotizat de o viperă
chiar dacă sunt un porumbel
nu m-ai înghiţit

oricât de rău mi-ar fi
sau oricât de bine
fără tine nimic
nu are sens

că te iubesc fără speranţă
mi-arată că sunt viu
cumpăt între cer şi pământ
invizibil pentru oameni
cum nu mă vezi nici tu
nici ceilalţi nu mă văd

cântă iubito mânia lui
ahile să mă trezesc şi
eu
mâine troia va fi arsă
inima mea e calul
din care vor coborî
aheii

Maria Patricia BIRTOCEAN 

POEM PENTRU O ZI DE VINERI
I
aici nu e umbră toată ziua mi-a spus bunicul 
şi s-a întins pe pământ
locul ăsta al vostru e binecuvântat de 
Dumnezeu
în răcoarea ierbii bunicul îşi freca mâinile 
uscate unele de altele
când se va fi terminat să le spui că nu vreau 
să  plângă nimeni
bunicul s-a aşezat în genunchi şi a început să 
sape cu degetele
să nu mă plângă

toate cerurile se adună când moare un om 
şi numără de câte ori a stat şi a privit 
pământul gândindu-se 
de câte ori a râs la cer 
să nu iei numele Domnului Dumnezeului Tău 
în deşert mi-a spus bunicul
el nu te va uita niciodată şi nori se vor abate 
peste casa ta
bunicul intra tot mai mult în pământ şi săpa 
aplecat iar eu nu puteam să fac nimic
a dispărut până la umeri apoi până la brâu şi 
am vrut să îl apuc de picioare
să nu-ţi faci chip cioplit striga din pământ 
să nu te închini ţie locul vostru e binecuvântat 
de Dumnezeu mi-a zis bunicul
dar rămăseseră de el numai papucii şi o 
umbră în iarba în care fusese culcat 

II
azi când cerul s-a trezit şi a început să-mi 
mănânce din carne
mi-am zis Doamne pleoapele astea atât de 
subţiri şi de atâta lumină mă apără
căci fără ele trezirea din somn la viaţă ar fi 
orbitoare spunea bunica în timp ce se curăţa 
de praf
atunci toate fântânile în care femeile îşi 
aruncă nenorocul
s-ar topi
şi toate fântânile în care bătrânii îşi aruncă 
durerile
s-ar topi
şi toate fântânile în care păsările îşi aruncă 
puii încercând să-i înveţe zborul
s-ar topi
mâinile mele s-ar topi şi ele 
încercând sa pipăie să vadă dacă pleoapele 
subţirile mele pleoape
încă mai există şi dacă nu am orbit cumva 
fără să ştiu

ce lume fericită zace aici Doamne
şi dragul meu zâmbeşte acoperindu-şi chipul 
cu o pleoapă mare
câtă fericire mi-a spus şi câtă lumină e în 
spatele fricii mele 
nu ştii tu câtă lumină te-ai speria şi nu ai mai 
închide ochii niciodată 
de teamă să nu orbeşti

*
Dumnezeu şi-a coborât mâna peste munte
oamenii s-au adăpostit sub unghiile Lui
de fiecare dată când roua îi udă buricele 
degetelor tremură
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şi ţăranii se opresc în tocul uşii aruncând 
rugăciuni
El se gâdilă atunci şi râde pe înfundate
râsul Lui înnebuneşte păsările cerului

e linişte acum în vale şi mâna cea mare a lui 
Dumnezeu
doarme cu seva curgându-i prin vene
oamenii ascunşi adânc sub piele se iubesc şi 
atunci
visele lor cresc până la nervurile cele mai 
tainice ale încheieturii
oamenii sunt nişte impulsuri nervoase 
ascunse

e linişte acum şi mâna cea mare a lui 
Dumnezeu
stă albă şi strălucitoare în inima muntelui.

Dana DEAC 

Poeme
Poem

ard în cuvinte
iar iarba care creşte
în urma focului
o intitulez simplu
 
poem

Slove

cuvântul 
s-a făcut atât de mare
şi atât de greu şi atât
de fierbinte şi asurzitor
încât nu-l mai pot vorbi uneori
nu-l mai pot ţine în gură
şi atunci îl scriu
ascultaţi-l

Ionuţ ŢENE 

 ŞI POEŢII SUNT STELE DE PLOAIE
 
Ce dor mi-e de cerul deschis vara
Ce dor de sânge cuprinde inima arsă-n amurg 
Ce foame de lup 
Ce foame de setea izvorului şi ce fum în zare
Timpul nu mai are răbdare cu luna 
Timpul nu mai are vârsta noastră
Poeţii frânţi ca pâinea la cina cea mare
Dumnezeu a plecat în grădina cu palmieri şi 
frunze de soare 
Numai noi poeţii sluţi şi puţini am rămas să 
vorbim în oraşul părăsit de neoane: “Te-ai 
dus iubire cu buze de fiară frămânţi suflete la 
apropiata Judecată de Apoi”
Tu eşti poetul lumii 
Sunt marea de lacrimi ce-ţi spală picioarele
Şi poeţii sunt stele de ploaie
Ce dor mi-e de cerul deschis vara 
cum comoara de peşterile dragostei
Şi poeţii îşi beau singurătatea visceral pe 
duna ficatului în deşerturi 
Şi cine a zis Îngerul  îi ţine umbră poetului a 
minţit
Poetul revarsă lacrimi de ploaie prin cenuşa 
caldarâmului 
Şi femeile ascund ochii lor din care curg stele 
pe calea laptelui
Poeţii sunt stele de ploaie şi tu curcubeu 
iubito…

 
  RECITIND DIN MARIN PREDA

Timpul nu are răbdare cu oamenii 
Vă aduceţi aminte de romanul lui Marin 
Preda!
Timpul şi-a luat speranţele în spate şi a plecat 
trist undeva departe 
Timpul a recunoscut în faţa românilor că nu 
are viitor 
Şi nu vrea să dea socoteală la nimeni 
Nici măcar lui Dumnezeu
Tâmpul a încărunţit de ingratitudine sau 
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nepăsare 
Faţa lui are paloarea lui Christ 
Mâinile şi picioarele au semnele roşii ale 
cuielor 
Şi s-a cuibărit stingher într-o peşteră din 
Dobrogea
Timpul nu mai are răbdare cu românii 
Ţara goleşte încet cu încetul oamenii 
Rămân munţii înverziţi şi albiţi de aşteptare 
sau nesomn 
Izvoarele limpezi cu miros de cicoare.
Timpul ne-a părăsit pe umbrele paşilor noştri 
Vine înfometat viitorul 
Hoardă sălbatică ce bea cu sete din ceruri 
albastre 
Cănile umplute cu razele tainice de soare 
cu gustul amar de cianură şi minerale.

Anni-Lorei MAINKA

Visele doamnei Pachet 27
cum se muşcă din necopt 

am auzit valiza
ca un dinte cum se întoarce 
te-am auzit cum întorceai şi tu o 
cheie

să plec să plec şi să plec
un dulap îşi întorcea şi el umbra
şi iară şi iară

a plecat cineva a întors cheia
mereu în mereu

un gust amar de rodie necoaptă 
în zăpadă
peste streaşini 

o mână înlăuntrul lemnului sălciu 
acolo în uşile negre

un dinte amar înfipt într-o rodie necoaptă

Aurel RĂU

PÂNZA DE PAIANJEN

 Prin septembrie, în vecinătatea unei 
bănci din curtea grădină, unde te poţi întinde 
lângă o masă rotundă, în după-amiezi, să 
priveşti liniştea prin care cad, arar, frunze 
galbene, observi, abia instalat, cum, pe o 
frânghie de rufe, întinsă, atârnă în jos, la o 
distanţă de o jumătate de metru, cu picioarele 
şi mâinile larg răşchirate, ca o cruce a Sfântului 
Andrei – nu-i distingi propria cruce – un păros  
paianjen. 
 O vecinătate neavenită, de care trebuie 
să te scapi, nu numai dintr-un instinct de 
apărare. Te ridici, prinzi o mătură răzimată 
de un zid, o învârteşti în aer şi loveşti grăbit, 
ferm, scurt, scârbit, orb, razant.
 Dar când într-o fracţiune de secundă 
realizezi că musafirul  e proiectat pe o mică 
pată părelnică, albă-gri, cât vreo trei laturi de 
palmă, respectiv că se afla doar într-un răgaz 
din urzitul, ţesutul la pânza lui, în plin aer, în 
chiar centrul unui sistem planetar ingenios 
gândit, rânduit, un labirint dedalic şi  un hăţiş 
de raze, nu mai reuşeşti să decomanzi mişcarea 
în curs, declanşată. Şi mirajul a dispărut, 
destrămat  ca un fum. Ireparabilul e comis, 
şanasa de a avea dinaintea ochilor, ca-n palmă, 
o asemenea întreagă lume, de ireal, de citit. 
Dar, într-o clipă de altă tulburime, îl descoperi 
din nou, pe atropod, pris, cu toată forţa, sau 
disperarea, cu membrele de deasupra, iată, 
de coada de lemn a măturii unealta crimei. În 
acelaşi timp, alte cel puţin două picioare, de 
din josul burţii mari, convexe, caută şi ele să 
nu scape ce a mai rămas din mătasea răvăşită, 
încâlcită. Ca un  indiciu că şi în arta lui cerbicia 
meşterului din mitul jetfei zidirii din Argeş îşi 
are un sens. Numai că, tot acum, impulsul 
prim, printr-un fel de spaimă, de orbire, practic 
o ură faţă de nopţi din instinct, duce la capăt 
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–  după sfatul cristic dat iscarioteanului – ce a 
fost început. Cu alte cuvinte, mătura zdrobeşte 
de gard ce a mai rămas din pâcla albă-gri, şi 
retragi pe muchia scândurilor, dispuse vertical, 
simplă anexă a ei, băţul lustruit, cum ai rade 
o mâzgă. Operaţiune, din care combatantul 
învins scapă cu viaţă încă o dată, totuşi, 
Doamne, din fericire! Şi se salvează în ograda 
vecină, probabil încă apt de o demonstraţie – 
dar, vai! la alţii – cu divin,  cum toamna se 
anunţă lungă şi caldă. 
 Veniseşi aici să scrii ceva, cu creion şi 
hârtie, o notă de toamnă - dintr-odată, doar 
un bec ars! Nu arunci caietul în foc, pe care 
ai captat fapta mcă mizerabilă, îndată ce ai 
realizat ce ai pierdut, şi prin care astăzi nu mai 
eşti bun de nimic. Ci dai busna în casă, unde 
într-un raft ai un op vechi, de zoologie. Dar 
mai întîi, să scoţi cât mai grabnic din impur 
cele câteva fraze. Ţesem, de! Ori, s-o spui 
lumii-ntregi.
 Aşa, într-o dimineaţă de septembrie. 
Prin care cad rar, în linişte, frunze galbene. Iar 
ţesătorul, arhitectul mai timpuriu de pe scara 
evoluţiei, dacă ea va fi existat, un hirsut păros, 
cu ochi bulbucaţi, beat doar de visul lui, nu se 
lasă descoperit, din recluziunea în care se va fi 
fiind ascuns, oricât, reîntos în lumina de-afară, 
te apleci dincolo de gard, îl implori, mai învăţat. 
Îşi făcuse un front de lucru numai sub tavanul, 
în podul de casă al cerului, în stihii, pe care nu 
le ştia cu primejdie. O pată părelnică; e clar, 
ivită desigur după ivirea zilei. Şi în plasa-i, care 
la început nu se dăduse  desluşită, cu firele ei 
subţiri – „păianjenul fabrică fire cu diametru de 
0,0028 milimetri”; şi „18.000 de fire lipite abia 
dau grosimea unui fir de aţă obişnuit” – el nu 
apucase să prindă şi mărgelele microscopice, 
parcă stele, dintr-un „suc”, un secret al lui. În 
ea nu se prinsese încă, nu căzuse pradă,  nici 
o victimă din cele pe care le aştepta, vreun 
ţânţar ori o muscă. 
 Şi nu fusese luat în calcul şi omul.  

Mariana GORCZYCA

Când a sunat ceasul…

          … concomitent cu bătăile puternice în 
uşă ale Chirei, m-am dat jos din pat confuz, 
parcă dorind să mă alint, să refuz să plec, să 
mă las mângâiat, înţeles că mi-era somn şi că 
îmi venea să plâng. Dar nu aveam cui. Doar 
nu era să o sun pe mama la Bucureşti, la 5 
dimineaţa, că nu am chef să mă duc cu colegii 
de clasă din Austria nicăieri în lumea asta.
        Una din amintirile legate de anii de şcoală de 
la Viena, de care Lucas încerca să se scuture ori 
de câte ori îl bântuia, era legată de colegul lui 
de clasă, scoţianul McCain. Tatăl acestuia lucra 
la Consulatul Britanic, dar el nu dădea doi bani 
pe regină şi când se cânta la vreo transmisiune 
sportivă God Save the Queen, afişa un dispreţ 
total. Ne-am uitat într-un program after school 
la meciul amical Anglia – România de pe 
Wembley. Când s-a intonat imnul R.S. România, 
McCain s-a scărpinat în nas, între picioare, a 
fluierat, în ciuda atenţionării pedagogului să se 
astâmpere. Spre surprinderea mea de atunci, 
nici când s-a intonat imnul ţării gazde (acelaşi 
cu al Marii Britanii din care el făcea parte) nu 
a dovedit ceva mai mult respect. A început să 
urle ultimele versuri, încheind prin înlocuirea 
reginei cu cuvântul rahat. Când Dumitrache 
a înscris de la 11 metri, l-a făcut pe portarul 
Angliei (campioană mondială la acea dată) 
jegos, ratat, imbecil, rahat în ploaie. Nu mai 
mi-amintesc toată lista adjectivelor.
         M-am trezit cu el coleg de bancă. Era 
singurul loc liber când am apărut eu în acea 
clasă. M-a întrebat ceva în engleză şi nu 
am înţeles. M-a făcut ratat în secunda doi. 
Atitudinea mea docilă, împăciuitoare, amabilă 
îl stârneau şi mai tare să mă batjocorească. 
Ostilitatea lui a luat toate formele. Avea 
resurse uriaşe de a jigni, şicana, ameninţa.
         Îmi spunea Abeloser. Dacă venea vreun 
profesor nou şi mă întreba Wie heißt du? 
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McCain răspundea rapid în locul meu: Er heißt 
Abeloser. Şi hăhăia. I se  alăturau şi alţi câţiva 
care aveau nevoie de protecţia lui în tot felul 
de situaţii sau fiindcă, pur şi simplu, nu excelau 
în vreun alt fel. Lipindu-se de cel mai tare, se 
simţeau, bieţii de ei, cumva superiori. 
         În anul şcolar următor începusem să mă 
obişnuiesc cu McCain. În nici un caz nu mai 
voiam să schimb şcoala din cauza lui. M-am 
pus pe învăţat ca să îi demonstrez că nu sunt 
loser. Şi mai era un motiv. Directorul şcolii 
avea tot felul de idei care îmi plăceau. Făceam 
cu el ieşiri în aer liber, un fel de outdoor 
education. Plecam cu microbuzul şcolii la sud 
de Viena şi colindam ferme de unde se recolta 
fân, sau stăteam câte o zi în ferme de vaci 
unde dădeam câte o mână de ajutor. Eram 
puşi să calculam suprafeţe, cantităţi, apreciam 
prima dată din ochi, după care măsuram cu 
unităţi clasice şi aşa învăţam făcând foarte 
multă mişcare, din mers, în sensul propriu al 
expresiei. Cel mai aproape de adevăr eram 
când exersam aprecierea distanţelor pe care 
utilajele trebuiau să le parcurgă. Viaţa mea 
ulterioară de golfer a fost parcă anticipată şi 
pregătită de stilul de educaţie de la Viena. 
Priveam un parcurs de pe un teren nou pentru 
mine şi ştiam ce lungime are fiecare segment 
de fairway, fără să mă uit mai întâi pe panouri, 
pe culoarea parilor marginali, pe cartea de 
scor.
          După ieşirile o dată sau de două ori 
pe săptămână la ferme, ne reîntorceam în 
sala de clasă. Eram invitaţi de fiecare dată să 
scriem eseuri, să evaluăm activităţile, să ne 
autoevaluăm. Søren Ergott, directorul care, 
pe lângă managemntul acelei şcoli, mai preda 
Ştiinţe, adică lecţii de biologie şi de geometrie, 
îmi lăuda aproape de fiecare dată lucrările. 
Trecea peste greşelile de scriere, trecea peste 
frazele germane în care se inserau cuvinte 
englezeşti care îmi veneau mai repede în 
minte şi îmi aprecia ideile, stările, observaţiile 
de detaliu pe care la ceilalţi, zicea el, nu le 
găsea. McCain turba de fiecare dată. Se foia, 
bombănea, tuşea ca şi cum s-ar fi înecat, 
scăpa intenţionat pixuri pe jos în timpul 
acestor laude. Lui nu-i citise niciodată eseul în 
faţa clasei şi aprecierea directorului în ce mă 
privea îi sporeau răutăţile, şicanele din timpul 
orelor şi al pauzelor. Colegii mei se împărţeau 
în trei categorii: adulatorii lui McCain, (cei mai 
mulţi), indiferenţii, (câţiva) şi Cosette Set.
           Aceasta era singura care îndrăznea, 
pe faţă, să nu rânjească la cuvintele lui 

dispreţuitoare sau la piedicile ori îmbrâncelile 
din clasă sau de pe culoare, era singura care 
era preocupată de ce mi se întâmplă. Cosette 
Set (aşa îi şi spuneam fiindcă îmi plăcea cum 
sună numele ei complet) era o francezo-
austriacă. Directorul era danezo-austriac. De 
altfel, amestecul de naţii, familiile mixte au 
făcut parte din sfera cunoştinţelor mele încă 
din anii de şcoală. Mai târziu, când mi-a fost 
dat să cunosc atâtea cupluri de naţionalităţi 
diferite, provenind din familii alcătuite, la 
rândul lor, din naţionalităţi diferite, am luat 
totul ca pe ceva în firea lucrurilor. Deci Cosette 
Set se încrunta la McCain, îmi ridica ghiozdanul 
aruncat, aplauda (singura) la sfârşitul vreunui 
eseu de-al meu. La şcoală, în pauzele în care 
ne schimbam sălile de curs, în timpul ieşirilor la 
ferme stătea pe lângă mine. Deşi nici germana 
ei nu era perfectă, limba maternă fiindu-i 
franceza, ezitam să stau de vorbă mai mult cu 
ea. McCain mă complexase teribil şi nu vroiam 
să greşesc vreun der, die, das, sau să nu-
mi găsesc cuvintele cu uşurinţă. Probabil, cu 
toată simpatia ei faţă de mine, îi păream cam 
tâmp. Sau poate tocmai că scria neajutorat pe 
mine o făcea să îmi acorde mai multă atenţie 
decât celorlalţi din clasă. Firesc ar fi fost ca 
aprecierea permanentă a lui Søren Ergott să 
îmi dea aripi. Nu era aşa. Răutăţile lui McCain 
atârnau mai mult în modelarea stării mele de 
spirit. 
            Într-o zi de aprilie a clasei a VI-
a, Søren Ergott ne anunţă că a doua zi vom 
merge într-un sat din Alpi şi că vom rămâne 
acolo două zile. Ne-a dat fiecăruia lista cu ceea 
ce era obligatoriu să ne punem în bagaje şi pe 
care se mai afla înştiinţarea către părinţi. Tata 
era plecat, nu ştiam exact unde fiindcă îmi 
explicase că serviciul lui nu-i permitea să îmi 
spună unde pleacă de fiecare dată. Mama era 
în R.S. România. Înştiinţarea am dat-o soţiei 
şoferului de la Agenţie, Chira – cum îi spuneam 
toţi - care era menajeră, curieră, bucătărească 
şi care monitoriza neobosit totul. M-a ajutat 
să îmi pun în rucsac cele înşirate pe hârtie. 
”Te trezeşti singur sau îţi pun ceasul să sune?” 
Trezitul de unul singur ieşea din discuţie la o 
oră atât de matinală. Am rugat-o să îmi pună 
ceasul la 5 dar să şi să bată la uşă ca să fie 
sigură că m-am dat jos din pat.
             Am adormit greu, cu o apăsare de 
parcă aş fi fost aburul de sub un capac greu 
de ridicat de pe oală. M-am răsucit în aşternut 
până spre zori între secvenţele unui vis urât în 
care Mc Cain mă împingea cu capul într-o apă 
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învolburată.  Deci m-am dat jos cu greu din 
pat, la insistentele Chirei.
             N-a mai fost timp pentru micul 
dejun dar într-un buzunar al rucsacului era 
înghesuit un pachet de biscuiţi şi două mere 
din specia Delicios. Deşi aveau coaja tare, erau 
preferatele mele. Printre obiectele de pe lista 
dată de la şcoală era şi un briceag elveţian, 
din acela bun la toate. Pe un scaun din spatele 
autocarului mi-am curăţat un măr de coajă, 
am pus cojile într-o pungă, am împărţit mărul 
cu Cosette, după care mi-am pus briceagul în 
buzunarul hanoracului.
            Temperatura a rămas scăzută pe 
toată durata zilei. Seara urma să facem foc 
de tabără, aşa că Søren Ergott ne-a trimis să 
aducem tot ce trebuie. Aproape că uitasem că 
McCain există pe lume. Dacă îi aveam aproape 
pe director şi pe Cosette Set, gheara fricii îmi 
elibera presiunea resimţită în piept. Dar fetele 
erau duse acum să facă turte in bucătarie pe 
care urma să le coacem în spuză. Ideea era să 
trăim cât mai mult ca pe vremuri, fără roboţi 
de bucătărie. După lemne am fost trimişi eu şi 
gaşca lui McCain. Drumul de circa două sute de 
metri până la locul de unde trebuia să aducem 
crengile uscate, un adăpost pentru fân, l-am 
străbătut în tăcere. Spre surprinderea mea, 
miştourile, şicanările nu se auzeau. Mergeam 
după cei cinci din faţa mea aşteptând una din 
răutăţile obişnuite. Dar nu mi se adresa nimic. 
Doar ei vorbeau din când în când în şoaptă. 
Instinctul îmi spunea să mă întorc imediat 
înapoi. Corpul continua să păşească însă 
automat înainte. M-am oprit totuşi când am 
zărit adăpostul. Eram într-o situaţie din aceea 
când nu ştii ce să faci şi aştepţi ca ceva din 
exteriorul fiinţei tale să te ghideze. M-am auzit 
strigat de Fred: Hei, Lucas, doar nu vrei să 
cărăm numai noi crengile.
           I-am ajuns din urmă şi am văzut 
cum leagă cu sfoară braţe de crengi. De unde 
luaseră sfoara? Mie nu-mi trecuse prin cap că 
ne va fi necesară. McCain legă un maldăr de 
crengi şi îl urcă în spatele lui Fred. Acesta plecă 
înapoi spre locul unde urma să facem focul de 
tabără. La fel procedă şi cu restul. Când mi-a 
venit rândul, m-am întors cu spatele la McCain 
ca să preiau pe umărul drept încărcătura, 
exact cum procedaseră şi ceilalţi. Numai că 
împreună cu crengile, în stoc dublu decât la 
ceilalţi, a aruncat şi un laţ pe care l-a strâns 
în jurul braţelor mele. M-am smucit confuz, 
icnind, concomitent cu impresia că altcuiva i 
se întâmplă acea imobilizare. McCain a strâns 

şi mai tare până când am gemut. Ceea ce i-a 
provocat o satisfacţie vizibilă. Aşa, Abeloser, 
să zici mersi că îţi ofer o experienţă din care să 
caci iar vreun eseu din acela pe care tâmpitul 
de director să ţi-l citească cu voce tare. Mi-a 
legat şi picioarele strâns, foarte strâns şi m-a 
tras lângă un stâlp al adăpostului. De ce faci 
asta? Dacă eşti prins îţi dai seama că o să te 
dea afară din şcoală? Am reuşit să întreb eu 
împotmolit printre opintelile iscate de instinctul 
de autoapărare. A început să râdă. N-o să mă 
prindă fiindcă tot eu o să vin să îţi dau drumul 
mai încolo iar tu n-o să spui nimic fiindcă, dacă 
spui, o calc în picioare pe puicuţa aia a ta de 
Cosette. ”Şi atunci de ce mă mai legi dacă vii 
să îmi dai drumul?” Logica era doar a mea. 
”Ca să ai timp să te gândeşti la cine-i şeful în 
clasa asta şi poate te apuci şi tu să faci vreun 
sport, să joci fotbal cu nasturi, orice. Şi să nu 
mai scrii compunerile alea pişăcioase care îi 
plac lui Ergott. Şi mai ales, vreau să nu te mai 
afirmi atâta. Ai priceput? Şi încă ceva? Dar nu 
ştiu dacă să-ţi zic acuma sau când mă-ntorc. 
Mai bine acuma ca să te gândeşti. Când ne 
întoarcem la şcoală, facem schimb de eseuri. 
Tu scrii unul, mi-l dai, eu îl retranscriu şi îl 
semnez cu numele meu. Eu scriu un eseu. Ți-l 
dau, îl retranscrii cuvânt cu cuvânt şi îl semnezi 
cu numele tău. Priceput-ai?
              Am rămas singur, cu braţele şi 
picioarele imobilizate, legat de un stâlp, într-o 
poziţie cocoşată din cauza maldărului de 
crengi. Mă gândeam însă că o să se observe 
imediat dispariţia mea, aşa că vor veni în scurt 
timp după mine. Chiar că era un prost stupid 
acest McCain. Dar câtă răutate şi venin s-ar fi 
văzut curgând prin venele lui dacă ar fi fost un 
aparat pentru asta? Şi pentru ce? Nu-i făcusem 
niciodată niciun rău. 
              La acea vârstă nu aveam cum 
să posed însă dramul de înţelepciune pentru 
decodarea răului. Cum să-mi treacă prin cap 
că răul nu e niciodată gratuit sau absurd, că îşi 
are noima lui, că fermentează proba peste care 
cineva trebuie să treacă. Aveam să constat pe 
cont propriu unul din adevărurile care ustură: 
cunoaşterea nu vine din lapte şi miere, puf 
şi mângâieri. Ea nu e sinonimă cu răsfăţul. 
Cunoaşterea vine din experienţe care te-au 
zgâlţâit bine de tot. Iar izbânzile, împlinirile, 
succesul, privitul cu  unde de respect în oglindă 
şi în ochii celorlalţi vin, cel mai adesea, după 
chin.
          Începuse să îmi amorţească picioarele 
şi să mă doară rău strânsura braţelor. În 



www.cetateaculturala.wordpress.com

33
încercarea mea de a mă opune, de a mă zbate, 
nu reuşisem altceva decât să îmi zdrelesc braţul 
drept între cot şi umăr. Picioarele aproape că 
nu le mai simţeam, în schimb mă ustura rău 
de tot carnea nu prea multă pe care un firav ca 
mine o poseda pe oase. Încovrigarea spatelui 
mă chinuia cumplit. Afară se înserase. Oare 
când avea de gând să vină după mine McCain? 
Ce voi simţi când îmi va elibera strânsura? 
Furie sau, mai rău, recunoştinţă? Şi dacă nu 
voi vrea să fiu de acord cu schimbul de eseuri, 
mă va lăsa legat? Va fi în stare să se răzbune 
pe Cosette? Am început să plâng şi printre 
sughiţuri să întreb de nenumărate ori: de ce? 
          În R.S. România, ai mei nu mă duseseră 
niciodată la biserică. Poziţiile înalte deţinute 
de ei în nomenclatură excludeau religia din 
start. Nici mama, nici tata nu mă învăţaseră 
vreodată vreo rugăciune. La ora aceea nu cred 
că aveam în vocabular acest cuvânt şi nici ce 
cuprinde el. Dar tot întrebând eu cu obidă de 
ce, mi-a dat prin cap că, dacă întreb, o fac 
pentru că sper că mă aude cineva. Şi în loc 
să mai rostesc printre lacrimi, cu glas stins 
de ce, am început să strig: Ajutor! Hei, mă 
aude cineva? Hei? E cineva? Ajutor! În afară 
de suflarea vântului care se înteţea pe afară 
şi prin scândurile vechi ale adăpostului, nu era 
ţipenie care să ia seama la ţipetele mele. Dar, 
tot peste ani, mi-am dat seama că adierea, 
vântul, frunza, creanga, iarba, apa, nisipul 
fac parte din legea firii care leagă şi dezleagă, 
care ordonează, pedepseşte, îngreunează sau 
netezeşte parcursul cuiva. Suflarea vântului, 
că a cui altcuiva?, mi-a limpezit mintea şi 
m-a făcut să îmi amintesc că în buzunarul 
hanorocului era briceagul elveţian.
         Nu ştiu cât a durat efortul meu de 
a extrage din buzunarul drept briceagul. 
Concentrarea pe care am reuşit să o am 
pentru asta, în ciuda durerii braţului zdrelit, 
în ciuda strânsurii funiei, mi-am amintitit-o la 
întoarcerea acasă dar şi cu alte prilejuri. Un 
soi de respect de sine pentru acea izbândă, că 
într-un moment greu am reuşit singur să ies 
dintr-o mare încurcătură, s-a întipărit undeva 
în mintea mea. De fiecare dată când trebuia 
să rezolv ceva, să trec prin ceva dificil, făceam 
apel la amintirea reuşitei de atunci.
         Când ultimul nod a fost tăiat, am 
pornit împiedicat (picioarele aproape că nu 
mă ascultau) spre gălăgia şi lumina focului 
care se vedea undeva (mi se părea teribil de 
departe) printre copaci. Nu ştiu cât am reuşit 
să înaintez aproape târât, cert este că am 

început să aud zgomot de paşi venind spre 
mine. Am îngheţat. Perspectiva unei întâlniri 
cu călăul meu îmi îngheţă sângele şi mă 
înţepeni ascuns după o tufă, probabil de mure, 
după înţepăturile simţite în încercarea de a 
mă camufla cât mai bine. Lucas? Abe Lucas? 
Glasul şoptit, plin de teamă, era al lui Cosette 
Set. Cum s-a dezgheţat dintr-o dată sângele şi 
cum am înviat e greu de descris fiindcă a fost 
instantaneu. Aici, sunt aici, Cosette! Mă căuta 
de mai bine de o jumătate de oră, îngrijorată 
şi neştiind cum să procedeze. Să îl anunţe pe 
director că eu nu eram de găsit sau mai bine  
nu. Se temea că va fi ridiculizată de colege că 
îmi poartă atâta de grijă, că va fi considerată 
pârâcioasă. Era un copil la urma urmei. Aşa 
că, în ciuda întunericului, luase hotărârea să 
mă caute singură la lumina unei lanterne pe 
care nu o ţinea în permanenţă deschisă fiindcă 
bateria era pe terminate. Mai târziu am început 
să cred serios că îngerii păzitori există. Că ei 
se întrupează câteodată, pentru perioade de 
timp, în persoane care au grijă de noi. 
           Acestei fetiţe i-a trecut însă prin cap să 
nu îi spunem lui Ergott ce s-a întâmplat şi să îl 
facem pe McCain să renunţe la comportamentul 
lui dement sub ameninţarea permanentă a 
declaraţei de agresiune. Instinctul feminin 
de protecţie, fără violenţe şi fără răzbunări. 
Mi se părea totuşi prea complicat. Să stau să 
pândesc următoarea agresiune.  Obosisem să 
fiu victimă. Am trimis-o înaintea mea la fermă 
ca să nu fie implicată în nici un fel. M-am târât 
apoi şi eu cei câţiva zeci de metri rămaşi, 
stors de vlagă dar pus spre mărturisire. 
M-am prăbuşit lângă foc, cât mai aproape de 
Ergott. Larma din jurul meu, atenţia tuturor, 
datul înapoi cu spatele a lui McCain, prezenţa 
Directorului sprijinindu-mi capul mi-au mai 
redus din bătăile repezi ale inimii. Am respirat 
şi am îngăimat doar ”McCain”. S-a făcut tăcere 
şi parcă fiecare din colegii mei înţelesese 
instantaneu totul. Când Directorul i-a luat pe 
fiecare la întrebări, a fost poate uimit să afle 
câte îndurasem de când eram coleg cu McCain. 
Mutarea acestuia la altă şcoală, obligarea 
părinţilor lui să îmi plătească asistenţa 
psihologică timp de un an de zile, grija tuturor 
celorlalţi colegi care se simţeau acum datori 
să mă copleşească cu atenţia şi prietenia lor 
au apăsat dinspre suprafaţă spre străfundurile 
sufletului şi au micşorat anxietatea provocată 
de orice persoană care ar fi adus la trăsături 
sau ar fi purtat numele împricinat.
            Mama nu a aflat niciodată aşa cum nu 
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a putut să ştie multe din anii de şcoală de la 
Viena. Tata a luat la cunoştinţă doar versiunea 
soft, o altercaţie băieţească cum, spunea el, 
avusese în propria-i copilărie. Doar Cosette 
Set şi Ergott au deţinut adevărul. Oricum, îl 
marcase acest episod şi a-l repovesti nu îi făcea 
nicio plăcere. De aceea amâna să îi răspundă 
lui Issac la întrebarea pusă la fiecare turneu la 
care, în ultimii ani, se întâlnise cu un jucător 
de golf care se numea McCain.  Fragment din 
romanul Parcurs

Olimpiu NUŞFELEAN 

ÎN PICIOARE ÎN SICRIU

 Bătrânul Toma S. nu voia să se înscrie 
în colectivă. Mai avea de trăit câteva zile, 
poate câteva ceasuri, dar nu era de acord nici 
ca feciorul lui să semneze cererea. Acestuia 
nu-i cădea bine să treacă toată „afacerea” pe 
mâna lui şi să-şi supere tatăl aflat în starea 
cunoscută de sănătate. 
 - Bade Toma, hai şi semnează! E 
important pentru noi, pentru colectivă, zicea 
proaspătul preşedinte, plin de iniţiativă dar şi 
bătând des în retragere la uşa bătrânului. 
 - Îmi trece boala dacă mă înscriu? 
întreba Toma dintre ţoalele ce-l apăsau în 
fundul patului ca în albia secată a unui râu. 
O să-mi uraţi voi sănătate, o să strigaţi asta, 
toţi, în cor..., acolo..., la adunarea voatră 
generală?...
 -  O să strigăm! aproba repede 
preşedintele. 

Era cam năucit preşedintele. Năucit şi 
obosit. Dar în cazuri de înscriere, se făcea 
luntre şi punte şi trecea, la nevoie, chiar 
peste cadavrele celor „convinşi” sa facă pasul 
decisiv… 
 - Am muncit ca un prost să-mi pot 
cumpăra un jugăr de pământ şi acum, tocmai 
acum, să fac pe deşteptul şi să mă speriu de 
moarte că nu mai sunt în stare să-l ar ?!... 
Nu mă convingeţi să-mi iau mâinile de pe 

pământul meu!
 - Bade Toma..., încerca preşedintele, 
muncindu-şi şapca în mâini.
 - Nici în mormânt!
 Şi bătrânul Toma S. se lăsa pe perna 
adâncă, închizându-şi pleoapele îngălbenite 
peste ochii obosiţi de lumina prea vie. Fără să-
şi mai schimbe concepţiile despre viaţă, acum, 
când zilele îi erau numărate…
 S-a întâmplat însă că n-a trebuit să 
treacă mult timp până ce Toma S. a trecut în 
lumea celor drepţi, în numele cărora vorbea 
de o bună bucată de vreme. Într-o noapte i-a 
chemat pe cei din casă şi le-a spus să acopere 
oglinda cu o năframă neagră. Nu ajungea una. 
Au pus trei, mai mici. Au aprins şi o lumânare.
 Preşedintele s-a amestecat şi el printre 
oamenii veniţi la priveghi. A jucat cărţi. A băut 
ţuică. Şi cu încetul s-a apropiat de feciorul 
mortului. Asta cât timp mortul mai era printre 
ei. Era mai important aşa… Ca şi cum şi-ar fi 
dat şi el consimţământul…
 - Acu’, că taică-to ...
 Feciorul a semnat. Era necăjit, nu-l 
trăgea deloc inima să mai asculte explicaţiile 
preşedintelui. 
 Toma S.  a fost dus la groapă cu un car 
tras de patru boi la cimitirul familiei. Terenul 
trebuia să intre în averea colectivei, dar toţi 
au fost de acord că o asemenea problemă nu 
trebuia rezolvată acum. Tot timpul prohodului 
mortul a ascultat liniştit, fără să i se poată citi 
ceva pe faţă. 
 La groapă, după ce ultimii bulgări 
de pământ au căzut peste sicriu, feciorul 
îngropatului a destupat damigeana şi a împărţit 
ţuica de pomană. A luat şi preşedintele un 
păhărel şi a zis zâmbind, cu sufletul despovărat: 
 - Fie-i ţărâna noastră uşoară! 
 Adică, a vrut el să se înţeleagă, ţărâna 
colectivei.
 Atunci s-a întâmplat un lucru despre 
care ziarele n-au mai scris. 
 Câteva minute ţărâna mormântului s-a 
mişcat. Câteva minute sau, tot atât de bine, 
câteva clipe lungi. Apoi, răsucindu-se deasupra 
mormântului, apăru sicriul în care toţi ştiau că 
l-au pus pe Toma S. Cu un trosnet înfundat, 
capacul sicriului se desfăcu şi, în picioare, 
în sicriu, se ridică nici unul nici altul decât 
Toma S., cât era el de mort. A privit drept la 
preşedinte, deschizând gura:
 - Acum, mă, tovarăşe preşedinte, io ţi-
am spus  o vorbă!... Credeam că ţi-a intrat 
în cap. Da’ tu mă faci să vorbesc din nou. La 
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priveghi am tăcut, zicându-mi că nu se face 
să mă dau în spectacol în casa feciorului meu. 
Căci, ştii, casa a trecut pe numele lui. Da, mă 
faci să vorbesc din nou! Aşa că-ţi mai spun o 
dată, de faţă cu oamenii, să nu zici că nu ţi-am 
spus. Afă tu că pământul ăsta, pentru care am 
muncit o viaţă şi în care intru acum, definitiv, 
este al meu şi numai al meu!
 Atât a spus Toma S. şi s-a oprit, sfârşit 
de efortul făcut ca să vorbească din spatele 
morţii. S-a trântit din nou în sicriu, fără să mai 
netezească giulgiu ce se boţise, a tras capacul 
şi s-a făcut nevăzut când ţărâna se închidea 
tăcută deasupra.

Lucia SAV

                                              
MESTEACĂNUL

     Temei de bucurie şi-ntristare mi-a fost 
frumuseţea hieratică a mesteacănului. Îmi 
amintesc, prima dată l-am văzut în satul 
copilăriei. Mesteceni şi plopi împrejmuiau 
căsuţa albastră în care mi-am petrecut primii 
ani de viaţă. Nu ştiam pe atunci numele acestui 
arbore înalt şi mlădiu, care avea să devină, 
pentru mine, o icoană a frumuseţii şi graţiei.  
      A doua oară, i-am văzut imaginea într-o 
carte pe care am găsit-o în casa de la ţărmul 
mării. Pe atunci, nu ştiam buchile, cu atât mai 
puţin pe cele ruseşti. Priveam enigmaticele 
semne din carte şi tare aş fi vrut să ştiu ce 
comori tăinuiesc. Îmi place să cred, acum, că 
era o carte de povestiri scrisă de unul dintre 
autorii ruşi pe care aveam să-i citesc şi să-i 
admir mult mai târziu. Poate erau povestiri de 
Turgheniev sau Cehov, poate de Gogol, Tolstoi 
sau Dostoievki ... 
  Am revenit adeseori la imaginea aceea. 
Un straniu simţământ mă îndemna s-o privesc 
îndelung. Era un crâng de mesteceni. Din 
trunchiurile prelungi, palide, cu pete cenuşii, 
parcă răzbătea un suflu umed şi rece. Îmi 
amintesc bine, un fior de frig îmi stăpungea 

inima ori de câte ori mi-o aminteam.
Au trecut anii. Îmi petreceam vacanţele 

de vară în satul transilvan. Acum ştiam 
că arborii din jurul căsuţei albastre erau 
mesteceni şi plopi.  Urcam în podul grajdului 
şi petreceam acolo multă vreme. Era tărâmul 
meu fermecat. Era refugiul meu. De acolo, 
priveam până departe spre munţii albăstrui ce 
se zăreau dincolo de dealuri. Printr-un fel de 
oblon mare, de lemn, pe care-l deschideam 
larg, pătrundeau crengile unui mesteacăn, 
cu trunchiul acoperit de o coajă argintie, cu 
dungi cenuşii. Eram, în sfârşit, aproape de 
el. Reuşeam să-l ating. Freamătul blând al 
frunzişului era mângâietor, trezind în mine 
un dulce simţământ de pace şi melancolie. 
În amurg, frunzişul ţesea din raze scântei 
aurii. Bănuiesc că atunci a fost clipa când am 
descoperit frumuseţea şi graţia mesteacănului 
şi l-am îndrăgit pentru totdeauna.

A mai trecut o vreme. Am mai văzut 
mesteceni. Îmi plăcea să mă opresc lângă 
lăstari, să le ating trunchiul subţiratic, 
înfăşurat în coaja fină ca o mătase argintie. 
M-am mutat în oraşul unde aveam să studiez 
şi să-l întâlnesc pe Vasile. Am locuit apoi într-
un cartier plin de arbori de toate soiurile.  Mă 
încântau mai ales brazii, pinii şi mestecenii. 
  Îmi place să cred că sentimentul de 
invidie mi-a fost întotdeauna străin. Nu-mi 
amintesc să fi invidiat pe cineva pentru ceea 
ce are sau pentru ceea ce este. Însă, trebuie 
să recunosc că, ori de câte ori treceam pe 
lângă casa vecinilor noştri şi vedeam înaltul 
mesteacăn, cu trunchiul precum o subţire 
coloană de fum, aveam un vag simţământ de 
părere de rău, de nostalgie, pentru că ei au 
avut inspiraţia să planteze un mesteacăn, iar 
noi nu. Dacă acest simţământ s-ar putea numi 
invidie, atunci s-ar spune că da, mi-am invidiat 
vecinii pentru neasemuitul mesteacăn. Aş fi 
voit ca el să se înalţe în faţa blocului nostru, 
să-mi fie aproape, să-l pot atinge şi admira din 
balcon,  să-i aud freamătul frunzişului, să mă 
bucur de umbra şi răcoarea lui în zilele fierbinţi 
de vară. 

Însă, mi-am dat seama că, admirându-l 
de la distanţă, frumuseţea lui mi se dezvăluia 
desăvârşită. Îl urmăream metamorfozându-
se: primăvara, crengile îi erau pline de muguri 
prelungi, pufoşi, şi el era asemeni unui abur 
verzui; vara, frunzele lui ca nişte bănuţi lucitori 
tremurau la cea mai mică adiere de vânt, iar 
foşnetul lor era asemeni unui suspin. Toamna, 
frunzişul lui căpăta splendoarea unui fuior de 
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aur în bătaia razelor asfinţitului, iar târziu, 
spre începutul iernii, silueta lui fantomatică 
abia se distingea dintre ceţuri. În nopţile de 
iarnă limpezi, printre crengile palide din vârf, 
se zăreau stelele. Când era încărcat de zăpadă, 
era de o frumuseţe ireală, tulburătoare. O 
scară de ninsoare spre ceruri. 
  Anotimpurile vieţii mele treceau, 
treceam şi eu cu ele, doar frumuseţea 
mesteacănului rămânea neschimbată.    

Într-o dimineaţă de toamnă, mă trezeşte 
un zgomot venind din stradă. Ies pe balcon şi-
mi arunc privirea spre dreapta. Câţiva lucrători, 
cu funii şi drujbe, doborau şi măcelăreau 
trunchiul palid al mesteacănului ... Şi el primi 
sentinţa în tăcere. Se supuse cu umilinţă. Nu 
se zbătea, nu se împotrivea, nu striga. Cei 
care-i hotărâseră soarta priveau cu nepăsare 
cum piere ...  În clipa aceea, am simţit că mă 
prăbuşesc. În sinea mea, urlam de durere şi 
de neputinţă. Aş fi vrut să cobor, să strig la ei 
ca o nebună, să-i opresc, să-i întreb de ce, de 
ce?...  Însă, ar fi fost zadarnic. Era prea târziu. 
În faţa ochilor mei, oamenii săvârşeau o crimă 
de neiertat. Ucideau frumuseţea! 

Un fior de umezeală şi frig îmi străpunse 
atunci inima.     

Dr. Mircea MOŢ

SEMNIFICAŢIILE UNEI ANTOLOGII

 Dincolo de conţinutul propriu-zis, orice 
antologie contează fără indoială ca un text care 
il exprimă la modul convingător pe autorul ei 
.Când spun aceasta am in vedere faptul că o 
antologie transcrie un gust estetic,opţiuni şi 
atitudini semnificative faţă de autori şi faţă de 
perioade literare. Vrând, nevrând,  antologia 
devine ea însăşi schiţă a unei posibile lucrări 
de sinteze, altfel spus, ea este o creaţie 
absolut personală, prin opţiuni şi selecţii mai 
mult sau mai puţin riguroase, ispitită fiind de 
ideea de a alege şi de a reconfigura in special 

spatiul literar, nu fără ca autorul să-si atragă 
de multe ori resentimentul celor omişi. In 
general, când nu este determinată de intenţii 
didactice, antologia traduce nevoia autorului 
de a da o replică, de a re-propune in funcţie 
de un sistem propriu de valori ierarhii literare, 
de care autorul ei nu  se indoieşte nici măcar 
o clipă. De aceea, fiecare antologie este 
interesantă tocmai prin partea ei de neprevăzut 
şi prin gradul de aventură şi de risc pe care 
îl implică până la urmă. Au intocmit antologii 
mari personalităţi artistice, dar nu numai; mă 
gândesc la un Gide ori Pompidou, iar de la noi, 
imi vin acum in minte Zaharia Stancu ori Ion 
Negoitescu, ale căror antologii se citesc pentru 
perspectiva lor asupra literaturii in primul rând.
 La editura braşoveană „Arania”, Florin 
Şindrilaru (care in urmă cu ani buni ne-a oferit 
o antologie a artelor poetice româneşti, iar mai 
curând o bună antologie de poezie românească) 
publică un „florilegiu” de poezie, cu titlul 
„Poet, destin, cuvânt”, care  reuneşte sub 
semnul gravităţii temelor texte exemplare (şi)
pentru valoarea lor estetică.
 După cum însuşi autorul mărturiseşte, 
antologia are două părţi: una selectează citate 
semnificative din lirica românească, referitoare 
la poet si poezie, actul scrisului în general, 
în timp ce partea a doua conţine „poezii din 
aceeaşi sferă ideatică.”
 Dacă „nu este o antologie” şi nici nu-
şi propune să facă o „ierarhizare a valorilor 
în poezia noastră”, „Poet, poezie, destin” 
implică bogate sugestii referitoare la relaţia 
dintre poet şi propriul destin(nu remarca oare 
un Titu Maiorescu fapul că poetul Eminescu nu 
este altceva decât creaţia propriului destin?), 
pe de altă parte cartea conţine un bogat 
material pentru un extraordinar eseu despre 
nebănuita şansă care i se dă cuvântului prin 
întâlnirea cu poetul.
 Pe Florin Şindrilaru nu autorii îl 
interesează aşadar in mod deosebit, ci texte 
indiscutabil valoroase din unghi estetic, însă 
înainte de toate exemplare pentru tensiunea 
ideatică poet-destin-cuvânt, pe care o 
presupune volumul în intregul său. Absenţa 
unui autor, subliniază Florin Şindrilaru, nu 
inseamnă lipsa de valoare a creaţiei autorului, 
ci, mai ales,faptul că „opera” lui nu este 
semnificativă pentru particularităţile tematice 
avute in vedere.
 Cartea propune, dintr-un anumit 
punct de vedere, autentice fişe de lectură 
ale autorului, citate ilustrative, care ar putea 
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aparţine unui superb eseu pe care Florin 
Şindrilaru nu l-a scris incă, dar pe care cititorul 
iubitor de poezie şi de răsfăţuri intelectuale il 
intrezăreşte in alcătuirea volumului. Eseu pe 
care cartea il anunţă de altfel şi care,  după 
cum il cunosc pe Florin Şindrilaru, nu va 
intârzia să vadă lumina tiparului.

Cristian VIERU

LAURENŢIU FAIFER - TEATRU ÎN 
VERSURI

              Una dintre cele mai fericite apariţii 
editoriale ieşene este, în acest an, volumul de 
Teatru în versuri  aparţinând lui Laurenţiu 
Faifer, un scriitor a cărui operă nu trebuie 
uitată. La iniţiativa fiului autorului, Florin Faifer, 
celebrul literat ieşean, sunt publicate trei piese 
de teatru, foarte diferite ca natură. Propunem 
o discutare a acestor texte deoarece piesele de 
teatru din secolul XX sunt puţine ca număr iar 
titlurile în discuţie ar putea face chiar obiectul 
unei didactici de liceu.  
            Primul text este Alexandru Lăpuşneanu 
(Dramă istorică în trei acte şi şase tablouri), 
după cum specifică însuşi autorul. Interesant 
este că dramaturgul afirmă, încă de la 
început, că nu se doreşte o reabiltare, ci o 
reinterpretare a faptelor istorice din timpul 
domniei voievodului. Se porneşte de la ideea 
că scrierea lui Negruzzi a avut ca izvoare 
„letopiseţul atât de impregnat de  atitudine 
partizană a boierului cronicar”. Ni se promite 
deci o re-interpretare lucidă a evenimentelor 
după o consultare a mai multor surse istorice. 
Cuvântul înainte scris de dramaturg începe 
cu formularea ideii că textul „nu e - cum 
s-ar putea crede - o dramatizare în versuri 
a nuvelei lui C. Negruzzi.” Un fapt inedit ce 
apare tot aici este dat de caracterizarea 
pertinentă a domnitorului, facută de scriitorul 
care, la câteva sute de ani de la desfăşurarea 
evenimentelor, dovedeşte o capacitate de 
înţelegere, în ansamblu, a contextului istoric, 

a condiţiilor vitrege cu care s-a confruntat 
voievodul: „Lăpuşneanu a fost un domnitor 
capabil, care a reuţit, în împrejurări grele, 
să menţină integritatea Moldovei, dar care, 
ca şi Ştefan cel Mare, nu a înălţat lăcaşuri de 
închinăciune, ci, din motive politice, a ordonat şi 
executarea unor boieri. (...) În drama mea, am 
prezentat un Lăpuşneanu care e mai aproape 
de adevărul istoric şi de adevărul vieţii.” Tot 
dramaturgul simte nevoia să prezinte, tot 
la început şi „personajul nociv al piesei” în 
persoana marelui armaş Bogdan, un intrigant 
fără măsură. Cuvântul înainte este încheiat 
cu o frumoasă idee prin care dramaturgul îşi 
explică forma aleasă a textului: „O temă ori un 
subiect, desprinse din negura trecutului, au, 
chiar prin faptul acesta o aură de poezie ţi, de 
aceea, se cer exprimate într-un alt veşmânt 
decât acela al vorbirii cotidiene. Un astfel de 
veşmânt este versul.” 
 Piesa debutează cu o cuvântare a 
cronicarului, cuvântare amplă, în care se 
descriu realităţi ale Moldovei din acele timpuri:
      „... Vânzare, lăcomie, zavistie, nemilă
      Şi poftă de mărire, şi încruntată silă
      Au arătat boierii şi încă mai arată...”
                       
  Actul întâi debutează după vorbele 
cronicarului. Ciocă şi Baraboi, doi străjeri, au 
un dialog care ne permite să vedem starea Ţării 
Moldovei, aşa cum este înţeleasă de oamenii 
simpli:

                                                          
Baraboi

     „Că bine-ai zis, urgia, pe sărmani îi loveşte
      Ei stau lipiţi de vatră, pe ei sărmanul cleşte
     Al foamei şi-al obidei îi strânge fără milă
     Când ţara-i năpădită de răutăţi şi silă.”

Se observă că soarta ţării preocupă pe 
toată lumea. Trotuşanu, un vel logofăt, are o 
luciditate uimitoare:
 „Sminteala rea a slavei. Nu te gândeşti la ţară,
  Că certurile noastre ar face-o de ocară
  Şi i-ar surpa puterea ce încă i-a rămas?”
 Acestea sunt realităţile momentului 
întoarcerii atât de controversate ale lui 
Lăpuşneanu. Motivul nemulţumirii este 
susţinerea turcească de care se bucură 
domnitorul. Teama este starea ce dăinuieşte 
în aşteptarea noului lider:
                                                                     

Trotuşanu
      „Cât despre Lăpuşneanu, e greu a-i sta-
mpotrivă
Cu oaste tare vine şi-n furia slobivă
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Ne-o spârcui ca lupul intrat flămând în turmă...”

Odată intrat în prim-plan domnitorul, 
lectorul, care l-a citit iniţial pe Negruzzi, poate 
fi contrariat deoarece i se înfăţişează noi laturi 
ale personalităţii liderului. Avem un personaj 
uman, cu sentimente profunde faţă de cei 
apropiaţi. Iată cum i se adresează fiului său, 
Bogdănel:
   „Bogdane! Feciorul tatii drag!
  (Îl sărută pe frunte şi apoi îl priveşte)
  Odraslă de Muşatin: drept, mândru ca un fag,
  Cum fost-au şi străbunii... şi de te-i arunca
  Bunicului tău Bogdan, nu văd cine ţ-a sta
  Prea lesne împotrivă.”

Dialogul tată-fiu este profund, 
domnitorul oferindu-i lecţii de istorie şi de 
viaţă celui care va conduce destinul Moldovei 
mai târziu:
   „Când eşti păstor, puzderii
    De griji te înconjoară... şi lupii, şi tâlharii
    Stau hojma lângă târlă. Şi anevoie sparii
    Pe omul rău, ori fiara de foame hămesită.”

Este aici o meditaţie asupra soartei 
domnitorului în acele vremuri! Lăpuşneanu 
se dovedeşte un bun strateg care cunoaşte 
atât primejdiile cât şi priorităţile ţării. Într-un 
dialog cu oamenii de la curte, Lăpuşneanu îşi 
argumentează mişcarea politică ce a constat 
în cererea ajutorului turcesc:
  ”... Dar de n-ar fi sultanul
   Cu marea lui putere, nu s-ar sfii munteanul,
   Nici leahul, nici maghiarul ca lupii să sfâşie
   Bucată cu bucată sărmana-ne moşie...
   Azi, tare e căzută, dar încă vieţuieşte.
    Un rău mai mic de altul mai mare ne păzeşte!”

Se dă apoi ocazia răzeşilor simpli să 
le fie auzită vocea. Acestia sunt de acord cu 
deciziile luate de domnitor:
   ”S-o învăţat el vodă a şti ce-i omenia
    Nu-i de boieri scornită şi n-o găseşti la ei.”
              Opera continuă cu dialoguri ale 
boierilor nemulţumiţi că prostimea „prinde 
glas” şi că îl susţine pe vodă. O lectură a piesei 
are ca şi câştig până şi aflarea unei istorii a 
Moldovei, greu accesibilă în alt mod. Ruxanda, 
într-o lungă intervenţie, evocă fapte din istoria 
familiei ei. Marele manipulator Bogdan are în 
plan, ca prin intrigi bine construite, să grăbească 
sfârşitul lui Lăpuşneanu. Didascaliile au un rol 
important în descrierea stării de satisfacţie 
a celor apropiaţi lui Bogdan, în momentul în 
care Mitropolitul Teofan anunţă că voievodul 
nu mai are mult de trăit. Puterea boierilor nu 
mai este atât de mare, având loc o răsturnare 
de situaţie. Bogdan şi ceilalţi uneltitori sunt 

pedepsiţi. Una dintre ultimele învăţături pe 
care tatăl i-o transmite fiului, viitor domnitor 
e aceea că: „Norodul nu greşeşte!” Vocea 
cronicarului se aude din nou la finalul acestei 
piese de teatru care aduce într-o lumină nouă 
o pagină din istoria Moldovei. 
         Drama reuşeşte, prin personajele aduse 
în prim-plan, să schimbe viziunea avută de 
lector după lectura lui Negruzzi. Pasajele sunt 
pline de înţelepciune, talentul cu care sunt 
realizate versurile este incontestabil, iar ideea 
readucerii unei personalităţi istorice în prim-
plan, într-o nouă lumină, poate fi o invitaţie 
pentru dascălii de literatură spre o analiză, 
la clasă, despre modul în care un fapt istoric 
poate fi interpretat şi transformat în ficţiune.
          Dacă seria pieselor lui Laurenţiu Faifer 
se deschide cu o dramă, al doilea text este o 
savuroasă comedie inspirată de un nume istoric 
mult mai obscur. Eroul care dă şi titlul comediei 
este Ciubăr Vodă, de care amintesc, pe rând, 
Grigore Ureche, Creangă şi Alecsandri. Nu ne 
vom opri acum pentru o analiză amănunţită a 
acestei comedii. Este de subliniat aici puterea 
cu care se creează o lume, o atmosferă, 
pornindu-se de la un simplu nume. Replicile 
sunt de-a dreptul savuroase, iar situaţiile, de 
un comic de bună calitate. Cea care încheie 
seria de texte ale volumului în discuţie este 
Zâna pădurilor, o feerie hazlie, după cum 
o numeşte dramaturgul. În Cuvântul înainte, 
Faifer declară că este conştient de numărul 
mic de piese de teatru pentru copii. Suntem 
invitaţi în lumea lui Nalbă Crai, a sfetnicului 
Oiţă, a lui Pipirig, măscăriciul de la curte, 
şi a lui Luigi, un astrolog italian adept al lui 
Bachus. De observat aici este faptul că feeria 
este astfel adaptată încât să poată fi uşor 
accesibilă copiilor. Replicile sunt scurte, fiind 
certă nota ludică.
          După experienţa lecturării volumului 
de teatru al lui Laurenţiu Faifer, rămâne 
sentimentul că, în mod nedrept, opera 
dramaturgului nu este atât de cunoscută cum ar 
merita să fie. Scrierea lui, profundă sau hazlie, 
este rezultatul unui spirit înalt, preocupat de 
aducerea în prim-plan a unor fapte istorice 
pertinent transformate în ficţiune. Pe de 
altă parte, comedia este rezultatul spiritului 
moldoveanului hâtru, mereu dispus a specula 
slăbiciuni ale unor personaje ce iubesc micile 
plăceri ale vieţii.
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Liviu COMŞIA
Note lectură

BIOGRAFIA SINELUI (Jurnal liric)

Nu ne îndoim că, în tăcere, discret, 
fiecare poet îşi scrie biografia sentimentală 
dintr-un anumit moment. Peste această 
întoarcere spre Sine se adaugă determinarea 
emoţională din relaţia cu mediul existenţial. 
Este calea pe care fiecare „cioplitor în cuvinte” 
încearcă să-şi găsească rostul şi să descopere 
adevărurile generale ale vieţii sale interioare 
care pot folosi ca modele de percepţie 
sensibilă. Cu alte cuvinte, capitole din jurnalul 
sentimentelor înscrise în cuvântul potrivit!

O asemenea biografie a vieţii interioare 
scrie poeta Mariana Popa adunată în trei volume 
de poeme publicate în 2005, 2008, 2009, în 
condiţii tipografice deosebite, cu ilustraţii de 
excepţie semnate de artista plastică Marcela 

Rădulescu. Este, cum se vede, o adevărată 
odisee a căutării Sinelui într-o lume nu 
tocmai potrivnică, dar nici prea apropiată. 
Este o poveste fascinantă a unei călătorii în 
interiorul fiinţei, acolo unde sentimentele şi 
emoţiile capătă contur. Tocmai acest proces 
ne este descris, lăsându-ne posibilitatea de-a 
cuantifica fiecare accentele dramatice sau 
liniştea senină din drumul spre Sine.

Punctul de pornire ni se dezvăluie în 
volumul „Pânda de sine” (Ed. c2design, Braşov, 
2005), prin raportarea la cuvânt al poetei. 
Pagini întregi conţin posibile definiţii ale poeziei, 
precum şi aşezarea spirituală a creatorului faţă 
de propria creaţie. (Asemenea inserţii care 
ne oferă detalii despre percepţia poeziei de 
cea care o scrie sunt dese şi în celelalte două 
volume). Deci, să citim: „Poezia,/ Un fluture/ 
ce zboară (…) Poezia,/ un cânt pe strune/
cosmice (…) Poezia,/ Metaforă a zborului (…) 
Poezia/ naşte obiecte/ imateriale (…) Poezia/ 
salută eternul (…) Poezia/ delicată, complicată/ 
în transcendenţă (…) Poetul,/ frunza/ ce se 
poate/ reprinde pe ram…”. Sau: „Poezia/ Ce 
este?/ Neputinţa de-a comunica normal?” Şi: 
„În poezie/ mă pândesc pe mine…”.

După lămurirea acestor detalii ale facerii 
poetice, după fixarea conceptului propriu de-a 
scrie cuvântul menit să compună poemul, 
Mariana Popa ne invită să-i fim martorii 
aventurii sale pornită în căutarea de Sine şi 
a Sinelui. Mă grăbesc să spun că de o mare 
atenţie se bucură peisajul, să zicem aşa, în 
care se produce căutarea: de la „Pânda de 
sine” la „Regăsirea de sine” care triumfă  în 
„Uitarea de sine” (Ed. c2design, Braşov, 2005, 
2008, 2009), care încheie ciclul.

Ce se petrece de-a lungul acestui 
traseu prin interiorul sentimental al poetei? 
În primul rând, se întrevede mereu o 
complicitate cu natura pe care, de multe ori, 
se sprijină însuşi poemul. Mai mult, există 
un ecou al sentimentelor care se amplifică 
prin participarea naturii sau, altădată, o 
sincronizare a sentimentelor poetei cu reacţiile 
naturii. Ca-n Vivaldi, avem de-a face cu o 
transcriere a succesiunii anotimpurilor care 
determină anumite stări lirice pe care Mariana 
Popa le notează cu acribie. Fiecare anotimp 
determină o altă gamă emoţională. Iată cum se 
apare primăvara: „Primăvara primesc gânduri 
neuitate/ de la cei dragi mie,/Călătoresc către 
acest anotimp/ cu mintea”. Vara: „Miros 
de fân cosit,/lumină în întuneric,/nu sunt 
nedumerită./În noaptea de vară, fulgerele/
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luminează/ a norilor luptă”. Toamna: „Toamna 
ascult al cucilor dialog/ Totu-i imaterial, 
supranatural,/ De ce să renunţ la plăcerea/ 
de a simţi al frunzelor plâns?” Iarna: „Iarna/ 
auzim/mai puternic destinul,/bate simfonic,/
unii sunt/tineri/pur şi simplu,/alţii/golul/din 
suflet/ îşi umplu”.

În acest contur liric, poemele descriptive 
trasează consumul liric pentru a marca fiecare 
detaliu din viaţa exterioară. În majoritatea 
lor copleşitoare, poemele sunt secvenţe din 
viaţa cotidiană notate cu o anume încântare. 
Rar izbuteşte să iasă la iveală tristeţea 
sau melancolia („Am trăit/cândva, febra 
dorinţei”). Optimismul acesta temperat 
însoţeşte fiecare poem. Chiar şi atunci când 
este evidentă întâlnirea cu sine, cuvântul nu 
se încarcă excesiv cu vibraţii sentimentale: 
„Scântei hohotesc în ochii-mi,/anii tropăie 
pe ale mele vertebre,/inima-mi zveltă uită 
de ele,/mintea întinerită trupu-mi cuprinde,/
obrajii-mi aprinde”. Doar atunci când timpul 
intervine în viaţa omenească, poemele par 
uşor neliniştite. Chiar dacă obsesia timpului 
care calcă implacabil peste toate ale vieţii îşi 
găseşte locul în finalul unor poeme, ei bine, 
timpul este perceput ca un dat, ca o măsură 
a destinului: „Tinereţea-mi?/Amintire în care/ 
nu mai încap,/intra-voi în ochiul/ halucinant 
timpului,/corpu-mi/se va regenera/sub 
lumină-n crepuscul”. Aici ar mai fi de adăugat 
un alt motiv care revine cu o anume frecvenţă: 
neputinţa de-a comunica, îndoiala că a fost 
găsit cuvântul potrivit: „Ajungi la senectute,/ 
stai umil,/ nu poţi scrie”.

Cum se vede, calea spre Sine şi spre rostul 
acestuia nu-i deloc uşoară, ci e împovărată 
de meandrele unor relaţii sentimentale care 
nu întotdeauna ne sunt favorabile. Mariana 
Popa îşi scrie acest jurnal al vieţii interioare 
cu sinceritate şi poeta însăşi mirată de ceea 
ce descoperă după fiecare cuvânt. Se petrece 
acest fapt într-o înşiruire de motive de-acum 
consacrate în poezie. Din acest punct de 
vedere, nu ni se sugerează nici o noutate. 
Ba, dimpotrivă, sunt reluate motivele poeziei 
clasice şi readaptate confesiunii unui Sine de 
la începutul secolului al XXI-lea, împovărat de 
existenţa excesivă a tehnologiei, sterilizat de 
„pierderea Sinelui”, ca să rămânem la termenii 
propuşi de poetă. Prima impresie e că acest 
„refugiu” liric vine din fărâmele unor lecturi. 
Adevărul e că, prin tehnicile clasice folosite, 
poeta impune o anume solemnitate rituală 
discursului său despre un Sine pierdut, regăsit 

Adrian ŢION

TABLETE ŞI TABLOIZARE
 
 Nu puţini sunt, în vremea din urmă, 
scriitorii sau jurnaliştii care, având o rubrică 
permanenetă într-o revistă sau semnând 
editoriale în alta, se hotărăsc să-şi adune 
materialele publicate într-o carte. La bază stă, 
se pare, un impuls de a imortaliza trecerea, 
efemerul, rândurile şi gândurile risipite 
prin periodice şi consumate prea repede la 
lectură. Multe volume s-au alcătuit aşa dând 
impresia unor jurnalişti de mâna a doua că 
sunt şi scriitori. Dar se pare că din cele multe 
cărţi alcătuite aşa, numai acelea au reuşit să 
stârnească interesul presei (şi al cititorilor) 
care au avut pe coperte numele unor aşi ai 
condeiului precum, să spunem, Andrei Pleşu, 
Cristian Tudor Popescu sau Ion Cristoiu, ca să ne 
limităm la aceştia. Cei care nu beneficiază de o 
semnătură atât de vizibilă, atât de „măreaţă”, 
rămân mereu (pe drept sau nedrept) în conul 
de umbră alungit peste ei de lipsa de interes a 
confraţilor şi a publicului. 

Aproape necunoscut marelui public, 
dar preţuit de literaţi şi prezent în publicaţiile 
literare, Mircea Dinutz este unul dintre 
aceştia din urmă. Un eseist exelent, un truditor 
al scrisului şi un publicist asimilat categoriei 
„criticilor literari” întrucât comentează inspirat 
şi revelator poezie, proză, exegeze critice ale 
unor contemporani şi urmăreşte cu pasiune 
fenomenul literar actual analizându-l nu de 
puţine ori cu obiectivitate, bun gust şi decenţă 
intelectuală. Profesor şi director de revistă la 
Focşani, el a scris de-a lungul anilor, fireşte, 
mai multe editoriale în Pro Saeculum. O 
parte dintre acestea, plus nişte Tablete de 
toată ziua le-a adunat într-un volum apărut 

şi apoi devenit uitare de Sine odată cu trecerea 
timpului. Sau doar o uitare de Sine produsă 
de farmecul unei vieţi trăite sub semnul 
cuvântului?
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la Editura Nico din Târgu Mureş în 2012. Fiind 
vorba despre Anul Caragiale, dar nu numai din 
acest motiv, Mircea Dinutz şi-a intitulat cartea 
D’ale democraţiei, avertizăndu-şi din start 
cititorii asupra „descendenţei caragialiene” 
a analizei îndreptate spre „minunata noastră 
democraţie originală”. 
 Semnalaz cu încântare această carte a 
lui Mircea Dinutz din mai multe motive. Mai întâi 
pentru că merită. E scrisă de un profesionist al 
condeiului ce are cultul cuvântului bine rostuit 
şi deferenţa necesară pentru a-l utiliza chibzuit. 
Personal, mi-a produs o mare plăcere la lectură, 
urmată de dezamăgirea că cei îndreptăţiţi 
s-o consemneze prin reviste nu s-au prea 
grăbit s-o facă. Las la urmă motivaţia că ar 
fi nimerit s-o includem în manifestările anului 
aniversar ca gest de omagiere a Maestrului şi 
reflex de panoramare a socialului şi politicului 
actual sub semnul lui Caragiale, necruţătorul. 
Autorul însuşi ne sugerează această tentă şi 
ne face o invitaţie la spectacolul radiografiat 
cu penetrantă subtilitate, văzut (cum altfel?) 
decât ca studiu oftalMOFT ologic  (vorba 
clujeanului Vasile Gogea) despre „lumea 
lume”. 
 O lume în care, de pildă, „spiritul 
solidarităţii” breslei scriitoriceşti e (încă) un 
bun pierdut, alături de alte deziluzii trăite 
şi pentru a-şi argumenta decepţia, autorul 
porneşte de la adevărurile conceptuale 
formulate de Albert Camus în Omul revoltat. 
Bunul simţ îl determină să deplângă lăbărţarea 
circului mediatic asupra imaginii artistului, 
grav deteriorată în prezent. Soluţia ar fi, se 
pare, renunţarea la categoriile mentale de 
evaluare, depăşite, peste care s-au aşezat alte 
„valori”, precum deriziunea generală, alergia 
la cultură, vedetismul de mucava şi celelalte 
„produse” vidate de spiritualitate şi iubire 
sau stimă confraternă. Dar Mircea Dinutz nu 
e dintre aceia care sunt dispuşi a renunţa la 
principii. Dimpotrivă, profilul care se desprinde 
de aici este acela al unui intelectual integru, 
echilibrat, cu respect pentru valorile perene, 
fie ele ale trecutului sau ale prezentului, 
cumpănit în afirmaţii şi consideraţii critice, 
reuşind să meargă demn pe urmele mentorului 
său spiritual, declarat reverenţios pe pagina de 
gardă a volumului, care nu este altcineva decât 
omul de cultură Constantin Călin, minunatul 
exeget al lui Bacovia.
 Nu era bine pe vremea când scriitorii 
nu-şi puteau publica operele, dar nu e bine nici 
azi când „stăm pe un munte de maculatură” 

– spune autorul în secvenţa intitulată Scrieţi, 
băieţi, nu vă lăsaţi!... Şi continuă „(acolo 
şezum şi plânsem/ la voroavă de ne strânsem) 
apoi unul după altul, într-un şir apăsător de 
înălţimi cenuşii” apelând la parodierea unor 
sintagme cunoscute pentru a ridiculiza pe cei 
ce scriu subproduse literare aşa cum ar sta la 
taclale personajele caragialiene. 
 De la consideraţiile privind soarta 
scriitorului în lumea de azi, Mircea Dinutz trece 
la sondarea socialului şi politicului cu aceeaşi 
dezinvoltură şi incisivă acuitate. Străvechea 
formulă a omului nou, lansată din Antichitate, 
idealizată de creştinism şi banalizată sub 
ceauşism, este extinsă ironic asupra acestui 
prezent derizoriu în care intră atât „oamenii 
nou-nouţi din zilele noastre, plini de ifosele 
importanţei lor în univers”, cât şi „mitocani(i) 
cu ştaif şi maşină la scară, democraţi (cu 
mai multe amendamente), falocraţi din 
convingere.” Împunsătura şi chiar muşcătura 
acidă nu lipsesc din repertoriul de investigaţii 
necruţătoare al autorului, dispus să schiţeze 
din câteva linii această „faună umană”, înnoită, 
dar nu radicat diferită de lumea lui Caragiale. 
 Când obiectivul investigaţiilor e îndreptat 
spre pătura unsuroasă a politicienilor, ironia 
subtilă se preschimbă în satiră, pentru că –  nu-i 
aşa? – „banul te face puternic, iar puterea face 
legea” şi apoi „nu poţi să le ridici imunitatea nici 
cu viagra”. Sunt comicării însăilate dureros în 
fond, deoarece slăvita democraţie, care a dus 
la becalizarea ţării, ne-a dat libertatea de a ne 
dispreţui ţara. Ceea ce e de-a dreptul tragic. 
 În vremea când tabletele electronice iau 
locul publicaţiilor pe hârtie şi tabloidele înghit 
presa obiectivă şi serioasă, Mircea Dinutz 
continuă să practice cu şarm şi eleganţă tableta 
de tip arghezian spre încântarea cititorului în 
căutare de rafinament intelectual şi stilistic.     
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  1Epigrame ale membrilor Cenaclului Satiricon al Uniunii Epigramiştilor din României şi al Casei de cultură a municipiului Cluj-Napoca

Epigrame

Locuri de muncă la Roşia Montană
(Eugen Albu)1

Chiar dacă nu le este stilul,
Românii vor munci cu zel
Şi-or să se-aleagă cu sterilul...
Străinii, cu ce scot din el.

Celor care au recondiţionat statuia lui 
Matei Corvin 
din Cluj-Napoca
(Barbu Bălan)

Dezmembrând-o fericiţi,
Au purtat-o uţa, uţa
Şi-n final sunt mulţumiţi...
C-au îndepărtat plăcuţa.

De ziua unui anume politician
(Tiberiu Bălcescu)

Astăzi, la aniversare,
Ce prilej de bucurie
Să îi facem o urare:
La mulţi ani... de puşcărie!

Dietă
(Ion Bindea)

Se recomandă an de an
Şi chiar e bine – ce să zici? -
Regimul vegetarian...
La pensii şi salarii mici.

Argument
(Aurel Buzgău)

Mie criza îmi convine:
Tot în lipsuri am trăit
Şi mă simt neliniştit
Când ceva îmi merge bine.

Ca la noi
(Gavril Moisa)

Cu onorariul ce îl are,
Nu piere ţara, nu e foc,
Durerea însă cea mai mare
E că onoare nu-i deloc.

Speranţe la bărâneţe
(Petru-Ioan Gârda)

Eu, din salariu de la stat
Căsuţă n-o să-mi fac vreodată,
Dar de trăiesc, neapărat
Îmi fac din pensie... privată.

Insistenţă împovărătoare
(Gavril Neciu)

Cum mereu am insistat
Pentru-o mână de-ajutor,
FMI-ul tot ne-a dat
...Şi-azi suntem la mâna lor!

Unei politiciene
(Radu Păcurar)

E-n postura delicată
De natură doctrinală:
Ziua-i tot mai democrată,
Noaptea... tot mai liberală!

Ţinut secuiesc
(Eugen Pop)

Cu susţinere ungară,
Clica revizionistă
S-a făcut stăpână-n ţară
Pe-un ţinut ce nu există!

Insula Şerpilor
(Ioan Pop)

N-are rost atâta ceartă,
Hai s-o împărţim în două:
Ei iau insula, că-i stearpă
Şi ne lasă şerpii nouă.

Anticorupţie
(Marian Popescu)

M-am străduit de la-nceput
Să nu mă las nicicum corupt.
Am rezistat cu vai şi-amar
Şi mulţumesc, ...sunt proletar.

Copiilor noştri
(Horia Prodan-Pata)

De ce ne-aţi dat de lângă voi,
Când vremurile-s proaste?
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Puteam acum trăi şi noi
...Din pensiile voastre.

Talie de demnitar
(Mihai Teognoste)

Nu mă îndoiesc de el,
Clar că omu-i mare-
Dacă are XXL
Şi la buzunare.

Jelanie de horticultor
(Valentin Vişinescu)

Mi-am gospodărit ograda
Singur, suportând şi riscul;
Cresc odată cu livada,
Dar mă altoieşte Fiscul.

 1Madeleine DAVIDSOHN, Învaţă-mă să trăiesc, Bucureşti, Editura Vremea, 2012. Lansarea noului roman al scriitoarei israe-
liene de origine română se va desfăşura în 2 locaţii: la Librăria Sadoveanu (27.11.2012), la ora 14:00, iar cea de la Gaudeamus 
(23.11.2012) la ora 18:00.

Biţi CARAGIALE

Madeleine DAVIDSOHN la o nouă 
întâlnire cu publicul cititor1

În anul 1973, emigra din România în 
Israel, o tânără doctoriţă în stomatologie, 
Madeleine DAVIDSOHN. A ales să locuiască la 
Haifa. La scurtă vreme după ce a sosit, a început 
să publice, în paginile revistelor israeliene de 
limbă română, povestiri şi poezii, scoase dintr-
un  sac de manuscrise aduse de acasă. Era 
pentru prima dată, când, dupî multe reţineri, 
scotea la lumină ceva din scrierile sale. 

Vivacitatea, fantezia acestor naraţiuni, 
harul cu care erau scrise, s-au impus în 
scurt timp atenţiei criticilor literari. Dar şi 
publicul a fost atras imediat de personajele 
din imaginarul colorat al acestei autoare, la 
început de drum. Semnele de apreciere care 
veneau din jur au condus-o la hotărârea de 
a cuprinde pro-zele intr-un volum. Timpul a 
lucrat in favoarea talentului ei. In anul 1999 

i- a apărut prima carte cu atră-gătorul titlu 
“Întinde mâna zilei care vine”, urmată de 
volumul “Al cincilea anotimp” în anul 2003. 

Din această experienţă scriitoricească 
dobândită cu proza scurtă, Madeleine 
DAVIDSOHN a trecut cu success spre teritoriul 
cu orizonturi  mai largi al romanului. “Femeile 
nopţii”, vede lumina tiparului în anul 2005, 
şi constituie debutul ei în roman. Urmează  
“Paradisul rătăciţilor” 2008, o reîntâlnire cu 
per-sonajele din romanul precedent. 

La lista cărţilor apărute sub semnătura 
scriitoarei din Israel, s-a adăugat, în anul 
2010, la Editura Vre-mea din Bucureşti, 
romanul “Numărătoare inversă”. În acelaşi 
an, Editura Hasefer, tot din Bucu-reşti, a ales 
spre publicare o culegere de proze scurte, cu 
titlul “Amuleta şi alte stranii povestiri”, 
volum care a trezit un puternic ecou în lumea 
literară. 

Iată că în prezent, se adaugă pe lista 
creaţiilor ei actualul roman  “Invaţă-mă  sa 
traiesc”. Toate a-ceste carţi ale admirabilei 
scriitoare dovedesc o adevărată vocatie de 
povestitor. Madeleine ştie poveşti, dar mai 
ales ştie cum să le spună ca să te prindă in 
vraja lor. Imaginarul  ei literar este întreţinut  
cu o continuă  inventivitate, surprinzându-l pe 
cititor prin creerea unor întâmplări şi situaţii 
care par venite din domeniul miraculosului.

Cu un ochi fin de observator, într-un 
limbaj simplu, dar plin de mlădiere, autoarea 
creează o galerie de personaje de mare 
autenticitate. Acestea reuşesc să iasă din 
capcanele ivite în calea  lor prin dragoste şi 
umanitate. 

Romanul “Învaţă-mă să trăiesc” 
este un roman captivant, o poveste în care 
cititorul va recunoa-şte prin ipostazele 
personajelor, adevăruri ale vieţii, realităţi 
psihologice. Eroul  principal al acestui roman , 
Aron, supravieţuieşte tuturor încercărilor, prin 
speranţa care tot timpul îi luminează drumul.

Despre beletristica de limbă română din 
Israel s-a afirmat că propune o realitate literară 
inedită, rezultată din amestecul  amintirilor 
afective aduse din Romania îmbinate cu 
trăirile în condiţiile vieţii din Israel.  O întâlnire 
captivantă între două identităţi. 

Madeleine DAVIDSOHN, scrisul ei, 
reprezintă  această întâlnire  plină de farmec. 
Romanele  sale vin în sprijinul  vocilor care 
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 2Serghei Mihailovici GOLUBIŢKI este un scriitor, filolog, jurnalist şi specialist în internet-trading de la Moscova. S-a născut la 11 
iulie 1962. A absolvit magna cum laude (diplomă roşie) facultatea de litere a Universtităţii de Stat din Moscova în 1984, iar în 1989 
şi-a susţinut teza de doctorat cu tema “Mitologia socială şi nomenologia filosofică în lirica romanescă contem-porană”, la aceeaşi 
universitate. Posedă limbile rusă, engleză, franceză, germană, portugheză şi română. În 2004 a publicat o carte în două volume 
cu titlul “Care este numele dumnezeului vostru? Marile afaceri oneroase ale secolului XX”, în care descrie peste douăzeci de afaceri 
oneroase din Statele Unite ale Americii, începând cu scandalul panamez şi terminând cu cazul Enron. Este autor al cursului multi-
media “TeachPro Internet Trading”, care, potrivit revistei de bursă “Technical Analysis Of Stocks And Commodities”, nu are analogie 
pe piaţa americană. În clasamentul celor “100 de creatori din spaţiul postsovietic”, stabilit de “Global Intellect Monitoring” în anul 
2009, a fost plasat pe locul 30, “pentru gândirea creatoare asupra realităţilor în transformare dinamică”.

susţin că, prin povesti, romanul modern va 
cunoaşte încă o cale de revigorare.

Am cunoscut-o pe Madeleine 
DAVIDSOHN, Mada  cum îi spun prietenii, încă 
de la debutul literar în Israel. I-am receptat 
cu interes sensibilitatea bine temperată, 
am descoperit firul tainic de mister care se 
strecoară câteodată în viaţa cea de toate zilele, 
şi pe care l-am întâlnit în poveştile ei.  Am 
mizat atunci, fără să scot o vorbă, pe talentul 
ei. Astăzi, când Mada a ajuns la publicarea celui 
de al VIII-lea  volum, pot afirma cu bucurie, că 
nu am greşit.

Nota redacţiei:  
Una din problemele de importanţă pentru 

poporul român, dincolo de durerea pierderii, 
de circa 7 decenii, a unor mari suprafeţe din 
teritoriul naţional (am în vedere, Bucovina, 
Herţa, Basarabia, Cadrilaterul), o reprezintă şi 
imposibilitatea recuperării tezaurului pe care, 
din dorinţa de a-l apăra de duşmanii din acel 
moment ai ţării noastre, respectiv odiosul 
imperiu dualist austro-ungar. Rămână încă o 
mare neîmplinire şi nereaducerea arhivelor 
ce s-ar cuvenit României de la Budapesta şi 
Viena. În absenţa acestor documente, am 
asistat, după 1990, la numeroase manifestări 
ale urii faţă de poporul roman, exprimată şi 
prin mistificarea sau ascunderea istoriei sale. 

Iata că în privinţa aurului românesc  
avem surpriza, nicicând bănuită, de a contesta 
că în sânul intelectualităţii ruse se găsesc şi 
oameni oneşti, care nu acceptă perpetuarea 
minciunilor şi neadevărurilor propagandei 
comuniste. Chestiunea tezaurului românesc 
a intrat recent şi în atenţia Parlamentului 
European.

Considerând subiectul unul de interes 
şi pentru cititorii publicaţiei noastre, am decis 
ca, pentru acest număr 100, număr jubiliar, să 
prelăm acest material de pe internet, respectiv 
traducerea din limba rusă. Articol publicat pe 
site-ul Reţelei Naţionale a Oamenilor de Afaceri 
din Rusia: http://i-business.ru.
AURUL ROMÂNESC, de Serghei LUBIŢKI2, 

Moscova (fragment, traducere din rusă)

G e n e r a l - l o c o t e n e n t u l 
Aleksandr Aleksandrovici 
Mosolov, cel 
care a semnat Procesele 
verbale de preluare a Tezaurului 
României

(….) Aşadar, despre ce 
alegere a  grâului de neghină 

este vorba? Dragi colegi, cred că v-aţi dat 
seama deja că este vorba despre tema scoasă 
în titul postării de astăzi. (…)

Cu alte cuvinte, în ceea ce ţine de 
„drepturile omului” avem o alegere. Cu totul 
aparte stă chestiunea „aurului româmesc”, 
care nu permite în nici un chip, sub nici o 
formă, sub nici un fel interpretătări ambigue. 
Şi vreau să subliniez încă o dată că această 
chestiune are o importanţă principială anume 
pentru Rusia, anume pentru noi, şi într-o 
măsură cu mult mai mare, decât pentru 
România şi, cu atât mai mult, pentru Moldova, 
ai cărei parlamentari, apropo, au şi intervenit 
pentru includerea chestiunii în rezoluţia APCE.

De ce are această chestiune o importanţă 
principială anune pentru noi, dar nu pentru 
România? Pentru că în cazul României este 
vorba pur şi simplu despre pierderea unor 
bunuri materiale, în timp ce în cazul Rusiei 
această chestiune se pune într-un cu totul alt 
plan, în cel moral. Dacă noi nu recunoaştem 
această chestiune, noi îi spunem nu atât 
străinătăţii, cât ne spunem nouă înşine că, 
da, noi suntem nişte HOŢI! Noi recunoaştem 
conştient, în deplinătatea facultăţilor mintale, 
că suntem urmaşii şi continuatorii de drept ai 
unei hoţii bolşevice, că suntem pui destoinici 
din cuibul lui Troţki.

Doar aşa şi nicidecum altfel. Şi nici un 
fel de inepţii de genul comentariilor oficiale ale 
cinovnicilor ruşi despre faptul că, adicătelea, 
tema „aurului românesc” ţine de timpurile de 
mult apuse, este o chestiune istorică, fără nici 
o tangenţă cu politica actuală, nu pot acoperi 
monstruoasa prăpastie morală care ne separă 

http://victoralexeev.wordpress.com/2012/10/09/aurul-romanesc-de-serghei-golubitki-moscova-fragment-traducere-din-rusa/
http://victoralexeev.wordpress.com/2012/10/09/aurul-romanesc-de-serghei-golubitki-moscova-fragment-traducere-din-rusa/
http://victoralexeev.files.wordpress.com/2012/10/mosolov2.jpg
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pe noi de Lumea Binenului şi a Luminii dacă 
refuzăm să ne recunoaştem obligaţiunile de 
returnare a ceea ce am furat în mod deschis, 
cinic şi impertinent.
Presupun că atât colegii mei, cât şi marea 
majoritate a cetăţenilor ruşi, nu au nici cea 
mai vagă idee despre ceea ce reprezintă 
chestiunea “aurului românesc”, motiv din care 
nu există nici cel mai mic temei să tragă vreo 
concluzie pripită şi, cu atât mai mult, să se 
lanseze în acuzaţii de imoralitate împotriva 
cuiva. Întrucât mass-media oficială din Rusia 
nu s-a obosit să aducă faptele la cunoştinţa 
cititorilor săi, voi încerca, pe cât îmi stă în 
putinţă, să completez această lacună măcar 
pentru publicul cititor al Reţelei Naţionale a 
Oamenilor de Afaceri.

În august 1916, România a intrat în Primul 
Război Mondial de partea Aliaţilor şi a ocupat 
Transilvania. Las în spatele scenei motivele care 
au determinat această ţară să adopte, timp de 
doi ani, starea de neutralitate: politica ţărilor 
mici este  o chestiune complicată şi – ceea ce 
este mai important! – absolut neprincipială din 
punctul de vedere al demersului nostru. Aici şi 
cum, nu mă interesează România, pe mine mă 
interesează doar Rusia.

Demersul României a avut consecinţe 
foarte deplorabile: armatele aliate ale 
Mittelmächte (Germania, Austro-Ungaria, 
Bulgaria şi Imperiul Otoman) au replicat 
imediat printr-o contraofensivă, care, în cel mai 
scurt timp posibil, a înfrânt Armata Română.

Guvernul României a fost evacuat 
în grabă de la Bucureşti la Iaşi, la graniţa 
cu provincia Basarabia din Imperiul Rus. 
Dobrogea, Oltenia şi Muntenia fuseseră 
deja ocupate, astfel încât cotropirea totală a 
teritoriului naţional părea, pe bună dreptate, 
doar o chestiune de timp.

În noiembrie 1916, Consiliul Naţional al 
Băncii Centrale a României a decis să transmită, 
pentru păstrare temporată, întregul său Tezaur 
aliatului său – Rusia, care, de fapt,  îi oferise 
cu amabilitate serviciile. O variantă alternativă 
luată în calcul era transportarea Tezaurului la 
Londra, dar poziţia dominantă pe care o aveau 
submarinele germane în spaţiul maritim a 
fost determinantă pentru alegerea făcută în 
favoarea Imperiului Rus.

La 2 decembrie Banca Centrală a 
decis, iar la 12 decembrie Consiliul de Miniştri 
al României a aprobat această decizie. Ca 
precedent internaţional s-a apelat la experienţa 
Franţei, care transmisese deja Tezaurul său 

spre păstrare Statelor  Unite ale Americii.
Pentru Rusia procesul verbal cu privire 

la transmiterea Tezaurului a fost semnat de 
general-locotenentu Aleksandr Aleksandrovici 
Mosolov, Şeful cancelariei ministeriale a Curţii 
Imperiale, iar din toamna anului 1916 – 
ministru-delegat în România.Guvernul rus s-a 
angajat nu doar să pregătească transferarea, 
dar a şi garantat integritatea necondiţionată 
a Tezaurului României atât în timpul trans-
portării, cât şi pe întreaga durată a ulterioarei 
lui păstrări.

Trebuie să spun că în Rusia au fost 
trimise nu numai rezervele de aur ale Băncii 
Centrale a României, dar, efectiv, toate 
economiile băncilor private româneşti, ale 
companiilor şi ale cetăţenilor. Inventarul a 
cuprins: documente, manuscrise, monede 
vechi, tablouri, cărţi rare, arhivele mănăstirilor 
din Moldova şi Ţara Românească, colecţiile 
muzeistice aparţinând instituţiilor publice, 
celor private, precum şi 93,4 tone de aur.

Întrucât toate aceste comori au fost 
descrise în cel mai amănunţit mod cu putinţă în 
procesul verbal de transmitere, nu este dificil 
să calculăm valoarea lor actuală (desigur, cu 
excepţia  valoarii pur istorice a exponatelor de 
muzeu):  2 miliarde 800 milioane de dolari.

“Aurul românesc” a fost transmis în 
Rusia în două etape: la 12 şi 14 decembrie 
1916 – în 17 vagoane cuprinzând 1738 lăzi, 
cu un conţinut în valoare de 314 580 456 lei şi 
84 de bani. Acestor lăzi li s-au adăugat altele 
două cu bijuteriile ale Reginei Maria, toate în 
valoare de 7 milioane de lei.
În zilele de 23-27 iulie 1917 (deja după 
revoluţia din februarie), a fost trimis la al doilea 
eşalon cu părţi ale Tezaurului României: 24 de 
vagoane, bunurile având o valoare de inventar 
de  7,5 miliarde de lei. Sub paza unei unităţi 
de cazaci trenul a ajuns cu bine la Moscova, la 
3 august 1917.

Apoi s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat: 
o bandă bolşevică de terorişti a acaparat 
puterea sub directa conducre a Statului 
Major german, iar la 26 ianuarie 1918 Leiba 
Dovidovici Bronstein, alias Troţki, a declarat 
public cu cinism: „Activele româneşti plasate 
la Moscova, vor fi indisponibile pentru oligarhia 
română.  Guvernul sovietic îşi asumă obligaţia 
de păstrare a acestor active, ca şi pe cea de 
returnare ulterioară a lor în mâinile poporului 
român “.

Cuvântul lui Leiba este lege, astfel încât 
poporul român, care de mult şi-a răsturnat 



www.cetateaculturala.wordpress.com

46
regii, aşteaptă şi în prezent să-i fie restituit 
propriul Tezaur. Pentru a aprecia întreg cinismul 
situaţiei trebuie să amintim în mod neapărat 
despre cele trei restituiri oficiale, făcute în 
1935, în 1956 şi 2008. Aceste restituiri au 
fost însoţite de o retorică triumfalistă de genul 
celei din următorul comunicat publicat la 12 
iunie 1956 în presa sovietică: “În toţi aceşti 
ani poporul sovietic a păstrat cu meticuloasă 
grijă operele de artă de o mare valoare istorică 
şi artistică. Guvernul URSS şi poporul sovietic 
au tratat întotdeauna aceste valori ca fiind 
proprietatea inalienabilă a poporului român”.

E frumos, nu-i aşa? E nobil. E onest. 
Cum i se şi cuvine oricărei ţări cu demnitate, 
nemaivorbind despre o superputere. Am înapoiat 
picturi, desene, manuscrise, hrisoave, arhive, 
monede de aur, medalioane, icoane, odoare 
bisericeşti,  am înapoiat până şi rămăşiţele 
pământeşti ale eminentului gânditor Dimitrie 
Cantemir. Am uitat însă un mizilic colea: să 
restituim 93,4 tone de aur.  Acest mizilic nu 
a făcut obiectul sentimentelor bolşevicilor de 
solidaritate de clasă cu poporul român. După 
cum nu a făcut nici obiectul obligaţiunilor de 
restituire a ceea ce nu-ţi aparţine.

România nu a încetat niciodată să 
revendice restituirea de către Rusia a ceaa ce 
fusese transmis, pe cuvânt de onoare, spre 
păstrare în anii Primului Război Mondial. Din 
toate declaraţiile publicate în presa sovietică 
reiese clar şi univoc faptul că Uniunea 
Sovietică a recunoscut întotdeauna dreptul de 
proprietate al României asupra Tezaurului său.

Şi atunci, care-i problema?! De unde 
apar astăzi aceste cinice şi monstruoase 
fraze ale oficialilor ruşi privind chestiuni de 
interes pur istoric?! AU FURAT CEEA CE NU 
NE APARŢINE! Şi ne-au făcut pe toţi ostatici ai 
acestei meschinării! Pe toţi cetăţenii Rusiei! De 
ce eu, de ce anume eu, trebuie să trăiesc cu 
sentimentul că sunt cetăţean al unei ţări care 
săvârşeşte pe faţă şi cinic cea mai oribilă crimă 
damnată de codul moralei creştine: înşelarea 
celor care ţi-au dat încredere?

La Dante Alighieri, cei care au înşelat 
încrederea sunt supuşi la cele mai îngrozitoare 
cazne în cea de-a noua – ultima – treaptă 
a Iadului:  pe lacul îngheţat Cozit dracii le 
sfârtecă capetele. Pentru orice cretin nu există  
o crimă mai oribilă decât înşelarea celor 
care ţi-au dat încredere. şi aici nu mai este 
vorba despre cântecelele şi ţopăiturile celor 
de la  Pussy  Riot în biserică, aici este vorba 
despre un lucru cu mult mai îngrozitor.

Din păcate însă, nimărui nu-i pasă de 
“aurul românesc”.  De Riot Pussy – da, aceasta 
este o crimă strigătoare la cer împotriva puterii. 
Pe când tezaurul furat altui neam, propriului 
nostru aliat, care ne-a încredinţat toată averea 
sa,  e aşa, un fleac , „o chestiune istorică”.

(Traducere din rusă. Articol publicat pe 
site-ul Reţelei Naţionale a 

Oamenilor de Afaceri din Rusia: http://
i-business.ru)

 

 Ioan BARBU

O SUTĂ DE ANI DE PICTURĂ ÎNTR-
UN SINGUR PORTRET 

„Doamna picturii interbelice şi postbelice” 
– aşa este numită Medi WECHSLER DINU, 
originară din Vâlcea. În 2012, în decembrie, 
„ultima supravieţuitoare a unei generaţii stră-
lu cite de oameni de cultură ai României” va 
împlinit vene ra bila vârstă de 104 ani. Da, aţi 
citit bine: 104 ani! „O nedrep tăţită a istoriei 
– scrie criticul de artă  Luiza BARCAN despre 
acest tezaur uman viu –, o pribeagă mult timp, 
din copilărie şi până spre deplina maturitate 
când, în fine, şi-a putut afla un loc unde să 
trăiască şi să lucreze. Medi Wechsler Dinu 
ar putea constitui nu doar un model artistic, 
dar şi un model de demnitate şi de umanitate 
în tot felul de vremuri, de prea puţine ori 
faste creaţiei şi unei vieţi normale.” Pictorul 
Gheorghe DICAN, liderul vâlcean al artiştilor 
plas tici, îmi spunea că aducerea în actualitate 
a vieţii acestei femei exemplare de-o seamă cu 
un veac, aflată astăzi la vârsta unei senectuţi 
înţelepte, şi a operei sale de o mare valoare, se 
datorează stăruinţelor doamnei Luiza BARCAN. 
A cunoscut-o îndeaproape pe Medi WECHSLER 
DINU, o iu beşte foarte mult, marcând astfel, 
prin demersurile sale, statornicirea artistei în 
patrimoniul picturii româneşti. 

Vernisajul expoziţiei acestei Doamne a 
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picturii româneşti a fost o în tâm plare unică în 
viaţa cultural-artistică a Râmnicului Vâlcea, 
petrecută la Muzeul de Istorie şi datorată 
crituicului de artă Luiza BARCAN. Unică, fiindcă 
o dată în viaţă ai ocazia să stai faţă în faţă 
cu o mare artistă a penelului care a străbătut 
un veac, con temporană cu ambele deflagraţii 
mondiale, care a pictat la Balcic, sub fiorul 
pasiunii pentru frumos al Reginei Maria a 
României sau care le-a fost studentă la Belle-
arte cele bri lor dascăli Jean Al. STERIADI şi 
Francisc REINER… Sau care a pic tat alături de 
iluştrii TONITZA, GRIGORESCU sau ISER, care 
a realizat portretele unor români de seamă 
despre care astăzi citim doar în cărţi: George 
TOPÂRCEANU, George BACOVIA, Agatha 
BACOVIA, Ilarie VORONCA, Dan BARBILIAN 
(poetul Ion BARBU), Victor BRAUNER, Zaharia 
STANCU sau Gheorghe DINU, alias poetul 
Ştefan ROLL, căruia i-a fost prietenă şi soţie 
devotată până acesta s-a stins.

Câteva amănunte semnificative din 
viaţa marei artis te Medi WECHSLER DINU pe 
care le-am aflat dintr-un scurt dialog: S-a 
născut la Brezoi, la 22 decem  brie 1908; are 
în spate o genealogie fabuloasă. A fost soţia 
gazetarului interbelic Gheorghe DINU, mare 
poet avangardist, care şi-a semnat versurile 
cu pseu do nimul Ştefan ROLL. Naş de căsătorie 
i-a fost celebrul avocat şi scriitor Petre PAN-
DREA, iar cununia s-a împlinit în Bucureşti, la 
primăria de pe strada Parfumului. „Dar viaţa 
mea n-a fost deloc presărată cu… parfum. Mai 
cu seamă după ocuparea ţării de către armata 
sovietică. Țin minte că am îndrăznit să particip 
cu câteva peisaje la selecţia ce se făcea pentru 
deschiderea unei expoziţii. Am fost respinsă 
că nu pictez fabrici, muncitori sau animale 
de muncă! N-am făcut rabat de la credinţa 
mea artistică şi a trebuit să îndur izolarea 
şi sărăcia, iar ca să pot trăi am făcut, la un 
moment dat, bijuterii pentru prietene, care nu 
m-au uitat. Soţul meu a fost un bărbat foarte 
vesel; cum trecea pragul unei case sau al unei 
cafenele, arunca glume în stânga şi-n dreapta, 
provocând numai veselie în jurul său. Mi-am 
iubit soţul, prietenele şi prietenii, dar pentru 
mine pictura a fost una dintre marile fericiri 
ale vieţii. N-a fost doar o simplă muncă!” 

Cei mai mulţi dintre frumoşii ei ani, 
Medi WECHSLER DINu i-a închi nat oamenilor, 
pentru că picturile sale, fie în acuarelă, fie în 
ulei sau creion (schiţe), au fost şi continuă 
să fie bucurii pentru Cetate. După încheierea 
pregătirii univer sitare, a exersat în studiu de 

atelier, folosind modelul. „Era prin 1930-1932, 
îşi aminteşte, când am debutat... Apoi, am 
pictat la Balcic, pe litoralul Mării Negre, dar şi 
în diferite locuri din ţară şi de peste hotare: 
la Sinaia, Cozieni, în Bucovina, la Izvorul 
Mure şului, Sibiu, Deva, Rodna Veche, Abrud, 
Câmpeni, în multe localităţi din Moldova, în 
Dobrogea, ajungând până la Sulina, în Franţa 
etc. Am revenit de câteva ori şi pe plaiurile 
natale, inspirându-mă din feericele tablouri ale 
naturii din Brezoi, de la Păscoaia şi Priboaia.”

De la debut până azi a umblat cu penelul 
său peste tot în ţară şi peste hotare, lucrările 
realizate fiind apreciate de mari oameni ai 
timpului. În prezent, tablourile sale repre zintă 
o avere naţională. 

* 
Cu ocazia revenirii în Vâlcea după mulţi 

ani înstrăi naţi, Consiliul Local a Municipiului 
Râmnicu Vâlcea i-a conferit Doam nei picturii 
româneşti Diploma de Cetăţean de Onoare. 
Înalta distincţie i-a fost înmânată pictoriţei 
centenare la vernieaj, într-un mare buchet 
de aplauze şi emoţii care au cuprins întreaga 
asistenţă, dar mai ales pe distinsa aureolată, 
model de artist şi de dem nitate, ultima 
supravieţuitoare a generaţiei interbelice 
de intelectuali, care a dat strălucire şi înalt 
prestigiu inter naţional culturii, artei româneşti. 
Pictoriţa Medi WECHSLER DINU, prin dărnicia 
sufletului ei dintotdeauna, a donat Muzeului 
Judeţean „Aurelian SACERDOŢEANU” 10 
tablouri cu imagini de pe Valea Lotrului, care 
au intrat în patrimoniul de aur al acestuia. 
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dr. Ramona NOVICOV1

DIN PALMELE ÎNGERILOR

   Există un ceva în arta Zoei Vida Porumb2 
pe care nu ştiu să-l definesc prea sigur, un 
fel de bas continuu al unor voci tăinuite în  
labirintul ţesăturii, un desen  ascuns în tiparul  
din care se nasc toate lucrările ei, şi cele 
mari şi cele minuscule ca dimensiuni fizice, 
dar monumentale în esenţa lor. Un desen 
ascuns şi totuşi luminos, prin care mecanismul 
creaţiei devine un sistem de vase comunicante 
subtile ce face posibil, spre exemplu, ca o 
ghindă să conţină memoria tuturor stejarilor. 

Sau, ca sculpturile lui Gheza Vida să conţină 
memoria tuturor trunchiurilor de copaci ale 
Maramureşului, de la rădăcini până la legendele 
fluturate printre ramuri în vântul veşniciei.

Ca să citesc, după puterile mele, acel 
desen nevăzut , am înţeles mai întâi că Zoe 
este o făptură ţesută din lumină. Aşa a văzut-o 
Mircea Baciu atunci când i-a făcut portretul, 
aşa o văd şi eu, cu alura ei de prinţesă 
ingenuă, inteligentă şi sensibilă. Regatul ei 
este alcătuit din ritmurile cântecelor şi jocurilor 
maramureşene, din ritmul dălţilor tatălui ei, 
din sunetele pianului mamei, din foşnetul 
istoriei, al culturii, al dragostei şi umorului ce 
conferă un timbru muzical unic duetului Zoe - 
Marius. În acest regat, în care toate se întreţes 
şi comunică firesc, lucrările ei par a fi făcute în 
lumina unei eterne dimineţi. O lumină egală, 
limpede, aurorală, care este a întregii ei fiinţe. 
Broderiile, mai ales, par a iradia acea aură pe 
care o primesc făpturile şi lucrurile dimineaţa, 
la ceasul când ceaţa se ridică, iar roua mai 
stă preţ de o clipă pe firul ierbii. Această 
prospeţime genuină a inspiraţiei şi această 
luminozitate irizată o răspândesc, deopotrivă, 
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Zoe şi lucrările ei,  fie ele ţesute, împletite 
sau brodate. Dar nu e destul să privesc şi 
să mă bucur de jocul texturilor. Încerc să 
înţeleg de unde vine nota acesta profundă 
şi totuşi stenică, asemeni unei seve plină de 
vitalitate ce leagă toate registrele expresive 
ale limbajului  ei vizual şi toate materialităţile: 
cânepa, mătasea, hârtia, firul subţire de aur 
sau aţă, bumbacul, catifeaua, panglicile.

De fapt, nu trebuie decât să recunosc 
răspunsul în însăşi întrebare. Pentru că e 
limpede că locul de naştere al acestei seve, 
al acestei puteri ancestrale de a plăsmui, al 
acestei vitalităţi este pecetluit de liniile de 
forţă ale unui pământ natal unic în felul lui ca 
prezenţă elementară primordială. Zoe Vida 
Porumb e fiica acestui Maramureş aşa cum 
fiu i-a fost şi tatăl ei, neasemuitul sculptor, 
ce vedea lemnul ca expresia plastică a unei 
forţe stihiale, magice în esenţa ei. Şi pentru 
Zoe, fibra naturală, în supleţea ei, este pur-
tătoarea unui mesaj ce vine din miezul acelui 
pământ de o frumuseţe aspră, pe alocuri încă 
neîntinată. Datorită acestui fapt, probabil, deşi 
e o faptură de o rară gracilitate şi eleganţă, 
ea are forţa copleşitoare a unui duh teluric. 
Cu siguranţă deloc întâmplător, zoe şi vida 
înseamnă viaţă. Această forţă vitală se arată 
limpede într-o uluitoare capacitate de a munci 
fizic, ca un pălmaş seraphic,  de a desface şi 
reface materia,  de a o face suplă, do-cilă, 
transparentă, vibratilă, de a o încărca cu 
energia pe care o primeşte necontenit de la 
o sursă primordială al cărei izvor nu a secat, 
iată, în turbulenţele postmodernităţii. 
           Rar mi-a fost dat să văd un artist 
şi o femeie aflată într-o asemenea armonie 
cu ea însăşi şi cu cei din jur, aşa cum e 
Zoe. Parcă ar fi o orgă de vânt, ce vibrează 
la prezenţa sau trecerea celorlalţi, dar care 
are propria ei sonoritate, unică, rotundă, 
împlinită. Mă gândesc acum la expoziţia ei 
permanentă din biserica evanghelică din deal 
de la Câlnic. Sculpturile textile redefinesc acel 
spaţiu suspendat în timp, îl fac să zumzăie, îl 
încălzesc şi îi imprimă cadenţa vieţii ce pulseză 
afară, în soare. De fapt, ele sculptează spaţiul, 
îl prind  în ochiurile şi nodurile firului aspru 
asemeni unui năvod al „Pescuirii minunate”. 
O lume de uriaşi blânzi de cânepă, firul drag 
artistei, poate cel mai drag, deşi o răneşte cel 
mai tare atunci cînd îl modelează. Dar lucrul 
mâinilor ei îl face mereu cu bucurie, seninătate 
şi maximă dăruire. Cel mai mult îmi place 
atunci când îi sunt în preajmă  să văd cum 

seriozitatea, concentrarea şi disciplina de fier, 
ce o caracterizează în datele ei funda-mentale, 
se răstoarnă spontan în râsul limpede al unei 
adolescente pusă pe şotii.  

 Un punct nodal al creaţiei sale îl 
constituie ansamblul pieselor din ciclul 
Medieva-lia. Tematica, expresia plastică 
şi conotaţiile heraldice ale imaginilor sunt 
exemplare ca ex-presie ale unei relaţionări 
de cuplu optim funcţionale: reputatul istoric 
medievist care este Marius Porumb a adus 
argumentele teoretice şi sugestii metaforice în 
jurul cărora Zoe a făcut să înflorească ţesătura 
sensului şi frumuseţii plastice.

Una dintre cele mai frumoase 
transpuneri plastice este “Roata Vieţii”, o 
vârtelniţă în care se succed prinse în ritmul 
unei hore vârstele omului, timpul lui vremelnic 
ca floa-rea câmpului petrecut pe un pământ al 
nimănui. Roata vieţii, sau Samsara hindusă, 
pri-meşte în viziunea artistei conotaţiile 
unui carusel la Moşi, care te face să uiţi  că 
totul este deşertăciune în goana după nimic. 
Căderea damnaţilor are euritmia unui dans,  
roşul vital ce conturează traseele vieţii şi raza 
ochiului lui Dumnezeu împrumută reflexele 
Rugului Aprins, iar albul sublimat al celor 
douăsprezece petale primeşte delicateţea 
florilor de lotus. Sau a firului de Mărţişor. 
Foarte curată şi netulburată este această 
imagine, deşi prin inima ei trece săgeata de 
foc a cuvântului divin şi a Euharistiei. Tăioasă 
ca o lege şi arză-toare ca puterea harului. 
Odată prinsă în ritmul ei concentric, îmi apare 
limpede semnul sub care stă viziunea plastică 
a lui Zoe, aşa cum a formulat-o Dostoievski: 
”Frumuseţea va mântui lumea”. Acesta este 
actul de credinţă cel mai autentic probat de 
toate lucrările plăsmuite de mâinile ei. Mâinile 
ei…- aş vrea să mă opresc la această imagine, 
căci este emblematică pentru adevărul artei 
sale. Privindu-i gesturile, cuvintele dar mai ales 
expresivitatea mâinilor, mi-am amintit de o 
carte al cărei titlu l-am legat de imaginea Zoei. 
Cartea este scrisă de Luminiţa Niculescu, se 
numeşte Palmele Îngerilor şi a apărut la Editura 
Anastasia. Pe coperta cărţii e arhanghelul din 
fresca Moldoviţei ce ţine pe palmele sale aştri. 
Leg această imagine de o lucrare din seria 
Medievaliei, numită Angelica.  În triunghiul 
divin, doi îngeri şuşotesc acoperindu-şi gura 
cu palmele. Palmele sunt brodate cu fir roşu, 
şi dacă n-ar fi atâta lumină în imagine, şi 
dacă şirul de sfinţi sau mucenici n-ar avea 
transparenţe hieratice, aş îndrăzni să spun că 
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palmele îngerilor sunt însângerate. Poate de 
la firul de cânepă cu care ne împletesc sau ne 
repară haina netrupească a fiecăruia.
Inspiraţia din broderia de cult şi de curte 
domnească a condus-o către experimen-tarea 
unor noi expresivităţi ale plasticii somptuare. 
Recent a descoperit virtuţile unui medium 
plastic poverist, folia de plastic. A găsit la 
acest material periferic nebănuite calităţi: 
este translucid, suplu, are plasticitate, are 
un luciu stins, este expresiv prin faptul că 
îşi asumă, prin filtrul artistic, umilitatea 
background-ului.

E limpede, după cum adânceşte aspectul 
tehnic în cele mai recente lucrări, că lui Zoe îi 
place materia aspră, mai ales firul rugos de 
cânepă, care îi răneşte degetele dar le face şi 
mai mobile, şi mai puternice, şi mai sensibile, 
într-un fel de părtăşie la durerea prefacerii 
materiei brute în poezie străvezie. Cea mai 
sensibilă alăturare: cânepa şi măta-sea. 
Asprimea şi delicateţea, firul mat, frust, şi firul 
lucios, de ceremonie – aceasta este împletirea 
duală preferată. Şi nu este de mirare, pentru 
că într-o fiinţă atât de armonizată, extremele 
se ating, şi o fac chiar cu o anume tandreţe.

Dincolo de coerenţa viziunii, a tehnicilor 
şi a sensului mesajului plastic, observ că există 
anumite locuri de concentrare a tensiunilor 
plastice Un astfel de vârtej tematic este, aşa 
cum am mai spus, cel inspirat de plastica 
medievală. Lucrările ei îmi reamintesc că cea 
mai concentrată şi mai gravă notă a plasticităţii 
artelor textile este aceea a broderiilor (vălurilor) 
liturgice: antimisul, epitaful, aerul. Adică a 
broderiilor care încălzesc, asemeni “palmelor 
îngerilor”, piatra altarelor şi a mormintelor. De 
fapt, în esenţa lui, orice obiect textil, ridicat 
la semnificaţia lui cea mai înaltă, devine un 
“epi-taphos”, o ultimă cortină somptuoasă 
pusă pe pragul tragic al condiţiei umane în 
chip de pregustare a frumuseţii şi plenitudinii 
grădinii edenice. Stând sub raza acelei dimineţi 
neînserate ce-i determină existenţa, Zoe Vida 
Porumb a văzut miezul de lumină care stă la 
baza  motivelor plastice ale broderiei liturgice 
şi l-a pus în centrul semnificaţiei plastice a 
imaginilor ei. 

Meditaţia asupra motivului se întrupează 
programatic în monumentala tapiserie “Semne 
maramureşene” ce face trimitere, într-un mod 
esenţializat, la motivul din covoarele ţesute 
în Maramureş pentru cei ce păşesc pe celălalt 
tărâm. Dar motivul vălurilor liturgice apare cu 
constanţă începând cu mijlocul anilor ’90 şi se 

leagă de alte teme biblice esenţiale. Broderii 
de dimensiunea unor ferestre medievale 
desfăşoară principalele motive eschatologice 
filtrând culoarea şi lumina prin păienjenişul 
infinitezi-mal al firului subţire de aţă sau prin 
curtine de borangic. Imaginea de fereastră 
vitrată este realizat prin efecte de luminozitate 
ce folosesc la maximum calităţile unui 
suport textil. De fapt, aceste bro-derii au o 
luminiscenţă cu totul specială, o anume irizare 
ce trans-figurează corpul de pânză într-un corp 
de lumină. Între „Buna Vestire” şi „Punerea în 
mormânt” sunt multe ferestre ce trimit către 
un spaţiu de dincolo de pânză şi de perete către 
un mai departe, către un dincolo de lumea ca 
lume. Dar între aceste ferestre înguste, cu 
deschiderea dată de forţa unui zid de biserică 
bizantină, este şi o poartă  amplă, aparent 
încăpătoare, cât să treacă cu uşurinţă prin ea 
oricine, dar şi cu spărturi, cu breşe pe alocuri, 
ca un ciur, ce o transformă în „Poarta cea 
îngustă”, adevăratul prag al măsurii omeneşti. 
Această amplă broderie numită „Vârtej” este 
o cheie de lectură pentru întreaga suită de 
lucrări de inspiraţie medievală. Tematic, totul 
converge spre imaginea finală a „Judecăţii de 
Apoi”. Tumultul damnaţilor sau al mântuiţilor 
este prins în tiparul unei imense clepsidre, în 
cleştele de ghiaţă sau incandescent al unui 
spectru cromatic concentrat la temperatura 
vizuală a esenţelor. În epicentrul acestui tumult 
apare moneda forte a pariului existenţial ce 
pune în joc destinul uman, un cerc de foc pe un 
perete de cretă: „Omul” lui Leonardo răstignit, 
în datele canonului lui, pe axele universului. 
Artista pune în act, prin această lucrare de o 
paradoxală monumentalitate, un văl liturgic 
aşternut pe cenotaful umanităţii. Intre plin şi 
gol, între sus şi jos, între aici şi dincolo, între 
figurativ şi abstract, între tapiserie şi sculptură, 
între Evul Mediu şi Modernitate, între prezenţă 
şi absenţă, între zbucium şi hieratism, între 
tot ce este polar în lumea celor de jos şi a 
celor de sus, a „celor ce sunt cum că sunt şi a 
celor ce nu sunt cum că nu sunt” - deci aici, la 
răspântii esenţiale, arta Zoei Vida Porumb se 
desfăşoară cu o precizie, cu un fast, dar şi cu 
o graţie extraordinară. 

O altă imagine asuptra căreia mă 
opresc este „Maica Domnului orantă” sau 
„Vlahernitissa”, lucrare din seria recentă. Firul 
din care e lucrată e împletit din cânepă şi 
mătase, şi are ductul suplu, rotund şi precis al 
unei lucrări de orfevrărie, al ferecăturilor unui 
evangheliar, spre exemplu. Sau a unui chivot. 
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Din spate răzbate lucirea qvasi spectrală a foliei 
de plastic ce evocă acele plăci translucide de 
fildeş sau pietre semipreţioase îndelung şlefuite 
care filtrau lumina în bisericile bizantine. 
Imaginile din cele mai recente lucrări câştigă 
în concizie şi sobrietate cadenţată modular, 
asemeni scenelor de pe Uşile de la Snagov sau 
a faţadelor bisericilor ritmate de şirurile de 
arcade, firide  şi ocniţe. Vertiginos, raza divină  
străbate totul, impregnează totul.  Imaginile 
devin tot mai abstracte, mai sugestive, mai 
aproape de esenţa lor arhetipală, tot mai golite 
de materialitate, tot mai pline de suflul unei 
realităţi de dincolo de ele. Privesc imaginea 
Coborârea la Iad /Anastasis  şi văd martiryconul 
de la Niculiţel, cu tiparele criptelor frumos 
mirositoare a mir ale ostaşilor lui Hristos. 
Imaginea brodată lasă loc acestor efluvii să 
circule nestingherit, lasă loc unor noi întrupări 
pentru că e deschisă, aerisită, pneumatică. 
Şi tehnica textilă urmează acest proces 
de decantare şi sublimare a imaginii. Firul 
fixează adevărate „armuri”, platoşe care fac 
ca imaginile brodate să pară zidite, construite 
ca cetăţi ale lui Dumnezeu. Dar mă gândesc 
şi la seria Arcade, ce iradiază exuberanţa şi 
forţa explozivă a revelaţiei. Şi este uluitor cum 
aceste lucrări, deşi se încadreză la plastica 
mică, sunt de o monumentalitate copleşitoare. 
Deşi făcute din aţă, hârtie, folie de plastic şi 
pânză subţire ca o boare, ele par mai trainice 
decât piatra şi cărămida, pentru că trece 
dincolo de ele, sublimându-le. Dar mai e ceva 
în aceste broderii, ceva ce ţine tot de taina 
întrupării, ceva ce se întâmplă spre marginile 
lucrărilor. Printr-o tehnică numai de ea ştiută, 
prin nuanţarea şi modelarea pânzei străvezii, 
imaginea pare că arde asemeni Rugului Aprins, 
fără să se mistuie.  
Tehnica mirabilă, nuanţările subtile, ritmurile 
diferite de ţesere dezvăluie, pe rând, 
frumuseţe, blândeţe, umor, imaginaţie, forţă, 
delicateţe, o excepţională modestie, dar şi un 
simţ special al tainelor din adâncul imaginilor. 
Toate par fireşti la Zoe. Dar e vorba de 
acel firesc al unei trude îndelung şlefuite, 
decantate, adâncite, îmblânzite, netezite, 
luminate. Dar niciodată nimic ironic, parodic, 
nimic simulat, nici o voce stridentă, străină 
sau înstrăinată nu îşi aruncă umbra asupra 
artei sale. Dimpotrivă, lucrările stau sub raza 

luminii line, tamisate, întrezărită prin Uşile 
Împărăteşti.
Iar această stare de graţie girează forţa, 
acurateţea, precizia şi bucuria pe care o 
conţin lucrările Zoei Vida Porumb, toate 
născute din infinita ei dragoste pentru arta 
textilă.

 1 În data de  26 octombrie a.c. Universitatea de Arte „G. Enescu” din Iaşi a conferit binecunoscutului regizor şi dascăl An-
drei ŞERBAN titlul de Doctor Honoris Causa. Cu acest prilej, prof univ dr Bogdan ULMU a rostit Laudatio, pe care îl publicăm în 
numărul de faţă al publicaţiei noastre.

prof univ dr Bogdan ULMU

LAUDATIO Domini  Andrei  Şerban1

Universitatea de Arte „G. Enescu” din 
Iaşi are privilegiul de-a primi în rândurile 
corpului său profesoral pe maestrul Andrei 
Şerban. Este o onoare, pentru noi, să rostim, 
azi, un laudatio: cu-atît mai mult cu cît eroul 
său s-a consacrat, în timp, ca unul dintre cei 
mai interesanţi artişti şi pedagogi ai lumii. 

Pe de altă parte, sarcina încredinţată  
este pîndită de riscul redundanţei:  poţi să 
mai spui, cu cuvinte şi sentimente proaspete, 
că un mare creator este... mare? şi căutarea 
formulelor poţi s-o faci fără teama de reacţia 
celui omagiat care, nonconformist şi necruţător, 
poate considera omagiul  deja-vu-ist? 

Dar ne asumăm riscul, subordonîndu-l, 
prin dimensiuni, emoţiei aferente acestei zile 
importante pentru noi, oamenii de teatru 
ieşeni, profesorii Universităţii de Arte ”G. 
Enescu”.

Andrei Şerban a avut un destin 
spectaculos, precum al multor personalităţi 
artistice celebre: născut la Bucureşti pe 21 iunie 
1943, din tată ardelean şi mamă grecoaică 
(Elpis – adică Speranţă, sonorizează, cald-
promiţător, numele mamei!) şi-a descoperit 
pasiunea pentru teatru încă din vremea 
liceului; admis la actorie şi transferat la regie 
(la clasa lui Radu Penciulescu) a debutat 
devreme, în perioada studenţiei, montînd 
la teatrele Nottara, Bulandra, Ţăndărică, 
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Tineretului (Piatra Neamţ) şi Teatrul Mic; a 
călătorit cu spectacole studenţeşti la Zagreb şi 
Wroclav, a plecat la Paris cu o bursă acordată 
de Guvernul francez, a ţinut primul workshop 
internaţional în Suedia, apoi ajunge în America 
cu o altă bursă, oferită de Fundaţia Ford. În 
acelaşi an este chemat de Peter Brook la 
Centrul Internaţional de Cercetări Teatrale de 
la Paris, unde activează timp de un an. 

1971:  începutul unei vieţi noi, 
într-o lume nouă; acomodare nu lipsită de 
incertitudini; dar e şi începutul unui lung şir 
de montări pe meridianele globului, spectacole 
realizate în 39 de ţări; numim – selectiv – 
America, Fiinlanda, Franţa, Iran, Bali, Japonia, 
Brazilia, Regatul Unit, Elveţia, Olanda, Spania, 
Canada, Italia, Germania, Grecia, Portugalia, 
Ungaria ş.a. De la teatru dramatic, cunoscînd 
fascinaţia teatrului de păpuşi, ajunge la musical 
şi operă. Titlurile spectacolelor sunt, de cele 
mai multe ori, impresionante: Măsură pentru 
măsură, Medeea, Electra, Opera de trei parale, 
Livada cu vişini, Maestrul şi Margareta, O, ce 
zile frumoase!, Pescăruşul, Evgheni Oneghin, 
Flautul fermecat, Traviata, Nunta lui Figaro, 
Trei surori, Unchiul Vanea, Aida, Trubadurul, 
Turandot, Norma, Fidelio, Avarul, Cneazul 
Igor, Rigoletto, Otello, Oedipe, Îmblînzirea 
scorpiei, Neguţătorul din Veneţia, Hamlet, 
Richard al III-lea, Peer Gynt, Pericles, Faust şi 
multe altele. 

A condus workshop-uri în toată lumea. 
I s-au dedicat cărţi şi studii serioase. Plus 
emisiuni tv, la canale prestigioase. A predat 
la universităţi celebre (printre multe altele, 
a condus catedra de teatru de la Columbia 
University, a fost/este profesor la celebre 
instituţii de învăţămînt superior din New 
York, Paris, Stockholm, Tokio, San Diego, 
San Francisco ş.a.). A obţinut multe premii 
naţionale şi internaţionale. A ţinut iubitorii 
teatrului în permanentă aşteptare, căutînd 
mereu forme noi, drumuri nebătătorite, idei 
regizorale moderne, ingenioase, nu o dată 
riscante. Viaţa sa, după cum mărturiseşte în O 
biografie, a stat suspendată între două lumi: 
România şi America, Teatrul şi Opera, Regia şi 
Pedagogia. Familia? De multe ori,  trecea pe 
locul doi. Ca-n multe cazuri ilustre.

Vrem să precizăm că cel pe care-l 
aplaudăm astăzi înafara scenei, s-a format şi 
afirmat într-o perioadă de strălucire a artei 
scenice româneşti: deceniul şapte al secolului 
trecut trăia schimbarea unei mentalităţi 
artistice, modernizarea mizanscenelor, 

îmbogăţirea repertoriului, deschiderea 
receptării publicului şi a teatrologilor. Acum 
Esrig realizează Troilus şi Cresida, ori Nepotul 
lui Rameau; Ciulei oferă Opera de trei parale, 
Moartea lui Danton, Leonce şi Lena; Pintilie 
creează minunatele Livada cu vişini şi D-ale 
carnavalului; Giurchescu propune Rinocerii şi 
Ucigaş fără simbrie; Cernescu face un foarte bun 
Hamlet; Penciulescu scoate Tango şi se apucă 
de Lear; Valeriu Moisescu mixează Cargiale, cu 
Ionescu; Crin Teodorescu montează Victimele 
datoriei; se afirmă generaţia de tineri regizori 
care au ceva de spus şi o spun – Aureliu 
Manea, Anca Ovanez, Cătălina Buzoianu, Alexa 
Visarion, Petrică Ionescu, Alexandru Colpacci, 
Dan Micu, Ivan Helmer ş.a. Pînă la Revizorul 
lui Pintilie, mişcarea noastră teatrală trăieşte 
un moment incredibil de prolific, talentele 
explodînd pe întreaga hartă artistică a ţării. 

Şi Andrei Şerban este contaminat de 
bucuria căutării şi a descoperirii, realizînd Ubu, 
Omul care s-a transformat în cîine, Noaptea 
încurcăturilor, Omul cel bun din Seciuan, 
Iulius Cezar, Iona şi cîteva montări ingenioase  
la teatrul tv. Plecarea lui din ţară coincide 
cu temperarea avîntului teatral naţional. 
Coincidenţă? Consecinţă? Premoniţie? 
Întîmplare? Nu mai are importanţă...

În 1990, în România - anul multor vise 
naive, este rechemat în ţară de Andrei Pleşu 
şi numit directorul Teatrului Naţional din 
Bucureşti. Părea un reînceput promiţător: 
regizorul - director scutură de praf trupa, 
introduce-n circuit naţional autori necunoscuţi 
aici, descoperă noi spaţii de joc în subsolurile 
instituţiei, angajează mulţi tineri şi pensionează 
o parte din rutinaţi. Montează aici unul dintre 
cele mai importante spectacole româneşti din 
toate timpurile, Trilogia Antică. Apoi, Cine are 
nevoie de teatru?, Audiţia, Noaptea regilor, 
Livada cu vişini.

Dar, aşa cum ştim, totul are un sfârşit: 
în urma unor cabale, este nevoit să părăsească 
prima sa ţară şi prima ei scenă, în 1993, cu un 
gust amar. 

Din fericire, revine peste ani, realizînd 
mai multe spectacole valoroase pe scenele din 
Capitală şi din ţară – Purificare, Pescăruşul, 
Unchiul Vanea, Regele Lear, Hedda Gabler, 
Ivanov, Strigăte şi şoapte, Spovedanie la 
Tanacu ş.a. A doua reîntoarcere sperăm 
să fie de lungă durată, spre dinamizarea 
mişcării teatrale naţionale. De altfel, aşa cum 
declara recent, într-un interviu, Andrei Şerban 
„rămîn(e) un creator român şi cînd pun(e) în 
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scenă la Metropolitan, la Covent Garden sau 
Comedia Franceză”.

În paralel cu spectacolele realizate în 
ţară, marele om de teatru a creat Academia 
itinerantă, instituţie inedită-n peisaj mioritic (şi 
nu numai!), care „a reuşit să creeze un climat 
de încredere, iar tinerii artişti se întîlnesc ca 
să caute împreună ceva diferit de tot ce au 
ştiut pînă atunci” (am citat din acelaşi interviu 
apărut, recent, în revista 22). 

Căutarea aceasta nu e numai a tinerilor 
actori: este şi prelungirea infatigabilei sale 
dorinţe de inedit; căci Andrei Şerban a 
dispreţuit, aproape cinci decenii, locurile 
comune; plictiseala („Diavolul în teatru 
se numeşte plictiseală” – sună unul dintre 
citatele sale preferate); previzibilul; aşa-zisa 
artă politică („Teatrul care se declară politic 
devine la fel de mincinos ca şi subiectul pe 
care-l demască”; cei care-am trăit Cîntarea 
României, ştim bine cîtă energie şi umilinţă 
consumam în „festivalul muncii şi creaţiei 
libere”!); s-a luptat cu minima rezistenţă; cu 
soluţiile simpliste (fac acum o comparaţie cu 
marele Eugenio Barba care a rostit una dintre 
cele mai minunate „rugăciuni” pe care le poate 
gîndi un creator: „Doamne, dă-mi puterea 
să aleg mereu, în viaţă, drumurile cele mai 
dificile!”. Barba s-a rugat, de bună seamă, şi-n 
numele ilustrului nostru compatriot). 

A atacat violent montările în care rolul 
regizorului se rezuma la a alcătui distribuţii. 
N-a fost amabil cu actorii care apelau la 
„sertăraşe”, cu dramaturgii fără idei, cu 
managerii învechiţi sau criticii superficiali. 

După premiera clujeană a Heddei 
Gabler, un cronicar încerca să-l definească pe 
sărbătoritul nostru de azi: „E incapabil să nu 
te atingă. Dacă nu îţi dă extaz, atunci sigur 
te enervează la culme. Dacă nu te deprimă 
organic, atunci sigur te fascinează./.../ Începi 
să iei decizii personale care tot aşteaptă la 
coadă, prăfuite. Cert e că orice text ar lucra, 
reuşeşte să scobească în răni doar pentru a 
le obloji mai apoi (sau invers), într-un spirit 
al paradoxului perfect uman” (Paul Boca, site 
artactmagazine.ro).

Incomozii de geniu, din fericire, după o 
vreme, sunt elogiaţi: vezi antemergătorii lui, 
Meyerhold, Ion Sava, Artaud, Ionesco, Beckett, 
Osborne, Pintilie, Aureliu Manea. Sunt studiaţi 
în Universităţi şi onoraţi cu titlul de Honoris 
Causa.

Cu toate incontestabilele sale succese, 
Andrei Şerban recunoaşte, cu sinceritatea 

unui artist răsfăţat de victorii, că a simţit şi 
gustul „căderilor”: Fidelio – la Covent Garden 
şi Lucia  de Lamermoor la Paris; „eu îmi iubesc 
căderile!”, mărturiseşte undeva. Fiindcă-s rare, 
pesemne...

După o experienţă atipică – un Beckett 
cu o mizanscenă foarte discretă – observînd 
succesul la critică şi public al reprezentaţiei, 
se-ntreabă, autoironic, dacă uneori nu-i bine 
să ai ... puţine idei regizorale... Iar despre 
Faust de la Metropolitan povesteşte că a fost 
forţat de directorul celebrului teatru să renunţe 
la unele soluţii scenice pe care le iubea. După 
asemenea experienţe, „depresia poate lua 
forme clinice”, indiferent dacă modificările îţi 
sunt impuse de Consiliul Culturii şi Educaţiei 
Socialiste, ori de Comitetul director al unei 
mari instituţii de spectacol din America. 

Dar Andrei Şerban e călit în lupta cu 
Cenzura şi cu forţele malefice din teatre...
Aşadar, the show must go on!

Desigur, montările sale conţin multe idei 
regizorale remarcabile; imagini răscolitoare, 
soluţii şi truvaiuri  memorabile; numai dacă 
am repovesti Trilogia sa am putea scrie o nouă 
carte. Unchiul Vanea, Strigăte şi şoapte, ori 
Hedda Gabler (ca să amintesc numai montări 
realizate-n România) ar putea sta la baza unui 
curs de regie. Dacă am înregistra repetiţiile şi 
cursurile de la Academia itinerantă am putea 
edita un manual de Arta actorului updatat 
şi plin de sugestii concretizabile. Dacă am 
antologa interviurile, am putea descoperi o Ars 
poetica demnă de antologia celebră editată de 
Odette Aslan. Dintre ele, vă cer permisiunea 
să mai selectez cîteva mărturisiri, creatoare 
de profitabile reflecţii: „Avem nevoie acum 
în teatru de o afirmare, de o recunoaştere a 
unor valori pozitive./.../ Să încercăm să ne 
reconectăm la acele sfori invizibile care te duc 
spre o altă realitate./.../ Niciodată nu am vrut 
să satisfac gustul publicului, ci am încercat să 
merg împotriva lui. Dar nu ca să-l îndepărtez 
de teatru, ci ca să-l provoc, să simtă vibraţia 
unei alte realităţi./.../ Un artist trebuie să 
meargă împotriva curentului”...

Dar ca să nu devin la rîndu-mi ...Diavolul 
(adică să plictisesc), mă voi limita la a re-
povesti secvenţa care m-a impresionat cel mai 
tare dintre cele gîndite de Andrei Şedrban: e 
din Pescăruşul, finalul montării, povestit chiar 
de regizor; sfîrşit meta-cehovian de o stranie 
frumuseţe: „...Treplev îşi distruge manuscrisul 
şi îl aruncă-n lac, apoi se-mpuşcă, dispărînd 
printre siluetele plutitoare ale paginilor 
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deşirate, albe, în contrast cu suprafaţa 
lucioasă, neagră, a apei care îl înghite”...

Închei  alocuţiunea mulţumindu-i celui 
omagiat pentru că a fost, este şi va fi unul 
dintre cei mai eficienţi ambasadori ai României, 
pe trei continente. şi pentru că ne-a reamintit 
că „teatrul îţi oferă posibilitatea cunoalterii 
unei alte lumi, fie şi pentru un minut”. 

Acordarea titlului de Doctor Honoris 
Causa de către Universitatea de Arte „G. 
Enescu” regizorului şi pedagogului Andrei 
Şerban este doar cea mai recentă reverenţă în 
faţa  harului său artistic.

   

1Dan Mircea  CIPARIU  s-a născut la 7 septembrie 1972 în Bucureşti. 
- este absolvent al Şcolii Superioare de Jurnalistică din Bucureşti şi licenţiat al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi 
Ştiinţele Comunicării. 
- debutează în presa literară în 1988 (SLAST); debutul editorial se petrece în 1999, cu volumul „Hai să ne-ntâlnim pe site 
sâmbătă seara” (Editura Libra). 
- este membru al Uniunii Scriitorilor din România. 
- în 2009, a fost reales pentru un al doilea mandat preşedinte al secţiei de Poezie – Asociaţia Scriitorilor Bucureşti. 
- în 2007, volumul său de poeme „Tsunami”, Editura Brumar, 2006, a primit Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti.
       În vară am fost ACASĂ la Bocşa, judeţul Caraş - Severin şi spre bucuria mea am participat la prima ediţie a ,,Festivalului  
internaţional de poezie Reşiţa". 
       La această sărbătoare artistică l-am cunoscut printre alţii pe poetul Dan Mircea CIPARIU care mi-a lăsat o impresie tare 
bună.Este un tânăr mic de statură însă cu o forţă uriaşă şi gânduri măreţe pe care reuşeşte să le pună în practică.De aceea i-am 
solicitat un interviu şi spre bucuria mea acest proiect s-a materializat.

Adalbert  GYURIS

,,Poezia este terapie sufletească şi 
gimnastică a limbajului şi a gândirii !“ -  

interviu cu poetul Dan Mircea CIPARIU1

Crezi că locul natal poate modela omul? 

Întotdeauna, rămâi cu ceva inefabil dat 
de anii şi locurile copilăriei. Memoria afectivă  
lucrează pentru nostalgie şi pentru paradisul 
pierdut. Tot timpul vei fii într-o raportare - fie 
ea polemică, fie supradimensionată valoric - cu 
spaţiul şi cu timpul primilor ani de existenţă. În 
sensul acesta văd posibilă  ,,lucrarea“ locului 
natal. Eu cred foarte mult în  ,,liberul arbitru“ 
şi în posibilitatea de a alege devenirea. Acesta 
e motivul pentru care intuiesc că timpul şi 
spaţiul nu pot „modela“ irefutabil fiinţa şi 
destinul. Noi cu toţii avem construcţia ideatică 
a unui  ,,spaţiu interior“, care este, de cele 

mai multe ori, casa noastră spirituală şi fizică. 
Îmi place să văd în casa mea interioară apele 
repezi ale Târnavei Mici, de pe lângă Blaj, care 
parcă taie geometric şi transcendent dealurile. 
O casă sufletească în care mă regăsesc, cu 
suişurile şi coborâşurile vieţii şi ale geografiei 
destinului. 

De unde şi de când pasiunea ta pentru 
poezie?

Eu mi-am dat seama destul de repede 
că nu pot concura cu forţa, ci cu ficţiunea. 
Eram cel mai mic de statură din clasă şi 
formula de a mă face vizibil în ochii colegelor 
mele cu codiţe şi pampoane era de a inventa 
cântece, poveşti, poeme. De acolo, această a 
doua mea natură care este ficţiunea. Poezia 
a devenit pentru mine, în timp, tot mai 
mult, terapie şi mod de a mă izbăvi. În acest 
moment, nu mă mai interesează ideologiile 
literare şi prestigiul social pe care ai putea 
să-l dobândeşti prin literatură, ci numai şi 
numai salvarea prin Cuvânt! 
Cântăreşti mult înainte de a aşterne pe hârtie 
gândurile? 
De obicei, poezia este o  ,,descărcare“, felul 
propriu de a se exprima dicteul automat ori 
harul. După ce s-a produs ,,descărcarea 
poetică“, revăd textul şi, dacă e cazul, mai lucrez 
pe el. Nu acelaşi lucru se întâmplă cu romanul 
la care lucrez, ,,Cum am devenit vegetarian“, 
unde trebuie să fişez, să mă documentez, să 
urmez o strategie de construcţie narativă. În 
roman, totul trebuie construit şi cântărit în cele 
mai mici detalii pentru că tu eşti Demiurgul 
propriei tale creaţii, al propriei tale plăsmuiri. 
Cum s-a realizat trecerea de la stilul 
jurnalistic la literatură? Există persoane care 
te-au influenţat? 
Dacă eşti o minte deschisă şi dacă ştii să 
apelezi la informaţia livrescă,poţi găsi în toate 
mijloacele media formule surprinzătoare 
de dinamizare a propriei expresii stilistice. 
Autenticitatea nu ţine neapărat de jurnalism 
ci, mai de grabă, de asumarea realităţii. Mai cu 
seamă a realităţilor care devin arderi sau abis 
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în interior! Stilul jurnalistic rămâne în zona 
denotativă şi nu poate urca treptele literaturii 
fără “accident metafizic”, fără son stilistic 
identitar! Nu poţi scrie literatură fără un model 
ideal de cititor şi de operă literară. Modelul 
ideal de operă literară e dat, până la urmă, 
de mari scriitori ce îţi sunt maeştri spirituali. 
Idealurile mele sunt Mihai Eminescu, I.L. 
Caragiale, Mateiu Caragiale, Anton Pavlovici 
Cehov, T.S. Eliot, Ilf şi Petrov. 

Ai făcut din cărţile tale un spectacol, 
o armonizare perfectă între poezie şi arta 
vizuală. Există ceva nou ce  te-ar tenta să 
încerci?

Am în pregătire, cu o rafinată trupă de 
blues, Mike Godoroja & Blue Spirit, şi cu cel 
mai mare interpret la ţambal din lume, Marius 
Mihalache, un album de blues şi poezie pe 
versurile mele şi cu câteva piese interpretate 
de mine, ce se va intitula « Blues Poems ». 
Am avut câteva concerte în cluburi şi săli de 
concerte şi reacţia publicului a fost formidabilă. 
Gândul meu – precum, odinioară, Jim Morisson 
– este să promovez poezia, gândirea şi trăirea 
poetică cu ajutorul blues-ului. 

Care este volumul publicat sau 
evenimentul organizat de tine, care ţi-a adus 
cea mai mare satisfacţie pe plan personal? 

Să le luăm pe rând. Acum câţiva ani, 
în 2006, am primit Premiul pentru cea mai 
bună carte de poezie a anului 2005, pentru 
« Tsunami », Premiu oferit de Asociaţia 
Scriitorilor Bucureşti. Dar eu sunt foarte legat 
de cartea mea experiment – « Poemul matriţă 
», pe care o socot cea mai bună dintre cărţile 
mele de poezie de până acum. Doar noua mea 
carte, «Singurătatea vine pe facebook» va fi 
altceva şi poate că şi mai prizată decât « Poemul 
matriţă ». În materie de proiecte, de departe 
sunt legat de « Scriitori pe Calea Regală », din 
2008, când, sub Înaltul Patronaj al Majestăţii 
Sale Regele Mihai, am scos Trenul Regal în cea 
mai lungă călătorie a sa, o călătorie cu 50 de 
scriitori români premiaţi în ultimii 30 de ani. A 
ieşit şi un serial de televiziune cu interviurile 
luate scriitorilor în Trenul Regal, a ieşit o 
lectură publică de poezie la Palatul Elisabeta, 
în prezenţa Familiei Regale, au fost bibliotecile 
cu cărţi pe care le-am dăruit în 6 gări. 

Ce înţelegi prin “izbăvirea prin Poezie” 
şi în ce măsură ai reuşit să o atingi? 

Poezia nu îţi poate da ceea ce tu, ca 

sensibilitate şi cultură, nu poţi oferi! Izbăvirea 
nu e niciodată totală, aşa cum nu putem avea 
în lumea noastră materială decât adevăruri 
ţintite, dar niciodată Adevărul! Poezia este 
terapie sufletească şi gimnastică a limbajului 
şi a gândirii doar atunci când eşti conştient că 
în ceafa ta îţi suflă salvator un înger pe care nu 
îl vei putea vedea niciodată! 

Dragă Dan mulţumesc Bunului 
Dumnezeu că te-am cunoscut şi de asemenea 
ţie că mi-ai acordat acest interviu tare 
interesant şi complex.

1Text preluat din ediţia din data de 20 octombrie 2012 a ziarului suedez Svenska Dagbladet. Articolul a fost tradus, din suedeză 
în engleză, de distinsa mea prietenă Lena Åkerlund, din Stockholm

Kaj SCHÜLER
reporter al ziarului SvD (Svenska Dagbladet) 

  O viaţă de constantă opoziţie 
HERTA MÜLLER E UNUL DINTRE ACEI 

SCRIITORI CĂRORA VIAŢA
LE-A ATRIBUIT O SARCINĂ CE NU VA 
FI PRACTIC NICIODATĂ ÎNCHEIATĂ1.

Experienţele şi soarta scriitoarei  Herta 
MÜLLER în perioada dictaturii din România 
nu sunt unice. Sunt numeroşi cei care de-a 
lungul anilor au suferit din cauza ei, ca şi 
din cauza detenţiei şi hărţuirilor dictaturii. 
Totuşi,  descrierea făcută de MÜLLER a 
anilor persecuţiei este unică. Ea-şi îmbracă 
experienţele trăite într-un limbaj inovator care 
conţin “o poezie densă” şi “ o proză obiectivă”, 
după cum se spune în argumentul pentru 
conferirea Premiului Nobel. În carte după carte 
– atât în cele de ficţiune cât şi în cele de eseuri 
– ea s-a ocupat, într-un sens pozitiv, de anii 
grei trăiţi de ea înainte de-a fi putut părăsi 
România în anul 1987.

Herta MÜLLER e unul dintre acei scriitori 
cărora viaţa le-a atribuit o sarcină ce practic nu 
va fi încheiată. E puterea ei, dar ar putea fi şi 
slăbiciunea ei, când o temă ce pare nesfârşită 
nu deţiune neaparat posibilităţi nesfârşite de 
exprimare. Ea a afirmat singură că nu are 
încredere într-un limbaj. „Viaţa nu aşteaptă 
să fie descrisă şi revizuită în amănunt. Eu nu 
scriu literatură. Am vrut să declar unde am 
fost, am părăsit satul, care a fost acel sat? 
Eu nu sunt scriitor, eu nu fac literatură. Vreau 
să descriu viaţa trăită, am nevoie de cuvinte. 
Să deconstruiesc şi să construiesc. Nu am 
căutat frumuseţea, un limbaj exact nu poate 
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fi frumos. „

În prezent poate fi văzută expoziţia 
“Giuvaerul rece al vieţii,” un expozeu profund 
al vieţii şi operei Hertei MÜLLER la Muzeul 
Nobel din Stockholm. Cronologia îl poartă pe 
vizitator de la copilăria sa în satul român de 
limbă germană Nitzkydorf până la conferirea 
Premiului Nobel. E o expoziţie fascinantă, 
dar şi exigentă, fie că opera ei îţi era sau nu 
cunosacută anterior. Fiecare “staţie” e formată 
din fotografii care nu mai fuseseră prezentate 
anterior în context, citate din texte şi explicaţii 
audio prin care  Herta MÜLLER însăşi spune şi 
comentează pe marginea a ceea ce se poate 
vedea de către vizitatori. Expoziţia care a 
fost realizată şi prezentată anterior la Berlin, 
este cu grijă structurată conţinând toate 
documentele din dosarul doamnei Müller de 
la poliţia secretă (Securitate), pe trrei benzi, 
un total de 914 pagini cu observaţii ruidicole, 
acuzaţii false şi reflecţii paranoide.  

Herta MÜLLER a trăit o viaţă de opoziţie 
constantă. În România, ea a aparţinut 
minorităţii germane, dar acxolo s-a confruntat 
cu rezistenţă când s-a publicat primul ei 
roman, “Ţinut întins”. Conaţionalii ei au fost 
negativi în termeni brutali.. Tatăl ei s-a înscris 
încă de la vărsta de 17 ani în Waffen-SS, fapt 
cu care ea nu s-a împăcat niciodată. “A fost 
un avertisment pentru mine când am împlinit 
vârsta de 17 ani. Cred că eşti în deplinătatea 
facultăţilor tale mintale la 17 ani, eşti adult.” 
Ca liceană şi studentă la Timişoara, ea şi-a 
făcut noi prieteni, tinerii poeţi. Ea a început 
să scrie poezie şi a devenit un factor cheie în 
cadrul rezistenţei literare împotriva dictaturii.

Adesea, pe parcursul celor aproape 
două ore cât au fost necesare ca să parcurg 
întreaga expoziţie, m-am minunat de 
reistenţa puternică şi dură care încap în 
această, aparent fragilă, femeie.

Madeleine DAVIDSOHN (Israel)
                                         

MONA
 
  E adevărat că am multe prietene, dar  
foia de hârtie rămâne cel mai îngăduitor 
mod de spovedanie şi mie mi-a plăcut încă 
de timpuriu să stau de vorbă cu ea. Tace 
şi te ascultă cu răbdare, nu te-ntrerupe, 
nu te corectează.  Cel mult adună în erată 
greşelile. 

Şi apoi ce mai tura vura. Mie îmi 
place să scriu

 Dar să încep cu începutul 
  Fiecare dintre noi aude, vede, simte, 
fiecare dintre noi adună cunoştinţe şi 
trece-n viaţă prin nenumărate experienţe. 

Totuşi, pentru a le aşterne  pe hârtie 
pe toate câte le-am enumerat aici, adică, 
a scrie, aşa cum o fac scriitorii,  îţi trebuie 
ceva mai mult. Ce anume, nu sunt convinsă 
că am aflat. Ştiu  numai că ambiţia mea de 
a pătrunde în această lume o datorez unui 
extemporal.
  Faptele s-au petrecut de mult, într-
un oraş anonim, într-o vreme când mai 
eram pe băncile şcolii şi  nu-mi închipuiam 
încotro mă vor purta paşii. 

Cu toţii am fost odată tineri, chiar 
dacă mai târziu nu ne vine a crede, nici 
nouă şi, nici nepoţilor, care te întreabă cu 
nevinovăţie răsfoind albume cu fotografii  
prăfuite de vreme 

„Bunico! Tu chiar ai purtat uniformă 
la scoală. ca mine?”
  Iar eu îmi amintesc că purtam nu 
doar uniformă, ci şi fileu pe cap, din care 
nu avea voie să scape nici măcar un fir de 
păr.  

Într-una din zile, cam pe la mijlocul 
semestrului, la ora de limba română, a 
intrat în clasa noastră directoarea însoţită 
de o persoană necunoscută. Imediat am 
văzut că e străină de oraşul nostru, fiindcă 
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într-o provincie ca aceea unde m-am 
născut, fiecare îl cunoaşte pe celălalt.

- Mona, a prezentat-o directoarea. 
Începând de astăzi, ea este profesoarea 
voastră la limba română şi literatură.

Desigur i-a spus şi numele de familie, 
dar  eu nu l-am reţinut.

Mona sunase atât de exotic în urechile 
mele, încât restul frazei s-a volatilizat fără 
alt înţeles.  Mona era numele care  i se 
potrivea ca turnat după părerea mea.

Şcoala unde am învăţat eu era o 
şcoală cu tradiţie. Profesorii consideraţi 
elita intelectualităţii  Rămâneau moştenire 
generaţiilor de elevi, din clasă în clasă, din 
an în an. Un profesor nou şi, încă străin de 
oraş, picat aşa pe nepusă masă,  era cu 
totul neobişnuit

N-am cuvunte să vă redau câte 
presupuneri, zvonuri, ipoteze, bănuieli, 
s-au născut odată cu intrarea Monei în 
rândul plenului profesoral. 

“Trebuie să fie ceva la mijloc,” 
şuşotea lumea. 

Şi, întradevăr, n-a trecut multă 
vreme până ce scretul a ieşit la lumină. 
Mona era o femeie tânără, dar nu o 
fetişcană, potrivită de înălţime, robustă, 
cu o cascadă de păr roşu în care parcă se 
topiseră toate apusurile solare. 

Acela a fost primul lucru pe care l-am 
remarcat  când a intrat în clasa noastră
  Şi Doamne! Ce mult mi-am dorit să 
am  şi eu un păr ca al ei.  Abia mai târziu 
am observat că avea ochii verzi, nasul 
cârn şi pistruiat, pe o faţă albă ca spuma 
laptelui. 

Dacă era frumoasă? Nu ştiu. Dar 
era unică. Nu semăna cu nimeni altcineva 
dintre cunoscuţii mei.

A doua zi, la ora de limbă română 
Mona ne-a dat extemporal. Vroia să 
cunoască nivelul clasei la  acest obiect 

 Tot în aceiaşi zi, după amiază, am 
fost grozav de mirată s-o întălnesc la cea 
mai bună prietenă a mea, acolo unde îmi 
petreceam ore întregi încă din fragedă 
copilărie, jucându-ne, citind, sau învăţând 
împreună. Mona îşi închiriase locuinţa chiar 
în vecinătatea casei lor.

 Era o surpriză grozav de plăcută, 
fiindcă profesoara mă fascinase din primul 
moment Acum o puteam  vedea  numai 
vizitându-mi prietena

O observasem în taină cum se mişca 

prin grădină, udând garoafele de sub 
fereastra ei, sau în locuinţa luminată cum 
îşi plimbă paşii dintr-o cameră în alta.

Şi iarăşi mi-am dorit să fiu ca ea, să 
am şi eu ţinuta mândră, sfindând parcă pe 
orişicine s-ar fi amestecat în treaburile ei.

La sfârşitul acelei săptămâni, îndată 
după terminarea orelor, Mona mi-a făcut 
semn să mai rămân în clasă

- Ţi-am citit  compunerea, 
extemporalul.  Mi s-a părut bine conceput 
şi chiar original
Îţi spun cinstit că nu m-am aşteptat. E 
o povestire bună. “Proză scurtă” cum se 
numeşte acest gen literar. Tu poţi deveni 
scriitoare...Dacă ai să vrei şi, dacă, ai să te 
pui cu burta pe carte, eu  aş putea să  te 
ghidez. Dar îţi atrag atenţia de la-nceput. 
Multă muncă şi mai multă răbdare. Un 
mare sciitor a spus ”Un car de muncă şi 
un dram de talent.” Iar eu cred că dramul 
există. Restul depinde numai de tine.

Am fost uimită de spusele ei, dar în 
acelaşi timp atât de fericită, încât multă 
vreme n-am povestit părinţilor discuţia 
cu profesoara. Am păstrat secretul numai 
pentru mine, să-l pot savura , aşa cum ai  
deţine o comoară de care  nu vrei să se 
afle.

“Să devin scriitoare!?  Asta  ar fi fost 
ceva. grozav 

Ne-am obişnuit repede cu profesoara 
cea nouă şi, reţin până acum, cu câtă 
nerăbdare  întreaga clasă aştepta orele ei.

Într-o duminnică mă aflam cu 
nepoţica mea pe stradă, când am zărit-o 
pe Mona. Vroiam să trec mai departe, dar 
ea ne-a oprit din drum.

- Acesta-i  profesoara mea de limbă 
română., i-am spus fetiţei  de numai patru 
ani.
  O clipă copilul a rămas pe gânduri, 
apoi a întrebat cu glasul cel mai candid din 
lume.

- Cine are nevoie de profesoară de 
română. Doar toată lumea  ştie româneşte
  Eu am izbucnit în râs, însă Mona i- a 
răspuns serioasă.

- Astăzi eşti prea mică să pricepi 
că un toţi cei ce vorbesc româneşte sunt 
oratori, după cum nu toţi cei care scriu 
româneşte, sunt scriitori. Şi a privit spre 
mine cu îmţeles. 

Am spus mai înainte că venirea Monei 
în oraşul nostru a provocat nedumerire şi 
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a născut nenumărate bârfe.  Foarte repede 
motivul acestei apariţii, a încetat să mai 
fie o taină. Mona se făcuse vinovată. 
Profesoara încălcase morala proletară. 
Mona purta în pântec  rodul  păcatului. 
Şi asta, fiindcă nu primise iscălitura stării 
civile care îi permitea  să nască  într-o 
societate pură şi principială ca a noastră. 
Pedeapsa a fost  mutarea disciplinară în 
provincie. “Comportament needucativ” a 
rămas etichetat păcatul şi consemnat în 
dosarul  personal. 

Vezi Doamne fapta ei era un exemplu 
foarte rău pentru toate fecoarele Capitalei, 
dar ceva  mai puţin important pentru fetele 
din provincie. 

Astfel s-a respectat şi corijat morala 
proletară, spre norocul nostru.

 Mona ne-a învăţat frumuseţea limbii 
în care ne născuserăm. Ne-a învăţat sensul 
şi forţa  cuvintelor.

“Cuvântul, ne-a a spus ea, se 
adresează tuturor organeor de simţ. Îl poţi 
vedea, îl poţi auzi, îl poţi gusta cât e de 
dulce sau amar, îl poţi simţi cu inima, sau 
pipăii asemeni orbilor, care-i ghicesc până  
şi culoarea”.

 Dar câte  nu ne-a învăţat în anul 
acela…. 

 Şi iarăşi mi-am dorit să fiu ca ea şi, 
iarăşi, mi-am dorit să-i semăn.

 Eram în vizită la buna mea prietenă, 
când  am zărit-o pe Mona prin ferestra 
luminată a  odăii. Mai era acolo cineva.

 M-am furişat în curte şi m-am 
apropiat de pervaz El o îmbrăţişa şi-o 
săruta, îi mângăia obrajii şi ochii pe care 
ea-i ţinea închişi. Mai apoi, bărbatul i-a 
ridicat cascada de păr arămiu, şi-a ascuns 
faţa în valurile lui. Şi cât mi-aş fi dorit să 
fiu în locul ei.

 A doua zi Mona a dispărut din orăşelul 
nostru de parcă nu ar fi fost nicicând.  Iar 
eu am început să scriu 

Poate aş fi ajuns oricum scriitoare, 
dar Mona mi-a dat curajul şi îndrăzneala să 
mă destâinui foii albe de hârtie. Mai mult 
decât atât. Mi-a spus că am acel dram... şi 
eu am crezut-o.

În româneşte de dr. Dan BRUDAŞCU

Igor URSENCO (Republica Moldova)

BATH WATCH 
(proză scurtă)

DUPĂ CE AU VIZIONAT – cu braţele 
alăturate dar fiecare pentru motive şi 
pretexte diferite – unul dintre obişnuitele 
episoade tonice ale serialului american, 
avîndu-i ca protagonişti pe remarcabilii 
Pamela Anderson şi David Hasselhoff în 
tinereţea lor de stele de cinema în devenire, 
George şi Maria s-au îndreptat spre patul, 
amplasat în micul dormitor care mai cumula, 
din restricţii spaţiale, şi funcţiile sufrageriei.

”Geo, ştii ce zi e astăzi?”, îl întrebă 
femeia, în timp ce încerca să îl ajungă din 
urmă pe coridorul îngust.

”Ziua noastră, dragă?”, îi răspunse din 
mers George, fără a-şi întoarce capul.

”Te asigur: nu e una obişnuită”
”Iar eu sînt convins de contariul. 

Mai neobişnuit mi se pare că nu îmi zici 
George… Ca întodeauna”, cînd a pus acentul 
pe ultimul cuvînt, bărbatul a întors automat 
capul.

”Nu mai fă pe prostul, Geo... E cea de-a 
douăsprezecea aniversare de la căsătoria 
noastră… Ai uitat?”

”Cum să uit? Douăsprezece ani de cînd 
ne ţinem zilele şi nopţile cu salvamarii de la 
”Baywatch”

”Ai uitat că chiar tu ai fixat data nunţii în 
ziua cînd ai aflat că vor transmite serialul?”

”Da? Şi avem ceva special cu acestă 
ocazie?”

”Am pregătit o şampanie”, Maria 
îl apucă de locul umflat dintre cracii 
pantalonilor, ”iar aici…”, arătă ea la locul de 
unde trebuiau să se reliefeze sânii ei: ”…
oare ce avem aici?”. Şi fiindcă George nu se 
arătă dispus, sau poate nepregătit, să intre 
în rol, tot ea continuă complice:

 ”… două portocale, desigur”
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”Bine, dar sânii tăi, Maria… Cum să-

ţi spun … mai degrabă ai crede că ai pus 
două prune în locul lor... Dar şi acelea de 
import...”

”De aia te uiţi tu la altele … cu ugerele 
pînă la pămînt..”

”La ce te referi?”
”Ştii tu foarte bine la cíne!”
”Cine, Pamela ?”
”Da, la stricata de Pamela Anderson, 

cine alta…”
”Doamne-dumnezeule, ce pereche de 

sâni poate poseda o femeie… adevărată”
”Dar tu, blegule ce eşti, ai văzut ce 

pectorali are David?”
”...David şi mai cum?”
”Ştii prea bine că nu pot să-i pronunţ 

numele ciudat… Dar asta nu îmi schimbă cu 
nimic atitudinea, George, să ştii…”.

De ciudă, bărbatul a ieşit să fumeze o 
ţigară pe balconul de la etajul nouă. Cînd 
erau încă în perioada de căutare dificilă 
a unei chirii pentru familia lor, George a 
avut de ales între un apartament situat 
la parter şi unul de la etajul nouă, optând 
pentru ultimul: din simplul motiv că spera 
să ajungă în ”al nouălea cer”. Atunci Maria 
şi-a consumat cele mai romantice clipe din 
viaţa ei conjugală, dar porţia se dovedise a 
fi săracă în calorii: cerul din lumea reală era 
aşa de lăsat, încît părea că din miile de stele 
pictate pe fundalul boltit, cele mai grele au 
căzut în oraş. 

Acum George, urmând cu privirea 
melancolică în special de la efectele filmului, 
calea scrumului de la ţigară, brusc o observă 
pe Maria ieşind din scara blocului. În mâna 
ei mică şi gingaşă, soţia lui legiuită în faţa 
altarului de la mica catedrală din oraş, 
ducea unica lor valiză, albastră şi roasă pe 
la colţuri, pe care o cumpăraseră cu banii 
rămaşi de la nunta ce se consuma acum 
doisprezece ani. George a aruncat ţigara 
nefumată, direct în capul unui locatar care 
venea grăbit cu un coţ înspre scara blocului, 
şi se îndreptă spre uşa de la ieşire. Pe masă 
stăteau ca un monument post-mortem 
fructele simbolice neatinse şi şampania rece 
nedesfundată. Dar în ochi i se aruncase un 
bileţel, cu margini neuniforme. Caractere 
grăbite şi inegale, dar sugestive pentru 
mesajul care trebuiau să îl acopere: ”Adio, 
Geo. Am plecat la maică-mea. De data 
acesta definitiv. Te rog nu mă mai căuta. 

Maria”. 
Bărbatul se scărpină, îngîndurat, 

la frunte, pe urmă la ceafă. Apoi repetă 
aceleaşi mişcări: cu vîrful picioarelor. Cînd 
pe o pe pulpă, cînd pe alta. Brusc, i se 
păru că a auzit un zgomot repetat, abia 
imperceptibil, provocat de un jet de apă. 
Utîndu-se nedumerit, George a remarcat 
că acesta provine de la camera de baie, 
plasată la marginea coridorului. Iniţial 
s-a gîndit să o strige pe Maria pe nume. 
Realizînd că tocmai a văzut-o depărtîndu-
se de bloc, a înjurat sub nas. Preţ de cîteva 
clipe bărbatul s-a trezit că rîde mocnit, ca o 
flacără lăsată nesupravegheată în stogul cu 
fîn. Apoi, ruşinat de avalanşa de sentimente 
consumate şi presentimente necunoscute, 
dădu vina pe neobişnuinţa sa de a rămîne 
singur, fără prezenţa palpabilă a Mariei. 

Dar zgomotul din baie deveni insuficient 
de suportabil pentru a mai căuta explicaţii 
logice. George se apropie tiptil şi puse 
urechea la uşă. Apoi se duse la bucătărie, 
de unde reveni mai nehotărît dar cu un cuţit 
de pâine ascuns la spatele său gîrbovit. 

Hotărît să pună capăt enigmei, bărbatul 
apăsă cu putere clanţa. Dar aşa cum uşa s-a 
dovedit a fi întredeschisă, inerţia avântului 
l-a făcut să se oprească numai când a 
simâit o durere acută la picior, provocată de 
marginea zgrunţuroasă a căzii.

 Nici suferinţa înmiită a destrămării 
căsniciei cu Maria nu putea să compenseze 
şocul care l-a imobilizat pe bărbat, preţ de 
câteva minute bune: în cada lor familială, 
mică şi uzată de şirul de chiriaşi care s-au 
perindat de-a lungul anilor, îşi spăla sânii 
divini, chiar dacă perfecţionaţi periodic de 
tehnologia chirurgiei plastice, însăşi actriţa 
americană Pamela Anderson în persoană. 
”Ce te uiţi, blegule?”, îl luă aspru diva 
cinematică, ”sânii mei îţi par nişte fructe 
exotice?”

”Păi… Eu credeam că…”, ascunzînd 
cuţitul la spate, fanul ei înfocat încercă să 
se scuze, ”eu doar vroiam să…”

”…fii pe pace… Cum zici că te cheamă?”
”George… sau Geo... Cum preferaţi, 

doamnă”
”Normal, Geo, cum altfel… Ascultă 

Geo, sunt chiar eu, Pamela… Actriţa Pa-me-
la Ander-son!!! Şi nu mai sta aşa încremenit. 
Adă odată şampania ceea…”

George porni automat spre uşa de la 
ieşire. Dar Pamela nu îl scapă din priviri: 
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”unde ai luat-o?”

”Parcă mi-ai zis despre şampanie…”
”… şampania cea rece de pe masă, 

Geo”. 
După un gest al mînii dezgolite care 

indica, fără niciun echivoc de interpretare 
admis, chiar la cada plină cu spumă, 
femeia din faţa lui continuă cu persuasiune 
irezistibilă: 

”Şi încă ceva, Geo…”
Bărbatul se apropie instinctiv de cadă. 

Fără a spune un cuvînt, Pamela Anderson 
îi făcu semn să-şi aplece partea laterală a 
capului. Cînd George îşi ridică melcul înroşit 
al urechii, devenite brusc grea ca de fontă, 
întreg spaţiul auditiv, boltit şi cu rezonanţă 
de catedrală, se umpluse de inflexiunile 
vocii ei lascive ca o simfonie celestă: 

”…alătură-mi-te cît apa încă e călduţă, 
fraiere!”

Bianca MARCOVICI (Israel)

PERSONAJUL MALEFIC

Pe toate blogurile 
Dai de acelaşi nume virtual 
Ca şi cum muzica sufletului e violată 
De lumină 
Faci tot ce poţi să-ţi ştergi amintirile 
Rugăciunea o faci vineri privind 
la lumânările fierbinţi 
Ghiceşti încă o săptămână ploioasă 
Te cerţi cu fiica ta 
Să alăpteze când nepotul plânge, plânge 
Noapte de noapte surâsul îşi revine 
Mă privesc în oglindă geamului 
E ora când fac mişcare după muzică la ora 
6.00 
Înainte de navighez 
Pe SAP 
Unde , vai iar scriu în ebraică 
Despre morile de vânt 
Despre betonările armate din staţiilor de 
înaltă tensiune 

Dar istoria se scrie altfel 
Alergând de la o imagine la alta 
Anonimatul e o cale de a rezista 
Iar numele lui persistă în memorie 
Chiar dacă îl şterg cu buretele 
Revine, revine 
Păstrând proporţiile 
Nici o simfonie 
Nu se compune 
Fără să păstrezi o temă 
s-o dezvolţi 
în variaţiuni poetice 
de la una la alta îţi recapeţi suflu 
privind pe fereastră spre TEL-AVIV 
marea e mai liniştită astăzi 
franjurile albe se mişcă lent 
precum vibraţiile literelor mele 
pierdute pe net. 
 
Yom Kippur 
 
Nu ştiu să-mi cer iertare şi cui 
cine e vinovat şi de ce 
paşii te îndreapta mereu 
spre adevărul trecerii vremii 
nenăscute 
părinţii parcă traiesc un timp 
în visele nopţii 
ne dăscăleau mult 
ca şi cum am fi fost- din nou- copiii străzii… 
bifurcate 
ieri am facut latkis din cartofi 
cu gustul amintirilor 
tata a dat pe răzătoare cartofii cruzi 
până ce degetele s-au rănit. 
mâncarea săracului cuibărită în suflet. 
acum mâncăm şi pentru atunci 
în razbunare... 
 
Poporul meu ales 
 
Suntem deja o insulă 
înconjurată 
Nu de mare... 
ci de duşmanii perfizi 
care mizează pe numărul lor. 
suntem deja o insulă 
urmează, poate, trebuie ca 
Europa să se trezească 
uneori pedeapsa e a Lui, 
pe merit 
pentru cei care ne-au urât! 
pe noi, Poporul Ales! 
 
ieri am vazut o manifestare violentă 
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la ştiri 
împotriva 
invaziei negre, islamul: 
se plâng 
 
pe Noi nu ne-au dorit 
şi ne-au sacrificat 
pe altarul urii fără noimă. 
e simplu să scrii: 
refuzat 
Cel de Sus vede... 
 
Ne apăram locurile sfinte! 
 

Leo BUTNARU (Republica Moldova)

CARTEA UNICĂ

Pe la 16 ani
visasem CARTEA UNICĂ
adică
a UNI-
VERSULUI – o
dublă avere: CARTEA era

cu autograful Lui DUMNEZEU.

DEJA

pe Pământ
anul acesta
moartea deja şi-a făcut 
de peste
douăzeci de milioane de 
ori
avort

mă gândesc
cam ce populaţie (ne) 
are 
ţara noastă
mama Românie...

CONSTANŢA: MUZEUL   
        SARCOFAGELOR

Un cimitir antic şi înalt – 

pe
culmea ţărmului:
mai sus de nivelul mării
şi
mai jos de nivelul vieţii.

ECOU DE SURPARE

din senin
mă-ntunecă un ecou de 
disperare
de parcă – intuitiv/ 
sfâşietor/ confuz –
aş presimţi aniversarea 
din vinerea mică în care
la şosea
într-un boschet 
pe năruit taluz
se împuşcă Urmuz...

ULISE

(între pozitivism şi 
metafizică)

Ce lung şi paradoxal e 
romanul  cu Blum
care ţine doar cât o 
singură trecere a soarelui 
pe cerul Irlandei
intuit, presupus acolo, 
după ceaţa britanică 
după norii lumii
după stilul stufos
după anumite erori ale 
autorului 
multiplicate
de cele ale traducătorului 
şi, fireşte
ale cititorului – constat
aici, sub cerul toamnei 
chişinăuiene
în timp ce privesc 
tremurul, impulsiv, de 
fluture –
critica agonizării pure a 
unui Kant al Insectelor
oploşit neputincios
pe un cant de geam 
pâlpâitor
în jariştea apusului
în răcoarea toamnei ce 
seamănă fantastic de 
mult
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cu scheletul 
pozitivismului, mângâiat
de suflul răcorosului 
vântuleţ metafizic, adică
înduhovnicitor
ca dorul cel de moarte.

Andrei FISCHOF (Israel)

ARBEIT MACHT FREI – ŞAIZECI DE 
ANI DUPĂ

sufletele noastre bolnave de altzheimer  
visele
noastre bolnave de altzheimer buzele noastre
bolnave de altzheimer rătăcesc fără cruţare
fără întoarcere în propriile lor pedepse ca un 
blestem ca o 

în jur lumea aplaudă bolnavă de altzheimer 
ca în 
arena cu gladiatori care pentru a nu simţi 
durerile se vor 
îmbolnăvi de altzheimer    
oricum nu vor rezista căci boala aceasta e ca 
un
blestem ca o

şi-atunci singur în faţa cuvintelor bolnave de 
altzheimer 
plâng precum copilul speriat de 
umbra mişcătoare făcută pe perete de cei 
care ar fi fost
să-l ocrotească  
şi totul e ca un blestem ca o 

ULTIMA STRIGARE

Gândurile-mi sângerează dinlăuntrul ţării

muşcată asemenea steagului sfâşiat
de vântul oarbei netrebnicii.

Umerii soldaţilor, 
abia atinşi de iubiri,
se încovoaie sub cocoaşa
utopiilor purtate de veacuri.

Necopt, curajul răspunsurilor
pândeşte
de dincolo de fiecare tăcere
ultima strigare.

TOTUL
marea e totul
neascunsul şi taina
firescul şi surpriza
pietre şi nisipuri
umbra cerului şi-a mea

POEŢI FILIPINEZI

Jose Garcia VILLA

Poezia 17

Nu mai aud Glasul 
Iubirii. Nu mai mişcă  
Gura ei. Păsările  
Nu mai cântă. Cuvintele  
Ce rostesc revin singuratece. 
Florile pe care le-adun devin ca nişte stafii. 
Focul ce-l ard luceşte  
Palid. Vântul nu mai   
Suflă. Timpul nu mai  
Spune adevăruri. În mine 
Nu mai bat clopotele. 
Sunt eu cu mine însumi. 
Singur mi se-adihneşte capul.  
—O Doamne! Am murit.
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Poezia 18 

Fii frumos, nobil ca vechea furnică, 
Ce-a purtat furtunile la fel ca soarele, 
Neavând vreun halat sau scut, 
Deşi era arhiepiscop şi oştean: 
Îşi avea doar pielea sa. 
 
Salut caractere cu o demnitate sublimă  
Deşi ce sunt astea  e potrivit  
Condiţiilor tale. Exact universul nu e aşa de
Mic  dar astea se vor găsi  
Pe undeva. Exact astea se vor găsi. 
. 
Vorbiţi cu mare moderaţie dar gândeşte  
Cu mare cutezanţă, ardentă pasiune: 
Deşi ceea ce a crezut furnica  
Nu dezvăluie nici un document, nici urmaşii ei  
Nu rup sigiliul. 
 
Urmăresc lipsa urmei furnicii, 
Fiecare furnică a atins această perfecţiune. 
Cum vine, aşa şi pleacă, 
Curgând ca apa, 
Esenţială dar tainică precum o roză  .

Teo S. BAYLEN

VOCEA VIITORULUI 

Oh! Lasă-ţi gândurile din trecut căci acesta e 
pregătit de drum  
... spre cărarea-nsângerată a veacului de azi. 
Acolo vei ajunge traversând o epocă modernă  
cu mii de-ntrebări de strigat!
- Acesta e pământul pe care-l vor cuprinde 
mâinile mele  
al cărui lut au fost spinii iar râul a fost 
sângele? 
Aceasta e nemoştenirea ce voi ara  
a cărui pământ e de pulberi şi  sfârşit al 
cimitirelor?
- Asta e lumea ce-a fost jucată şi rulată  
de Roata promisiunilor tale Vestice? 
Acesta e fructul Artei şi Ştiinţei tale? 

Asta e moştenirea de care avem nevoie?
- Aceea e o pajişte minunată iar acolo munţii  
... cu natura de cenuşă şi vieţi de viermi? 
Asta e Soarta creaţiilor de Sus, 
al cărei om va fi curând creaţia judecăţii şi 
morţii?
- Asta e căminul ce nu rezervă nimic  
... ci doar cranii şi cadaver ale cunoscuţilor 
mei ? 
... lăsat nefertil de “seminţele” tale veninoase  
încât nici măcar iarba nu va mai ore!
- Goliciune şi foame, Minţi depravate şi 
corupte, 
Încredere frustrată, Speranţe reduse... 
Asta e tot ce voi moşteni... 
rod al blestemului şi răutăţii tale?!
Oh! Voi, Oameni ai acestui veac   
ce-a meritat  blestemele glasului Viitorului; 
Ce pot fi acele vorbe ce curg  de pe limba 
voastră  
... spre întrebările omenirii erei de mâine? 

Jose RIZAL 

OMAGIU ORAŞULUI MEU 

Când îmi amintesc zilele  
martore la prima mea copilărie  
petrecute pe ţărmurile verzi  
ale unei lagune murmurânde; 
când îmi amintesc răceala, 
delicate şi răcoritoare, 
pe care o simţeam pe faţa mea  
când auzeam fredonarea lui Favonius; 
când am zărit liliacul alb  
umflându-se sub impulsul vântului, 
şi acele element furtunos  
dormind cu blândeţe pe nisip; 
când inspire minunata
esenţă intoxicantă 
pe care o exudă florile când zorii
zâmbesc pământului,
cu tristeţe, trist îmi amintesc  
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chipul tău, minunată copilărie,
pe care o mamă afectuoasă
l-a făcut frumos şi luminos; 
 
Îmi amintesc un oraş simplu, 
confortul, bucuria şi leagănul meu, 
lângă un lac  înmiresmat, 
locul plăcerii mele. 
 
Ah, da, piciorul meu stângaci  
ţi-a explorat pădurile sumbre, 
iar pe malurile râurile  
am luat parte la zbenguieli. 
 
M-am rugat în biserica ta rustică, 
copil, cu devoţiune de copil; 
iar briza ta veselă  
mi-a însufleţit inima. 
 
Creatorul pe care l-am văzut în măreţia  
pădurilor tale seculare; 
la pieptul tău, tristeţile  
mi-au fost totdeauna necunoscute; 
în timp ce spre cerurile tale de-azur  
Priveam, nici iubirea nici tandreţea  
nu m-au părăsit, căci în natură  
se află fericirea mea. 
Minunată copilărie, oraş frumos, 
fântînă bogată-n bucurii  
şi în muzică armonioasă  
ce alunga orice durere: 
revino în astă inimă a mea, 
reveniţi minunatele mele, 
reveniţi ca păsările călătoare  
când florile înmuguresc iar! 

Dar O la revedere! Fie ca Spiritul Binelui, 
dăruitor de har, 
să vegheze-n veci  
pacea, bucuria şi somnul tău! 
Ţie, rugăciunile mele fierbinţi; 
ţie dorinţa mea constantă  
de-a învăţa;şi mă rog ca cerul 
să-ţi ţină inocenţa-n veci !

Bienvenido LUMBERA 

TRISTEŢE 

Dulcile cântecele pe care le compun, 
Melodii atât de pure şi plin  e de iubire. 
Când îndrăgostiţii-s timizi şi muţi, 
Le dau glas, îi fac curajoşi. 
 
Cândva am rugat un cuvânt să vină  
Şi să m-ajute să-njghebez un poem. 
De departe şi de-aproape, fde oriunde, 
Cuvântul a adus căldura poemului. 
 
Fiecare cuvânt pe care-l curăţ cu greu, 
Şi spăl limbaju-I sărac. 
Calmez şi liniştesc  ţipătul durerii, 
Alung urmele lacrimilor. 
 
Dar nu pot alunga tristeţea - 
Valurele-i mici saltă şi pleacă, 
Saltă şi părăsesc ţărmul inimii, 
Acum o şoaptă, apoi o furtună.
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Cirilo BAUTISTA

PEDAGOGIE

Am mers spre pădurile căzute  
să-nvăţ copacii tot ce ştiu  
 
despre timp şi naştere, limba oamenilor, 
virtuţile urii şi iubirii. 
 
Ei stăteau cu degetele arzând, 
M-au ascultat cu o mină serioasă: 
 
Ştiam notele de subsol, întregul text, 
vorbele mele erau precise şi corecte - 
 
Eram sigur că învaţă - 
până ce un copac a vorbit cu durere, 
să-ntrebe de ce nu schimb niciodată culoarea.

GEOGRAFIA LUMII A TREIA

O ţară fără miracole  
stă greoi pe hartă, 
gândindu-se la bananii ce putrezesc  
sub razele soarelui . 
Bărbatul ce-o veghează  
a alungat toate speranţele, 
le-a pus într-un sac, 
şi l-a  legat uşor la gură. 
Umblă de colo colo purtându-l
pe umăr. 
Când e-ntrebat ce e-năuntru, 
zice, “Doar câteva pene, 
doar câteva pene.” 
Atât e de uşoară greutatea  
guvernări-n timp de pace  — 
orice tiran o poate transforma-ntr-o 
metaforă. 
Îngenunchezi pe pământul ars  
şi te rogi pentru orez. Numai vântul  
îşi aude vorbele inutile. 
Ţara fără miracole  
încearcă să se ridice din pagină, 
Dar cerneala groasă şi culorile-ascuţite  
o trag înapoi.

Alfred YUSON

ANDY WARHOL VORBEŞTE CELOR 
DOUĂ SLUJNICE FILIPINEZE   

Arta, dragele mele, nu face curat  
după act. Ea nici nu spală  
praful cu săpunul tactului. De fapt 
şi cu adevărat, dragele mele, arta e centrul
mort, dintre mese, printre mirodenii  
şi alterare. Umple feliile obediente de pâine
albă a vieţii.
Arta sunt scrisorile ce trimiteţi acasă   
despre cel la care lucraţi. Or salata 
pe care o aduceţi în salonul meu  pentru elite. 
În timp ce Manhattanul se zgâieşte la supa  
afinităţilor noastre. Şi auzim de lovitura din
insulele noastre. Acolo ei copiază iubirea  
cum fac şi eu, aşa cum vine u mereu şi 
mereu 
lat artă. Poate că şi ăsta e momentul  
marcat de nisipul din pantofii tăi, 
curgând fin ca bîrfele. De inimile voastre mi-e 
sete. 
Credeţi în Domnul. Şi e ziua voastră liberă.

http://filipinopoets.blogspot.ro/2008/04/andy-warhol-speaks-to-his-two-filipina.html
http://filipinopoets.blogspot.ro/2008/04/andy-warhol-speaks-to-his-two-filipina.html
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Eman LACABA 

PRINCIPIU

Nu-mi cunosc poziţia. 
Undeva-n spatele meu e o structură 
de măşti şi ziduri ce-au fost viaţa mea  
în piese cu viaţa. Fiecare odaie-n patru colţuri 
necunoscute şi neştiindu-se unul pe altul  
mă conţine pe mine, ştiind tot, ştiut 
tuturor, şi totuşi necunoscut. Am intrat 
într-o odaie cu oglinzi  şi-s prins 
de cioburile eului meu. E diferit, 
căci scap înainte şi dincolo, 
la stânga şi la dreapta mea, o scenă 
fără cortină şi totuşi cu ea, 
scenă după scenă, model al decepţiei. 
Eu nu-mi cunosc poziţia.

KUNDIMAN

Ceea ce-ai spus e roşul favoritul tău. 
Ce-am spus eu e alb favoritul meu. 
Când amândoi ne-am văzut seara trecută, 
Eram îmbrăcat în roşu iar tu purtai alb white.

Maria Elisa B. MIRANDA

DIN TOATĂ INIMA, DIN TOT 
SUFLETUL

Din toată inima, din tot sufletul ….
Te iubesc din clipa-n care te-am văzut 
Te iubesc mai mult cu fiecare an ce trece 
Te iubesc mult din toatî inima 
Te iubesc din tot sufletul ….
Te iubesc complet, total 
Te iubesc oricum 
Te iubesc cu adevărat şi cinstit 
Te iubesc pentru totdeauna ….
Te iubesc în viaţa asta şi-n cea viitoare ….
Te iubesc mai mult decât pot spune cuvintele 
Te iubesc mai mult decât vei şti vreodată 
Te iubesc mai mult decât oricine te-a mai 
iubit 
Nimeni nut e va putea iubi ca mine ….
Te iubesc cu toate gândurile şi fiinţa mea 
Te iubesc cât mă iubeşti şi tu 
Te iubesc aşa căci mi-ai arătat cum e 
Să fii iubit şi să iubesc din toată inima, cu tot 
sufletul ….

Randy VILLANUEVA  

Iubirea e o stradă cu două sensuri 

Voi fi acolo să te liniştesc,  
oricând vei avea nevoie de mine.  
Când voi cădea,  
mă vei lăsa să mor?  
Dacă plâng,  
îmi vei şterge ochii?  
E rândul tău?  
Sunt doar un om ce tânjeşte.  
Sunt acolo să-ţi dăruiesc la fel.  
Iubirea din inima mea e o flacără veşnică, 
ce nu va-nceta să te-ncălzească  ,  
să te-apere de răul Iernii.  
Mă vei adăposti,  
când va-ncepe ploaia?  
Mă vei ridica,  
să pot sta-n picioare?  
Iubirea e o stradă cu două sensuri,  

Alexei AGDIGOS

 
Asta-i iubirea ce-ţi declar.  
Vreau ca răspunsul tău să fie la fel de-
adevărat.  
Vei găsi-n inima ta un loc pentru o iubire ca a 
mea,  
şi vei fi iubita mea deosebită? 

http://filipinopoets.blogspot.ro/2008/04/principe-by-eman-lacaba.html
http://filipinopoets.blogspot.ro/2008/04/kundiman.html
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pe care se-ntâlnesc doi străini  
şi se-ndrăgostesc,  
se potrivesc ca mâna şi mănuşa.  
Să ne fim credincioşi unul altuia.  
Să nu iubim pe altcineva.  
Două jumătaţi ale unui întreg,  
Îţi dăruiesc tot -  
inima şi sufletul meu. 

În româneşte de 
dr. Dan BRUDAŞCU
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