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Pe merit ºi prin fapte putem afirma
cã noi, românii montrealezi, suntem
la începutul unei noi ºi frumoase tra-
diþii. Al doilea an consecutiv Asociaþia
canadianã a scriitorilor români a
organizat ºi sãrbãtorit la Centrul
cultural de pe lângã Biserica Buna
Vestire, din 8060 Christophe Columb,
Ziua României - 1 Decembrie.

Iniþiatorii ºi organizatorii au fost
poeþii Alexandru Cetãþeanu, George
Filip ºi scriitorul Victor Roºca. Con-
comitent cu comemorarea naþionalã
a avut loc ºi lansarea noului volum
"101 POEME" al poetului G.F.

La buna desfãºurare a celor douã
evenimente remarcabile au avut un
aport substanþial conferenþiarii ºi
recitatorii Ioan Anton DATCU, Corina

LUCA, Victor ROªCA ºi Alex CETÃ-
ÞEANU.

Din partea Consulatului general al
României la Montreal am fost onoraþi
cu prezenþele domnului Consul
general Ioan BUCUR ºi a doamnei
consul Letiþia BELIVACÃ. 

Dna. "Maria-Sa" FILIP a preparat
din resurse proprii delicioase degus-
tãri iar vinul roºior ºi aromat cu multã
inspiraþie a fost oferit de "degustã-
torul" poet sãrbãtorit ºi de Alex Cetã-
þeanu. 

Tot cu aceastã ocazie, s-au anun-
þat câteva nume reprezentative de
români - canadieni demni, cu care ne
mândrim - în viaþa ºi dispãruþi, cinci
din fiecare categorie. Criteriile de
punctaj au fost publicate în fiecare

numãr al revistei Destine literare în
ultimii doi ani. Deci, aceste nomina-
lizãri au fost stabilite ca rezultat al
unui sondaj ºi consultãri care au avut
loc în aceastã perioadã de timp. Lista
rãmâne deschisã ºi pentru alte nume
- se aºteaptã sugestii pentru o even-
tualã reluare a concursului într-o altã
formã. Se poate organiza ceva simi-
lar pentru românii din USA, Franþa,
Spania etc. sau pentru românii din
diaspora. Este numai un început pen-
tru a ne cunoaºte în prezent ºi pentru
a aprecia trecutul nostru anticomunist
în Canada. 

Iatã primii cinci români cu care ne
mândrim, plecaþi spre eternitate:

1. Petre Popescu (preot)
2. Nicolae Naum
3. Nicã Petre
4. Michael Solomon
5. Aurel Manolescu
Iar primii cinci români din Canada

cu care ne mândrim, ºi care se aflã
printre noi, sunt urmãtorii:

1. George Bãlaºa
2. Nicolae Mateescu-Matte 
3. Victor Roºca
4. Gh. Valentin Sarry
5. Herman Victorov 
Le dorim viaþã lungã ºi plinã de

bucurii!
Sãrbãtorirea Zilei României a

decurs minunat, mulþumim orchestrei
ºi soliºtilor. Anonime dar foarte vizi-
bile au fost harnicele Doamne - Car-
men, Silvia ºi Gina.

Iatã deci cã noi, românii înstrãinaþi
de patria mamã, suntem autentice
fragmente de românism care sãrbã-
torim ÞARA ºi POPORUL din care ne
tragem, pe oriunde ne-au dus cãrãrile
vieþii, alãturi ºi concomitent cu RO-
MÂNIA din inimi ºi doruri.

FRUMOS ÎNCEPUT DE TRADIÞIE!

O nouã tradiþie:

ZIUA ROMÂNIEI
LA MONTREAL

Foto: Maria Filip
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În continuare, aducem câteva precizãri, clarificãri
ºi gânduri referitoare la participarea Asociaþiei

canadiene a scriitorilor români la Salonul de carte
de la Montreal (www.salondulivredemontreal.com)

ºi nu numai. Citiþi ºi veþi vedea.

Sâmbãtã, 19 noiembrie, la sala 4 intre orele 15.30 si
18.00 a fost anunþatã prin email (ºi a avut loc) o întâlnire

festivã de celebrare a 10 ani de existenþã a ACSR, care a
scãpat în anunþul de mai sus. Cu aceastã ocazie, vicepre-
ºedintele Asociaþiei, prof. dr. Jacques Bouchard a înmâ-
nat Diplome de excelenþã (design Valentin Luca) scriito-
rilor ºi personalitãþilor prezente. Distinsa ºi neobosita
noastrã colegã, Ionela Manolescu a prezentat cartea
"Hyperion" varianta 2011, ediþie de autor. Din nefericire,
subsemnatul am lipsit de la Salon, trebuind sã plec de
urgenþã în România. Mobilizarea ºi convocarea la eveni-
mente au avut de suferit prin lipsa mea din Montreal ºi
regret nespus. În altã ordine de idei: 

Poate puþini români din Quebec îºi mai aduc aminte cã
în primii ani dupã cãderea regimului comunist, România
era prezentã la acest mare eveniment cultural cu un
stand respectabil. Mai multe edituri din Români în cola-
borare cu instituþii guvernamentale, fãceau mari eforturi
financiare pentru a reprezenta România ca þarã francofilã
(francofonã) ºi de culturã. Nu ºtiu cât de rentabilã finan-
ciar era acea participare, dar impactul cultural era impor-
tant ºi merita orice efort. Noi, românii "vechi" pe aceste
tãrâmuri eram mândri cã þara din care ne trãgeam era
prezentã printre atâtea alte þãri de vazã ale lumii la Salo-
nul de carte de la Montreal. Trebuie spus, pentru cei care
nu a ºtiu, cã acest eveniment cultural este foarte popular

SALONUL DE CARTE
DE LA MONTREAL

Asociaþia Canadianã a Scriitorilor Români a fost prezentã ºi anul acesta la Salonul de carte de la
Bonaventure, salon aflat la cea de-a 34-a ediþie. 

Standul de carte al ACSR, bine echipat ºi poziþionat central, a cuprins numeroase noi apariþii editoriale.
Scriitorii au fost prezenþi la întâlnirea cu cititorii cu ocazia diverselor activitãþi organizate în cadrul Salonului
de Carte.

Joi, 17 noiembrie 2011, la sala 9, a avut loc lansarea de carte a trei autori. Cãtãlina Stroe a prezentat douã
volume apãrute anul acesta: "Cronici ºi cuvinte...rãspândite" (experienþe de viaþã, intense trãiri sufleteºti, în
care se cautã o cheie universalã la poarta cunoaºterii ºi înþelegerii a tot ceea ce ne înconjoarã) ºi "Centrul
vechi" (note biografice din Centrul Vechi, oraºul copilãriei ºi a visurilor tinereþii), ambele la editura Anca din
România.

Victor Roºca în "Experimentul Târgºor", editura Aspera din România, ne împãrtãºeºte despre experienþa
lui personalã petrecutã acum 60 de ani, în penitenciarul de 800 de elevi deþinuþi politici din Târgºor. Corina
Haiduc se afla la a doua apariþie editorialã în cadrul aceleaºi edituri Nemesis din Montréal cu volumul "ªi
copacii plâng uneori", culegere de eseuri asupra cãrora s-a aplecat cu deosebitã sensibilitate ºi spirit de
observaþie. Felicitãri tuturor ºi invitaþie deschisã iubitorilor de carte la Salon, care se încheie pe 21
noiembrie.

Corina Luca

NR. Rândurile de mai sus referitoare la Salonul de carte au fost scrise de colega noastrã Corina Luca înainte de închiderea
evenimentului. Au fost publicate ºi în ziarul Accent Montreal ºi îi mulþumim doamnei Simona Pogonat directoarea ziarului, pentru ajutor. 



în Québec ºi se situeazã pe locul doi în lumea francofonã ca
numãr de vizitatori (dupã cel similar de la Paris) cu peste
120.000 (!) în fiecare an. Deci nu trebuia trecut cu vederea.
Dar, din nefericire, þara noastrã a sãrãcit, a intrat pe mâini mai
puþin competente cultural (sã nu zic mai mult) ºi nu a mai avut
posibilitatea (sau guvernanþii nu au mai vrut) sã fie prezentã
printre þãrile în care cultura mai este încã la un loc de cinste.
Pentru noi, scriitorii români care dorim din toatã inima ca þara
noastrã sã fie cunoscutã ºi respectatã în lume, a fost un motiv
de tristeþe. Trebuia fãcut ceva. Ziarele canadiene se grãbesc
sã publice articole despre hoþii români prinºi în acþiune pe aici
ºi mai puþin despre valoarea ºi calitãþile noastre de popor
civilizat european (sunt convins cã unii nu vor fi de acord cu
mine). Aºa se face cã am hotãrât sã realizam noi, ce nu poate
face guvernul României actuale - sã ne prezentãm cu un
stand al scriitorilor români, la Salonul de carte de la Montreal.
Sã nu se uite ºi sã fie clar cã pe aici existã ºi români demni
de respectat, de valoare, care scriu cãrþi. Nu doi - trei (cazuri
de excepþie) ci mulþi, vizibili ºi organizaþi într-o Asociaþie de
scriitori - cum nu au multe alte naþii existente în Canada. Este,
dacã vreþi, ca un fel de reclamã pentru þara noastrã, o contri-
buþie modestã pentru a se menþine în acesta lume un oare-
care respect pentru acei oameni demni ºi inteligenþi de pe
lângã Carpaþi, pe care indirect îi reprezentãm.

Evident, nu la toþi românii de pe aici le place cã noi facem
acest efort de a participa la Salonul de carte de la Montreal,
de a umple acest gol de reprezentare a României în Quebec.
Mulþi români sunt total pasivi când este vorba de a se face
ceva în folosul comun, spre binele tuturor. Alþii, organizeazã
activitãþi culturale mãrunte, locale ºi ne tot invitã la activitãþile
lor, dar ei foarte rar participã la cele majore, importante, vizi-
bile pentru o societate întreagã, precum acest "Salon de livre
du Montreal". Sau sã cumpere ei o carte? Mai bine cumpãrã
un kilogram de brânzã. Unii, chiar dacã viziteazã Salonul de
carte, gãsesc justificãri sã ocoleascã standul românesc - de
exemplu, sunt deranjaþi de faptul cã unul dintre colegii noºtri
este prea insistent în a i se cumpãra cãrþile. Poate au drep-
tate, dar acel coleg (nu-i dau numele) care are 14 cãrþi în
limba francezã la Biblioteca Naþionalã din Montreal, face mari
eforturi financiare pentru a-ºi publica lucrãrile ºi încearcã ºi el
sã-ºi recupereze o parte din cheltuieli. Poate cã nu este un
geniu precum Eliade, dar pasiunea ºi perseverenþa lui pentru
scris meritã a fi apreciate. Deci, nu ne prea bazãm pe români

la cumpãratul cãrþilor - pe departe cei mai mulþi cumpãrãtori
de cãrþi sunt cititorii de limba francezã din Quebec. ªi apoi, nu
vânzarea de cãrþi este principalul nostru obiectiv, aºa cum am
explicat mai sus. O parte dintre noi scriu în francezã, o parte
ºi-au tradus cãrþile în francezã, deci ne-am adaptat locurilor în
care respirãm de-o viaþã, spre admiraþia sincerã a franco-
fonilor de pe aici.

Ce sã mai zic - românii din Canada sunt "pãsãri" cam ciu-
date. Nu sunt uniþi - îi urmãreºte "blestemul lui Herodot?" Îi
admit, ba chiar îi apreciazã pe cei care dezbinã în loc sã
uneascã. În alte þãri oare sunt la fel? Cei care câºtigã bine,
adicã cei "ajunºi" (medici, dentiºti etc.) în cea mai mare parte
nu vor sã mai audã de conaþionalii lor români, se izoleazã în
grupuri mãrunte. Nu le mai plac românii, sã nu mai vadã ro-
mâni. Uitã de unde au plecat. Alþii, apreciazã pe cei care folo-
sesc cuvinte dure la adresa lor - numai aºa le creºte interesul
pentru un autor. Dacã, de exemplu, aº generaliza în mod
intenþionat ºi i-aº "insulta" pe românii de pe aici numindu-i…
inteligenþi ºi culþi dar...absurzi, intriganþi, nepãsãtori ºi egoiºti
- cã nu-ºi înþeleg interesul de a fi uniþi, de a se ajuta reciproc
în interesul lor etc. oare ce s-ar întâmpla? Dacã aº scrie ceva
în genul unuia - Patapievici, un scriitor valoros, dar ciudat
(geu de scris ca el! - colegul nostru Corneliu Florea l-a criticat
destul), care ar fi reacþiile românilor? Cine nu a citit sau a auzit
de comentariile lui de genul - "românii sunt patibulari, Emi-
nescu este cadavrul din debara de care trebuie sã ne debara-
sãm, limba românã este bunã numai de înjurãturi" etc.? Spun
astea din memorie, dintr-o carte a respectivului care mi-a fost
recomandatã cu mult entuziasm de un român din Montreal.
Pentru aceste nãstruºnicii, Patapievici a fost promovat
preºedinte al I.C.R. adicã al Institutului Cultural Român! Dacã
aº scrie genul acesta, probabil aº stârni imediat interesul unui
mare numãr de curioºi, dornici sã citeascã insultele cu ochii
lor - deci popularitate prin atitudine negativã, exageratã. Dar
nu fac aºa ceva - nu mã intereseazã metoda. Sper încã sã ne
"trezim" treptat, sã rejectãm pe cei care ne dispreþuiesc, sã
fim ceva mai uniþi, sã facem eforturi în acest sens ºi astfel sã
ne fie bine la toþi. Utopie? Poate, însã este bine sã rãmânem
optimiºti - viaþa în Canada este grea, dar frumoasã.

Revenind la Saloanele de carte ºi la I.C.R. - am aflat pe
Internet cã România va fi prezentã la Salonul de carte de la
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Paris între 16 si 19 martie 2012. Lucru pozitiv, necesar, dar la
ce preþ? Zeci de mii de dolari? Þara este sãracã, nivelul de trai
a scãzut ºi compãtimim marea parte a românilor din România.
Nu ºtiu bine care este situaþia la Paris, dacã existã o organi-
zaþie de scriitorii de origine românã (la Paris respirã scriitori
de mare valoare precum Paul Goma, George Astaloº, Dumi-
tru Þepeneag, Jean-Yves Conrad ºi alþii) dacã este sau nu

implicatã în acel eveniment cultural (Salonul de carte) - din
nefericire nu ne prea cunoaºtem ºi nu comunicãm. Însã,
vorbind de Montreal, dacã acel I.C.R. ar colabora cu A.C.S.R.,
cu aportul nostru, cheltuielile pentru un stand ceva mai mare,
ar fi reduse la o fracþiune din costul de la Paris. Este o pro-
punere. Sperãm ca într-o bunã zi vom reuºi sã ne cunoaºtem,
sã colaborãm. 
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P.S.: La Paris existã o filialã a I.C.R. de nu ºtiu câþi ani. A se înfiinþa o filialã ºi la Montreal (aºa cum se vorbeºte), mai ales acum, când
þara este strâmtoratã financiar, mi se pare o utopie. Dar de ce nu s-ar muta acel institut de la Paris la Montreal pentru o perioadã de timp?
Nu ar fi interesantã - poate ºi foarte utilã o asemenea schimbare? 

P.P.S.: Am fost recent la Paris (vedeþi pozele... doveditoare) ºi am trecut sã vãd statuia lui Eminescu din Cartierul latin, lângã Biserica
Ortodoxã Românã din strada Jean de Beauvais. Priviþi cu atenþie statuia, ºi placa fixatã pe soclul statuii, acum câþiva ani. Câte greºeli depistaþi?
Ce credeþi? Ce pãrere aveþi despre statuie? Aºteptãm comentariile dumneavoastrã, pe care le vom publica în numãrul viitor al revistei. A.C.

Interviu cu
Dan Diaconescu

S-a întâmplat sã trec prin faþa ”Tribunalului Mare” din
Bucureºti, exact în momentul în care o mulþime de oameni,
sã fi tot fost vreo 500, cu steaguri ºi cu pamflete, scandau –
Partidul Poporului, Partidul Poporului, vrem dreptate , vrem
dreptate…! Erau oameni de diferite vârste, mulþi tineri – unii
þineau în mânã un emoticon – o mânã cu degetul mare în
sus (Tumbs up! presupun cã era simbolul Partidului Popo-
rului). În mijlocul acestei mulþimi de suporteri se afla chiar
simpaticul iniþiator al acestui partid, domnul Dan Diaco-
nescu. Pãcat cã nu am avut la mine aparatul de fotografiat
– dar am avut reportofonul, aºa cã, spunând cine sunt, mi
s-a fãcut loc sã ajung în apropierea olteanului meu (eu îi
consider pe toþi oltenii prieteni) ºi sã-i solicit un interviu pen-
tru românii canadieni, pe care îl puteþi ”auzi” în continuare.

Domnule Dan Diaconescu, sunt Alexandru Cetã-
þeanu din Canada ºi vã rog sã spuneþi câteva cuvinte
pentru românii din Montreal. 

Cu plãcere. Îi salut ºi pe aceastã cale ºi îi aºtept sã facã

schimbarea atât de necesarã aici, în România, în ziua ale-
gerilor. Noi ne bazãm foarte mult pe românii care trãiesc în
strãinãtate, ei ºtiu foarte bine ce trebuie fãcut aici, în þarã.
Pentru ei avem un plan extraordinar de bun – dorim sã-i
scutim de impozite ºi orice fel de taxe timp de 5 ani, dacã ar
reveni în þarã, ºi-ar face aici o firmã, ar învesti un minim de
bani ºi ar angaja mãcar o persoanã din rândul ºomerilor
români sau din rândul muncitorilor români. Deci noi ne
bazãm foarte tare pe românii din afarã ºi sperãm ca ei sã
contribuie substanþial sã salveze aceastã þarã. Douã – trei
milioane de români afarã, dacã ar vota, ar produce marea ºi
dorita schimbare – în primul rând UDMR-ul nu ar mai avea
acces în parlament ºi în al doilea rând - în fond cel mai
important lucru – în sfârºit, poporul ar fi mult mai bine
reprezentat. 

Vã mulþumesc domnule Diaconescu ºi vã doresc
mult succes! 

Acesta a fost scurtul interviu cu olteanul de la Caracal,
Dan Diaconescu. Aºa cum am spus, îi dorim mult succes la
alegerile din 2012! Ca oltean neaoº ce sunt, cred în capa-
citatea oltenilor de a face lucruri minunate, atunci când îºi
pun mintea ºi ambiþia la încercare. ªi sã ne amintim Imnul -
M-a fãcut mama oltean…!!!!
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Marþi, 6 decembrie, începând cu ora 13.30,  darurile
au dat nãvalã la Târgul de carte pentru ºcolari. Elevii din
clasele primare ºi gimnaziale au avut prilejul sã cunoas-
cã, de data asta, trei poeþi care au scris multe cãrþi pentru
copii, oaspeþi dragi ai Râmnicului: Vasile Groza, Victor
Gh. Stan ºi George Cãlin.  A fost o întâlnire de neuitat, cei
mai buni ºcolari primind în dar cãrþi din partea scriitorilor.
Poetul Vasile Groza i-a  delectat pe ºcolarii din salã cu
versuri  înmãnuncheate sub genericul „Pe genunchii buni-
cului” ºi cu câteva „Cântece pentru îngeraºi” în interpreta-
rea fiicei sale, renumita solistã ºi compozitoare Loredana
Groza. S-au organizat ºi câteva concursuri ad-hoc. Cei
mai isteþi dintre copii au primit ca rãsplatã cãrþi ºi CD –uri
cu cântece despre îngeraºi. 

Victor Gh. Stan, preºedintele Secþiei de Literaturã
pentru copii ºi tineret a Uniunii Scriitorilor din România,
s-a plimbat cu micuþii ºcolari prin minunata  împãrãþie a
Alfabetului Ghicitorilor, iar  George Cãlin, un amfitrion la
fel de darnic ºi primitor, dupã ce i-a întâmpinat pe cei mai
mici cititori în Palatul de Gheaþã cu poveºti, le-a dãruit din
partea lui Moº Crãciun peste o sutã de cãrþi cu sugestivul
titlu „ La poarta raiului”, o culegere de colinde româneºti
în alcãtuirea sa ºi a preotului protoiereu Bogdan Ionuþ
Stancu, apãrutã, recent, cu binecuvântarea PS Vicenþiu,
Episcopul Sloboziei ºi Cãlãraºilor. 

Întâlnirea poeþilor Vasile Groza, Victor Gh. Stan ºi

George Cãlin cu sutele de îngeraºi din sala mare a biblio-
tecii s-a încheiat într-o atmosferã emoþionantã,  cu sufle-
tele vibrând de voioºie. Totul a fost ca o poveste de la
suflet la suflet!

Cartea – cinstităCartea – cinstită
în Vâlceaîn Vâlcea

„În afarã de cãrþi nu trãiesc decât dobitoacele…”
Petre Þuþea

Biblioteca Judeþeanã „Antim Ivireanul”  din Vâlcea ne-a obiºnuit - ºi pe parcursul anului care se încheie – cu o
seamã de iniþiative demne de toatã lauda prin care cartea este celebratã asemenea marilor sãrbãtori.  Pentru cã,
într-adevãr, cãrþile nu sunt altceva decât niºte trepte pe care urcãm spre culmi, precum un savant.

Rememorez – ºi o fac deseori cu mare plãcere – întâlnirile de la Bibliotecã cu scriitori de valoare din þarã ºi de
peste hotare,  cu muzicieni celebri, cu oameni de ºtiinþã ºi artã etc.  Finalul  anului 2011 s-a anunþat din vreme cã
va fi  deosebit de bogat în evenimente. Într-adevãr, decembrie ne vesteºte cã a sosit chiar din primele zile
împovãrat cu daruri de preþ. Luni, 5 decembrie, la ora 10.00,  în holul de la intrarea în modernul Palat din Rm.
Vâlcea al poveºtilor ºi povestirilor de tot felul  s-a tãiat  panglica ediþiei din acest an a Târgului de Carte pentru
Copii ºi Tineret. Este al ºaselea an consecutiv când Biblioteca Judeþeanã „Antim Ivireanul” face acest dar
ºcolarilor de toate vârstele. Îi  îmbarcã într-o  corabie plinã cu  cãrþi ºi pleacã într-o cãlãtorie, timp de trei zile (5,
6 ºi 7 decembrie) pe vastul ocean  al cuvântului.  

Dupã deschiderea festivã, manifestãrile au debut cu un frumos cadou pe care Biblioteca l-a fãcut  ºcolarilor din
clasele primare:  talentata scriitoare vâlceanã  Janina Þenea  a prezentat cea mai recentã carte a  sa, „Poveºti
pentru oamenii mici ºi oamenii mari”. 

Poezii și cântece pentru îngerași

Scriitori la Târgul de Carte pentru Copii ºi Tineret: Vasile Groza,
Ioan Barbu, George Cãlin, Puiu Rãducan ºi Victor Gh. Stan

Înghesuialã la autografe pentru cãrþile... bunicului Vasile Groza
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Miercuri, 7 decembrie, ora 12.00, în Sala de conferinþe a
Bibliotecii Judeþene,  eveniment  cultural  de mare interes
pentru tineri liceeni ºi studenþi, dar ºi pentru adulþi:  întâlnirea
cu universitarul  clujean  Pompiliu Manea ºi cu cea mai re-
centã carte a sa „PEREGRIN PE CINCI CONTINENTE”. Cu
doar ºase luni în urmã  a revenit în þarã dupã o lungã cãlãtorie
în jurul lumii ºi a scris aceastã carte-monument.  Profesorul
Pompiliu Manea a parcurs 60.000 de mile strãbãtând trei
oceane ale lumii (Atlantic, Pacific ºi Indian), 30 de mãri,  câ-
teva zeci de þãri, trecând prin sute de insule, golfuri, strâmtori
ºi canale (Panama ºi Suez). A fost o cãlãtorie mirificã  în jurul
lumii pe care a întreprins-o cu modernul vapor Ms Amster-
dam. A plecat din Florida, cel mai fierbinte pãmânt al Statelor
Unite, din portul Fort Landerdale („Veneþia Americii”) ºi a
revenit tot aici, dupã ce a dat ocolul pãmântului. „Peregrin pe
cinci continente” este o carte scrisã cu nerv, având la bazã
minuþioasa documentare a unui autor inteligent ºi cu  talent,
care se respectã, precum ºi  însemnãrile sale zilnice, un
curajos peregrin în lumea largã, timp de 120 de zile. 

Prof. univ. ing. dr. Pompiliu Manea a mai fost oaspetele
vâlcenilor în câteva rânduri, în anii trecuþi. Domnia sa a reve-
nit în mijlocul acestora, la invitaþia Bibliotecii „Antim Ivireanul”
din Rm. Vâlcea, gazdã primitoare,  în debut de Undrea 2011,
în preajma marelui praznic al  Sf. Ierarh Nicolae, aducând în
dar iubitorilor de cuvânt, împreunã cu  minunata sa carte –
extrem de sensibilã, plinã de emoþii ºi simboluri – ºi  un film
documentar valoros, cu imagini inedite de pe continentele
lumii pe unde a cãlãtorit. În ambianþa festivã a renumitului targ
de carte pentru tineret, profesorul Pompiliu Manea a fãcut
publicã pasionaþilor de lecturã ºi de cãlãtorii din Râmnicu
Vâlcea  o lume unicã  din þinuturi îndepãrtate, civilizaþia prea
puþin cunoscutã din unele þãri vizitate în  cãlãtoria sa de patru
luni în jurul pãmântului. A fost susþinut ºi aplaudat pentru cura-
joasa sa hotãrâre de a intra în rândul renumiþilor cãlãtori în
jurul pãmântului, dar ºi al scriitorilor de cãlãtorii de un alt
împãtimit al acestora, dr. Radu Gabriel Dobrescu. Distinsul
medic, împreunã cu soþia sa, dr. Irina Dobrescu, a efectuat, în

2008, a treia cãlãtorie în jurul lumii din istoria þãrii noastre.
Sunt însã cei dintâi  români care au scris ºi publicat cãrþi de
cãlãtorie în jurul lumii. În 2009, au publicat volumul „O cãlã-
torie în jurul lumii”,  iar în 2010 ºi, respectiv, 2011, cãrþile  „Din
Africa în Þara Gheþarilor” ºi „Misterele Mãrii Egee ºi magia
Mãrii Negre”.  Pe câteva zile, pe 18 decembrie, vor da naºtere
unei noi aventuri de-a lungul ºi de-a latul pãmântului, pânã pe
5 mai 2012. 

Timp de 45 de minute, filmul lui Pompiliu Manea a fost
urmãrit cu viu interes de asistenþã. Filmul, ca ºi cartea,  are
acelaºi  titlu: „Peregrin pe cinci continente”. Dialogul scriitor –
cititori s-a încheiat cu întrebãri din partea celor prezenþi,
profesorul Manea rãspunzând cu amabilitate, într-o ambianþã
de caldã prietenie. 

Întâlnirea cu  profesorul-scriitor s-a constituit într-un
adevãrat spectacol al lumii,  într-o „cãlãtorie” de neuitat,  pe
care am fãcut-o  împreunã prin fabulosul univers, cunoscut ºi
necunoscut, al celor cinci continente vizitate de autor. Motiv în
plus de o mare bucurie intelectualã. 

*
Târgul de Carte pentru Copii ºi Tineret de la Rm. Vâlcea,

aflat în organizarea Bibliotecii Judeþene „Antim Ivireanul”,  se
înscrie  în galeria celor mai importante evenimente de tip
expoziþional din judeþele Olteniei (ºi nu numai),  specializat  pe
omagierea cãrþii, în scopul  realizãrii unei vii ºi intense
prietenii  între ºcolari de diferite vârste ºi scriitori.  Târgul,  pe
parcursul celor trei zile, a devenit un adevãrat spaþiu al
dialogului intercultural dedicat ºcolii.

Ocolul pământului cu profesorul
Pompiliu Manea
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Împlinind ºase decenii de viaþã la 28 decembrie 2011
(n. în Botoºani, 1951), Theodor Damian poate privi în
urmã cu mânie americanã, cãci a surclasat toate care
furã greutãþi, unele aparent insurmontabile. Lumina cre-
dinþei ortodoxe i-a fost fãclier statornic din clipa absolvirii
Seminarului Teologic de la Piatra Neamþ. Apoi, periplul
cãrturãresc, în spaþiile religioase din zona Moldovei, a
Bucureºtiului ºi a Ardealului, cu popas de revelaþie duhov-
niceascã la Sibiu i-a statornicit îndemnul de a-ºi continua
drumul culturii în mod expres.

În Elveþia, România ºi iar în Occident, preotul Theodor
Damian a cunoscut revelaþia scrisului, alternând fericit
biruinþa cuvântului religios, prin cenacluri ºi reviste de
comandament al limbii române, cu viaþa laicã sublimatã în
poezie sau eseu.

Oricum, dupã 1988, în perspectivã, devenind cetãþean
american, Theodor Damian s-a înãlþat în departamentul
religios al existenþei sale, dar nu a neglijat cultivarea
logosului în tipare admirabile, de referinþã, înregistrând un
crescendo vizibil de la volum, la volum.

În 2006, comentând antologia lui Ioan Petraº, intitulatã
adânc pe adânc, sacerdoþiu liric, Ed. Brumar, 400 de
pagini, observam cã slujitorii altarului se exprimau în poe-
zie ºi poeme cu totul altfel decât se ºtia la noi despre
scrierile poematice desfãºurate ºi decelate de la Dosoftei,
pe de o parte, Tudor Arghezi ºi Vasile Voiculescu, Nichifor
Crainic sau Vasile Militaru, pe de altã parte. Ca sã nu mai
vorbim de lirica gândiristã, ori de câteva capodopere ale
ardeleanului Ioan Alexandru. Mai întâi, trebuie fãcutã
precizarea de fond – între clasicii ortodocºi, care scriu
poezie, din interiorul stãrii de a fi, ºi laicii care se învred-
nicesc întru colaborarea cu spaþiul religios. Fiind structuri
diferite în perceperea timbrului religios ºi limbajele emise,
fiecare se prezintã în alte straie de notificare.

Fapt simptomatic, valabil ºi explicabil, chiar ºi în cazul
lui Theodor Damian, exilului românesc înainte de 1989
i-a fost cu desãvârºire interzis sã publice creaþii literare în
þarã. Notorietatea aparþine lui Mircea Eliade, Emil Cioran,
Eugen Ionescu, ªtefan Lupaºcu. Dar cazurile – oricum de
altã facturã a biografiilor! – Petru Dumitriu, D. Þepeneag,
Bujor Nedelcovici ºi mulþi alþii?

Aºa cã, dupã 1990, Theodor Damian a intrat „gata
echipat” în arealul matricial ca un poet format, pãstrând
mai mereu impulsuri teologale, unele de referinþã
universalã. Zestrea cuvântului tipãrit se regãseºte în ediþii

bilingve, semn de maturitate a limbii române care a gãsit
la preotul american cele mai adecvate echivalenþe. Douã
titluri: metaforã revelatorie – Liturghia Cuvântului (1989)
ºi Calea Împãrãþiei (2000) – parcã nu oferã totuºi, în
limba englezã, aceleaºi deschideri de orizonturi spirituale
ca, în limba românã: The Liturgy of the Word ºi The
Door to the Kingdom. Dar sã nu ne resemnãm!

Un titlu de contrapondere faþã de afirmaþia anterioarã
este – Dimineaþa învierii (1999)

Cele aproape o sutã de poeme se constituie ca o
hlamidã de identificare a biografiei sufleteºti ºi spirituale,
cãci dimineaþa învierii reprezintã, în primul rând, liberta-
tea rostirii cuvântului Dumnezeu ºi slujirea întru polimor-
fismul cãilor deschise omului de a se regãsi în comuni-
care cu Atotputernicul. ªi aceasta o spune un pãmântean,
al cãrui suflet, înãlþându-se la ceruri, va ºti ce a propo-
vãduit în numele Lui (vezi Vãmile pustiei, Un înger va
porni, Botezul cu foc º.a.).

Trei cuvinte embrion jubileazã de ramificaþii confor-
tabile, dezvoltând, în versuri libere, forme moderne de
rostire ºi de înfãþiºare a unor stãri de cugetare: Ilumi-
narea, Botezul, Cuvântul. Ele sunt rostite cumulativ sau
restrictiv, în toate cele trei capitole ale volumului. Pre-
zente direct sau în subsidiar, dispuse în 2-3 catrene, mai
rar, monobloc, ca un discurs sau expozeu, oferã fie un
obiect forjat (citeºte gând) sau scântei-licurici, semn al
trudei (argheziene), de a oferi un lucru finit („ªezi de-a
dreapta mea sã nu mã clatin / Când urcuºul e aºa de lung
/ Când pãmântul tremurã în naºteri / Când mã duc ºi
parcã nu ajung// În cãmara arsã de întuneric /Barba-mi
creºte zilnic tot mai alb / ªezi de-a dreapta mea sã nu mã
clatin / Dumnezeule, Cuvântul celãlalt” – Cuvântul celã-
lalt!)

Dar titlul volumului Dimineaþa învierii se regãseºte
desfoliat ºi în viaþa diurnã a omului, supusã reflecþiei ºi
observaþiei morale, ca îndemn ºi pildã, nicidecum parti-
zanat ºi cãinitor („Alergãm pe autostrãzile planetei / Ca
niºte posedaþi de duhuri strãine / Înghesuiþi de noi înºine
/ De frica mâniei ce vine // Nu ne mai cuprinde povestea
/ Cu-ntoarcerea în sânul humii / Ci doar privim cu nerãb-
dare / Spre dulcele sfârºit al lumii” –Alergãm).

Pãrintele este, cred în momentele de reculegere, un
homo ludens, ºi pare plãcut ca-ntr-un joc electronic, adicã
rece, prestidigitator. Douã titluri: Poem („Acesta este / un
poem despre idee / despre ideea de poem / despre

VÂRSTA ROTUNDĂ
A UNUI SCRIITOR -

TH. DAMIAN
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poemul de idee / despre ideea de idee”), Citind poezia de azi
(„Din când în când / Mai gãsesc câte-un poem / într-o idee /
din când în când / mai gãsesc câte-o / idee-ntr-un poem”)

În toate ipostazele lirice sau epico-lirice se simte însã cum
pulsaþiile pentru decojirea nuanþelor degajate de Cuvânt sunt
dirijate de Theodor Damian spre filosofie ºi moralã, toate fiind
o „carte de învãþãturã” atât pentru credincioºi, cât ºi pentru ne.

Volumul din 2000 – Rugãciuni în infern – propune încã
din titlu (voluntar sau nu!) un fel de coincidentia oppositorum.
Predominanþa laicului, a oricãrui profan care împinge obser-
vaþia directã sau imaginatã, spre transformarea gândului în
imagine ºi apoi în idee, coborând-o în cuvânt, recheamã tot
felul de exerciþii similare din creaþia modernã - interbelicã în
parte ºi contemporanã poetului. Numai cã pregãtirea
teologalã nu stã pasivã în întreg volumul, dã clinchet la
clopoþel ºi lexicul religios coboarã cu asuprã de mãsurã ( de
lexic mistic, nici nu poate fi vorba!).

Din nou, certitudinea în puterea iradiantã a cuvântului în
contexte de viaþã ºi de gândire, îl conduce spre o autodefinire

memorabilã: „Mi-am dedicat timpul liber / cuvintelor / am
devenit un jucãtor ahtiat / am învãþat sã le pun pe categorii, /
în ordine alfabeticã, cronologicã / pe discipline ºi geografii / le-
am trecut prin mai multe confesiunii / sã vãd forma pe care o
au / le-am afierosit Domnului / în formã de rugãciuni, / pânã
când un cuvânt s-a crãpat / ºi-am cãzut în el, în adânc / adânc
de cuvânt / acolo m-am pierdut / dar e ºi singurul loc / întru
care sînt” – Adânc de cuvânt.

La o lecturã fugarã, de suprafaþã, poemul este unul de
notaþie, de consemnare a unei stãri de a-ºi petrece timpul
rãmas în afara obiºnuinþelor. Deci, o mãrturisire, o filã de
jurnal... a unui cogito ergo sum.

La o lecturã de profunzime, cuvintele trec prin mai multe
confesiuni – în formã de rugãciuni. Dintr-odatã, viziunea ini-
þialã se curbeazã, iar elicea imaginarului (ca la o extragere de
loto – în maniera lui Nichita Stãnescu!) opreºte un cuvânt
predestinat, în care va locui de aici înainte însuºi poetul.

În laicul omului cultivat se aflã ºi rubaiatele lui Omar
Khayyam ºi indignarea cã strãmutarea insulei Ada-Kaleh s-a
realizat fãrã sã se punã un semn mãnãstiresc undeva, mãcar
prin apropiere „ca sã se ºtie / de unde, de când ºi de ce”.

Poetului nu-i sunt strãine înþelesurile filosofiei din întâlnirile
cu Mihail Pselos la o ceaºcã de cafea, nici toamnele de la
New York ºi câte alte „americanisme” pe care le asociazã,
involuntar, realitãþilor din Botoºani.

Multã poezie de notaþie gãsim în acest volum postmodern,
cu titlu oximoronic, mereu aerisitã prin fuga unei sintaxe
supravegheate îndeajuns.

La ºase decenii de viaþã numai poetul (vorba lui Emi-
nescu) „Trece peste nemãrginirea timpului: / În ramurile
gândului, / În sfintele lunci, / Unde pãsãri ca el / Se-ntrec în
cântãri”.

N.B.
Ar fi de dorit ca referinþele critice privitoare la operã sã fie

datate ºi însoþite de toþi indicatorii ºtiinþifici cunoscuþi.
Istoria literarã are nevoie, în primul rând, de documente!
Interpretarea, pro causa, dupã aceea.

O determinare a specificului identitar
de culturã majorã, cel puþin în Europa, a
reprezentat-o circuitul comparaþiei te-
meinice. Când ea s-a realizat cu dus-
întors, de cãtre traducãtorii cunoscãtori
de limbi strãine – fãrã sã existe un tratat
anume în aceastã privinþã (deºi ten-
tative existã la nemþi, italieni, francezi),
beneficiarii, cititorii sã zicem, au avut
bucurii nenumãrate. Semioticienii sunt
cei care au vãzut textul, nu numai în
latura lui conþinutistã, emanând idei sau
profunzimi de viaþã esteticã, neapãrat, ci
ºi relaþiile atât de specifice ale combi-

nãrii consoanelor cu vocalele. Specu-
laþia în sine nu este arbitrarã, ci sen-
zualã, pânã la scheme de înþelesuri, in-
trate în actul comunicãrii, fie în prim-
plan, fie secundar, fie în discursul de
escortã. S-a ajuns pânã acolo, încât
chiar titulatura unei opere de creaþie sã
aibã o explicaþie ºi o motivaþie. Eu cred
cã modelul, inspiraþia ca atare, l-au ofe-
rit pictura ºi sculptura, primele arte care
au cifru polivalent. Ele sunt arte mute
care solicitã hermeneutului putere supe-
rioarã de concentrare pentru a se lãsa
interpretate ca sã intre, mai apoi, într-un

act de comunicare.
Epocile moderne, începute din peri-

oada medievalã, au inclus literatura
care are o gramaticã deschisã, ºi din
timp, în timp, modificatã în dinamica ei
existenþialã. Aici trebuie incluse miºcã-
rile literare, doctrinele curentelor, temele
eterne, universale, ºi, desigur, circulaþia
operei(lor).

Incipitul acestor note critice sau pre-
liminarii mi-au fost dictate de cartea
Doamnei Mariana Istrate, intitulatã
Incursiuni blagiene, Ed. Casa Cãrþii de
ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2011, 107 pagini.

Dora Groza

„ÎN BÂRLOGUL LUI FAUST”
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Titlul este o ingenioasã nadã (etimo-
logic < lat. incursio, -onis, în francezã,
incursion) pentru a se deconspira, în
finalul lecturii, cã scuzele de început au
rãmas doar de promenadã, textul în
tãria lui, documentarã ºi interpretativã,
rãmânând de referinþã în bibliografia
despre Blaga. La o altã ediþie jubileu
Blaga (1895-1961) se poate realiza o
însumare sau reunire de comunicãri
ºtiinþifice, din þarã ºi din strãinãtate,
care, ipso facto se va amplifica pânã în
2061, devenind, de ce nu?, de mãrimea
ºi de importanþa cãrþii lui Dimitrie Vata-
maniuc, din 1977. Lucian Blaga (1865-
1961). Biobibliografie, Ed. ºtiinþificã ºi
enciclopedicã, Bucureºti, 764 pag.

Definiþia avizatã a cuvântului incursi-
une a fost formulatã de I.-Aurel Candrea
(prezent în Craiova, între 1903-1904, ca
profesor de limba francezã la Gimnaziul
„Fraþii Buzeºti”, astãzi devenit Colegiu
Naþional) în Dicþionarul enciclopedic
ilustrat „Cartea Româneascã”, împre-
unã cu Gh. Adamescu, 1926-1931:
„studiu, lucrare, cercetare fãcutã de un
învãþat într-o direcþie în afarã de specia-
litatea sa”. Aºa cã lexemul incursiune se
desfoliazã în primele douã capitole,
desigur, dupã Preambul. De fapt, o pu-
nere în temã, ex cathedra.

În declaraþia de motivaþii se aflã do-
minant termenul metaforã, un epicentru
de retoricã aplicatã, cu o vechime
secularã. În timpul celor douã veacuri al
XIX-lea ºi al XX-lea, semnificaþiile ei au
devenit fluctuante ºi, în bunã parte,
dislocate, de expresionismul austriac ºi
german, ca ºi de mutaþiile operate de
avangardã, futurism, suprarealism.

Mã vãd nevoit sã remarc – fie ºi în
trecere – lucrarea din 1885, publicatã în
1887, a lui Lazãr ªãineanu (1859-1934)
intitulatã Încercare asupra semaseo-
logiei române. Studie istorice despre
tranziþiunea sensurilor. De ce?

Pentru cã, dupã autoarele Dicþiona-
rului de lingviºti ºi filologi români,
Jana Balacciu ºi Rodica Chiriacescu,
Ed. Albatros, 1978, ªãineanu a fost
remarcat de Hasdeu, la cursurile lui de
filologie comparatã, îndemnându-l în
aprofundarea studiilor lingvistice.

„Potrivit teoriei lui A. Darmesteter
(…), schimbãrile survenite, în timp, în
sensul unor cuvinte, se datoreazã urmã-
toarelor trei procese: utilizarea meta-
foricã a cuvintelor, lãrgirea ºi restrân-

gerea sensului.”
Eu cred cã autoarea a strecurat cu

abilitate ºi cu acribie informaþia de bio-
grafie, mai întâi în periplul turistic al ado-
lescentului Blaga, pânã la descoperirea
Italiei, iar în timp, a valorilor de artã ºi de
literaturã. Apoi, a pãrãsit cunoaºterea
nemijlocitã, deoarece cultura cãpãtatã
în orizontul de studiu, de cercetare ºtiin-
þificã, de misiune diplomaticã sã-l deter-
mine sã-ºi aplice sieºi implicaþiile crea-
tive ale bipolarului: genul proxim ºi dife-
renþa specificã. Adicã depãrtarea ºi
apropierea prin comparaþie, de luare în
posesie a spiritului creator, versus
originalitate.

De la Eugen Todoran citire, pentru
Lucian Blaga, autenticitatea a venit din
mit, ca formã de cunoaºtere. Mitul, nu
numai în poezie, cât ºi în teatru, i-a de-
venit centru generator „binecuvântat ºi
rodnic ca stratul numelor”. 

În 1937, la un an de la primirea ca
membru activ în Academia Românã (la
propunerea lui Sextil Puºcariu), Blaga
pãtrunsese în miezul culturii europene
din þãri ca Austria, Germania, Elveþia,
Italia, Franþa. Lângã volumele de poezii
apãrute, s-au adãugat piesele de teatru,
iar din ianuarie 1936, încep sã-i aparã
componentele de filozofie: Orizont ºi
stil, primul volum din Trilogia culturii.

De la lucrãri lexicografice italiene,
Doamna Mariana Istrate inventariazã
prezenþele Blaga (adãugând, confra-
tern, nume ºi de alþi scriitori români
pânã aproape de contemporanii noºtri)
ºi nominalizeazã revistele ºi ziarele
româneºti care au gãzduit impresiile ºi
comentariile poetului despre cauzã,
precum ºi traducerile efectuate de poet.
Vezi antologia Din lirica universalã
(1957). Aici figureazã Dante, Petrarca,
Michelangelo. Autoarea pune în cum-
pãnã cã Blaga „a cunoscut cu adevãrat
limba italianã”.

Intrând în analize de profil, adicã ale
stilului, cu toate componentele lui
subiacente, Doamna Profesoarã, citind
în original textele, comparã ºi constatã
juisãri în spre corect ºi în spre impresie
calchiatã (exemplele îi aparþin). Nu se
ezitã a se afirma cã ulteriorii traducãtori
români au alte variante mai bune la
aceleaºi texte. Firesc, numãrul lor este
în creºtere.

Poate cã prin spiritul devenirii lui
Blaga drept om de culturã totalã – poet,

dramaturg, filosof, eseist, diplomat,
profesor – ar fi fost legitimat ca el sã
primeascã în 1956 Premiul Nobel. Însã
camarila politicã din þarã, ca ºi din
strãinãtate s-a fãcut luntre ºi punte ºi a
zis în Occident: NO! (alt caz, cu peripeþii
notorii, s-a înregistrat ºi pentru Mircea
Eliade!).

Fie în trecere, notez cã am primit de
la Dan Romaºcanu, director al revistei
„Dorul”, la care, lunar, am colaborat 17
ani, cu diverse texte de criticã literarã,
din Danemarca, o ediþie Blaga – trilingvã
(danezã, francezã, italianã).

Poemele luminii ºi Paºii Profetului
au fost traduse în italianã, în 1996,
1997, de Eugen Lozovan, iar dupã dis-
pariþia lui, Paola Polito, lector de italianã
la Craiova, a mai oficiat acelaºi gest de
traducãtor pentru În marea trecere
(1998), Lauda somnului (1999), La
cumpãna apelor (2000).

Relaþia lector-autor într-o traducere
este extrem de complexã ºi dupã cum
spunea Paul Ricoeur „hotãrâtoare
rãmâne „Ospitalitatea lingvisticã” (apud
Mariana Istrate).

Ca o micã parabolã, autoarea repro-
duce un text mãrturisitor al lui Blaga în
aceastã privinþã: „Traduc întotdeauna.
Traduc / În limba româneascã / Un
cântec pe care inima mea / mi-l spune,
îngânat suav, în limba ei”.

Modele de diferenþiere a traducerii
unui text blagian – Eu nu strivesc
corola de minuni a lumii – aparþin lui
ªtefan Damian ºi Bruno Rombi, Sauro
Albisani, Viorica Bãlteanu, Rosa del
Conte ºi Marco Cugno.

Cercetãtoarea constatã cã trei cu-
vinte ale poemului corolã, lume, a strivi
au ridicat dificultãþi vizibile în traducere.
La o primã constatare „toate soluþiile
propuse în titlul versiunilor italiene men-
þin metafora revelatoare… Precum ºi
prezenþa lui eu, simbol al cunoaºterii
luciferice ºi a altora, simbol al cunoaº-
terii paradisiace”.

Teoria misterelor pe care ni le
planteazã zilnic universul, exterior nouã,
ne împinge spre o stare de contemplare
interioarã, în care acel eu se desfoliazã
freudian, am zice noi. De aici, relativi-
tatea cunoaºterii pe atâtea cãi. 

Aºadar, o radiografie a traducerilor
italieneºti, realizatã tot prin… compa-
raþie! Ea departajeazã, dar nu trebuie sã
ierarhizãm… calitatea!
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Dacã primele 50 de pagini se situ-
eazã sub protecþia filologului aplicat pe
text, ca la seminar, urmãtoarele douã
capitole aparþin cumva teoreticianului
care pune sub lupã douã concepte
extrem de alunecoase în teoria literarã:
realitate ºi ficþiune, autobiografie ºi
imaginaþie etc.

Acestea ºi încã multe altele, deri-
vate, se aplicã, mutatis-mutandis, roma-
nului Luntrea lui Caron (1990).

Nimeni ºi niciodatã, în sec. al XIX-lea
ºi al XX-lea, nu poate, ºi nici nu trebuie
în cele din urmã, sã cuantifice câtã

realitate ºi câtã imaginaþie existã în cele
peste o sutã de tipuri de romane (clasi-
ficare ºi determinare din multe unghiuri
de vedere). Toþi teoreticienii din sec. al
XX-lea din Europa, hãis-cea, cum ar fi zis
Creangã, greu la deal cu boii mici (a se
citi teorii aplicate romanului de n feluri
plus 1). Tot Aristotel, purtãtor de cuvânt
reînviabil al lui Socrate, a impus mimesis
ºi catharsis (vezi Hegel sau Auerbach).

Luntrea lui Caron rãmâne un roman
sentimental orientat biografic. Cum
Blaga a ieºit din nacela familiei, filosoful,
versus Axente, a întâlnit-o pe Ana, soþia
prietenului meu, cum zice un ºlagãr
pãtruns ºi în muzica uºoarã de la noi.

Ca orice idilã, încropitã la o vârstã a
reflecþiei ditirambice, autorul ºtie cum s-
o „decojeascã” (preluãm un cuvânt din
Günter Grass). Se apropie, din castelul
gândirii sale de gheaþã, de Emil Cioran

sau Constantin Noica – mai practici sau
visând a fi practici!

Matricea de formare a spaþiului floral
din imaginaþie este compusã, de ce nu?,
arbitrar, din locuri ºi geografii cunoscute,
ca în jocurile de-a v-aþi ascunselea. Fil-
mând, ei realizeazã seducþia privitorului,
obligându-l sã deducã. ªi e bine!

Aceeaºi nuieluºã de alun o plimbã
Doamna Mariana Istrate la nivelul
structurilor personagiale. Fiecare în
parte, personajele cu platoºã de mit, se
comportã ca sororalele lor din poveºti
sau din basme ale lui Creangã, ori ca

personajele lui Eminescu, proiectate în
proza romanticã. Dupã nuvelistica lui
Mircea Eliade, romanele istorice ale lui
Vintilã Horia, C.V. Gheorghiu – contem-
porani pentru un timp ai lui Blaga, a fost
inculcatã expresia realism fantastic.
Proiecþia în imaginar a lui Blaga, dacã
nu luãm în calcul toponimia, se des-
prinde din onomastica, denominarea
personagialã. Aici este cãrturarul, care
ºtie sã urce de la prototip, pânã unde
începea clasificarea lui Eugenio d’Ors.

Noi ºtim cã Profesoara Mariana
Istrate este autoarea cãrþilor Numele
propriu în textul narativ (2000), Scrip-
tor in fabula (2002 – de la Umberto
Eco, citare!), Percorsi del nome
(2002), Strategie denominative in
letteratura (2011).

Ei, uite aºa descoperim nexul cauzal
al pledoariei, chiar dacã nu înfocate,

pentru a-l defini pe Blaga drept ono-
maturg. De la simple etichete, banale,
numele ca atare „se încarcã de semni-
ficaþii conotative, deduse din semantica
generalã a textului”.

Oricum am comenta romanul, el se
încadreazã în literatura autobiografis-
mului de tip tradiþional, cu o schemã
clasicã: cuplul, plus intrusul. Sagaci-
tatea familiei cu puls temporar întrerupt.
Cu perspective de reluare pe cont
propriu. Blaga parcã zice în subsidiar:
frumosul literar, frãmântat în aluatul
vieþii, trebuie salvat prin experienþe
unice. Altfel, cade în derizoriu!

În aceste vremuri – nu numai din
România, ci ºi din þãrile care fac parte
din Uniunea Europeanã, apariþia cãrþilor
cu pledoarie accentuatã pentru culturã
se constituie într-un act major de
turbulenþã a mediocritãþilor ºi subdez-
voltãrii politicianiste. La noi, vulgaritatea
ºi demagogia au ajuns plasã de pescuit
voturi sau ºi mai josnic – plase de pãjani
otrãvitori care îºi aratã mandibulele pe
calea undelor ºi a imaginilor, nãucind ºi
pe cei puþini interesaþi de alte deter-
minãri ale vieþii.

Dacã ieri, în cei 25 de ani ai bloca-
jului de comunicare fireascã, cuvântul
nefârtate era vãzut ca periculos, prove-
nind din vrãjitorie ºi aruncat în misticism,
taxat ca duºmãnos, atentând chiar la…
siguranþa statului (deºi tocmai aici ar fi
fost de trebuinþã!), dupã 1990, el a
dispãrut ca un OZN! Noroc cã el trãia în
toate dicþionarele explicative ºi poate în
cadrul vreunui curs de gramaticã isto-
ricã sã-ºi fi dezvoltat sensurile prin-
cipale. Ca orice cuvânt compus – de pe
vremea conlocuirii româno-slave –
având prefix ºi sufix participial –at, pro-
vine din (p)ohratim <brat? „frate”.

Este drept cã funcþiile sale de aºe-
zare în text s-au revelat la început în
folclor. Mai întâi, în timpuri strãvechi, în
spaþiile locuite de aromâni, meglenoro-
mâni, istroromâni – deci în sudul Du-
nãrii. Cum dacoromânii ºi-au dezvoltat
dialectul devenind limbã, zeci de cuvinte
din convieþuirea slavo-românã au trecut
în limba românã, pãstrându-se pânã la
întâlnirea cu mari arhitecþi, cum a fost
Blaga, Mircea Eliade, Romulus Vulcã-
nescu ºi alþii care l-au pus în lucrare. ªi
astfel, de la zidirea lumii, pierzându-se
actualitatea lui semanticã, a trecut în
sfera sacrului, lãsând în urmã profanul.

Dora Groza
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În acest orizont de vieþuire l-a gãsit
Blaga, cel care a adâncit gândirea ma-
gicã, alãturându-se conºtient, dincolo
de tribulaþiile cuvântului, celorlalþi cerce-
tãtori occidentali în domeniu.

În þãrile Americii de Sud, în Africa, în
unele þãri din Asia, mitologia este mereu
descoperitã ºi, adesea, impusã torþionar
ºi prin religie. Am citit într-o carte despre
secte, cã în lume se cunosc 5000, dintre
care 2000 sunt în U.S.A. Aºa cã împãr-
þirea enoriaºilor în buni ºi rãi, fãcutã,
desigur arbitrar, diavolul, cuvântul nefâr-
tate, cu al doilea înþeles, prolifereazã
magistral, el fiind implicat în legi, doc-
trine, comportamente ºi grupãri decizio-
nale statornice.

Primitivitatea aceasta a rãului deci-
zional a devenit plagã pentru toþi mo-
dernii. Literar, numai varietatea stilurilor
îi mai poate face faþã. Autoarea se
opreºte benefic, în limite ºtiinþifice, asu-
pra a zeci de rãspunsuri formulate într-o
comunitate de români când au fost între-
baþi cum reacþioneazã la auzul cuvântul
drac. Cum multe dintre ele au vizibilã
tentã stilisticã, autoarea precizeazã
ingenios cã punctul de plecare s-a gãsit
într-o comparaþie, metonimie sau
sinecdocã. În bunã parte, inspiraþia lui
Blaga dintr-un strat lingvistic strãbun se
afiºazã în piesa Arca lui Noe.

Reproduc citatul formulat de profe-
soara Mariana Istrate, referitor la antino-
mia fârtate – nefârtate: „prin urmare, la
Blaga, [este] o strategie textualã imagi-
natã pentru a sugera necesitatea con-
trariului ca întregire”.

Se impune, cred, sã subscriem unei
constatãri minunate formulatã de N.
Steinhardt: „Existã la poporul român – ºi
etnologul Blaga a înþeles-o foarte
lãmurit – între cunoaºterea paradisiacã
ºi cunoaºterea lucifericã, una interme-
diarã ºi compusã: cea cripticã ºi miticã”.

Ultimul studiu dã mãsura preocupã-
rilor ºtiinþifice actuale ale cercetãtoarei
Mariana Istrate – semioticianul, profe-
sorul de literaturã universalã ºi com-
paratã. Cunoºtinþele sale în domeniu
vizeazã poemul Ulise. De la Homer
încoace, Odiseea a fost cea mai
interpretatã carte a lumii, în toate pe-
rioadele care i-au urmat, dupã desco-
perirea sa ca text. Desprind, reamintind,
douã direcþii tematice frecventate asi-
duu: cãlãtoria ºi denominarea, adicã
titlul. Acesta din urmã rãmâne un su-

biect deschis pentru multe decenii, chiar
dacã depoziþiile semioticienilor sunt pe
cale de a fi apuse, reinterpretate ºi, în
consecinþã, dislocate de alte mode
teoretice venite de peste ocean.

Într-o vizitã fãcutã lui Blaga în 1953,
pe când era… bibliotecar, la Cluj-
Napoca, Nicolae Balotã, preaînvãþatul
veacului al XX-lea, nota în cartea
Labirint (1970): „uneori citea câte o
poezie pe care tocmai o scrisese,
precum acel tulburãtor Ulise: „Deºartã
nãscocire / e vorba ce se þese”.

În înþelesurile de suprafaþã, ca ºi în
cele de profunzime, ori colaterale, ori de
însoþire, Blaga dezvoltã ideea degajatã
din spusa lui: sã stãm în necuvânt!

Îndemnul la tãcere, când reflecþia
capãtã dimensiuni metafizice, trecând în
ireal, într-un cosmos pãtrunzãtor, l-am
întâlnit ºi la Goethe, al cãrui Faust a
cunoscut o traducere ºi de cãtre Blaga.
Citim, citându-l pe acelaºi Nicolae
Balotã din articolul În bârlogul lui Faust
(titlu pe care l-am împrumutat ºi
materialului nostru):

„Ce e de faþã, vede-se ca-ndepãrtare
ªi ce-a pierit, aievea e ca o izbândã“.

(Închinarea lui Faust)

Al ºaptelea capitol se vrea mai mo-
dest de îndatã ce autoarea îl intituleazã
Însemnãri asupra corespondenþei dintre
Lucian Blaga ºi Ion Breazu.

Un excurs de naturã istoricã vizeazã
începuturile corespondenþei scrise în

Europa – de la Alceu, Tucidide ºi Aristo-
tel, pentru a se ajunge, la epistole Blaga
– Ion Breazu. Scrupuloasã din obiº-
nuinþã didacticã, se apreciazã indicii de
comunicare privind formele de adre-
sare, de încheiere, de mãrturisire des-
pre „traiul“ ºtiinþific, despre colegialitate
ºi ne, îndemnuri la scris, pãreri despre
ce s-a publicat, climat cultural, politicã,
în þarã ºi la ambasadele din Elveþia,
Varºovia, Lisabona, polemici, atacuri.

Mãrturisesc cã m-aº fi aºteptat sã
gãsesc reproduse câteva din aceste
epistole, mai cu seamã cã în 1995,
Mircea Curticeanu a publicat corespon-
denþa dintre cei doi.

*
*   *

Tot ce-am întreprins aici se constituie
ca un survol de prezentare, secvenþial
pentru fiecare capitol în parte, fiindcã
ele au o bine gânditã departajare. Unita-
tea lor, arc peste subiecte, se datoreazã
lui Blaga, preocupãrilor sale polimorfe ºi
profesoarei Mariana Istrate de la Cluj
care a adaptat un ton sobru, adesea
academic, specializat ºi aplicat.

Comentariile sunt ale unui specialist
pro domo ºi acceptãm titlul de incursiuni
doar într-un înþeles militar: „deplasare
pentru a cunoaºte, a cerceta“.

Dânsa a fost în universul lui Blaga,
nu odatã, ci de ºapte ori – numai în
aceastã carte – a vãzut ce „orizont ºi
stil“ existã, apoi a venit sã ne releve
câteva „diferenþiale divine“.

Dora Groza
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La Porþile Cuvântului
La tronul preasfântului
Am venit sã mã-nchin ºi eu
Mânatã din urmã de zeu

M-am spãlat din cap în cãlcâie
Cu zeamã de cuvinte – amãruie

În loc de veºminte
Cuvinte
Cuvinte

M-am împodobit febril
Bucuros ca un copil

Sã am curaj m-am îmbãtat
Cu cuvinte de cãpãtat

Fac acum plecãciuni ºi zâmbesc
La Scaunul împãrãtesc
Cu limba tãiatã zvâcnind nebun

(Hohotul de plâns îl sugrum)

Anul acesta, 2011, a apãrut cartea cu poeme
bilingve (românã – maghiarã), ”ZODIA
LUPILOR”, în maghiarã ”FARKASOK
CSILLAGJEGYE”, autoare, Sânziana
BATIªTE, traducere Simone GYÖRFI, ed.
Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj – Napoca, 2011.

Sânziana Batiºte (pseudonimul Mariei –
Felicia Moºneang; nãscutã la Brad,
Hunedoara) este poetã ºi prozatoare.
Membrã a Uniunii Scriitorilor din România.
Volume: Zodia Lupilor, 1999, Miei de luminã,
1999, Doine ºi dore, 2001 (Ed. Clusium, Cluj
– Napoca); Dulce Arizona, 2002 (Ed.
Cãlãuza, Deva); Pãºunile zeilo. Haiku. Les
pâturages des dieux, 2007, Odaie sub cer,
2007 (Ed. Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj –
Napoca). Prezentã în antologii.

P o e m eP o e m e
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PERSONAJELE

GÂRLICI – burlac, proprietar de bodegã
ALI ªTEFÂRÞÃ – istoric si critic literar
NAE PREPUÞÃ – poet cu pretenþii
GHECURCU – poet înfumurat
IOAN ªT. RULÃ – poet cu pretenþii de geniu
MILU LALITRÃ – poet ºi jurnalist
CONU JORJ AMIR – prozator
A. CARCALETE – jurnalist
BREAZÃ V. KIL – referent amestecat în lumea
culturalã
ªTEFAN IANACHE – autor de carte 
ÞOI D. ÞOI – pasionat de orice
GHICI – vecin cu Gârlici
RETA CURCUBEA – redactor la Editura „Sus“
MÃRIA – femeie de serviciu la bodega lui Gârlici
O ÞIGÃNCUªÃ – cerºetoare
UN ÞIGAN – cãutãtor de chilipiruri
UN RUDAR (care vinde rogojini)
O RUDÃREASÃ (care vinde fuse)

ACTUL I

Scena I
Gârlici aranjeazã halbele, apoi feþele de

masã… Fluierã prin cârciumã, priveºte când la
ceas, când la partea dorsalã a Mãriei, femeia de
serviciu care ºterge podeaua, când la cãrþile
aranjate în rafturile de lângã tejgheaua cu bãu-
turi. Se apropie de ultimul raft, vrea sã ia de
acolo o carte, dar se rãzgândeºte. Îºi pune într-
un pahar, cam de un deget, þuicã, îºi clãteºte
gura ºi o scuipã într-o chiuvetã.

GÂRLICI: Ptiu! Fir-ai a dracu! Poºircã! Cum
de-o putea ãºtia s-o bea? Cicã, alcool cu aromã

de þuicã! Un drac! Pufoaicã! Pute a rahat de la
combinat!

MÃRIA: Pentru orbeþi! O sã ajungi în fundul
iadului! Au chiorât ãºtia pe jumãtate! …ªi-au
surzit definitiv.

GÂRLICI (se apropie de femeie ºi o ciupeºte
de fund): ªtii tu?!

MÃRIA (îi îndepãrteazã mâna): Pãi aflã cã
ºtiu!

GÂRLICI (cu ochii parcã lipiþi de fundul
femeii): ªtii?… Pãi dacã tot zici cã ºtii, ia zii ,,cât
fac, fã, patru ori cinci?“ Mãrie, cã tot te crezi tu
deºteapta neamului, ,,care e, fã, capitala Portu-
galiei?“

MÃRIA (uºor indignatã): ,,Însoarã-te, mã,
târziule, ºi nu mai lozi aci, cu copiii, cã ai ºi-
nceput sã iei culoarea cerii.“

GÂRLICI: ,,Pãi, gãseºte-mi tu una care sã-mi
placã ºi sã-mi pupe mâna la comandã, cã acum
o iau.“

MÃRIA: ,,În nãdejdea aia, vezi sã nu te pupe
moartea rece.“

GÂRLICI (aratã spre raftul cu cãrþi): Sorescu!
Mare! Mare de tot!

MÃRIA: Cunoaºtem! Rânduieli! Cã doar de-aia
am pierdut timpul pe-aici! Dar nu schimba vorba!
Moartea o datã vine! Muiere n-ai, copii de
unde?… Testament nu vrei sã faci? O datã închizi
ochii ºi dus eºti… Apoi, praful ºi pulberea!!

GÂRLICI: Ai vrea tu! Numai cã în mine zace
nemurirea. Ia uite: trecutul, prezentul, viitorul.
Eternitatea, cum s-ar zice, în podul palmei!… ªi
pe rafturile din faþã!

MÃRIA (se aprobã): E, da! Poate ãia de la
„Eternity“?! Ãia da! N-am ce zice, firmã seri-
oasã! Te aranjeazã, te îmbãlsãmeazã… Sunt pe
mânã cu popa Ibric… Face ãsta o zeamã de

Preţ pe dispreţ 
Cartea se dedicã Domnului Prof. Univ. Dr.

Marian Barbu ºi familiei sale
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busuioc!… Domnule, minune mare! I-o toarnã în
burtã, pe nãri, mortului, înainte de-aº da duhul.
Cicã sã-i dea miros ,,de veºnicie“… E, ºi sã fie
primit bine acolo, sus…

GÂRLICI: Cine, fã?
MÃRIA: Sufletul! Cã dumneata ºi ãºtia care trec

pe-aci, spurcaþi cum sunteþi, la doi metrii ºi o þârã…
În pãmânt de-l galben! Am auzit, mai nou, cã ºi ãsta
ar vindeca! Am eu o babã pe scarã, bea, a dracului,
în fiecare searã, câte o oalã, ºi apoi: ,,Muicã, asta
da busuioacã! Dumneata ce zici?“

GÂRLICI: Mãrie, baba se drege cu vin de
Bohotin! Ia sticla, în fiecare zi, de la mine! Au, au!…
Fir-ar a dracu de carte sã fie!

MÃRIA: Mãi, domn’ Gârlici, am vãzut cu ochii
mei. Pãmânt de-l galben, luat de la farmacie. …Dar
mai ºtii?! A, da! Da, da… Acum îmi vin de-acasã…
Sã ºtii dumneata cã drege amestecul cu popa Ibric.
Cu fiertura de la el, vreau sã zic… ªi-a dracului,
pânã acum nu s-a strâmbat neam… Bã, nimic! ªi
apoi, trosc, pleosc, bate baba din picior ºi-l înjurã
pe…

GÂRLICI: Te pomeneºti cã pe Dumnezeu?!
MÃRIA: …Nu, pe Dej! Dumneata trebuie sã-l ºtii,

cicã ar fi fost bãrbatul ei, ãla dintâi…
GÂRLICI: Ba pe dracu! E baba înþepenitã-n

timp…
MÃRIA: Unul care, zice-se, cã bãtea la ea ca la

cui… Nu o lãsã pânã nu intra jumãtate în pãmânt.
Numai dupã aceea o scotea, îi ºtergea lacrimile ºi
o dãdea de-a dura. ªi auzi, a dracului, sã vezi ºi
dumneata, cicã-i plãcea! Acum, spun ºi eu ce aud,
cã pe vremea aia…

GÂRLICI: Abia te bãgase tactu pe þeavã! De-aia

ai prins timpurile de-acum, tânãrã! Ce-þi pasã? Cu
bucile ca piatra… Te doare în cot cã ãºtia de care
zici ºi-au tocit coatele ºi-au scris cãrþi.

MÃRIA (meditativ, uºor miratã): Au scris?! E,
dacã zici dumneata, or fi scris!

GÂRLICI: Au scris, fã, au scris! (aratã rafturile cu
cãrþi). Nu se vede?

MÃRIA: Ba da… Iar þuicile ce nu le-au plãtit, aici,
pe rafturi. Acum, de, fiecare cu pãsãrica lui!

GÂRLICI: A ta acolo, între picioare… Fii-þi-ar
cracii ai dracu! Cã m-ai bãgat în boale! Mãrie, ºtii
ce?…

MÃRIA: ªtiu, dar nu se poate! La praful de-acum
ºi zgârcenia dumitale…

GÂRLICI (complimentând): Fir-aº al dracu!
Adevãrul e cã þi-a dat Ãl de Sus… Altceva nici cã-þi
mai trebuia! La ce bunã mintea când pânã ºi soarta
popoarelor, de când lumea, între picioarele
muierilor?!

MÃRIA (vulgar, miºcându-ºi fundul): …ªi la
umbra unor buci!

GÂRLICI (privind la ea): Daaa, dar, buci, buci! Sã
dea dracu, cã bine zici! E? Pânã se scoalã
intelectualitatea, ar mai fi de-o tãvãlealã, ce zici?

MÃRIA: Pãi… da, dar vezi dumneata, nici
broasca nu orãcãie pe uscat.

GÂRLICI: Fã, fiiþi-ar broasca a dracu! Dumnezeu
þi-a dat-o s-o dai ºi nu sã mergi cu ea în rai.. Popa
Ibric nu þi-a spus?

MÃRIA: Popa?! Face slujba, tãmâie în bisericã
de jur-împrejur…

GÂRLICI: Se uitã la tine-n… ªtiu eu, când te apleci
dupã lumânãrile cãzute, vrând… nevrând, cã de!

MÃRIA: S-o fi uitând, numai cã spovedeºte
pe-ale lui în podul clopotniþei. Le ia minþile. Cicã
acolo ar face Dumnezeu urechea pâlnie. La gura
clopotului! Bang! Bang! ºi japiþele cu poalele-n cap.
N-ai loc de ãlea cu bãrbaþii duºi de-acasã!

GÂRLICI (incitat): I-auzi, al dracului popã! Mãrie,
hai, fã!

MÃRIA: Pãi, hai! Dar e cu preþ!
GÂRLICI (decis): Cât, Mãrie, cât?
MÃRIA (iscoditoare): E…! Pãi, eu ºtiu? Aº vrea

cam cât pui dumneata, zi de zi, preþ pe dispreþ.
GÂRLICI: Tii, drace! Fã, tu eºti nebunã?
MÃRIA: Nebunã ºi nici chiar prea, prea… Acum

depinde ºi cum vrei dumneata…
Va continua.

Nicolae B la a

PRE  PE DISPRE

Editura M IASTRA
Târgu-Jiu  2011
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În timp ce am lecturat volumul „Paraidis, literaturã de
cuþit”, autor Liviu Andrei, volum apãrut la Ed. Aius, 2011, ºi
prefaþat de cãtre Tiberiu Neacºu, mi-au trecut prin minte
multe. Evident, mi-am pus, ca ºi autorul prefeþei, unele
întrebãri, însã nu m-am lãsat sedus de un anume tip de
autointerogaþie, cãtã vreme din paginile cãrþii, „o lume” cre-
ionatã abil îþi sare în ochi ºi nu îþi dã pace mai abitir ca
oglinda fermecatã care þine morþiº  sã îþi  arate realitatea,
de aici, de oriunde, de acum sau din tot timpul. Tranºant,
în cãrþile sale, Liviu Andrei stã sub semnul stilului ºi al
comunicãrii. Am sã încep cu a doua  trãsãturã, nu pentru
cã ar þine de domeniul evidenþei, ci pentru cã, vreau sau
nu, trebuie sã dau cumva dreptate celor de  la Palo Alto,
California, care susþin cu încrâncenare cã „totul comunicã”.
O fac însã nu fãrã a le aminti faptul cã, cel puþin la nivel
artistic, o paginã de carte, în cazul volumului numit mai
sus, cu prisosinþã,  reprezintã  tulburãtorul traseu  al trãi-
rilor ºi zbaterilor între  idei ºi cuvinte.  Problema, la volumul
pus în dezbatere, este însã, nu atât de comunicare luatã
separat, cât de înþelegere ca parte  a ansamblului, ºi asta
doar pentru faptul cã, în general, în comunicarea interu-
manã, realizatã cu ajutorul limbajului, în comunicarea
verbalã, cum se spune, cotidianã sau în forme elevate ºi
speciale (precum în volumul Paraidis, literaturã de cuþit),
se întâlnesc o serie de fenomene care pun dificile
probleme (evident, de înþelegere). La general vorbind, în
toate tipurile de comunicare, dar mai ales în aceasta de tip
artistic, pe lângã fenomenele de ambiguitate ºi vaguitate,
se gãsesc cele care þin de vorbirea indirectã, de aluzii, de
sugestii, de suspiciuni, de diversitatea figurilor ºi tropilor
(metaforã, metonimie, sinecdocã, ironie), de comunicarea
prin figuri retorice ale tãcerii ºi ale jocurilor de limbaj, de
implicãturile ºi explicãturile, prezente inevitabil în orice
proces comunicaþional ºi, de fapt, de folosirea întregului
arsenal al figurilor stilistico-retorice. Dacã la toate  elemen-
tele enumerate anterior, elemente bine plasate în acest
volum de prozã, mai adãugãm gesturile, postura, vesti-
mentaþia, poziþia spaþialã, contextul de exprimare al perso-
najelor, înþelegerea ne joacã ºi mai mult farse câtã vreme
Liviu Andei culege banalul cotidian, banal pe care, pe de o
parte, îl esenþializeazã, iar pe de altã parte, îl existenþia-
lizeazã, chiar dacã lumea textului sãu este o lume a
dezorientãrii umane. Aceastã lume creionatã de autorul
volumului, comunicã (în interiorul sãu) ºi se lasã comu-

nicatã (la nivelul textului, prin intermediul cuvântului-inci-
zie), pentru a releva,  uneori fie ºi numai la nivel intuitiv,
mediul în care ºi prin care se produc toate faptele ºi eve-
nimentele sociale. Ori de aici, marele pas fãcut de cãtre
autor spre structurile ontologiei umane asupra unui
segment de populaþie  doar sugerat literar la noi, la români,
de cãtre Eugen Barbu ºi încã vreo alþi câþiva autori. Iar ca
sã faci ontologie la nivel artistic, îþi trebuie ºtiinþã de carte
structuratã axiologic, ºtiinþa de a comunica, ºi stil. Stil pen-
tru a ieºi din rând, pentru nu te lãsa  amestecat în gloatã,
în curent, dupã cum delicat spun specialiºtii, locul unde cu
greu îþi pãstrezi identitatea. Câtã vreme paginile cãrþilor
sale conving, înseamnã cã Liviu Andrei  are la îndemânã
cele enumerate anterior, din plin.

Comunicare și stil
pentru o lume a destrămării
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L. L. Zamenhof s-a nãscut la 15 decembrie 1859, în
Bialystok, Polonia, Imperiul Rus (acum în nord - estul
Poloniei). El a fost un evreu polonez – medic oftalmolog,
filolog ºi fondatorul limbii artificiale Esperanto, limba cea
mai vorbitã, construitã, pânã în prezent. Tatãl sãu,
Markus Zamenhof, ºi bunicul sãu, Fabian Zamenhof, au
fost profesori de limbi strãine. Fabian Zamenhof a fost un
pionier al culturii generale în rândul evreilor din Bialystok.
Conform recensãmântului din 1897, din populaþia totalã
de 66.000, evrei erau 41.900 (63%). Limba naturalã a fost
rusa ºi idiº dar el a vorbit fluent poloneza ºi germana.
Poloneza a devenit limba maternã a copiilor sãi. Mai
târziu a învãþat limba francezã, latina, greaca, engleza ºi
a fost interesat de italianã, spaniolã, lituanianã. 

În afarã de limba evreiascã, idiº, populaþia din
Bialystok a fost formatã din alte trei grupuri etnice: polo-
nezi, germani ºi belaruºi. Datoritã acestui fapt, conform
pãrerii lui Zamenhof, existau disensiuni ºi neînþelegeri

care tulburau oraºul. El a presupus cã principalul motiv de
certuri era neînþelegerea reciprocã din cauza lipsei unei
limbi comune pentru dialog. Ca  evreu, care a trãit într-un
mediu de conflict rasial ºi naþional (privind graniþa ruso –
polonezã), Zamenhof s-a dedicat promovãrii toleranþei, în
special prin crearea unei limbi de circulaþie internaþionalã.
Ca student la o ºcoalã secundarã în Varºovia, el a fãcut

încercãri de a crea o astfel de limbã cu o gramaticã
simplã. Timp de trei ani de zile a lucrat la idiº, în speranþa
cã ar putea fi universalizatã. Ca ºi contemporanul sãu,
Eliezer Ben Yehuda, Zamenhof a ºtiut cã poporul evreu ar
avea nevoie de o limbã modernã evreiascã. Pentru Ben
Yehuda, visul sionist era renaºterea limbii ebraice, dar
Zamenhof a optat pentru modernizarea limbii idiº. În
1879, Zamenhof a scris prima gramaticã a limbii idiº,
”Lebn visnshaft”. Dar deceniul care a început cu un nou
idiº se va termina într-o limbã cu totul nouã: Esperanto. În
cele din urmã, Zamenhof a cedat idiº pentru Esperanto. A
ajuns la concluzia cã nicio limbã nu ar putea deveni
vreodatã un mijloc de comunicare universalã în cazul în
care s-ar identifica cu orice naþionalitate individualã sau
þarã. Trebuie sã fie neutrã. În 1878, proiectul sãu era
aproape terminat, publicând Lingwe uniwersala.

În 1882, din cauza pogromurilor din Imperiul Rus,
Zamenhof ia parte la miºcarea sionistã ”Sion Hibbat”. În

1887 a pãrãsit miºcarea iar în 1901 a publicat o declaraþie
în limba rusã cu titlul ”Hillelism” în care el argumenteazã
cã proiectul sionist nu a putut rezolva problemele
poporului evreu. Pe lângã activitatea sa lingvisticã,
Zamenhof a publicat o filozofie religioasã pe care a numit-
o ”Homaranismo (tradus ca umanitarismul), bazat pe
principiile ºi învãþãturile lui Hillel cel Bãtrân.

Dr. Ludovic Lazarus (Ludwik Lejzer) Zamenhof
– fondatorul limbii ”Esperanto”

(n. 15 decembrie 1859 – d. 14 aprilie 1917)
Motto:
”Limba internaþionalã a urmãtoarelor generaþii va fi
doar ºi sigur o limbã artificialã” (L.L. Zamenhof)

Foto: www.google.com
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La 26 iulie 1887, cartea intitulatã Lingvo internacia:
Antauparolo Kaj plena lernolibro (limbã de circulaþie inter-
naþionalã: cuvânt înainte ºi manual complet) a fost publicatã
în Rusia sub pseudonimul ”Doktoro Esperanto” (Doctor
speranþã) din care derivã ºi numele limbii. Aceastã carte a fost
primul manual Esperanto. La 7 august 1887 apare în ziarul
polonez ”Kurjer Codzienny” primul articol dspre Esperanto,
sub semnãtura lui Wladyslaw Sabowski. Pentru Zamenhof,
acest limbaj a fost o modalitate de promovare o coexistenþei
paºnice între oameni ºi culturi diferite. Primul poem scris în
Esperanto este ”Mia penso” (Gândul meu), de L.L. Zamenhof
(1887). Cinci ani mai târziu, Zamenhof a publicat primul
dicþionar Esperanto, ”Universala Vortaro”. Prima revistã
Esperanto a apãrut în 1889. Cu unele aptitudini literare ºi
lingvistice, Zamenhof a dezvoltat ºi testat noua sa limbã prin
traducerea unui numãr mare de lucrãri, inclusiv ”Vechiul
Testament” (pe care l-a terminat la scurt timp înainte de
moartea sa). Din acel moment Esperanto a crescut constant
în popularitate. În anul urmãtor Societatea Volapuk de la
Nuremberg a încetat sã mai existe dar locul sãu a fost luat de
cãtre primul club de Esperanto. În 1891 un al doilea club a
fost fondat la Upsala, în Suedia, a urmat Sankt – Petersburg,
cu filiale la Odesa ºi în Siberia. Franþa ºi Danemarca au
aderat la miºcarea Esperanto în 1897 iar în anul urmãtor, la
Bruxelles ºi Stockholm. Primul grup de esperantiºti a început
la Paris, în 1900. În anul urmãtor Esperanto ºi-a fãcut prima
apariþie oficialã pe teritoriul American, la Montreal. De atunci,
asociaþiile pentru studiul Esperanto au fost fondate în toate
pãrþile lumii.

În 1905, aproape 700 de entuziaºti ai limbii au venit la
primul Congres Mondial de Esperanto de la Boulogne, Franþa,
ºi Ludwik Zamenhof a fost decorat cu Legiunea de onoare. În
1910, Zamenhof a fost nominalizat pentru Premiul Nobel, dar
premiul a fost câºtigat de Biroul Internaþional de Pace. Cu
ocazia celui de-al cincilea Congres Universal de Esperanto, la
Barcelona, Zamenhof a fost numit comandant al Ordinului
Isabella de regele Alfonso al XIII-lea al Spaniei. În 1912, Za-
menhof a renunþat la conducerea formalã a miºcãrii Espe-
ranto la Cracovia, Polonia. În ultimii ani, Congresul Mondial
de Esperanto s-a desfãºurat la: Adelaide, Montpellier, Berlin,
Tel Aviv, Zagreb, Brazilia, Suedia, China, Lituania º.a.

Pentru popularizarea Esperanto, Zamenhof a suportat
cheltuieli majore. În scopul de a reduce povara sa financiarã,
s-a mutat la Grodno. Acolo el a început sã lucreze pentru a
pune bazele unei noi religii, Hillelism, nume dat dupã rabinul
Hillel, cunoscut pentru bunãtatea lui ºi a toleranþei. Mai târziu,
el modificã denumirea, redevenind Homaranism (în sensul
esperanto, mai multã umanitate, în general).

Izbucnirea primului rãzboi mondial i-a nimicit speranþele lui
Zamenhof în unirea popoarelor lumii. Aceastã dezamãgire,
împreunã cu stresul muncii continue, ºi-a pus amprenta
asupra sãnãtãþii sale. A murit la Varºovia ºi este înmormântat
la cimitirul evreiesc de pe strada Okopowa.

Zamenhof ºi soþia sa, Klara, au avut trei copii, un fiu,
Adam, ºi douã fiice, Sofia ºi Lidia. Toþi trei au murit în
Holocaust. Munca lui Zamenhof a fost continuatã de fiica sa,
Lidia (1904-1942) care a cãlãtorit mult la prelegeri Esperanto.

Astfel a intrat în contact cu membri ai religiei Bahai,
împãrtãºind mesajul universal al miºcãrii esperantiste.?i ea a
devenit adeptã a acestei credinþe. La sfârºitul anilor 1930 s-a
întors în Polonia, a fost arestatã de cãtre germani ºi depusã
în ghetoul din Varºovia. În 1942 a fost deportatã la Treblinka,
unde a fost ucisã.

În prezent existã circa 120 de societãþi iar limba este
vorbitã de aproximativ jumãtate de milion la câteva milioane
de persoane. Mulþi dintre aceºtia sunt în Japonia, Coreea,
Brazilia, Bulgaria, Polonia, România (Timiºoara, Cluj,
Covasna, Baia Mare, Tulcea º.a.) La Expoziþia de la St. Louis
a fost acordatã recunoaºterea oficialã de cãtre comisia secþi-
unii franceze. Existã o literaturã mare ºi în continuã creºtere
în Esperanto. Peste douãzeci de reviste sunt în circulaþie,
inclusiv o revistã lunarã, Braille, pentru nevãzãtori. De
asemeni, limba a intrat în uz comercial.

Un asteroid (1462), descoperit de Observatorul din
Finlanda la 06 februarie 1938 poartã numele de Zamenhof, în
onoarea sa. Un alt asteroid (1421) poartã numele de Espe-
ranto, în onoarea lui Zamenhof (denumire provizorie). De
asemenea, sute de strãzi urbane, parcuri, poduri din întreaga
lume poartã numele dupã Zamenhof. În Lituania, cea mai
cunoscutã stradã, Zamenhof – este în Kaunas, unde a trãit ºi
a avut o casã câtva timp. Alte denumiri dupã Zamenhof, sunt
în Franþa, Ungaria, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Israel,
Brazilia º.a.

De-a lungul timpului au existat mai multe încercãri de a se
construi un limbaj universal, începând încã din Evul Mediu.
Veþi spune, astãzi, cã o limbã universalã ar fi engleza. Ade-
vãrat, dar nu este în concordanþã cu visul lui Zamenhof.
Limba creatã de el poate uni oameni din întreaga lume.?i-a
dorit crearea unei limbi mai egalitare. Zamenhof ar spune cã
cea mai mare parte a lumii (cea a cãrei limbã naturalã este
alta decât engleza) ar fi clasificatã de rangul doi. Esperanto,
însã, a devenit limba artificialã cu cel mai mare succes. Este
o limbã vorbitã ºi scrisã, cu un lexic derivat din limbi vest –
europene, cu o sintaxã ºi morfologie de influenþã slavã. Chiar
ºi acum, noi proiecte lingvistice sunt publicate aproape în
fiecare an. Asociaþia Universalã de Esperanto (UEA), cu
sediul la Rotterdam, Olanda, are asociaþii afiliate în 62 de þãri.
În 1954 Conferinþa Generalã UNESCO a recunoscut cã
succesele Esperanto sunt în armonie cu idealurile UNESCO
ºi ca urmare s-au stabilit relaþii între UNESCO ºi UEA. 

UEA mai are relaþii consultative cu ONU, UNICEF, Consi-
liul European, Organizaþia Statelor Americane ºi Organizaþia
Internaþionalã pentru Standarde. Anual au loc peste o sutã de
conferinþe ºi întâlniri în Esperanto. Cea mai mare dintre ele
este Congresul Mondial de Esperanto. Peste o sutã de perio-
dice apar regulat în Esperanto (Monato, Fonto, Esperanto
º.a.). Multe staþii de radio din lume emit în Esperanto. Sunt
sute de mii de Site-ri în Esperanto.

Surse de informaþii: L.L. Zamenhof (Enciclopedia Brita-
nica); Fundaþia Utilika: Jonathan Pool(expert priv. L.L. Za-
menhof); Wikipedia; National Geografic; Google.com;
Enciclopedia Jewish; roportal.ro; en.poland.gov.pl/Ludwik,
Zamenhof; Yiddishbookcenter.org



De ce Mark Simon? De ce
„MALL”? De ce „Adagio”?

În „Mall”existã o explicaþie. În anii mei
de început la „Sahia”, bunii mei colegi de
generaþie, talentaþi, nãzdrãvani,  ºi visã-
tori, m-au numit „Mark Simon-Bâjbãie-
tovici”! Mark Simon-„pragmatismul”
american, ºi... Bâjbãietovici - „revoluþio-
narismul” sovietic! Evident, acum dupã
anii trecuþi de noi toþi, aºezarea în viaþã ºi
adãugirile necesare, mai ales înþelep-
ciune, am ales prima parte. E mai ade-
vârat, uºor de citit... Dealtfel, nu de dis-
cutat prea mult.

„MALL”, este o parabolã. Pe locul
casei în care m-am nãscut, copilãrit ºi
trãit, ºos. Vitan din Bucureºti, cartierul
evreiesc Dudeºti, s-a ridicat ºi
„triumfã”!... un modern Mall. Citind
cartea fiecare va descoperi motivarea
acestui credo. Chiar dacã lumea de
astãzi, cu marile ei probleme, impun o
reformã. Ea este de preferat... Revo-
luþiei... Comuniste! 

„Adagio”- este titlul uneia dintre
povestirile acestei cãrþi.

Ce ne puteþi spune despre copi-
lãria dumneavoastrã? Ce amintiri
deosebite aveþi din acele vremuri,
frumoase ºi mai puþin frumoase?

A fost frumoasã, plinã de joc ºi
bucurii. Nu am trãit în îndestulare. Dar o
canã cu lapte ºi cicoare, o felie de pâine
cu unt ºi magiun, fãcut de mama, o
mâncare cu carne o datã, ºi, chiar de
douã ori pe sãptãmânã, mâncare de,
din, cartofi noi, mazãre verde proaspãtã
- pe care eram pus sã o curãþ eliberând-
o din teacã - supã de fasole, iahnie, ºi
chiar spanac, o salatã de roºii, ridichi de
lunã, ceapã verde, salatã lãptuci, cartofi
prãjiþi, ouã ochiuri în tigaie ºi...fructe!
M-am nãscut, ºi am copilãrit lângã o
piaþã. Piaþa Vitan, despre care am scris.
Au fost vremuri, nu fãrã complicaþii. Ani
mai buni între 1935 pânã  cãtre 1938,
apoi prigoana împotriva noastrã a evrei-
lor, anii 1939, 1940, 1941, ai rãzboiului
ºi holocaustului. 

Toate amintirile mele, din anii copi-
lãriei, se înlãnþuiesc într-un joc! Un fel
de bãtutã a mingii - era fãcutã din cârpe
îndesate în ciorapii de mãtase ai mamei
- reluatã mereu ºi de-la-capãt, care ne
fãcea sã uitãm de tot ºi de toate. De
masã ºi casã, de timpuri ºi rãutãþi... Am
avut norocul sã fiu dus de la vârsta de
doi, trei ani la cinema! Tata, Rubin, fie-i
amintirea binecuvântatã, fãcea pancar-
tele pentru reclama filmelor, care se
alipeau pe faþadele cinematografelor. Iar
noi, eu, fratele meu Hary, mama ºi tata
primeam „Bilete de favoare”! ªi aveam
acces gratuit la cinema. Aºa i-am cunos-
cut pe Stan ºi Bran, pe Zorro, Chaplin,
Pat ºi Patachon, Shiley Temple, Mickey
Mouse, dar ºi pe Jean Gabin, Fred
Astaire, Gary Cooper, º.a. De altfel, de
la film, revenind acasã, continuam...sã
ne jucãm...De-a mama ºi de-a tata, de-
a bunii ºi rãii, de-a cowboii ºi bandiþii,
de-a marinarii ºi piraþii,... de-a rãzbo-
iul!?!

Ce bucate delicioase vã plãceau la
mama acasã? Cum vã petreceaþi
ªabatul?

De sãrbãtori ºi de ªabat se pregã-
teau mâncãruri mai alese, ºi se fãceau
prãjituri. De casã, cum altfel. Erau rodul
dorinþei de a marca sãrbãtoarea, ºi al
influenþelor reciproce ale culturilor
culinare. În curtea noastrã, un rând de
case cu un cat, despãrþite de o curte latã
de 2,5 m., pavatã cu cãrãmizi, trãiam
laolaltã, 6 familii evreieºti ºi douã familii
de români. Aºa cã vã rog sã vã imagi-
naþi, miresmele atrãgãtoare ºi aromele,
fripturilor, supelor cu gãluºti sau cu tãiþei
fãcuþi în casã, ºi a ciorbelor acrite cu
borº de tãrâþe ºi tratate cu leuºtean,
Kigel-ul pregãtit pentru ªabat, sãrmã-
luþele în foi de viþã, sau cele în varzã
muratã, gefilte fish, strudelul cu nuci, cu
rahat, sau cu mac, rãsucit în foi de
plãcintã subþiri, fãcute ºi întinse pe toatã
lãþimea mesei, sau cozonacul cu nucã ºi
stafide, crescut ºi bine rumenit...O sim-
fonie culinarã recepþionatã olfactiv, ºi,
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”...Am luat parte la această satisfacţie, de a crea ceva
mai adevărat, mai frumos, care să-l înalţe pe om.

Să-l facă mai bun și util societăţii. Așa gândeam...”
Interviu luat de Lucretia Berzintu, cineastului Marcu Simionovici

Cineastul Marcu Simionovici, s-a
nãscut în România, iar de peste 30
de ani trãieºte în Israel, la Rosh
Haayin. Dupã ieºirea sa, din
câmpul muncii, 21 ani producãtor
ºi realizator de filme (documentare,
de învãþãmânt, educaþie sanitarã),
la Studioul Cinematografic
„Alexandru Sahia” din Bucureºti, ºi,
ceilalþi 21 de ani producãtor,
redactor ºi regizor de programe
pentru preºcolari ºi filme
documentare la Televiziunea
Educativã din Tel Aviv, s-a
încumetat, a scris ºi a publicat trei
cãrþi. Prima apariþie, „MALL”,
Clusium, 2006, o carte, mãrturie,
despre sine ºi aspiraþiile generaþiei
sale. O carte autobiograficã, dar nu
numai. Carte care se citeºte pe
nerãsuflate. Ca dealtfel ºi celelalte
douã: „Noua Chinã”,Clusium,
2008 - un fel de ghid, ºi „Adagio”,
Tipografia Real S.R.L. Bucureºti,
2010,- un mãnunchi de scurte
povestiri ºi reportaje. Toate
semnate cu pseudonim!?! MARK
SIMON!
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„gustatã”, audiatã de noi toþi. Vecinii.
Evrei ºi români!

De ªabat plecam cu mama în Ciº-
migiu.Un parc unic. Frumos, umbros, cu
lacul unde se închiriau bãrci, cu lebe-
dele care îl patrulau, cu locul de joacã în
care ne foloseam gãletuºa ºi lopãþica...
ºi cu Buturuga, chioºcul de unde ni se
cumpãrau covrigei ºi eram convinºi,
certaþi, sã ne ospãtãm cu un pahar de
lapte bãtut... rece! Tata frecventa Sina-
goga, ªilul lui Herºale Soihet de la piaþa
Vitan. Unde se ruga pentru sãnãtatea lui
ºi a familiei, pentru „parnasa”(slujbã,
salariu), pentru pacea noastrã a tuturor,
pentru Rege, pentru þara noastrã...
România!

La 21 ianuarie 1941, la Rebeliunea
Legionarã eraþi un copil de ºase ani.
Ce anume vã amintiþi de atunci?

Am scris în „Mall” despre acele zile.
Vecinii noºtri buni, Eremia Grunwald ºi
Dobriþa ªerbãnescu, una dintre cele
douã familii de creºtini din curtea noas-
trã, i-au adãpostit pe pãrinþi la ei. Au fost
culcaþi sub patul lor. Eu ºi fratele meu,
am dormit la noi. Când au venit legio-
narii, Vetica, fata lui madam ªerbã-
nescu, s-a postat în faþa uºii noastre ºi
le-a spus cã acolo este casa ei. La noi
în curte s-au spart geamurile, s-a dat
foc. Eu ºi fratele meu Harry am dormit,
ºi nu am auzit ce se întâmpla! Dimi-
neaþa, dupã ce ne-am trezit, am ieºit
afarã ºi am vãzut ce dezastru a fost la
noi în curte. Ieºind în stradã am vãzut
cum se cãrau mese, dulapuri ºi ºifoniere
ca niºte sãnii, pe gheþuºul care se for-
mase înspre zorii acelei zile. Din cauza
distrugerilor nu am mai putut locui acolo
ºi ne-am mutat temporar, la bunici, în
strada Ion Ionescu de la Brad... Amintiri
de coºmar. Dar ºi de lumina lãsatã de
cãtre vecinii mei, de care îmi voi aminti
întotdeauna. Am scris mai pe larg în
carte...

Din timpul Pogromului de la Iaºi,
din 29 iunie 1941, ce amintiri aveþi?

Fratele cel mare al mamei, Iancu
Shvartz, scãpat viu de la Chestura Poli-
þiei din Iaºi, a scris pãrinþilor prin ce a
trecut. Scrisoarea ne-a fost adusã de un
subofiþer al armatei române! Nu ne-a
spus cum îl cheamã. Nu ne-a cerut
nimic. A lãsat scrisoarea...ºi s-a dus...

Am aflat cu adevãrat ce s-a întâm-
plat la Iaºi, între 29 iunie ºi 6 iulie 1941,
la o sãptãmânã de la începerea rãzbo-

iului, abia în 1998, cu ocazia realizãrii fil-
mãrilor pentru documentarul „Pogromul
de la Iaºi, între adevãr ºi minciunã”!

Scriu despre aceste dezvãluiri în
noua mea carte, care sper sã o pot
preda spre publicare în acest an.

Relataþi-ne, vã rog, ceva din tim-
pul celui de-al doilea rãzboi mondial,
evenimente care v-au marcat viaþa de
mai târziu. Cum v-au afectat legile
rasiale adoptate în România sub
conducerea antonescianã?

Tata a fãcut muncã obligatorie.
Descãrcãri, încãrcãri, curãþit de zãpadã
în Gara Obor. A avut un mare noroc...La
sfârºitul anului 1941, a fost mobilizat la
muncã obligatorie, ca muncitor tipograf
la ziarul Universul! Foarte mulþi munci-
tori români erau pe front! Aºa am bene-
ficiat eu, copil evreu, în România partici-
pantã alãturi de Germania fascistã la
rãzboi, pe care îl va pierde (!), la pre-
zenþa lui tata...acasã! ªi tot eu, copil
evreu, atunci, când în toate þãrile axei
fascismului, îi exterminau pe corele-
gionarii mei, am mers la ºcoalã! Am
început cu clasa întâi primarã, la ªcoala
Evreiascã numãrul 10, bãieþi din Bucu-
reºti, unde se învãþa ºi în limba românã,
dar ºi în limba ebraicã. Limba strã-
moºilor. Limba Bibliei! ªtiu cui datorãm
acest drept! Dreptul de a merge la
ºcoalã! Azi, unul din drepturile funda-
mentale ale omului! Federaþiei Comuni-
tãþilor Evreieºti din România, Rabinului
ªef Alexandru ªafran, Av. Dr. W. Flider-
man, Regelui Mihai, Reginei Mama
Elena, ing. Blumenfeld, unul din specia-
liºtii de marcã reþinut de cãtre colegii
români la Ministerul Cãilor Ferate Ro-
mâne, pentru tot ce au fãcut, ca noi
evreii români, aproximativ 4 sute de mii
sã nu fim deportaþi ºi exterminaþi în
lagãrul pregãtit pentru noi,... ºi îndrãz-
nesc a afirma... ºi conjuncturii create de
desfãºurarea nefavorabilã a rãzboiului
pe frontul din rãsãrit, poate, chiar ºi
conducerii fasciste a þãrii!?! La 70 de ani
, trecuþi de atunci, azi septuagenar, mi
se pare cã sunt îndrituit sã mulþumesc...
Tuturor... Acelor români, rãmaºi necu-
noscuþi, care au contribuit, direct, dar ºi
indirect, la salvarea noastrã. A evreilor
români! Cu voia domniilor voastre, le
închin acestor necunoscuþi, anonimi,
„Drepþi ai Popoarelor” din România,
cãrora le datorãm salvarea noastrã, un
Monument Virtual! E doar la modã!

Unde aþi învãþat primii ani de
ºcoalã? Dar mai târziu?

Am început la ªcoala Primarã pentru
bãieþi nr. 10, în anul 1942, dupã care, la
terminarea celor patru clase, am trecut
în 1946 la Gimnaziul evreiesc „Cioca-
nul”, ambele sub organizarea ºi supra-
vegherea Comunitãþii Evreieºti. Au fost
anii în care am progresat foarte mult, în
care mi-am fãcut nenumãraþi prieteni, ºi,
am amintiri ºi aprecieri laudative despre
dascãli ºi formatori de personalitate, aºa
cum îi socot pe profesorii de atunci. Din
pãcate atmosfera de atunci s-a spul-
berat, odatã cu Reforma Învãþãmântului,
fãcutã în 1948, dupã modelul nefast al
Rusiei Sovietice!

Ce carte aþi citit prima oarã?
„Aventurile submarinului Dox”, ºi

imediat „Aventurile echipajului Dox”.
Erau editate în fascicole, ºi se schimbau
între noi, cu repeziciune! Apoi au fost
cãrþile de aventuri ale lui Edgar Walace,
dar ºi „Apãrarea are cuvântul”, a lui
Petre Bellu, ºi altele. Dar ceea ce este
cu totul deosebit, eu am început sã
citesc... înainte de a merge la ºcoalã!
Tata îmi aducea acasã ziarul Universul.
Îl primea gratuit. Iar eu luam cunoºtinþã
ºi despre mersul rãzboiului, ºi despre
„rezolvarea problemei evreieºti (SIC!) în
România (deportãrile în Transnistria,
pogromul de la Iaºi etc.) ºi despre filme
care rulau, ferpare cu numele celor
cãzuþi pe front, mica publicitate, ºi tot
ceea ce face din ziar...o lume! Aceastã
„implicare” ºi vizionarea „Jurnalelor
Sonor, în colaborare cu UFA”, de la
începutul rulãrii filmelor în cinematograf,
Jurnale care ridicau în slãvi faptele de
vitejie ale armatelor germane ºi române
pe front, îl fãceau pe copilul evreu, din
mine, sã aibã eluviuni eroi-comice. Am
scris cum ne jucam de-a rãzboiul, atunci
când reveniþi acasã, de la cinema, ne
fugãream în jurul mesei, având ºi eu ºi
Harry, bãtãtorul de bãtut covoare ºi
vãtraiul drept arme, de ultimã... vene-
raþie... 

Aþi avut modele de urmat? 
Procesul cunoaºterii începe imediat

dupã naºtere. De la prima sa încercare
de a-i ºti pe cei apropiaþi, ºi de a cu-
noaºte mediul sãu apropiat, copilul
imitã. Cunoaºte, îndrãznesc sã spun,
prin imitarea unor gesturi, ale unor su-
nete, inflexiuni ale glasului mamei, tatã-
lui... ºi zâmbeºte... ºi râde! Adicã con-



firmã a fi om! ªi eu am urmat un proces
asemãnãtor. Norocul meu a fost cã pe
lângã pãrinþii mei ºi fratele – fie-e-le
amintirea binecuvântatã – vecinii mei
despre care am amintit mai sus, nu au
avut, împreunã, copii, ºi eu am fost
cooptat, ºi rãsfãþat de ei. Dl. Eremia mi-
a zis „Ianczi”, m-a iubit, mi-a adus jucãrii
- o mandolinã cu care m-a fotografiat pe
la 4 ani, un motociclist cu arc – m-a dus
la meciurile de fotbal, mi-a fãcut o
trotinetã cu rulmenþi, cu care am plecat
la plimbare prin Bucureºti... Ei au fost
primele mele modele. Erau „binele”, ºi
„bucuria”, drept modele. Apoi au fost
învãþãtorul meu Dl. Blumenfeld, profe-
sorii de la ªcoala Evreiascã, de la „Cio-
canul”, Profesorul de sport Felix Pascal,
regizor al spectacolului de la Teatrul Ba-
raºeum, toþi dascãlii de care îmi amin-
tesc pânã astãzi, ºi bineînþeles, toþi eroii
din cãrþile citite ºi cei din filmele vãzute.

La vârsta de 10 ani aþi mers,
împreunã cu alþi copii, în „colonia de
varã”. Despre ce era vorba?

Imediat dupã 23 august 1944, s-au
înfiinþat sindicatele, ºi împreunã cu
aceste forme noi, socialiste de organi-
zare, au luat fiinþã în România, Econo-
matele. Un asemenea Economat s-a în-
fiinþat la Universul. Acesta ajuta salariaþii
la procurarea alimentelor – þara trecea o
perioadã foarte grea, lipsa de alimente,
speculã, secetã, inflaþie - la obþinerea
lemnelor de foc pentru încãlzit, etc. În
1945, prin Economatul de la Universul,
am plecat împreunã cu alþi copii în colo-
nia de varã de la Carmen Silva (Eforie
Nord de mai târziu). A fost prima mea
ieºire la mare! Nu o pot uita. A fost ceva
feeric. Scriu mai pe larg, în cartea mea,
despre cãlãtoria ºi „minunea” mãrii care
mi s-a ridicat dintr-odatã în faþa ochilor,
la ieºirea din curba de dinaintea sosirii
în gara (veche!) de la Constanþa!

Ce dascãli v-au intrat în suflet? 
Am fost un norocos. Au fost nume-

roºi. Amintesc doar câþiva. Profesorul de
ªtiinþe Naturale Ion Movileanu, care mi-
a fost diriginte, la liceu, Profesorul de
matematicã I. Angelescu, Prof. de Edu-
caþie Fizicã Emil Jecu, Acad. Prof. Dr.
Constantin Ionete, la specialitatea Eco-
nomie Generalã, Lector Adrian Vasiliu
de la catedra de Sport, Prof. Tamara
Dobrin la Psihologie, º.a. Sunt conºtient
de schimbãrile, înnoirile, transformãrile
pe care umanitatea – sunt un norocos

participant – le trece. În aceastã „mare
trecere”, lãsãm fiecare câte ceva. Un
semn, o pildã, o învãþãturã. Eu am
rãmas ataºat, credincios, îndemnului
primit de la pãrinþi: a fi, a trãi „Un tze
liebe, un tze God!”- Cu faþa spre oameni
ºi cãtre Dumnezeu! Aceleaºi îndemnuri
încerc sã le insuflu ºi celor patru nepoþi
ai mei. Dar ei au lumea lor, orizonturile
ºi legitãþile acesteia, condiþionãrile ºi
þelurile vieþii în viziunea schimbãrilor,
programate, ºi experimentate „în direct”!
Deºi îmi este foarte greu sã pot anticipa
cum le va fi viaþa, care le vor fi legile
care îi vor constrânge ºi care le vor fi
normele morale ale conduitei de urmat,
am încredere în capacitatea lor de a dis-
cerne ce este „bine”, „frumos” ºi „ade-
vãrat”. Din toatã inima sper cã vor ºti sã-
ºi aleagã modelele de urmat. ªi, tot-
odatã, cred cã societatea, trebuie sã
ajute la o „bunã alegere” a acestor mo-
dele!

Când aþi învãþat limba ebraicã?
Încã de la ªcoala primarã, în timpul

rãzboiului, dupã cum am amintit, apoi la
Liceul Evreiesc Ciocanul, ºi apoi între
1975-1977, la cursurile organizate la
Comunitatea Evreilor din Bucureºti.

Ce puteþi sã ne spuneþi despre
familia Dv., despre cei care au avut
vreo influenþã asupra formãrii Dum-
neavoastrã?

În MALL am relatat despre originile
mele evreieºti. Despre familia mamei
proveniþi de la ªtefãneºti ºi de la Iaºi,
despre cea a tatãlui tot din Iaºi. O fami-
lie numeroasã. Bunici, unchi ºi mãtuºi,
numeroºi veri ºi veriºoare. În familia
Schvartz au fost opt copii, în familia
tatãlui trei. Port numele Simionovici,
dupã bunica Miriam, mama tatãlui meu,
care a fost cãsãtoritã cu Avraham Solo-
mon, bunicul dinspre tata, numai la
rabinul din Iaºi, ºi nu la Starea Civilã.
Din acest motiv în actul de naºtere al
tatãlui meu Rubin, a fost scris:...”fiul lui
natural (!), ºi al lui Miriam Simionovici”! Îl
port ºi îl cinstesc dintotdeauna cu un
adânc respect.

Sunt cãsãtorit cu Rodica, medic,
absolventã a facultãþii de Medicinã din
Bucureºti, ºi din Tel Aviv, specialist în
Medicina Ocupaþionalã, împreunã pã-
rinþi ai lui Alona Ashkenazy ºi ai lui Aviv
Simionovici. Ne-am cunoscut în decem-
brie 1959, ºi, de atunci suntem împre-
unã. Cei patru nepoþi, Shir (15), Yaniv

(13), Shachar (13) ºi Lior (10), ne-au
cinstit cu titlul de mare onoare „Bunici”!

Unde aþi lucrat în România?
Eu am absolvit, ºi sunt licenþiat în

ºtiinþe economice. Mi-am început activi-
tatea „în câmpul muncii”, în 1959 la
Studioul Cinematografic ”Alexandru
Sahia”. La scurt timp am fost numit
Director de Film, la grupa întâi de Crea-
þie Film Documentar, atunci înfiinþatã.
Aceasta s-a petrecut la începutul anului
1962. De fapt o minirevoluþie. România
trecea atunci cãtre o altã fazã a evoluþiei
ei „socialiste”! O desprindere din an-
chilozatul ºi dogmaticul model sovietic.
M-am aflat printre tinerii, noii regizori,
scenariºti, redactori, formaþi la facultãþile
de profil, entuziaºti ºi doritori de a se
afirma. Noutãþile ºi curentele din lumea
filmului în general, ºi din domeniul
filmului documentar, în special, ne-au
impresionat ºi pe noi. A fost ºansa mea.
Am luat parte la aceastã satisfacþie, de
a crea ceva mai adevãrat, mai frumos,
care sã-l înalþe pe om. Sã-l facã mai bun
ºi util societãþii. Aºa gândeam...

Prins între aceste idealuri, laolaltã cu
cei tineri amintiþi, am început sã citesc
despre film, am vizionat, cu nesaþ, tot ce
ni se aducea la Cercul de Creaþie, ºi
aºa, lucrând la realizarea filmelor - pre-
gãtirea producþiei, perioada de filmare,
montajul ºi sonorizarea - m-am format
ca cineast. De mare ajutor mi-au fost
operatorii, creatori de imagine, de la
Sahia. Constantin Ionescu - Tonciu,
Sergiu Ioan Husum, Tiberiu Olasz, Willy
Goldgraber, Dumitru Gheorghe, Doru
Segal, de la care am învãþat enorm.
Adicã „MESERIE!” 

Iar regizorii Erich Nussbaum, Alexan-
dru Boiangiu, Gheorghe Horvat, Slavo-
mir Popovici, Jean Petrovici,  Mircea
Sãucan, cu care am avut onoarea de a
colabora, îi pot considera „maeºtrii” îm-
plinirii mele. Profesional ºi nu mai puþin
uman deopotrivã. Fie-le amintirea bine-
cuvântatã!  

Care a fost primul film produs de
dumneavoastrã?

Primul film produs de mine a fost
„Lanterna cu amintiri”, în regia maes-
trului Jean Georgescu. A fost primul film
„de montaj”, de metraj mediu realizat în
România. A fost o premierã. Se fãcea o
istorie a filmului românesc de la
„Rãzboiul de independenþã”, trecând
prin „Bing Bang”, „Stroe ºi Vasilache”,
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„Þigânguºa de la iatac”, pânã la „O
noapte furtunoasã”, film de marcã rea-
lizat de Jean Georgescu în 1943. Lu-
crând cu maestrul Jean Georgescu,
student a lui Renee Clair, am înþeles, ce
înseamnã, a te implica, ideatic ºi emo-
þional, în creaþia cinematograficã. ªi sã
nu uit? Ce înseamnã profesionalism!
Am dat câteva amãnunte în „Mall”! 

Ce amintiri aveþi din cariera dum-
neavoastrã de cineast?

Evident, numeroase. Am lucrat 21 de
ani la Sahia. Pânã în 1980 când am
emigrat în Israel. Întâi m-au marcat,
zbuciumul interior, chinul creaþiei, aºa
cum l-am observat la tinerii regizori
Slavomir Popovici, Erich Nussbaum cu
care am colaborat. Apoi curajul lui
Alexandru Boiangiu care milita pentru
adevãr în filmul de anchetã, ºi docu-
mentar. Intransigenþa lui Jean Petrovici
pentru pãstrarea, curatã ºi la o înaltã
þinutã, artisticã ºi culturalã, a moºtenirii
artei populare româneºti. Inovaþia de
mijloace artistice ºi înnoirile de limbaj
cinematografic la filmele lui Mircea Sãu-
can. Perseverenþa lui Pavel Constanti-
nescu în realizarea tematicã, a ciclului
de filme despre Brâncuºi. Sã pregãteºti,
cu minuþiozitate, cu un grad extrem de
profesionalitate, o perioadã de filmare,
de 18 zile, în Þara Haþegului, sã ajungi
acolo, cu o echipã numeroasã, cu
aproape tot utilajul solicitat, pentru care
„te-ai bãtut”, ca sã-l obþii, ºi sã nu poþi
filma!?! Pentru cã soarele „era orb”! 15
zile un nor n-a vrut sã se miºte!?!

Noi cei care dorim arzãtor sã spunem
semenilor noºtri, cã este bine, frumos ºi
omenesc sã ne iubim þara ºi pe cei de-un
leat cu noi, nu putem la ora proiecþiei,
transmiterii filmului, sã invocãm scuze!

Am reuºit în anii lucraþi, în România,
dar ºi aici, în Israel, sã realizez un nu-
mãr important de filme ºi programe de
televiziune, care au reuºit sã emoþio-
neze, sã convingã... sã placã! De aceea
mã simt „bogat”! ªi subscriu la cele
scrise de Octavian Paler :”Doamne, ca
pãrinte, care ar fi câteva dintre lecþiile de
viaþã pe care ai dori sã le înveþe copiii
tãi? ...sã înveþe cã un om bogat nu este
acela care are cel mai mult, ci acela
care are nevoie de cel mai puþin!”

Prin ce anume se caracterizau
producþiile dumneavoastrã? 

La studioul Sahia, se realizau un
numãr important de filme destinate

propagandei socialismului. Eu nu am
fost membru de partid. La filmele la care
am colaborat, ca producãtor, m-am
strãduit sã-i pun pe realizatori în condi-
þiile cele mai optime, pentru obþinerea
obiectivelor acestora. Uneori, cu naivi-
tate, încercam sã accentuãm latura
umanã a unui proces în derulare. Sã
eludãm latura angajamentului, a sarcinii
de partid, aºa cum era exprimatã în
directivele secþiei de propagandã. Am
amintit în „Mall”, de combina „Gloria”,
pusã de mine sã traverseze cadrul, de
douã ori, odatã de la stânga la dreapta,

ºi a doua oarã de la dreapta la stânga,
în filmul „O boalã vindecabilã”! Pe ideea
„gloria vine, gloria se duce!” Adunaþi lao-
laltã, culoarea ei roºie, ºi titlul filmului...

Majoritatea filmelor realizate de
mine, în colaborare, dar mai ales cele
fãcute singur, erau comenzi. Filme utili-
tare, cu un circuit mai restrâns. Filme de
protecþie a muncii, de reclamã turisticã,
de învãþãmânt si de educaþie sanitarã.
Aceste filme „scãpau” de rigoarea ºi
controlul partidului comunist. Aveam
ceva mai multã libertate. ªi de expri-

mare, ºi de creaþie. La un asemenea
film, mi-am permis sã pun un personaj
sã spunã despre un responsabil cu
protecþia muncii... ”prins cu urmãrirea ºi
respectarea normelor de protecþia
muncii... ºi cu alte importante(!) sarcini,
acesta nu ºi-a fãcut datoria!?!” Era vor-
ba despre secretarul de partid dintr-un
combinat chimic...

Despre colegii din industria cine-
matograficã ce ne puteþi spune?

S-a spus, pe bunã dreptate, de
ªcoala de film documentar de la Sahia!
Aceea schimbare de la începuturi, în

1962, promoþia de regizori tineri, dornici
de afirmare, curentele noi din lumea
filmului ºi, senzaþia de o mai mare liber-
tate, în afirmaþii ºi în creaþie, au fost lao-
laltã o platformã de lansare. Filmele
realizate atunci „Un petec de hîrtie” (T.
Mesaroº-W. Goldgraber), „Casa noastrã
ca o floare” (A. Boiangiu-W. Goldgra-
ber), „Ciucurencu” (E. Nussbaum-C.
Ionescu), „Pretutindeni muncesc oa-
meni” (J. Petrovici-Sergiu Husum), „O
completare despre litoral”(E.Nussbaum-
C.Ionescu), „Stuful” (T.Mesaroº-W.

Dora Groza
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Goldgraber), „Uzina” (S.Popovici-C.-
Ionescu), „Sonda” (A. Sârbu-T. Olasz),
„Gara” (G. Barta-T. Olasz), „George
Georgescu” (Paul Barbãneagrã-Sergiu
Husum), „4000 de trepte spre cer” (G.
Horvat-P. Gheorghe), „Io ªtefan Voie-
vod ctitor...” (S. Popovici-D. Segal),
„Memoria trandafirului” (Sergiu Nico-
laescu, regie ºi imagine), sunt numai
câteva dintre acele filme de excepþie,
premiate ºi bine primite de spectatori.

Dar la Sahia a luat fiinþã tot atunci o
importantã Secþie de Film ªtiinþific. Îmi
permit sã amintesc aici, numai câteva
din filmele de mare valoare realizate în
acei ani: “Sub aripa vulturului”, “Histria
Heracleea ºi lebedele”, “Delta necunos-
cutã”, ºi “Sturionii se pescuiesc pe fur-
tunã” în regia lui Ion Bostan ; “Elementul
14 siliciul”, “Din ºtiinþã izvorãsc lumini”,
“Statornicie” ºi “Porþile luminii” în regia
lui Mircea Popescu; “Povestiri din lumea
Mãrii Negre”, “Temã cu variaþiuni”, “Efe-
mere” ºi “Gâzele deltei” în regia lui Dona
Barta; “Proiecte”, “Plasma”, “Spre adân-
curile celulei” ºi “Uneltele gândirii” în
regia lui Alexandru Sîrbu; “Bariera albã”,
“Febra aftoasã”, “Patentele naturii” ºi
“Componenta gamma” în regia lui Doru
Cheºu; “Noi ºi soarele”, “Podul peste
timp”, “Uneltele gândirii” ºi “Ceasornicul
universului” în regia lui Zoltan Terner.”

Atât la noi la Sahia, dar mai ales la
Studioul Cinematografic Bucureºti, de la
Buftea, s-au realizat filme artistice de
lung metraj de o mare valoare artisticã.
Din pãcate, la începutul anilor `70, s-a
strâns ºurubul, ºi o perioadã grea, de
amãrãciune, marasm ºi imposibilitate de
a respira, ne-a lovit pe toþi. Dacã la înce-
puturi, priveghii culturii erau muncitori
recalificaþi în cenzori, apoi au fost puºi
sã oprime chiar intelectuali, poeþi (!?!). A
urmat o perioadã de exacerbare a
naþional comunismului, care ºi-a gãsit
realizatorii ºi filmele, pe mãsurã!

Când aþi venit în Israel? Cum a
fost adaptarea?   

Am amintit cã am venit, ca „olimi
hadaºimi”, în 1980. ªtiam ceva limba
ebraicã. Însã nu suficient. Am avut
ºansa de a putea continua în profesiu-
nea mea de cineast. Am fost primit ca
asistent de producþie ºi regie la Televi-
ziunea Educativã din Tel Aviv. Am lucrat,
la început, 3 ani la regia de dublaj a
filmelor de animaþie pentru preºcolari.
La venirea mea am gãsit un perete

întreg cu filme de animaþie, de câte 3-5
minute, cumpãrate de televiziune, pe
care, cel de dinaintea mea, a atârnat, cu
un nedisimulat dispreþ, o foaie pe care a
scris: GARBAGE! (GUNOI!) Nu se
gãsise un slot, un loc într-un program
pentru cei mici, pentru a fi valorificate!
Aceste filme de animaþie trebuiau du-
blate în limba ebraicã - cei mici, 2-5 ani
nu ºtiu încã a citi - apoi incluse în ceva!
Erau ºi vechi! Uzate moral! Ei bine, eu,
ole-ul hadaº, le-am trezit la viaþã! Am
creat un program în care am reunit 4
asemenea filme, le-am conceput un
„Openning song”- o deschidere de 1,20
minute, de animaþie originalã, am
adãugat la sfârºit genericul, pe muzica
de la început, am montat la cut-to-cut,
filmele de animaþie dublate în ebraicã, ºi
am realizat un program de 25 minute! În
anii lucraþi la Televiziunea Educativa am
semnat regia a 360 asemenea pro-
grame pe care le-am numit „Rachevet
Hahaftaot” - Trenuleþul Surprizelor. A
fost primul meu „Baby”!

Au urmat anii, nu uºori, de muncã
asiduã. Cum numai un profesionist,
format la ºcoala muncii din România, o
poate face. O spun, încercând a nu
renunþa la modestie. La noi, la televi-
ziune s-a inventat expresia „taasiat
hakolnoa ºel ghil harah”! Adicã „indus-
tria filmului de la vârsta preºcolarã”! ªi
aceasta mulþumitã mie! Eu nu cred cã
am fãcut mai mult decât trebuia sã fac!
Dar, eram tot timpul îngândurat...”oare
îmi vor mai prelungi contractul de
muncã?” Nu am fost întotdeauna accep-
tat(!), sau aºa mi se pãrea? Oare, noi
emigranþii (olimii), suntem doriþi?  ªi deºi
ºtiam cã aºa se întâmplã ºi aiurea,
localnicii aveau dreptate când, în replicã
mi se spunea:...”ºtii câtã hara (rahat),
am mâncat eu pânã mi s-a dat sã fac un
mic item (secvenþã) la un program tv.?”;
„ºtii în câte rãzboaie am luptat?”;
„ºti...?”; „ºi mai ºtii?” Da, ºtiam cã drep-
tatea era de partea lor, ºi, am continuat
sã muncesc, lãsând în arhiva Televi-
ziunii Educative din Tel Aviv, Israel, un
numãr impresionant de programe
pentru preºcolari : Trenul Surprizelor;
Fluturele Simpatic (Parpar Nehmad);
serialele de animaþie adaptate în
ebraicã Ha Lev (Cuore), Vrãjitorul din
Oz, Regele Babar, Dimi pe urmele
marilor descoperiri, ºi încã multe altele.
Mi-am încheiat activitatea la Televiziu-

nea Educativã din Israel, fiind redactorul
ºi producãtorul serialului despre Holo-
caustul evreilor din Romania. Cele ºase
filme semnate de mine ºi Z. Terner, au
fost o premierã, care ne-au adus mulþu-
miri din partea supravieþuitorilor, apre-
cieri ºi... numeroase Premii! Toate
aceste programe ºi filme au avut câteva
transmiteri ºi reprogramãri! Cum am mai
spus, sper sã pot duce la bun sfârºit
cartea despre aceastã etapã israelianã
din viaþa mea.

Ce se întâmplau cu creaþiile celor
care emigrau din România? Aici mã
refer la cineaºti.

În România existã Arhiva Naþionalã
de Filme. O instituþie cu un înalt grad de
profesionalism. În anii mei româneºti am
cunoscut pe câþiva dintre profesioniºtii
de acolo. Întâi pe Dumitru Fernoagã,
directorul de atunci, fost coleg de facul-
tate, ºi apoi devenit Director de Casã de
Filme. Am cunoscut douã dintre cele
mai bune redactoare de acolo Aura
Puran ºi Ada Pistiner, devenitã un foarte
valoros regizor de film. Adevãraþi profe-
sioniºti care ºtiau importanþa fãr-de-preþ
a materialului filmat, ºi modul sãu optim
de pãstrare. Schimbãrile petrecute în
timpul vieþii noastre, în domeniul captãrii
imaginei, tehnicei ºi tehnologiei, ºi, mai
ales modul de conservare al acestora,
necesitã adaptãri costisitoare. Nu ºtiu
care este situaþia azi. Toate filmele pro-
duse de noi la Studioul Sahia se depu-
neau, prin lege, spre pãstrare la Arhiva
Naþionalã de Filme de la Jilava. Am ºtiut
de unele acte de intervenþie neculturalã
- mã exprim cu reticenþã - cum a fost
ºtergerea numelui lui Andrei Cãlãraºu
de pe genericele filmelor regizate de el,
la reproiecþia lor în cinematografe. Act
nu numai necultural, dar ºi ilegal! Dar ºi
de arderea negativului, filmului „Banc-
nota de o sutã de lei”, regizat de Mircea
Sãucan, din ordinul Elenei Ceau-
ºescu!?!  Nu pot, nici mãcar comenta...

Cum vedeþi cinematografia româ-
neascã în comparaþie cu cea israe-
lianã?

Aservirea ideologicã ºi lipsa per-
spectivei artistice ºi de creaþie, din tim-
pul comunismului, a dus la izolare din
lumea filmului din anii 50-90 ai secolului
trecut. Totuºi cinematografia româ-
neascã a înregistrat un numãr important
de succese ºi pe plan intern, cât ºi inter-
naþional. Amintesc, doar, de „Pãdurea



spânzuraþilor” regia Liviu Ciulei, „Scurtã
istorie” în regia lui Ion Popescu-Gopo, ºi
„Cântecele renaºterii”, în regia lui Mirel
Ilieºiu, premiate cu „Palme d`Or” la Can-
nes. Cu toate minusurile, în timpul regi-
mului comunist s-a creat în România, cu
adevãrat, o industrie cinematograficã!
Aceasta era pusã la punct cu norme de
tehnologie, ºi „fabricaþie” corespunzã-
toare, ºi încadratã cu forþã de muncã
foarte calificatã! Acestea trebuiau pãs-
trate dupã 1989! Nu ºtiu ce s-a întâm-
plat dupã revoluþie. Ceea ce ºtiu, ºi mã
bucur, este cã astãzi existã un numãr de
tineri realizatori de mare valoare, a cãror
producþii nu numai cã participã la festi-
valuri ºi competiþii internaþionale, dar îºi
adjudecã ºi importante premii. Mai ºtiu
cã existã ºi un nucleu de tehnicieni ºi
specialiºti de valoare în toate specialitã-
þile producþiei cinematografice: imagine,
sunet, iluminare, post producþie.

În ultimul deceniu, sã zicem în
mileniul trei (!), asist la un reviriment al
cinematografiei israeliene. Numeroase
filme bune ºi foarte bune, o tematicã
care cuprinde ºi subiecte din actuali-
tatea noastrã, complexã, de pace ºi rãz-
boi, conflicte interetnice, dar ºi de po-
ziþie în societate, istoria Israelului, su-
biecte biblice, etc. Recent, filmul israe-
lian „Hearat ºulaim” – O remarcã fãrã
importanþã – vã rog sã-mi iertaþi îndrãz-
neala traducerii, a obþinut un important
premiu pentru scenariu la recentul
încheiat Festival anual de la Cannes.
Subiectul o disputã pe un text biblic,
între tatãl ºi fiul. Amândoi cercetãtori ai
scriselor celor sfinte!

Mai vizitaþi România? Cum o
vedeþi astãzi?

În cartea Adagio, am inclus 6 repor-
taje despre vizita mea în România în
2006. Vedeþi, România este pentru mine
þara mea de origine. Strãbãtutã de mine,
în tinereþe, ºi la maturitate. Ea este ace-
eaºi, pentru cã regãsesc acolo ºi pei-
sajul, cu toate schimbãrile aduse de ani
ºi de timpuri, dar mai ales oamenii, pe
care i-am apreciat ºi iubit. Ea este ºi
limba mea maternã. Ea continuã sã
coexiste, bine ºi în armonie cu limba
mea nouã. Limba ebraicã. Funcþia aces-
tor douã limbi este pentru mine aceeaºi!
O dovadã! A existenþei peste timp. A
graiului în care s-a comunicat dintot-
deauna în România ºi în Transilvania -
este cazul limbii române, ºi în teritoriul

nostru, Israelul din antichitate, ºi în cel
de azi – este cazul limbii ebraice!

Fac adesea vizite în România. Îmi
permit o sesiune de teatru, de filar-
monicã, de noi cãrþi, ºi de plimbat. Mã
strãduiesc sã simt pulsul strãzii, al
cãlãtoriei cu tramvaiul, troleibuzul, auto-
buzul, trenul! Pe mine mã umanizeazã!
Mã fac cã nu aud, ceea ce nu-mi place.
Nu vreau sã vãd ceea ce a urâþit
Bucureºtiul meu. Mã bucur de bucatele
pe care le-am îndrãgit. Îmi plac dimi-
neþile de varã. Mã duc în piaþã la Obor
sã privesc legumele ºi fructele...

Mã întristeazã disperarea oamenilor
de bine, a cãrturarilor, care sunt cuprinºi
de o stare de non-combat! Viaþa este
ceva foarte greu din care nimeni nu iese
întreg. Viu. Dar...”Fãrã dar ºi poate”,
cum m-am pus la curent din cele
reamintite de Ileana Vulpescu, dacã nu
voi oamenii de culturã, purtãtori ai
salvãrii din cãderea în uitare ºi nimic, nu
vã veþi ambiþiona sã duceþi mai departe
stindardul rãmânerii în istorie, alãturi de
lumea civilizatã, în care sincer doriþi sã
fiþi, cine alþii, sã o facã pentru voi! Aban-
donul nu este o soluþie. Nu renunþaþi la
activism. Democraþia nu aduce singurã
reuºita! Trebuie neîncetat, ca voi sã vã
faceþi auzite chemãrile pentru adevãr,
sã gãsiþi mijloacele ca vocea voastrã sã
fie auzitã la marea masã de votanþi,
care vor decide la alegeri. Eu nu cunosc
altceva mai bun, decât democraþia
parlamentarã. ªi încã ceva. Încã nu s-a
definit „cel mai rãu!” Poate fi ºi mai rãu!
Opriþi-l!  Vegheaþi!

Nu demult aþi devenit membru al
Asociaþiei Scriitorilor Israelieni de
Limba Românã. Felicitãri! Cum vã
simþiþi? Cum apreciaþi activitatea
acestei asociaþii?

Mã simt onorat. Sunt ºi membru al
Asociaþiei Ziariºtilor din Israel. Activita-
tea Asociaþiei Scriitorilor din Israel a fost,
cel puþin pânã nu demult, o reuºitã. Au
fost seri literare, s-au fãcut prezentãri de
cãrþi, întruniri comemorative, etc. Din
pãcate noi am trecut o grea pierdere
prin trecerea în nefiinþã a lui Shaul Car-
mel, Preºedintele  Asociaþiei. Shaul Car-
mel a fost un poet de o mare expresivi-
tate, sensibil ºi talentat fãurar de meta-
fore ºi alegorii, un combatant de marcã
pe frontul exprimãrii libere al drepturilor
noastre, al scrisului pe româneºte.
Shaul a fost ºi un neobosit organizator

ºi îndrumãtor. Îi vom resimþi lipsa.
Noi cei care mai scriem pe româ-

neºte, aici în Israel, ne împuþinãm. Nu
numai cã ne ocupãm, dincolo de trava-
liul important al scrisului, ºi cu redacta-
rea, corectura, tiparul(!), dar ºi cu
activitatea de difuzor voluntar de carte... 

Cum au fost „primite”, semnalate,
cãrþile pe care le-aþi scris?

„Mall” a avut cronici ºi foarte bune,
elogioase, ºi critici. Acestea din urmã,
nu întotdeauna „cinstite”! Profesional
vorbind. Pe unii colegi i-a deranjat,
supãrat primirea fãcutã cãrþii. Au fost
critici, sau, neînþelegeri, ca de pildã
:...”de ce ai semnat cu pseudonim?”,
...”de ce ai scris cartea la persoana a
treia?” Este dreptul fiecãruia sã aducã
asemenea critici. În replicã am spus cã
scrisul la persoana a treia este o
convenþie, ºi, cã Prof. Paul Schveigher,
filolog de profesie, a apreciat aceastã
abordare...Alþii au scris o cronicã, destul
de elogioasã, reducând cartea la peri-
oada copilãriei descrisã în carte...care
reprezintã o micã parte din materia,
bogatã, descrisã de mine! Totuºi...
Sau...” de ce elogiezi filmele ºi oamenii,
creatorii, de la Sahia?” „era o instituþie
de propagandã comunistã?” De parcã
eu nu ºtiam! Nu a ajutat sã spun cã asta
este pãrerea mea! Cã este pãrerea mea
de specialist! Cã eu n-am fost membru
de partid! Aºa cum au fost ei! Cã entu-
ziasmul nostru, acei tineri, de atunci, din
anii deceniului 7 al secolului trecut era dat
de convingerea, sincerã, cã se poate con-
strui o societate mai dreaptã, mai bunã ºi
mai frumoasã, neocolind adevãrul! 

Critica de specialitate, este prezentã
uneori, în paginile ”Jurnalului sãptã-
mânii”, apariþie sãptãmânalã în limba
românã din Israel. Ea este, tot ce doriþi,
numai fãuritoare de ºcoalã în ale scri-
sului nu este!  Poate cã aºa ºi trebuie,
când noi, care mai scriem, suntem
tinere speranþe, aproape toþi trecuþi de
70 de ani!

La ce lucraþi în prezent? Ce pro-
iecte aveþi pentru viitor?

Lucrez la cartea care cuprinde epi-
soade din cea de a doua parte activã a
vieþii mele. Din Israel. O depunere de
mãrturii...la curtea cu juri! Viitorii mei
cititori.  Sper sã o pot preda editurii pânã
la finele acestui an. ªi dacã voi reuºi, voi
încerca sa adun laolaltã, un nou mã-
nunchi de mici povestiri.
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De multã vreme Sala „I. Muºlea” a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca n-a mai fost
animatã de o aºa numeroasã ºi distinsã adunare, de o asemenea aglomerare de academicieni ºi universitari din elita
academicã a þãrii – în frunte cu Preºedintele Academiei Române, Profesorul Ionel Haiduc, – de savanþi, clerici, scriitori
de primã mãrime, de oameni de culturã, în general, ca la lansarea cãrþii Prof. dr. ing. Pompiliu Manea – „PEREGRIN
PE CINCI CONTINENTE”, apãrutã, recent, la Editura Mediamira din capitala transilvanã ºi tipãritã la S.C. Semne 94
SRL Bucureºti, cu o prefaþã semnatã de Ioan Barbu. Lansarea a fost precedatã de momentul încãrcat de emoþie al
rostirii unui Tatãl Nostru ºi al unei rugãciuni de binecuvântare din partea PS Vasile Someºanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului ºi Clujului.

„Închin aceastã carte copiilor mei, surorilor, nepoþilor, prietenilor ºi românilor de pretutindeni” – e dedicaþia cu care
autorul deschide volumul, adãugând ºi un moto cât se poate de sugestiv: „Nu-mi spune cât eºti de educat, spune-mi
cât ai cãlãtorit.” (Mohamed)

A cãlãtorit mai bine de 60.000 de mile în
peste 120 de zile, a strãbãtut cele trei oceane
ale planetei, 30 de mãri, 70 de strâmtori, zeci ºi
zeci de golfuri ºi douã canale; a participat la 46
de debarcãri pe uscat între 12 ºi 48 de ore ºi a
traversat de douã ori International Dateline. ªi
s-a ales cu mii te imagini fotografice ºi de film,
cu amintiri ºi prietenii de neuitat, cu experienþe
de viaþã pe care doar aventura le poate oferi, cu
învãþãminte ºi un bagaj de informaþie greu de
cuprins în doar câteva cuvinte. O bogãþie
nepreþuitã, pe care nu i-o poate lua nimeni ºi
care se cere împãrtãºitã. Aceasta e, de altfel,
adevãrata, marea menire a cãrþii.

Au þinut sã-i fie alãturi bravului „cãpitan de
cursã lungã” Pompiliu Manea, cu ocazia lan-
sãrii, scriitorul Cornel Udrea – în calitate de moderator al reuniunii , editorul, gazetarul ºi scriitorul de mare forþã Ioan
Barbu – directorul general al „Curierului de Vâlcea”, cotidian care a preluat, asemeni „Fãcliei” de Cluj, reportajele
transmise de cãlãtorul Pompiliu Manea de la mii de mile depãrtare, mezzosoprana Lavinia Bocu, cu un micro-recital
al cãrui repertoriu a fost ales special pentru eveniment, venerabilul profesor dr. inginer ºi om de culturã Nicolae
Pompei Patachi – cu o admirabilã pledoarie pentru viaþã ºi cunoaºtere, profesorul ºi cercetãtorul Alexandru Stãnescu,
poeta ºi prozatoarea Hanna Bota ºi, cu permisiunea dumneavoastrã, autoarea acestei corespondenþe. Alãturi de alþi
peste 150 de oameni – invitaþi de onoare, de suflet ºi aleºi prieteni, oaspeþi dragi ºi colaboratori de nepreþuit – din
domeniile ºtiinþelor ºi ale culturii, din þarã ºi de peste hotare – între care profesorul Wim Mulder, coordonatorul
Muzeului de aparaturã medicalã de la Universitatea din Utrecht, Olanda, cu soþia, sau poetul român din Canada,
George Filip, cu o dedicaþie versificatã – care, cu toþii, nu numai cã-l simpatizeazã pe profesorul Pompiliu Manea, dar
îi ºi admirã tenacitatea ºi curajul, zbaterea fãrã odihnã, dorinþa de a se autodepãºi ºi de a lãsa ceva în urmã, durabil
ºi de neclintit, aºa cum îi e felul ºi neamul din mijlocul cãruia s-a ridicat. Nu sunt vorbe mari ºi poate nici îndeajuns de
meºteºugite pentru a realiza o schiþã de portret pentru un temerar care, la cei 76 de ani împliniþi zilele trecute, ia în
piept o altã mare încercare: la ora la care apar aceste rânduri, profesorul Pompiliu Manea ºi-a ocupat deja locul
rezervat într-una din sãlile de studiu de la Bibliothèque Nationale de France din Paris. Timp de cinci sãptãmâni, domnia
sa va aprofunda studiul început acum câtãva vreme pentru finalizarea celui de-al doilea doctorat, de aceastã datã la
Sorbona, în Franþa, cu o tezã despre ingineria medicalã din toatã lumea. O mare aventurã s-a încheiat, o alta începe!

(Aceastã corespondenþã din Cluj-Napoca a apãrut în ziarul „Curierul de Vâlcea” )

LA BRAŢ CU
UN „PEREGRIN PE
CINCI CONTINENTE”

Marginalii la o lansare 
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Orice epocã istoricã a unui neam, caracterizatã prin
dualismul moral ºi spiritual: a) crizã abisalã; b) speranþã
spre pretutindeni deschisã - a nãscut profeþi ºi profeþii. A
stimulat cãutarea de identitate, individualã, dar mai ales
naþionalã, pentru a se (re) întemeia lumea (sau o lume).
Aºa a fost cazul românilor, dupã epoca fanariotã, aºa a
fost dupã 1859 ºi 1877, aºa a fost în epoca interbelicã,
apoi în cea postbelicã.

Pentru cã vremea noastrã este un astfel de nod
gordian al istoriei naþionale - se nasc profeþi ºi se fac pro-
feþii. Instinctiv, însã, ne retragem încrederea, spre izvoare
mai sãnãtoase ale profeþiei, spre epoci profetice mai
solemne ºi mai salubre, în care profeþiile conþin un grad
mai mare de profunzime a perspectivei istorice, sorþii ºi
menirii românilor. Eventual, o viziune miticã.

De aceea, admiþând premiza cã Eminescu întrupeazã
Logos-ul Naþional, nu ar fi deloc lipsit de interes, gândim
noi, sã aflãm ce conþine profeþia numitã Starea-de-
Eminescu, în legãturã cu Neamul ºi naþiunea noastrã (de
fapt, a sa). Poate cã, în felul acesta, vom putea, cu toþii,
sã corectãm febrilitatea - spre LUCIDITATE, fanatismul
- spre CLARVIZIUNE, bravura - spre ACÞIUNE COE-
RENTÃ, indolenþa - spre ENTUZIAM. ªi, poate, înþelep-
ciunea (care, din pãcate la români a devenit - spun, cel
puþin unii - o stare de pasivitate nocivã) - cãtre DEMIUR-
GIE, sau AUTODEMIURGIE ETNICÃ. Toate acestea þin,
implicit, de o iniþiere în Spiritul Profetic.

*
Tot ce existã în lume, ca fiinþare, nu e un scop în sine,

ci mijlocul prin care Spiritul se cautã, spre a se regãsi pe
sine însuºi [2].

Nici un popor-Logos ºi, apoi, nici o naþiune-Logos nu
sunt un scop în sine. Poporul ca formã primarã de
expresivitate (organicã) a unei spiritualitãþi colective,
naþiunea, ca formã superioarã de expresivitate etnicã (dar
mai abstractã) - sunt mijloacele prin care Logos-ul
Suprem nãzuieºte sã se reveleze sieºi [3].

Este evidentã orientarea spiritualã specificã a fiecãrui
neam. Fiecare neam are o plãsmuire anume - deci, prin
el, Logos-ul cãutãtor instituie o speranþã anume de auto-
recuperare.

ªi atunci, un Om-Spirit, un om care constituie (ºi insti-
tuie) locul geometric (ori, poate, punctul originar, vârtejul-
matcã nãscãtoare) al sensurilor existenþiale ale unui
neam, al cãutãrilor de fiinþã spre Spirit ale unui neam

(este cazul lui Eminescu-Logos Naþional) - trebuie valori-
ficat prin aceastã laturã, absolut necesarã autocunoaº-
terii unui neam: LATURA PROFETICÃ. Ne putem afla pe
noi înºine, ca proiectare a unui destin colectiv pe axa
viitorului (sau în atemporalitate), dacã vom afla orientarea
liniilor de forþã ale Spiritului-Eminescu. Ce-ºi doreºte, de
fapt, ce întrevede Eminescu-Spiritul (Logos-ul naþional)?
(Nu e vorba doar de clarviziunea, ci de intuirea - sau con-
stituirea - arhitecturii naturale a Logos-ului specific, Logos
pe care cel cu o viziune ocultã îl poate trãi efectiv, atem-
poral). Rãspunsul la aceastã întrebare va rezolva scopul
fiinþãrii noastre, ca neam. Mai mult: modul de fiinþare va
trebui revãzut ºi corectat (reorientat) în funcþie de cel care
ne este ARHETIP SPIRITUAL NAÞIONAL: Eminescu.

Latura profeticã a unei opere-viziuni înseamnã tocmai
capacitatea de revelaþie (în trepte: revelaþia eminescianã
având drept consecuþie revelaþia noastrã, dinspre forma-
destin individual spre esenþa-destin colectiv), Prin Logos,
a Spiritului, ca finalitate a Logos-ului. Revelaþia trebuie,
cel puþin pentru noi, cei în curs de iniþiere, sã reprezinte o
conformaþie, pe care s-o conºtientizãm ºi faþã de care sã
rezonãm, la care sã ne adaptãm toate dimensiunile ºi
acþiunile fiinþei.

Existã, deci, în eternitate (ca un dat, ca o arhitecturã a
unui estin trans-temporal), aºa cum spune Mircea Vulcã-
nescu, “o dimensiune româneascã a existenþei” [4], iar
conþinutul schiþei fenomenologice pe care o propune
acesta este foarte relevant, în sensul intuirii arhitecturii
spirituale româneºti (op. cit., p.85): “Sensul dimensional
al existenþei; Caracterizarea ei naþionalã; (…) Fiinþa
ca întreg: firea ca lume ºi ca vreme; Fiinþa singura-
ticã: întâmplarea, insul, Dumnezeu; Fiinþa ca însuºire:
faptul ºi felul de a fi; Tãgãduirea fiinþei: opoziþie ºi
limitare; Nu existã nefiinþã; Nu existã imposibilitate
absolutã etc.). Iar ceea ce am afirmat mai sus, în legã-
turã cu aspectul teleologic al universului ºi al neamului -
face parte integrantã, conform afirmaþiei lui Mircea
Vulcãnescu (op. cit., p. 84), din viziunea româneascã asu-
pra lumii: “… tot ceea ce existã în vreme, tot ceea ce
se întâmplã, se înfãþiºeazã românului cu un caracter
de apariþie, aº zice de teofonie, de arãtare, de vãdire
a unei lucrãri transcognitive, care se sãvârºeºte în
lume, peste noi, lucrare continuu creatoare, care se
sãvârºeºte-n lume, ºi la care ochiul omenesc e numai
martor” (Opinia noastrã, în legãturã cu ultimul segment al

PROFETISMULPROFETISMUL
EMINESCIAN [1]EMINESCIAN [1]
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afirmaþiei lui Mircea Vulcãnescu, este cã, în mod inconºtient,
se sãvârºeºte o teurgie, o sinergizare a acþiunii omeneºti cu
cea divinã - energia având ca finalitate integrarea cât mai
exact coordonatã, cât mai fidelã, a fiinþãrii individuale în
arhetipul acþiunii divine).

Mircea Eliade salveazã Europa spiritualã a veacului XX
prin conceptul fundamental de homo religiosus - concept
prin care se reveleazã osmoza, cu sens transcendent, om-cer
(divin) ºi se repun în funcþiune cãile blocate ale sensului lumii
(se reveleazã doctrina mântuirii, prin “eterna reîntoarcere”).

În acest sens ºi din acest motiv (mai ales cã Rãsãritul
european pãstreazã arhetipul lui homo religiosus mai viu
decât Occidentul) am insistat, în lucrarea de faþã, asupra
aspectului religios al fiinþãrii-e. Cãci, vom spune dimpreunã cu
marele dascãl care a fost, pentru elita intelectualã interbelicã,
Nae Ionescu: “confesiunea face parte integrantã ºi e, oare-
cum, determinatã de plãmada sufleteascã a regiunilor
respectiv. Acesta este adevãrul fundamental în problema
naþiunii ºi religiei: ele sunt realitãþi corelative” [5].

Sau, problema lui Eminescu-Spirit Naþional, în cãutarea
identitãþii lui supreme ar putea fi motivatã de afirmaþiile lui
Vasile Lovinescu ºi pusã în termenii esoterici ai acestuia [6]:
“Tradiþia primordialã, în migraþia ei de-a lungul ciclului, de
la habitatul strict polar la localizarea ei actualã în Orient,
a avut în mod necesar popasuri intermediare succesive.
Se pare cã una din cele mai importante (dacã nu cea mai
importantã) a fost etapa dacicã. Chiar ºtiinþa istoricã
actualã este înclinatã acum sã creadã cã habitatul
primitiv al arienilor a fost o zonã dinte Marea Balticã ºi
Dunãre, de unde a radiat spre Est, Vest ºi Sud. Prima
coborâre, Nord-Sud, se poate indica printr-un ax vertical,
Pol-Dunãre, intersectând o linie orizontalã, reprezentatã
prin paralela 45, care cum se ºtie trece prin þara noastrã.
Or, paralela 45 trece exact la egalã distanþã între Pol ºi
Ecuator ºi este adevãrat ECUATOR SPIRITUAL AL LUMII.
De aici, ROLUL ASCUNS, DAR CRUCIAL, AL DACIEI. De
aici, abundenta întrebuinþare a cuvântului NEGRU, cu
privire la þara noastrã, mergând pânã a fi desemnatã ca
ÞARÃ A NEGRILOR, pentru cã NEGRU ESTE CENTRUL
CRUCII ªI ROMÂNIA SE AFLÃ LA CENTRUL CRUCII
GEOGRAFICE DE CARE AM VORBIT MAI SUS”.

Consecutiv motivaþiilor mai sus menþionate, considerãm
cã datoria unui exeget al operei poetice a lui Eminescu nu
este sã confirme viziunea altor exegeþi, sau a publicului cititor,
asupra lui Eminescu - ci exegetul, conºtient de valoarea de
ARHETIP (al spiritualitãþii româneºti) a lui Eminescu, are
datoria de “a-l scoate” (de fapt, a-i confirma poziþia) pe geniul-
Eminescu, pe Logos-ul Naþional-Eminescu, în anistorie, în
eternitatea-Logos, care-o este patrie (ceea ce Mircea Eliade
spune despre naþionalism, ca “sete de eternitate a Româ-
niei” [7], este valabil ºi pentru Logos-ul-Naþional-Eminescu).
A-i reconfirma, mereu, lui Eminescu, eternitatea - înseamnã
sã ai forþa de a te reconfirma ca transindividualitate pe tine
însuþi, de a transcende omul din tine la valoarea (profeticã,
misticã ºi misionarã) de neam.

Eminescu nu trebuie recunoscut, ci cunoscut. Mereu. Ca
Revelaþie. Exegezei care reuºeºte (sau nu reuºeºte!) sã
sugereze Revelaþia-Eminescu întru eternitate, nu i se cuvine

atributul de adevãratã sau falsã, ci: relevantã sau irelevantã,
asupra vârtejului de eternitate româneascã, pe care îl impune
neamului nostru opera poeticã eminescianã.

Tot Mircea Eliade spune, în art. România în eternitate
(op. cit., p. 129): “Trebuie sã iubeºti România cu frenezie,
s-o iubeºti ºi sã crezi în ea, împotriva tuturor evidenþelor
(…)”. Deci, Mircea Eliade, geniul secolului XX românesc (ºi
european), propune, prin iubire, revelarea României Oculte
(“împotriva tuturor evidenþelor”). Cu atât mai mult, nu i se
poate refuza geniului tuturor secolelor româneºti, ºi dinafara
istoriei, lui Eminescu - tendinþa de ocultism, în viziunea cos-
micã româneascã ocultã* . Avem obligaþia, faþã de Spiritul-
Eminescu (Logos Naþional) sã renunþãm la distanþarea como-
dã faþã de textul eminescian (distanþare care ne permite con-
tinuitatea trãirii în falsul ºi convenþia fiinþei istorice) - ºi sã-l
citim, totdeauna “cu cheie” - sã ne topim, prin verbul emines-
cian, într-un vârtej “împotriva tuturor evidenþelor”.

Vom porni sistematic, de la textele declarative emines-
ciene (articolele de ziar) [8], cãtre textele esoterice, iniþiatice,
ale poeziei, pentru a descifra profetismul, vârtejul iniþierii întru
sensul Logos-ului naþional românesc (“istoria” divinã, cãci,
spune Eminescu [9]: “Istoria omenirii este desfãºurarea
cugetãrii lui Dumnezeu”: deci, mereu, sensul istoric trebuie
aflat într-un “dincolo”, ocult ºi teleologic).

Mihai Eminescu pronunþã, sibilinic, în multe articole,
expresia “misiunea istoricã a românilor”, dar abia în artico-
lul din 2 noiembrie 1879, Misiunea noastrã ca stat, formu-
leazã explicit în ce constã misiune: “Trebuie sã fim un strat
de culturã la gurile Dunãrei; aceasta este singura misiune
a statului român ºi oricine ar voi sã ne risipeascã puterile
spre alt scop, pune în joc viitorul urmaºilor ºi calcã în
picioare roadele muncei strãbunilor noºtri. Aici, între
hotarele strâmte ale þãrei româneºti trebuie sã se adune
capitalul de culturã din care au sã se ÎMPRUMUTE (s.n.)
fraþii noºtri de prin þãrile de primprejur, dimpreunã cu
celelalte popoare mai înapoiate decât noi” (op. cit., p. 213). 

Ne permitem sã glosãm asupra spuselor lui Eminescu:
a) misiunea românilor nu se realizeazã prin extensie, ci în

intensivitate spaþialã (“în hotarele strâmte ale þãrei româ-
neºti”), într-o presiune centripetalã care, singurã, poate asi-
gura transgresiunea (din spaþiul fizic în cel spiritual); nu este
o misiune aparentã (de agresivitate dilatatorie în plan spaþial
fizic), ci una ascunsã, pur spiritualã, de centripetism calitativ-
spiritual: “sã adune capitalul de culturã, din care sã se
împrumute fraþii noºtri…”);

b) fiind o misiune de ordin spiritual, ea depãºeºte valoarea
istoricã (cel mult, face sã coincidã douã puncte ale mitului
dacic: Dacia profetizatã de Traian, ori poate revelatã lui Traian
[10]). În plus aceastã misiune nu e propriu-zis a statului, care,
cel mult, ca instituþie, poate organiza ºi dirija mai repede, mai
sistematic ºi mai eficient eforturile subterane ale neamului
românesc. Citind mesajul de adâncime al textului, înþelegem
cã e misiunea tuturor celor care nu încalcã dimensiunile
ARHETIPULUI NAÞIONAL (ci se suprapun peste acesta), ale
originaritãþii spirituale mistice a românilor, ale existenþei în
eternitate a arhetipului spiritual românesc: “oricine ar voi sã
ne risipeascã puterile [acest pronume ne marcheazã gradul
de implicare organicã a fiinþei româneºti, negând artificia-
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litatea ºi abstracþiunea statului] spre alt scop [alt scop ar fi
cel inexistent în arhetipalitatea ºi în intesivitatea centripetalã
a spiritualitãþii româneºti: deci, nu cucerire spaþialã, nu
industrializare “americanã” - “a fi american” e sinonim, pentru
Mihai Eminescu, cu a nu avea nici o afinitate cu zona
arhetipal-spiritualã a lumii, a fi lipsit total de vocaþia revenirii la
esenþã] pune în joc viitorul urmaºilor ºi calcã în picioare
roadele muncei strãbunilor noºtri”;

c) misiunea anistoricã a românilor nu este o dorinþã emi-
nescianã, ci o percepþie ºi o certitudine (“împotriva tuturor
evidenþelor”) - pe care doar profeþii adevãraþi, trãitori efectiv
în anistorie, le pot avea: au sã se împrumute (exclude orice
condiþionare, orice punere sub semnul dubitaþiei);

d) Eminescu dovedeºte, în ziaristicã, o rigurozitate, probi-
tate ºi excepþionalã erudiþie într-ale faptelor, calitãþi care-l im-
pun ca istoric cu o competenþã de necontestat - dar istoria, ca
desfãºurare a cugetãrii divine, trebuie sã intersecteze zona
anistoricã, sacrã: aici, misiunea românilor (a Spiritului româ-
nesc) nu este doar de orientare a spiritului neamurilor vecine,
din care sã împrumute (da fapt, cãruia sã i se conformeze)
“fraþii noºtri” (frãþia spiritualã trimite la viitoarea identitate
spiritualã, prin iniþiere) “de prin þãrile de primprejur, dim-
preunã cu celelalte popoare mai înapoiate decât noi” (în
convergenþã cu Emil Cioran, cel de peste aproape un veac
[11], el se gândeºte, poate, la refacerea, în zona României a
centrului spiritual oriental-bizantin, purificat de corupþia
greceascã a Bizanþului); dar, mai aproape de Eminescu-
ocultistul profet, probabil cã este tot V. Lovinescu, care afirmã
întâi[12]: “pare bine stabilit cã Dacia a fost sediul Centrului
Suprem, într-o vreme foarte îndepãrtatã”, pentru ca apoi sã
insiste spre o “actualizare” miticã: “prelungirea unei vieþi
iniþiatice pânã în mijlocul sec. XIX n-ar avea nimic extra-
ordinar” (sugerându-se necesitatea reconsiderãrii spirituale a
României ºi în sec. XX) - V. Lovinescu fiind confirmat ºi de
celebrul etnograf ºi istoric contemporan Marija Gimbutas:
“România este vatra a ceea ce am numit Vechea Europã
(…) trebuie ca de acum încolo sã recunoaºtem impor-
tanþa spiritualitãþii Vechii Europe ca o parte a istoriei
noastre”);

e) existenþa, în anistoric, ca “strat de culturã la gurile
Dunãrei” înseamnã atât dizolvarea hotarului spre Orient al
Imperiului Roman (deci, reintrarea Europei în vechea axã
spiritualã indo-europeanã, care uneºte Tibetul cu Atlantida),
cât ºi stãpânirea axei mistice a Dunãrii (Istrul sacru), prin
stãpânirea “gurilor [duhului] Dunãrii”: Dunãrea traseazã,
acvatic, axa orizontalã Vest-Est, intersectând-o cu axa misticã
verticalã Nord-Sud (Baltica-Mediterana, Hyperboreea-
Atlantida ºi Ecuatorul). Dacia anistoricã ºi românia istoricã
fuzioneazã într-o FUNCÞIE MITICÃ, aceea de resacralizare a
spaþiilor eurasiatice. DE CANDELÃ A RESPIRITUALIZÃRII
LUMII TERESTRE, „LUMINÃ DIN LUMINÃ, DUMNEZEU
ADEVÃRAT DIN DUMNEZEU ADEVÃRAT”. Împãratul Traian
devine ºi el o FUNCÞIE MITICÃ (este intuit ca posesor al clar-
viziunii, al unei viziuni mitice ºi, totodatã, ALCHIMICE, asupra
spaþiului spiritual terestru, în globalitatea sa: Roma va trebui
sã re-vinã la OBÂRªIA DACIA – la fel ºi Lumea Tertestrã!).

Trecutã în registru poetic, structura Logos-ului, topitã în
simboluri, se apropie ºi mai mult de Spiritul neamului, ca

funcþie (misiune): (I-, 212-123, Andrei Mureºanu) “Mai tare
e-acea stâncã ce a trecut martirã / Prin vijelii mai multe -
Popoarele barbare / Ce-au cotropit românii sub vijelii
mãreþe, / Turbate, mândre, aspre ca orice vijelie, / Darã ºi
trecãtoare ca ele. Iar stejarul / Poporului meu tare ridicã
ºi-azi în vânturi / Întuncata-i frunte ºi proaspãta lui frunzã.
/ În lume sunt popoare cuminþi ºi fericite, / ªi mã-ntreb ce
soarte sã doresc la al meu? / ªi-un gând îmi vine aspru,
adânc, fãrã de milã / ªi sfãrmãtor de lume - Nu, nu! N-aº
vrea ca alte / Popoare sã mai fie c-al meu - nu merit ele /
Sã-i semene. Poporu-mi menitu-i ca sã fie / Altfel de
cumu-s alte. Eu nu cer fericire / Pentru a lui viaþã, - O,
naþie iubitã! (…) voi sã te vãd, iubito, nu fericitã - MARE!”.

Vijelia, la Eminescu, nu poate sã-ºi dezvolte semantica în
câmpul sublimului (vârtej creator), decât prin corelative
semantice. Aerul trebuie sã aibã, totdeauna, un corelativ în
apa-potop, sau apa-cristal-grindinã (în Scrisoarea III,
vijelia “ca potop ce prãpãdeºte”, “grindin-oþelitã”), sau în
mineral-stâncã, coroborat, la rândul sãu, cu finalitatea Pisc-
cu-Mag-Foc (I-291), Povestea magului…: “Deasupra ãstui
munte cu fruntea sterpitã, / Deasupra de lume, deasupra
de nori, / stã magul; priveºte furtuna pornitã (…) vuind
furtunoasa-i ºi straºnica arpã / Trec vânturi…”). Aºa se
întâmplã ºi în exemplul citat: vijelia nu are încãrcãturã sub-
limã ºi utilã în sine (popoarele barbare, ca vijelii fãrã suport
acvatic, mineral etc., nu sunt întemeiate, sunt trecãtoare,
nefiind corelate cu vreo esenþã) - ci realizeazã proba rezis-
tenþei (implicit, a creaþiei iniþiatice a) mineralului stâncã:
poporul român.

Stânca ºi stejarul sunt corelative în câmpul semantic cu
mare autonomie al stabilitãþii, sublimului, divinului. Despre
stejar se spune [13]: “Gestul tragic al Regelui Decebal are loc
sub stejar. Acesta era un copac sacru, pe care fusese rãstignit
însuºi Zalmoxis. Atins de sãgeata ucigaºã, tânãrul zeu
exclamase, cu ochii cãtre cer: «Helis, Helis, alamus aba tani!»
[ciudatã asemãnare cu aramaicul: «Eli, Eli, lama saba-
chtani!», al lui Iisus], adicã «Doamne, Doamne, glorie Þie!»;
se spune cã acestea au fost ºi ultimele cuvinte ale lui Decebal
ºi ale celorlalþi viteji, uciºi în luptã sau sinuciºi. Geþii numeau
stejarul Usta-Daema (=Frunze dantelate) sau Carambis
(=Încoronatul). Ca ºi geto-dacii, românii venereazã acest
falnic arbore, ºi uneori doresc sã fie înmormântaþi lângã el.”

În viziunea eminescianã, deci, poporul-stejar al românilor
este sacru. E vorba de o sacralitate menitã (“poporu-mi
menitu-i sã fie …”), dar ºi câºtigatã, confirmatã ºi reconfir-
matã, printr-un fel de teurgie necesarã, doritã, dar pusã sub
semnul tragic al non-implacabilului în istoria explicit-evi-
dentã (s-ar putea ca arhetipalitatea implacabilã sã nu devinã
relevanþã în istorie, ºi atunci: “Mai bine stinge, doamne,
viaþa ginþii mele, / Decât o soartã asprã din chin în chim
s-o poarte, / Mai bine-atingã-i fruntea suflarea mãrii moar-
te!” - halele mãrii sunt zona arhetipurilor, unde, la ospãþ, stau
Odin, Decebal - ºi, probabil, toþi zeii pantheonului daco-ger-
manic). În aceastã istorie, arhetipul poate sã nu aibã rele-
vanþã. Dar anistoria confirmã identitatea sublimã Logos (gin-
tã românã) - Spirit Atotînglobator. Menirea poporului-stejar
este stabilitã în anistorie. Mai rãmâne ca, prin teurgie, arheti-
pul sã devinã, în istoria profanã, poporul altfel, poporul ales.
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Poporul-stejar sacru, consecutiv, este ºi un popor al
minunii unicitãþii: el, ºi nu celelalte popoare, a avut parte ºi de
cele mai relevante (“turbate, aspre”) încercãri - dar, tot el, ºi
nu altul, ºi-a pãstrat “proaspãta frunzã” (corelatã cu
genialitatea genuinã: întunecata frunte). De aceea, menirea
lui nu poate ºi nu trebuie sã fie asemãnãtoare cu a nici unui
popor: “N-aº vrea ca alte / Popoare sã mai fie c-al meu - nu
merit ele / Sã-i semene”). Deci, e vorba ºi de merit teurgic
(contopit cu menirea, din arhetipalitate). Menirea (dar ºi
meritul) cer poporului român sã fie altfel. Misiunea poporului-
stejar este, deci , una specialã, cu totul diferitã de toate
menirile. Nu te sã fie un popor fericit-echilibrat (“Eu nu cer
fericire…”), nu are o menire evidentã-exotericã, împlinitã
uman (cãci, la modul uman, fericirea este doritã, închipuitã
etc. de indivizi c punct terminus al nãzuinþelor fiinþei), ci tran-
suman, esoteric. Poporul român, în viziunea eminescianã,
nu este, deci, o realitate fiinþialã, ci trebuie sã fie mare ºi
altfel (mare - mãreþie aspaþialã, spiritual-ocultã). Poporul
român este menit, deci, unei existenþe paralele cu cea
fiinþialã: unei existenþe mistice, existenþã în care fericire-
nefericire sunt termeni lipsiþi de semnificaþie.

ªi dacã este singurul care are astfel de menire, ºi dacã
este popor-stejar, deci axis mundi - înseamnã, pe cale de
consecinþã, cã menirea lui implicitã este sã dea semnificaþie
celorlalte popoare, lipsite de vlaga divinã - sã dea semnificaþie
lumii, cosmosului. Poporul român este poporul sacru, conþine
salvarea lumii întru semantica sacrã.

Profetismul eminescian trebuie vãzut în întreaga poezie -
dar, mai cu seamã, în poeziile cu adresã precisã la fibra spe-
cialã, sacrã, a “gintei” române: Scrisoarea III, Ce-þi doresc eu
þie, dulce Românie ºi, fireºte, în geografia sacrã a Daciei, din

Memento mori - “Braþele nervoase, arma de tãrie. / La
trecutu-þi mare, mare viitor”. Pentru Eminescu, spre deo-
sebire de E. Cioran al zilelor noastre, TRECUTUL ROMÂNIEI
ESTE O COMOARÃ SACRÃ, faþã de care viitorul se rapor-
teazã ca forþã reînviatã de a revela, din nou, ceea ce deja este
înscris (proiectat), ca informaþie ºi menire misticã, în celula
eternã a neamului românesc. Braþele de tãrie nu sunt decât
metafora revelaþiei spiritului activ (nervoase) în structurile
aparente-fenomenale (braþe), spiritul dând finalitatea (supra-
structura, transmaterialitatea arma DE TÃRIE: singularul
suportatului, arma, faþã de pluralul suportului presupus:
braþe, schimbã, de fapt, în plan semantico-sacral, ordinea
implicãrii: arma de tãrie, ca finalitate exprimatã ºi împlinitã a
Spiritului, dã sens ºi relevanþã sacralã braþelor ºi nervozitãþii-
tensiune creatoare a braþelor fenomenale).

Cupele dionysiace conþin vin ca fierbere a vinului, ºi apoi
ca vin disparent în starea de spumegare-foc spiritual:
spumege pocalul (prioritar absolut a devenit Potirul Graal-
þintã spiritualã finalã, spumegare-flacãrã misticã, prin trans-
substanþierea vinului). Este clarã dubla implicare, în imaginea
artisticã: a-pãgânã-bachicã (ºi ritualul bachic-dionysiac, ca ºi
cel eleusin, conþinea mistica transfigurãrii ºi transsubstanþierii)
ºi creºtinã (transsubstanþiere euharisticã, reînnoitoare veº-
nicã a ciclului vieþii, prin efervescenþa paroxisticã a Spiritului).

Rãzbunarea nu-ºi are un obiect profan, o delimitare în
istorie - ci-ºi are esenþa ºi finalitatea în mit ºi ritual: a) este vis
de rãzbunare (visul fiind zona activatã a arhetipurilor); b)
obiectul rãzbunãrii, ca ritual de preschimbare (re-schimbare)
în bine a rãului este hidra (“idra”), ca simbol al materiei-
Prakrti, proliferatã haotic, ca ºi capetele hidrei - iar spada
fumegândã face parte din vechile ritualuri exorcizatoare,
þinând de legenda Sfântului Graal, de lupta Cavalerului Poti-
rului contra demonului (Duºmanul-dragon) - sângele-foc re-
transcende fiinþa (prin scãldatul în sânge de dragon, se do-
bândeºte invulnerabilitatea).

Iubirea ºi Pacea, sub semnul Îngerului (“Îngerul iubirii,
îngerul de pace”) reconfirmã ideea cã menirea ROMÂNIEI-
DACIEI HYPERBOREENE este respiritualizatoare, prin
rearmonizare paradisiacã, a Cosmosului invadat de Duºman-
Demon (Ormuzd-cel-Rãu). “Guste fericirea raiului ceresc”,
Dacia Hyperboreeanã este un spaþiu ritualic, un templu al
sintezelor cosmice, reordonând ceea ce Duºmanul-val
uitase-evitase sã reîntoarcã în stâncã-Dumnezeu: “Fiii tãi
trãiascã numai în frãþie, / Cu-a nopþii stele, ca a zilei zori
[fiii hyperboreeni, fiinþei transcense în constelaþii zodiacale
ºi în eternul început de ciclu fiinþial: zori], “Viaþa în vecie,
glorii, bucurie, / arme cu tãrie [braþele - suporturi ale forþei
spirituale au fost pãrãsite definitiv în favoarea forþei pure
spirituale, nedisimulabilã în suport ºi suportat: “arme cu
tãrie], suflet românesc, / Vis de vitejie [în loc de vis de rãz-
bunare: exorcizarea s-a realizat prin Logos-ul cu finalitate
resacralizantã, apocatastaza s-a împlinit prin Logos Spiritua-
lizat, duºmanul ºi ritualul spadei fumegânde ºi-au suspendat
semnificaþia, pânã la urmãtorul ciclu fiinþial].

(Eminescu nu intrã, neapãrat, în opoziþia poet imatur-poet
matur, ci receptorul poeziei sale intrã în opoziþia adecvat-
neadecvat la Logosul specific).

În legãturã cu Scrisoarea III este necesarã remarca: chiar
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dacã în articolele de ziar din Timpul apar sintagme care vor
avea o transpunere aproape identicã în versul poetic - în
niciun caz valoarea ºi funcþia spiritualã ale sintagmelor nu vor
rãmâne aceleaºi - cele din poezie cu cele din ziar. Transgre-
sarea semnificaþiei sintagmelor în contextul poetic suspendã
în mod absolut realitatea structuratã discursiv în rândul de
ziar - ºi lectura de profunzime a poemului trebuie sã fie în-
scriere, fãrã condiþionare, în ritualul Logos-ului sacru, cu con-
secinþa imediatã: structurarea unor linii simbolice de profun-
zime arhetipalã. Nu vor interesa, deci, opinia politicã ºi gradul
sau modul de absorbþie a realitãþii de cãtre Eminescu, ci care
este peisajul mitic daco-român (hyperboreean, consecinþa
intersectãrii axelor spirituale terestre în zona Dacia fiind strã-
mutarea polului spiritual terestru), pe care Eminescu ni-l pro-
pune ca model de integrare dinamicã în arhetipul naþional
românesc.

1. Arhetipul spaþial-mitic al Daco-Hyperboreei este redat
prin sintagma “De la munte pân’la mare ºi la Dunãrea
albastrã” (axa spiritualã-munte, având ca zone de atracþie-
respingere, ca hotare spre / dinspre zona de-spiritualizatã,
decãzutã: mare-Dunãre. Dunãrea este Styxul ºi apa Lethei-
Uitare, unde orice încercare de agresiune a maleficului este
stopatã - trimiþând formele dezenergetizate ale maleficului
spre retopire ºi recoformare în creuzetul Graalului: potop-
mare “Dunãrea sã-nece spumegând (izotopie semanticã:
“spumege pocalul” - Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie) a
tale oºti”; “ca potop ce prãpãdeºte, ca o mare turburatã
(…) înspre Dunãre o mânã” - potopul este funcþia sângelui
din Potirul Graal, prin care se introduce Spiritul în vârtejul de
reconvertire la valorile Absolutului).

2. Furtuna maleficã (fãrã temelie în stâncã, apã, foc) a lui
Baiazid este stopatã, pentru reconvertire în vijelia-potop
(“Mircea însuºi mânã-n luptã vijelia (…) ca potop ce
prãpãdeºte, ca o mare turburatã”). La Dunãre: “Pân-în
Dunãre ajunge furtunosul Baiazid”. E-o furtunã a nisipului-
sterilitate, ajunsã la hotarul spre fertilitatea divinã. Mai exact,
este marcatã limita neputinþei formelor desemantizate, prinse
în vârtejul haosului, limitã de la care, circular, se va conforma
cosmosul, urmând re-iniþierea prin axa sacrã, odonatoare:
codrul de stejari (cum am menþionat mai sus, stejarul este
copac sacru al geto-dacilor, “sunã codrul de stejari”
marcheazã orfismul ordonator al AXEI-STEJAR-ZALMOXIS,
iar legenda despre rãstignirea cristicã a lui Zalmoxis pe stejar
sugereazã cã stejarul conþine, în imaginea sa, ARHETIPUL
CICLICITÃÞII COSMICE).

3. De observat, în Scrisoarea III, împãrþirea arhetipurilor
în a) forþe lunar-nocturne, aparent pasive, de fapt latente, te-
melii cosmice: Luna, ca întemeiere, prin resorbirea în copa-
cul-axis mundi (“ea se-ntunecã…dispare; / Iar din inima lui
simte un copac cum cã rãsare”), sau Basarabii sau
Muºatinii din umbrã (“Rãmâneþi în umbrã sfântã, Basarabi
ºi voi Muºatini”) - dar din umbra sfântã ei continuã sã se
exercite mitic, ca întemeietori, structuratori, orientatori (“Des-
cãlecãtori de þarã, dãtãtori de legi ºi datini”), cãci corela-
tivele lor semantice, plugul ºi spada, muntele-Dunãrea-
Marea, sunt corelative cu acþiune în eternitate. Indiferente
faþã de invaziile periodice ale maleficului, plugul stimuleazã
creaþia, spada rãmâne axa spiritualizatoare ºi exorcizatoare

(a se vedea ºi spada fumegândã din Ce-þi doresc…), iar
muntele-Dunãre-Mare sunt hotare arhetipale, nepercepute, în
esenþa lor funcþionalã, decât în planul mitic (deci, indiferente
la flucutaþiile spaþial-politice ale istoriei: Dunãrea îneacã oºtile
negre, pentru transmutarea alchimicã în oºtile albe-solare); b)
forþe solar-diurne, agresive: Mircea, ca transfigurare a noctur-
nului codru (stejar) cu constelaþii - în vijelie solarã (“zid
înalt de suliþi”) ºi acvaticã (ca potop…, ca mare…); Fiul miori-
tic ºi manolic (înscris în nunta-hierogamie cu draga din co-
drul cu constelaþii, dragã care est pod magic între maleficul
pãrþii a doua a poemului ºi sublimul pãrþii întâi-final: draga de
al Argeº mai departe este ziditã în codru sacru, pentru a
împãca contrariile, pentru a uni în Templu Cosmic, munþii cu
fulger-nimb de biruinþã (Baiazid-Fulgerul, trecut în semn
heraldic)[14] cu mlaºtina infernalã (canalia de uliþi-labirintul,
stâlp de cafenele-talpa Iadului corupþie Logos-ului, dizarmo-
nizarea formalã ºi falsificarea esenþei: monºtrii batracieni-
saurieni (bulbucaþii ochi de broascã), cocoºaþi, “cu privirea-
mpãroºatã” etc. - fiind expresii al e Logos-ului falsificat esen-
þial; “având în ei monedã calpã” - soare de-solarizat, deviat
spre saturn; nebunia este înjosire a Logos-ului, în bâlbâialã ºi
sclavie (iloþii)-sclavie faþã de mlaºtina infernalã. Soarele-
Apollo penduleazã între simulacrul de ascundere (de fapt,
ascunderea Basarabilor-Muºatinilor este tulburarea perio-
dicã a ordinii cosmice) ºi prezumarea unei agresiuni exorciza-
toare, invocate ºi înscriindu-se în logica ciclicitãþii secþiunii
mitice: Þepeº, focul care sã retopeascã aberaþiile formale în
temniþele-cuptoare alchimice. De ce sunt douã “temniþi
large”? Înainte de nunta alchimicã Soare-Lunã, este necesar
un preludiu alchimic, o pregãtire separatã a celor douã forþe
complementare. Categoriile de smintiþi, respectiv miºei - nu
sunt categorii morale, în primul rând, ci categorii mitice: smin-
titul este cel deplasat de la ordinea ºi direcþia fireascã - deci,
trecut din zona solarã, în cea lunarã, sau invers; Miºelul este
sãrãcitul, ticãloºitul, cãruia trebuie sã i se facã o transfuzie
esenþialã, sau, mai curând, sã i se aplice reconversiunea: din
sãrãcit de bine, sã devinã sãrãcit de rãu, din sãrãcit de
Dumnezeu, sã devinã sãrãcit de Diavol, din sãrãcit de duh-
spirit, sã devinã sãrãcit de materie. Oricum, în final va fi un
singur creuzet, o singurã nuntã alchimicã: ºi creuzetul recon-
versiunii (puºcãria), ºi creuzetul reorientãrii (casa de
nebuni) se contopesc în dimensiunea FOC (sã dai foc).

În concluzie, Scrisoarea III reaminteºte cã Dacia-
Hyperboreea este, de fapt, SPAÞIUL NUNÞII MIORITICE-
ALCHIMICE DINTRE SOARE-LUNÃ.

4. La o analizã mai atentã, sunt amãnunte care se dove-
desc esenþiale,. Funcþia spiritualã a Daciei-Hyperboreei: toatã
Scrisoarea III este în fapt, descrierea cuptorului alchimic:

a) totul este supus reconversiei: tot ce este vecin cu eter-
nitatea este eternitate, deci repetiþia tot-toþi (“Tot ce-n þãrile
vecine…/ Tot ce-i însemnat… / Tot ce e perfid… / Tot Fa-
narul, toþi iloþii, / Toþi se scurserã…”) marcheazã suprema
sintezã cosmicã negativã. Sã nu uitãm cã, în cuptorul alchi-
mic, se produce starea de putrefacþie umedã generalizatã,
pentru a marca haosul originar, punct din care se produce
reconversia-regenerarea. De aceea, smintit, stârpiturã,
pata putrejunii, perfid, lacom, Fanar, iloþi, flecari, gãgãuþi,
guºaþi, bâlbâiþi, famen (în alchimie se lucreazã cu embrioni
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“avortaþi”-întorºi, pentru a obþine împlinirea-încoronarea
solarã), lupanare (Prostituata-Hermes) etc. - sunt elemente
absolut necesare (prin paroxismul putridului, degradãrii
umede-corupte, la care au ajuns) în procesul alchimic. Nimic
nu poate deveni aur-piatrã filozofalã, dacã nu a trecut prin
infernul-mlaºtinã, prin faza ultimã de decadenþã.

Iatã, deci, suprema speranþã-mai mult, suprema credinþã,
ascunsã sub suprema deznãdejde. Neamul nostru este salvat
a priori, tocmai pentru cã a atins ultima ºi cea mai dure-
roasã, mai degenerativã treaptã a Logos-ului. Iniþierea com-
pletã este posibilã doar aplicatã Spiritului care s-a supus cu
desãvârºire la cele mai teribile probe. Neamul nostru a trecut
aceastã fazã - deci are dreptul nu la o fericire trecãtoare - ci,
aºa cum spune Eminescu în Andrei Mureºanu (I-206), are
dreptul la mãreþie (nu fericitã-mare!), adicã la gloria divinã, la
sacralitate. Este neamul sacru, cãtre car vin, spre reconvertire
solarã, toate neamurile-umbre putride, labirintice etc. ale
etapei de evoluþie spiritualã în suprasensibil-Pãmânt.

5. Acþiune de a roi. Copiii de suflet ai lui Allah ºi spahii
(oamenii-cai, centaurii lunari, cu funcþie psihopompã) se rãs-
pândesc în roiuri „la Rovine în câmpii” (rovine-mlaºtina
putridã).

Apoi, “Cãlãreþii împlu câmpul ºi roiesc dupã un semn”
- aceasta în faza apocatastaticã- “ªi în caii lor sãlbatici bat
cu scãrile de lemn” (LEMNUL-STEJAR). Albina este
insecta sacrã (solarã, la fel ca scarabeul la egipteni). Roitul
este o constantã, atât în faza lunarã (ienicerii ºi spahiii vin de-
ntunecã pãmântul), cât ºi în faza solarã (lãnci scânteie lungi
în soare, arcuri [cercuri solare] se întind în vânt) a operaþiei
alchimice, în care furtunosul (Baiazid dezagregat în furtuna
de nisip-haos nocturn) se transmutã în Leu (semn al soa-
relui), ºi apoi în Mircea-vijelie-cu-grindinã-oþelitã (piatra
filizofalã-cristal) prin care este învins Styxul (grindina oþelitã,
mânatã înspre Dunãre, reinstaureazã ºirurile cosmice: armia
românã - arhanghelii revin, ca paznici ai Edenului: oastea se
aºazã, substituind, “soarele care apune”.

6. Ca o consecinþã a celor remarcate mai sus, trebuie
subliniatã valoarea ocultã a Daciei Hypeboreene, valoare de
Kara-Iflak (centru ocult, “negru”), dar ºi valoare ocultã solarã
(centru cult, “alb” - de iradiere a lumini spirituale). “vin de-ntu-
necã pãmântul la Rovine în câmpii”: cei care vin, provoacã
revelaþia spaþiului-centru ocult, negru. Deci, acþiunea lui
Baiazid este revelatorie, asupra valorii de centru negru (lah-
vlah, etiopian-faþã arsã), a spaþiului mitic Dacia-Hyper-
boreea. Tot datoritã acþiunii lui Baiazid (cu funcþia Spânului-
Piatra de care se încearcã ºi se cãleºte rezistenþa spiritualã a
celui-care-se-iniþiazã, Harap-Alb), se reveleazã simplitatea-
Logos Sacru a spaþiului-om: Mircea - “atât de simplu, dupã
vorbã, dupã port” (Logos ºi Acþiune-în-înfãþiºare sunt simul-
tane, în zona miticului); se reveleazã Monarhul Ascuns-
Christos, care este Mircea, ca funcþie miticã. “De nu, schimb
a ta coroanã într-o ramurã de spini” - înseamnã cã cercul
solar chiar are valoarea de ramurã cristicã, creangã de aur ºi
creangã de spini (concomitent): suferinþã-înjosire pentru
înãlþare a lumii în lumina mântuirii; se reveleazã Moºneagul-
ciot ºi Moºneagul-toiag (atribute ale Magului Âthman-Rãdã-
cinã ºi Pisc a toate, dar ºi atribute ale virilitãþii Demiurgului, a
Focului din Lemnul Prometeic, sau din Stejarul Zalmoxian).

Deci, Baiazid va stimula ºi explozia-iradiere, ca centru
spiritual alb, a Daciei-Hyperboreea: “codrul clocoti de zgo-
mot ºi de arme ºi de bucium” - dupã care urmeazã revelaþia
spaþiului constelaþiilor (capete pletoase, coifuri lucitoare) ºi al
solaritãþii biruitoare (de la lãnci, sãgeþi - pânã la fulgerul ca
nimb de biruinþã al Munþilor - Munþi din care, ca ºi în Memento
mori, izvorãsc luna ºi stelele, izvorãºte cosmosul-Eden).

7. Deºi hermeneutica textului Scrisorii III ar putea lucra la
infinit, trebuie sã ne limitãm. Este vorba de rezumatul proce-
sului dinamic de sacralizare a Daciei Hyperboreea - rezumat
conþinut în partea medianã a pãrþii I. 

Baiazid vorbeºte de un alt tot (tot ce stã…) decât cel
putrid, din parte a II-a a Scrisorii III: este vorba de un ciclu
alchimic epuizat, de o anamnezã a alchimiei centrului sacru
Dacia Hyperboreea: “Toatã floarea cea vestitã a întregului
Apus, / Tot ce stã în umbra crucii, împãraþi ºi regi s-adunã
/ Sã dea piept cu uraganul ridicat de semilunã. /S-a-
mbrãcat în zale lucii cavalerii de la Malta, / Papa cu-a lui
trei coroane, puse una peste alta, / Fulgerele adunat-au
contra fulgerului care / În turbarea-i mânioasã a cuprins
pãmânt ºi mare. / N-au avut decât cu ochiul ori cu mâna
de a face, / ªi Apusul îºi împinse toate neamurile-
ncoace… / Zguduind din pace-adâncã ale lumii începuturi
/ Înnegrind tot orizontul cu-a lor zeci de mii de scuturi, /
Se miºcau îngrozitoare ca pãduri de lãnci ºi sãbii, /
Tremura înspãimântatã zarea de-ale lor corãbii”.

Acest pasaj trebuie pus faþã în faþã cu cel care conþine în
Logos-ul-Mircea (alt ciclu alchimic pentru alcãtuirea sacra-
litãþii Daciei Hyperboreea): “Dupã vremuri mulþi venirã,
începând cu acel oaste / Ce din vechi de pomeneºte cu
DARIU [negru à dinspre Rãsãrit] a lui Istaspe; / Mulþi durarã,
dupã vremuri, peste Dunãre vrun pod, / De-au trecut cu
SPAIMA lumii ºi mulþime de norod; / ÎMPÃRAÞI pe care
lumea nu putea sã-i mai încapã / Au venit ºi-n þara noastrã
de-au cerut pãmânt ºi apã - ªi nu voi ca SÃ MÃ LAUD
[imperial], nici cã voi sã TE-NSPÃIMÂNT [infernal], / Cum
venirã, se fãcurã toþi o apã ºi-un pãmânt. / Fenomenal
fãleºti cã înainte-þi rãsturnat-ai valvârtej / Oºtile leite-n
zale de-mpãraþi ºi de viteji? Tu te lauzi cã Apusul înainte
þi s-a pus? / Ce-i mâna pe ei în luptã, ce-au voit acel
Apus? / Laurii voiau sã-i smulgã de pe fruntea ta de fier. /
A credinþei biruinþã cãta orice cavaler”.

Baiazid ºi Mircea sunt ipostaze paradigmatice ale ace-
luiaºi spaþiu sacru de intersectare a axelor spirituale Vest-Est,
Nord-Sud (cu accent, aici, pe axa Vest-Est, Apus-Rãsãrit,
Negru-Alb). Lumea nu poate fi deschisã, decât ca ipostazã
misticã, dupã coacerea în athanor. Atunci când Baiazid
spune: “Când lumea mi-e deschisã”, mãrturiseºte cã el este
paznicul îmbãtrânit-epuizat (nu bãtrân-înþelept) al templului
Daciei-Hyperboreea: el, Baiazid, a lãsat deschisã poarta
cãtre malefic, a suspendat funcþia arhanghelilor (a
suspendat funcþia ciotului-toiag, spadã fumegândã, fulger
împrejmuitor al Edenului). Ceea ce spune el nu este, în fapt,
o laudã, ci povestea (mitul) tragediei cosmice a unui ciclu
epuizat, a unui ciclu imperial, în care lumina a atins paroxis-
mul ºi, apoi, din care au fost extrase creanga de aur (axis
mundi) ºi Râul Demiurg - deci, s-a produs desacralizarea. 

Este absolut impresionantã ºi unicã în literatura esotericã
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româneascã aceastã viziune panoramicã asupra dinamicii de
împlinire ºi decãdere a sacralitãþii unui spaþiu central, “buric
al Pãmântului”. Vom încerca (dar deloc convinºi de forþa
elocinþei noastre) sã tãlmãcim acest tablou sublim ºi tragic,
evocat (ºi revelat) prin versul eminescian (Logos-vers prin
care, în simultaneitate miticã, intrãm în raport anamnezic cu o
existenþã trecutã ºi viitoare a Spiritului nostru).

La început, a fost continuitatea fulgerului: prepoziþia con-
tra înglobeazã în ea toatã lupta care s-a dat pentru ca
Adunarea energiei pe axa Rãsãrit-Apus (India sau Tibet,
acolo unde sãlbateci negri cu topoare-fulgere (Memento
mori, p. 248) cu mãºti-feþe zeieºti (LUP-DACI, URS/URSITÃ)
- pânã la zona Hesperidelor cu mere de aur, sau zona Atlan-
tida, unde, spune R. Steiner, oamenii focului, deci ai fulge-
rului, întruchipau existenþa cristicã) sã însemne continui-
tatea, suprimând devierile corupãtoare, vlãguitoare de sola-
ritate. Traseul descris este dinspre Apus-alb cãtre Rãsãrit-
Negru. Apusul Soarelui ºi Semi-Luna s-au întâlnit: crucea
figureazã intersecþia axelor magice ale geografiei sacre,
intersecþie în Dacia-Hyperboreea, centrul energetic sacral al
universului: semi-luna aºteaptã completarea cu semi-soare,
adicã, mai exact, luna ºi soarele care se aºteptau, presupu-
nându-se reciproc, s-au întâlnit în nunta alchimicã. Athanorul
era Daci-Hyperboreea. Turbarea furtunoasã a pãmântului ºi
apei (pãmânt-mare) reprezintã spirala cosmicã, turbillonul de-
miurgic. Este marcat ºi haosul originar a) prin starea de spai-
mã b) prin pacea adâncã a începutului (în Scrisoarea I:
eterna pace, care reîncepe, mereu, ca “prãpastie, genune”
etc., a spaimelor, a neliniºti dinainte de acel “FIAT LUX”,
reprezentat prin punctul de miºcare). Aici, în Scrisoarea III,
pãduri de lãnci ºi sãbii reprezintã fuziunea lunarului-pãduri
cu solarul-lãnci de sãbii, în funcþia punctului de miºcare:
creaþia, zguduirea pãcii adânci ºi conversiunea în rãzboiul
alchimic al creaþiei. Înnegrirea (orizontului) înseamnã
marcarea centrului ocult, a athanorului în care se adunã ºi se
luptã, întru nuntire, Luna ºi soarele - codrii cu pustiurile, împã-
raþii ºi regii (solari), sintetizãþi în coroana triplã (spiritualitate-
temporalitate-ordine) a papei ºi în lucirea-fulger a Maltei
cavalerilor Templului - cu uraganul lunar (“uraganul ridicat
de semilunã”. Toate neamurile au fost împinse încoace,
adicã la intersecþia axelor, la limita de continuitate a fulgerului
sacru. pe atunci RÂURI-RÂURI (râul Demiurg) ºi CODRII
(creanga de aur asigurau sacralitatea spaþiului).

Ce s-a întâmplat? Ceva simplu, despre care Frazer vor-
beºte în Creanga de aur ; preotul templului a îmbãtrânit,
Baiazid, din preot hiperbolic al lumii începuturilor ºi al codri-
lor, devine, la modul litotizant, preot al taberelor strânse
(fãrã brâul-fulger), preot al frunzelor ºi ierbii (trunchiul steja-
rului sacru a dispãrut, ºi, odatã cu el, creanga de aur). Ura lui
este, în fapt, recunoaºterea neputinþei, iar evidenþierea de
cãtre Baiazid, a lui Mircea-ciot, Mircea-toiag - este recunoaº-
terea implicitã a pierderii, de cãtre Baiazid, a acestor atribute
viril-demiurgice. Calul care paºte ovãz din altar (desacraliza-
rea în domestic) înseamnã castrarea Pegas-ului-fulger - se
pierde semantica calului-fulger, calului-stea, calului-râu, ºi se
decade spre stricta funcþie psihopompã: calul morþii, care îl
scoate din scena miticã pe decapitatul paznic, pentru a-l lãsa
pe tânãrul paznic (tânãr cu axã vie, moºneag - ca grad de ini-

þiere), paznicul Mircea.
Dacã Baiazid-paznicul ciclului epuizat al Daciei-Hyper-

boreei era purtat de biruinþã (în loc sã stãpâneascã el însuºi
biruinþa), adicã era dezrãdãcinat, devenind o furtunã fãrã
spaþiu pentru efect al furtunii - în schimb, Mircea este domnul
(sarab-ul (cf. V. Lovinescu, Creangã ºi creanga de aur, p.
132: sarab = Soare, Principe, ªef, iar ba = tatã, ªef, deci tot
Soare)). El are Dunãrea ca Styx-cerc care pãzeºte, ase-
menea fulgerului-piatrã filozofalã-grindinã oþelitã; Edenul,
templul-Dacia re-edenizeazã. Ce spune Mircea, deci ce face
Mircea? El recitã acelaºi mit, aceeaºi liturghie - care intrã în
raport de sinergie cu acþiunea de exorcizare a templului, prin
bãtãlia (cu forme apocatastatice) din mlaºtinã, spre nimbul
muntelui. Traseul descris de mitul spus-activat de Mircea
(deci: mitul Mircea) este orientat invers, dinspre negru spre
alb, dinspre Rãsãritul Negru (ocult) - Darius, cãtre Apusul-Alb
(oºtile leite-n zale de-mpãraþi ºi de viteji, oºti reînviate, ca

fulger al Crengii de aur, înlocuind oºtile frunza ºi iarba;
capetele pletoase ºi coifurile sunt substituite semantice ale
Stejarului ºi ale Soarelui-Lunii-Constelaþiilor). Venirea spre
centru, Dacia-Hyperboreea se face, în mod iniþiatic, prin
durerea podului-scarã de foc (deci, refacerea Fulgerului).
Dariu al lui Istaspe este Negru Împãrat (Mircea devenind Alb
sau Vedre Împãrat, cãci este domul Râului ºi al Ramului), este
originea misticã a actului demiurgic. Ca ºi în mitul spus-activat
de Baiazid, la temelia templului sacru stã spaima lumii.
“Împãraþi pe care lumea nu putea sã-i mai încapã”- sunt
craii mistici, iniþiaþii care au durat podul scarã de foc, deci ºi-
au depãºit limita-lume profanã, s-au simþit atraºi (ireversibil,
pânã la depersonalizare ºi reconvertire în sacralitate) spre
templul-spaþiul sacru al Daciei-Hyperboreei (ei nemaiîncã-
pând în lumea fenomenalã).ªi aici, nu putem fi de acord cu
interpretarea eruditã, dar simplificatoare[15] a lui P. Caraman,
la studiul Pãmânt ºi apã (contribuþie etnologicã la studiul
simbolicei eminesciene - studiu în care se cautã semnificaþii
doar în istoria profanã; a cere pãmânt ºi apã, pe de-o parte
înseamnã a cere sã fie primiþi ca stãpâni într-o lume ºi asupra
unei lumi; a se face toþi o apã ºi-un pãmânt (de observat
inversarea termenilor ecuaþiei simbolice) înseamnã cã s-au
lãsat retopiþi ca personalitãþi profane, restructuraþi fundamen-

Dora Groza
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tal, spiritual, iniþiatic, dinspre apa-limitã iniþiaticã, spre Pãmân-
tul-Munte, finalitate a iniþierii. ªi totul se face, în aceastã etapã
a restructurãrii spirituale spre sacralitate - în afara spaimei
originare ºi a laudei imperiale (deci, de paroxism ºi epuizare
a luminii): se face “la mijloc de rãu ºi bine”, în Insula Fericiþilor,
în stadiul de Dacia Felix (Dacia Albã, centru de iradiere
spiritualã, centru în care cosmosul întreg este replãmãdit, sub
semnul divin al Râului Demiurg ºi al Ramului-Creangã de
aur), care este Zidul-munte al iubirii de moºie, premizã ºi
corelativ al pãcii edenice, evocatã ºi în Ce-þi doresc eu þie,
dulce Românie: “Îngerul iubirii, îngerul de pace…”.

Asupra geografiei sacre a Daciei-Hyperboreea, din Memen-
to mori, nu mai insistãm , cãci i-am dedicat un capitol aparte, în
aceastã lucrare. Doar trei aspecte le-am reaminti: singurul
spaþiu sacru (dezvoltând semantica sacrã în toate direcþiile - cer,
pãmânt, eden ºi mare - mare subterestrã, acolo unde caii mãrii
stãpânesc) care se coreleazã cu Nordul (ºi el, tronând pe
stâncã, având chipul nimbat cu stuf de raze cereºti ºi picioarele
în athanorul mãrii - deci, Dacia este centru pe axa N-S;

b. Dacia, cu zeul Zamolxe fulgerat, este pe linia de continui-
tate între Nord ºi Sud (Odin are suliþã-fulger, cu care uneºte, prin
aruncarea ei, Nordul cu picioarele de granit în fundul mãrii - cu
Sudul - Tibrul receptacul-sicriu al Credinþei pãgâne, transfiguratã
alchimic în creºtinism - cruce de aur, deci tot fulger, Revelaþie).
Sã nu se uite cã Nordul esoteric este locul de origine al Soarelui-
Divinitãþii (deci, se înscrie ca izotopie semanticã, pe axa Rãsãrit-
Apus - axa mântuirii lumii prin luminã).

c. Roma, prin Jupiter, stimuleazã valenþele cristice ale Da-
ciei-Zamolxe: fulgerul cu care tocmai îl rãstigneºte pe
Zamolxe este tocmai revelaþia punctului de intersecþie a
axelor Crucii Cosmice: Zamolxe va trece în mare, deci se va
identifica semantic cu Nordul, ºi el rãstignit pe crucea lumii.
Zamolxe fulgerat-rãstignit sugereazã mutarea centrului
energetic al lumii din Hyperboreea Hesperidelor, în Dacia. În
schimb, Zamolxe devine izotopic semantic cu Crist - cu ritua-
lul cristologic: coborât, în ipostaza Decebal, în halele mãrilor,
sinergic cu Odin, el se constituie în Resurecþia - Arhetipul
transcenderii prin Frumuseþe (Odin ºi Poetul).

De subliniat acum, în finalul expunerii noastre, cã profetismul
eminescian se deosebeºte profund de profetismul interbelic:

a. dacã dintre discipolii lui Nae Ionescu, Emil Cioran se
distinge ca adept al unei misiuni politice ºi spirituale româneºti,
în istoria lumii, misiune caracteristicã printr-o dezicere totalã de
tradiþie ºi printr-o explozie de fanatism, de frenezie ºi patetism
febril, care ating limitele unei agresivitãþi disperate ºi chiar
ameninþãtoare (“O Românie fanaticã este o Românie
schimbatã la faþã . Nu pot vedea destinul României decât
patetic - România are enorm de învãþat de la Rusia (…).
Noul Constantinopol sã nu fie un obiect de visare politicã,
ci un obiectiv urmãrit zi de zi, cu pasiune ºi dramã (…).Nu
vreau o Românie logicã, ordonatã, aºezatã ºi cuminte, ci
una agitatã, contradictorie, furioasã ºi ameninþãtoare”),
dacã Nae Ionescu însuºi, apoi Mircea Eliade, în continuitatea
gândirii maestrului sãu, mare filozof ºi naþionalist, profetizeazã
o stare de imperialism cultural, imperialism spiritual al României
(deci, o dezvoltare volitivã ºi agresivã - dar cel puþin, în cazul
Nae Ionescu-Mircea Eliade, avem de-a face cu încrederea
nestrãmutatã în fondul tradiþional românesc),

b. Eminescu profetizeazã doar aparent: el afirmã, pur ºi
simplu, cã FONDUL NOSTRU TRADIÞIONAL ESTE ECHI-
VALENT CU ARHETIPUL SPIRITUAL AL LUMII. În acest
caz, nu mai poate fi vorba despre o funcþie agresivã, expan-
sivã, ci de una de absorbþie, exorcizare ºi reconversie spre
spiritual ºi mitic, a tot ce este non-spiritual (Logos degradat) ºi
fãrã semnificaþie miticã, în aceastã lume. DACIA-HYPERBO-
REEA ESTE TOTUNA CU ROMÂNIA, DACÃ ªI NUMAI
DACÃ ROMÂNIA FACE EFORTUL SPIRITUAL DE A SE
RECUNOAªTE ÎN DACIA HYPERBOREICÃ ESOTERICÃ -
ÎN CARE I S-A REVELAT LUI TRAIAN MISIUNEA
SOTERIOLOGICÃ A ACESTEI INSULE SACRE A LUMII.

N.R.: S-a considerat cã acesta unicã, magistralã analizã –
mesaj (filosoficã-literarã- istoricã) a operei lui Eminescu nu
poate fi publicatã decât intr-un singur episod (în ciuda lun-
gimii), pentru a nu se discontinua cursivitatea logicii ºi frumu-
seþea textului.

1. N. Crainic, Nostalgia paradisului, Ed. Moldova, Iaºi, 1994, p. 279: “Conceputã fie mitologic, fie haric, ideea inspiraþiei implicã un plus de puteri
adãugate geniului, o depãºire a omenescului, o dilatare a viziunii ca sã poatã considera obiectul concret ºi limitat al artei în lumina nemãrginitã a
veºniciei”.

2. Cf. M. Eminescu (din Ion Negoiþescu, Istoria literaturii române, Ed. Minerva, Buc., 1991, p. 109): “Natura poporului, instinctele ºi înclinaþiile lui
moºtenite, geniul lui, care adesea neconºtient urmãreºte o idee, pe când þese la rãzboiul vremii, acestea sã fie determinante în viaþa unui stat (…)”.

3. Cf E. Todoran, M. Eminescu - epopeea românã, Junimea, Iaºi, 1981, p. 161, despre ce zice Schelling: “Nu datoritã istoriei poporul îºi primeºte
mitologia, ci dimpotrivã, mitologia îi determinã istoria sa, sau mai bine zis, ea nu o determinã, ci îi constituie destinul, care i-a fost hãrãzit dintru început”. În
viziunea noastrã, pentru accentuarea aspectului teleologic al fiinþãrii, am schimba cuvântul mit cu acela de Spirit-Logos Suprem.

4. Cf. Mircea Vulcãnescu, Dimensiunea româneascã a existenþei, Ed. Fundaþiei Culturale Române, Buc., 1991, p. 85.
5. Nae Ionescu, Roza Vânturilor, Ed. Hyperion, Chiºinãu, 1993, p. 143.
6. V. Lovinescu, Creangã ºi creanga de aur, Cartea Româneascã, buc., 1989, p. 313.
7. Mircea Eliade, Profetism românesc, vol. II (art. România în eternitate), Ed. Roza Vânturilor, Buc., 190, p. 127.
* Notã: subliniem, în mod special, cã înþelegem prin ocultism - tradiþionalism originar (în linia semanticã deschisã de René Guénon, în Europa Sec.

XX, ºi de V. Lovinescu, în România sec. XX).
8. Cf. I. Negoiþescu, Istoria literaturii române, Minerva, Buc., 1991, p. 109: “Proza publicisticã a lui Eminescu (…) o prozã împãtimitã, palpitantã, fiindcã

e oarbã de patimã ºi clarã în ideologia ei”.
9. M. Eminescu, Publicisticã (Referiri istorice ºi istoriografice), Cartea Moldoveneascã, Chiºinãu, 1990, p. 14.
10. V. Lovinescu, Creangã ºi creanga de aur, Dacia Felix, nume pe care Traian îl dã doar Arabiei oculte: trimite la Insulele Fericiþilor, þinuturi ale negrilor,

adicã centre oculte spirituale.
11. Emil Cioran, Schimbarea la faþã a României, Humanitas, Buc., 1993.
12. V. Lovinescu, Dacia hiperboreanã, Ed. Rosmarin, Buc., 1994.
13. Adrian Bucurescu, Stejarul, Mitologie româneascã, în rev. Strict secret, nr. 221, 19-25 iulie 1994.
14. Cf. N. Georgescu, Cercul strâmt, Ed. Floarea albastrã, 1995, p. 116.
15. P. Caraman, Pãmânt ºi apã (contribuþie etnologicã la studiul simbolicei eminesciene), Iaºi, 1984.
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Mon intérêt pour la personnalité et l’oeuvre de Dimitrie Cantemir remonte à une quarantaine d’années, lorsque, une fois
le doctorat terminé, je me suis mis à étudier l’histoire politique et littéraire des Phanariotes. Je me suis donc penché sur
la genèse, l’évolution et les réalisations d’un groupe de Grecs issus du Phanar, le quartier de Constantinople où se
trouve depuis 1601 le Patriarcat oecuménique de l’Église orthodoxe.
Mon étude portait sur la famille Mavrocordatos, et plus précisément sur Nicolas Mavrocordatos, le fils d’Alexandre,
surnommé l’Exaporrite; Nicolas fut le premier Grec phanariote à régner sur le trône de Iasi et ensuite sur celui de
Bucarest. (1)
Or le rival en érudition et l’adversaire politique de Nicolas Mavrocordatos était ce fameux Dimitrie Cantemir, dont je me
propose de vous entretenir aujourd’hui.
J’ai été frappé par le fait que tous les deux appartiennent au même milieu intellectuel, et à la même idéologie politique
: l’Aube des Lumières et l’absolutisme raisonné. Comment aurait-il pu en être autrement, puisqu’ils ont vécu tous les
deux à l’époque de Louis XIV, du sultan Ahmet III et de Pierre le Grand.
C’est donc par le biais de la culture hellénique du XVIIIe siècle et par celui de l’histoire ottomane, grecque et roumaine
que j’ai appris à connaître Dimitrie Cantemir.
Deux mots sur Nicolae Mavrocordat avant de parler du Moldave Cantemir. La connaissance de l’un éclaire celle de
l’autre. Ces deux princes-écrivains ont eu des vies parallèles : tous deux ont vécu 50 ans, tous deux ont épousé à un
moment de leur vie une femme qui portait le même nom, Casandra Cantacuzino : Cantemir a épousé la fille du prince
valaque Serban Cantacuzino et Mavrocordat, la fille du prince moldave Dimitrie Cantacuzino. Tous deux ont été des
auteurs, des savants, des princes régnants, et tous les deux ont aussi goûté à l’amertume de la destitution.
Je suis néo-helléniste de formation. Les sources grecques me sont donc accessibles. J’ai dû cependant m’initier au
roumain pour avoir accès aux sources roumaines, qui présentent des problèmes particuliers, linguistiques et autres. Les
chercheurs roumains ont bien étudié leurs sources nationales et facilitent le travail des étrangers qui désirent les étudier.
Ce n’est pas seulement l’alphabet cyrillique utilisé alors en roumain, mais c’est surtout l’archaïsme de la langue
roumaine qui rend l’accès à ces documents difficile. J’en veux pour preuve l’édition du Divan de Cantemir dont Virgil
Cândea a publié en 1969 le texte original accompagné de sa traduction en roumain moderne. (2)
Les chercheurs roumains et grecs ont cependant trop souvent travaillé en ignorant les sources dans l’autre langue, avec
pour résultat que nous avons deux interprétations parfois contradictoires des mêmes événements et des mêmes
personnages. Il est probable que l’historiographie roumaine est mieux connue des Roumains et que les sources
grecques sont dans leur ensemble méconnues.
Jetons d’abord un coup d’oeil sur une bibliographie sommaire que je vous propose sur le sujet. Les lecteurs
francophones disposent d’une excellente monographie récente de l’historien roumain Stefan Lemny, parue en français
en 2009. Son volume a été traduit en roumain en 2010. (3) Une seconde étude due au néo-helléniste roumain Tudor
Dinu traite à la manière de Plutarque des vies parallèles de Dimitrie Cantemir et de Nicolas Mavrocordatos. (4) Parmi
les bibliographies existantes sur Cantemir, j’ai utilisé l’excellente Neamul Cantemirestilor, Bibliografie, coordonator acad.
Andrei Esanu, Chisinãu, Pontos, 2010.

*
Avant même la première parution de l’Histoire de l’Empire ottoman (en anglais, 1734), la rumeur courait en Europe à
l’effet que la maison des Cantemir avait du sang tartare. « Il n’est pas nécessaire d’avoir recours à la tradition pour faire
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descendre les Cantemirs du conquérant d’Asie Tamerlan ou Temurleng; ce mot même le dit assez : car qui dit Cantemir, dit Can-
Temur, & cela signifie le sang de Temur, ou les personnes descenduës du sang de Temur », lit-on dans la traduction française.
(5) 
Voltaire s’est bien moqué des prétentions généalogiques de Cantemir dans son Histoire de Charles XII ; il écrit : « La Moldavie
était gouvernée par le prince Cantemir, grec d’origine, qui réunissait les talents des anciens Grecs, la science des lettres et celle
des armes. On le faisait descendre du fameux Timur, connu sous le nom de Tamerlan. Cette origine paraissait plus belle qu’une
grecque. On prouvait cette descendance par le nom de ce conquérant: Timur, dit-on ressemble à Témir; le titre de kan, que
possédait Timur avant de conquérir l’Asie, se retrouve dans le nom de Cantemir: ainsi le prince Cantemir est descendu de
Tamerlan. Voilà les fondements de la plupart des généalogies ». (6)
Dimitrie est le second fils de Constantin Cantemir, 1612-1693, prince de Moldavie de 1685 à 1693. Il avait servi 17 ans dans
l’armée polonaise. Il savait à peine signer son nom, mais il a donné une excellence éducation à son fils puîné. Dimitrie avait un
frère, Antioh (1670-1726), qui a régné en Moldavie de 1695 à 1700, et de 1705 à 1707.
Dimitrie est né probablement en 1673, peut-être à Silisteni, ou à Iasi (L 44-45).  Il perd sa mère 3 ou 4 ans après sa naissance.
Constantin confie l’éducation de Dimitrie à un érudit grec, Jérémie Cacavélas (1643-) qui avait voyagé et étudié en Occident,
Cambridge, Leipzig, etc. Avec lui, Dimitrie apprend le grec, le latin, et ses premières notions de philosophie.
À l’âge de 15 ans il est envoyé en otage à Istanbul, comme gage de la fidélité de son père au sultan. Il continuera ses études
à l’Académie patriarcale du Phanar, où il apprend les langues orientales — le turc, l’arabe et le persan — mais aussi les langues
occidentales en usage, sans oublier le slavon, qui garde son importance dans les principautés danubiennes. Des maîtres
célèbres enseignent à l’Académie du Phanar, entre autres le plus fameux, Alexandre Mavrocordatos. 
À la mort de Constantin Cantemir en 1693, les boyards élisent Dimitrie au trône de Moldavie. Il a à peine 20 ans; il sera prince
à peine 20 jours, car le sultan Ahmet III n’entérine pas le choix des boyards: il lui préfère Constantin Duca. Dimitrie restera donc
à Istanbul jusqu’en 1710.  Pendant son long séjour dans la capitale, il fréquente les diplomates occidentaux, il étudie à fond la
culture orientale et l’histoire ottomane. Il apprend à jouer du tambouras — une espèce d’instrument à corde dans le style du petit
bouzouki — il en joue mieux que les Turcs eux-mêmes. 
L’intérêt que porte Dimitrie à la philosophie l’incite à passer à l’écriture. Dès 1698, il publie son premier volume : Le divan ou la
dispute du sage avec le monde ou le jugement de l’âme avec le corps. (7) Le livre est rédigé en roumain et est accompagné
d’une traduction en grec moderne, due à son mentor Jérémie Cacavélas. Il s’agit d’un traité de philosophie et d’éthique rédigé
sous forme de dialogue, qui intègre un texte du penseur unitairien Andréas Wissowatius. Malgré sa forme obsolète, celle du
dialogue, cet ouvrage est représentatif du nouveau climat intellectuel de l’Áube des Lumières. Sans remettre en question la foi
orthodoxe, l’auteur s’avère curieux des autres confessions chrétiennes. 
De 1700 à 1710, Cantemir rédige de petits traités en latin, mais surtout deux ouvrages qui seront publiés des années après sa
mort : il s’agit d’abord du « Traité de musique turque », écrit en turc vers 1703-1704; l’auteur y invente un système original de
notation de la musique orientale et compose une bonne cinquantaine de mélodies encore jouées aujourd’hui. Cette étude de
musicologie verra le jour seulement en 1907. (8) Puis, il rédige en roumain un roman à clefs, une satire politique, intitulée Histoire
hiéroglyphique, où tous les personnages sont des animaux. Ce premier roman de la littérature roumaine ne sera publié qu’en
1883. (9)
Mais l’aventure politique allait détourner le prince moldave de ses travaux littéraires et scientifiques.
En 1709 les Ottomans sont mécontents des agissements des princes Racovitã en Moldavie et Brâncoveanu en Valachie. Le
sultan Ahmet III démet de ses fonctions Racovitã et nomme à sa place Nicolas Mavrocordatos, le 6 / 17 novembre 1709. Nicolas
avait été drogman à la cour ottomane, comme son père l’Exaporrite, de 1698 à 1709. C’est donc en 1709, lors du premier règne
de Nicolas Mavrocordatos, que commence le régime phanariote en Moldavie, et non en 1711, comme le prétend l’historiographie
roumaine.
Or, en 1710 la Russie et l’Empire ottoman sont sur le point d’entrer en guerre. Cantemir réussit à convaincre les Ottomans que
Nicolas n’a pas la stature d’un chef militaire, alors que lui-même, qui a assisté aux campagnes ottomanes de Soroca en 1692
et de Zenta en 1697, prétend posséder les qualités martiales nécessaires pour conduire la Moldavie, vassale de l’Empire
ottoman, à la guerre à côté des troupes turques contre les Russes. Ainsi donc Nicolas Mavrocordatos est déposé le 24 novembre
/ 4 décembre 1710 et Dimitrie Cantemir est désigné pour lui succéder sur le trône de Iaºi à la même date. Il est important de
noter que Cantemir n’a pas été élu par les boyards : il a été nommé directement par le sultan exactement comme l’a été
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Mavrocordatos. C’est désormais la manière qu’auront les sultans d’imposer leur choix aux Moldaves, et plus tard aux Valaques.
On imagine Cantemir comme le représente la gravure reproduite dans l’édition anglaise de l’Histoire ottomane : un prince
guerrier, revêtu d’une armure, coiffé d’une longue perruque, une mante de fourrure sur les épaules, tenant ostensiblement son
sceptre princier, des livres à ses côtés. Un brigadier français, Jean Moreau du Brassay, le décrit à l’époque comme suit : « De
petite taille, au corps mince et à la figure délicate, bel homme, grave et avec un aspect si agréable comme je n’ai jamais vu de
ma vie ». (10)
Les Ottomans lui ont demandé de s’emparer de Constantin Brâncoveanu et de le ramener à Istanbul mort ou vif. Il a accepté
d’exécuter la commande, étant donné la longue inimitié entre les deux familles. Mais le sort en a décidé autrement. Le 10 janvier
1711 Cantemir arrive à Iasi; le 2 / 13 avril il accepte la proposition de Pierre le Grand, qui lui promet sa protection, le fait souverain
à vie de la Moldavie et de la Valachie, et lui permet de fonder une dynastie, à la condition de passer dans l’armée russe avec
ses troupes. On connaît la suite: du 7 au 11 juillet, à la bataille de Stãnilesti, près de la rivière Prut, les Ottomans battent l’armée
russo-moldave à plate couture. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: les Russes et les Moldaves disposent de 40000 hommes et
de 101 canons; les Ottomans et leurs alliés sont quatre fois plus nombreux et alignent 469 canons. Après sa défection, Cantemir
doit s’enfuir en Russie avec 24
boyards, et ses quelque 4000
soldats. 
Mince consolation: Pierre le Grand
le nomme prince russe, conseiller
intime, sénateur... Il ne reverra
jamais plus sa Moldavie. Une
nouvelle vie commence en Russie:
il se remet à sa table de travail. Il
est reçu membre de la Societas
Scientiarum Brandenburgica, plus
tard appelée l’Académie de Berlin,
fondée par Leibniz. C’est à
l’invitation de cette Société qu’il
rédige en latin en 1716 sa
Description de la Moldavie, de
même que son Histoire de l’Empire
ottoman, de 1714 à 1716. (11)
Cette histoire ne sera publiée
qu’après sa mort, en 1734, en
traduction anglaise, en 1743 en
français, en 1745 en allemand. Je traduis pour vous un paragraphe des Essais de Dimitrios Katartzis, juriste phanariote de
Bucarest, à propos de cet ouvrage : «… notre fameux Kantemiris, des nôtres même par son nom. Il était très savant en turc et
en latin; il était remarquable en musique turque; avec autant de science, qu’a-t-il fait pour sa nation? Rien! car en musique il a
laissé une foule de compositions aux Turcs, de ses études il a laissé aux Européens l’histoire turque en latin: comme dit le dicton,
“il a porté de l’eau à la rivière”: c’est à nous qu’il était redevable, c’est à eux qu’il a donné. Pour nous une telle histoire était
nécessaire, pour eux simplement utile. Eux, même sans Kantemiris, ils auraient appris quelle était l’ascendance d’Osman, et
quels ont été les abus perpétrés par sa succession, qu’ils ont connue dans le détail. Nous, nous ne l’avons toujours pas, et Dieu
sait, au train où vont les choses, si nous l’aurons un jour. Il aurait dû l’écrire en grec ancien, une langue plus glorieuse que le
latin […] il aurait dû l’écrire en grec moderne, il aurait dû l’écrire en moldave, qui lui était plus familière, mais il ne l’avait pas en
haute estime, comme nous jusqu’à maintenant. S’il l’avait écrite dans ces langues-là, il aurait pu en faire profiter l’une ou l’autre
nation, ou toutes les deux, comme on dit, il aurait pu s’acquitter de sa dette, et les Européens n’auraient pas tardé à la traduire,
un si bon livre. Et son honneur en aurait été encore plus grand, puisqu’on aurait vu partout dans le monde un Grec ou un
Moldave savant et un citoyen utile à sa nation, deux titres beaux et inestimables quand ils sont réunis. » (12) L’Histoire de
l’Empire ottoman, traduite en plusieurs langues, assurera à Cantemir une renommée durable aux XVIIIe et XIXe siècles. 

Dora Groza
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Cantemir s’occupera aussi de biographies: en 1716-1718 il écrit en latin la vie de son père Constantin, qui sera publiée en russe
en 1783; de plus, une notice sur les familles Cantacuzino et Brâncoveanu, rédigée en russe en 1717-1718, publiée dans cette
langue en 1772. 
Comme je l’ai mentionné plus haut, Cantemir rédige en russe une étude monumentale intitulée Système de la religion
mahométane, publiée en 1722 dans cette langue. Ce texte ne sera traduit en roumain et commenté par Virgil Cândea qu’en
1977 (éd. Minerva). (13)
Dans sa langue maternelle, il compose à partir de 1717 une Chronique de l’Antiquité des Romano-Moldo-Valaques qui ne verra
le jour qu’en 1835, mais aura une grande importance dans la formation de la conscience nationale des Roumains. (14) L’évêque
éclairé uniate Inochentie Micu-Klein en avait acheté en 1730 une copie manuscrite, dont se sont inspirés les intellectuels
transylvains. Cantemir reprend l’idée des chroniqueurs, en particulier de Grigore Ureche, qui affirme la romanité du peuple
moldave, et la latinité de la langue roumaine.
Entre temps, Pierre le Grand se fait accompagner de Cantemir dans ses expéditions sur la mer Caspienne, dans le Caucase en
1722, même si le Moldave est mal en point. Il a le diabète. Il meurt le 21 août 1723 dans sa propriété.
En terminant, je voudrais citer l’opinion de G. Cãlinescu, auteur renommé d’une Histoire de la littérature roumaine, publiée en
1941 : « Cantemir est un écrivain, un créateur, apportant idées et arrangements. Sa figure, tenue dans l’ombre jusqu’à ce jour,
est celle d’un homme supérieur. Voïvode éclairé, ambitieux et blasé, homme du monde et ascète de bibliothèque, intrigant et
solitaire, manieur d’hommes et misanthrope, amant de sa Moldavie dont il se languit et aventurier, chanteur au tambouras
stambouliote, académicien berlinois, prince russe, chroniqueur roumain, connaisseur de tous les plaisirs que le monde peut offrir,
Dimitrie Cantemir est notre Laurent de Médicis à nous ». (15)
Or la réputation de Dimitrie Cantemir, homme de lettres et d’action, n’a cessé d’augmenter depuis la publication posthume de
ses oeuvres. C’est maintenant qu’on peut le replacer dans son véritable contexte, qui n’est pas celui d’une Renaissance
attardée, comme le croyait Cãlinescu, mais bien celui de l’Aube des Lumières, de la Frühaufklärung occidentale, de cet Occident
qu’il n’a jamais pu visiter.

1. Voir J. Bouchard, Nicolae Mavrocordat, domn ºi cãrturar al Iluminismului timpuriu (1680-1730), trad. Elena Lazãr, Bucarest,
Omonia, 2006.
2. D. Cantemir, Divanul, éd. Virgil Cândea, Bucareºti, Editura pentru literaturã, 1969.
3. S. Lemny, Les Cantemir, L’aventure européenne d’une famille princière au XVIIIe siècle, Paris, Éd. Complexe, 2009. Cf. ª.
Lemny, Cantemireºtii, Aventura europeanã a unei familii princiare din secolul al XVIII-lea, trad. Magda Jeanrenaud, Bucarest,
Polirom, 2010.
4. T. Dinu, Dimitrie Cantemir ºi Nicolae Mavrocordat, Bucarest, Humanitas, 2011.
5. Histoire de l’Empire Othoman, où se voyent les causes de son agrandissement et de sa décadence… par S.A.S. Démétrius
Cantimir. Traduite en françois par M. de Joncquières, Paris, J.-N. Le Clerc, 1743, vol. II, p. 165.
6. Voltaire, Histoire de Charles XII, in oeuvres historiques, (Bibliothèque de la Pléiade), éd. R. Pomeau, Paris, Gallimard, 1957,
p. 190. Dans la première édition (1731), Voltaire écrivait : « Un Grec nommé Cantemir fait prince de Moldavie par les Turcs…
» p. 220.
7. Dimitrie Cantemir, Opere complete I, Divanul, éd. Virgil Cândea, Bucareºti, Editura Academiei Republicii Socialiste
România, 1971. Texte roumain et texte grec.
8. Eugenia Popescu-Judeþ, Dimitrie Cantemir, Cartea ºtiinþei muzicii, Bucarest, Editura muzicalã a uniunii compozitorilor, 1973.
9. D. Cantemir, Opere complete IV, Istoria ieroglificã, éd. Stela Toma, préface V. Cândea, intro. Nicolae Stoicescu, Bucareºti,
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1973.
10. S. Lemny, op.cit., p. 93
11. Virgil Cândea a identifié en 1984 le manuscrit latin de cet ouvrage à la bibliothèque Houghton, Harvard : Dimitrie Cantemir,
Creºterile ºi descreºterile Imperiului otoman, Facsimilé publié par Virgil Cândea, Bucarest, Roza vânturilor, 1999. Cf. l’édition
critique de Dan Sluºanschi, Demetrii principis Cantemirii, Incrementorum et decrementorum Aulae Othman[n]icae […] libri tres,
Timiºoara, Editura Amarcord, 2002.
12. D. Katartzis, Dokimia, éd. C.Th. Dimaras, Athènes, Hermès, 1974, p. 47-48 (en grec).
13. D. Cantemir, Opere complete VIII, Sistemul sau întocmirea religiei muhammedane, trad. Virgil Cândea, texte russe Anca
Ionescu, Bucarest, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1987.
14. D. Cantemir, Opere, I Divanul, Istoria ieroglificã, Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor,  éd. Stela Toma, Bucareºti,
Editura Academiei Române – Univers enciclopedic, 2003.
15. G. Cãlinescu, Istoria literaturii române dela origini pânã în prezent, Bucareºti, Fundaþia regalã pentru literaturã ºi artã,
1941, réimpression 2003, p. 47 (ma traduction).
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Împrejurãrile vieþii m-au fãcut sã-mi duc existenþa
în Ardeal mai mulþi ani, aproape toatã tinereþea mea.
Multe erau diferenþele între Ardeal ºi partea de sud
a þãrii, de unde veneam: portul, graiul, obiceiurile,
comportamentul… Obiºnuitã cu firea zgomotoasã ºi
adeseori explozivã a bucureºtenilor, muntenilor sau
a oltenilor, ajunsã în Ardeal, nu conteneam sã mã
mir de vorba liniºtitã ºi comportamentul mai
supravegheat al locuitorilor de pe aceste meleaguri.
Chiar când erau mai expansivi, comportamentul
avea frâu bine strunit.

Deºi România are un spaþiu mic faþã de alte þãri,
unitatea în diversitate îi dã un spor de frumuseþe. Un
exemplu semnificativ pentru comportamentul mai
temperat al ardelenilor, mi s-a pãrut cã se desprinde
semnificativ dintr-o relatare a unui detaliu din timpul
marelui eveniment trãit cu mare intensitate de
oameni la 1 Decembrie 1918.

Unui mai vârstnic prieten, oftalmologul Coriolan
Bucur, îi plãcea sã-mi povesteascã despre impre-
siile tatãlui sãu, preotul Iuliu Bucur, de la adunarea
din Alba-Iulia, la care a participat cu un entuziasm
pe care l-a purtat în suflet pânã la fârºitul vieþii.

Entuziasmul acelor zile care cuprinseserã zãrile,
fãcea ca bucuria lãsatã în voia ei sã zboare pânã în
înaltul cerului. Pentru prima datã ºi spre durerea
noastrã, pentru singura datã, România se afla între
hotarele ei fireºti, cu toate provinciile. Imaginea
acestei Romanii „dodoloaþã” cum ne spune Lucian
Blaga, nu am mai avut-o din 1940 încoace ºi nu o
putem încã întrezãri curând. Atunci era marea
bucurie a oamenilor pentru înfãptuirea unei dreptãþi
la care am sperat o prea lungã vreme, dar era ºi
speranþa unei þãri înfloritoare. Visul acesta s-a
împlinit. În urmãtorii ani, am avut maximum de
înflorire economicã, de dezvoltare a artelor ºi
culturii, de apogeu în politicã…Aºa îmi explic de ce
o vârstnicã prietenã a familiei noaste care a cãlãtorit
mult în lume, când era întrebatã unde ar dori sã

trãiascã de-ar avea posibilitatea sã-ºi aleagã þara,
rãspundea invariabil: ”În România din perioada
interbelicã.”

Aºadar, entuziasmul oamenilor din acele zile
avea un profund temei. Se cutremura pãmântul ºi
zãrile de atâta bucurie. La adunarea de la Alba-Iulia,
lângã preotul Iuliu Bucur, se nimerise un om cam
între douã vârste, îmbrãcat în straie þãrãneºti,
curate, aºa cum erau toþi cei prezenþi, semn de
respect pentru aceastã zi cu totul deosebitã. Omul
striga din toþi plãmânii:

TRÃIAAAASCÃ ROMÂNIA MARE!!! TRÃIAAAASCÃ
UNIREA!!! TRÃIAAAASCÃ IULIU MANIU!!!

Rãsuna vocea lui ca un tulnic. Lângã el, soþia, în
costum naþional, îi þinea isonul. Când a apãrut Iuliu
Maniu, entuziasmul a fãcut sã strãbatã fiori în toatã
suflarea. Uralele nu mai conteneau. Atunci, preotul
Iuliu Bucur i-a fãcut semn cu mâna vecinului sã se
domoleascã ºi i-a ºoptit cu blândeþe: „Bine, bine,
bade dragã, acum hai ºi-om asculta ce ne spune
domnul Iuliu Maniu”. Dar omul l-a privit cu ochii
scânteind ºi i-a rãspuns prompt ºi deplin stãpân pe
el: „ Nu pot, domule pãrinte, nu pot, trebuie sã mai
strig pânã mã stâmpãr. Am venit din vârful munþilor
cu femeia mea o zi ºi o noapte pe drum cu carul cu
boi ca sã putem striga aice. Trebuie sã strig ca sã
îmi gãsesc stâmpãrul. ªi iarãºi a început: TRÃ-
IAAAASCÃ ROMÂNIA MARE!!! TRÃIAAAASCÃ
UNIREA!!! TRÃIAAAASCÃ IULIU MANIU!!!…

În pieptul acestui om care nu-ºi gãsea „stâm-
pãrul”, deºi se vedea cã este un om cu vorbã ºi
purtare cumpãnite, ca ºi toþi ardelenii, se simþea
suflarea întregului nostru neam, aºa cum nu a mai
fost niciodatã, moment rãmas unic în istoria noastrã.
Ziua aceasta a fost pe deplin îndreptãþitã sã devinã
ziua naþionalã a României.

Glasul acela din istorie se contopeºte cu cel al
nostru de astãzi ºi din viitor în urarea:

LA MULÞI ANI ROMÂNIA DE ZIUA NAÞIONALÃ!

Ecouri ale zilei deEcouri ale zilei de
1 Decembrie 19181 Decembrie 1918
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1. IARNA, IAT-O!!! 
Strânge iarna din cãrare
Firele târzii de iarbã
ªi le duce sã le fiarbã
În a gerului dogoare.

ªi-au pus pene negre-albastre
Corbii pregãtiþi de foame;
Iarna a venit cu toane:
Stele sus ºi sub tãlpi: astre!

Taie apa-n scoc, la moarã,
Ferestrãul iernii sure;
Puf din norii albi coboarã...

Aºternut peste pãdure.
Printre lupi „s-a dat o sfoarã”:
„Sânt mioare!”
Sã le fure!!! 

2. CAPRICIU DE IARNÃ
Se-ntinde mâna iernii-n fluturare
De stele cristaline ºi uºoare,
Fugind din eterata lor strânsoare
Pe cai de vânt, sub ºfichiurile rare.

A prins toþi solitarii-n promoroacã,
Învolburând deasupra-le poeme
De nori plutinzi, ca albele trireme –
Cortine boreale-n dor de joacã. 
.......................................................... 
Tabloul trist cu lupu-n flãmânzire 
L-am scos din pod ºi-n sala cea de mese
L-am prins fundal, în ore de primire,

Unde bucate se topesc pe-alese,
În spaima mea vizând înzãpezire ºi...
Troici cu sneguroasele mirese.
(aluzie la ,,Snegurocika” din basmele ruseºti)

3. SUNT IARÃªI TRIST
Sunt iarãºi trist, în traiul meu de câine;
Zãpezile mi-au fost astãzi culcuº,

M-a mârâit un câine jucãuº
Când draga lui stãpânã mi-a dat pâine.

N-am un statut în viaþa mea, prea clar;
Nu-i duc stãpânului ziarul zilnic,
Primesc picioare-n spate ºi ochi silnic
ªi timpul trece-ncet ºi în zadar...

O, cât aº vrea sã am un lanþ ºi-o cuºcã
ªi botniþã! ªi câte-o ciomãgealã!
Sã nu-mi mai strige nimeni : „Fugi,
cã muºcã!”

Sã-i vãd pe-ai casei lucrând cu migalã,
Strigând la mine aspru, dupã-o duºcã,
Iar eu... sã le iert clipa de rãcealã...

4. PÃRERE

S-a mistuit glazurata maºinã
Pe care noaptea a-nghiþit-o, toatã;
O urmã ºtearsã-a mai rãmas în zloatã
ªi... o uºoarã palã de benzinã.

Vai, o compãtimesc ce greu înoatã
În moiºtea – elasticã pralinã,
Pe faruri cu fotoni umbriþi de tinã!
Nu pãuniþã, ci curcã plouatã!

Feronerie egoist rulatã,
Pierdutã-n ºerpuiri de serpentine
ªi-n munþi bãrboºi cu porþi „de-a fost
odatã”.

Se nãruie un ultim nor de vatã:
A prins-o-n vãl spumos! O ia cu sine 
Dupã cortina-n pluº capitonatã. 

5. GÂND MISTIC 

Ce bine-ar fi, dacã pe cer
Ar sta întotdeauna o cruce,
ªi-ar strãluci în plin eter;
Eu sã-mi plec fruntea ºi sã-i cer
Sã-mi ia poveri – ce nu pot duce...

Ce bine-ar fi, ca îngeri puri
S-o-mpodobeascã-n flori de crin,
ªi din înalt sã curgã lin,
Imnuri din miile de guri,
Ce cântã semnul ei divin.

Ce bine-ar fi, sã-mbrãþiºãm
A suferinþei, ei, ocarã
Urcând a penitenþei scarã;

ªi-n pulbere sã ne-nchinãm,
Cu lacrimi aurii de cearã.

Ce bine- ar fi, s-o luãm cu noi,
Purtând-o pe al vieþii drum,
Cãlcând pãcatele de scrum,
Iar timpul sã-l dãm înapoi, 
ªi tot ce-i rãu, sã piarã-n fum...

6. COLIND, COLIND 

Colind lumea peste zãri,
Colind, colind,
Peste zãri ºi peste mãri,
Colind, colind.
Pe jos, spre Ierusalim,
Colind, colind,
Pruncul Isus sã-L slãvim,
Colind, colind.

Iar sunã ºi iar rãsunã, 
Colind, colind,
Aducând vestea cea bunã,
Colind, colind.
Îngeraºii se închinã,
Colind, colind,
Cãtre a lumii luminã
Colind,colind.

Chiar dacã drumul e greu,
Colind, colind, 
La locul sfînt Betleem, 
Colind, colind,
Te caut, Isus al meu!
Colind, colind.
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7. COLIND PENTRU COPIII
NOªTRI

Dintr-un vãlãtuc de nea
S-a aprins clipind o stea.
Leru-i ler, o stea...

S-a urcat sclipind pe cer;
Nu-i pãsa cã era ger...
Leru-i ler ºi leru-i ler...

ªi-a pus plete de cometã
ªi tãiº de arbaletã.
Leru-i ler ºi leru-i ler...

ªi-a pornit spre viitor
Sã îl întâlneascã-n zbor,
Leru-i ler, spre vitor!

Steaua dalbã se preface
Intr-un porumbel de pace!
Leru-i ler, de albã pace...

Iar a nins peste cãtun
ªi-a chemat un nou an bun,
Leru-i ler, un nou an bun!

Cu steluþe sclipitoare
Tãiate din miez de soare.
Leru-i ler, o stea din soare!

Nu ºtiu mãre, cum se face,
Cã pe toate scrie: PACE!
Leru-i ler, mulþi ani în pace 

8. COLIND

Cad din ceru-acoperit
Fulgi de argint zimþuit
Peste mãrul plin de stele
Al copilãriei mele..

Astãzi s-a nãscut un rege
Undeva, la Btleem.
S-a promisde mult... o lege;

„Unde-i Pruncul? Sã-L vede!”

Cântã zarea în surdinã:
Trâmbiþe, îngeri, colind,
Steaua se scaldã-n luminã,
Magii se grãbesc venind...

Vin pãstorii sã se-nchine
Fiului cel din Vecie:
„Doamne, Te primim pe Tine!
„Voia Tatãlui sã fie!” 

9. PLUGUªORUL

Pluguºor de la strãbuni
Sã ne-aduci din nou ani buni!
Hãi! Hãi!
Sã rãsuni prin munþi ºi vãi!
Hãi! Hãi!

Vã urãm de sãnãtate 
Cu belºug ºi spor în toate!
Hãi! Hãi!
Cu belºug ºi spor în toate!!! 
Hãi! Hãi! Mânaþi, mãi!

Voi, copii, creºteþi în pace,
Lucruri mari sã puteþi face! 
Hãi! Hãi! Lucruri mari sã puteþi face!

Holdele-n belºug sã creascã,
Viþa-n chihlimbar rodeascã,
Aur negru cât mai mult, 
Laptele curgã-n tumult!

Case-nalte pân’ la nori,
Mândre fete ºi feciori!

Vã urãm de sãnãtate, 
Cu bani mulþi ºi spor în toate!

La mulþi ani ºi numai bine 
ªi în anul care vine!

Peste ani sã înfloriþi 
ªi în pace sã trãiþi!!!

Hãi, hãi, hãi, mãi dragi flãcãi,
ªi sunaþi din zurgãlãi!!!

La anul ºi la mulþi ani!
S-aveþi aur ºi-n troian!  

10. DE CE-MI ZBURAÞI VOI
AMINTIRI

Zboarã amintiri ca paiele-n furtunã;
De dupã stoguri cresc pisici de nor
ªi luna se-nvârteºte-n jurul lor
Când ºoaptele sunt arme ce detunã.

Mã strâng în mine ca de un fior
Care vibreazã-n noaptea de delir 
ªi simt în gât licoare ca de ºtir;
Pãmântu-mi fuge parc’ –aº fi schior.

O fatã trece îngânând un cântec;
Sare în drumul ei un ied roºcat!
Eu vãd un þap ºi-o babã, ca-n descântec!

ªi vârcolaci! Un tot amalgamat,
ªi cai cu aripi rãsãrind din pântec.. 
Cât de departe gândul m-a chemat?!

11. SONETUL IERNII DIN
COPILÃRIE

Frânturi de-omãt în pomul veseliei,
Pierdut clinchet de sãnii pe luciu-ntins
de nea,
Colindãtori sub stele-n vacanþele prunciei,
Noian de flori de ghiaþã ºi þurþuri la
ciºmea.

Reînvie în crepuscul din cardinale vãluri,
Pe geana amintirii sub frunte rouratã,
Un licãr de clipire printre-ale vieþii
valuri,
Pierdut în necuprinsul imens de „a fost
odatã”. 

Oglinzi imaginare lãuntric se perindã,
Cinemascop mecanic de fizicã-ancestralã,
Ce-aduce-n fine fante ºi greerul sub
grindã

ªi omul de zãpadã cu nasturii de smoalã
ªi piþigoiul gureº, pe care vrea sã-l prindã
Un bob- sub o copaie – iernaticã
momealã...

(publicat în placheta colectivã ,,Vitralii” în 1981)

12. POEME

Trec amintirile ca lungi poeme,
Lãsând doar spuma dupã trireme.

Cântã cocorii în voci dogite,
Vulpile fumegã-n umbre-alumgite.

Scriu remuºcãrile cântece dure,
Numãr cãrãrile cu urme sure.

Tremurã umbrele, flamurã frunzele;
Goale sunt vãile. Stele sunt gâzele.

Anii îºi scuturã din ghemul vieþii
Ploaia cea caldã a tinereþii.

Mor în picioare copacii mari:
Sub corzi de trãznet ca lãutari.

Firava iarbã se stinge des;
N-o plânge nimeni: nu-i fir ales!

Bizare visuri pâlpâie-n tine
ªi vin în gânduri tot mai puþine...
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1213. Oare de ce trãim în frigul cuvintelor în loc sã simþim cãldura inimilor lor?
1214. Fiecare culoare este un strigãt disperat al naturii dupã strãinul din noi, iar toate aceste strigãte la un loc ne
dau armonia formei spre a fi fericiþi.
1215. Graba este o încercare de a mutila timpul.
1216. Intuiþia este pauza în care lãsãm sã vorbeascã ºi strãinul din noi.
1217. Balanþa este piedestalul minciunii în Iluzia Vieþii.
1218. Nedumerirea este scara ce-ai vrea sã te urce la cerul adevãrului dar nu face decât sã te înalþe cu o palmã de
iluzie deasupra ta.
1219. Zidul este prima punte spre libertate fiindcã fãrã de el nu ai cunoaºte-o.
1220. Care ceas îþi cunoaºte cu adevãrat timpul iubirii tale?
1221. Ai pierdut o bãtãlie, un rãzboi? Ai pierdut o viaþã, o moarte? Atunci ai pierdut pierderea.
1222. Doar cel ce uitã zborul frânt al vieþii îºi poate aminti renaºterea sa în moarte.
1223. Legea este albia prin care trebuie sã curgã infracþiunile.
1224. Bunãtatea este adeseori o formã provincialã de vanitate.
1225. Infinitul este un neînþeles necesar pentru a înþelege.
1226. Facerea lumii a trebuit sã fie adunatã ciob cu ciob de cãtre rugile noastre pentru a ne înlãtura pãcatele, dupã
ce a fost spartã de Dumnezeu într-o clipã de neatenþie.
1227. Rugãciunea este o formã de desãvârºire a Iluziei Vieþii.
1228. Nutrim adesea speranþa în mai bine fãrã sã realizãm cã în acel bine se aflã adeseori un rãu ºi mai mare.
1229. Spaþiul este maidanul creat de Dumnezeu pentru a se juca cu noi.
1230. Cu cât este mai mare fericirea cu atât devine mai orbitoare încât aproape cã nu o mai poþi vedea.
1231. De n-ar fi fost nãscutã întrebarea nici dorinþa n-ar fi existat.
1232. Numai la tâmpla timpului ne stã viaþa ºi la umbra sa: moartea.
1233. Ruina unei iubiri se numeºte întotdeauna amintire.
1234. Pe drumul prãfuit de vise al vieþii învãþãm doar un singur lucru cu adevãrat: sã murim.
1235. O liniºte oricât de mare ar fi, dacã devine apãsãtoare, tot furtunã ºi strigãt deznãdãjduit se numeºte.
1236. Rostul timpului este sã treacã viaþa, iar al vieþii sã-ºi poatã prinde timpul ce o va traversa spre moarte.
1237. Nu te gândi la nisipul paºilor pierduþi ai timpului trecut fiindcã ei sunt demult o amintire în clepsidra viitorului.
1238. Copilãria este o toanã a Destinului, prin care se vrea mai serios decât pãcatul prin care va fi obligat sã treacã.
1239. Nu existã revenire care sã nu se fi despãrþit cel puþin odatã spre a avea de unde veni la fel ca ºi viaþa ce
trebuie sã-ºi reîntâlneascã mereu moartea.
1240. Normalitatea este o stare de spirit a Iluziei Vieþii.
1241. Dacã ar fi ca Dumnezeu sã piardã totuºi ceva, acel lucru ar fi creaþia pierdutã în pãcat.
1242. Realitatea este o dramã a unei iluzii cu happy - end în moarte.
1243. Oare ar mai fi florile atât de frumoase dacã nu ar plânge norii pentru ele?
1244. Liniºtea este o momealã a vieþii prin care se vrea respectatã.
1245. Existã pãdure a fericirii fãrã copacii iubirii?
1246. Care catedralã a inimii nu-ºi are crucea ºi credinþa ei?
1247. Nepãsarea este lacrima Destinului.
1248. Mãreþia este o butaforie a Iluziei Vieþii.
1249. Remuºcarea este lozul câºtigãtor al inimii în faþa uitãrii.
1250. Ce suntem noi în afarã de o mare mirare care se întreabã pe ea: de ce?
1251. Flamura gloriei va fi vopsitã mereu în culorile suferinþei îndurate spre a fi obþinutã.

Culegere
de înţelepciune

(urmare din numãrul trecut)



1252. Nu existã boalã mai mare decât uitarea unei mari iubiri.
1253. Boala este un dicþionar în care se aflã ºi Cuvântul Lui Dumnezeu ce a fãcut lumea în care ne aflãm.
1254. Justiþia este enigma de nedezlegat a pãcatului acestei lumi.
1255. Replica este cealaltã parte a feþei ce trebuie întoarsã spre a fi lovitã întru iertarea pãcatului zãmislit din Cuvânt.
1256. Vremea este aleea pe care îºi plimbã timpul toanele.
1257. Suspiciunea este o panã smulsã din aripa ce întregea o dorinþã.
1258. Incertitudinea este cearta timpului cu propria lui vârstã.
1259. Ofilirea este o rãmãºiþã de iluzie ce merge pe calea uitãrii.
1260. Sugestia este abilitatea de aþi triºa propriile gânduri.
1261. Amãgirea este trafic de sentimente.
1262. Spaima este o patã murdarã de culoare spiritualã.
1263. Ratarea este o apropiere de deºertãciunea acestei lumi.
1264. Libertatea este un pod surpat între cele douã iluzii ale binelui ºi rãului.
1265. Apa este oglinda Iluziei Vieþii din care se adapã clipele Timpului ce o duce spre moarte.
1266. Imitaþia este o urmã a fericirii apuse.
1267. Ochii sunt oglinda iubirii pe care nu o doresc ciobitã.

1268. Tãiºul sabiei este pragul dintre bine ºi rãu.
1269. Orizontul este onoarea de a prinde depãrtarea necuprinsul. 
1270. Þãrmul este un dezmãþ al valurilor ce merg spre pierzanie.
1271. Sacrul este moneda cerutã de Dumnezeu profanului.
1272. ªi pãcatul are propria sa sacralitate.
1273. Talpa lumii nu va cãlca niciodatã propria sa moarte.
1274. Binele ºi rãul în aceastã lume convieþuiesc sub acelaºi acoperiº.
1275. ªi urâþenia poate fi o marcã a frumuseþii. Depinde din ce unghi priveºti.
1276. Optimismul este un pesimism ignorat.
1277. Fuga este a doua rundã a zãdãrniciei dupã ignoranþã.
1278. Respectul este cel mai adesea o înfrângere ascunsã sub masca bunãvoinþei.
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1279. Ura este  consoarta dragostei fãrã de care nici una nici alta n-ar exista.
1280. Arma este unul dintre numele purtate de pace.
1281. Care viscol al privirii nu-ºi are vântul propriei lui deºertãciuni?
1282. Lumea este o goanã spre moarte vãzutã cu încetinitorul simþirii.
1283. Muntele vanitãþii este o rãzvrãtire a câmpiei cu nume de moralã.
1284. Limbajul este adeseori o loviturã sub centurã datã Cuvântului.
1285. Grija este o teamã conºtientizatã care ne-a adus cunoaºterea pe care o ºtim ºi odatã cu aceasta Pãcatul Originar ºi moartea.
1286. Banalitatea este a doua naturã a necunoaºterii.
1287. Mentalul este sursa timpului ºi a spaþiului cognoscibil.
1288. Valoarea este o anomalie a mentalului în lumea deºertãciunii fãrã de care nu am exista.
1289. A construi înseamnã în primul rând a fãuri o naºtere ce va muri.
1290. Clarviziunea este unica ce vede în oglindã ridurile ascunse ale cunoaºterii.
1291. Vulcanii simþãmintelor sunt un etern semn de întrebare a minciunii ce afirmã cã ar ºti totul.
1292. Frumuseþea unui munte stã în urcuºul sãu. În vârf devine un trecut cucerit.
1293. Ce altceva poþi învinge în aceastã lume în afarã de timp prin moarte?
1294. Rolul jucat de viaþã la teatrul absurdului va fi cel de vampã iar al morþii de inocentã.
1295. Pe scena lumii se petrec mai multe atrocitãþi decât  gãsim noi în farmecul naturii.
1296. Fericirea este un spital al Iluziei Vieþii.
1297. Gândul este forma spaþiului umplutã cu timp.
1298. ªansa este un grãunte de vis ce poate deveni matur prin coºmar sau imagini de neuitat.
1299. Nimicnicia s-a nãscut în om!
1300. Refularea e o frânturã de dorinþã ce nu poate pãºi în vãzul lumii fãrã sã fure hainele alteia.
1301. Regretul este rãzbunarea ºansei.
1302. Rãzbunarea este fãþãrnicia libertãþii de aþi recunoaºte limitele pe care le vrei mai extinse.
1303. Fãþãrnicia este roata preþuirii care-ºi învârte propriul subiect pânã ce ameþeºte.
1304. Deºertãciunea este o faþã a nuntirii spaþiului cu timpul.
1305. Cãsãtoria este deseori o formã ce devine letalã pentru fericire.
1306. Efemeritatea este forþa realitãþii acestei lumi.
1307. Cãlãtoria este mijlocul de existenþã al vieþii.
1308. Cruzimea este ºansa primitã de timp de la spaþiul care-l obligã sã treacã fiindcã altfel se sfârºeºte.
1309. Doar furtuna iubirii poate þine casa inimii cu ferestrele deschise.
1310. Nu existã voce mai puternicã decât vocea gândului.
1311. Cântecul de lebãdã al vieþii este uitarea iubirii.
1312. Pãrãsirea este o farsã fãcutã spaþiului de cãtre timp.
1313. Opintirea este un mod prin care încercãm sã cunoaºtem mai mult decât ne este dat sã visãm.
1314. Somnul este o cãlãtorie zilnicã prin moarte.
1315. Dorul este limita dintre extaz ºi durere.
1316. Cumpãtarea este puntea ce leagã speranþa de propria sa libertate aflatã în faþa zidului vieþii.
1317. Care stea nu-ºi are dorul ei dupã propria-i luminã ce-i traverseazã timpurile amintirii.
1318. Dacã timpul nu s-ar fi revãrsat din lumea eternitãþii am mai fi cunoscut moartea?
1319. Jurãmântul este o formã nobilã de preþuire care ºi-a pierdut demult blazonul în deºertãciunea lumii noastre.
1320. Cãutãm sacralitatea pentru a ne satisface poftele profanului fiindcã una fãrã cealaltã nu pot exista.
1321. Biserica este o ºoaptã de luminã a sacralitãþii din noi cu ajutorul cãreia cãutãm prin întuneric profanul.
1322. Fãrã romantismul pierdut nu am fi gãsit niciodatã iubirea.
1323. Nu te îndatora sorþii dacã nu vrei sã-þi plãteºti viaþa pentru a muri.
1324. Suntem o mare ale cãrei talazuri vor sã-ºi afle þãrmurile pierdute demult în uitarea lor strãbunã.
1325. Aþi fi sete de apa vieþii înainte de moarte este un mare pãcat originar pe care ai fost obligat sã-l trãieºti.
1326. Compasiunea este nota de trecere datã speranþei.
1327. Ce reprezintã lumea în afarã de obligaþia de a muri?
1328. Cum se poate ca moartea sã devinã obligaþie în Iluzia Vieþii Doamne?
1329. Care lacãt al durerii nu s-a închis peste sufletul timpului?
1330. Ce este ierarhia? Priveºte floarea absurdului ºi întreab-o de ce moare când ochii tãi îºi spalã lumina cu privirea sa?

(continuare în numãrul viitor)
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În majoritatea þãrilor lumii, cei
care atacã puterea se numesc re-
beli. În România se numesc revolu-
þionari. Ca nicãieri pe planetã, aceº-
tia primesc leafã de mercenari, care
se ridicã la un nivel de aproximativ
750$ pe lunã, la care se adaugã
scutiri de impozit, împroprietãriri de
terenuri ºi multe alte avantaje. Mulþi
dintre ei cu greu justificã prezenþa la
evenimentele sângeroase ºi necla-
rificate. Nu pot fi uitate acele mo-
mente regizate. Coordonatorul de-
zinformãrilor era Teodor Brateº, an-
ticomunistul de conjuncturã. Debu-
tase perioada oportunismului conta-
gios ºi a imposturii cosmetizate.
Foºtii comuniºti de frunte s-au trans-
format brusc în persoane onorabile.
Tupeul s-a revãrsat. 

Studiourile Televiziunii Române
Libere era plin cu maeºtrii ai nãsco-
cirilor. Se citeau comunicate despre
coloane de teroriºti, care se îndrep-
tau spre acel edificiu, dar unde nu
au ajuns niciodatã, deoarece nu au
existat. Singurii teroriºti se aflau
chiar în clãdire, instigând populaþia
ºi armata sã-ºi descarce armele în
tot ce miºcã. Un elicopter militar a
survolat strãzile din jurul Televiziunii,
trãgând foc automat asupra celor ce
apãrau instituþia mediaticã. Nu
numai cã aparatul nu a fost doborât,

dar nici ulterior nu a fost anchetat
echipajul sãu. Procurorii au þinut do-
sarele în fiºetele ferecate, aºteptând
vârsta de pensionare. Cacealmaua
româneascã a funcþionat perfect. 

Ion Iliescu, marele emanat al
revoluþiei fãrã adversari s-a adresat
populaþiei, sã nu se rãzbune pe fos-
tele forþe represive ale comunis-
mului. Prin formulãri ipocrite încerca
sã argumenteze necesitatea recon-
cilierii între anticomuniºti ºi temni-
cerii, care le-au mutilat trupul ºi
sufletul. Îndemna la o împãcare
contra naturii, între cãlãi ºi victime.
Dar, nici pânã astãzi nu a precizat
nimeni cine au fost autorii care au
provocat 942 de decese ºi 2245 de
rãniþi, pe parcursul a trei zile. 

Tot în acele zile, la Craiova, au
murit 16 eroi, civili ºi militari. Alþi
nouã olteni au pus punct vieþii, în
diverse puncte fierbinþi ale þãrii,
precum Aeroportul Otopeni, Timi-
ºoara ºi lângã Televiziunea din
Bucureºti. Ca o dovadã certã cã
vânatul ºi-a vãzut vânãtorul, este
declaraþia locotenentului major,
ªtefan Firoiu, de la UM 01047, din
Craiova, apãrutã în cotidianul local
Cuvântul Libertãþii, la data de 6
februarie 1990, sub titlul: Cine a tras
în Firoiu? Textul fiind lung, voi
selecta câteva fraze: A doua zi ( 24

decembrie 1989, n.a ), în jurul orei
10 mã aflam pe latura de sud a
cazãrmii, lângã centrala termicã,
împreunã cu maiorul Vasile Ionete
(...). Ne-a surprins pe toþi faptul cã,
de la etajul trei, cineva trãgea la
intervale de 10-15 secunde, pe
direcþia noastrã. Am observat un
civil îmbrãcat într-o hainã albastrã.
El trãsese. Recunoscându-l, maiorul
Ionete ne-a spus cã este ceistul
marii unitãþi. I-a fãcut semn cu
mâna, ca ºi cum l-ar fi întrebat, ce
faci acolo, cam aºa ceva. La care,
personajul respectiv a gesticulat la
modul, lasã-mã în pace sau vezi-þi
de treaba ta (...). Rãvãºit de indig-
nare, m-am prezentat la domnul
colonel Lungu Corneliu. I-am rapor-
tat despre cele întâmplate, iar dân-
sul a conchis: Mulþumesc, mergi! 

Nici nu s-au veºtejit florile pe mor-
mintele martirilor ºi, în Bucureºti au
apãrut minerii prãpãdului ºtiut. În
acea perioadã plinã de consternãri, o
mânã criminalã de la butoanele noii
puteri a simþit nevoia declanºãrii tero-
rismului politic ºi social. Ortacii mine-
lor nu au cerut revendicãri salariale.
Ei au venit sã desfigureze pe oricine
era întâlnit pe stradã, prin acþiuni
tribale, sã confirme un comportament
primitiv, care a aruncat România cu
50 de ani înapoi, în ochii strãinãtãþii. 

Revoluţionari
fără adversari

În aceste zile se împlinesc 22 de ani de când, indivizi, cu biografii
controversate au preluat puterea în România. Evenimentele din decembrie 1989
sunt menþinute, în continuare, în ceaþã. Dosarele celor vinovaþi de crimele de
dupã 22 decembrie, se ascund la nesfârºit. Exponenþii noilor structuri nu au
precizat, nici pânã în prezent, cine au fost adversarii revoluþionarilor.



Anii au trecut. Toatã suflarea a
asistat la marele circ politic, de cea mai
jenantã prestaþie. Bogãþiile þãrii au fost
devalizate, fãrã fricã ºi regrete, de
profitorii rapacitãþii, care au speculat
lipsa unor legi tãrãgãnate, în mod pre-
meditat. În acest timp au apãrut câteva
cãrþi, fãrã ca, autorii sã aducã clarifi-
cãrile aºteptate. Dumitru Mazilu a scris
lucrarea, Revoluþia Furatã, dar cele
dezvãluite nu au avut valoare, deoa-
rece, chiar autorul a fãcut parte din am-
bele sisteme, atât înainte, cât ºi dupã.

În anul 2010, la Cluj-Napoca, Edi-
tura Sedan a publicat cartea, Atitudine
ºi Neliniºti, autor fiind Dan Brudaºcu.
Lucrarea este deosebit de interesantã,
mai ales la pagina 152, unde se aflã o
destãinuire de mare importanþã. Un
revoluþionar din Cluj-Napoca îºi cere
scuze pe acea cale poporului român,
pentru ce a fãcut în urmã cu peste
douã decenii. Se simte vinovat ºi res-
ponsabil de cele întâmplate: Dacã aº fi
putut bãnui cã, prin faptele mele, voi
contribui la distrugerea acestei þãri, ºi
mai ales la împingerea poporului
român într-o situaþie dramaticã, fãrã
soluþii ºi speranþe, atunci mi-aº fi tras
singur un glonþ în cap. Clasa politicã, în
totalitatea ei, este vinovatã de furtul
revoluþiei noastre. Dovedeºte cã este
laºã ºi de proastã calitate umanã ºi
moralã. Ceauºescu a fost omorât de-
geaba. Tinerii ºi-au pierdut viaþa abso-
lut gratuit, în mod inutil. Evenimentele
din decembrie 1989 au fost sânge-
roase ºi absurde. 

O altã destãinuire de proporþii a fost
fãcutã la 24 octombrie 2011, în cotidia-
nul Evenimentul Zilei. Jurnalistul Mihai
ªoica i-a luat un interviu lui Filip Teo-
dorescu, fostul ºef al contraspionajului,
din cadrul Securitãþii ceauºiste. Colo-
nelul Teodorescu a afirmat cã ºtie
foarte multe despre manifestãrile de la
sfârºitul lui decembrie 1989, dar pre-
ferã sã se ducã cu ele în mormânt. A
atins, totuºi câteva aspecte, care nu
sunt ºtiute de muritorii de rând. Spre
exemplu, în ziua de 22 decembrie
1989, un avion militar american se fala
gata de plecare pe o pistã lateralã a
Aeroportului Otopeni. Echipajul avea
ca sarcinã expresã sã recupereze
familia Ceauºescu, pe fosta soþie a lui

Valentin ºi pe Daniela, fiica generalului
Ion Pacepa. Planul a eºuat, deoarece,
în momentul în care, elicopterul pilotat
de colonelul Vasile Maluþan, în care se
aflau Elena ºi Nicolae Ceauºescu, s-a
apropiat de avionul american, genera-
lul Rus, ºeful artileriei antiaeriene, fiind
ºi el în conspiraþia anticeauºistã, i-a zis
pilotului sã nu aterizeze, fiindcã apa-
ratul va fi distrus.

Restul evenimentelor se ºtiu. Eli-
copterul a aterizat în derivã pe auto-
strada Bucureºti-Piteºti. Cuplul dicta-
torial a fost lãsat de izbeliºte de garda

de corp, ajungând, în final la Târgo-
viºte, în faþa celor care au decis ciu-
ruirea, în urma unei sentinþe date de un
tribunal care a sfidat legalitatea. De
fapt, este posibil ca, execuþia sã fie
rejudecatã cândva, dupã moartea
tuturor vinovaþilor, deoarece sunt opinii
care afirmã cã a fost un veritabil asa-
sinat politic. Cauzele se ºtiu, toatã
lumea era grãbitã. Doi ani mai târziu,
colonelul Maluþan s-a lovit cu un
elicopter utilitar de liniile de înaltã
tensiune, ca un începãtor. Aºa a fost
furnizatã varianta oficialã. Toþi cei care

au ºtiut adevãrata faþã a evenimentului
din 1989 au fost reduºi la tãcere re-
pede, repejor. Printre ei, generalii
Dumitru Puiu, ªtefan Guºã, Constantin
Nuþã, Velicu Mihale, lista fiind lungã. 

Tot de la colonelul Filip Teodorescu
aflãm cã, încã din vara anului 1989,
ruºii au vrut sã-l termine pe Ceau-
ºescu, exponentul lor de nãdejde fiind
Silviu Brucan. La sfârºitul interviului,
fostul ºef al contraspionajului din RSR,
a tras concluzia cã, Nicolae Ceau-
ºescu nu a ºtiut sã se retragã la timp ºi
a greºit fundamental. 

Cu o lunã mai înainte de a fi împuº-
cat, pe fondul unor urale de sincerã
adeziune, ce asurziserã lucrãrile Con-
gresului PCR, cel mai iubit fiu al popo-
rului a fost rugat sã accepte realegerea
în funcþia de Secretar General!

Drept final, este potrivitã o strofã din
Poem sub tricolor, autor fiind George
Filip: ...Lumea vrãjitã, obositã, smintitã
/ creºtinã, vai!, lume nouã / Dumnezeu
v-a dat ºansa la involuþia din 89/ când
v-aþi trimis copii în stradã sã moarã /
într-o revoluþie imaginarã / pentru
destin, pentru credinþã ºi þarã...
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- Are you coming down for Holidays, Julia? Sandra
m-a întrebat, când am sunat-o, înainte de Crãciun. 

Mã leagã multe amintiri plãcute de aceastã prietenã.
Mai întâi m-am îndrãgostit de cãsuþa ei în care locuia cu
cele câteva pisici, leneºe ºi rãsfãþate. Piesa centralã a
casei era pianul cu care Sandra îºi câºtigã existenþa; cu
o metrizã în muzicã, tânãra profesoara s-a întors în
orãºelul ei natal din New Brunswick unde dãdea lecþii de
pian, cu numai 5 dolari ora. Am fost ºi eu amatoare pentru
scurt timp, ba chiar doream sã-mi cumpãr un pian. În
aceastã localitate - foarte muzicalã - puteai sã iei lecþii la
orice instrument muzical ºi chiar sã-þi procuri unul, la preþ
abordabil. Medicina nu-mi lãsa prea mult timp liber, iar eu
nu eram atât de “muzicalã”, aºa cã m-am lãsat de lecþii. 

Casa prietenei mele era decoratã, la exterior, cu tot
felul de instrumente de muzicã astfel devenind foarte
“invitantã” chiar pentru cei mai puþin dotaþi. Doreai sã intri
acolo, sã guºti din farmecul acelui loc; iar eu am gustat
din plin, cãci am reuºit s-o cunosc pe profesoarã în primul
rând ca om ºi sã împãrtãºim multe momente de neuitat. 

Sâmbãta, ieºeam împreunã pentru breakfast -
breakfast bogat, în stil englezesc, unde nu lipseau ouãle,
bacon-ul (ºunca) ºi crema la cafea. Sandra era rotunjoarã
iar mai recent a suferit douã pontaje coronariene ºi ia

medicaþie pentru diabet. Aceastã asociaþie: obezitate –
diabet, afecteazã în proporþie foarte ridicatã populaþia
nord americanã. Se cautã tot felul de metode pentru a
combate acest stil de viaþã, însã atât timp cât restauran-
tele fast-food vor exista, ºansele de reuºitã vor fi minime.
Mamele nu mai gãtesc acasã; îºi duc copii la McDonald.
Este mai comod ºi nu prea scump. McDonald este la
orice colþ de stradã ºi te aºteaptã la orice orã din zi ori
noapte. Ne trebuie un efort de voinþã extraordinar sã
rezistãm tendinþei de comoditate. Eu, Sandra ºi mulþi ca
noi am urmat valul generaþiei noastre, optând pentru: mai
comod, mai rapid ºi în final: mai prost, periculos pentru
sãnãtate ºi costisitor pentru societate, dacã adãugãm ur-
mãrile accidentelor cerebrale cauzate de hipertensiunea
arterialã, o altã plagã a unui astfel stil de viaþã. 

Companiile farmaceutice nu þin pasul cu inventarea de
noi medicamente, mai mult sau mai puþin eficace ºi cu efecte
secundare la fel de periculoase. Oare este prea târziu sã ne
trezim ºi sã ne întoarcem la vechiul obicei: sã gãtim acasã,
iar nepoþeii noºtrii sã înveþe un stil de viaþã sãnãtos? 

Sandra pregãtea o prãjiturã cu morcovi, cãci urma sã
aibã invitaþi acasã la ea...

Suntem pe drumul cel bun! 
- Don’t be a stranger, îmi ureazã la despãrþire. 

Prietena meaPrietena mea
SandraSandra
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In Gura Foametei este un document cutremurator pe
care ar trebui sa-l citeasca orice Roman dornic sa-si cu-
noasca tara, neamul, si istoria… Cand s-a propus sa
publicam aceasta carte zguduitoare pe care “confratii
nostri occidentalizati” din tara au refuzat-o, am avut unele
rezerve. Acum imi dau seama insa ca prin tiparirea ei am
contribuit, foarte putin e adevarat, la restabilirea adeva-
rului; la iluminarea perioadei de exterminare prin care au
trecut fratii nostri Basarabeni imediat dupa razboi. Feli-
citari doamnei Flori Balanescu, sufletul acestui proiect, si
omagii postume autoruluii, care a migalit ani de zile sa
stranga amintirile victimelor si sa le astearna pe hartie…

In anii 80 cand am publicat in Statele Unite car-
tea Bessarabia si Bukovina am tras concluzia ca din
statisticile oficiale Sovietice in anii imediat post-belici
”lipseau” numai in republica Moldova cel putin 200 de mii
de oameni. Pentru Bucovina de Nord, precum si nordul si
sudul Basarabiei, anexate in mod arbirar la Ucraina si
unde Ucrainienii s-au purtat uneori chiar mai marsav
decat Russi, nu aveam date statistice. Numai Dumnezeu
stie cati Romani au fost exterminati in acele regiuni! Apoi,
cand in 1989 am ajuns la Chisinau si am intalnit
supravietorii genocitului, mi s-a spus ca dupa calculele lor
circa un million de Basarabeni au fost deportati, executati,
ori au murit de foame. Am avut indoieli atunci asupra unei
asemenea cifre pentru ca imi lipseau dovezile. Alexei
Vakulovski m-a convins insa de dincolo de mormant ca
cifra nu este exagerata. Rusii, comunistii, alogenii
Sovietici si cozile lor de topor din Basarabia si Bucovina
au exterminat intr-adevar un sfert din populatia roma-
neasca ocupata in 1940 si reanexata in 1944.

Cartea In Gura Foametei este o colectie de marturii
ale supravietuitorilor din satul autorului, Antonesti, fiinte
umane care in timpul foametei din 1946-1947 erau in
varsta de 6 pana la 14 ani. Un lucru foarte important tre-
buie precizat de la inceput pentru ca nu reiese din lectura
marturiilor. Taranii ramasi la sate in Basarabia in 1944
erau cu precadere saraci si cu putina stiinta de carte. Inte-
lectualii, omaneii instariti, cei cu sentimente romanesti
bine cunoscute, fusesera déjà arestati, impuscati, ori
deportati in Siberia inca din 1940. Fratele Paul Goma
descrie foarte bine in cartile sale acele timpuri ingrozitor
de negre. Acum venise randul oamenilor de rand sa fie

exterminati. Iata ce marturiseste Vasile Gaidau la batra-
nete, si care la vremea foametei avea doar opt ani…

“Foametea a fost foarte bine pusa la cale… acum imi
dau seama de asta… a fost organizata. Au vrut stalinistii
sa ne mature de pe fata pamantului. Eu atunci, in plina
foamete, am ramas fara tata la sase ani, iar la sapte ani
si jumatate am ramas si fara mama… Se ducea fratele
Mihai, nascut in 1932, la balta, spargea gheata, aduna
scoici, papura, le prefaceam in turte si le mancam. Eram
patru frati… Cum se vede, s-a gandit cineva ca razboiul i-
a ucis pe putini dintr-ai nostri si s-au gandit animalele sa
nascoceasca alt razboi, cel al foametei… A murit sora lui
tata, a murit cumnatul lui tata, a murit matusa Olimpia, a
murit matusa Irina… Au murit mai multi. Era mare foa-
mete (pagina 215)…

Cei informati despre foametea din Ucraina din anii 30
regasesc in Basarabia toate elementele bestiale ale
genocidului. Activistii de partid, majoritatea venetici de
prin alte parti, si cozile lor de topor locale, confiscau tot ce
agonisesera taranii din putina recolta a anului 1946… Ba
mai mult, deseori ii intrebau pe tarani daca sunt Rusi sau
Romani, tratandu-i pe Romani cu deosebita brutalitate…
Maturau podurile bietilor oameni de ultimele graunte;
spargeau zidurile caselor in cautarea alimentelor ascun-
se, gaureau pamantul peste tot sa gaseasca ceace
doseau taranii. Din cei care ascunsesera ceva alimente
pentru copii, multi au fost arestati, condamnati si trimisi in
Siberia. Consecintele au fost macabre… Au mancat
oamenii tot ce se putea ingera pentru a supravietui. Gavril
Banaru avea opt ani, dar isi aduce bine aminte: “In 1946
a murit un frate de al tatalui meu. Sidor Banaru il chema.
El saracul, neavand ce manca s-a dus in balta dupa
papura, dupa radacini de stuf, le-a adus acasa, a incropit
din radacinile acelea un soi de mancare si si-a amagit
foamea. N-a rabdat unchiul Sidor sa usuce radacinile, sa
le rasneasca si sa coaca turta din ele. El el-a fiert si le-a
mancat asa, verzi inca, necoapte. Le-a mancat, s-a
umflat si a murit. (pagina 211)

Cosma Munteanu, nascut in 1936, reda urmatoarele la
pagina 181: “Intr-o vreme vazand ca nu avem cu ce
amagi stomacul, am spalat opincile si mama le-a pus in
soba, la copt. Cand le-a scos din cuptor, mai nu am
lesinat de mirosul lor placut. Ne bateam cu sora mea pe

În Gura Foametei
de Alexei Vakulovski

(Institutul Naþional pentru Studiul Totalitarismului,
Bucureºti, 2011, 240 pagini)



ele. Cand am mancat opincile, am dat-o pe cisme, pe pantofi,
pe sandale… Umblam cu sora mea Tecla prin pod sa cautam
vreo bucata de opinca… In continaure, tot el povesteste: “Tin
minte, a venit la noi mama mamei mele, adica bunica mea. Nu
avea ce manca. Nici noi nu aveam ce manca. Am culcat-o pe
un pat langa soba. Sa fie macar cald. Iar dimineata am gasit-
o moarta. (p. 183)

Este greu de spus cati oameni au murit, dar sunt convins
ca au murit probabi un sfert din locuitori. Si s-au inregistrat
chiar si cazuri de canibalism… “La noi in sat oamenii, ca sa
nu moara de foame, au mancat si coaje de copac, si iarba, si
miez de rasarita, si papura, si caini, si mate, si cioroi, si scoici,
si sobolani, dar multumin, nici un caz nu a fost sa-si manance
poprii copii, afirma V. Gaidau… La Purcari insa, ca sa se
salveze, doua femei au hotarit sa-si manance copiii. Au
mancat un copil iar cand urma sa-l taie pe al doilea, mama lui
n-a vrut sa-l ucida… Femeia aceia care si-a mancat propriul
ei copil a fost pedepsita si s-a intors din lagar cu o fata luata
de suflet (p. 140)… Aflam din carte ca au fost deasemenea
cazuri de mame cu mai multi copii care au ales sa-i sacrifice
pe cei mici pentru a-i salva de la pieire pe cei mai marisori
(Maria Chirilov, pagina 165)…

Cei morti de foame erau ridicati cand se putea de cei care
mai aveau putina vlaga si erau aruncati in gropi comune.
Unele victime au fost ingropate de vii, iar un barbat a reusit sa
razbata de sub maldarul de cadavre unde fusesera aruncat si
sa revina acasa…“Femeia lui Toderica Spataru lesinase, nu
murise. Cand au pus-o in groapa, ea inca da din maini si din
picioare… Au pus alte trupuri deasupra si au dat tarana peste
ei… Martora Valentina reda la pagina 200 cum “a inviat” tatal
ei, caruia ii spuneau taca: “Taca a mancat turte din loboda si
s-a umflat. L-au dus si l-au lasat sub gardul cimitirului. Nu mai
aveau putere sa-i sape groapa… Dar el, pe la o vreme si-a
revenit, n-a vrut sa ramana cu mortii. Oamenii care traiau
langa cimitir au observant ca taca se zbuciuma, ca vrea sa se
ridice. L-au luat la casa lor apoi i-au chemat pe ai nostri… A
crescut tata zece copii…

Am incercat sa subliniez cateva paragrafe pentru a le
utiliza in aceasta recenzie, dar m-am trezit subliniind trei
sferturi din carte. Iata totusi un gand de batranete al Feodosiei
Chitic: “Am fost sapte copii candva, dar am ramas numai eu,
una. Mi-e dor de ei. Uneori ma chiama prin somn, eu ma
trezesc si plang. Unde sunteti mama si tata, surorilor Maria,
Grachina, Dusea? Unde sunteti fratilor Simion, Anton si
Vasile? Scot fotografiile lor si vorbesc cu ei, si vorbesc pana
ma satur (pagina 62)…

Desccoperi in lectura cartii cazuri frumoase de omenie,
cazuri de salbaticie inumana, cazuri de tragedie groteasca si
ganduri de intelepciune. Iata ce afirma Iacob Mestesug in anii
relativ buni din urma, adica prin anii 80 cand au fost culese
aceste marturii: “Tare scumpa a fost mama noastra, Era
numai inima. Ne invata numai de bine. Am fost crescuti noi cu
invatatura parintitilor, dar nu prea am avut noroc in viata.
Acum vad ca cei hoti si porcosi is la putere, ei taie si spanzura
(pagina 196)… Asa a fost inceputul ocupatiei Sovietice in

Basarabia! Asa a fost comunismul! Aceasta a fost “omenia”
Rusului si a omului international pe care l-a creiat marxismul.
Si cand te gandesti ca si azi Moscova si Rusii din Moldova,
impreuna cu cozile lor de topor, regreta acele timpuri… In ce
priveste situatia Romanilor din sudul Basarabiei anexat de
Ucraina, in aceste zile autoritatile soviniste locale umbla sa
confiste povestea Capra cu Trei Iezi de Ion Creanga pe motiv
ca ar reprezenta “imperialismul Romanesc.” Iar biserica
Romaneasca recent construita la Hagi Curda este amenintata
de Cazaci…

In opinia mea cartea In Gura Foametei ar trebui reeditata
in mii si mii de exemplare si trecuta pe lista cartilor obligatorii
pentru toti elevii si studentii. O eventuala noua editie ar trebui
sa aiba o nota explicativa ceva mai ampla cu contextul socio-
istoric si politic al tragediei; o lista de cuvinte regionale pe
care unii cititori nu le cunoasc; si eventual o harta a zonei din
sudul Basarabiei la care se refera marturiile.
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Se pare cã, prea scufundaþi în adân-
cimea nopþii, oamenii au mers ca orbeþii
în nucleul ei, fãrã a percepe punctul unic
„spaþiu-timp”, ºi au cãlcat fãrã sã ºtie pe
suprafaþa întoarsã pe dos a universului.
Era cândva, de mult, la ora când sfera
voia sã devinã cerc iar infinitul stãtea la
pândã, speriat ºi el ca un corb de pro-
pria-i podoabã numitã cioc.

Afarã era o lunã dementã ºi nu ºtiai
dacã raza ei te fugãreºte sau te alintã.
Era seara de Crãciun. Oamenii au
mers la biserica veche, unde preotul lor
bãtrân îi aºtepta sã îi certe sau sã îi
ierte, sã le mai povesteascã una-alta
din cartea cea sfântã, sã îi cunune, sã
îi boteze, sã îi îngroape.

Întotdeauna oamenii se adunau cu
hainele cele bune scoase din dulapuri,
cu un bãnuþ în batistã pentru o lumâ-
nare, cu un coº cu merinde pentru îm-
pãrþit. 

În seara aceea, erau cu toþii în faþa
uºii închisã cu lacãt greu ºi nu se îndu-
rau sã plece chiar dacã afarã începuse
un pui de ger din acela de îngheaþã ºi
pietrele.

Se zvonea cã unul mai cu ºtaif, a
venit ºi a anunþat cã din biserica aceea
Dumnezeu a plecat….

Mulþimea fremãta ca o mare înainte
de furtunã. Nu mai ºtiau ce sã creadã…

Unii ziceau cã auziserã ei, cu ure-
chile lor, cã Dumnezeu a plecat de
bunã voie. Alþii, cã ar fi fost alungat…
Dar a venit domnul acela tovarãº ºi le-
a spus cã Dumnezeu a fost concediat,
eliberat din funcþie, dat afarã din
sistem!

Dupã ce oamenii au plecat liniºtiþi la
casele lor, gândind cã poate Crãciunul
acesta e doar amânat, au început veº-
tile confirmate unele, altele doar aºa,
ºoptite.

Oficial, istorici de seamã s-au aºe-
zat la marile birouri sculptate în lemn
de mahon, sau nuc, sau…cine mai ºtie,
rechiziþionate, printre multe altele, prin-

tre care ºi libertatea ºi iubirea ºi cre-
dinþa, de la ciocoi, de la bogãtaºii pe
care oamenii cu steagul roºu i-au alun-
gat sau i-au aruncat în temniþã pentru
cã… pentru cã s-au nãscut boieri! 

Cum spuneam, istoricii au conclu-
zionat cã Dumnezeu nu mai era ce a
fost pânã atunci, trecuse vremea când
oamenii se lãsau conduºi de legi din
cartea sfântã.! Acum ºtiau singuri pe ce
drum vor sã meargã ºi calea era doar
una ca ºi destinaþia de altfel: spre co-
munism în zbor!

Aºadar, Dumnezeu nu mai era
decât cel mult, un complex de memorie
de tip metafizic, ºi, când ºi când, temã
pentru pictorii naivi.

Numele lui a început sã fie scris cu
literã micã, din fiinþa supremã a ajuns
noþiune, concept, mit. 

Oamenii de ºtiinþã ai noii lumi au
decretat cã universul e pur ºi simplu
gol.

ªi tot aºa, vorbe… vorbe… vorbe….
Ce a fost mai trist, s-a petrecut cu

acei oameni care erau plini de El, care
ºtiau cã sunt fãcuþi dupã chipul ºi ase-
mãnarea Lui ºi care þineau cu sfinþenie
posturile mari ºi posturile mici de
peste an.

Oamenii aceia nu numai cã s-au le-
pãdat de El, dar au ºi acceptat concep-
tele profane dupã dictarea noii epoci!

Ochii ºi urechile lor s-au îndepãrtat
de lumina cea strãlucitoare a mantiei
Lui, inimile lor au pierdut cãldura iubirii
divine, iubirea de aproapele ºi au uitat
cã undeva, se ruineazã o bisericã fãrã
candelã.

Degeaba în fiecare noapte, dea-
supra vechii clopotniþe, se auzea plân-
sul îngerului care avertiza, care încerca
sã le arate unde au greºit ºi sã îi
ierte…cã nu ºtiau ce fac!

Dupã multã vreme, cã aºa e în
poveºti, s-a zvonit cã e Crãciunul!. Un
Crãciun însângerat. Oamenii aceia ºi-
au amintit de biserica lor cea pãrãsitã ºi

l-au pedepsit pe domnul acela tovarãº,
chiar în ziua sfântã a naºterii Dom-
nului… L-au împuºcat ºi apoi au înce-
put sã se roage.

Când biserica a fost, în sfârºit rede-
schisã, lacãtul cel mare a fost aruncat
ºi oamenii au venit sã asculte slujba
noului Crãciun. Dupã ce se adunaserã
acolo cu toþii, un zumzet i-a fãcut atenþi.
Venea unul dintre domnii aceia tova-
rãºi, cu capul ridicat spre Mântuitorul
rãstignit care plângea în icoanã. Dar
nimeni nu a observat. Oamenii au fãcut
loc domnului tovarãº si acesta s-a aºe-
zat în faþã. În faþã de tot, chiar lângã
preotul cel bãtrân care încerca sã
aprindã o candelã. Dar nu putea.. Oa-
menii au înãlþat rugi ºi cântãri, domnii
cu ºtaif însãilau cruci stângace cu care
pãreau, mai degrabã cã îºi scuturã un
fir de praf de pe rever. Numai cã, tot
acel fast ritualic a fost în zadar. Oare ce
se întâmplã? De ce nu se aprinde
candela? 

În toatã aceastã degringoladã, un
glas care venea de sus, tocmai din turla
bisericii a cãzut cu ropot de tunet peste
ei:

„Am plâns ºi am  rãbdat umilinþe
pentru voi, am fost lovit, scuipat, rãs-
tignit între doi tâlhari, ºi v-am iertat!De
atunci, m-aþi rãstignit ºi m-aþi tot rãstig-
nit…dar v-am iubit ºi v-am iertat me-
reu… Vã iert ºi astãzi, dar þineþi minte:
Pânã când inimile voastre nu se vor
topi de iubire, pânã când ochii ºi
urechile voastre nu vor vedea ºi nu vor
auzi CUVÂNTUL, pânã ce nu veþi
cãdea în genunchi cu lacrimi adevãrate
ºi crucea pe care o faceþi nu va fi a
inimii voastre, biserica aceasta nu va
avea candelã!”

Oamenii s-au cutremurat ºi au
plâns, apoi au început sã plece pe la
casele lor unde îi aºtepta bradul îm-
podobit. În mulþime, un copil mergea de
la unul la altul ºi întreba: S-a amânat iar
Crãciunul?”

CRĂCIUN AMÂNAT
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Dupã ce a poposit preþ de 65 de ani în halta de la poalele
muntelui cosmic al marii cetãþi unde umbra realitãþii se
depãºeºte pe sine, dupã ce a hãlãduit o vreme printre zidurile
care spun poveºti în singurãtatea lipitã de ele ca o floare de
mucegai ºi unde doar ecoul aminteºte ropotul ultimelor
aplauze, dupã ce a cules mãrul de aur din pomul ultimului pa-
radis terestru acum ocupat de impostori, regizorul Alexandru
Tocilescu, Toca, a hotãrât cã e timpul sã treacã pragul pe care
l-a mai încercat de câteva ori ºi într-o searã de marþi, seara
trecutã, 29 noiembrie 2011, a plecat. Într-o lume mai bunã, ar
spune unii. În altã dimensiune - zic eu, în locul lui din univers,
pregãtit de la facerea lumii.

Nici un semn nu a vestit moartea regizorului. Vãzduhul nu
s-a cutremurat, nici un sunet nu a tulburat liniºtea pãmântului,
doar o adiere rece fremãta printre crengile dezgolite ale
copacilor ºi poate cã, undeva, în pustiu, o cucuvea speriatã îºi
cânta cântecul de jale într-o tonalitate joasã, semn cã existã…

Aproape de miezul nopþii, moartea ºi-a deschis aripa peste
el cu un pocnet sec iar lumea aceea prin care trecuse s-a
reîntors în haos.

În timpul acesta, multe nume cântate pe o altã strunã a
universului se pregãteau sã îl primeascã pe Toca acolo unde,
de marþi, le este din nou regizor.

L-am cunoscut pe Alexandru Tocilescu în stagiunea 1998-
1999, la Naþionalul bucureºtean, în locul acela magic numit
„regrupare”. Se juca Scrisoarea Pierdutã a lui Caragiale,
spectacol montat de el la Sala Mare. 

Venea la fiecare reprezentaþie. Nu lipsea decât în ziua în
care avea programatã dializa. O fãcea sãptãmânal, ani ºi ani.

La început, între noi a fost un fel de tatonare. Ne salutam,
comentam evenimentele vremii ºi vremurilor, ºi cam atât.
Apoi, printr-o nu ºtiu ce chimie, am devenit prieteni. Toca mi
se confesa. Îmi povestea despre el, despre bucuria de a fi
student, motiv pentru care ºi-a prelungit anii de facultate pânã
ce a ajuns la concluzia ca e de ajuns ºi s-a apucat serios de
teatru. ªi a fãcut minuni. Pânã în ultima zi a vieþii lui.

Cum era Toca? Un copil nãzdrãvan într-un trup de uriaº.
Þinuta lui, extravagantã, ziceau unii, originalã zic eu, ascun-
dea un suflet de o rarã sensibilitate. Era un munte de om ºi un
munte de emoþii.

Pe cât era de controversat, pe atât era de iubit.

Discuþiile cu el erau întotdeauna o bucurie de minte ºi de
spirit. O culturã vastã, din toate domeniile, o inteligenþã sclipi-
toare ºi un umor care îl fãcea adorabil, mai ales când începea
seria de bancuri pe care le spunea cu un haz nebun. 

Spectacolele montate de el, din care amintesc Poker, la
Comedie ºi Casa Zoikãi, tot acolo, Tartuffe ºi Hamlet ca ºi
Oblomov la Bulandra,  O zi din viaþa lui Nicolae Ceauºescu la
Teatrul Mic, Faust la Opera Naþionalã, Comedie Roºie,
Eduard al III-lea la Naþional, ºi încã multe altele, sunt creaþii
de un mare profesionalism, dar mai ales de o excepþionalã
sensibilitate artisticã, de profunzimi greu de bãnuit la o primã
lecturã a textului dramatic, pe care Tocilescu le-a vãzut ºi le-
a pus în valoare pe scenã. 

Ceea ce mi se pare extraordinar în creaþia artisticã a
regizorului, este originalitatea care nu are nimic de-a face cu
ceea ce se vede în unele spectacole care se vor cu orice preþ
altfel, dar care nu spun nimic. Originalitatea lui Toca era am-
prenta lui, portretul lui, era el.

Am sã vorbesc doar despre Scrisoarea Pierdutã, pentru care
a fost mult discutat ºi criticat de unii, dar care a fãcut sãli pline
trei stagiuni, searã de searã, de trei ori pe sãptãmânã. Serile de
Scrisoare erau adevãrate gale la Sala Mare. Veneau colegi din
teatru sã vadã spectacolul, celebritãþi din toate domeniile, iar
spectatorii ocupau fiecare centimetru din spaþiul sãlii.

În acest spectacol Toca nu a iertat nimic din epoca mo-
dernã de dupã ’90. Cine ºi-ar fi imaginat vreodatã personajele
lui nenea Iancu acaparate de tehnica modernã? Vorbind la
telefoane mobile, vizionând telenovele, sau pe Tipãtescu ºi
Caþavencu jucând o partidã de tenis ca la Rolland Gaross!
Sau pe Zoe Trahanache în þinute mini sau fãrã…Ori un
Dandanache vampir, venind cu dricul la alegerile unde era
candidat. Aceste trãsãturi pe care regizorul le-a materializat
pe scenã în personajele lui Caragiale fãceau deliciul
publicului ºi primeau aplauze prelungite la scenã deschisã.
Între tablouri, când vreunul dintre actori ieºea ºi se oprea în
regrupare, Toca îi împãrtãºea câte o idee nouã ºi cerea ca ea
sã fie pusã în practicã. Actorul asculta, fãcea pe scenã ce a
spus regizorul, mai punea ºi de la el ºi rezultatul era imediat :
ropote de aplauze ºi urale. La final, publicul solicita prezenþa
lui Tocilescu pe scenã, dar el nu intra niciodatã. Modest, aºa
cum doar marile valori pot fi.

Premiile ºi distincþiile primite pentru tot ceea ce a fãcut,
poate cã înseamnã recunoaºterea meritelor ºi creaþiei sale
artistice. Dar ele nu pot acoperi volumul imens de muncã,
orele nesfârºite petrecute la repetiþii cu trupul bolnav dar cu
spiritul inepuizabil.

Aºa era Toca…ªi Doamne câte aº mai fi vrut sã spun!
Rãmân spectacolele sale care se mai joacã încã ºi se vor mai
juca, la Comedie, la Mic, la Naþional…Rãmâne amintirea unui
om vertical pe care nu l-a doborât, cel puþin aparent, nici
bârfa, nici oboseala, nici celebritatea.

Poate cã acum, Valea Plângerii plânge moartea unui regi-
zor, ea, valea dintre douã lumi paralele care îºi pierde esenþa
de poveste ºi, cu atâtea morþi de artiºti, începe sã devinã
realitate…

MOARTEA UNUI REGIZOR-ALEXANDRU TOCILESCU
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Deºi suntem unul dintre cele mai vechi popoare ale
lumii, pentru cã strãmoºii noºtri daci sunt aici în vatra Car-
pato-danubino-ponticã de la începutul lumii, dupã înfrân-
gerea dacilor ºi a lui Decebal în cel de-al doilea rãzboi
daco-roman, din anii 105-106, poporul daco-român a avut
o istorie chinuitã, plinã de suferinþã, de umilinþe, de jaf… 

Nici nu a apucat sã-ºi vindece rãnile dupã înfrân-
gerea ºi jefuirea þãrii de cãtre romani, cã peste pãmântul
Daciei au început sã vinã, într-un iureº care nu se mai
termina, din generaþie în generaþie, popoarele migra-
toare… Ultimii care au venit ºi s-au stabilit în Câmpia
Panoniei au fost ungurii, care, înfrângându-i pe cnejii
Gelu, Menumorut ºi Glad, ne-au luat Ardealul.. .

În mileniul al doilea nici nu au apucat sã se înfiripe
bine ca State, Þara Româneascã si Moldova, cã la Du-
nãre au apãrut turcii…

În timpul acesta, gemând sub cizma cotropitorilor, în
adâncul fiinþei noastre, în sufletul colectiv al poporului
daco-român dospea Visul Unirii. ªi iatã cã în anul 1600
Domnul Þãrii Româneºti, Mihai Viteazul, împlineºte
pentru un timp scurt visul dintotdeauna al daco-
românilor: Unirea. Cu o vitejie ºi un curaj fãrã seamãn,
conducând o oaste micã ºi dârzã, el reuºeºte sã adune

într-un Trup, cele trei Þãri române…
Din pãcate aceastã mare realizare a poporului român

dureazã puþin. 
În sufletele românilor Visul Marii Uniri nu se stinge…

Ba dimpotrivã, în adâncul sufletului neamului românesc
visul Unirii, dorinþa Unirii de a se aduna în trupul unei
Þãri unice, aºa cum fusese în vremea lui Decebal o
Singurã þarã, a crescut necontenit.

Ca sã apere acest pãmânt, strãmoºii noºtri au vãrsat
o mare de sânge… Nu existã petic de pãmânt românesc
care sã nu fi fost udat de sângele strãmoºilor noºtri ca
sã-l apere..

ªi iatã cã acest Vis al Marii Uniri, cu ajutorul lui Dum-
nezeu, prin eroismul soldaþilor români care au luptat
eroic în primul Rãzboi mondial, se împlineºte. 

Anul 1918 este Anul sfânt al românilor, anul împlinirii
visului milenar al celor care au trãit pe acest pãmânt. Dacã
istoria poporului român seamãnã cu tulpina unui crin
milenar, ei bine acest An 1918, al Marii Uniri, este Marea
Corolã, MAREA EFLORESCENÞÃ a istoriei noastre! 

Domnul sã-i binecuvânteze pe toþi cei care au fãurit
aceastã Mare Unire… Slavã veºnicã Eroilor care au îm-
plinit acest Vis Mãreþ!

SLAVĂ ZILEI DESLAVĂ ZILEI DE
1 DECEMBRIE!!1 DECEMBRIE!!

MIHAI VITEAZUL ÎN RAZBOIUL
DE INDEPENDENÞÃ

Atâtea steaguri pe coline
În vântul lumii bubuind
Pe culmea dealului cum vine
Domnul Mihai cel fãrã chip.

Iatã-l cum intrã-n bãtãlie
Asemeni unei togi pe-o poartã
Lumea miroase-a veºnicie
Parc-ar începe încã odatã.

Când ceþurile se luminã
ªi-n vecii lumii am învins
El o apucã trist pe dealuri
Împovãrat ºi parcã nins.

IMNUL TINERILOR CARE
S-AU JERFIT PENTRU ÞARÃ!

La baza veacului acesta,
Asemeni unui Dom urcând,
Nu vedeþi oasele acelor tineri,
Ca niºte furci pe dealul þãrii sfânt!

ªi cum se duc asemeni unor coruri,
Printr-o ninsoare mare aiurând,
ªi cum luminã ei ninsoarea aceea,
Ca o amiazã a lumii mai curând!

ªi cum cântarea lor cuprinde lumea,
ªi munþii ei înalþi ca un veºmânt,
ªi nu mai ºtim de nu-i o nebunie,
Ori sãrbãtoarea lumii pe pãmânt!



ªi patriile cum se-nsenineazã,
De acele oase galbene pe rând,
Ale pãrinþilor care se duc spre moarte,
Într-o cântare veºnic delirând!

VINO, BASARABIE, ACASÃ!

Vino, Basarabie, acasã!
Stau Munþii Carpaþi în rugãciune
Cu plãmânii arºi de-atâta dor
Murmurându-te-nlãuntrul lor pe Tine

Vino, Basarabie, acasã!
N-auzi codrii cum adânc vuiesc
Tot chemându-Te pe Tine jalnic
Înspre înlãuntrul românesc

Vino, Basarabie, acasã!
Nu mai pot colinele de aºteptare
Stând de mii de ani ca niºte berze
Cu privirea aþintitã-n zare

Vino, Basarabie, acasã!
Tot pãmântul românesc Te cheamã
Toate pietrele din vaduri hohotesc,
Basarabie, spunându-þi Mamã!

ISTORIA NOASTRÃ

Þarã frumoasã, fãrã asemãnare,
Pe cât de naltã-þi este strãlucirea,
Pe-atât de urgisitã þi-a fost soarta,
Cum steaua strãlucind cheamã orbirea!

Potop dupã potop izbirã-n tine,
Cã trebuia în scrum sã te prefaci,
Albite-n soare dealurile sã luceascã,
De oasele þãranilor sãraci!

ªi-n loc nenorocirile sã te doboare,
Tu te hrãneºti cu ele, seninã ºi-mpãcatã,
Unii se aºteaptã sã dispari din lume,
Însã tu creºti adâncã ºi înaltã!

Þarã frumoasã, fãrã asemãnare,
Pe cât de-naltã-þi este strãlucirea,
Pe atât de urgisitã-þi este soarta,
Cum steaua strãlucind cheamã orbirea!

ÞARA ROMÂNEASCÃ

Parcã ar fi un trup în temelie
Pe piept þinând Moldova ºi Ardealul

Stejar fiind pe culme le e dealul
Ce le susþine-n cer ca pe-o fãclie

ªi trupul ce se pune scut în faþã
Purtând pe cap cununa unor munþi
Talpa crãpatã adânc a celor mulþi
Mergând pe mãri în timp ce lumea-ngheaþã

Matcã-a Ardealului ºi a Moldovei
Unindu-le sub boltã într-un Tot
De-atâta univers eu nu mai pot
Cât eu fii-voi, veºnic Tu cânta-vei!

FII , ÞARA MEA!

Fii, þara mea, cuminte ºi adâncã,
Vin epoce ca niºte mari furtuni,
Începe din strãfunduri sã te-aduni!
N-auzi tu viermii lumii cum mãnâncã?

ªi fii în zarea lumii temerarã!
N-au viitor în timp cei ce sunt laºi
O, þara mea, mã rog sã nu te laºi!
Auzi cum urlã vremile pe-afarã!

Dora Groza
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Tu fii mereu seninã ºi-mpãcatã
ªi treci prin vremi ca plugul prin ocean,
Fii mai puternicã din an în an
Mai mândrã, mai frumoasã, mai bogatã!

MORÞII BASARABIEI
SE-NTORC ACASÃ!

E atâta liniºte în þara asta
Cã le crapã dinþii Munþilor Carpaþi
Morþii Basarabiei vin pe sub Prut
Palizi ºi subþiri ºi-ncolonaþi

Vin coloanele de morþi albastre
Din Siberiile nesfârºit-înalte
Prutul este Arcul de Triumf
Pe sub care trec îngândurate

Doamnee, ce de morþi se scurg încoace!
Cãtre începutul trist de þarã
Se grãbesc în liniºtea de gheaþã
Sã ajungã acasã ºi sã moarã

Parcã-i o ninsoare nesfârºitã
Ning Siberiile-n noi cu fraþi
În curând or sã ne potopescã
ªi-or s-acopere Munþii Carpaþi

I-am vândut ºi i-am trimis la moarte
În Siberia întunecoasã
ªi-acum, iatã, blânzi ºi în tãcere
Ei se-ntorc sfios sã moarã-acasã

E atâta liniºte în þara asta
Cã le crapã dinþii Munþilor Carpaþi

Morþii Basarabiei vin pe sub Prut
Palizi ºi subþiri ºi-ncolonaþi.

NU MAI SUNT FIINÞÃ!
E o luminã aici pe munte,
Curge ca fluviile anume,
Nu mai sunt fiinþã, sunt un fel,
De a fi patrie în lume!

De-a fi luminã într-un veac,
Asemeni erei pe pãmânt,
Materie ce clipoceºte,
Suflet în vânturi fluturând!

Un fel de vis, de imn þipând,
De muzicã sfâºietoare,
Aer ºi cosmos înflorind,
În nebunia de-a fi floare!

E o luminã aici pe munte,
Curge ca fluviile anume,
Nu mai sunt fiinþã, sunt un fel,
De a fi patrie în lume!

ÎNCÃ UN IMN
Când vremea-i anticã în câmpiile vieþii
imnuire e lumea aceasta întreagã
de pe muntele pãcii în patemi þi-înalþ
încã un imn þie, þara mea dragã.

Încotro patria mea purã se duce
pe-a lumii câmpie, pe marea ei albã
naºterea mea în poienele-i fie
încã un imn þie, þara mea dragã.

Când vremea cea albã din veci se coboarã
ªi steaua cea naltã pe boltã aleargã,
Cuvântul meu ultim pe buze-mi va fi
Încã un imn þie, þara mea dragã.

ªi toate vor fi cum fi-va sã fie
în ceasul când toate încep sã se-aleagã,
inima mea în luminã va fi
încã un imn þie, þara mea dragã.

Dar stele pe boltã se-nalþã albind
Luminând lumea ºi valea ei largã
Din vãile lumii eu îþi înalþ
Încã un imn þie, þara mea dragã!
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Constelaþia Fecioarei
Divinei Celline Dion

În acea torpoare a întrerii vârstelor
Ceva insinuat, cu un nou gust al
Singurãtãþii
ªi pe care sufletul pãrea sã-l fi uitat
Nu am primit acele semne pe care 
Magia le atribuie vrãjilor
ªtiinþa de care nu ne mai temem
Pare a se retrage prudent
Ori a fi resorbitã
ªi trupul redevine greu
Saturat de arderi expiatoare
În torpoarea invizibilei Lune
Ceva prin oglindire 
Ce destramã suportabil
Singurãtatea din care zeii
Ni i-am plãsmuit sã-i adorãm
ªi sã-i urâm cu gelozia umanului
Faþã de frãþia asupritoare
A cerului
Ameþit de necuprinderea ta
În cãzutele forme
Am numãrat doar seminþele rodiei
Cu limba nedespicatã
A poeziilor mele
Cum îºi numãrã oceanul
Dupã furtunã
Existenþele repetate în sidef
ºi morminte de alge verzi
cum nici nu aº fi existat
decât în împreunãrile cu tine
acolo, sub fantasme întrupate
aici, pe înfloriri viscolite
când nu vom mai fi
mã vei iarãºi naºte
întrerupând a divinului
moarte. 

Tu, sine al nostru
Ce mã dãrui fãrã a trãda
Mã arzi fãrã a deveni invizibil

Nevermoore
Memoriei lui Mircea Eliade

Atâtea aiurând numãrate glife ºi umbre
Nouri - roiuri care vin, care pleacã,
Dintotdeauna-n Memorie, sumbre
Voi, neclaruri de stare opacã? 
Felurimea de nume, cuvinte ghimpate
Cuvinte cu spini înflorind, entropii,
Dar cine am fost ºi-ncotro fi-vor toate
Nimeni vreodatã, nicicând, nu va ºti

Ne murirã strãbunii-n pulsaþia viului
A te naºte-a muri, a visa, a mai fi?
Cine-au fost, daca-au fost din Genunea

Pustiului
Înstelãrii etern energiilor, mii?

A mirare ni-s Gândul ºi-n lume Trezirea
ªi-a Fiinþei de sus ºi din jos, devenind 
Spune tu, ochi al Timpului, compozit, nemurirea
Cine-n mine sãmânþa-o ascunse, Ideea Fiind?

Ci a cui suferinþa de-a Fi devenind?

De demult îndeaproape, departele, starea
Ce din Logos strãpuns ne surprinde mereu
A da nume cunoaºterii ºi etern – reciclarea
Energiilor, foamei de Sine, eheu!

Plãsmuind hieraticul, orb Dumnezeu,
Sacerdoþii, ºamanii, savanþii ºi Geniul
Ce migreazã-n Vãzut, spiralat Curcubeu,
Azimutul pierdut, Dumnezeul?

Canibalica-n spaime ubicuitate
Al Materiei hacker a spart prin Hazard
Codul sieºi ascuns? Vinovate
Goliciunile-n toate ce nasc ºi mai ard?

Chiar Acum, în aceste cuvinte un Straniu
Ce prin Verbe-l întreb ºi rãspunsul ucide?
Vindecând utopiile melodiazã oglinde
Nihil sine prin regnuri divinu-l divide
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Ameþeala cuprinderii-n braþe ne-atinge
Am mai fost vreodatã ºi nu ne-amintim?
Aramaica-n floare sanscrita o ninge
Peste culmile Mitului sã ºtim cã nu ºtim?

Dacã-a fost undeva Începutul a toate
Un sfârºit s-ar deduce, a toate, mereu,
Dumnezeu Dumnezeu Dumnezeu
Suma Zero din Unul se zbate...

Semnãtura-i sãmânþa din genom zburat
A Numirii din oarba luminã ce naºte
Nihil, nihil Pulsaþie, fractalic sabat
Al Umbrelor? Curcubeul curbat
Nicãieri-ul oriunde-le, a Te cunoaºte?

Chiar acum am murit împreunã, dual,
În capcana Orgasmului ce se repetã
A iubi e cunoaºtere, valul din val
În rãbdarea de-a fi, a mai fi, cea ascetã?
Ori cea sie-ºi minþitã-n Graal?

Nevermore, pe vârful catargului, chin
Între timpuri ce-au fost, care vin...

Atropos

....izvor cu numele tãu
din care sã bea îngerul
sau prin oglindire lunarã, 
Dumnezeu...

(Prima poezie publicatã
în 1967)

Cândva vor fi, din nou,
Aceleaºi, toate.

S-or recunoaºte, poate,, 
Sau vor trece
Strãine, grele de trecutul orb.
Nãframe ruginite zãri,
Vor flutura
În timpul celãlalt,
Din somn. Noi vom visa
Ce Timpul uitã
Inversat ºi-nalt.

Starea de om

Retro Satana!
Starea de om înoieºte
Nirvana.
...
Suspendatã pe invizibili araci
Cum zidul sprijinã iedera
A duhului foame de carne
Remanenþã a divinitãþii cãzute.
Când nu voi mai fi
Mã vei oare iubi?

Cuvinte, cifre cu spini
Floare de rug ereticã trandafirul englez:
labirint orb 
Al gloriei – unicul Fiind.

Izvor purtat, rãmurind
al Aortei vad înapoi, în amonte,
vamã zborului ultim.

Al tristeþii noastre liman
Pregãtind culcuº zeitãþii.

Duios am reordonat eu
Decadenþa-n estetici!

Ce anume neajuns se exprimã
Sã se vindece ciclic 
Ce rateazã nativã natura
Odinioarã sau adineauri
Trepidant, pulsatoriu
Nici izbuc, ºi nici gheizer-
Suflet al Nostru
Cascadã glorificându-I
Feminitatea freneticã

Sete-foame de Sine
Scarat ecou doritor de origine
A trãi a muri
ªi doar prin mister
Se reumple de subatanþã
Materia

Dezmierd sacru-n profania
Numirilor.

A suporta aceastã
Continuitate ce asupreºte
Formele
A relua depãrtarea care revine
În ornamentica mormintelor
Corinthicul Nomen

Fluturi pãsãri animale
În ochiul compus un miliard
De galaxii
Defulãri refulãri transfigurãri 
Ce anume din noi ne aparþine
În extazul Verbului
Logos strãpuns
Numãr viu în seminþe
Sã rodim din preaplinul gravid
Culeºi de jefuitorii rãscrucilor
De vulturi, de clopote...

Nebunia milei Domnului
- þãrm hieratic al Somnului-
Spaime germinând 
Cohorte de zei canibali
În memorie în istorie
În suspendate grãdini
De fractali.

Când nu voi mai fi
Mã vei iubi?

Copii din Flori
Ai Cerului
A naºte a ucide ceea ce
ªtie cã moare
Plante arbori cocori
Eternitatea murind
a se iarãºi ivi? 
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Suspendatã pe invizibili araci
Cum zidul sprijinã iedera
A duhului foame de carne
Remanenþã a divinitãþii cãzute.

Când nu voi mai fi
Mã vei iubi?

Duios am reordonat eu
Decadenþa-n estetici!
Sorge et ambula
În acest lazaret
Nevermore simulacre
Ompom fructifer
Înºeptitelor Chakre.

Retro, Satana!
Starea de om înoieºte
Nirvana.

Arte poetice
Vã pot schimba cu blândã uºurinþã
Contrare mãºti, mulându-vã grotesc
Pe chipul geamãn, încã omenesc,-
Pe tine nu, reala mea fiinþã.

Fug succesiv durate ce au fost
Inversul drum, interioru-mi ornic
Sufletu-i pragul bolþii, adãpost
Chinul de-a fi-n iluzie statornic

Îl sublimeazã-n verbe ºi-adjective
Logos strãpuns de sine veºnic dornic. 
Constelaþia Fecioarei
În acea torpoare a întrerii vârstelor
Ceva insinuat, cu un nou gust al
Singurãtãþii
ªi pe care sufletul pãrea sã-l fi uitat
Nu am primit acele semne pe care 
Magia le atribuie vrãjilor
ªtiinþa de care nu ne mai temem
Pare a se retrage prudent
Ori a fi resorbitã
ªi trupul redevine greu
Saturat de arderi expiatoare
În torpoarea invizibilei Lune
Ceva prin oglindire 
Ce destramã suportabil
Singurãtatea din care zeii
Ni i-am plãsmuit sã-i adorãm
ªi sã-i urâm cu gelozia umanului
Faþã de frãþia asupritoare
A cerului
Ameþit de necuprinderea ta

În cãzutele forme
Am numãrat doar seminþele rodiei
Cu limba nedespicatã
A poeziilor mele
Cum îºi numãrã oceanul
Dupã furtunã
Existenþele repetate în sidef
ºi morminte de alge verzi
cum nici nu aº fi existat
decât în împreunãrile cu tine
acolo, sub fantasme întrupate
aici, pe înfloriri viscolite
când nu vom mai fi
mã vei iarãºi naºte
întrerupând a divinului moarte. 
Tu, sine al Nostru
Ce ne dãrui fãrã a trãda
Ne arzi fãrã a deveni vizibil
Încã...

Tahiograma
Vid gravid de el
Cum de ºarpe-un caducel.

Poem spontan
Ameþitoate poezii
Cu foºnet de pãdure
Strãbunã, sacrã-n veci-vecii,
Cum ghinda sub stejar plesni
Din Aina Daina...Spre a fi
Dumnezeiesc. A deveni...

Scara de spice ºi ciorchini
Genom purtat, chivot- sanctuar
ªi-n toate, Pulsul necesar
Transcenderii, prin A Iubi.

Prin Neamuri, nemurind ...

Strãbunul timpurilor
La Rilke

Îngreunata
multi- milenara 
cunoaºtere
face implozie
pe colaterale.
Cel de dinainte de 
eoni
în omul poliedric

se zbate
a se-ntoarce
ceea ce a fost
ca origine
în cele încã vii, 
toate.

Nemãrginire a morþii
Care se repetã
Nãscând.
Pânã când.
(1982)

Hamletiana
“Glamis hath murderer sleep”

Shakespeare

În exil spiralat
Cei ce au debarcat
Însãmânþînd prin înfrãþire
Spicele ºi ciorchinele.
El-Ohim Ochiul Compus
Multiplitudine a 
Dualitãþii
În Nordul cunoaºterii
A se vindeca de sinea lumii
În estuarul genezei
Din somn.
Un surâs, Þie!
Restituit, fãrã niciun cuvânt,
Extra-proporþie sacrã
Celor ce au înmulþit
Ordinal Tãu
Pe pãmânt.
(1983)

Cardiograma aortei
Euristica-nfloririlor, iatã,
Capcane sub zbateri limpide
Nirvanice efemeride
Voaluri vernale, absidã
I-a Hermeneuticii Roatã.

Boltita-ne frunte palpitã
Sinergic pe-a cerului boltã
De duh se reumple, involtã,
Lumina luminii-nnoitã.

Tu, inimã-a Inimii toate!
Prin mii de freatice fire
Muºcatã dar vie-n iubire
Preaplin dãruinde-se, bate!
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Poema devenirii
În cele din urmã aceasta credem
Anii fãrã noi ce vor fi
Pe dezmãrginirile diafane
Murmurul talazic al continuei geneze
Imaginaþia divinitãþii în seminþiile
Omului care devine
Anii pe care perlate cuiburi 
Ale sângelui viscolind ºi-nflorind
Cu ale noastre durate ca bucle
Estuare de legãturã 
Ca sã se reumple de mister
Misterul care suntem:
Al marelui timp
Pulsatoriu mister în orgasmele
Treimii- de- înger.
Pe altazuri oceanice asprite
ªi îmblânzite de sublunara condiþie

Restauratoare.
Anii arderii ºi ai reînverzirii-n
cunoaºtere
Anii cu stranietatea primordiei
Imuabil inversând timpul
Sub azimutul spiralat al
Eternei întoarceri
Lor ºi celor din sufletul dual
În extaz cu tine ne-am înfruptat
Pacificaþi cã murim singuri
Cum singuri venit-am
Tu – purtãtoarea Graalului,
Eu – dãruire de Har seminal
Îngemãnare a unicitãþii în 
Viitorii ce ni se vor naºte
Sã îºi moarã moartea
Recele ei absolut
Flãmând, energofag orb
non- dumnezeu.
Ci noi sã octrotim
Sâmburele tare al iubirii-
mila fraternã.

Vom fi sine-al lumii-de-lumi
A fi întru a fi.

Floare de Rug am purtat
Nepierduta inocenþã
Din genom.

Nu uitã cuvintele în care-am visat
înviind,
Paradisul desculþ pe înaltele pajiºti
arpegii
Încolþindu-l pe îngerul gelos sub
cascadele
Sub ursitoarele
care ne-au descântat prima împreunare
Nu uitã sufletul anotimpurile levitaþiei

Înnãscute, de dinainte de a fi captivi
Tradiþiei, ocultelor complicitãþi ale
entropiei,
Pomul fructifer care smuls umblã
Spre un tropic din interior
Semnãtura lui Dumnezeu
Ah, am trãit murindu-ne moartea
Melodios murindu-ne condiþia
Ascultând ciclul elementelor
Înariparea ºi un miliard de limbaje
Murmurul fractalilor din pãsãri
Congresele de grauri, mierle, 
Scânteierile de pe cuiburile inimii
Migratoarele adevãruri uneori jefuite
Orfania celor încã orbi de luminã
Semnul piramidal al cocorilor 
Alternanþa limbajelor ce acelaºi sacru
Îl diferenþiazã spre a-l dãrui
- Copii desculþi prin Melosul 
Din extramurros, preluat de la pãrinþi
Scuturã continuu macii ºi grâul
Plãsmuindu-ne pâinea 
Împãrþitã cu zeii.

Într-o zi vom fi iarãºi vizibili
Cu Mierla albã pe umãr scriu ce visez
Vânãtotor a ce este statornic
Inefabil pe cuibul de os chivot 
ºi aºternut al tãmplelor Domnului.
Echilibru a ce permite mutaþia.

Un nou limbaj ne va transmite consolaþi
ÎMPÃCIUIÞI prin rãmuroasã
cuminecare
Fiicelor, fiilor, nepoþilor...

Unica binecuvântare.

Floare de Rug am purtat
Nepierduta inocenþã
Din genom.

Vieþile celor ca noi sunt
Arte- vindecãtoare, libaþii ºi imnuri-
Isihasm Re- Ligare

Halleluiah!

Dora Groza
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LE PRINCE DES POÈTES
(PRÉFACE)

George FILIP n’est pas un personnage, car il ne perd pas son âge à
écrire des bêtises… Il n’est pas une personnalité non plus, car loin d’être
une personne alitée, il est très actif, on peut dire qu’il a la bougeotte, qu’il
ne tient pas en place… Comme il n’est pas une figure, car il n’augure
jamais de faire fi (ou, tout au plus, de ce qui n’est pas poésie). 

Non, cet Homme, malgré son nom qui reprend en écho le renom
d’au moins un roi, est simplement un Poète ! Vous, Poète, vous êtes
la peau (peau+êtes) de ce monde, prête à être caressée, faite de
pétales, de couleurs, de goûts et d’odeurs… Des goûts et des
couleurs… Il se dit être Saint Georges réincarné, celui qui a tué de sa
lance le dragon du mauvais goût, de la méchanceté, de la guerre, de
la misogynie. Et passim !

En effet, il est des fois où il paraît écrire ses poèmes non pas
d’une plume, mais du bout de sa lance, mouillée dans le sang des
sacrifices sur l’autel de l’art pur. On le dit un Maître de la Perfection,
un Chevalier sans peur ni reproche de la Poésie, un Champion de la
beauté et de la bonté de la Femme, un Partisan de la Paix, un Adepte
de la bonne entente et de l’Harmonie. Peut-on être tout cela à la fois ?
Apparemment, oui, si on s’appelle George FILIP… 

A ma honte, j’ai découvert très tard ce Poète, mais mieux vaut tard
que jamais ! Au fait, c’est lui qui m’a découvert, à mon honneur : il a
eu vent de ce que mon don de ré-poétisation et de réécriture me
permet de traduire n’importe quel texte en français, quelle que soit sa
difficulté. Et il a entrepris de me contacter, et ce fut le coup de foudre
pour moi : surpris, voire choquée par une poésie que je ne
connaissais pas, je me suis jeté corps et âme dans cette aventure.
Qu’est-ce que cela a donné ? Jugez-en vous-mêmes, chers Lecteurs ! 

George FILIP n’est pas un Héros, il est un Eros de la Poésie : il l’a
dans la peau, dans le sang, il respire par les pores de la poésie, il en
rêve tant à l’état de veille que dans son sommeil (bien que les
mauvaises langues prétendent qu’il écrit au lieu de dormir – ce qui ne
veut pas dire qu’il dort en écrivant ou qu’il écrit en sommeil…). Mais
moi, en tant que traducteur qui ai fouillé dans ses trente-sixièmes
dessous et fourragé dans ses tenants et aboutissants, je me
demande : ne serait-ce pas la Poésie des fois qui écrit George FILIP ?!

A cela près qu’il ne se laisse pas faire, donc la Poésie doit livrer un
combat parfois à outrance avec le Poète, pour qu’il la laisse s’écrire, car
il aurait des choses à receler, des trésors qu’il n’accepterait pour rien au
monde de partager avec qui que ce soit. Ce Roi des Poètes : son nom
l’indique en toutes lettres – Georges PHILIPPE, garde précieusement
son sceptre à portée du coeur et de l’âme, gare donc aux éventuels
amateurs de choses secrètes ou interdites… ! 

A lire cette poésie tout à fait spéciale – de tous les points de vue
– j’ai la nostalgie des bonnes vieilles choses, des neiges d’antan, voire
des lendemains qui chantent. Il y a là Villon avec sa Ballade des
pendus, il y a Verlaine avec sa devise : « De la musique avant toute
chose » (nous y reviendrons), il y a Hugo parfois par son sens de
l’épique, il y un peu de la fibre de Céline poète, comme il y a Ion
Barbu, Nichita Stanescu et Horia ZILIERU. 

Apparemment il a versifié, en s’aidant de sa propre vie, une
célèbre pièce de Sadoveanu : Un om necajit/Un homme malheureux,
j’irais même jusqu’à dire qu’il l’a mise en musique ! Pourquoi ? Parce
que sa poésie ne se perd pas dans les détails, les idées lui servent de
prétextes, pour lui, ce qui compte, c’est la musique des vers, une autre
Cantique des cantiques - de l’émigrant, une sorte de hymne à la vie
que seul un homme sans feu ni lieu - à un certain moment de sa vie -
peut écrire et dédier à la Vie et au Créateur. 

Une possible anagramme de son nom nous révèle un drôle de
mot : lige. Oui, il est l’homme-lige de la Poésie, des valeurs stables et
éternelles de l’humanité, une humanité qui ne l’a pas toujours reçu les
bras ouverts, ni ne lui a largement ouvert les portes de l’âme… En tant
qu’homme-lige, il entre en lice avec les ennemis de la Poésie, il
descend dans l’arène pour défendre les couleurs de cet art universel,
considéré comme la Reine des Arts. Lui, le roi Georges PHILIPPE, il
convole en secondes noces la Reine des Arts – la Poésie, pour le plus
grand bien de tous et de Dieu… 

Ayant lu plus de trois quarts de ses poèmes en français, le poète
déclare : « Je me reconnais, me découvre et me plais (sic !) dans cette
langue, que je ne savais pas si capable. Vous avez déniché et
souligné d’une manière extraordinaire mes subtilités stylistiques ». Le
moment est donc venu de parler de la difficulté de traduire une telle
poésie, énorme et ab-norme à la fois. Si l’on prend en compte que
« énorme » peut renvoyer à : « qui hait (les) normes », et « ab-norme »
à quelque chose qui s’abat de la norme mais aussi abat (les) normes,
on se rend facilement compte combien cette entreprise fut périlleuse !

La difficulté réside d’abord en ce que chez lui ce n’est pas l’idée,
le contenu qui compte, mais la musicalité du vers, qui dit plus que dix
idées égrenées dans une strophe. Pour l’amour de la cause, pour les
besoins de la cause aussi, il lui arrive d’inventer des mots, de modifier
des mots, pour que le contour musical de sa phrase poétique atteigne
à la Perfection ! Ce sont parfois des licences poétiques à vous couper
le souffle, d’autres fois elles deviennent subrepticement licencieuses
et grivoises, sinon griveleuses, tout en restant des plus poétiques !

Qu’on de le tienne pour dit : que l’on ne s’attende pas à ce que je
révèle des secrets de mon alchimie de traducteur, les arcanes de la
Traduction étant ardus et ardents à la fois, attention à ne pas se brûler
les doigts… La Traduction mue, par degrés, en Alchimie du texte et là,
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force m’est de ne pas passer aux aveux, ni de me mettre à table, car la
guilde des Traducteurs a ses secrets et mystères plus ou moins occultes,
ayant trait à la Création proprement-dite. 

Comme j’ai déjà traduit des textes d’une très grande difficulté (et
beauté), je me garderai de traduire le texte en idées facilement digérables
(lisez : mâcher les morceaux), comme quoi je laisse au lecteur le plaisir de

découvrir ce Poète inattendu et sa Poésie pour le moins surprenante, en
attiranta quoi le plaisir du texte et de la lecture sont démesurés, ce qui peut
nuire à la santé des clichés, parti-pris et commodités en fait de lecture !
Attention, peinture fraîche et de qualité ! 

Constantin FROSIN 
Professeur des Universités

UN MIRACLE INSOUPÇONNABLE
Ramenez tous les arbres aux pieds de mon corps non mort
C’est ainsi qu’on baigne les arbres en de fausses vibrations 
Je me doutai que dans le fruit des chants de noël funèbres 
On verse en personne sans soupçonner la moindre tentation. 

Bien que la rivière des éternels regrets ne m’emporte
Dedans mon corps s’ébat en de bien rondes symétries
Un troubadour qui y va et vient de mémoire d’homme 
Et l’on ne saura onques où il part, ni d’où il surgit… 

Dans mon vers, je dissimulai de précieuses énigmes
Signe que mon pauvre corps est simplement un corps mortel
Chahutez la femme qui dépose nos dépouilles dans une urne
En réfléchissant à la craque, si vous pensez à elle. 

C’est un livre bien troublant… jamais le crayon ne trahit 
Et je m’y accroche avarement, car moult affamé
Zénith de la perfection – je veux boire de la lumière
Et atteler à mes vers les fragments de mes pensées. 

Sans aucun doute, il est bien loin, l’au-delà des rêves
Là-même où la Mer s’empourpre et s’enflamme haut en couleurs
Et c’est bien là que les poètes crucifiés par la vie 
Vont trop rarement faire leurs ablutions, pour leur malheur. 

S’il vous arrive de voir une nuit en robe de chimères 
Et des gens qui labourent les champs de scories en jachère, 
Maudissez la terre trop rude, le destin et l’espérance 
INSOUPÇONNABLE MIRACLE À MÊME TON RAYON ADULTÈRE. 

DES OMBRES
ne marchez pas sur les ombres, l’ombre 
est quelque chose de passager
elle se soumet à vous tant
que l’on vit au calendrier
fidèle à l’instar d’un chien
elle habite la chaîne non vue 
qui nous attacha aux ombres
moi je ne l’ai jamais su
hêtres et chevaux jettent des ombres
comme les fleurs des hypogées 
insectes, enfants et le dor
restent à l’ombre d’un être sacré
l’ombre de la Lune – charlatane 
recèle poètes et coquins
et durant ses rares éclipses 
elle offre son ombre à chacun
et la mer, pour grande qu’elle soit
transporte des ombres dans tout flot
parfois, pendant les naufrages
on crie après l’ombre d’un bord

des ombres, des ombres infinies 
qui nous broutent fort indomptées
et si l’on fâche le destin 
on reste à son ombre, ombrés
le seul Christ ne jette pas d’ombre
son ombre est celle de personne 
mais les chrétiens mendient son ombre
en guise d’amen et d’alléluia…

UN RÊVE BIEN TROUBLANT
Cette terre nôtre laquelle flaire tout avarement
Par l’intermédiaire de ses tonnerres meurtriers, 
Sans abondance comme sans abris non plus 
Cette informe par le Soleil abandonnée
Laquelle sous sa croûte continue de brûler
Et avec la Lune a commis le pêché, 
Où nous sommes tous enterrés à tour de rôle
De toute éternité et à tout jamais, 
Cette terre manquant de la moindre couleur concrète, 
Coquine roulant parmi les constellations, 
La gravitation chevillée au corps
Jouissant de relatives illimitations. 

Cette terre dépourvue de couleurs et de goûts
Ce plancher des vaches où l’herbe verte perd du sang 
Et lorsqu’on sent le vol et que l’on s’envole
Elle est là, qui les ailes des épaules pourfend.
Être rond et parfait, ne me satisfait point
Pas plus que d’y mordre à pleines dents, d’autant moins. 
Mes parents, enclins à penser, s’écoulèrent 
Parmi les torrents des départs vers la fin ; 

Diane, toi et moi nous sommes encore vivants 
Ne t’avise pas à prononcer un mot
Qui m’éveille : je serai lâche, mon amour
L’on s’insinuera les deux au tombeau. 

LE SEIGNEUR
quand le Soleil se lève sur les mondes
et sourit au miroir de toute feuille
les insectes du globe savent la consigne : 
c’est que le Seigneur ouvre son oeil

si la Lune passe au ciel en belle mariée
toujours en quête de son amoureux
les étoiles restent pieusement à genoux
c’est que le seigneur ouvre les yeux 

lorsque les eaux et les montagnes dansent
lorsque le poète pleure à cause des honneurs
et si le cataclysme du monde se fige 
c’est qu’il ouvre bien son oeil le Seigneur
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mais quand le pouls du monde aura cessé
à cause de l’arc-en-ciel si lumineux
et qu’on s’en va pieux dans l’éternité
serait-ce donc que le Seigneur ferme ses yeux ? 

LA GENÈSE
il neige, il neige, il neige 
les temps se dilatèrent
sur un pan de méninge
une fille vit la lumière
là se trouve le mot non encore prononcé ; 
c’est que le voeu divin s’est bien avéré

et cette bien grande nouvelle
coule dans l’éternité
répandant cette nouvelle 
parmi les animés
depuis prévus secrets de transformation
vint au monde la genèse depuis la création 

il pleut, il pleut encore 
le blé pousse et surgit
une ère d’un nouveau bord
s’allume dans les bougies
tous les Irode du monde déambulent pantois
épées non chrétiennes frappent durement les saintes croix

princes et voïvodes bien beaux
s’écoulent vers les orients
agneaux, boeufs et chevaux 
portent aux mythes l’enchantement
c’est ainsi que tout ce qui est se fit sable ; 
pensais-tu, Diane, être un jour dévisageable ?... 

L’HUMAIN
L’homme abandonna à pied
la révolution cyclique

et vers le soir, il parvint 
dans la légende biblique

dans son crâne nul il cachait 
sept vocables peut-être latins
des trucs et autres choses pareilles
d’autres tares et pêchés humains

dans le vide croisa un Homme 
et y allongea son fer
ce fut là le premier pacte
conclu avec Lucifer. 

la nouvelle parvint au ciel
où Dieu sorts forgeait bien coi
qui pensa sentencieusement : 
Tiens, l’homme ressemble bien à Moi. 

REMEMBER
il revenait vivant de la guerre 
il ramenait un harmonica tout petit
lorsqu’il s’époumonait à souffler dessus
je pensais qu’il avalait du pain béni

Simon avait hérité de deux b?ufs 
la peau et les cornes – les deux l’étaient
lorsqu’ils charriaient la bouse vers les vignobles
jusqu’à mon coeur au joug s’attelait 

il avait aussi une lanterne allemande 
que j’ai troqué contre un pauvre fanal
j’en étais à ma première escroquerie 
je ne salue même plus ce type trop pâle

le temps est passé – je prends du bouchon
la guerre est morte dans des grottes de fumée
mes os grincent déjà – et je grisonne 
la lanterne m’est utile à présent, allez… 

POSTFACE

La poésie moderne se distingue de la poésie contemporaine
essentiellement par le refus de l’évidence narrative et par une création
subliminale des profondeurs fondée sur les acquis de la psychanalyse. La
poésie classique était limpide et formelle. Sans vouloir déprécier les chefs-
d’oeuvres d’autrefois, on convient que la difficulté d’aborder la modernité
vient de son étrangeté, de l’inédit, de son refus du déjà connu. La théorie
classique prônait la mimesis, l’imitation, alors que la modernité recherche
et prise l’originalité, non seulement dans l’expression, mais plus encore
peut-être dans la conception de l’oeuvre d’art.

Conséquence de leurs recherches intensives, les surréalistes ont légué
aux épigones une langue poétique déliée, hérétique parfois, où les mots
s’accordent encore selon la grammaire, mais souvent contre la logique et la
compatibilité des composantes du discours. On peut affirmer que la poésie
moderne, en particulier depuis le surréalisme, s’est complexifiée au point de
perdre une partie de son public amateur de « belle poésie ». Mais, comme
dans l’histoire de la peinture, Picasso ou Riopelle ne pouvaient refaire du
Rembrandt ou du David, le poète George Filip a résolument exploré d’autres
voies que celles de Mihai Eminescu ou de Nichita Stãnescu.

Par l’originalité de sa vision, Filip surprend le lecteur : même quand il
traite de sujets connus, la vie, la mort, l’amour, l’errance, la violence de son
langage décape ces topoi et invente une vue pluridimentionnelle où, comme
au cinéma à écrans multiples, les voix off abondent et dialoguent avec le
poète, ou plutôt s’inscrivent en sourdine ou en surperposition. L’effet est
déroutant et fascinant. La logique narrative est bousculée, ce torrent verbal
charrie rubis et scories, les uns mettant en valeur les autres. On devine un
écorché, un rebelle, un inclassable. Montréalais d’adoption, le poète George
Filip mérite d’être connu de ses nouveaux compatriotes québécois
francophones, puisque ceux-ci vont découvrir une voix unique jusque là
méconnue, qui greffe sur la québécitude une roumanité d’avant-garde.

La chance de George Filip c’est d’avoir trouvé le traducteur compétent,
Constantin Frosin, Roumain parfaitement bilingue, et en plus doué d’une
vaste culture, d’un vocabulaire français immensément riche et surtout d’une
sensibilité esthétique qu’on apprécie à chaque trouvaille poétique. Une
traduction réussie est celle qui se lit comme un texte original. Puisque
l’occasion nous est donnée de découvrir Filip en traduction française,
hommage soit rendu au traducteur qui a su garder la fraîcheur et
l’aggressivité de la poésie de Filip dans la langue de Villon et de Vigneault.

Jacques Bouchard
Université de Montréal
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CAPITOLUL AL DOILEA

Veni rândul zilei în care se simþea, dacã nu puternic, în ori ce caz, important. Chiar covârºit de modul cum îºi exer-
cita aceastã importanþã: Ziua în care, încheind dosarul sau dosarele la care lucra, legea îi cerea sã-i cheme în faþa sa
pe cei anchetaþi ºi sã le comunice concluziile rechizitoriului cu care îi dãdea pe mâna judecãtorilor.

În asemenea zile, biroul sãu din locul privilegiat de lângã fereastrã al încãperii pe care o împãrþea cu doi colegi mai
tineri, încãpere largã, dar cu tavan coºcovit deoarece, fiind crizã, statul de care depinde totul în viaþa lefegiilor, nu
dãdea bani de vãruit la justiþie, acel birou nu mai avea esenþa lemnului din care era fãcut. Ci, prin comportamentul pe
care ºtia el sã-l impunã de pe partea sa cu fotoliul la care, în timp, adãugase douã perne cu catifeaua chinuitã de pozi-
þiile pe care le lua pentru a se simþi sigur pe sine ºi a fi eficient când ancheta, în ciuda lustrului ºters, de mobilier vechi,
zgâriat pe alocuri, cãpãta esenþele legii ºi, dupã pãrerea lui, pe care nu-i pãsa cã n-o mai împãrtãºeau absolvenþii cei
noi cu care ajungea coleg, devenea element de simbol. În libertate, însoþiþi de avocaþii lor, sau aduºi din arest cu gar-
dieni care le scot ºi le pun cãtuºele, oamenii veneau acolo, în faþa lui, sã li se comunice oficial acuzaþiile cu care-i va
trimite mai departe. Îi ºtia pe categorii, cum veneau încãrcaþi de cele mai diverse sentimente sumbre: De la cel de
a-l considera duºman personal, cu toate cã el nu e el, ci reprezintã doar Legea; ºi pânã la a-l vedea ca pe un Dumne-
zeu atotputernic de care le depinde soarta, cu toate cã, iarãºi, el nu hotãrãºte cum vrea, ci cum îi dicteazã Legea.

Însã aºa e omul ºi, în ciuda faptului cã a ajuns la anchetã penalã tocmai pentru cã n-a respectat Legea, nici atunci
nu vrea sã ºtie de Lege!... Fiindcã acolo, în spatele biroului destul de vechi, el nu e el ºi se fereºte sã ia act fie de
sentimentele de invocare ale þigãncilor care s-ar repezi sã-i sãrute mâna, fie de cele de frondã ale corupþilor mai
spãlaþi care-l considerã inamicul fericirii lor, fie de ºmecheria pungaºilor profesionalizaþi care ar încerca sã se
tocmeascã. O lume de mizeri ºi de mizerie, în faþa cãreia s-a obiºnuit sã-ºi uite de sine, sã nu þinã seama nici de cel
din faþa sa ºi sã stea cu nasul înfundat în litera Legii. Era o maºinã de citit cu glas monoton acuzaþiile scrise apãsat
în rechizitoriu ºi coafate pedant cu încadrãrile în articole de cod penal; apoi devenea un automat care indica locul de
semnãturã pentru luarea la cunoºtinþã ºi, doar la urmã reajungea a fi mai uman, ca sã încerce a da o lecþie de
cumsecãdenie ºi, celui aflat pe plecare înjurându-l, sã-i spunã ca ºi cum l-ar fi învãþat de bine în ultimul ceas: „Ce?
Credeþi cã vã merge?!... Asta-i Legea; o încalci, n-ai scãpare!”...

Cu acelaºi glas punitiv-educaþional, puþin diferit de la un caz la altul, adicã încadrându-se în patru, maximum cinci
forme de recitare pe tonuri diferite. Forme a cãror alegere devenise la el un fapt de rutinã.

În ziua aceea, de exemplu, dãduse drumul la vreo doisprezece pungaºi mãrunþi cu acelaºi ton cu care le-ar fi tras
un ºfichi de bici; nu meritau mai mult, fiindcã tot n-ar fi înþeles sau tot n-ar fi þinut seama de sfatul sãu. Apoi recurse
la un registru grav ºi recitã ritos cãtre unui funcþionar de bancã ce delapidase, deveni deosebit de autoritar, chiar
ameninþãtor în faþa unor puºti acuzaþi de acte huliganice ºi îl lãsã la urmã pe cel cu douãzeci ºi cinci de ani de
condamnare, reduºi la douãzeci fiindcã îºi recunoscuse vina de la bun început în modul acela milog al unei cãinþe
permanente ºi se dovedise a nu ascunde nimic anchetei.

Dar nu era în starea lui. Se simþea când deranjat, când tulburat, când indignat; ºi fãcea eforturi pentru a se obliga sã-
ºi pãstreze neschimbat comportamentul de acolo, din spatele biroului sãu inventariat printre mobilierele vechi ale instituþiei.
De fapt, putea fi inventariat ca ºi el, care rãmãsese, în parchetul acela, a fi chiar mai vechi decât ºeful, cu toate cã nu se
simþea deloc bãtrân. Ba, de când trecuse de doliul cu nevasta ºi intrase la idei cu nevoia de a-ºi reface viaþa, evaluându-
ºi forþele, îºi fãcuse destul de bine proba cã era în putere. În ciuda unor riduri, pe care aºa le avea din tinereþe, dând un
aspect neplãcut obrazului sãu când era bine ras ºi i se conturau grav cei doi negi din stânga nasului, în ciuda cãrunþelii
pãrului tuns perie ca un paralelipiped militãros, în ciuda privirilor plictisite dintre creþurile adipoase ale pleoapelor care-i
dãdeau un aer distant ºi dispreþuitor, lipsit de spirit sau de veselie, gata de a da lecþii sau a admonesta.

Îºi probase sieºi cã era bãrbat ºi, prin aºa ceva, e adevãrat cã se mai redresase. Dar de ce îi venea asta în minte
tocmai atunci, pe fondul veºtii proaste cu reducerea salariilor?... ªi de ce venea tocmai concomitent cu constatarea
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cã nu era în starea lui?... Simþea nevoia sã fie suspicios cu sine însuºi, da. Dar el e justificat a fi suspicios prin însãºi profesia
pentru care se pusese în slujba lefii pe care o lua cu convingerea atât cã ºi-o merita, cât ºi cã nu are de unde aºtepta mai
mult. Ca fiecare funcþionar comod, convins cã societatea e fãcutã ca sã-l plãteascã pe el pentru serviciile pe care i le aducea
ºi neconcepându-se altfel decât cu leafã de la stat, nu putea sã nu se revolte: Cu ce drept îi reduc ãºtia leafa pentru care el
munceºte scriind rechizitorii ºi citindu-le unor asemenea derbedei înainte de a-i trimite în grija judecãtorilor?... Pãi, de zeci de
ani, de sute de ani, chiar, de când existã Minister Public, statul îi plãteºte pe procurori ca sã vorbeascã în numele lui!...

Se apãrã prin ei, nu le dã leafa degeaba; aºa cã nu are nici dreptul sã le-o taie când vor guvernanþii! Iar lui i se întâmpla
asta tocmai când îºi demonstrase cã încã e bãrbat ºi, pe acest motiv, chiar se gândea sã adopte un anume fel de viaþã care
presupunea cheltuieli mai mari. Sã se adapteze, adicã, destul de târziu faþã de tot ce vedea în jur, ofertelor ºi tentaþiilor
societãþii de consum pe care o adusese acel „olè” strigat la Bucureºti ºi, pesemne, în alte oraºe care fãceau caz de asta, dar
acolo, la ei, în X..., nu. La ei a început direct cu societatea aceea de consum ºi cu averile fãcute atât de „peste noapte”, încât
ei, procuratura, nici nu ºi-au dat seama de asta, darãmite sã se „sesizeze din oficiu”, cum sunã una dintre misiunile lor de câini
de pazã ai statului. Au simþit cã sa schimbat ceva de-abia mai târziu, când ãia care o fãcuserã prin acel „peste noapte”, le-au
mãrit ºi lor, substanþial, lefurile; pesemne, pentru ca sã nu saliveze prea mult ºi sã se înrãiascã.

Dar, tot atunci, au venit ºi pretenþiile ca aceste lefuri sã vegheze la duºmanii celor care le mãriserã ºi, unuia ca el, care nu
voia sã se încurce oportunist cu nimeni, nu i-a fost uºor sã reziste la diverse presiuni ºi tentaþii. Norocul a fost viaþa sobrã
dinainte, cu teamã faþã de criticile de partid ºi de sancþiunile pe care le puteai cãpãta. Iar sãraca nevastã-sa, care chiar avea
ceva funcþie fiind jurist-ºef la secþia de amenzi ºi controale a Sfatului Popular, ºtiuse sã-l þinã-n frâu cu acest bau bau când
tinereþea îl mai fãcea sã calce pe de lãturi încurcându-se pe la chefuri.

Avea, fie iertatã, un mod pedagogic de a-i demonstra cã austeritatea e spre binele lui; austeritatea la care ea îl obliga cu
mocnitul scandal al femeilor care ºtiu s-o facã pe victima. ªi, fie iertatã, nu era vina ei. Era vina lui luând-o de-o vârstã doar
cu un an mai mare decât el, fiindu-i colegã de facultate ºi fatã timidã în aparenþe, pregãtitã pentru o cãsnicie mai mult comodã
decât pasionantã prin toate instinctele aºteptãrii; dar ne fiind dintre acelea care-þi aduc în familie mãcar satisfacþia copiilor, ci
uzându-i viaþa de una singurã cu capriciile femeii ce îmbãtrâneºte mai repede decât tine. Dar el fãcea faþã ºi era liniºtit, fiindcã
ºtia cã ea îi apãra demnitatea, acele mici scãpãri în chefuri sau priviri spre vreo femeie, fiind aspru sancþionate în epocã de
niºte iacobini care o fãceau mai mult din carierism decât din convingere.

Liniºtit, respectându-i ei pedanteria de curãþenie precum rândurile de papuci pe care-i punea la intrare ca sã nu calci cu
pantofii pe covoarele a cãror scuturare o fãcea ea singurã, sau mâncatul în bucãtãrie lãsând sufrageria sã strãluceascã de
curãþenie cu toate cã nu le venea nimeni în casã ºi câteva alte pretenþii printre care ºi aceasta: De a nu-i aduce strãini în casã
ºi, în nici un caz pe fraþii lui care veneau cu o droaie de copii zãpãcind totul, ci a se întâlni cu prieteni, rude, cunoscuþi sau altfel
de interesaþi, ceva mai încolo de intrarea în bloc. Blocul acela în care avuseserã noroc de apartament doar câteva familii cu
pretenþii în epocã ºi obþinerea cãruia era mai mult meritul ei, care lucra la Sfat, decât al lui, cu toatã „încrederea partidului” pe
care o presupunea funcþia de procuror.

Îi respectase asemenea tabieturi ºi, cu timpul, chiar se convinsese cã o asemenea viaþã, impusã de femeia aceea care ºtia
sã o ia în serios, era în avantajul lui, a carierei pe care o fãcea ºi a poziþiei sociale care se pãstra greu în atmosfera de pândã
a tovarãºilor. ªi a luat-o ca atare, ca un avantaj venit din partea femeii autoritare cu el, dar în scopul benign al autoritãþii lui de
la birou. Biroul care-i sublinia funcþia, ne pãsându-i cã devenise mai sastisit, mai inexpresiv în privirile acelea de sub pleoapele
adipoase, cu obrazul lipsit de vreo voioºie bãrbãteascã care te aratã ce flãcãu frumos poþi fi tu pe dinãuntru, subliniindu-ºi doar
agresivitatea antipaticã a celor doi negi din stânga nasului ºi arãtând mai bãtrân decât era.

Lua lucrurile la modul liniºtit descoperind cu optimistã meschinãrie avantajele sociale ale unui asemenea echilibru garantat
de cuplul lor realizat pe jumãtate, adicã în relativa bunãstare ºi renunþând la instinctele privind perpetuarea speciei. E drept cã
asta îi exacerba vanitatea demnitãþii sale publice în defavoarea libidoului din alcovul care, parcã, nu mai avea nici o altã
semnificaþie decât mobilierul ºi pernele fãcute la cooperativele luxului socialist. Dar se consola cu gândul cã, încã ajunsese
bine faþã de colegul sãu carierist, dar nu ca el care-ºi dãduse seama cã ori îºi dã diferenþele la drept ºi intrã în justiþie, ori
rãmâne un miliþian tâmpit ºi abrutizat, ci se lãsase luat de bãrbat de o activistã cu nouã ani mai mare decât el, convenindu-i
cã aceea avea situaþia stabilã, un frate ºtab cu pilele necesare pentru avansarea lui ºi, pe deasupra, apartament proprietate
personalã, bine mobilat. E drept cã ºi femeia era mai bãtrânã, dar nici ãla nu era ca el, ci mai nãrãvaº la pahar ºi, dacã ea îl
boscorodea când venea acasã cu damf, începea sã-ºi blesteme zilele cã luase o bãbãtie scandalagioaicã ºi, din ciudã pe
propriul sãu gest pe care îl fãcuse cândva cãsãtorindu-se, îi scãpa vreo douã. Ea se ducea ºi se plângea la frate-sãu ºtabu
de la partid, care-l chema pe nerecunoscãtor la ordine: Sã vinã sã stea de vorbã cu el. Treaz, bãrbatul era cumsecade ºi
disciplinat, lua notã de convocare ºi se ducea spre biroul importantului sãu cumnat. Dar, din teamã sau din laºitate, pentru cã
în atmosfera aceea riscurile unui divorþ care sã te acuze de indisciplinã faþã de familia socialistã erau cât o jumãtate de
sinucidere, ca sã prindã ceva curaj, trãgea vreo douã votci. Aºa cã ajungea cu damf în biroul aceluia. Care se-nfuria rãu
beºtelindu-l cã-ºi permitea aºa ceva ºi-l dãdea afarã poruncindu-i sã vinã treaz. A doua oarã, controlându-ºi toate reflexele, a
pornit treaz dar, din lipsã de curaj, iarãºi a pãcãtuit ºi iarãºi a fost dat afarã... De atunci, omul s-a liniºtit. ªi-a vãzut de treburile
lui ºi de bãuturã iar, când ajungea sã-ºi plângã drama de a se fi lãsat înfãºurat de una ºi babã ºi scandalagioaicã, se rãcorea
bãtând la ea ºi înjurând-o în toatã libertatea pe care ºi-o cãpãtase învãþând cum sã scape de judecatã: Îl înfuria ºi pe cumnatul-
ºtab, îºi fãcea ºi el plãcerea cu douã-trei pãhãrele...
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Da, astea fuseserã vremurile ºi servitutea lor faþã de ele, care-i fãcea sã fie niºte bãrbaþi ceva mai triºti, dar siguri pe leafã,
pe îndemnizaþiile ce mai picau ºi pe alte mici avantaje care, chiar dacã erau ilegale în ansamblul lor (ºi el, ca om cu studii de
drept trebuia sã recunoascã asta), fiind în folosul tuturor celor din „sfera conducãtoare”, nu mai era o culpã pentru fiecare dintre
ei în parte. Dar, dupã ani de zile de cãsnicie sobrã ºi cam lipsitã de imaginaþie, ba chiar frustratã în obsesiile acelea ale
puritanismului (considerat a fi de esenþã proletarã fãrã nici un temei, fiindcã se dovedise mai degrabã mijloc de lucrãturã între
tovarãºii care apucaserã lefuri bune), dupã ani ºi ani de asemenea abstinenþã, ajunsese a-ºi justifica la modul sãu, chiar strict
legalist, nevoile bãrbãteºti. ªi, hotãrându-se sã le probeze, o fãcuse mai întâi cu acea gestionarã nurlie, acum cam trecutã dar
încã bunã, de la administraþia pieþei ºi halelor oborului. Cu câþiva ani în urmã, femeia trecuse pe la el fiindcã se pãruise cu
nevasta unui viceprimar care, de fapt, o ºi angajase în postul acela. Ancheta decursese în relaþii bune, fiindcã toate probele
arãtau cã cealaltã fusese agresoarea, iar tulburarea ordinei publice se transformase într-un proces civil scoþând procuratura
de pe rol. Aºa cã, odatã, când ea îl acostase în piaþã cu „Ce mai faceþi domn procuror, mã mai þineþi minte?”, el ieºi din
mormãiala morocãnoasã care-l fãcea sã parã mai bãtrân pipãindu-ºi negii din stânga nasului ºi întrebã insinuant:

- Nu eºti zvãpãiata aia bãtutã de neveste?
- Aºa mi-aþi spus ºi-atunci, dar aþi constatat cã nu eram eu agresoarea, domn procuror; eu nu uit... Aþi spus cã ºi mie-mi

trebuie un bãrbat ca lumea ca sã mã liniºteascã, dar cã agresoarea e cealaltã.
- ªi, þi-ai gãsit bãrbatul ãla?
- Încã îl mai caut, domn procuror!
Femeia nu se sfia sã-i arate cã era la curent cu starea lui civilã de vãduv ºi aproape cã-l obliga s-o întrebe dacã nu-l vedea

în el pe acela. Aºa cã, amintindu-ºi de ºmecheriile tinereþii, când era ofiþer de miliþie ºi-ºi dãdea diferenþele la Drept stând în
gazdã la o vãduvã, o fãcu pe cocoºul spunând cu oarecare jenã rãguºitã:

- ªi, dacã þi-aº oferi eu?...
La care rãspunsul fu evaziv doar pentru început:
- Vai, domn procuror!
De fapt, replica nu-i aparþinea lui, ci venea de la o þigancã prinsã asupra faptului când fusese adusã în faþa lui, care-i

spusese mai puþin emancipat:
- Nu vreþi sã vã ofer ºi dumneavoastrã, domn procuror?!...
Da, chiar dacã nu recunoºtea oficial, avusese destule de deprins de la cei pe care îi anchetase. Îºi gãsea explicaþii pentru

aceasta prin faptul cã fiecare om învaþã câte ceva din mediul cu care are de-a face, iar mediul lui ãsta era. Poate cã periculos,
nociv, dar de ingeniozitate nu ducea lipsã. Dacã ar înºira numai stratagemele despre care-i descususe pe pungaºii mai
deºtepþi, care-ºi pregãtesc loviturile, cu toate cã zona sa e modestã, provincialã ºi nu a avut prea mulþi din ãºtia, ºi tot ar scoate
un manual foarte interesant.

Acum însã, nu prea-i ardea de aºa ceva, iar lucrurile astea ºi le amintise întâmplãtor. Ca un paradox, sau din pricina nevoii
de defulare. Starea lui nu era dintre cele mai bune ºi simþea mai degrabã nevoia sã continue înjurãtura pe care o începuse,
acea înjurãturã generalã de om ofticat, cãruia i se face o nedreptate la care nu se aºteptase: Tocmai acuma se gãsiserã
nenorociþii ãºtia sã le reducã lefurile?!... Desigur, nu se va amesteca el cu protestatarii ãia gãlãgioºi. Nu era de demnitatea lui
ºi nici nu se putea ridica împotriva statului, de vreme ce reprezenta statul ºi lua leafã pentru asta. Da: faþã de toþi pungaºii,
contravenienþii ºi delincvenþii aceia mãrunþi, faþã de lumea lor josnicã ºi mizerabilã cu care-ºi umpluse viaþa, ca ºi faþã de
vinovaþii perfizi sau nevinovaþii penibili din meschinele delicte ale judeþului ãluia amãrât de care era sãtul pânã-n gât, el
reprezenta voinþa de legalitate a statului. Iar, de vreme ce aceasta leafã o lua tocmai pentru cã reprezenta statul, nu era de
demnitatea lui sã protesteze... Dar ce putea face dacã lovitura venise tocmai când el se pregãtea sã-ºi schimbe modul de
viaþã, tocmai când, nu numai cã n-ar mai fi dat cu piciorul unei oferte ca a þigãncuºei, ci ar fi fost chiar dispus sã devinã culant,
ca sã ajungã la femei mai fine!... Eh, oare ce s-o fi ales dupã condamnarea pentru prostituþie la care unele mai deºtepte scapã,
de þigãncuºa aia care i se adresa politicos ºi, chiar cu tot respectul: „Nu vreþi sã vã ofer ºi dumneavoastrã, domn procuror?!
”... Mda; ca ºi cum l-ar fi rugat sã-i acorde onoarea de a se lãsa servit; ºi numai undeva, în sinea ei, privind pe sub genele
lungi, care-i subliniau nesinceritatea jucãuºã, îºi fãcea de lucru ºi cu celãlalt mod, hâtru ºi provocator, de a arãta cã ºtie ea ce-
i poate pielea tânãrã ºi caldã: „Zãu, domn procuror; toþi zice cã-s nurlie; ºi zãu cã vã plac, domn procuror; m-ar bucura sã mã-
ntind cu matale!”

Iar el, chiar dacã a înregistrat insistenþa asta fierbinte, s-a ferit... El a considerat cã nu era de demnitatea lui, tot aºa cum
considerã cã nu e de aceastã demnitate nici impulsul de a protesta alãturi de cine ºtie ce grupuri dintre oamenii strãzii. Fiindcã
el, o fi bun în grad de multã vreme la Parchetul de pe lângã Tribunalul din X..., unde suplinise o vreme chiar postul de prim-
procuror, dar asta se întâmplã tocmai fiindcã îºi exercitã meseria ºi îºi ia leafa cu demnitate, nu face curte unuia sau altuia, nu
se implicã în jocuri politice ºi, în ultimã instanþã, se simte bine aºa: Sã nu mai aibã altã ambiþie decât sã-ºi facã meseria asta
împuþitã, scormonind printre hoþi, pungaºi, delapidatori, evazioniºti, bandiþi, falsificatori, scandalagii ºi scandalagioaice, escroci
ºi escroace, criminali ºi criminale... Ca sã-ºi ia leafa care acum i s-a redus. Tocmai acum când... Oare câþi ani or fi de când
þigãncuºa aia?...

(Continuarea în numãrul viitor)
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Eleonora nu dormea noaptea ºi nu de ieri de azi, ci de când împlinise cincizeci de ani. Dormea bine
douã sau trei ore ºi pe la miezul nopþii se trezea. La început, lua miere de tei, auzise cã adoarme,
deschidea o carte, ba îºi fãcea ºi ceai de crizanteme. În timp, a înþeles cã aceste cãi de a-ºi readuce
somnul nu operau în cazul ei. Cu ºi fãrã ele, aþipea destul de greu, dupã câteva ore de aºteptare, iar
pânã în zori se mai trezea de câteva ori. Dupã luni de chin, pentru cã se scula obositã ºi ziua întreagã
se simþea fãrã vlagã, a gãsit remediul: filmele de televiziune. Ele nu au vindecat-o de insomnie. Se
trezea tot de trei - patru ori pe noapte, dar filmele îi aduceau mai repede somnul.

Dacã se nimerea sã prindã o scenã eroticã, adormea pe loc! Uneori nici n-apuca sã urmãreascã
pânã la cap îmbrãþiºarea eroilor, cã se cufunda într-un somn adânc. Pânã la proxima trezire. Adormea
cu televizorul deschis ºi dormea lin, se trezea, se zgâia la televizor de acolo din pat, doar îºi trãgea o
pernã înaltã sub cap, ºi adormea din nou destul de repede. Imaginile erau neclare, cele din vis, fãrã
contur precis, înceþoºate, într-o succesiune fãrã nici o noimã. ªi, la fel ca scenele din vis, le uita ºi nu
se sinchisea. Deschidea televizorul seara la culcare ºi îl închidea dimineaþa, când se dãdea jos din pat.

Îºi amintea adesea cum, la masa festivã când serbase cincizeci de ani de viaþã, bãrbatul ei o
anunþase cã venise vremea sã aibã dormitoare diferite. Împlinise cincizeci de ani ºi era bucuroasã cã
trãise o jumãtate de secol, n-avea beteºuguri, arãta ca la treizeci de ani, era puternicã, cu poftã de
muncã. El era cu doar cinci ani mai mare.

– De ce, Eliade?
– Cum de ce? N-avem trei camere? Sufrageria, livingul, cum se zice acum, ºi douã dormitoare.

Camera copiilor e liberã. Ei ºi-au luat zborul... Îþi las þie dormitorul mare ºi eu iau camera copiilor.
– Pleci de lângã mine, Eliade?
– De ce sã nu dormim separat? ªtii ºi tu cã nu mai merge! Gata, i-am fãcut cruce, nu mã mai

intereseazã femeile. Cum zic ungurii: Ionupot!
– Bine, omule, þi-am reproºat eu vreodatã? Tocmai de ziua mea!
– Ãsta e cadoul meu: îþi ofer o viaþã liniºtitã. 
– Ai ascultat ºi tu melodia þigãneascã de pe discul compact adus de Andrei:

Cu ce m-am ales din viaþã
Ce-am bãut,
Ce-am mâncat
ªi cu ce am strâns în braþã...

– Da ºi fiu-tu, cã aºa l-ai crescut, îngâna, de faþã cu oaspeþii: Futui mama ei de viaþã!
– I-a auzit ºi el pe alþii de seama lui. Parcã fi-ta, Irina, nu râdea de plãcere, auzindu-l? Iar de-ar fi sã

ne luam dupã rapsodul popular, orice om rãmâne cu mâncarea, cu bãutura ºi cu iubirea. Uite ce simt
eu... Tu ºi-aºa ai uitat de multã vreme sã spui: Te Iubesc!, sã îmi faci un compliment, sã mã întrebi cum
mã simt, sa îmi zâmbeºti, sã discuþi cu mine pur ºi simplu. Între noi nu mai e dialog. Când m-ai privit
ultima oarã în ochi?

– Sã-þi vãd laba gâºtii, mulþimea de riduri?
– Singurele cuvinte pe care tu mi le adresezi sunt de genul: E gata masa? Ai luat pâine? Mi-e foame.

Vezi cã întârzii. N-am cãmaºã cãlcatã, toanto! Nu eºti bunã de nimic... Iar singura apropiere care ne

E L E O N O R AE L E O N O R A



mai rãmãsese era dormitorul comun ºi patul, chit cã de ani de zile dormi cât mai pe margine. Eu...
Eliade se ridicã de pe canapeaua pe care se întinsese ºi izbucni:
– Mai taci, moarã neferecatã! Calul de dar nu se cautã la dinþi. Ãsta e cadoul meu ºi basta!
Eleonora îºi strânse pânã nu mai putu palmele pe care le þinea împreunate. Privi înainte, dar nu-l vãzu pe

Eliade, nici tabloul de familie de pe perete, o fotografie mãritã ºi înrãmatã, ºi nici peretele care dãdea semne
cã aºteaptã sã fie zugrãvit. Privirea ei se pierdu într-un spaþiu definit de expresia: visa cu ochii deschiºi.

În noaptea aceea începurã insomniile.
Eleonora era economistã la Contrubas SRL, rãspunzãtoare de toate calculele de piaþã ºi contabil ale

companiei. Îi plãcea meseria pe care o îmbrãþiºase, stãtea peste program, atentã la orice detaliu ºi, fãrã sã
þinã cu tot dinadinsul, câºtigase încrederea patronului, un bãrbat energic, priceput, luminat, mãrunt la trup, cu
faþa curatã, bãrbieritã zilnic, cu pãrul tuns scurt, tinereºte. Tânãr nu era, avea cel puþin cu cinci ani mai mult
decât Eliade. Horia era sentimental, i-o spusese nu o datã, iar ea lucra la el din anul 1990, de când el înfiinþase
compania.

Când intra la ea în birou, patronul obiºnuia sã-i punã mâna pe umãr, sã-i atingã braþul, iar la plecare o
îmbrãþiºa ºi se sãrutau pe obraz, de douã ori, stânga-dreapta, cum se obiºnuieºte. Fãrã altã intenþie decât
prietenie ºi preþuire. Nu-i dãduse niciodatã de înþeles cã l-ar interesa ea ca femeie, iar, dacã ar fi strecurat vreo
aluzie, Eleonora l-ar fi pus la punct pe loc. Pe vremuri.

Într-o searã, Eleonora a adormit cu gândul la patronul ei, Horia. O vizitase la sfârºitul programului, când
salariaþii ceilalþi plecaserã sau se pregãteau de plecare. A intrat pe uºã, i-a zâmbit, apoi a ocolit biroul ºi a venit
lângã ea, ca de obicei.

– La ce lucrezi? a întrebat-o ºi ºi-a lãsat mâna dreaptã pe umãrul ei stâng, dar mai sus, cumva cãtre ºira
spinãrii ºi ceafã, atingându-i
pielea, iar atunci degetele palmei
i s-au rãsfirat ca peste o clavia-
turã.

– Lotul Slobozia. Mai am puþin
ºi termin.

– Ajunge! O sã termini mâine.
– Nu-mi ia mult, într-o orã

închei, zise, ºi pentru a fi convin-
gãtoare, întoarse spre el ochii
verzi.

Pentru Horia, determinarea din
cuvintele ei fu susþinutã de ochii
melancolici, apoºi. Îºi apãsã
palma pe grumazul ei ºi îi simþi
încordarea.

– Suceºte puþin scaunul
spuse, sã-þi fac un masaj.

Îi masã baza gâtului, umerii, îºi
coborî mâinile de-a lungul ºirei
spinãrii, câteva minute bune. Se
scuza cã nu se pricepe ºi o ruga
sã stea cât mai relaxatã. Eleo-
nora preluã masajul cu uimire, cu bucurie. Închise ochii, îºi izgoni gândurile, aproape evitând. Când el încheie,
trebui sã-i spunã de douã ori sã roteascã la loc scaunul.

– Acum strânge-þi lucrurile! Ea îl ascultã, supusã, parcã alt om.
Îi mulþumi cu glas stins. Se ridicã, bãgã dosarele în dulapul de fier, închise ºi încuie totul, sub ochii ºefului.

Ieºirã împreunã. Se despãrþirã pe hol, ea ieºind în stradã, el ducându-se la propriul birou.
Ajunse acasã bine dispusã. Nu se simþea deloc obositã. Dereticã prin casã, îºi alese un costum deschis

pentru a doua zi, iar când puse capul pe pernã adormi uºor ºi dormi toatã noaptea dusã. Descoperise cauza
insomniei ei persistente.
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Trãim într-un timp în care
dimensiunea audienþei conteazã
cel mai mult indiferent de mijlo-
cul media utilizat. Cu privirile
fixate pe „barometrele” sau „alti-
metrele” de estimare a impac-
tului media, politicieni, prezen-
tatori, invitaþi, companii sau insti-
tuþii publice, cu toþii încearcã sã
se poziþioneze cât mai sus, fãrã
a se gândi cã oamenii nu sunt
numere, iar audienþa realã nu
are de-a face cu numãrarea
brutã a celor care îºi fixeazã
ochii pe ecranul de televizor la o
emisiune sau alta. Acelaºi lucru
este valabil ºi pentru media
electronicã, unde contoarele de
paginã mestecã monoton
numãrul de intrãri pe un anumit
articol, timpul de rãmânere sau
alþi parametrii interesanþi în
definirea metricilor de succes
pentru o anumitã publicaþie, blog
sau portal.

Însã aceastã febrã a vizio-
nãrilor sau accesãrilor trãdeazã
deopotrivã ºi o slãbiciune a mo-
dului în care sunt construite
aceste canale de comunicare.
Practic, persoana „devoratoare”
de informaþii este asimilatã unui
fel de ciclu de producþie, distri-
buþie ºi consum, ignorându-se
natura profundã din constituþia
oricãrui om ce se bazeazã pe
reflecþie, gândire ºi evaluare a
datelor prezentate. Într-o ava-
lanºã de fraze, idei ºi cifre care

nu se mai terminã, nefericita per-
soanã ce stã în faþa televizorului
sau a calculatorului, nu are nici
mãcar cea mai micã ºansã sã
„digere” ceea ce îi este pus
înainte.

Prin dopaj informaþional, cre-
ierul celui expus la aceste fluxuri
de ºtiri mai mult sau mai puþin
relevante, dar agregate astfel în-
cât sã producã impactul maxim,
ajunge sã fie în scurt timp satu-
rat, persoana în cauzã devenind
doar un spectator automat la un
show ce nu îi spune mare lucru.
ªi astfel, idei de tot felul ajung sã
fie primite de cãtre un sub-
conºtient obosit, incapabil sã
mai opunã cea mai micã rezis-
tenþã ºi în a mai ordona ceea ce
i se prezintã.

Poate cã lucrul cel mai nefast
în timpul de faþã nu se mai referã
la penuria de informaþii, ci la
prea multe lucruri spuse într-o
manierã dezordonatã ºi într-un
ritm mult prea alert fãrã a se lua
în considerare criteriul relevanþei
a ceea ce se prezintã public.
Plecând de la talk-show-uri cu
aceleaºi vedete ce nu au prea
multe de spus, trecând la emi-
siuni de prezentare a evenimen-
telor de actualitate mereu pola-
rizate de interese mai mult sau
mai puþin evidente ºi finalizând
cu analize ce degenereazã în
discuþii plicticoase în contra-
dictoriu, se ajunge practic la o

ignorare a logicii de bun simþ ºi a
ceea ce ar fi cu adevãrat im-
portant. Însã lucrul cel mai nociv
se concretizeazã în opacizarea
conºtiinþei colective, în alune-
carea spre grotesc ºi senza-
þional, cu consecinþe dramatice
asupra mesajului pozitiv ce ar
trebui sã fie transmis.

Mã întreb pe bunã dreptate
de ce se întâmplã aceste lu-
cruri? De ce se ignorã calitatea
unor emisiuni bine alcãtuite sau
a unor articole bine scrise pentru
ceea ce este vulgar, lipsit de
gust ºi fãrã folos pentru specta-
tor sau cititor? De ce oamenii
sunt transformaþi în numere ºi se
ignorã dimensiunile relaþionale ºi
constructive pe care ar trebui sã
le realizeze orice comunicare
realã?

Îmi aduc aminte de mai multe
lucrãri de referinþã în care se
vorbea despre efectul de masi-
ficare produs de cãtre mijloacele
moderne de comunicaþie, adicã
de transformarea diferitelor gru-
puri în mase anonime, numãra-
bile, dar lipsite de capacitatea de
reflecþie ºi judecatã proprie. Pot
spune cã masificarea reprezintã
un pericol real prin faptul cã alte-
reazã gândirea celor care sunt
sub influenþa acestor canale de
comunicare. Însã o societate în
care dispare individualitatea nu
are cum sã mai prospere, fiindcã
orice valoare realã are la bazã
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un act de creativitate, ce presu-
pune logicã ºi bun simþ.

Prin urmare, goana dupã au-
dienþã nu poate sã producã decât
un balast nefast de informaþii inutile

pe care societatea ajunge sã le
poarte în conºtiinþa colectivã
împiedicând dezvoltãri creative
ulterioare. Din acest punct de
vedere, am ferma convingere cã

soluþia ieºirii din orice fel de crizã,
inclusiv cea economicã actualã, se
poate realiza doar prin descãtu-
ºarea energiilor creativitãþii indivi-
zilor ce compun diferitele grupuri

componente ale umanitãþii, inclusiv
la nivel de popoare sau naþiuni. 

În contrast cu aceastã goanã
nebunã, pot spune cã o abordare
bazatã pe o exprimare la un ritm

care sã permitã captarea sensului
a ceea ce se prezintã de cãtre utili-
zator ar fi mult mai utilã ºi mai profi-
tabilã. În plus, prin structurarea pe
categorii de importanþã a difuzãrii
sau expunerii publice, s-ar putea
mãri atractivitatea emisiunilor tele-
vizate sau a paginilor publicaþiilor
electronice. Sunt convins cã doar
estimarea în cifre nu este sufi-
cientã pentru a putea declara un
anumit program ca fiind de succes.
Existã lucruri ce nu pot fi numãrate
aºa de uºor, dar care au un impact
major asupra reuºitei unui demers
mediatic, ce se reflectã în influen-
þarea pozitivã a ascultãtorilor sau
cititorilor sau în construirea unei re-
laþii de încredere între prezentatori
ºi segmentul þintã al expunerii.

Calmul, bunul simþ, dialogul civi-
lizat ºi coerenþa ideilor expuse sunt
cerinþe de bazã pentru o prezen-
tare de succes, iar acest lucru nu
poate fi ignorat dacã doreºti sã ai o
comunicare realã ºi de duratã.
Fidelitatea audienþei se obþine prin
respectarea fiinþei umane ca individ
ºi nu ca o entitate amorfã aflatã
într-o masã cenuºie, lipsitã de
capacitatea de reflecþie. Numai aºa
vom putea progresa ca indivizi,
societate, naþiune ºi umanitate,
lucru nu reprezintã doar o cerinþã
opþionalã, ci este o premisã fun-
damentalã pentru supravieþuirea
rasei umane pe planeta Pãmânt.
Goana dupã audienþã trebuie, prin
urmare, sã se transforme într-o
realã perseverenþã în a construi o
lume mai bunã, mai plinã ºi mai fru-
moasã, în mijlocul cãreia inteli-
genþa umanã sã fie pusã în valoare
la cotele ei maxime. Numai aºa
Pãmântul va deveni un loc în care
meritã sã trãieºti ºi sã te bucuri de
beneficiile diferitelor colectivitãþi în
mijlocul cãrora ne-am nãscut sau
am ajuns sã locuim.
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The literary feuilleton constituted a reference object for
many literates and literary historiographers.

However, in the national literary criticism, as well as in
the national cultural history, the systematic studies on the
specifics, historical development and social role of the
literary feuilleton are relatively few. 

Without any doubts, the feuilleton, as element as well
as structure in the modern press, contributed to a large
extent to the democratization of the press, and to the
increase of the access to information and culture of some
large social categories. In a certain sense, the feuilleton
constituted a determinant structure which reformed
radically the centralized and strictly censored press, and
“inspired” the democratization and continuous diversifi-
cation of the modern press to the numerous species of
scientific, recreational, informative, regional and traveling
publications from our age. 

In a strictly formal definition, the representatives of the
national academism remarked in one of the first
dictionaries of literary terms published in Romania, that
the feuilleton “derives from the French «feuilleton». It
refers to the publicist space, usually at the bottom part of
a newspaper page, in which critical articles are usually
given regarding the literary and artistic actuality or novel
fragments, with continuation to follow from a number to
another… The commercial profitability of the procedure,
implying a considerable increase of the circulation, leads
soon to its adoption by many newspaper directors … The
feuilleton is first met in the pages of «Albina Roma-
neasca» in 1839, where it is named «feileton». Later, in
some newspapers, the name of feuilleton ends by
inlanding in that of «small leaf» including the space which
is reserved at the bottom of the page, a material with
literary varieties… After 1900, both in the Romanian
press and in the foreign one, the feuilleton starts to be
less trendy. Today it cannot be found anywhere as an
attractive main column.” (1) 

Without a complex reporting to the historical and
cultural reality, further studies and articles continue to
appear, in which the feuilleton is unilateralized, either
under the formal journalistic aspect, or according to its
contents. In this sense, the feuilleton is defined only by its
distinct place in journals or by its critical theme. Such a
unilateralization sample can even be read in Ion G.

Cherciu. In an equivoque expression, he reduces the
feuilleton to a “word of French origin (“feuille/feuilleton –
which signifies a”) an article with satiric and humuristic
character, irrespective of the place in the newspaper, of
its size and signature (if it has one).” (2)

A systematic study on the literary feuilleton also
imposes a wide reporting, both to the literary historical
springs from the modern age when the literary feuilleton
arose, and to other cultural creations specific for the
modern age as well. It contributed to the cultural diversifi-
cation and to the more active integration of the cultural
values in the social life. Furthermore, such a reporting is
the result of a laborious reading of tens and hundreds of
publications. 

Through such a reporting, will we be able to conclude
on the definition of the literary feuilleton, thus
demonstrating, beyond the formal elements, that the
literary feuilleton was by far more than a simple literary
species, respectively “an article on literature, science, etc,
inserted at the bottom of periodical gazettes. The first
feuilleton writer was Julien Geoffroy, who wrote during the
age of Emperor Napoleon I. After the pattern of the French
people, the feuilleton is introduced in the press of other
peoples as well” (3); as it was specified by one of the first
definitions of the Romanian culturologists and critics.

Moreover, we will synthesize the formal and cultural
evolution of the feuilleton, from the initial formal stage, as
annex of the central “sheet”, as it was promoted in France
by the dramatic critic Julien Louis Geoffroy (1743-1814),
to the stage of column or main article. It also reflected the
continuous cultural adaptation of the feuilleton sense,
from the stage of structure of varieties and fashionable or
circumstantial information, to the stage of critical, cultural
and social element. It was promoted and predominant in
most of the modern European states, until the Viennese
feuilleton appeared. Then the “feuilleton was transformed
into conversational essay on absolutely any theme,
written in order to rise to the level of the verve and
sparkling spirit of the conversation” (4) and even to the
supreme stage, that of synthesizing the universal history. 

Etymologically, the feuilleton comes from the French
feminine form “feuille”, sheet, the denomination given to
the first journals and periodicals of the Modern Age. (5) 

The name of “sheet”, for the first journals and

The role of feuilleton
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periodicals is also resumed and used in our culture during the
entire 19th century. It was specified even in the heading of
some national, regional and professional publications, as in
the case of the first Romanian journal “De obste foaie a
duminicelor romaneasca” printed in Brasov in 1837. Another
journal “Foaie pentru minte, inima si literatura” published in
1838, was conceived here and there as a complementary
feuilleton of “Gazetei de Transilvania” (6). Then “Foaia
satesca a printipatului Moldovii”, edited in Iasi in 1839 and
“Foaia sotietatii de medici si naturisti din Printipatul Moldovei”,
published in 1851 (7), followed by “Foaia diecezana”
published in Caransebes, in 1886, and “Foaia poporului”
published in Sibiu, in 1892, etc. 

“The publication of the first feuilleton is considered to have
taken place in 1839 in «Albina romaneasca» (8). In fact, the
feuilleton was present in the Romanian press at least two
years before. It is about a feuilleton published in the first
literary magazine of our “Lauta romaneasca” (9) in 1837.”

In Banat, the denomination of foaie (sheet) for the first
modern publications, seems to have been used with an
incomparable larger frequency, compared to other national
territories. 

Ioan David, one of the well-known historiographers of the
Banat press, identified 14 publications entitled foi (sheets),
among the Romanian publications drawn up in Banat, until
1918. Compared to the total 168 inventoried publications, it
results that the name of foaie (sheet) is used 8,33%. The
name of calendar, used in 17 titles of the publications, that is
about 10,1% exceeds the frequency of using the name of
foaie (sheet) (10).

The use of these two denominations in the titles
corresponding to a fifth of the number of the publications
edited in Banat until 1918, seems to be suggestive of the
ideological and cultural orientation of the entire press of
Banat, in the mentioned period. 

This denomination of feuille or foaie (sheet) seems to have
been determined by the reduced format of one-two sheets, of
the first modern publications, given the precariousness of the
mechanical means of printing, the small circulation, the high
costs of the literal printing and the restricted area of their
distribution. 

The compound word feuilleton or foileton derives from de
name of feuille or foaie. It comes from the feminine feuille and
the masculine ton, which signifies the tone of the sheet,
respectively the style, attitudes and behaviour specific to a
person, a group or a cultural institution, represented by the
authors, editors and distributors of a “sheet” or of a publication
in our case. 

The feuilleton constituted initially an annex with “varieties”
of the sheet or the publication itself, containing essential
articles, concretizing the political and social orientation of the
writers. The role of the feuilleton was obvious by that of
enlarging the journalistic theme, to multiply the number of
readers, to avoid strict censorship and to surpass the
competition of other centralized publications. 

In a new period, the feuilleton is included in the main

sheet, separated by a thick line from the essential articles
mentioned.

In the Romanian press, and not only, the feuilleton was
conceived as a column, entitled even Foisoara (little sheet) as
a reminding of the origin, as in the bi-weekly publication
“Orientul latin” (1874), constantly structured in two columns,
one of feuilleton with political, cultural, social and economic
varieties and another column with a “literary part” (11). 

The name of sheet, given to some of the first Romanian
journals, drawn up in the territories with a majority of a Roma-
nian population, in the Habsburg Empire, was associated, if
not even identified, in the conditions of a severe censorship,
with the feuilleton; as they contained almost exclusively an
informative and literary mosaic, specific to the feuilleton. For
instance, “De obste foaie a duminicelor romaneasca” did not
have a political and programmatic cultural orientation, being
drawn up in the technique of the feuilleton, fact which confers
a certain type of encyclopedic character. Together with trans-
lations from English, French, German, Italian, Russian are
published bibliographies, reportages, religious, ethnographic,
technical, economic and biological information, etc. (12) 

In the “Foaia pentru minte, inima si literatura” the feuilleton
was also frequently used, particularly in the species of the
continued literary works translated from the works of universal
writers such as Moliere, Voltaire, Al. Dumas, Schiller, Goethe,
Lessing, Heine, Puskin, etc., as well as in the way of making
up or conceiving of numerous numbers. For a period, these
numbers were consistent with the programmatic order, listed
by Barit, in the no. 51/1839, as it follows: “1. Life of Petru
Maior, 2) A critical overview on the Romanian literature since
the year 1780 until today, 3) Original poems, 4) Storiettes and
romantic, patriotic, national stories, 5) Statistics of Tarii
Romanesti and Moldova, 6) Interesting scenes from the
country’s history, 7) A description of the Hateg land, 8)
Problems of Physiology, logics, physics etc. 9) translations –
from the old or new classics …” (13) 

Jörg Mauthe (1924-1986) is one of the remarkable
historiographers of the feuilleton, and of the feuilletonism, as an
act of culture and as a social act. It was specific to the transition
from the absolutist period and the bourgeois liberalism to the
Modern Age in France and in the entire Europe. 

In a synthetic study, published in 1946, he analyses the
causes of the appearance and development of the feuilleton,
as a new type of social behavior, concomitantly with reflecting
the historical continuity of some cultural values. Thus, we
retained that “the social transformations of the second half of
the 19th century determined the end of the salons, and of the
careful, elevated conversation tone. The social organism
enlarged and differentiated by diversity and the aristocracy
lost the status of the political power as well as the cultural
power. New social strata arose and they were militaing for
progress. All of them, including the “low” classes of the people
wanted to communicate, and they created new institutions,
new “salons”, capable to be points of gathering and centres of
action for their wishes and ideals. A newspaper after another
is founded, and the spiritual, political and cultural contradic-
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tions are no longer limited to a small and homogenous circle
according to their origin, property and education, but it
manifests itself in the light of publicity. 

The newspapers are the salons of the new period. And the
conversation of these new salons is the feuilletonism. 

Feuilletonism is not simply a temporary phenomenon, but
it is indivisible from the social presented restratifications. It
appears in France, when the revolution created a new
universal concept. We even know the name of the one who
created the integral form of the feuilleton for the first time.
Abbot J. L. de Geoffroy, in “Journal des Debats/ Journal of
debates”, founded in 1789, dealt with drawing up an annexed
sheet “Feuilletons/ Foiletoane” which contained announce-
ments inserted. The space left free was completed by the
abbot with short information on daily events, and marginal
comments. It created an echo, so that in 1801, it was
overtaken in the main page. However, in a secondary space,
separated from the central one and from the state-related
actions through a thick line space, which had become
traditional until the feuilleton conquered the first page. 

We notice that at its beginning, the feuilleton was apolitical,
consciously detached from the daily political events, and
inclined, we might say, towards small, human things, which
surpass a simple stylistic sense, and represented almost a
new formula of the conception on life and world: feuilletonism.
It might be interesting to add that no longer after that, the “big”
literature discovered the importance of the small and daily
marginal information our life is composed of as in a mosaic,
and shaped them. As concerns the fact that powerful social
elements were involved there as well, we can still comment on
it … (14). 

Although a relatively minute analysis was carried out, for
the cultural context in which the feuilleton arose, Jörg Mauthe
concluded without grounds that the feuilleton was apolitical
from its very “beginning”. On the contrary, the feuilleton even
in the initial formal meaning, that of annex to the journal itself,
having a clear political orientation, is constituted in fact, as a
new press type, the information press, with a preponderant
daily themes, continuously varied (15). This kind of press
appears in a determinant historical time and space,
respectively in the revolutionary France, between 1789 and
10 August 1792, when the censorship was abolished.
However in that period the feuilleton, invented by Abbot de
Geoffroy and spread in “Journal des Debats”, was taken over
and developed immediately, in numerous other publications
such as “Gazette de France”, “Gazette Nationale de France”,
“Journal de Paris”, etc. in which the information and the
reflection of the daily life predominated. 

In a relatively short time of a few years, this new “liberal”
press absorbed a large part of the publicist market, so that it
was recognized and promoted implicitly in the official
subsidized press as well. 

The announcement and feuilleton columns seem to have
had the determinant role in the accomplishment of this
qualitative leap, from the centralized press, monopolized in an
absolutist way to the “free” and “universal” press. They

constituted the specific difference between the politicized
absolutist press and the relatively free modern press. 

Thus, it is explainable, that even as far back as 1799, “Le
Moniteur”, the official journal of France, had an annex of
feuilletons, that is, an “unofficial section composed of amuse-
ment articles, general information articles and various news”
(16) corresponding to the political purpose of intermediating
the central decisions “with the public opinion from inside and
outside” (17).

The social bourgeois restructuring, generalized after the
European revolution of 1848-1849, and the “machinist
revolution”, determined a proper spreading of the feuilleton in
the press of the European states and in the press worldwide.

They also determined an adequate adaptation of the
feuilletonism to the specifics of the social and cultural life of
various nations. The feuilleton was frequently used, in order to
consolidate the informative, educational or recreational
function of the press. 

The appearance of the press agencies, as a result of the
evolution of information by telegraph, and the generalization
of communication by telegraph contributed to a large extent to
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the “explosion” of the feuilleton, and its distribution in the
entire press worldwide. 

The first press agency, Havas, was founded by Charles
Auguste Havas, in London in 1835. It was followed by Wolf
Agency, in Berlin in 1849, Reuters Agency in London in 1851,
etc. 

Corresponding to the historical development, the feuilleton
initiated by Abbot Julien Louis de Geoffroy, gradually acquired
a more and more complex content. It included succinct and
suggestive information for the “local collective mentality”, and
cultural and social comments. It followed the pamphlet, the
social and / or cultural criticism and analysis, the feuilleton
novels, particularly with affective themes or feuilleton
coverage. They had as object the social relationships and
cultural acts. A unique element of the initial feuilleton seems
to have remained constant, the thick line, separating the
feuilleton from the “main state-interest actions”.

The pamphlet evolved rapidly in accordance with the new
economic and social restructuring (after 1848-1849), from its
initial stage characterized by “more or less spiritual gossips,
fashionable events, soon also scientific popularization
articles, musical and theatre reviews”. It emancipated itself as
a veritable “mirror of the social, political and cultural life” as
Günther Haller remarked (19). 

Successively, the travelling feuilletons, (sometimes
inspired even from the window of the train compartment),
were discovered alongside with novels the feuilleton novels –
and reportage feuilletons. 

Victor Adler (1852-1918) drew up among the first, in
“Equity / Gleichheit”, between 1886-1889 (20), a lot of social
reportages which constituted the climax of a new type of
journalism, socially involved and militant. He contributed to
the climax of the formal perfecting of the feuilleton, and its
transition to the systematic case studies and sociological
research. His reportages on the work and life conditions in the
tile factories in Wienerbergen (Viena Mountains, n. n.) are of
great importance. 

Max Winter is another genial creator of social reportages
and a pioneer of the “exact scientific journalism” characterized
by the “use of methodic pluralism, acribic studies on sources,
non-conventional research on site” (21).

Theodor Herzl (1860-1904) was among the first cultural
feuilleton authors, particularly dedicated to the theatre
activities in Vienna.

In his position of correspondent in Vienna, of the publica-
tion “Neue Freie Prese / The New and Free Press”, he has
become one of the pioneers of the feuilleton based on
international correspondences (22).

From the social feuilleton, centered on some social repor-
tages to the historic feuilleton, as an enumeration of political,
cultural and social anecdotes, was only a step to make. 

This last type of feuilleton was created as a method of
asserting the social and national consciousness and as a
method of popularizing the modern history, especially in the
territories in which the fight for national, social and cultural
emancipation got more and more acute. 

Egon Friedell (1878-1938) conceived the most radical
reforming of the feuilleton, whose informative mosaic inspired
him methodically in synthesizing a universal history, in three
volumes. This universal history, Kulturgeschichte der Neuzeit:
Die Krisis der europäischen Seele von der schwarzen Pest
bis zum ersten Weltkrieg, (History of contemporary culture:
The crisis of the European spirit, from the black pest to the
First World War) published in München, between 1927 and
1931 is “a giant feuilleton, scattered with titles of shocking
chapters, memorable anecdotes and exotic referrals.” (23) 

The feuilleton was, in essence, more than a journalistic or
cultural element specific to a historic period. 

It was at the same time a cultural and social value, which
evolved to new trials of synthesis of the concept on universe
and life, and it developed new educational and informational
forms contributing to the democratization and emancipation of
modern culture and to the acceleration of the role of culture in
the process of institutional and social reproduction in the
modern era. 

The feuilleton was conceived and turned into account as a
new “journalistic and cultural style”, promoting a laic culture,
of civic integration and unification. 

Conceived as an informative and journalistic structure,
specific to the so-called popular and satiric press, the feuil-
leton continued in books and in “ultra-rapid” mass media,
respectively radio, television and Internet.

Even if formally, the feuilleton appeared as an annex of the
political and social central problems of the journal itself. It has
gradually become indivisible and indispensable to every
moderns journal, with a considerable circulation and a
veritable social impact, representing a new type of collective
mentality and a new type of assimilation and socialization of
the modern culture. The “public consumption of the feuilleton”
has become a daily activity of the most emancipated part of
the community, and a method of social activation rendering
conscious the community and national co-participation for the
settlement of the social and national interests and ideals
promoted by the ascending bourgeoisie. 

By its diverse and more and more complex content, the
literary feuilleton evolved relatively fast, from the status of
advertising annex concentrated in an “informative grouping on
the daily journal” to that of structuring and general, methodic
and scientific valorization of a culture, information and events
in society.

Numerous historiographers of the feuilleton perceived and
analyzed it, but unilaterally, particularly as an individual and
formal product, determined predominantly culturally and even
psychologically. 

The quasi-totality of the cultural historiographers recognize
that the feuilleton was invented during the fight of the “liberal”
bourgeois people for the emancipation of their right to the
liberty of consciousness and speech, against the feudal
absolutist centralism and the monopole of the absolutist
censorship. 

Furthermore, being a product of the “bourgeois liberalism”,
the feuilleton would have declined and even disappeared,
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Goanã

OM pe OM se vâneazã
Amintiri… suflete tari,
OM pe OM se linºeazã
Cu zâmbetul jovial.
Pas cu pas te afundã,
Negurile încã nu dor,
Gând cu gând te frãmântã
Zorile vin ºi mor.
Ziuã de ziuã te cheamã
Cãtre un crâng mereu înverzit,
Rana cu lacrimi se-alinã,
Dorul cu chin nesfârºit.

Mã dãrui þie

Mã dãrui þie, toatã,
Cu zâmbetu-mi senin,
Cu ochii plini de lacrimi,
C-o ºoaptã, c-un suspin

Mã dãrui þie ca floarea
Ce se deschide în razele Soarelui,

Mã dãrui þie cu teama
Cã mâine, nu voi mai fi EU.

Întâmplare

Globul de aur s-a spart în douã –
O lume parã ºi imparã,
Cei buni rãsar dupã-o ploaie de alge
ªi presarã spumã de mare
Peste feþe hidoase,
Mirate cã li se vede-n oglinda sufletului
A lor rãutate.

Globul de aur s-a spart în douã –
O lume parã ºi imparã,
Bunii rãsar dintr-o oazã de lacrimi 
ªi presarã petale de nufãr
Peste rãni deschise, uitate de fii ºi fiice
În morminte aprinse.

Soarele vieþii tresare,
Umbrele trecutului se închid cuminþi 
între cânt ºi visare,
Aºteptând înfrigurate dreptul la libertate
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together with the intensification of the social crises, and the
replacement of the liberal ideology and conception with other
“mass”, socialist, nationalist and geopolitical ideologies and
conceptions, at the end of the 19th century.

Essentially, the feuilleton would be only an individual
creation, reflecting the bourgeois egocentrism of the author.
The element of the “bourgeois culture”, the militant feuilleton

at its beginnings, against ideology and feudal-absolutist
censorship, transformed itself at the apex of the decandence
into a simple “subjective experience”, which, at its turn, still
stimulated the new avant-garde culture divided into numerous
decadent and experimental currents at the end of the 19th
century and the beginning of the 20th.
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În secunda în care luciditatea
dispare.

Alemes 7

Strigãt de lebãdã-n noapte
Un pui a fost expulzat din uter
ªi-apoi abandonat într-o tufã de
porumbe
Dintr-un câmp cu miros de maci.
Trei dulãi l-au adulmecat, au
salivat, 
Dar l-au lãsat de teamã
Cã va veni o mamã sã-l ia.
Dupã-un veac de aºteptãri ºi rugi
Mama denaturatã s-a întors
Pe câmpul cu miros de maci.
Râde fiara turbatã…
Judecãtorul ursuz exclamã:
Inculpata a fost condamnatã.

Coincidenþã

Erai prea plictisit 
De mângâieri ºi vorbe,
Prea obosit pentru a începe 
Un alt joc,
Eram ostenitã de cãutãri
ªi-nfrângeri
Când… ne-am întâlnit.
Ne-am despãrþit curând,
Fãrã a ne spune adio,
Sperând într-o revenire

Incantaþie

Bãrbatul de care m-am îndrãgostit
nu mai este
A plecat în Þara lui Soare Rãsare
ªi ninge zãpada-poveste
ªi dorul scãpare nu are
Licurici ai copilãriei rãsar
Dintre cãrþi înnegrite de vreme
ªi cerne vãzduhul poeme
Albastrul e alb ºi ma doare.

Bãrbatul iubirii nu este
A plecat în Þara lui Soare Rãsare
Acolo unde cireºii sunt veºnic în
floare
Albastrul e roºu ºi-i zare.

Epitropie

Un copil nu e o cutie de farduri
uitatã în faþa oglinzii
Pe care o deschizi atunci când vrei 
Sã te faci frumoasã

Un copil e Soare ºi Lunã,
Furtunã pe Mare,
Pãmânt, Alinare, Durere.

Iam

Bujorii roz din grãdina Iamului
I-am cules în sufletul copilãriei
sfâºiate
de plecarea, într-un camion,
dimineaþa la ora cinci
pe drumul viermilor de mãtase,
neîmpachetaþi în gogoaºe de lut,
atârnaþi în salbe la gâtul þigãncilor
ce jucau la nedee

Eroticã

Nu vei avea niciodatã puterea 
De a pãtrunde dincolo de tristeþea
Privirilor mele,
Nu vei dori nici o datã sã mângâi
Tãcerea buzelor
Pângãrite de altul, cãci…
Am lãsat o parte din mine
Pe pietrele Iamului,
În apele Caraºului.
M-am trezit aruncatã-n tãcere.
Dorul speranþei de-a regãsi
dreptatea scotocind prin
tomberoane,
m-a pãrãsit
ªi-am lãsat loc curcubeului din
inima mea
Sã inunde.

Dora Groza



VIN SÃRBÃTORILE

Un înger pãzitor mi-a spus
Din cer vin sãrbãtorile
ªi Moºu-n suflet s-a ascuns
Sã strângã-n sac colindele.

Pe geamuri flori de rugã cresc
Pe tâmple, lumânãri de dor
Ard pentr-o clipã, înfloresc
Peste ninsorile ce mor.

Mama dereticã-n odãi
ªi le boteazã-n lerui-ler
Postind de lacrimi pentru-ai sãi,
Iar cei mai dragi postesc în cer.

Alese stau la geam gutui
Miroase-a vâsc în pragul meu.
O lacrimã mi-agãþ în cui
Sã mi-o colinde Dumnezeu.

LA VREMEA CÂND…

La vremea când mai înfloreau bujorii
Împrumutai petalele lor albe
Din seva lor sculptai iarãºi cocorii
ªi-i alungai în trupu-mi sã se scalde.

În fiecare noapte, la rãspântii,
Zburau pe sub perdeaua mea de carne
O înfoiau c-o boare de nãzbâtii,
Iar dimineaþa o-mpietreau în marne.

Lasându-ºi câte-o panã sã m-atingã
Pe fruntea ce-n-florise fãrã voie
Troienele cu mir pãreau sã-mi ningã
ªi-un anotimp suia mai anevoie.

La vremea când vor înflori bujorii
Ninsori mi-or îngropa aripa frântã
Dezgheþul lumii l-or ºopti cocorii
În visul alb eu voi veni preasfântã.

CE NE-A MAI RÃMAS?

Ce ne-a mai rãmas?
Poate, doar ce-avem:
Locuri de popas
Într-un vechi catren,

Poate, timpul slut
În riduri pe-obraz
Sau, lacrimi de lut,
Strânse sub grumaz,

Poate timpul rar: 
Zborul decojit
Spre zeul tâmplar
Cãtre infinit,

Poate timp rotit
Peste-un secol laº
ªi-un vis rãzvrãtit
De un gând golaº.

Aºteptând cerniri
Învârtim pe-un ceas 
Ninsori cu iubiri
E ce ne-a rãmas…

P O E Z I IP O E Z I I
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On the Art of Dreaming

If allowed not to leave yet
past the dimming horizon
I request a ticket to stay

so I can watch a new screening of a
dream

why is this yearning
for a relentless rattle 
of a film projector

the power of humility
is given to me by
the daily movie show

ever since cold image 
of a crypt changed into 
the sun’s greeting

In fist I firmly hold a pass
to inexplicable dramas 
on celluloid

while at nights I emerge 
towards the frontier
fix my eyes on reality

– gray it isn’t
but radiates enchantingly
with mystifying gleams

still I always step back
and press hard till I bleed 

The advance ticket to tomorrow’s
screening

Translated by Stuart Craig McKinlay and
Ryszard Rasiñski

Scherzo c minor by Johannes
Brahms

The Hour

nothing to bear
still in fallow
I sift the hours
coppers now rust-green
fingers bloodied
on passing earth ungiving 

look I sunwards
all as moss now veiled 

the hour beckons
for the laurel to yield
yet doubts are a vice
in the blinding chasm
it would seem
I will not bear fruit

Translated by Ryszard J. Reisner

At the center of the earth I stand,
Behold me! 
At the wind center I stand, Behold
me!
A root of medicine Therefore I stand, 
At the wind center I stand. 

Sioux Song on Applying War
Paint*

DESERT RITUAL OF DANCE 

In America they point, recognizing
your accent: - You are from
Germany, yes? 
In Germany they ask you: - Sind Sie

aus Amerika, ja? In Poland you
hear: - Czego chcesz? Nie
rozumiesz, nie mieszkasz tu, jesteœ
obcy! - Sie schreiben aber -
Austrians
says - in Polnisch. Sie gehört nicht
zu uns! 

In Africa you came in bearing the
stamp of Whites’ executioners
crimes. Color 
of your skin burns!
In Asia they cheat you, because of
the colonialism faults. And that’s
you, who has
boots, still…In Europe
you’re since ever on the wrong side
of the curtain. Your inconvenient
sight…

Although there is a space, around
planet, where nobody ask you about
anything. 
Can’t be dangerous any art of
communication, there. Doesn’t exist
foreign accent
in alive word. No documents,
borders, guards… And if there
somebody is waiting you, only He -
the one who brought you over there,
regardless of the evil of your
brothers case, variegation of known
words, kind of your passport. He
who chooses you, to dance one and
only song of life… You see the heat,
the sands, ochre and blood...
Possibility of meeting with Mother
Earth comes into the true…Go for it!

*Translated by Frances Densmore, American
Indian Songs,[in:] Perspectives USA,1956
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Vin din ape,
din adânc de iad,
am mâinile rupte,
crucea de piatrã
nu mi te-a gãsit.
mi-atârnã umãrul,
am prins zâmbetul
pleca dupã degete,
l-am prins în dinþi,
ascuns de vãz
sub glugã.
te caut,
strãinule,
deºi colind iadul
de la fierea altuia
pânã la ultimul Om.
nimic nu mã doboarã,
la nevoie, eu dãrâm orice,
mai puþin sufletul tãu.
am sânge rece,
strãinule,
de când alerg prin iad,
nu mã opreºte un spin,
sã port crucea,
când e vorba de tine,
masca mea fragilã
rupe ideile altora,
îþi spun un secret,
strãinule,
când e vorba de tine,
devin de oþel

Nu am ce lãsa în urmã
decât umbra.
s-a rãsucit lumea
de când mama
mi-a cântat întâia oarã
la picior de martie
altceva decât o ploaie
infernalã.
am acelaºi dor de viaþã
în spatele cerului,
o teamã de camere goale
cu formã de suflet,
un ochi trist
întins înspre stele.
scriu ºi rup cuvinte,
la ruga ta,
strãinule,
din ura celorlalþi,
nu am ce lasã dupã mine,
poate doar umbra unui vis
plecat într-o altã
primãvarã

De micã desenez semicercuri
la capãtul de jos, adun frezii,
un pat din alge ºi licurici,
la cel de sus, îmi pun
deoparte

fiecare vis, gând despre tine,
doruri nespuse ºi zâmbete.
strãinule,
de micã nu am fost completã,
te-am aºteptat ani dupã ani,
fie-þi milã de un suflet pribeag,
pune capãt suferinþei mele,
hai sã conturãm azi
întregul

Nu crezi decât în mine ºi în
moarte.
eu nu cred în nimic în afarã de
mine.
aduc mulþumiri cã m-am
nãscut femeie,
le cunosc sufletele semenelor
mele
ºtiu cum stau la pândã,
cu mãr roºu în priviri.
femeia doare mai mult decât
trecerea,
nimiceºte trup ºi suflet cu un
zâmbet.
cu moartea ne naºtem în vene
aºteptãm o viaþã
sã ne lãsãm sufletul liber,
sã pãºeascã peste poduri.
femeia-i vrãjmaº de temut,
amãgeºte pe oricine-i iese-n
cale,
nimic nu o reþine
sã-ºi ducã la bun sfârºit

Femeie

Cercul

Rupere de noriCruce, te port

P o e z i i



planul secret,
pe îndelete, feritã de priviri,
aidoma unei rugãciuni.
sunt femeie, strãinule, sunt
femeie,
nu mi-ai ghici ruga
niciodatã

Nici nu ºtii sub ce chin
mi se zdrobeºte trupul
dorul mã frânge ca un corset din
fier.
fiecare gând de tine
mã rãzbate ca un pumnal
ºi-s plinã de rãni,

strãinule.
nu mai am nimic
din chipul celei de ieri
din visele celei de mâine,
sunt trestie, mã îndoi
dupã cum te aduce vântul,
în stânga, în dreapta,
între lumi de dincolo.
Nu mi te lua,
îmi place sã te port pe mine
cu rãni cu tot.

Te-aud în miez de noapte
îþi rupi pãrul cu atâta patos

încât durerea mã strabate,
îl împleteºti ºi-arunci funia dupã
mine
sã mã aducã aproape
sã te scap din ghearele
coºmarului
sã-þi ating fruntea cu degetele
în conturarea unui vis
sã-þi poþi odihni gândul.
strãinule,
sunt pe drumul spre casã.
întind nãvodul între cer ºi
pãmânt
sã prindã el demonii
ce-þi chinuie realul din vis.
doar aºteaptã-mã
nu ºtiu de sunt veacuri între noi
sau lumi strãine de mine,
îþi voi atinge fruntea
apoi, voi scrijeli pereþii
sã las acolo
orice urmã

Nu am fricã de nimeni,
nici mãcar de tine,
strãinule,
n-ai decât sã te rãzbuni
cã þi-s dragã ºi aduc a nimfã,
sã mã înjunghii c-un vârf de
iarbã
sã crezi cã-n iad nu sunt vraci
sã-mi coase tãietura.
cu un fir de pãianjen
m-aº face mai durã
decât ura ce-mi porþi
cã nu te scriu searã de searã.
te rog, rãneºte-mã,
te voi acoperi cu pânza mea
ce-mi alunecã prin vene,
apoi, voi cãlãtori în timp,
spre tine, în tine,
sã-þi deschid ochii,
sã vezi realul din vis.

Spiralã strãinului

Chemarea
demonilor

Corset

Dora Groza
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ACSR pierdut un mare prieten , un colaborator de valoare. A fost un om deosebit, un înþelept,
mare iubitor de cinste ºi dreptate. De aici, din Canada, îi vom cinsti memoria cum ne vom pricepe
mai bine. Medicul scriitor Ciprian Popescu va deveni Membru de Onoare post-mortem al ACSR,
alãturi de marii noºtri prieteni dispãruþi, Cezar Ivanescu, Grigore Vieru si Artur Silvestri. 

Drum bun spre eternitate, Maestre ! 

Vorbe înţelepte de dr. Ciprian Popescu 
(din volumul Oglinzi interioare, editura ELF, Bucureºti, 2005)

A contrazice pãrerile celorlalþi, poate fi un act de inspiraþie sau o simplã aroganþã.

Luciditatea este cea mai grea povarã pe umerii oamenilor slabi.

Ura ºi iubirea complicã în loc sã simplifice lucrurile.

Orice realizare umanã a fost mai întâi un vis.

Viaþa, adevãrul ºi cultura nu au alternativã.

Egalitatea între oameni este himera consolatoare pentru cei slabi.

Jocurile erotice sunt pentru vârstnici preludiul unei ieºiri romantice din scenã.

Religiile ºi ideologiile au învrãjbit dintotdeauna oamenii.

Supunerea ºi rãzvrãtirea sunt douã feþe ale aceleiaºi monede.

Mulþi oameni au instinct de cãþei: sunt mereu în cãutarea unui stãpân.

Disputa dintre Dumnezeu ºi diavol se rezumã de fapt la lupta dintre Da ºi Nu.

Cartea rãmâne cea mai înaltã formã de înrobire a sufletului, dar ºi eliberarea lui.

Dintre toate avuþiile de care dispunem, clipele vieþii au valoarea cea mai mare.

Prin contaminarea cu prostul gust ºi vulgaritate, oamenii îºi pot crea false valori ºi repere.

Sinceritatea este calea cea mai scurtã spre adevãr.

Cu vârsta, dintr-un mare îndrãgostit respins, devii un bun prieten admis.

Instanþele supreme ale omului se gãsesc mai curând în el însuºi decât în instituþiile de drept.

Prostia curabilã o întâlnim numai la oamenii deºtepþi.

Pãrerile fiecãruia despre el însuºi corespund numai întâmplãtor cu ale celorlalþi

Când raþiunea e oarbã, instinctul este clarvãzãtor.

Chiar ºi cea mai simplã fiinþã, ascunde mii de secrete.

Este la fel de important a trãi, pe cât este de a face viaþa mai frumoasã.

Pentru a te apropia de oameni este ajuns sã-i asculþi, pentru a-i cuceri trebuie sã le dai dreptate.

Medicul scriitor Ciprian Popescu
s-a ridicat la Ceruri!

Să-i fie îngerii aproape!
Condoleanţe familiei!
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TATÃLUI MEU

E ziua Sfântului tãu nume
ªi-n zori þi-am sãrutat icoana, TATÃ!
Mã simt stingher-acum în astã lume

Când nu-þi mai simt privirea-ngânduratã.

Pe creºtet, tu ades mã mângâiai
ªi ochii-þi plini de lacrimi de iubire

Mã-mbãrbãtau în serile de mai
Când numãram trifoii...ce dulce amãgire.

Revãd tabloul sacru al bunãtãþii tale
Cu drag, în poarta casei de sub munþi

Mã aºteptai c-un zâmbet ºi-mi aºterneai în cale
Doar flori de bucurie ºi sfinte rugi, fierbinþi.

Dar ai plecat devreme, de pe covor de nori
Veghezi spre noi ºoptind cu glasu-þi drag

Aceleaºi vorbe calde, iar eu te vãd în zori,
Ca-n dimineþi de basm - trecând al casei prag...

POVAÞÃ

Trup plãmãdit din aluat de vise,
Din firave mlãdiþe de speranþe
Nu te-ntrista când uºile închise
Zornãitor, emanã discrepanþe.

Iar sufletul ce-l porþi nu-i de vânzare
Pe-un sac de vorbe dulci, e-nºelãtor

Cel ce mimeaz-a vieþii disperare,
Prin lan de amãgiri e cãlãtor…

Nu-þi împleti în pãr cununi de stele
Lasã-þi durerea-n tainã sã clãdeascã

Credinþa cã-n acele clipe grele
Destinul þi-a jucat abil, o farsã.

Tu dãruieºte dragostea-þi mereu
Aºterne pe cãrãri de vis iubirea

Stãpânul tãu e numai Dumnezeu
ªi-þi vei gãsi în tine fericirea....

SFIDÎND IUBIREA

Rãtãcitã-n câmp cu maci
ªi trãind în tain-un vis

Mi-am pierdut o clipã firea
Acum ºtiu cât de sãraci

Sunt acei ce n-au deschis
Inima, sfidând Iubirea.

Când doreºti numai averi,
Fãrã sã-þi hrãneºti simþirea
Cu nectar din flori de suflet,
Te scufunzi doar în plãceri
ªi-þi ascunzi timid privirea
Fredonând acelaºi cântec.

Nu simþi tremurul din frunzã,
Nici pe floare bob de rouã

Te-amãgeºti, zâmbeºti agale,
Iar pe biata buburuzã,
Chiar dacã afarã plouã

O striveºti de-þi iese-n cale.

Nu te liniºteºte vântul
ªi nici soare nu-ncãlzeºte

Sufletul-zãlog mãririi,
Simþi c-al tãu e tot pãmântul

Dar nu ºtii cã se-ofileºte
Floarea tainic-a Iubirii.

.............................................

Rãtãcitã-n câmp cu maci
ªi trãind în tainã-un vis

Mi-am pierdut o clipã firea
ªi-acum ºtiu cât de sãraci
Sunt acei ce n-au deschis

Inima, sfidând Iubirea...

Vocile strãbune -
cetatea Bologa 

Sus, în deal, lângã Cetate
Se-aud vocile strãbune
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Plânge iedera-n ruine
Cãutând din nou dreptate.

Rãvãºitã-i astãzi þara
De orgolii ºi de urã

De prin colþuri - sare zgurã
ªi ne-aduce iar ocara.

Ei au reuºit s-opreascã
Doar cu piepturi dezgolite
Hoardele turceºti, pripite

Spre Apus sã nãvãleascã.

Astãzi noi privim cu teamã
Înspre cei care se luptã

Între ei ºi se înfruptã
Fãrã ca sã deie seamã.

De s-ar ridica strãbunii
ªi-ar vedea cum mai dãrâmã

Tot ce s-a clãdit fãrâmã
Prin orgolii-n faþa lumii...

Au uitat cum bunii noºtri
ªi-au dat viaþa ºi-au luptat,

Cu zapisul la-mpãrat
ªi-au putut sã-nfrunte monºtri.

Glorie acelor care
Ne-au fãcut neam de eroi

Oare nu putem ºi noi
Sã fim OAMENI fiecare? 

Bologa, 28 septembrie 2009

TOAMNA ACASÃ - ÎN ARDEAL

Mi-am sãrutat azi pãmântul cu lacrima dorului
I-am simþit sarea pe buzele-mi arse de vânt,

Mi-am aºezat sufletul într-un colþ al pridvorului
Aºteptând ca din Cer sã picure mir pe Pãmânt.

Lin, din zarea albastrã un tainic acord strãbãtea
Mângâind ramuri goale ºi triste cu cântec de jale,

Pe vârfuri de munte-am zãrit rãmãºiþe de stea,
Frunze uscate ºi ierburi jilave-aºternute pe cale.

Sub streaºina casei ce straniu rosteºte tãceri
Feritã de vântul nebun, de ploi, de ninsori ºi furtuni
Zãresc lâng-o frunzã uscatã, ca în dulci primãveri

Pe-un petec de verde, pãpãdia ºoptind: “sã fim buni”.

E-o liniºte-adâncã, frumosul e-n suflet, dorinþa-n priviri,
Doar un dangãt de clopot se-aude departe pe deal,
Din coºuri ies pale de fum, la geamuri rãsar amintiri
Aºa e toamna târzie acolo, acasã, la mine-n Ardeal.

ÎMI NINGE…

Îmi ninge ºi sufletu-ºi cerne dorinþa
Iar fulgii de nea îmi alungã tristeþi
Surâs de copil ce în dragi dimineþi

Renaºte pe-aripã de înger credinþa.

Troiene de vise ce acoperã drumuri
Aºtern curãþimi ºi croiesc idealuri
E atâta liniºte-n jur, iar pe dealuri,

Departe, se vãd unduind albe fumuri.

Se-aud cânturi line ºi-alãmuri rãsunã
Întinderea albã de-argint strãluceºte
O razã de Sus cãtre suflet þinteºte

ªi licãr de stele-mpletesc în cununã.

Vine Crãciunul ºi-n cânt de colinde
Ne umplem cu har ºi Iubire divinã

Suntem mai buni, însetaþi de Luminã
ªi-n suflete flacãra sacrã se-aprinde.

Îmi ninge în plete cu lacrimi de Cer
În suflet credinþa ºi dragostea-nvinge
Prin rugãciune chiar ºi ura se stinge

Vã colind cu Iubire linu-i lin, leru-i ler... 

N.R.: În numãrul 22-23 al revistei Destine literare, la
pagina 56, numele poetei a fost scris greºit – Doina
Roseman, în loc de Georgeta Doina Resteman. Redacþia
revistei regretã eroarea.
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Petre Rusu: Domnule Eugen
Chivu am dorit sã fac acest interviu
cu dumneavoastrã privind votul
prin corespondenþã, plecând de la
trei considerente: - experienþa
dumneavoastrã remarcabilã în
ceea ce priveºte comunitãþile ro-
mâneºti din strãinãtate, - expertizã
în materie electoralã ºi actualitatea
subiectului.

Ne-am cunoscut în 2004 când
aþi coordonat alegerile în strãinã-
tate din partea Alianþei DA (Drep-
tate ºi Adevãr), eu fiind unul din
delegaþii alianþei în secþiile de
votare din Australia. Am continuat
colaborarea când deasemenea aþi
condus practic campanile Parti-
dului Democrat la alegerile pentru
Parlamentul European ºi la Refe-
rendumul privind demiterea Preºe-
dintelui Traian Bãsescu, campanii
în care am fost deasemenea dele-
gat din partea Partidului Democrat
ºi în sfârºit, la alegerile parlamen-
tare din 2008, când de data acea-
sta aþi candidat chiar dumnea-
voastrã la Senat din partea PDL în
cel mai mare colegiul uninominal
ce cuprindea Canada, SUA, sta-
tele din America Centralã ºi de
sud, Australia ºi Noua Zeelandã,
Africa ºi Orientul Mijlociu, alegeri
pe care de altfel le-aþi ºi câºtigat
detaºat cu un procent impresio-
nant de peste 48% din voturile ex-
primate. Cu toate acestea deºi aþi
câºtigat locul 1, în senat a ajuns un
candidat care a pierdut alegerile,
cum a fost posibil acest lucru?

EUGEN CHIVU: Într-adevãr, în
senat a fost desemnat de cãtre co-

misia electoralã de la Bucureºti,
candidatul ce a pierdut la fel de de-
taºat alegerile, obþinând numai
15% din voturile exprimate, de-
semnare datoratã unor aberaþii
conþinute de actuala lege electo-
ralã ºi jocurilor de culise ale unor
lideri din cadrul partidelor politice.
Dar asta este deja istorie ºi sunt
convins cã la alegerile parlamen-
tare din 2012, la care am sã can-
didez cu siguranþã, am sã obþin
peste 50 % din voturi, ceea ce va
face imposibilã repetarea acestei
erori.

PR: Revenind la experienþa
dumneavoastrã în relaþiile cu co-
munitãþile româneºti din strãinãtate
- aº dori sã reamintiþi pe scurt înce-
puturile acestei relaþii.

EC: Pânã în 2004 am privit cu
detaºare viaþa politicã româneascã
ºi atunci când am avut sentimentul
cã ceva nu este în ordine - ºi au
fost, ºtiþi bine, destule ocazii - m-
am mulþumit sã spun: - asta este.

În acel an însã a apãrut un
fenomen politic care mi s-a pãrut
extrem de interesant ºi promiþãtor,
Alianþa DA (Dreptate ºi Adevãr)
care m-a determinat sã debutez în
politicã.

PR: Aþi realizat atunci singurul
proiect politic al Alianþei DA ºi al
celorlalþi competitorI politici, care
se adresa românilor din strãinã-
tate, - de ce?

EC: Având în vedere cã o bunã
parte din familia mea trãieºte în
Statele Unite ºi Canada, am foarte
mulþi prieteni în aceste state ºi cã
prin natura profesiei am petrecut

foarte mult timp peste ocean, am
constatat pur ºi simplu, în perioada
când se pregãteau alegerile parla-
mentare din 2004, cã nu existã nici
o preocupare din partea clasei
politice din România, a tuturor
partidelor ce se confruntau, faþã de
un segment foarte important ºi
foarte valoros de români, românii
care trãiesc în strãinãtate, aceºtia
ne fiind nici prezenþi ºi nici repre-
zentaþi în viaþa politicã româ-
neascã. Deºi aceºtia votau ca
orice cetãþean român, potrivit legii
electorale, voturile lor se adunau la
voturile exprimate la sectorul 1 din
Bucureºti, nu înþeleg de ce nu la
Constanta sau Sibiu, iar cei care
candidau la acest sector, nici
mãcar nu ºtiau cã au fost votaþi de
cineva din Montreal din New York
sau Sydney. Ce sã mai vorbim de
obligaþia corelativã a celor aleºi de
a ºi face ceva pentru cei ce i-au
votat. Voturile lor se duceau în van,
ne având nici o semnificaþie poli-
ticã. Problema schimbãri legislaþiei
în acest sens s-a pus mult mai
târziu. Singura posibilitate de a
face atunci ceva, a fost sã creez
acest proiect politic dedicat exclu-
siv românilor din afara þãrii, sã mã
urc în avion ºi sã încerc sã mã în-
tâlnesc cu cât mai multe comunitãþi
româneºti. Am pus pe picioare
acest proiect politic ce se adresã
exclusiv acestor comunitãþi, total
neglijate pânã atunci ºi am plecat
în Statele Unite. Acest demers,
care a cuprins timp de o lunã ºi
jumãtate întâlniri cu comunitãþi ro-
mâneºti din New York, Fort Lau-

„VOTUL PRIN CORESPONDENŢĂ,
UN DREPT - NU UN CAPRICIU POLITIC”

Interviu cu domnul Eugen Chivu, realizat de Petre Rusu



derdale, Hollywood ºi Boca Raton -
Florida, Atlanta, Portland, Seattle,
Huston - Dalas, Los Angeles, Phoe-
nix ºi Chicago, a pãrut cel puþin ciudat
pentru unii din colegii mei de la Bucu-
reºti, dar a fost foarte bine primit de
românii din diaspora, având în vedere
cã pânã atunci, nimeni nu venise sã
vadã ce probleme au cei de acolo, sã

încerce sã rãspundã la întrebãrile lor
extrem de justificate ºi sã încerce sã
gãseascã niºte soluþii.

PR: Înþeleg deci cã proiectul din
2004 l-aþi realizat fãrã o mizã elec-
toralã personalã pentru dumnea-
voastrã.

EC: Exact, eu nu candidam la
nimic. Acest lucru l-a fãcut ºi extrem

de credibil, pentru cã era pentru
prima datã când un politician român
venea în faþa lor ºi culmea - nici nu le
cerea ºi nici nu le promitea nimic, ci
dimpotrivã încerca sã dea rãspunsuri
sau sã gãseascã soluþii unor pro-
blemele extrem de specifice, dar total
neinteresante pânã atunci pentru
diverºii actori politici din România.

PR: Îmi amintesc cã unul dintre
cele mai importante puncte din pro-
gramul dumneavoastrã politic în cam-
pania electoralã din 2008, se referea
la înlãturarea dificultãþilor pe care le
întimpinam ori de câte ori mergem la
vot ºi la introducerea în legislaþia
electoralã a unor prevederi care sã
faciliteze exercitarea votului de câþi

mai mulþi români ce trãiesc în strãi-
nãtate.

EC: Într-adevãr aceasta este una
dintre cele mai mari probleme cu care
se confruntã românii din afara þãrii de
câte ori sunt alegeri. Cauzele sunt
multiple ºi þin atât de neînþelegerea
acestor probleme de cãtre decidenþii
politici de la Bucureºti cât ºi de o lipsã
totalã de interes, chiar rea voinþã din
partea organizatorilor alegerilor. Pro-
blemele principale sunt determinate
de numãrul ridicol de mic de secþii de
votare pentru românii din strãinãtate,
am sã dau un singur exemplu: - în
New York trãiesc aproximativ
700.000 de romani care pot vota însã
în 3 maxim 4 secþii de votare ºi aces-
tea aflate la niºte distanþe astro-
nomice faþã de domiciliile acestora,
este ca ºi cum am obliga toþi alegã-
torii din judeþul Bihor sã voteze la 4
secþii de votare aflate în Oradea, de
piedicile puse în legislaþia electoralã
prin mãsuri aberante de genul : nu
poþi vota dacã þi-a expirat paºaportul,
de parcã þi-ar fi expirat cetãþenia ºi
dreptul de vot odatã cu paºaportul, de
atitudinea obtuzã ºi total necoo-
perantã a autoritãþilor faþã de românii
cãrora le-a fost retrasã cetãþenia în
timpul comunismului ºi care pentru a
o redobândii trebuie sã îndeplineascã
aceleaºi formalitãþi ca ºi un emigrant
din Coasta de Fildeº, ºi nu în ultimul
rând de necunoaºterea de cãtre
covârºitoarea majoritate a politicieni-
lor din practic toate partidele politice,
a realitãþilor din comunitãþile româ-
neºti din strãinãtate.

PR: În acest context credeþi ºi
dumneavoastrã cã votul prin cores-
pondenþa ar putea fi remediul unora
dintre aceste probleme ?

EC: Evident, introducerea acestui
sistem ar soluþiona cel puþin lipsa
secþiilor de votare ºi distanþele foarte
mari ce trebuiesc parcurse de cãtre
marea majoritate a alegãtorilor din
strãinãtate pentru aºi exercita acest
drept fundamental ºi creºterea auto-
matã a posibilitãþii acestora de aºi
exprima voinþa politicã.

PR: ªtiu cã existã un proiect de
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lege privind votul prin corespondenþã.
Acest proiect a creat chiar dezbateri
politice intense în România, iniþiatorii
lui fiind acuzaþi cã urmãresc chiar
falsificarea alegerilor prin intermediul
votului prin corespondenþa. Ce
pãrere aveþi despre proiectul de lege
ºi despre aceste acuzaþii?

EC: Fiind un partizan convins al
acestui sistem am sã fiu cât se poate
de sincer. Cred cã prevederile proiec-
tului de lege sunt încã restrictive ºi cã
ele ar trebui sã fie mult mai radicale,
permiþând utilizarea mecanismelor de
vot pe care le creazã, de cât mai mulþi
români din diaspora. Cred cã iniþia-
torii dau dovadã de mult prea multã
teamã faþã de reacþiile criticilor
proiectului, iar acest lucru se vede din
excesul de reglementare, ca sã
folosesc un termen de specialitate ºi
din mecanismele extrem de com-
plicate pe care le instituie în încer-
carea de a se evita eventuale nere-
gularitãþi în procesul de votare.
Pãrerea mea ca avocat de profesie,
este cã iniþiatorii uitã cã beneficiarii
acestei legi trãiesc în þãri în care
legea e lege ºi cã ea se adreseazã
românilor din strãinãtate, care sunt
formaþi ºi trãiesc într-o altã civilizaþie,
tratând cu toatã seriozitatea respec-
tarea legalitãþii ºi pentru care frauda
electoralã este departe de a constitui
o glumã cum din pãcate o considerã
mulþi dintre concetãþenii mei. Cred cã
este o problemã foarte importantã
pentru sistemul electoral românesc ºi
în consecinþã trebuie abordatã cu mai
mult curaj, pragmatism ºi mai ales
urgenþã, având în vedere cã în scurt
timp vom avea alegeri.

PR: Cum apreciaþi poziþia criticilor
votului prin corespondenþa? Au exis-
tat chiar poziþii oficiale ale unor par-
tide, de genul: - plecãm din parlament
dacã aceastã lege este adoptatã.

EC: Este o poziþie pur ºi simplu
puerila. Ea se datoreazã în primul
rând necunoaºterii realitãþilor din
comunitãþile românilor din strãinãtate
ºi asta mai poate fi scuzat, dar ceea
ce este mai grav este faptul cã ignorã
cu desãvârºire dorinþele ºi aspiraþiile

unor cetãþeni români, a cãror singurã
vina este cã nu trãiesc în þarã, tra-
tându-i ca potenþiali inamici publici ºi
complici din start la încãlcarea legii ºi
fraudarea alegerilor. Partea amu-
zantã este cã aceiaºi critici, fac
eforturi consistente prin reprezen-
tanþii lor, de a convinge comunitãþile
româneºti din diaspora sã-i voteze la
viitoarele alegeri, ceea ce deja jig-
neºte inteligenþa membrilor acestor
comunitãþi.

PR: Cum vã explicaþi faptul cã
deºi aceastã idee a votului prin cores-
pondenþa a cãpãtat deja forma unui
proiect de lege ce poate fi consultat
de multã vreme pe site ul Ministerului
de Externe, legea nu a fost încã
adoptatã, deºi iniþiatorii lui au voturile
necesare în parlament ?

EC: Nu îmi explic. Le recomand
însã sã ia taurul de coarne ºi dacã tot
au avut curajul sã lanseze aceastã
dezbatere în comunitãþile româneºti
din strãinãtate, sã aibã ºi ambiþia de a
merge pânã la capãt, sã introducã vo-
tul prin corespondenþã în cel mai
scurt timp, chiar ºi prin utilizarea me-
canismului ordonanþei de urgenþã,
înlãturând în acest fel o mare nedrep-
tate pe care românii din strãinãtate nu
o meritã, dimpotrivã. O spun din pro-

prie experienþã, pentru cã în cam-
pania electoralã din 2008, o campa-
nile electoralã infernalã contra crono-
metru, în care a trebuit ca în patru
sãptãmâni sã fac practic campanie
”door to door” în comunitãþile româ-
neºti din Chicago, Montreal, Toronto,
New York, Washington, Philadelfia,
Boston, Detroit, Florida, Atlanta, Los
Angeles ºi Sacramento. Am vãzut cu
ochii mei, nu de la Bucureºti, ce
înseamnã lipsa votului prin cores-
pondenþã. Votul prin corespondenþã
nu este un capriciu al românilor din
diaspora ci un drept al acestora.

PR: Acum, cu puþin timp înainte de
anul electoral 2012, vã rog sã trans-
miteþi un mesaj pentru românii de
peste hotare/graniþe, care aºteaptã o
atenþie de la un viitor reprezentant al
lor în Parlament .

EC: Vã mulþumesc pentru aceastã
oportunitate ºi în prag de sãrbãtori nu
pot decât sã le urez românilor de
pretutindeni un An Nou mult mai bun
decât a fost 2011, multã fericire, pace
ºi sãrbãtori binecuvântate. Îi asigur
încã o datã de tot sprijinul meu. Sã le
aducã Dumnezeu numai bine, sãnã-
tate ºi noroc în anul care vine !

La mulþi ani!
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N.B. Am avut onoarea sã-l întâlnesc pe avocatul Eugen Chivu cu
ocazia alegerilor din 2008. Am fost împreunã de la Montreal la Toronto ºi
la New York si am avut timp sã stãm mai mult de vorbã. 

Cum sunt plecat din România de zeci de ani, atunci am înþeles cât de
mult nu înþelegeam ºi nu ºtiam despre România ºi oamenii politici ai zilelor
noastre. Am admirat clarviziunea ºi pragmatismul domnului Eugen Chivu
plus vasta sa culturã. Am admirat dragostea ºi sacrificiile pe care le-a
fãcut pentru România, spre binele românilor de pretutindeni. ªi ar mai fi
multe lucruri pozitive de spus. 

Dupã oricare lege electoralã din lume Eugen Chivu ar fi câºtigat deta-
ºat alegerile, dar nu dupã legea strâmbã româneascã. Cum sã ne meargã
bine, când funcþionãm pe baza unor legi aberante? Sistemul juridic din
România este o ruºine pentru Europa, încât este firesc sã ne întrebãm –
când vom intra ºi noi în rândul þãrilor respectate ºi admirate din lume? 

Prin alegerea lui Eugen Chivu sã ne reprezinte ca deputat independent
în þarã ºi în lume, vom face nu numai un act de dreptate, dar ne vom mãri
ºansele de a avea un cuvânt greu ºi respectat în parlamentul României. 

Succes, Eugen Chivu! La mulþi ani 
Alexandru Cetãþeanu
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Arestarea, interogatoriul
ºi procesul

17 noiembrie era o zi ca toate celelalte zile. Nu aveam
idee cã eu, unul, nu o voi uita toatã viaþa mea. Ca de
obicei mergeam acasã pentru masa de prânz.

Nu trecuse nicio jumãtate de orã de când plecasem de
la consulat. Eram pe bulevardul Regina Maria ºi, înainte
de a traversa strada Miron Costin, aud pe cineva stri-
gându-mã: George! Când m-am întors sã vãd cine mã
strigã, doi indivizi solizi m-au împins spre portiera des-
chisã a unei maºini, din care douã braþe m-au tras înãun-
tru. Cei doi indivizi au intrat ºi ei în maºinã, unul peste
mine, iar celãlalt în faþã cu ºoferul. Maºina a pornit re-
pede. Acum eram încadrat de doi indivizi, unul þinea
permanent pistolul la pieptul meu, iar celãlalt mi-a pus o
pereche de ochelari la ochi ca sã nu vãd unde mã duc.
Tot aceºti indivizi au deschis un ziar ºi-l þineau în faþa mea
ca sã nu fiu vãzut de cineva. Dupã mai multe viraje la
dreapta ºi la stânga, mi-am dat seama cã maºina merge
mai repede ºi fãrã sã mai schimbe direcþia de mers. Dupã
douãzeci de minute, maºina s-a oprit. Pe tot timpul dru-
mului cu maºina nu s-a schimbat nicio vorbã între aceºti
patru indivizi. M-au scos din maºinã. M-au urcat pe niºte
scãri ºi pentru prima oarã aud un dialog. La un moment
dat, o voce mã întreabã cum mã numesc. I-am rãspuns:
George Sarry.

Când mi-au scos ochelarii, în faþa mea stãtea un civil
pe care l-am recunoscut imediat. Cu vreo trei luni înainte,
fusesem invitat sã merg la un anumit birou al Securitãþii
de pe strada Tudor Vladimirescu, colþ cu Carol. Era în
blocul Bandu. Acest civil se afla atunci alãturi de colonelul
Câmpeanu, la care fusesem invitat. Fusesem primit
atunci foarte frumos. Mi-au oferit un scaun. M-au întrebat
ce mai fac, m-au întrebat de familia mea, despre fraþii mei
care sunt în Anglia, iar la urmã m-au întrebat despre
serviciul pe care îl am la Consulatul Britanic, dacã sunt

mulþumit de el. Le-am rãspuns cã da. Mi-au spus: „Dacã
vrei, poþi sã rãspunzi, sau sã nu rãspunzi“. Ce salariu am?
Le-am rãspuns cã douãsprezece mii de lei pe lunã. M-au
întrebat dacã mai primesc altceva pe lângã salariu. Le-
am rãspuns cã nu. Mi-au spus cã pot câºtiga de douã ori
pe atât, doar sã le spun cine vine la consulat ºi ce discutã
cu fratele meu care era Consul Britanic. Le-am rãspuns:
„Dumneavoastrã ºtiþi foarte bine cine vine la Consulatul
Britanic“. „Da, da, noi ºtim cine vine, dar dvs., dle Sarry,
ºtiþi ce vorbesc. Noi vorbim cu un cetãþean român, nu
sunteþi cetãþean român?“ În timp ce îmi vorbea, tot timpul
þinea în mânã plicul cu aºa-ziºii bani. Au repetat de mai
multe ori sã nu uit cã sunt cetãþean român. La urmã
mi-au spus sã mã gândesc bine la ce mi-au spus. 

Acum acest civil era în faþa mea ºi zâmbea. M-au dus
într-o încãpere cu un pat mare. Dupã o orã, m-au dus în
altã încãpere unde era o masã cu douã scaune. Pe un
scaun ºedea civilul care mã primise. Mi-a spus sã stau
jos. A început o serie întreagã de întrebãri. Ce informaþii
am dat fratelui meu ºi lui Mathews, cel care l-a înlocuit pe
fratele meu. Rãspunsul meu a fost clar. Eu nu am dat
informaþii nimãnui. Individul s-a sculat, s-a dus la uºã
unde aºteptau doi gealaþi, care au intrat înãuntru, s-au
repezit la mine, au apucat de unde au putut. Unul de pãr,
celãlalt de mâini. M-au târât pe scãri jos în beci, unde
aºtepta un al treilea. Acum toþi trei loveau în mine. Þipau
la mine: „Spionule, nu vrei sã spui cã ai dat informaþii, te
facem noi sã spui“. M-au pus pe o caprã de lemn
confecþionatã special pentru torturã, cu mâinile legate
peste genunchi, au introdus o rangã sub genunchi ºi aºa
eram pus pe caprã. Unul îmi þinea capul în jos ca partea
posterioarã sã fie în sus. Au început sã mã batã la fund ºi
la tãlpi cu o rangã.

Þipetele mele nu i-au fãcut sã opreascã bãtãile. Nu
ºtiu când s-au oprit. ªtiu cã m-am trezit la un moment dat
ud. Simþeam dureri peste tot. De data asta civilul era ºi el
în beci, cu ceilalþi trei. Eu mã aflam pe jos. Acum civilul îmi
spune: „Vezi, mãi, George, noi putem sã te omorâm, noi
putem sã facem cu tine orice vrem, noi ºtim cã tu ai dat
informaþii fratelui tãu ºi mai târziu ai continuat sã dai
informaþii lui Mathews, ºi tu nu ai sã ieºi din beciul ãsta,
pânã nu ne spui ce informaþii ai dat“. Din nou i-am spus
cã nu am dat informaþii nimãnui. Iar m-au pus pe caprã ºi

Viaţa mea - amintiri
din închisoare și

din libertate
(urmare din numãrul trecut)



din nou au început bãtãile la fund ºi la tãlpi. De data asta, m-
am trezit în pat, în camera în care mã aduse serã când
sosisem aici. Nu am dormit întreaga noapte. A doua zi m-au
dus din nou în beci. Am fost bãtut la fel ca în ziua precedentã,
numai cã de data asta am simþit dure rile bãtãii mult mai tare,
pentru cã mã loveau peste locurile unde fusesem lovit cu o zi
înainte. Nici de data asta nu au reuºit sã mã facã sã recunosc
cã aº fi dat informaþii. A treia zi mi-au pus ochelarii. Legat la
mâini, m-au urcat în maºinã ºi din nou au pornit spre o
destinaþie necunoscutã. Numai cã de data asta distanþa era
mai scurtã, circa douãsprezece-cincisprezece minute. M-au
coborât din maºinã. Mi-au scos ochelarii ºi mã trezesc în faþa
unui avion, în care sunt urcat.

Mâinile mi le-a lãsat legate în avion. Cu mine, eram cinci
persoane. Pe lângã locurile pilotului ºi copilotului, era o bancã
unde ºedeau trei indivizi. Unul dintre ei þinea în mânã un pistol
automat. Scaunul pe care trebuia sã stau eu rãmãsese
neocupat  pentru cã eu nu puteam sta jos ºi nici în picioare
deoarece atât fundul, cât ºi tãlpile îmi erau vinete ºi stam în
genunchi. 

Nu ºtiam unde mã vor duce. Gândul meu era sã nu mã
ducã în URSS. Mã gândeam la posibilitatea asta, pentru cã
ºtiam deja cã unele persoane rãpite de la casele lor au fost
duse în URSS ºi mai ales faptul cã într-o zi, de la mansarda
Consulatului Britanic, unde eram cu colegul meu, Paul Bandu,
uitându-ne cu binoclul, observasem ceva. Douã maºini care
mergeau pe un drum paralel cu litoralul, s-au oprit la un mo-
ment dat ºi am putut distinge zece persoane, printre care
douã persoane erau ajutate de celelalte sã meargã. Au
coborât toþi la nivelul apei, unde îi aºtepta o barcã cu motor.
Cei doi care nu puteau merge singuri au fost urcaþi în barca
cu motor care s-a îndreptat spre larg, unde era ancorat un vas
de rãzboi rusesc. ªtiam de aceste vase de rãzboi ruseºti care
fãceau manevre militare în Marea Neagrã, dar niciodatã atât
de aproape de litoral. Întotdeauna când vedeam vasul ancorat
în acel loc ºtiam cã în curând o sã aparã maºinile care lãsau
praf în urma lor, deoarece drumul nu era asfaltat. De aceea
am crezut cã mi-a venit rândul ºi mie, dar nu cu vaporul, ci cu
avionul. Când am ajuns la destinaþie, era deja întuneric. Fãcu-
sem doar câteva ore. Mi-au pus ochelari, m-au coborât din
avion, m-au urcat într-o maºinã. Când coboram din maºinã,
niºte câini au venit sã mã miroasã. 

Am aflat mai târziu cã eram la Malmaison. Aici am fost dus
într-o celulã cu douã paturi, o masã ºi un scaun. Cum am
intrat, m-am ºi lungit. Numaidecât uºa s-a deschis ºi gardianul
îmi spuse în ºoaptã cã nu am voie sã stau lungit, cã pot sã
stau pe scaun, sau la marginea patului, dar nu lungit, pânã la
ora zece. Nu mâncasem de când fusesem arestat. Dimineaþa
mi-au adus sã mãnânc. Deºi mâncarea era bunã, am mâncat
foarte puþin. La fel ºi la prânz ºi la masa de searã. Câteva zile
m-au lãsat, nu m-au scos la anchetã. Probabil ºi-au dat
seama cã nu puteam umbla, tãlpile mi se umflaserã. Chiar
dacã voiam sã pun pantofii era imposibil. Aici îmi dãduserã
niºte papuci, cu care trebuia sã îi port cât timp nu eram în pat. 

Dupã cinci zile în celulã intrã un individ, care îmi spune în

ºoaptã sã aplec capul sã-mi punã ochelarii ºi sã pun mâinile
la spate. Ieºim din celulã, el þinându-mã de mâinile întoarse la
spate. Trecem prin diferite coridoare dupã care intrãm într-o
camerã mare. Îmi scoate ochelarii. Camera în care mã aflam
era mobilatã luxos. În spatele unui birou stãtea o persoanã pe
care nu o puteam vedea, cãci îmi pusese lumina în faþã. Mi-a
spus sã stau jos ºi m-a întrebat cum mã simt. I-am spus cã
am fost bãtut, cã tot corpul mã doare ºi cã abia merg. Mi-a
spus sã nu am nicio grijã, cãci Constanþa este o sucursalã
„de-a noastrã“. Aici e centrala, ºi dacã nu ºtiu sã mã port îmi
va arãta ce înseamnã Centrala. A continuat spunându-mi cã
dacã sunt sincer, o sã fiu tratat ca atare. Mi se adresa pe
nume. „Uite, George, noi ºtim cã tu ai dat informaþii militare,
economice ºi în special despre toate vasele care intrau ºi
ieºeau cu cargoul lor din portul Constanþa“. I-am rãspuns cã
nu am dat niciun fel de informaþii nimãnui. Mi-a spus: „George,
tu eºti bãiat frumos ºi nu vreau sã stric asta. Ai sã vii la mine
ºi ai sã-mi spui cã am avut dreptate, dacã nu-mi spui acum,
pânã nu-i prea târziu“. Din nou i-am spus cã nu am dat
informaþii. „Ei bine, mã faci sã fac ce nu voiam“. A întins mâna
sub marginea biroului ºi a apãsat pe un buton. Uºa s-a des-
chis brusc. Au intrat doi gealaþi, m-au luat pe sus dându-mi
pumni ºi înjurându-mã în toate felurile. Când am ajuns jos am
putut sã vãd sub ochelari o caprã de lemn exact cum era ºi
cea de la Constanþa. Mi-au legat mâinile, mi le-au pus peste
genunchi, m-au aºezat pe caprã ºi au început sã mã loveascã
pe unde apucau. Când m-am trezit eram în celula mea ud
leoarcã. Probabil ca ºi la Constanþa, aveau cãldarea cu apã
la îndemânã. 

A doua zi am fost dus la persoana a cãrei faþã nu o vãzu-
sem când am fost adus aici prima datã. Acum la fel, lumina
îmi bãtea în faþã iar anchetatorul era dupã luminã. „Ei George,
am avut dreptate?“ I-am spus cã da. „Ei acum sã-mi spui cui
ai dat informaþii ºi ce fel de informaþii“. I-am spus: „Domnule
anchetator, am spus cã aþi avut dreptate, ca sã pun capãt la
toate torturile pe care mi le aplicaþi. Dumneavoastrã vreþi ca
eu sã inventez lucruri care nu sunt adevãrate“. „Du-te în
celulã ºi gândeºte-te. Când vei fi adus la mine vii cu adevãrul,
nu cu invenþii“.

Trecuserã trei sãptãmâni de când fusesem arestat, timp în
care am fost bãtut sã spun cã am dat informaþii fratelui meu.
Când mã duceau în beci, eram târât, tras de picioare, de pãr,
de unde apucau, pus pe capra de lemn ºi fiecare bãtãuº mã
lovea cât mai tare, de parcã se întreceau între ei. Niciodatã nu
am putut afla cum ajungeam în celula mea. Tot ce îmi amin-
tesc era intervalul de timp când eram târât jos în beci, cum
eram bãtut ºi atâta tot.

Când mã trezeam în celulã eram ud ºi cu dureri în tot cor-
pul. Am dedus cã bãtãuºii mã târau pe scãri în sus pânã la
celula mea. Nu ºtiam ce sã mai fac, cât voi putea sã mai rezist
torturilor pe care mi le aplicau, ce sã-i spun anchetatorului.
Prin capul meu treceau fel de fel de întrebãri ºi rãspunsuri,
despre care ºtiam cã nu erau bune pentru anchetatorul meu.
Dupã aproape o lunã de torturã, din nou sunt scos la anchetã.
Ca întotdeauna lumina era îndreptatã asupra mea, îmi bãtea
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direct în ochii, ca sã nu-l vãd pe anchetatorul aflat în spatele
ei, ºi ca întotdeauna când eram dus la el, cu ipocrizie mã în-
treabã cum mã simt. Iar eu îi dãdeam acelaºi rãspuns ca întot-
deauna: „Dupã cum vedeþi“. Fãrã sã mã întrebe dacã am ceva
de spus, mã anunþã cã voi fi dus într-o camerã goalã ºi „ai sã
fugi pânã la Constanþa. Când vii înapoi la mine ai sã-mi spui
cui i-ai dat informaþii ºi ce fel de informaþii“. A apãsat pe buton
ºi a intrat gealatul, mi-a pus ochelarii ºi m-a scos pe uºã.

De data asta nu m-au dus la celula mea. M-au dus într-o
camerã goalã de trei metri pe cinci. Persoana care m-a adus
aici mi-a scos ochelarii ºi mi-a spus sã încep sã alerg pânã
ajung la Constanþa. Dacã mã opresc mã va face el sã fug. A

strigat la mine „Miºcã!“ ºi a închis uºa. Cu toate durerile pe
care le aveam, ºi în special la tãlpi, am început sã merg. Uºa
se deschide din nou ºi insul îmi spune cu o voce rãstitã „Mai
repede!“. Eu încep sã merg mai repede. Vizeta de la uºã se
deschide la douã-trei minute. Uºa se mai deschise o singurã
datã, când individul îmi spuse: „Este ultima oarã când îþi spun
sã fugi, dacã mã faci sã mai deschid uºa, te scot ºi mergi jos,
unde ai mai fost“. M-am gândit cã nu-i de glumit cu ãºtia ºi  m-am
decis sã-i cer mã scoatã la anchetator. Am bãtut la uºã ºi
imediat a deschis uºa ºi mi-a spus în ºoaptã cã dacã mai bat
la uºã o sã-mi batã capul. Dar înainte de a închide uºa la loc,
i-am spus sã mã ducã la anchetator. M-a avertizat cã dacã nu
voi spune anchetatorului ce vrea el e vai de capul meu. A ieºit,
a tras uºa dupã el ºi s-a întors dupã câteva minute. Probabil
s-a dus sã-i transmitã anchetatorului dorinþa mea. Îmi pune
ochelarii ºi cu mâinile la spate mã conduce la anchetã. 

Intrãm în încãperea unde se afla anchetatorul. Îmi scoate
ochelarii. Stau jos ºi de dupã luminã anchetatorul îmi spune:
„Te-ai gândit bine, George?“. I-am rãspuns cã da. „Spune-mi
cui i-ai dat informaþiile?“. „Fratelui meu.“. „Ai mai dat cuiva
informaþii?“. „Da.“. „Cui?“. „Lui Ted Mathews.“. „Vezi, George,
cã am avut dreptate? Eu ºtiam asta, dar voiam sã aud de la
tine“.

M-a întrebat dacã mã doare spatele. I-am spus cã nu
numai spatele, ci ºi restul corpului, în special tãlpile. ªi-a dat
seama dupã vineþeala din jurul ochilor ºi cucuiele pe care le
aveam în cap. Mi-a spus: „Vei merge la celula ta, te odihneºti
ºi mâine mai stãm de vorbã.“. A apãsat pe buton, uºa s-a des-
chis, a intrat gealatul, mi-a pus ochelarii ºi am plecat spre
celula mea.

A doua zi am fost dus iarãºi la anchetã. De data asta voia
sã ºtie ce fel de informaþii am dat. I-am spus cã am dat infor-
maþii despre bunurile care erau încãrcate pe vasele comer-
ciale ruseºti din portul Constanþa, în special grânele. Între în-
trebãri ºi rãspunsuri, mai vorbeam ºi de altele. Timpul trecea.
La urmã m-a întrebat de unde ºtiu astea. I-am rãspuns cã era
foarte simplu. De pe terasa consulatului vedeam tot portul,
toate vasele care veneau, la ce danã erau trase de remorcher.
?tiam cã dacã trãgeau ºi ancorau lângã silozuri, înseamnã cã
încãrcau grâne. La fel vasele petrolifere veneau la danele
unde se încarcã numai petrol, iar dacã despre unele vase
comerciale nu eram sigur ce încarcã, intram în port, mergeam
la danele unde erau trase aceste vapoare ºi dacã nu puteam
afla dupã toate detaliile exterioare, întrebam un hamal.

„Adicã cum îl întrebai?“. „Foarte simplu, ce se aflã în reci-
pientele astea, atât de grele?“ chiar dacã nu erau grele. Le
spuneam sã aibã grijã sã nu facã hernie. Le ofeream câte o
þigarã ºi aflam tot ce voiam. 

Mi-am amintit cã o datã m-am dus sã vãd ce se încãrca
într-un vas rusesc. Se încãrcau saci albi. Nu îi încãrcau cu
macaraua, erau douã poduri improvizate, înguste de jumãtate
de metru, pe unul mergeau cei cu saci în spate care încãrcau
vasul, iar pe celãlalt pod se întorceau sã ia altele. Am intrat în
vorbã cu câþiva hamali ºi la fel i-am întrebat: „Nu vã rupeþi
spatele cu atâta  greutate?“. Unul dintre ei a început sã înjure
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ºi sã-i blesteme pe ruºi, spunând: „Noi nu avem ce mânca ºi
ei ne iau toatã fãina“.

Am înþeles astfel cã de data asta încãrcau fãinã, nu grâu,
însã a trebuit sã plec repede de acolo cãci mã puneam în
pericol.

„Pentru azi e destul, continuãm mâine.“, mi-a zis anche-
tatorul. A apãsat pe buton, a intrat gealatul, mi-a pus ochelarii
ºi am fost dus la celula mea. 

A doua zi, am fost din nou scos la anchetã, însã de data
asta dincolo de lumina îndreptatã în ochii mei, erau trei indi-
vizi, nu unul. Am început sã mã obiºnuiesc. Minþeam ºi cred
cã mã credeau. „Spune-mi, George, de unde ºtii atât de bine
portul Constanþa?“. „De când eram copil, cu alþii de vârsta
mea, intram în port. ªi luam ºi noi, de pe unde se descãrcau
nuci de cocos uscate, sau din vagoanele în care erau încãr-
cate. Ori luam un sac întreg din spatele unui hamal, care era
bucuros cã îl uºuram.

Cunosc portul Constanþa ca ºi oraºul Constanþa, în care
m-am nãscut.“ „Bine, bine, dar de unde ºtiai numele vaselor
ºi sub ce pavilion erau?“ „Aºa cum v-am spus, cu binoclul de
pe terasa consulatului. Afarã de asta, când distingeam
numele vasului, mã uitam în catalogul maritim Lloyd ºi ºtiam
sub ce pavilion este vasul, ce tonaj are ºi orice informaþie
despre acest vas.“ 

Dupã câteva ore de interogatoriu sunt din nou dus la celula
mea. Trecuserã cam cinci sãptãmâni de când eram la Mal-
maison. Tãlpile umflate au început sã mã mãnânce. Cu un-
ghiile am început sã rup pielea. Am scos de pe talpa fiecãrui
picior câte o mânã plinã de bucãþi de sânge uscat. Talpa mi-a
devenit foarte sensibilã. Au trecut trei zile fãrã sã fiu scos la
anchetã. A patra zi sunt dus la acelaºi individ care îmi spune
cã o sã fiu dus într-un loc unde o sã fiu anchetat pentru infor-
maþiile militare furnizate fratelui meu ºi lui Ted Mathews. 

În aceeaºi searã sunt luat ºi dus într-un loc necunoscut.
Aveam ochelarii puºi pe ochi. Totuºi puteam sã vãd pe sub
ochelari o mulþime de cizme. Mã gândeam ce se întâmplã, ce
vor sã facã cu mine. Sunt þinut de mâini ºi dus într-o încãpere.
De aici m-au luat ºi m-au dus într-o celulã. Mi-au scos oche-
larii ºi cineva mã întrebat dacã fumez. I-am rãspuns cã da.
Insul s-a dus ºi mi-a adus cinci þigãri ºi mi-a spus cã asta este
raþia pentru mine. 

Dimineaþa sunt scos la anchetã. Sunt adus într-o încã pere
destul de mare. M-au dus acolo fãrã ochelari ºi toþi cei aflaþi
în camerã erau ofiþeri superiori, de la cãpitan pânã la colonel.
Erau ºapte, toþi stând pe scaune, iar eu fiind aºezat în partea
opusã, pe alt scaun.

Întâi m-au întrebat cum mã cheamã, câþi ani am, numele
tatãlui, al mamei, câþi fraþi am ºi ce fac aceºtia în Anglia, câte
surori am. Dupã mai multe întrebãri de-astea, am fost întrebat
ce fel de informaþii militare am furnizat fratelui meu despre va-
sele de rãzboi ruseºti care fãceau manevre în Marea Neagrã
ºi erau vizibile chiar fãrã binoclu. M-au întrebat dacã am dat
cifre. Le-am spus cã nu le-am numãrat. „Dar aproximativ câte
erau?“ „ªaisprezece sau opt spre zece.“ „Ce fel de vase erau,
distrugãtoare?“ Le-am spus cã nu ºtiu ce fel de vase erau.

„Ce alte informaþii militare aþi dat?“ Le-am spus despre
unitãþile militare ruseºti care erau la acea datã în Constanþa.
„Pãi de unde ºtii ce unitãþi militare ruseºti erau în Constanþa?“
„Asta era foarte  simplu“. Când am spus cã era foarte simplu
toþi s-au uitat unul la altul. Am continuat spunând cã fiecare
vehicul militar rusesc avea o placã pe partea din spate unde
erau cifre ºi litere. Constanþa era plinã de maºini militare
ruseºti. Eu nu înregistram de douã ori aceleaºi numere. ªtiam
cã fiecare unitate militarã ruseascã are numãrul ei.

M-au întrebat apoi ce ºtiu despre sublocotenentul Traian
Ghiþeanu. La început am spus cã nu-l cunosc, însã când
mi-au spus cã fratele meu a fost naºul lui, atunci mi-am dat
seama despre cine mã întreabã. Le-am spus cã este cãsãtorit
cu o rudã de-a noastrã, mai îndepãrtatã. „Noi vrem sã ºtim ce
legãturi avea cu fratele tãu.“ „Eu nu ºtiu de niciun fel de
legãturi, afarã de  faptul cã era finul lui. Când venea la fratele
meu nu discutau decât chestiuni familiale“. M-au întrebat
dacã au stat la masã împreunã. „Mi se pare cã o datã, eram
acolo când au stat la masã.“ „Ce fel de vin au bãut?“ „Eu nu
cunosc vinuri“. „Ce culoare de vin s-a servit la masã?“. Nu
ºtiam de ce mã întreabã astfel de amãnunte. La urmã am
spus vin roºu, ca sã aflu dupã ce am fost condamnat, chiar de
la Traian, cã ºi el a fost întrebat ce culoare de vin a bãut cu
fratele meu. 

În acest nou loc de anchetã am stat vreo zece zile fãrã sã
mã mai scoatã la interogatoriu. De aici am fost luat ºi dus la
Uranus. Aici am fost pus într-o camerã mare unde erau
amestecaþi civili ºi militari. Regimul era strict, nu aveai voie sã
vorbeºti cu nimeni. Eram în aceastã camerã treizeci ºi cinci-
patruzeci de persoane. Pe mine mã mânca limba ºi vorbeam
când ºtiam cã paza nu era aproape de uºã ca sã se uite pe
vizetã. Însã ce nu ºtiam eu la acea vreme, erã cã în camerã
aveam turnãtori. 

Eram proaspãt arestat ºi nu cunoºteam viaþa de puºcãrie.
Era în camerã un subofiþer de jandarmi care bãtea la uºã sã
fie scos afarã. Nu ºtiam cã el ieºea ca sã toarne. Într-o zi sunt
scos din camerã, sunt dus într-o celulã goalã ºi trei militari se
nãpustesc asupra mea. Care mai de care loveau în mine ºi
spuneau: „Vin americanii!“ Este adevãrat cã eu vorbeam în
celulã, unde ne era interzis sã vorbim. Ba mai mult, încercam
sã încurajez pe unii care erau pierduþi ºi disperaþi cã nu vor
mai scãpa. Le spuneam cã în curând vom fi eliberaþi de
americani. Dupã ce am fost bãtut de paznicii de pe coridoare,
m-au aruncat în aceeaºi celulã.

Individul a fost scos apoi ºi dus în altã camerã unde avea sã
continue sã toarne pe alþii. Am aflat între timp cã nu numai eu
ºi Traian Ghiþeanu fusesem arestaþi. Prin came rele alãturate
erau ºi alþi colegi de-ai noºtri arestaþi odatã cu noi. Cu toþii eram
ºapte: Sami Sabah, funcþionar în portul Constanþa, Emil Brown,
funcþionar la agenþia de vapoare Solari, Costicã Dumitru, agent
de vapoare, dr. Pincu Clain, Paul Bandu, student la drept,
Traian Ghiþeanu, sublocotenent, ºi subsemnatul.

(continuare în numãrul viitor)
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Dincolo de unele asemãnãri fireºti, gãsim în „Rugul Aprins” elementele unei miºcãri construite la un moment dat
printr-un numãr suficient de participanþi, care s-au putut organiza concentric în jurul unor principii duhovniceºti clare
ºi distincte, scriind despre nemistuita flacãrã a “Rugului Aprins”. Exodul Vechiului Testament ne aduce o primã imagine
a unui rug etern aprins: ”Îngerul Domnului i S-a arãtat într-o flacãrã de foc, care ieºea din mijlocul unui rug. Moise s-
a uitat; ºi iatã cã rugul era tot un foc, ºi rugul nu se mistuia deloc”. Rugul Aprins, simbol al duratei creºtine, va constitui
esenþa miºcãrii spirituale româneºti: îndumnezeirea omului prin rugãciunea continuã în numele lui Iisus: „Doamne,
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-mã pe mine pãcãtosul.” Aceastã rugãciune urma sã-i uneascã ºi sã-i
întãreascã pe cei care au intrat în închisori, ca ºi pe cei care, tot ca în închisoare, rãmâneau afarã sub imperiul
teroarei, al supravegherii permanente, al fricii, al denunþurilor, al dezumanizãrii.

Rugul Aprins, ca miºcare duhovniceascã, a fost opera Pãrintelui ieroschimonah Daniil Tudor de la Schitul Rarãu -
Sandu Tudor - pseudonimul lui Alexandru Teodorescu, scriitorul ºi poetul care a înfiinþat, în 1932, la Bucureºti, revista
literarã „Floarea de foc” ºi, în 1933, revista „Credinþa”. Pentru început, Sandu Tudor dorea ca la Schitul Crasna de la
Gorj sã strângã mai mulþi intelectuali aplecaþi spre monahism, cu binecuvântarea mitropolitului Firmilian al Olteniei,
dupã cum este consemnat în Procesul Verbal de interogatoriu din 1958. El a implicat cãlugãri de la Antim, Rarãu,
Plumbuita, Cãldãruºani, Sihãstria, Putna, Vladimireºti, Viforâta, Tismana, Polovragi, mãnãstiri unde exista un aflux
enorm de credincioºi. Pânã la Rugul Aprins a mai existat o treaptã premergãtoare, dezvoltatã sub conducerea
Pãrintelui Daniil Tudor, pe atunci scriitor ºi ziarist: „Momentul Cernãuþi”, moment pregãtitor al evenimentului ºi al
miºcãrii duhovniceºti Rugul Aprins. „Rãscumpãraþi vremea, cãci zilele sunt rele” era motto-ul ce însoþea „Momentul
Cernãuþi”, un text profetic, care urma sã capete o dimensiune nouã: intrarea creºtinilor în catacombe. Despre
,,Momentul Cernãuþi”, numit „ªapte zile de priveghere”, fãrã de care nu se ºtie dacã grupul de la Mãnãstirea Antim din
Bucureºti s-ar fi nãscut vreodatã, Antonie Plãmãdealã spunea: „Din râvna unui mãnunchi de oameni cu carte, preoþi
ºi mireni, doritori de o adâncire ortodoxã mai mare ºi îmbunãtãþire spiritualã atât în parte, cât ºi de obºteascã trãire
creºtinã, prin deosebita înþelegere, ocrotire ºi binecuvântare a Înalt Prea Sfinþitului Tit, Mitropolitul Bucovinei, s-au
putut organiza: ªapte zile de priveghere în minunatã „cetate duhovniceascã” a Arhiepiscopiei Cernãuþilor”. 

Act de culturã, Rugul Aprins a fost deopotrivã un absolut experiment prin rugãciune, o miºcare duhovniceascã
definitã prin ea însãºi, despre care Lili Lemnaru (în Rugul Aprins - Un martor în faþa istoriei, interviu cu I.P.S. Antonie
Plãmãdealã) scria: „teologia Rugului Aprins înseamnã o cercetare de adâncime în viaþa Bisericii. o miºcare de adâncã
fineþe ortodoxã ºi niciodatã nu moare. Creeazã ºi oameni ºi destine ºi niciodatã nu poate dispãrea atâta vreme cât
existã creºtinismul în viaþã”. George Enache (în Ortodoxie ºi putere politicã în România contemporanã) descrie
activitatea Rugului Aprins ºi ”învinuirea închipuitã” de cãtre organele de securitate: ”Ei nu au rãspândit nici manifeste,
nu au instigat la revoltã, nu au organizat acþiuni revoluþionare. Ei ºi-au exercitat dreptul pe care, teoretic, orice român
îl avea, de a crede ºi de a-ºi practica credinþa religioasã în mod liber, dacã nu contravenea legilor statului”. Lumina
Rugului Aprins n-a putut sã fie stinsã din fiinþa celor care au aprins-o, chiar dacã au suferit surghiunul în Munþii
Moldovei, la Schitul Pocrov. Toþi cei ce au fãcut parte din Rugul Aprins au fost judecaþi ºi condamnaþi la închisoare. Au
urmat, rând pe rând, cei mai de aproape, apoi cei mai de departe. 

Poezia de dincolo de gratiile închisorilor comuniste, poezia Mãrturisitorilor pentru Hristos, a fost promovatã de
Vasile Voiculescu, Radu Gyr, Nichifor Crainic, Ioan Ploscaru, Traian Dorz, Sandu Tudor, Valeriu Anania, Alexandru
Mironescu, Costache Ioanid, Valeriu Gafencu, Vasile Militaru, Petru C. Baciu, Zorica Laþcu Teodosia. Suportând
prigoana închisorilor comuniste, poeþii au creat o literaturã a detenþiei, adevãrate imnuri ale vieþii ºi ale salvãrii, ale
redescoperirii umanului. “Religiozitatea” în aceste condiþii, nu a însemnat doar o raportare la dogma legatã de
convingere, de rit, ci a reprezentat o trãire, prin care se realiza fuziunea intimã între imanent ºi transcendent, între
mundan ºi divin. O relativ recentã Antologie a poeziei carcerale îi aparþine Ioanei Cistelecan, prin care autoarea re-
descoperã cititorului acest gen de poeme care impun o lecturã intens participativã. Prefaþa subliniazã convingãtor
relaþiile dintre poezie ºi rugãciune ºi conceptul de poezie-rugãciune: poezia este, dupã abatele Henri Bremond – „o
rugãciune care nu se roagã ºi care îndeamnã la rugãciune”; iar dupã L. Alonso Schokel – „un act reflexiv, o
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transfigurare a experienþei religioase în cuvânt”. Rutina experienþei carcerale devine o invocare a divinului, într-o notã
amalgamicã de revoltã ºi sfialã, de smerenie ºi împotrivire: „Scapã-mã, Doamne, de-aduceri aminte,/ aºa cum seci, vara,
puhoaiele,/ ºi nopþile mele aprinse despoaiele,/ cum, toamna, pãdurea o despoi de veºminte.” Identificarea trupului cu celula
rece ºi ostilã este blestemul vitregei stãri la care este condamnat: “ Cremene`n mine, `n osândã, `n omãt,/ muºchiul tãcerii sã
mã înece,/ furtunile dorului sã dea îndãrãt,/ rupte din piatra mea rece”. Spaþiul carceral este cel al formãrii ºi al de-formãrii.
Nicãieri în altã parte ca aici durerea nu poate deveni unica raþiune de a fi, de a percepe existentul, timpul mãsurându-se printr-
o singurã realitate organicã, aceea a suferinþei fizice ori morale. Celulã de Andrei Ciurunga redã imaginea celulei simbol a
crucii incarceratului: „Celula-i cruce, clipa carne – cui”, iar Ioan Andrei, în Celula mea, într-un registru constatativ, atribuie
celulei semnificaþia unei camere mortuare: „Celula mea-i toatã de trei paºi în lung/ ºi fãrã ferestre-nafarã,/ cu braþele-ntinse
pereþii-i-ajung/ e camera mea mortuarã”.

Poemele carcerale, documente mãrturisitoare tulburãtoare, valorizeazã meditaþia tensionatã a pierderii libertãþii, a
depersonalizãrii, precum poezia lui Ioan Victor Pica, despre care Cornel Moraru spunea cã „se naºte dintr-o situaþie limitã a
eului încarcerat”. În Sã mori adânc poetul carceral îºi poate transcende condiþia, identificându-se cu modelul christic: „Sã mori
adânc, puþin câte puþin/ Nevâzut, neºtiut sã mori./ O, virtute de a fi trufaº în faþa nimãnui!/ Sã nu poþi niciodatã sã-i ºopteºti
aproapelui:/ „ia ºi mãnâncã, acesta sunt eu”. Poezia, expresie culminantã a întâlnirii omului cu Dumnezeu, convertitã într-o
rugãciune în literaturã, a ajuns “sã ne hrãneascã ca o pâine a vieþii, sã fie viaþa noastrã realizatã în duh”, scria Sandu Tudor
în Dumnezeu-Dragoste. Poetul a primit prin poezie clipa de graþie divinã, darul cel mai de preþ de la Cel ce este Lumina lumii,
Calea, Adevãrul ºi Viaþa, talantul izbãvitor al versului, materializarea luminii divine, adevãr exprimat de Vasile Voiculescu în
Noul mag: „Nu mai aºtept lumina din afarã:/ O alta-n mine tainic s-a aprins/ ªi arde-n fund pojarnica ei parã,/ Vãpaie noaptea,
ziua stâlp de fum - / Cu ochii-ntorºi spre ea pornesc la drum”. Poezia carceralã rãmâne Logosul întrupat în istorie, mãrturisitor
de rug poematic nestins, o împlinire a subzistenþei personale, ca în versurile poeziei Logos a lui Ion Caraion : „Ajung cei ce nu
se grãbesc,/ Dãinuie cine ºtie s-aºtepte./ Mereu e altfel. Cunoaºterea e suferinþã./ Viaþa îºi urmeazã ei însãºi ca o apã
curgãtoare”. În exegeza româneascã, poezia examinatã din dublã perspectivã: tipologicã, pe de o parte, ºi gnoseologicã, pe
de altã parte, a reuºit sã redea sentimentul religios purtãtor al unui „trecut al durerii”. Puterea magicã a cuvântului în metafora
deschisã ºi hierofanie pregãteºte terenul pentru cercetarea sacrului în cadrul acestui gen de poezie: „ceea ce-i trebuie acestei
poezii, în primul rând este acel fior personal, unic” remarca Al. Cistelecan, într-un interviu în Reþeaua literarã.

ªtefan I. Neniþescu, poet de inspiraþie creºtinã, defineºte poezia creºtinã printr-un paralelism revelator: „Precum cuvântul
era la Dumnezeu ºi Dumnezeu era cuvântul, numai poezia are cuvinte, iar nu simple verbe, deosebirea totalã ºi de neacoperit
cu nimic este cã al lui Dumnezeu Cuvântul fiind, Cuvântul s-a fãcut trup, pe când în poezie, care este a omului, trupul se face
cuvinte”. Pãrintele Profesor Dumitru Stãniloaie, în Sfânta Treime sau La început a fost Iubirea, era de pãrere cã poezia nu
putea ocoli principiul Adevãrului întrupat în lume, invocat de aceasta pentru a înduhovnici ºi eterniza omenescul, afirmând cã:
“Iubirea fãrã de început ºi fãrã de sfârºit dã o mulþumire deplinã existenþei, deci o luminã”. În analogie cu Creaþia divinã, poezia
este o experienþã interioarã profundã. Poetul se cunoaºte pe sine însuºi prin creaþia poeticã, experimentând direct propriul sãu
univers. Este o cãlãtorie a spiritului dornic de absolut. Ernest Bernea nota: „experienþa poeticã este asemãnãtoare experienþei
religioase, dar nu se confundã cu aceasta; ele merg în direcþii diferite. Poezia prelucreazã ºi pânã la sfârºit exprimã misterul
universal, în timp ce religia merge direct în transcendenþã” . Aceastã delimitare conceptualã demonstreazã „învecinarea” celor
douã experienþe: poeticã ºi religioasã. Poezia „se împlineºte ca artã prin canoane formale, dar ea rãmâne, în fundamentele
ei, inspiraþie, cu izvoare în acea stare poeticã purã, care se învecineazã cu rugãciunea”, sublinia Ernest Bernea. Expresie a
liniºtii interioare datã de lumina divinã este Rugãciune pentru pace a lui Nichifor Crainic: „ În arena morþii, Dumnezeul meu,/
Fii ºi rãsãritul vieþii mele-apuse,/ Tu, rãcoarea celui ars pe rug, Iisuse”. În Limbajele durerii, Ruxandra Cesereanu remarca
faptul cã fiinþa umanã supusã supliciilor este un cuvânt care “se aratã, se spune, se ascunde ºi se dãruie corporal”; scopul
torturii era de “a dezarticula /.../, de a desface trupul din cuvântul sãu”. Trupul victimei devine o închisoare, care emite sunete
de durere, disperare ºi solitudine, ca în Sângele temniþei a lui Radu Gyr: „ ªi carnea mea trosneºte deodatã,/ din zãvoare
drãceºti,/ prind mãdularele sã se deschidã/ ca niºte uºi, ca niºte fereºti:/ - Intrã, sânge al temniþei, intrã,/ vino din funduri
nepãmânteºti,/ vino sã mã cotropeºti...”. Durerea trupeascã a victimei este „uºa”, „fereastra”, „gura” care, într-un fel sau altul,
vorbeºte. Poezia, uneori expresie a revoltei înãbuºite - devenitã o tulburãtoare litanie - s-a dovedit un mijlocitor între omul
carcerelor ºi Dumnezeu, rãmânând pentru cei care vor reuºi sã supravieþuiascã acestui infern una dintre puþinele opþiuni - ce
puteau asigura supravieþuirea mentalã, chiar ºi atunci când cea trupeascã devenea imposibilã. Suferinþa asumatã este condiþia
mântuirii celui întemniþat, redatã în Rugãciune pentru martiriu de Ioan Andrei: „...Pe roatã striviþi în supliciu,/ ca boabe de grâu
ºi de struguri,/ îþi dãm un suprem sacrificiu/ de inimi în flãcãri pe ruguri!” Poezia reuºeºte sã concentreze o întreagã lume într-
un spaþiu mic, lume care se deschide în faþa cititorului pe mãsurã ce acesta îi descifreazã înþelesurile, când forma inspiratã ºi
mesajul receptat provoacã senzaþia indescriptibilã în cuvinte. În Liturghie, Ioan Andrei reitereazã osânda apostolului christic
printr-o analogie cu sfânta liturghie: „În glas de clopot blãnd duios/ ce-ºi plãnge-n tremur nota,/ din slujbã m-a chemat Cristos/
sã-mbin cu El într-un prinos/ ºi Cina ºi Golgota”. Poeþii religioºi, hrãniþi din substanþa evangheliilor exprimate sub forma
alegoriei sau a parabolei, se întorceau cãtre sufletul strãmoºesc, reînviind armonia cuminte a pãmântului ºi încercata
frumuseþe a credinþei creºtine. Prezenþa în lirism a unui Dumnezeu autohtonizat este întâlnitã în versurile din Cântecul potirului
de Nichifor Crainic: „Când holda tãiatã de seceri fu gata/ Bunicul ºi tata/ Lãsarã o chitã despice-n picioare/ Legând-o cucernic
cu fir de cicoare;/ Iar spicele-n soare sclipeau mãtãsos/ Sã-nchipuie barba lui Domnu Cristos”
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Arhaicul spre care tinde poezia religioasã, admiraþia pentru tot ceea ce a creat mâna Tatãlui Divin reprezintã expresia de
credinþã materializatã în versurile religioase: “Vas de albastru plin cu mirul lunii/ Cerul nopþii calde-þi curge la picioare/ Popositã-
n stele - tinã cãlãtoare - / Lumea în imensul chip al rugãciunii”(Vasile Voiculescu). Iulian Boldea subliniazã cã „atitudinea
generalã a scriitorului e aceea de opoziþie, de înverºunare pãtimaºã care îºi depãºeºte uneori obiectul”. Poetul încarcerat îºi
împãrtãºeºte trãirea, încãrcãtura emoþionalã din spaþiul închis ºi ostil trupului, dar – în mod paradoxal - deschis ºi infinit de
prietenos sufletului dornic de libertate. În Ajutã, Doamne de Andrei Ciurunga este invocatã forþa de eliberare a celui
condamnat: „De-aici, dintre sfinþi ºi jivine,/ când umbrele serii se þes/ mã rog în genunchi cãtre Tine// ajutã-mã, Doamne, sã
ies!”. Poezia, uneori expresie a revoltei înãbuºite - devenitã o tulburãtoare litanie - s-a dovedit un mijlocitor între omul
carcerelor ºi Dumnezeu, rãmânând pentru cei care vor reuºi sã supravieþuiascã acestui infern una dintre puþinele opþiuni - ce
puteau asigura supravieþuirea mentalã, chiar ºi atunci când cea trupeascã devenea imposibilã. Suferinþa asumatã este condiþia
mântuirii celui întemniþat, redatã în Rugãciune pentru martiriu de Ioan Andrei: „...Pe roatã striviþi în supliciu,/ ca boabe de grâu
ºi de struguri,/ îþi dãm un suprem sacrificiu/ de inimi în flãcãri pe ruguri!” Poezia, dacã trece proba ne-timpului prin fascinaþia
pe care o poate provoca asupra celui ce vine în contact cu lumea autorului, generând o stare asemenea unei libertãþi fãrã
margini, îºi capãtã locul de autenticitate, cunoaºtere, apreciere, valorificare spiritualã. Edificator este poemul Am auzit cântecul
Pãsãrii unice a lui Tudor Sandu, ultimul poem în prozã scris în singurãtatea Rarãului, în 1958, cu doar câteva zile înainte ca
autorul sã porneascã pe drumul fãrã întoarcere al temniþelor comuniste. Descoperirea divinului este celebrare a comuniunii
divino-umane :” Iatã! se înalþã aºa de minunat, aºa de limpede, ºi rãsunã în atâta ecou încât pare cã lumea, marea ºi larga
Lume, toatã îl ascultã, firea toatã îl aude ºi îi rãspunde, îl aude ºi-l însoþeºte pânã sus de tot, la Dumnezeu”. Motivul poetic îl
ajutã pe creator ca ,,din matca lumii’’ sã ,,recheme” cuvintele. „În liniºtea lungã a clipei acesteia atât de înalte, fãrã voie îmi
închipui bucuria cereascã; fãrã de voie o descopãr acum, în pacea stãrii de rugãciune la care mã aflu ºi care mã stãpâneºte
deplin”. În mod paradoxal, liniºtea, în rugãciune, este trãitã prin puterea de înþelegere a tensiunii lãuntricului zbuciumat, prin
prea-plinul durerii ºi al speranþei, într-o mântuire ce nu va întârzia sã vinã: „O descopãr nu ca o oprire ºi înecare în simþire, nu
ca o pierdere a uitãrii de sine în extaz, ci ca o ascuþime de înþeles trãit, limpede ºi curat, ca o necurmatã ºi nemãrginitã suire
– tot mai apropiatã, tot mai crescutã – la inima cea tainicã ºi sfântã a Domnului”.

Prin intermediul poeziei este posi-
bilã evadarea în oniric, astfel încât
fiinþa încarceratã îºi poate retrãi trecu-
tul; rezultatul concret al acestui proces
de recuperare a amintirilor celor mai
fericite îl împinge spre graniþa atât de
firavã între real ºi nebunie, cazne
psihice datorate obsesiei anihilãrii
personalitãþii ºi a individualitãþii ante-
rioare. În Identitate de Radu Gyr sunt
surprinse aceste stãri din spaþiul
carceral: „ Acum o sutã de ani,/ am
avut un copil, o nevastã.../ Auziþi,
pãianjeni? Auziþi, ºobolani?/ Un copil,o
nevastã...// Când o fi fost fericirea
aceea/ cu umbre nepãmântene dia-
fane?// Înecuri, sfârºituri de lumi,
uragane,/ mi-au smuls odrasla,
femeia// Le-am uitat râsul, pãrul,
obrazul.../ Cum or fi fost ochii ei?/
Adânc luminaþi ca topazul/ Sau ca sin-
guritatea de grei?// Câte veacuri sânt,
câtã funingine,/ pânã la zâmbetu’ unui
prunc de omãt?/ L-am lãsat parcã de
mult, lângã o minge/ într-un basm îndãrãt...// Sã fie o sutã, douã, cinci sute de ani? (...)/ sânt nu ºtiu cine...// departe, odatã,
m-oi fi chemat oarecum,/ oi fi avut vârstã si-un chip oarecare.../ Aici împlinesc sute de ani la’ntâmplare,/ ºi faþa mea e de fum”.
În acest teritoriu al groazei, identitatea umanã realizeazã necesitatea stringentã a raportãrii la spiritualitate ca singura
întoarcere la sacru ºi la credinþã, unica soluþie mântuitoare. Înfãþiºarea christicã se împleteºte cu o serie de analogii dureroase
între soarta celui rãstignit ºi cea a întemniþatului, schimbând de la început semnul ceremonialului. As’noapte, Iisus… al lui
Radu Gyr capãtã integral forma unei epifanii triste, în care melancolia grea întunecã bucuria miracolului. Din apariþia christicã
misterioasã rãmân doar câteva urme, restul fiind doar o inventariere a suferinþelor actuale ale celui care se vede în
imposibilitatea de a converti ritualul oniric în modalitate de anihilare a condiþiei reale: “ As` noapte Iisus mi-a intrat în celulã/ O,
ce trist, ce înalt era Crist!/ Lun-a intrat dupã El în celulã/ ºi-l fãcea mai înalt ºi mai trist// Mâinile Lui pãreau crini pe morminte/
ochii adânci ca niºte pãduri/ Luna-L spoia cu argint pe vesminte,/ argintându-I pe mâini vechi spãrturi.//M-am ridicat de subt
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pãtura surã:/ - Doamne de unde vii? Din ce veac?/ (...)/ Pe glezne-avea umbre de rãni ºi ruginã,/ parcã purtase lanþuri,
cândva.// Când m-am trezit din grozava genunã,/ miroseau paiele a trandafiri”. Poem al evadãrii într-un spaþiu al miracolului
revelãrii divinului, As’noapte, Iisus devine confesiune justificatã a unei raþiuni psihologice dureroase, o „fenomenologie a
sufletului” relevat, dupã cum l-ar numi Bachelard. Transcendentul devine ,,palpabil” sub forma graþiei care se întrupeazã din
înalt. În Laudã de Nichifor Crainic omul se simte receptacol al unei transcendenþe coborâtoare: „De tine mi-e foame, de tine
mi-e sete,/ Fac dârã din umbrã acestei planete/ Cu spumã de soare pe creste;/ ªi/n spaþiul credinþei gustând veºnicia,/ Din
pulberea lumii îmi strig bucuria/ Cã sânt întru Cel care este”. El nu se vrea singur în faþa unui Dumnezeu autohtonizat care
impresioneazã prin omniprezenþã. Mihaela Mancaº evidenþia faptul cã poezia este ea însãºi rugãciune, iar simbolurile
religioase ºi biblice constituie ,,categoria figurii cea mai numeroasã ºi mai semnificativã”, dupã cum reiese din versurile poeziei
Cântecul potirului de Nichifor Crainic: „ ªi iatã potirul la gurã te-aduce,/ Iisuse Cristoase, tu jertfã pe cruce,/ Hrãneºte-mã,
mamã de sfânt Dumnezeu,/ Ca bobul în spice ºi mustu-n ciorchine/ Eºti totul în toate ºi toate prin tine,/ Tu pâinea de-a pururi
a neamului meu”. Scrisul poetic a fost convertit în martor al tensiunilor comune unui întreg neam, al suferinþei, al terorii
deghizate, al camuflãrii Adevãrului celor vãzute ºi nevãzute. Chiar ºi atunci când pare a se îndoi de grija divinã, poetul ºtie cã
prezenþa lui Dumnezeu nu poate lipsi din spaþiul închis al carcerei. Rugãciune pentru osândiþii cãzuþi a lui Andrei Ciurunga
ilustreazã divinul rãbdãtor care ºtie sã asculte vocea unui “noi” colectiv: „Primeºte Doamne, fumul rugãciunii/ ce se înalþã
tremurând în grai/ ºi urcã sus, pe scara lunii,/ spre scaunul pe care ºtim cã stai”. Mântuirea pentru cel din temniþã nu e o
speranþã, ci o experienþã. Nu e o perspectivã condiþionatã a existenþei, ci mediul cert al acesteia. Sergiu Mandinescu, în poezia
Amin, puncteazã singularitatea aceluiaºi “noi” stigmatizat al aleºilor suferinzi: ”De-aº avea o aripã de înger/ ºi cernealã de
bezne,/ poate atunci mi-ar fi mai lesne/ sã mã adun din toate risipirile,/ sã-mi aºtern amintirile/ ºi sã spun tuturor de ce sânger”.
Poemul Tãcere a lui Radu Gyr ilustreazã portretul moral al celui întemniþat, o întoarcere în timp a imaginii Celui rãstignit
cândva: „Din tot ce ne-a mai rãmas aieve/ acest zid grav, aceste dreve,/ Crunt ferecaþi în piatrã surã,/ cu pumnii strânºi, tãcem
din gurã/ Strângând din dinþi, primim de-a valma/ scuipatul, fierea ºi sudalma,/ Când ne-mbrâncesc ºi când ne-njurã, cu pumnii
strânºi, tãcem din gurã”. 

Prin rugãciunea curatã, în Rugã din celulã de Radu Gyr, se întoarce “focul dumnezeirii”; poetul simte energia liricã cu totul
ieºitã din comun a rugãtorului: „Doamne, nici pieptul, nici ochii, nici gura/ nu vor sã/i mai rabde pojarul./ Mã zvârcolesc ca pe
plitã þiparul,/ atât de cumplitã-i arsura...”. Prin pãstrarea unei speranþe aproape incredibile în mântuire, se realizeazã acel
“dincolo” de înþelegerea umanã, precum în Rugã a lui Radu Gyr: „Dã-ne, Doamne, mântuirea/ pentru jertfa ce-am adus/ ºi ne
curmã sângiuirea…/Dã-ne pacea ta de sus!// ªi ca semn de împãcare/ odihneºte morþii lin./ De veghe la fiecare/ dã-le,
Doamne, câte-un crin”. Salvarea nu exclude dorinþa de anulare a umilinþei fiziologicului. De cele mai multe ori reacþiile ºi
nevoile cãrnii sunt enumerate în cele mai vii detalii prin discursul liric, devenind emblematice note ale existenþei carcerale. Ioan
Victor Pica transcrie, în Lasã-mi rãnile, Doamne!, însemnele torturii, tocmai din dorinþa de a reda durerea vie, sfâºietoare a
condamnaþilor: „Lasã-mi rãnile Doamne!/ Lasã-mi-le-n carne, lasã-mi-le-n vers”. În Prefaþa la cântecele din temniþã a lui Radu
Gyr se circumscrie în cheie liricã suferinþa fizicã devenitã unica mãsurã a temporalitãþii umane: ”În aprigele mele belciuge,/
piatra mã`nfulecã, fierul mã suge,/ În bezne m`afund, zi de zi, ºi`n urât,/ întâi pân` la glezne, apoi pan` la gât// Curând o sã-mi
treacã de gurã, de frunte,/ lespedea temniþei cu gângãnii mãrunte/ ºi-am sã dispar în grozava ei guºã,/ în mugetul ei subteran
ºi` n cenuºã”. Acest poem este, probabil, cel mai brutal document al suferinþei carnale într-o stare de agonie. Suferinþa
fiziologicã apare ºi în versurile Cântec al foamei a lui Nichifor Crainic: “De voi fi fost cândva ciorchine,/ Sânt azi o boabã
stoarsã-n teasc./ În flãmânzenia din mine/ Turnaþi o zeamã ºi renasc//…În þara turmelor ºi-a pâinii/ Eu zac pe lingurã ºi blid,/
Lãsaþi-mã sã cin cu câinii/ Ori sã cerºesc pe lângã zid “. Împuternicit de ,,instanþa scripturalã”, prin puterea rugãciunii, poetul
devine purtãtorul de cuvânt al condamnaþilor. Depãºindu-ºi suferinþa individualã, îºi asumã o dublã condiþie - de individ ºi de
reprezentant al unei mulþimi cu patimi similare - ca în poezia Rugãciune din amurg de Nichifor Crainic: “ Pe morþi în rugãciune
de searã mi-i culeg/ Aceºtia sânt, Doamne, iar eu printre morminte./ Au fost în ei avânturi ºi-au fost pogorãminte./ Puþin în
fiecare, în toþi am fost întreg”. Poetul reuºeºte sã transgreseze un terestru obscur, un terestru al terorii generalizate. Nichifor
Crainic a fost considerat „poetul nostru creºtin prin excelenþã, cum este Paul Claudel, poetul creºtin francez prin excelenþã sau
Rainer Maria Rilke, poetul creºtin german prin excelenþã”.

În Dreptul la memorie a lui Iordan Chimet, Nichor Crainic afirma: “ Spiritualitatea însemneazã viaþã în duh ºi artã în duh ºi,
cum forma consacratã ºi concretã a spiritualitãþii e Biserica, noua orientare însemneazã viaþã ºi artã întru Duhul Sfânt.” .
Acesta este un mod de a comunica cu Dumnezeu, iar poetul alege ceea ce s-ar putea numi ,,gândirea simbolicã”, reuºind,
prin constanta teologicã a metaforelor biblice, sã reuneascã, într-un mod original, bucolicul ºi evanghelicul ca idee ºi ca artã.
În Rugãciune pentru osândiþi de Andrei Ciurunga, prin litania poetului în numele tuturor celor „prãbuºiþi sub cizme ºi sub
norme”, se fac auzite ºoapte sau chiar toate celelalte voci ale terorii comuniste: „îngenunchind în lanuri sângerate/ sau la troiþe
scunde de trifoi,/ se roagã, Doamne, într-un glas cu noi/ un neam întreg de frunþi însângerate”. Irina Mavrodin, în Poezie ºi
rugãciune, considera cã rugãciunea este o gândire care cautã cu inima ºi cu toatã fiinþa dincolo de un conþinut, ca o roatã
heruvinicã: „eu dorm ºi inima mea vegheazã”. 

Sensibilitatea metafizicã, sentimentul religios, aspiraþia spre „dezmãrginire”, spre etnic au fost factori liant în poezia Rugului
Aprins. Simbolismul religios ca ,,limbaj universal” uneºte, precum muzica ºi pictura, divinul cu umanitatea. Spiritualitatea
româneascã nu este o sintagmã lipsitã de conþinut. Arta cuvântului, a imaginii ºi a sunetului a oglindit specificul credinþei drept-
mãrturisitoare ce a caracterizat spaþiul naþional.

91

D LLestine iterare



D LLestine iterare

92

D
O

R
EL

SC
H

O
R

(IS
R

A
E

L)

Nu sunt puþini pictorii care ºi-
au intitulat câte un tablou, chiar
aºa, “curtea din spate”. Adicã
locul opus faþadei, unde dispare
atmosfera ºi haina de sãrbã-
toare, cartea de vizitã sau bla-
zonul de respectabilitate. Curtea
din spate este universul simplu
al omului, spaþiul intim ºi familial,
mai reprezentativ adesea decât
haina de galã. 

Mai întotdeauna, înapoia
subiectului ales se afla o moti-
vaþie, o întâmplare. Prietenul
Moni Leibovici, artist al pene-
lului, a pictat o serie întreagã de
tablouri pe aceastã temã. Mi-a
relatat cã subiectul l-a preocupat
multã vreme, din momentul
când familia sa înstãritã, emi-
grata din Bulgaria cu multe
obiecte, bagaje ºi mobile, a

primit o locuinþã de numai douã
camere într-o periferie. În Israe-
lul acelor vremuri, douã camere
erau un lux, aºa cã li s-a pãrut
firesc sã abandoneze lucrurile în
ogradã. Mai puþin copilului Moni,
viitorul pictor, rãmas cu imaginile
acestea pe reþinã. 

Yehoshua Grossbard, un
pictor nãscut în Polonia, s-a
“specializat” în peisaje urbane.
El s-a fãcut remarcat prin cro-
matica deosebitã a lucrãrilor
sale. Dominate de un galben
solar, de nuanþele calde ale
culorilor de pãmânt, aproape
toate pânzele sale înfãþiºeazã
ziduri interioare, scãri de ser-
viciu… Ansambluri lipsite de
perspectivã, dar nu lipsite de cir-
cumstanþe ezoterice, cã o alter-
nativã la realitate. Întorcându-ne

în biografia omului, putem bãnui
speranþele sale de viitor, într-o
vreme când zidurile erau reci ºi
duºmãnoase.

Personalitate semnificativã în
arta plasticã româneascã, Camil
Ressu a abordat adesea teme
rustice, vederi de la sate, þãrani
la munca câmpului. El a surprins
o lume simplã, trudita, cinstitã.
Þãranii la moarã, aºteptând în
curtea din spate ºi stând la
taclale, iatã un motiv tradiþional,
tratat de pictor cu simpatie. Stilul
sãu distinct, caracterizat prin
detalii implementate, sugereazã
o lume emblematicã, reprezen-
tativã.

O pânzã deosebit de valo-
roasã, de o remarcabilã expre-
sivitate coloristicã a pictat ªtefan
Luchian. ”Spãlãtoreasa”, este o

CURTEA DIN SPATE
UN SPAŢIU FAMILIAL

Camil Ressu Grossbard Yehoshua Moni Leibovitch
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FIECARE ARE O ȘANSĂ
• Dacã nu ai pãrerile tale, poþi avea orice pãrere.
• Unora nu le place munca, dar nici pâinea.
• Nu poþi obliga pe nimeni sã fie mai inteligent decât este.
• I se oferã fiecãruia o ºansã, mai ales celor care o rateazã din start.
• Cine nu are nici o treabã, nu-ºi vede capul de treburi (Zoltan Terner).
• Când nu am nici o ºansã, renunþ cu generozitate.
• Educaþia e scumpã ºi nici nu prea renteazã.
• Câte unul nu ºtie sã piardã…Dar ºi mai mulþi nu ºtiu sã câºtige.
• Când demnitatea se altereazã devine orgoliu…
• Complimentele deºtepte sunt prompte (Andrei Bacalu).
• Nu eºti ce scrie pe tricou.
• Volumele de memorii ar trebui prefaþate de medicul de familie.
• Câºtiga ºi el o pâine, douã, ºapte, nouã…(semi-folclor).
• Situaþie: Îi strigã lui frate-su “fecior de curvã”…!
• Florile fac grãdinã, nu gardul din jur (din colecþia nemþeascã a lui Nae Cernãianu).
• Un punct în loc de virgulã îþi poate schimba destinul. ªi invers, tot.
• Are dreptate…! ªi la ce îi ajutã?!
• Nu poþi fi subtil oricând, ºi nici cu oricine.
• Nu de mediocritate mã tem ci de competenþele ei…
• E în firea omului sã punã în “adormire” amintirile neplãcute (Mircea Radu Iacoban).
• Blestemat în numele Domnului… Cum dracu’?
• Decât nimica, bunã ºi Anica (folclor pervers).
• Bancurile cu blonde sunt rãspândite de brunete.
• Ce nostalgii aveam noi pe vremuri ºi ce nostalgii aveþi voi acum!!

compoziþie centratã pe o femeie de
la þarã sau de la periferia unui oraº
care, în curtea din spatele casei
întinde rufele spãlate.. Cromatica
optimistã traduce, în maniera
realistã dar poeticã, frumuseþea

muncii ºi a traiului cotidian.
Miriam Cojocaru se lãsã atrasã

de peisajul urban, uneori numai atât
cât se poate vedea prin fereastra
bucãtãriei unui apartament de bloc
obiºnuit. Ea descoperã verdele

copacilor ºi petele de soare în
spaþiul strâmt al curþii din spate,
clãdind imaginea din contraste de
umbrã ºi lumina. Paleta, numai
aparent sobrã, se încarcã abil prin
tonuri discrete, de calm ºi poezie. 

MIRIAM COJOCARU -
The courtyard 1

MIRIAM COJOCARU -
The courtyard 2 ªtefan Luchian



Har
În luminiºul dintre gânduri,
Bat cu-ndrãznealã douã scânduri,
Sãdesc acolo câte-o floare
ªi-apoi un rãsãrit de soare

ªi pun altoi de lãmâiþã,
Apoi un suflet de fetiþã,
Zambile roz ºi busuioc
S-aducã inimii noroc,

ªi fac un gard doar din cuvinte
Sã ia confraþii toþi aminte
Cum se clãdeºte-o casã nouã
Când þi-este sufletul de rouã.

Iubirea-i un izvor
Vreau sã scriu pe cerul lunii
Cu flori albe de petunii,
Vreau sã scriu cu ghiocei
Pe ierni grele cu cercei,

Þipãt încropit în noapte,
Litere nedescifrate,
Vreau sã scriu bolþi de cuvinte,
Frunze galbene ºi sfinte,

Dimineþi de bob de rouã,
Vreau sã scriu în lunã nouã,
Vreau sã scriu în tine, dor,
Cã iubirea-i un izvor!

Ca pe-un fir
Ca pe-un fir ne toarce clipa, ca un caier, viaþa toatã
Îºi împuþineazã tortul în a vuietului gloatã.
Ne mânjim cu praf de stele, credem cã devenim zei
ªi ne închinãm, în parte, la atâþia dumnezei.

Dorim soarele sã-l prindem, raze sã-i furãm tiptil
ªi pãmântul de sub tãlpi ni se pare cã-i puþin.
Luna când pe boltã suie ni se pare cã-i a noastrã
ªi am fereca în curte, chiar ºi-ntinderea albastrã.

Ne zidim palate scumpe, poleite cu cristale,
Cãci uitãm de-a noastre zile care sunt tot mai amare.
Aroganþi cât se cuvine ºi orbiþi de bani ºi slavã,
Noi uitãm în orice clipã de a vieþii grea otravã.

Veºnic ne dorim fotoliul cel mai scump ºi cel mai mare,
Ne-mbãtãm doar cu iluzii, cãci moartea e-n fiecare.
Când credem cã stãpânim tot pãmântul laolaltã,
Ne trezim într-o clipitã drept pe lumea cealãlaltã.

Drum greu
Umblãm hipnotizaþi de veºnice-ntrebãri.
Fantomele încep sã ne alunge
ªi apucãm pe palide cãrãri
Nu lacrimi în cuvinte-avem, ci sânge!

Ne rupem, osteniþi, ºi zdrenþele murdare.
Suntem pãpuºi zvârlite fioros.
E-adevãrat sau doar ni se nãzare
Cã-n jurul nostru, nu mai e frumos?

E totul un regret
Azi, toate-n lume sunt doar lungi regrete.
N-am bãnuit s-avem de ele parte.
Am zgâriat cu unghia-n perete
Sã ne topim, ca ceara, pân’ la moarte?

E totul invers, mã apucã sila.
În jurul meu, se pângãresc nerozii.
La uºa noastrã, se aºterne mila
ªi-n ghenele murdare, se nasc plozii.

La colþ de stradã, se adunã dracii.
Umblã-n neºtire haitele pãgâne
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ªi muribunzii-ºi numãrã colacii
În jurul nostru, soarele apune.

E totul un regret, regret masiv.
De-abia mai dibuim, orbiþi, luminã
ªi porii lumii, iatã, se închid
Nu o cunosc deloc, îmi e strãinã.

Dac-am putea sã emigrãm în cer,
Sã stãm la focul stelelor plãpânde,
Sã nu ne parã drumul efemer,
Sã fie vis înaripat oriunde…

Mã plimb prin destin
Mã plimb prin destin ca pe-o plajã pustie.
Hai, iubito,þine-mã de mânã ºi taci.
Mã simt uneori ca-ntr-o grea colivie,
Alteori, sunt pe câmpii întinse de maci.

Pãrinþii noºtri sunt de mult în cer
ªi pâinea ce-o muºcãm nu-i româneascã.
De dor, pe-aceasta o-nmuiem în zer,
Lãsãm speranþa-n suflet sã ne creascã.

Eu sufãr c-am pierdut tot ce e sfânt.
Debusolaþi, ne-nfiorãm spre searã,
Nu ne mai curge miere pe pãmânt
ªi-n zare, crinii-s pregãtiþi sã moarã.

Searã de decembrie
Stau în casã, lângã foc,
Lemnele trosnesc, se ard,
Vai, ce bine e, ce cald!
Timpul însã nu stã-n loc.

Limbile la ceas gonesc,
Norii iasã, fug, se-adunã,

Cerul nu mai are lunã,
Clipele se rãtãcesc.

Oraºul, un tablou
Atâta ger alunecã pe zare,
Biciul iernii bate fioros.
Pomii duc zãpezile-n spinare.
E oraºul un tablou frumos.

Mi se pare cã strivesc sub tãlpi
Stelele ce-s albe diamante,
ªi-au cãzut luceferii în gropi,
Hai, iubito, sã le luãm pe toate.

Suntem beþi de-atâta alb sticlos,
ªoaptele se pierd în depãrtare,
E oraºul un tablou frumos,
Pomii duc zãpezile-n spinare.
Eu port în suflet

Eu port în suflet, casa cu pridvor.
O am cu mine, mi-este-atât de dragã!
Cu geamuri nalte, poleite-n dor,
ªi curtea casei, tot atât de largã.

Eu port în suflet pe pãrinþii mei
ªi-aud cum sunã orologiu-n tindã.
Miros în curte, florile de tei
ªi ochii minþii-ncep sã se aprindã.

Eu port în suflet, anii de demult.
Aud þipând copilul de-altãdatã.
Un cântec din salcâmi tot mai ascult
ªi-atunci când dorul vine, bat în poartã.

Muzeu
În fiecare-i un muzeu strãvechi.
E viaþa retrãitã-n amintire.
Sunt exponate fãrã de perechi,
Mai vechi, mai noi, mai pline de iubire.

În fiecare, este-un plug pe brazdã,
Sau un mãnunchi cu secera în ea.
În fiecare, este-un suflet gazdã,
În fiecare-o adiere grea.

O vatrã-n care mama coace pâine,
Sau un ogor cu grâul alb, curat.
În fiecare, este-un azi ºi-un mâine,
Dar mai ales, un ieri împovãrat.

Muzeu-acesta e mai sfânt din toate.
Strãbunii noºtri sunt prezenþi mereu.
L-am dãltuit cu sufletu-ntr-o carte
ªi vreau sã-l urc în cer, la Dumnezeu.

Dora Groza
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Directorului de la OBSERVATORUL:
Cine este bre feciorul

Ce rãspunde mereu... pronto?
Pãi...este OBSERVATORUL
Lui nea PUIU - din Toronto!

#
Scriitoarei Felicia Mihali:
Este bunã precum brânza

Ce vizibil o iubesc
Însã îmi scade osânza

Când pe dânsa - o citesc!
#

Poetului soldat LICÃ PAVEL:
Mic la stat, mare la scris,

Dar toþi cititorii cicã
Chiar ºi Dumnezeu i-a zis:
S’trãiþi... pace þie - LICÃ!

#
Unei stripteuze românce:

Dânsa goalã dãnþuieºte
ªi-i pare viaþa seninã
Dar mãicuþa o fereºte

Sã nu-i vinã în prag... plinã!
#

Neobositului Eugen Caraghiaur:
Nu-i gãsesc vreun alt cusur

ªi nu-l critic pe la spate,
Dar acest Cara-Ghiaur

Ne-ntrece-n...longevitate!
#

Prolificei Ionela Manolescu:
Nimeni taina nu-i cunoaºte.

Are ea vreun Cupidon
ªi-astfel, an de an ni-l naºte
Pe pruncul Francois Villon!

#
Vaºnicului jurnalist Adi Ardelean:

O duce cam câº cu scrisul
Cã prin viaþã e constrâns

În a respecta dichisul
De-a fin veci de râs...sau plâns!

#

Prof. J.B. a-nvãþat româneºte:
Jaques Bouchard, minte adâncã,

Ne vorbeºte-n fraze pure,
Încã el nu ºtie - încã,

Precum mandea... sã înjure!
#

Savantului Cãtãlin Stoichiþã:
ªtim, cauþi mereu, de-o viaþã,

Noi valenþe, mari minuni,
Dar în mintea ta-ndrãzneaþã

N-ai gãsit ºi... gãrgãuni?!
#

Scriitorului Ioan Barbu, la supãrare:
Bãtrânul bard cloceºte
Ca ºoimul - singuratic
ªi-acum ne ocãreºte

La Vâlcea...pe jeratec!
#

Temerarului Pompiliu Manea:
A dat înconjurul lumii

Ardeleanul, cu opinca,
Dar l-au ameþit, acasã
ªi gloria...ºi palinca!

#
Prolificului poet Alex Cetãþeanu:

De-un timp publicã-n francezã.
Eu - gelos sunt, evident

ªi doresc sã-i creascã-n frezã
Vreo trei fire...de talent!

#
Mie, la 73 de cotolani:
Am slujit o viaþã fusta,
Cânt femeia-n infinit

ªi vã spun unde e ºusta:
Sunt tânãr...cãsãtorit!

#
O provocare campionului Bute:

Îi propun o-ncãierare
ªi-l doresc în ring mereu.

Vreau sã vãd care-i mai tare:
Ghioaga lui sau...capul meu?!

MIGRENEMIGRENE
ÎN CATRENEÎN CATRENE
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Doi autori – douã cãrþi. Autorii la care mã refer sunt
Ioan Barbu ºi Ion Andreiþã. Cãrþile în discuþie, douã
proaspete apariþii în vitrina Editurii Dacia XXI din Cluj-
Napoca: „Centrul lumii”, respectiv, „Minunea de a fi”. 

Nu are de ce sã mire pe nimeni preferinþa editurii
clujene. Pe mine, oricum, nu. Avem în faþã doi scriitori
pe care îi leagã multe. Sunt amândoi nãscuþi în judeþul
Olt, primul în localitatea Corbu, celãlalt în Perieþi. Au
absolvit Filologia. Au îndelungi stagii de activitate ºi
memorabile apariþii în coloanele presei româneºti.
Ceea ce nu înseamnã cã îi putem confunda. 

La mine în sat, în Cartojani de Vlaºca, celui nãscut
înaintea ta – frate, vãr, vecin – îi vei spune toatã viaþa
Nenea. Rechem acest detaliu, la urma urmei o lege
nescrisã, acum când am a mã decide cu cine sã încep
prezentarea aleºilor mei de azi. Detaliul menþionat în
fraza de dinainte mã scoate din încurcãturã. Ioan
Barbu e mai rãsãrit ca ani (dreptu-i, doar cu unul
singur) dar cum toþi îi spunem de multã vreme Nenea,
mã conformez. ªi prin aceastã carte, „Centrul lumii”,
Nenea îmi apare drept un haiduc rãtãcitor încolo ºi
încoace, presat de gândul sã ia de la alþii ºi sã ne dea
ºi nouã din zestrea cu care se întoarce de pe drumuri,
de regulã lungi, obositoare ºi pline de imprevizibil. Cu
condeiul la oblânc ºi cu mâna streaºinã la ochi, înghite
distanþele purtat de bidiviul adjudecat pentru sine ºi
numit într-un fel anume, sã zicem Miºu, din povestirea
sa „Nea Vichentie”. Ataºate scãrilor, de o parte ºi de
alta a ºeii, bãtutã în pietre scumpe, se leagãnã în
mersul ºãgalnic al lui Miºu – când la trap, când la
galop, nu-i aºa? – câte o desagã fermecatã. Una
conþine verbe de tot felul, substantive ºi adjective,
prepoziþii, conjuncþii. De partea cealaltã sunt
îngrãmãdite de-a valma instrumentele de lucru fãrã
de care adunãtorul ºi depozitarul de informaþii nu
ar fi în stare sã comunice, sã transmitã, sã se lege
de semeni. Sunt vehicule informaþionale prin care
ne ajung din urmã ceea ce cãlãreþul încredinþeazã
hârtiei pentru noi: reportajul, documentarul,
interviul, povestirea. 

Haiducul îºi joacã murgul unde vede cu ochii, se
înfruptã cu voluptate din bunãtãþile la vedere ºi
odatã ajuns la loc de popas, sub acoperiº de han

primitor, purcede la treabã. Scrisul lui Ioan Barbu
este precum îi e firea – lin curgãtor, lipsit de ºovãiri,
parfumat cât încape ºi, dincolo de toate, captivant. 

Paginile cãrþii lui Ioan Barbu au meteahna de a te
prinde de mânã ºi de a nu-þi da drumul pânã ce nu ºi-
au terminat spusele cãutate în contul tãu, aproape sau
la mare distanþã de casã. Este o proprietate care nu ne
prinde pe unii din noi. Se poate scrie reportaj cu tonul
savant, în fraze eliptice ºi ermetice. Citim reportaje
sforãitoare, dominate de cliºee ºi lucruri comune. Se
scrie reportaj de cãtre cei care îºi cunosc auditoriul cu
bunã mãsura ºi pricepere în a-l îmbogãþi pe apropiatul
tãu cititorul. O luptã-i viaþa, deci te luptã, cu dragoste
de ea, cu dor, zicea cândva poetul. Nenea Barbu este
stãpânit de aceastã dragoste ºi de dor în toate câte
face ºi, ca ºi cum s-ar ºti înregimentat într-o formaþie
de luptãtori pentru dreptate în lume, nu ezitã sã lase în
urmã dunga plinã de frumuseþe a câºtigãtorului la
loteria vieþii. Pentru cã te poþi considera un învingãtor
sã ajungi ºi sã vezi toate cele adunate în calea ta prin
vetre de istorie ºi culturã fãrã asemãnare, prin Europa
ºi dincolo de Ocean. 

„Centrul lumii” este doar una din acele pravili pe
care autorul le-a destinat confesiunilor sale de
umblãtor la curþile dorului. ªtie ca nimeni altul trãirile
românismului de dincolo de graniþã, soarbe cu
încântare ºoaptele aduse de cei plecaþi din vatra naº-
terii, le ascultã romanþa depãrtãrii, ni-i aduce aproape
cât sã-i recâºtigãm ca fraþi ºi surori. Pronunþã cu evla-
vie ºi respect nume întâlnite, le provoacã mãrturisiri de
farmec, ne aduna ÎN PREAJMA LOR CÂT SÃ DESCO-
PERIM ªI UNII ªI ALÞII CÃ NE AVEM DE NEAMURI.
NU-MI SCAPÃ DETALIUL CA ÎNAINTE DE A PORNI
CU TRENUL ÎN ZORI SPRE MAREA ALBASTRÃ,
IOAN BARBU SE OPREªTE PE PRISPA CASEI
PÃRINTEªTI. Gest simbolic cu bãtaie lungã. Aici, da,
aici este CENTRUL LUMII, indiferent cum s-ar numi el
pe hartã, noi de aici ne tragem ºi oricât de departe ar
ajunge Miºu cu înfãþiºarea lui princiarã, oricâte castele
ar fi pe Loara ºi plaje înmiresmate în Florida, noi de
aici, de fapt, nu plecam. 

Cu „Minunea de fi”, Jean Andreiþã închide un cerc.
L-a deschis sub ochii noºtri injectaþi de admiraþie cu

De sub povara cotidianului
la testul literaturii
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ceva decenii în urmã, când tipãrea „Minunea de a trai”,
volumul sãu de debut. Repetiþia sugereazã continuitate,
consecvenþã. ªi nu doar în materie de lexic, de imagini, ci
ºi în felul de a se exprima ºi adresa. Recunoaºtem ºi la
atâta distanþã de rotiri ale globului terestru în jurul soarelui
alura de trubadur a scriitorului, rostirea sa sub stele în
cãutare de iambi suitori ºi trohei, de sãltãreþe dactile.
Pentru cã, îndrãznesc sã zic, ºi când se lasã tulburat de

semnul cu ochiul al scriiturii în prozã, rãmâne consecvent
în dragostea pentru poezie: arareori prozele sale sunt
altceva decât mici poeme ºlefuite cu podul palmei încinsã
de febrã ºi eliberate cãtre noi sub forma de bijuterie. 

Cartea de faþã începe cu un grupaj de poeme, pe care
autorul pare a le fi selectat polemic. Când atâþia în jur dau
cu barda în Dumnezeu auzind de Eminescu, de patriotism
ºi istorie naþionalã, Ion Andreiþã se ºterge cu nãduf pe
frunte, se spalã degrabã pe mâini cu apa scoasã din
fântâna din curtea casei pãrinteºti, se tamponeazã fãrã
grabã cu un ºtergar adus din lada de zestre a mamei ºi,
astfel primenit, zãboveºte între galbenele file ale volumelor
de tinereþe pentru a extrage rime de suflet. Ele ne vorbesc
despre întâlniri cu Eminescu, despre Zamolxe ºi daci de pe
Columnã, despre Poiana lui Iocan, despre Iancu, despre

þãrâna arzândã de la Alba Iulia, în Cetate. 
Cartea ne cheamã sã-l însoþim pe autor în depãrtãri

asiatice, în Cetatea Eternã, în Exagon. Tulburãtoare mãr-
turisiri de martor ocular, dezmierdat de talent ºi împãtimit
tãlmãcitor de sentimente. Disting la Ion Andreiþã o exis-
tenþã de literat acaparat de desfãºurarea geometricã a cer-
curilor concentrice. Este cercul exterior al marilor distanþe,
sigilat de întinderile Tibetului ºi de ºoaptele asurzitoare ale

Fluviului Galben. Cercul urmãtor aparþine Latinitãþii ºi dia-
logurilor propuse de ea. În sfârºit, cercul interior, locaº
pentru inimã ºi bãtãile sale ritmate de anotimpuri. Aici, ca
pe o catapeteasmã din lemn de esenþã rarã, poeme cu
proprietãþi de icoanã, incasabile la intemperii ºi efecte de
clepsidrã. Primul se numeºte „Mamei”. Celãlalt, „Fir cu
plumb”, dedicat tatei. Sunt, dacã vreþi, uºile împãrãteºti ale
Altarului. 

Ioan Barbu ºi Ion Andreiþã mai au ceva în comun.
Amândoi au trudit cu gândul la graficul plecãrii în tipografie
a manuscrisului la zi. Amar de ani. Dar au sesizat, ºi unul
ºi altul, cã îi aºteptã, pentru a-i pune la încercare, testul
literaturii. S-au extras cu dezinvolturã de sub povara coti-
dianului pentru a se lãsa rãtãciþi în labirintul ficþiunii. Exa-
men de capacitate trecut cu laude.
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Biblioteca regalã a Belgiei este
un obiectiv cultural de primã impor-
tanþã la Bruxelles ºi nu trebuie sã
fie ignoratã de niciun cãlãtor in-
struit, profesor, scriitor, jurnalist,
cititor consecvent, student etc.

Situatã pe Boulevard de
l’Empereur, în cartierul Mont des
Arts, biblioteca are mai multe clãdiri
ºi intrãri ºi, se asemenea, mai
multe niveluri sub - ºi supraterane,
adãpostind colecþii patrimoniale ºi
expoziþii, un muzeu al istoriei cãrþii
ºi scrisului, depozitul legal etc.

Fondul de imprimate rare ºi
preþioasele incunabule (pentru cei
mai puþin iniþiaþi: cãrþi imprimate
pânã în anul 1500) , secþiunea de
hãrþi ale Belgiei ºi ale lumii ºi cabi-
netul de manuscrise, cu opere
aparþinând Evului Mediu, texte ºi
autografe ale scriitorilor ºi artiºtilor
belgieni sunt amplasate la nivelul
minus 2.

La nivelul 0 este cabinetul de
medalii, monede, bilete de bancã,
decoraþii ºi insigne apãrute de-a
lungul vremii.

Cabinetul de stampe se aflã în
Place du Musee nr. 1 ºi prezintã
gravuri realizate în tehnici diverse,
afiºe, fotografii, cãrþi poºtale,
desene, cãrþi vechi.

Bine dotatã este ºi secþia muzi-
calã, cu partituri, afiºe de concert,
arhive sonore, corespondenþa, ima-
gini ºi date din viaþa muzicienilor.

O atracþie irezistibilã pentru iubi-
torii cãrþii este Librarium, un bogat
muzeu de istorie a cãrþii ºi scrisului,
chiar a bibliotecilor. de la hieroglife
la SMS, de la cãrþi minuscule pânã

la manuscrise aparþinând unor au-
tori celebri, ziare, medalii, stampe,
bandã desenatã - toate sunt înca-
drate în vitrine, spaþii interactive ºi
mijloace audiovizuale moderne. La
fiecare trei luni, exponatele se
schimbã, astfel ca vizitatorul sã
poatã recepta spectacolul cãrþii,
imprimatelor ºi scrisului din noi
unghiuri, cu alte nuanþe ºi lumini.
Nominalizat pentru premiul mu-
zeelor în anul 2011, librarium este
intens vizitat de cititorii individuali ºi
de grupuri (vizite cu ghid), având, în

prezent,, printre exponatele cele
mai interesante, celebrul manuscris
din secolul al XIV-lea „Le Roman de
la Rose” („Romanul trandafirului”),
un plan al capitalei, Bruxelles, din
secolul al XVI-lea, cartea cea mai
micã din lume, monede antice, o

vitrinã consacratã contelui de
Cendrillon, cunoscut personaj lite-
rar al lui Charles Perrault.

Procesul de digitalizare modern
se perfecþioneazã în continuare.
Existã acces gratuit la Internet ºi se
deruleazã proiectul „Europeana
1914-1918”, referitor la Primul
Rãzboi Mondial. Bugetul proiectu-
lui, de 5,4 milioane de euro, finanþat
în proporþie de 50% de Uniunea
Europeanã, reuneºte într-un con-
sorþiu, pentru o duratã de trei ani,
instituþii ºi organizaþii culturale din
Belgia, Italia, Franþa, Germania,
Marea Britanie, Danemarca, Aus-
tria ºi Serbia.

Palatul lui Charles de Lorraine
(1757), fost guvernator aici sub
stãpânirea austriacã (1744-1780),
este, în prezent, o aripã a biblio-
tecii, cu multe exponate de epocã
rare.

Biblioteca mai include un ser-
viciu educativ, care organizeazã
ateliere, vizite interactive ºi tema-
tice, concerte, punând la dispoziþia
vizitatorilor un sector de vânzare a
publicaþiilor sale, monografii, afiºe,
cãrþi poºtale, programe, cãrþi etc.

La nivelul 5, care oferã o mi-
nunatã priveliºte a Bruxellesului,
comparabilã, poate, cu aceea de pe
Atomium, este cafeteria, unde citi-
torul poate sã bea o cafea sau o
apã mineralã într-o ambianþã plã-
cutã.

Biblioteca Regalã a Belgiei este
una dintre cele mai bogate, mai
diversificate ºi mai primitoare dintre
bibliotecile naþionale ale lumii
civilizate. 

BIBLIOTECA REGALĂ
A BELGIEI

(Bibliotheque Royale de Belgique,
Koninklijke Biblioteek van Belgie)

– scurtã prezentare –
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CARAGIALE, CREATOR
DE TEXTE SI PERSONAJE

GELU NEGREA, Dicþionar subiectiv al personajelor lui I.L. Caragiale (A-Z)

Antecedentele eseistului la aceastã temã sunt volu-
mele Anti-Caragiale, 2001, ediþia a II-a 2002, Dicþionarul
subiectiv al personajelor lui I.L. Caragiale, I, 2004, ediþia
a II-a 2005, iar în perspectivã Marea manipulare: Cara-
giale ºi dublul sãu. A mai publicat romanul Codul lui
Alexandru, 2007. 

Filolog, redactor ºi regizor cu o rodnicã activitate în
toate aceste domenii, Gelu Negrea este redactor-ºef la
revista de culturã Luceafãrul de dimineaþã ºi a regizat
piese dramatice scrise de Caragiale, Strindberg ºi Tudor
Popescu, jucate pe marile scene teatrale.

Pe coperta IV sunt reproduse opiniile unor critici
literari importanþi de azi despre scrierile sale. Astfel,
Nicolae Manolescu observã faptul cã incursiunea în
opera lui Caragiale este exhaustivã ºi cã Gelu Negrea
descoperã importanþa unor înscrisuri în declanºarea
unor momente ale acþiunii în opera dramaticã ºi epicã.
La rândul sãu, Daniel Cristea-Enache remarcã aprofun-
data cunoaºtere a textelor caragialeene, precum ºi
interpretarea ineditã a unei opere des comentate.

Prefaþa, intitulatã Dicþionarul-eseu ºi alte precizãri
(Un fel de prefaþã), debuteazã cu explicarea sintagmei,
pornind de la definiþiile, separate, pentru dicþionar ºi
pentru eseu, din dicþionare, sau emise de Montaigne,
Pierre Moreau, Lucian Blaga, Tudor Vianu, Paul
Georgescu, Adrian Marino. Exemplificã apoi cu numele
unor autori de eseu „sans le savoir”, aºa cum fãcea
prozã Monsieur Jourdain! 

În urma unei judicioase treceri în revistã ºi a unui
raþionament ºtiinþific solid, autorul deduce apartenenþa
eseului la intersecþia spaþiilor de frontierã ale literaturii
cu alte domenii ale spiritului, de unde existenþa a nume-
roase specii de eseu: filozofic, moral, literar, istoric,
critic.

Noua specie de eseu, propusã de Gelu Negrea, sem-
nificã 1. libertatea de selectare (prezintã o sutã cincizeci
de personaje, celelalte, din o mie patru sute, fiind men-

þionate într-o listã exhaustivã din finalul lucrãrii), ºi 2.
tratarea personalã, fãrã prejudecãþi, a temei.

Cititorul aflã cã ediþia de faþã este definitivã ºi revi-
zuitã, urmând volumul I, publicat iniþial în anul 2004, la
care s-a adãugat conþinutul inedit al unui al II-lea volum. 

Critica literarã actualã, devenitã anacronicã, „va eºua
în muzeisticã inutilã ºi gratuitã”, dacã se va adresa, ca
ºi pânã acum, unor grupuri restrânse de cititori. De
aceea, criticul trebuie sã se adapteze lumii actuale, sã
devinã eseist, sã se exprime cu mijloacele eseistice.
Gelu Negrea ironizeazã, pe bunã dreptate, introducerea
exageratã, de câtva timp, a termenului„ eseu”, preþios
sau pompos, pentru compoziþiile ºcolãreºti ( confirmãm
abundenþa, în manuale ºi la examene, a sintagmelor„
eseu argumentativ, structurat, nestructurat”).

Metoda autorului este dezvãluitã fãrã complexe:
esenþã criticã, manierã eseistã, formulã de dicþionar, iar,
pe de altã parte, recitirea textelor scrise de Caragiale,
spre deosebire de „metoda” altor critici, de a compune
preluând numai opiniile critice ale altora. 

Am ales câteva personaje literare din nuvelele,
schiþele ºi dramaturgia lui Caragiale, pentru frumuseþea
ºi ineditul interpretãrii, ºtiut fiind cã, în general, cititorii se
aflã sub imperiul sau vraja unor idei oferite de-a gata de
exegeþi care ºi ei, la rândul lor le-au împrumutat. Aceste
portrete reflectã, uneori explicit, modificarea opticii asu-
pra actului de creaþie ºi, implicit, asupra (im)perfecþiunii
unor texte. 

Anca (din drama Nãpasta) este un personaj de o
rãcealã aproape inumanã, ostilã, justiþiarã, rãspunzând
dragostei cu rãzbunare tragicã, astfel cã rolul pe scenã,
cum a recunoscut marea actriþã Aristizza Romanescu,
nu poate fi decât un eºec.

Caþavencu (O scrisoare pierdutã) nu este un opozant
al puterii, ci doar un outsider care ar vrea sã fie lider.
Caragiale a recurs la un artificiu (ca un deus ex ma-
china) în cazul scrierii bileþelului de amor, care a dat titlul
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comediei, la fel în cazul plastografierii, nejustificate, a
girurilor unei poliþe de cinci mii lei, de cãtre Caþavencu. 

Coriolan Drãgãnescu (Tempora), schiþã inspiratã
dintr-un eveniment real, în care a fost implicat ºi scrii-
torul Alexandru Odobescu, pregãteºte, prin enumerarea
superlativelor (pozitive):incomparabil, prodigios, distins,
brav, eminent, irezistibil,suita de invective care însoþeºte
caracterizarea eroului, la întoarcerea armelor: „neruºi-

natul inspector poliþist, canalie ordinarã, miºelul fãrã ru-
ºine, sãlbaticul zbir ºi cãlãu antropofag”. Caragiale este
aici previzibil, ceea ce scade nivelul estetic al prozei. 

Costãchel Gudurãu (Telegrame) aduce în faþa citito-
rului situaþia ineditã de „înghiþire” a naraþiunii de cãtre
text. Reuºita constã în enunþurile lapidare, dar încãrcate
de conþinut, ceea ce îl determinã pe Gelu Negrea sã îl

compare cu textele lui Urmuz. De tot hazul, textul cores-
punde unei vieþi bogate ºi tumultuoase: rãzboiul politic,
istoria cãsniciei ratate ºi a logodnei ulterioare a Atenai-
sei Perjoiu, fotografia chefurilor ºi a legãturilor subte-
rane ale nomenclaturii locale, cu ramificaþii la centru.
Dacã ar fi încheiat schiþa cu anunþul logodnei, Caragiale
ar fi reuºit un text ideal, deoarece ceea ce urmeazã,
adicã sprijinul pentru promovarea lui Gudurãu, acordat
de cãtre chiar duºmanul sãu, pare artificial. 

Ionescu/Popescu (O scrisoare pierdutã) sunt apre-
ciaþi pentru cã nu renunþã la principii, criticându-ºi chiar
ºeful, el lider maximo Caþavencu, combat ºi apãrã drep-
tul la opinie ºi pentru adversarul comun.

Miþa (Diplomaþie) nu este ce pare a fi, sau cum a fost
consideratã, nu este o femeie uºoarã, care sã-ºi vândã
farmecele pentru plãcere ºi pentru profit. Preluarea
acestei imagini de la Garabet Ibrãileanu denotã fie
superficialitatea unor critici, fie lipsa lor de apetenþã
pentru lecturã ºi relecturã. Gelu Negrea observã cã
Nenea Iancu, cu excepþia episodului Veronica Micle, nu
a fost un Casanova nici favoritul public sau secret al
damelor (alt cliºeu), ci doar un bârfitor benign, oarecum
frustrat erotic. Numai în textul O blanã rarã apare o
femeie care este o adevãratã vânãtoare de plãceri.

Lefter Popescu nu este nicidecum un persecutat la
slujbã, nici un sãrac dependent economic de loterie, ci
un ins violent, nemilos cu cei sãrmani (episodul cu
chivuþele), grandoman ºi arogant atunci când crede cã
are ºansã.

Veta (O noapte furtunoasã) a fost vãzutã ca o maha-
lagioaicã, incultã ºi infidelã. Gelu Negrea descoperã o
excepþionalã declaraþie de dragoste, semn al unei mari
sensibilitãþi, cãtre Chiriac: „Nu ºtiu sã mai fi trãit pânã sã
te cunosc pe dumneata”.

ªi alte fapte, gânduri ºi cuvinte ale personajelor lui
Caragiale sunt reinterpretate, ridicându-se ceaþa de pe
anumite evenimente ºi atitudini, contrar receptãrii
comune.

Acest foarte interesant ºi actual dicþionar-eseu, scris
cu competenþã ºi pasiune profesionalã, consacrat
personajelor create de un scriitor clasic român, urmeazã
studiilor ºi cercetãrilor, întreprinse de Titu Maiorescu, G.
Cãlinescu, ªerban Cioculescu ºi alþii, pentru cunoaºte-
rea ºi desluºirea mecanismelor de creaþie ºi a semnifi-
caþiilor literare ºi filozofice dintr-o operã vastã, care pare
cunoscutã publicului specializat, ca ºi publicului mai
puþin instruit. Nu este de mirare cã a fost distins cu un
important premiu literar.
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Intermezzo 3. O experienþã spectaculoasã în
2007. Din februarie pânã în august. De pe douã
„staþii orbitale”, Chicago ºi Montréal, Marian Barbu
întreprinde nenumãrate cãlãtorii în zona marilor
lacuri americane (ºi canadiene). Cu chip întreit, de
reporter-jurnalist, de profesor în calitate de critic ºi
istoric literar ºi de poet, strãbate, cum zice „în sus”
ºi „în jos”, nu numai geografic, ci ºi cultural, aceastã
zonã ºi scrie „în cunoºtinþã de cauzã” pentru prima
oarã despre Canada. Un itinerar de „cinci mii de
kilometri”, dar câte itinerare culturale nu i se supun
ºi suprapun acestuia! Stârnite de identitãþi ºi
nonidentitãþi, de reflecþie ºi imaginaþie, la marginea
miracolului: „Bogãþia diversã a pãmântului, mãreþia
locurilor ºi a oceanelor, ca ºi aurul verde care te
întâmpinã la tot pasul, din oraºe, pânã în depãrtate
zone vãlurite ale þãrii – noteazã în Turist prin
America francezã – îþi stimuleazã imaginaþia,
obligându-te sã crezi cã Dumnezeu, întâi a trecut pe
aceste locuri, binecuvântându-le cu har ºi credinþã
în toate cele”. Marian Barbu scrie 18 texte, pe
pãmânt american (dupã cum sunt adnotate: la
Algonquin, Chicago, Montréal, Chicago ºi din nou
Algonquin), cuprinse ulterior în cartea Trãind
printre cãrþi, vol. V (Ed. Sitech, Craiova, 2008),
ordonate în strictã conexiune ideaticã, în capitolele:
II. Literaturã universalã (Jean-Baptiste Baronian –
Fantasticul în interpretare belgianã (Panorama de
littérature fantastique de langue française, 2000);
Antologii americane (Robert Bingham Downs –
Books that changed the World (5 ediþii, 1956...
1978); Daniel S. Burt – The Literary 100 (2001);
Frank N. Magill – Masterpieces of World Literature
(1989) ºi În ºi dincolo de dicþionare americane
(coord. Robert McHenry, 1995)); Antologii cana-
diene (Patrick Coopens – Anthologie des écrivains
lavallois d’aujourd’hui (1988); René Dionne –
Antologie de la Littérature franco-ontarienne des

origines a nos jours (1997) ºi Michel Erman –
Littérature canadienne-française et québécoise
(1992)) ºi G. G. Márquez – Cercurile de vârstã ale
lui Márquez (A trãi pentru a-þi povesti viaþa, 2002,
trad. 2004) – Iubirile n-au vârstã (Povestea târfelor
mele triste, trad. 2005) – Originalitate ºi manierism
la Márquez (Douãsprezece povestiri cãlãtoare, trad.
2004); Luigi Pirandello – Redivivus la Montréal;
Adam Puslojiæ – un virtuoz al limbii române (Trimitor
la vise, 2005) ºi John Updicke – Detalii cinemato-
grafice din Pennsylvania (Centaurul, trad. 2006)) ºi
III. Bloc notes (Marian Barbu – Proprietarul
superlativelor este limba românã; - Turist prin
America francezã; - Monteréalul european; Oratoriul
religiei catolice ºi - Niagara falls). Douã din aceste
texte, primul ºi cel despre Adam Puslojiæ, par sã nu
rãspundã conexiunii amintite, decât prin faptul cã
sunt scrise la Montréal ºi Chicago, însã sã adãugãm
alte trei scrise în þarã (în total 19) ºi care intrã în
conexiuni, douã referitoare la scriitori români dând
seamã despre lumea americanã (Alex. Cetãþeanu –
Scriind despre America (Strãin în America, 2007) ºi
Ilie Rad – Comunicarea la ea acasã (De la Moscova
la New York, 2005) ºi un text despre Florentin
Smarandache, matematician ºi scriitor, profesor la
Universitatea New Mexico, cel care a descoperit
funcþia ce-i poartã numele ºi a iniþiat în literatura
lumii curentul paradoxist (Florentin Smarandache
– India magicã vãzutã din perspectiva limbii române
(India magicã, 2005)). În prima serie, criticul ºi
istoricul literar Marian Barbu stãruie asupra antolo-
giilor, luând în dezbatere principiile întocmirii ºi
funcþia lor, obiectivitatea, subiectivitatea ºi sancþio-
neazã, din perspectiva datã de culturã ºi de esteticã,
subiectivismul generator de derapaje în selecþie.
(Cel mai polemic text este În ºi dincolo de dicþio-
nare americane: este amuzant ºi trist, observã
criticul, când în secþiunea privind literatura românã
lipseºte G. Cãlinescu ºi sunt prezenþi Carol II ºi
Armand Cãlinescu; sau Sadoveanu este amintit cu
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Mitrea Cocor (1924). „Îmi vine extrem de greu sã
interpretez asemenea inepþii – de biografie ºi de opere.
Cine, de ce?” (p. 356) – subliniazã ºi se întreabã Marian
Barbu. Cu ce se ocupã tismãnenii noºtri, cu sinecuri
peste ocean? – se poate întreba oricine.) Pe G. G.
Márquez, pãrinte al realismului magic, îl „înconjoarã”
cu trei eseuri pline de aserþiuni ce consoneazã
complementar cu structura psihicã ºi creatoare a
criticului nostru. Acel declic faþã de reflecþia realitãþii
cotidiene prin care se realizeazã fantasticul (v. Tzvetan
Todorov, Introducere în literatura fantasticã), sau
declic ºi apoi includere prin care se împlineºte magicul
– sunt elemente pe care criticul le urmãreºte din
perspectiva poetului, necesare în desfãºurarea spre
sens a poeziei analitice. Despre fantastic observã
situaþia oarecum paradoxalã, cã acesta „traverseazã
parcã mai abitir epocile moderne, deºi acestea trãiesc
sub magia cotidianului. Adicã a epocii de consum, pe
care comerþul (inclusiv de carte) îl întreþine ºi-l aprinde
adesea pânã la sufocare”, (op. cit., p. 325). Tot spre
poezia analiticã avanseazã ºi concluzia: „Povestea
târfelor mele triste poate fi numitã o ficþiune docu-
mentarã, uºor perceptibilã, dacã fiecare dintre cititori îºi
asumã o interpretare pe cont propriu, pornind de la o
experienþã sau de la un nivel cultural, dincolo de impuls
ºi speculaþie”, (p. 394, s.a.). La fel, în cazul lui John
Updicke (centrându-se mai mult pe romanul Centau-
rul), lumineazã în ce consistã individualizarea substan-
þei narative într-un spaþiu american ºi o gãseºte în
„documentarul cinematografic”, încãrcat de „pigmenþi
informaþionali”, „privind strãzile, casele, anotimpurile,
tipurile de maºini folosite, textilele cu care oamenii îºi
îmbracã existenþa”, de „detaliul posibil de a fi verificat
sau marcat” (p. 429, s.n.). Textele din Bloc notes,
privind Canada, trec de la perceperea prin uimire la
treptele reflexiei, la înalta luminã a miracolului ºi înapoi
în reflexie. Descripþia Oratoriului Sf. Iosif din Montréal,
minunãþie a arhitecturii omeneºti, unde religiosul ºi-a
absorbit utilul, se atinge în sublimitate cu frumosul
natural al celeilalte descrieri, minunãþie a naturii,
Niagara falls. Aceste „determinante” converg spre
poezia analiticã a lui Marian Barbu ºi mi-l imaginez aici
pe Profesor la catedrã vorbind unui auditoriu despre
potenþarea naturii prin culturã. El, încãrcat de scep-
ticismul vârstei ºi al reflexiei într-o lume plinã de
precaritãþi ºi în derivã!

3. Cãlãtoriile lasã urme pe calea existenþialã a lui
Marian Barbu, cu cât fiinþa sa îºi priveºte mai mult
rupturile lãuntrice. Priveºte în jur la ceilalþi, pentru
comparaþie, ºi în sine, amintindu-ºi continuu de acel

deflic îndemn: „Cunoaºte-te pe tine însuþi!” Greu de
spus, din cele douã situaþii de cuprindere a lumii, care
este consecinþa celeilalte. Sã le acceptãm ca supra-
puse. ªi, ornat spus, sã cãutãm, pornind de la urme,
fãpturile care-i pãºesc pe calea amintitã. Repetãm,
Marian Barbu este o fiinþã transformatã în ochi: vãzul,
fie în afarã, spre lume, fie înlãuntru, spre sine, este
pentru el cuprindere ºi reflexie, stãpânire ºi cunoaºtere,
orientare ºi iniþiere. Ca la cei vechi, dar mai mult ca la
cei moderni, din ultimul veac, al civilizaþiei ochiului.
Omul este cât vede, dar ºi cât proiecteazã ºi aduce în
vedere. Cât face vãzut, cât reflexia aduce acasã. Ochiul
sãu este, de fapt, marele cãlãtor, el aduce lumea din
afarã ºi o supune reflexiei, „comparaþiei”, zice autorul,
vorbind de o dominantã contemporanã a inspiraþiei
poetului. Cartea Poeme americane (Ed. Sitech,
Craiova, 2008) este o demonstraþie ºi nu numai. A posi-
bilitãþii poeziei analitice în latura reflexivitãþii. În motivaþia
care o drapeazã, el precizeazã continuitatea experienþei
în ceea ce înseamnã directivitatea discursului, dar ºi
un anume tâlcul polemic faþã de „occidentalizaþii” ce
descoperã abia acum lumea. Dacã „în volumul anterior,
Oglinzile din Chicago (2006) – scrie –, am transferat o
modalitate a imaginarului american, în spaþiul limbii
române, explorându-i astfel nenumãratele potenþe de
comunicare. Stilistica folositã acoperea un concret trãit,
un cotidian receptat la faþa locului”, în Poeme ameri-
cane, „am continuat exprimarea de directivitate într-un
panoramic epico-liric, ale cãrui registre morfo-sintactice
ne dominã atât genetic, cât ºi în devenirea noastrã
intelectualã”. ªi cum existã o „explozie de date ºtiinþifice
ºi tehnice – rãspândite în practica întregii lumi din
America de Nord”, care presupune pentru cunoaºtere
lãrgirea continuã a „orizontului stilistic” (În loc de
polemicã, un pro domo, pp. 6, 7, s.n.), se cuvine ca ºi
literatura, în sens larg, sã intre practic ºi sã se situeze în
sincronie. De unde, consecinþele pentru limba românã ºi
tentativele autorului, cu ceea ce am numit poezia
analiticã.

Intitulatã direct ºi simplu Poeme americane, cartea
aceasta, faþã de anterioara, Oglinzile din Chicago,
unde era subtitrat „aproape poeme”, presupune o
validare de metodã. Ea cuprinde 100 de poeme, puse în
miºcare de principiul generativ al poeziei analitice, de
acea celulã stem. În conferinþa Probleme ale liricii
(Probleme der Lyrik) (Secolul 20, 11-12, 1969), þinutã
în 1951, poetul german Gottfried Benn, restrângând
expunerea la „poezia liricã” – aºa cum o practica –,
decantatã de epic, tinzând la o puritate ºi purificare
pânã la a-ºi anula autorul ºi a sfida cititorul „tribului”,
considerã cã existã, pe de o parte, ab initio, un „apãsã-
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tor germen creator” („ein dumpfer schöpferischer
Keim”), un embrion neliniºtitor presimþit de poet, iar pe
de altã parte, limba comunitãþii cu cuvintele sale. Poetul
simte presiunea ºi ameninþarea acestui embrion ce-ºi
cere drepturile la „viaþã” ºi cuvânt. Simte, dar nu ºtie de
ce cuvinte are nevoie, abia când i le gãseºte dupã
cerinþã ºi embrionul se înfãºoarã în cuvintele potrivite ºi
în ordinea solicitatã, poetul ºtie cã l-a identificat, dar de
cunoscut, mai puþin, acesta dispãrându-i în cuvintele
date. Pare ca în basmele noastre, cu copilul ales, ce
þipã ºi nu vrea sã se nascã pânã nu i se oferã nepreþuitul

dar, dintr-o altã ºi miraculoasã ordine a lumii. Fireºte cã
acest „germen creator”, Gottfried Benn îl plaseazã în
subiectivitatea poetului, însã nu este greu de înþeles ºi
acceptat, pe orizontalã, existenþa unor fluxuri ºi refluxuri
dialectice între subiectivitatea creatorului ºi obiectivita-
tea lumii, iar pe verticalã, între eul poetului ºi „incon-
ºtientul colectiv”. Fãrã sã privim, ca adaos, ºi vârstele
omului „strânse” în individ, sã conchidem cã acest
„germen creator” are caracter obiectiv, însã greu de
decelat. În cazul poeziei analitice am propus „celula

stem”, ce este mult mai cuprinzãtoare ºi relevantã pen-
tru geneza poeziei, în accepþie largã, cu suma de stadii
ºi feluri ale ei. Ea, ce pare cã funcþioneazã într-o a doua
instanþã, am zis a re-facerii, de fapt, o presupune ºi o
implicã pe cea din prima instanþã, desemnatã de
Gottfried Benn prin „germen creator”. Oricum, aceastã
conjuncþie de gând îºi are lumina ei, ce dã siguranþa
pãºirii printre lucruri tainice. Ca expresie, ambele sunt
propuneri ornate, însã revelatorii. Celula stem strânge
ºi desface cu mai multã transparenþã firele din zona
obiectivã a lumii. ªi, prin urmare, poartã mai uºor asupra
genezei poeziei. 

Prezenþa ei dã semne mai puternice în acea poezie
care ºi-a fãcut din „directitate” ºi aplecare asupra coti-
dianului de zi cu zi, a lumii nemijlocite, un mod de consti-
tuire a realitãþii sale, rãspunzând, dupã puteri, acelei
tentaþii fireºti a artei de recuperarea a individualului. Pe
întinse laturi ºi în partea esenþialã, poezia americanã
rãspunde acestei preocupãri. Ea sesizeazã „întâm-
plãrile” obiectului ºi le determinã în conexiuni ce þin de
asemãnãri ºi deosebiri, fãrã haloul subiectivismelor ºi al
norilor metafizici, conexiuni ce solicitã mai întâi o
cercetare amãnunþitã a obiectului decupat, a descom-
punerii lui în pãrþile ºi elementele constitutive pânã la
depistarea acelei celule stem, sau directa ei relevare,
dupã care ºi prin care urmeazã expunerea configura-
þiilor ei ce duc spre un posibil „întreg”. Spre un sens ce
stã ascuns ºi numai printr-o astfel de riguroasã descrip-
þie începe sã lumineze ºi sã farmece estetic. În funcþie
de însuºirile surprinse, se stabileºte felul conexiunilor,
forma ansamblurilor care sã releve ºi sã constituie
desfãºurãri de sensuri cu un mare grad de exactitate ºi
valabilitate. Se porneºte de la parte spre posibilul întreg
sau sens, amânându-se cât mai mult sau definitiv
raportul invers dinspre totalitate spre pãrþi. Aceastã
metodã analiticã presupune existenþa unui spirit de
riguroasã observaþie, stãpân pe descripþie ºi capabil de
reflecþie viguroasã. Ele îi sunt proprii cercetãtorului, în
câmpul teoretic, deseori ºi artistului în constituirea
orizonturilor poematice, de realitate artisticã. Marian
Barbu îºi construieºte astfel poemele. Fiecare este un
eºantion „viu”, apãrut, graþie celulei stem, din realitatea
lumii americane (ºi canadiene), „extras” din diferite
compartimente (sociale, de la existenþiale ºi sãnãtate,
la drepturile, libertatea ºi demnitatea omului; politice cu
democraþia proprie ºi stãrile electorale; culturale, de la
muzee ºi biblioteci la mass-media, maºinism ºi
informaticã; educaþie ºi învãþãmânt; literare, cu scriitori,
opere, reviste; muzicã ºi arte ale spectacolului, de la
obiectul propriu-zis estetic la spaþiile necesare acestora;
oraºe, strãzi ºi arhitecturã; lingvistice, de la ºcoli în
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domeniu la multilingvism; istorice, unde ca într-un
creuzet sunt strânse istorii de comunitãþi ale lumii, ale
celor ajunºi în „lumea nouã”; geografice, de la denumiri
toponimice la forme de relief; naturale, de la plante ºi
animale la oameni obiºnuiþi, „pãþiþi” sau personalitãþi;
juridice, cu funcþia legii ºi modul de aplicare a ei;
administrative, cu detalii ºi generalitãþi; financiare, unde
„dolarul rege” impune orice lege, mai puþin Legea;
statistice; comerciale; demografice – cu reprezentanþii ºi
prezentanþii lor, cu acþiunile ºi efectele lor) ºi luminat la
nivele situate istoric. Câteva exemplificãri, nu chiar în
ordinea amintitã: „Splendid au preluat americanii, ca
oameni ai legii, / Denumiri de ape, munþi, localitãþi ºi
strãzi, / De la cei care le-au convenit, fãrã sã le cearã
aprobarea. / Cum odinioarã, în America de Nord, /
Coloniºtii fuseserã englezi, francezi, pe ici, pe colo - /
Germani, italieni, spanioli, olandezi, greci, / Fiecare ºi-a
adus de acasã / Merinde topografice, toponimice,
onomastice”, sau despre dolar, care se rostogoleºte pe
traseul analitic al multor poeme: „Dolarul, atât de
concret în cãmaºa lui de forþã, / Circulã, când tânãr,
când matur, niciodatã bãtrân. / Doar ca un simbol al þãrii
care cãlãuzeºte lumea”, (Amintiri despre viitor, pp.
10,11); „Am observat cã revitalizarea trecutului literar /
S-a fãcut, mai ales în sec. Al XX-lea. Ca dupã aceea, /
Mereu generalizat ºi amplificat, / Devenind chiar o modã
pentru þãrile mici”, (Circuitul apei în naturã, p. 22); „Iatã
cum «þara tuturor posibilitãþilor» se confirmã / Prin
copacul verde cu fructe roºii. / Aºa aratã un alt alfabet al
vieþii. / Lângã multilingvismul planetar, la comanda /
Limbii americane, creºte armonia iubirii / Dintre femeie
ºi bãrbat”, (Copacul verde cu fructe roºii, p. 28); iatã-
l pe poetul descriptor ºi într-o salã de judecatã: dupã ce
expune cazul, procesul unui violator, urmeazã „bucla”
dezbaterii (în chip de situaþie dramaticã: „de-aici încolo,
procesul trece prin urechile mele. / Avocatul acuzãrii
vorbeºte. Cel al apãrãrii pledeazã. / Judecãtorul mã
roagã sã ascult. / Eu sunt buretele de absorbþie a
informaþiei. / Prelucrãtorul ºi omul de decizie este el”), ºi
apoi, sentinþa, care se desface surprinzãtor: datoritã
„vocabularului pornografic” al acuzatului, acesta este
condamnat mai întîi pentru ultraj „La adresa deonto-
logiei de procedurã în justiþei. / Celãlalt proces s-a
amînat” (Democraþia la ea acasã, pp. 33-34); ori nori
lingvistici stârniþi peste faþa unei câmpii: „Marea
confruntare a memoriei / Cu bibliotecile rezistente la
aºteptãri / Avusese loc printr-un examen public în faþa
câmpiei. / Tinerii ºi strãinii de neam american mã
secãtuiesc / Cu întrebãrile lor filologice ºi de literaturã
comparatã. / Convenisem cã le voi dat toate detaliile
ºtiute / Din spaþiile lingvistice europene – / Apropiate

celor din România. / Chiar despre nivele stilistice ale
comunicãrii actuale. / Despre originile lor romanice,
latine, în plan oral ºi cult. / Despre circulaþia motivelor,
metodelor, calculelor profesionale, / Vizând anumite
domenii ale existenþei oricãrui popor modern”, (Dezba-
teri în câmpie, p. 38). Sunt supuse descripþiei oraºe:
din nou Chicago, transcrierea, fie ºi a unui fragment,
este edificatoare atât pentru obiectul ajuns în descripþie
cât ºi asupra metodei: „Cum sã te numesc eu cetãþean
adoptiv / Pe tine, monstrule de Chicago, oraº visat
înaintea altora, / Când sunt european ºi pe deasupra /
Antreprenor de cuvinte din toate limbile pãmântului? /
Cum, când Sandburg, fiu natural din Illinois, / Ca ºi tine,
deºi nu eºti capitala statului, / Þi-a compus o listã de
determinãri neaoºe, oacheºe, / Pe când trãia (1878 –
1967), el infanteristul, / El organizatorul Social Demo-
cratic Party? / Iar în 1916, þi-a dedicat Chicago Poems?
/.../ ªi totuºi, eu, europeanul, îþi transcriu / Câteva deter-
minãri – pe care nu le cred decât în parte: / «Mãcelar al
lumii», «Fãurar de scule», «Hambar de grâu», / «Oraºul
umerilor mari», «Furtunos, vânjos, gãlãgios». / Eu te
gãsesc în 2007 doar «Oraº al umerilor mari». / Restul
determinãrilor s-au pierdut sub clarul / Nãbãdios al capi-
talului. Acesta este targetul / ªi circuit închis...” (Inde-
terminãri, p. 65); sub lupa observaþiei ºi a descripþiei
ajung oameni: copii ºi tineri, copii ai strãzii, femei ºi
bãrbaþi de pe trepte de jos sau de sus ale societãþii,
„rãtãciþi” psihiatric, cât ºi personalitãþi (Florin Smaran-
dache, poemul Funcþii cu numele lui, pp. 55-56;
muzeul Al. Capone, poemul James Bond redivivus?,
pp. 82-84; Gerald Ford, poemul Lupta pentru fericire,
p. 93; Petru Popescu, poemul Stare de fapt, p. 141). 

Privitor la nivelele compartimentelor, acestea cre-
eazã perspectiva, posibilitatea desfãºurãrii descripþiei
analitice, a poemului ca atare, fireºte, pornindu-se de la
acea celulã stem cu configuraþiile ei urmãrite în
procesul de facere ºi re-facere a diferitelor þesuturi
artistice, purtãtoare de sens. De fapt, raporturile dintre
aceste nivele dau sens poemelor, constituie substanþa
poematicã ºi atitudinea reflexivã. În genere, ele sunt fie
de includerea sau excludere, fie de omologie sau
complementaritate. Cele mai multe sunt de excludere,
având la bazã coliziuni. De pildã: o comunitate cu
conºtiinþã de grup ºi arhaitate versus societatea ame-
ricanã prezentã: „Un neruºinat funcþionar al primãriei din
Valea Nucilor, / Care se aflã lângã Thermopolis, din
Statul Wyoming, / Mãrturisea, cu haz ºi pompã
deºucheatã, cã în parohia lui / Sunt niºte mineri, altfel
conºtiincioºi, care nu vor sã ºtie / De niciun partid politic
- / Fie al republicanilor, fie al democraþilor. / Nu-i intere-
seazã nici de guvernator, nici de ºerif. / Ei ºtiu una ºi
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bunã – muncesc cât le trebuie sã aibã un an” ºi
„Funcþionarul devine grav, pronunþându-se - / Totul
devine posibil, / Dacã se va învinge cerbicea unitãþii de
grup, / Cu gândire tribalã”, (Adevãr blocat, p. 9); memo-
rie geologicã versus memorie prezentã, cea de acasã ºi
cea din societate; naturã versus civilizaþie.

Pe aceste raporturi se bizuie descripþia ºi, în ordinea
formalã, compoziþia, care se împlineºte ºi echilibreazã
conform argumentului. Marian Barbu nu se sfieºte sã
adauge acelei „directitãþii” spre individual, „oglinda”
reflexivitãþii cu lumini bine filtrate dinspre universal.
Aceasta îi aparþine structural, dar este solicitatã ºi de
metodã. Iatã „descripþia”, descompunerea: „Eu aºa
cred cã aripa veºniciei / Nu de laude duce lipsã în zborul
spre neunde; / Ci de cuvinte realiste, ca niºte fructe de

mare, / Care se divid. Mai târziu, exponenþial, / Se
formeazã dupã gust, dupã provenienþa apei – / Ori
sãratã, ori dulce, ori pur ºi simplu, stãtutã. / Cam aºa
vãd eu poezia de dragoste, / Când citesc despre ea în
volume americane. / Orice s-ar spune, poezia de iubire
nu mai este blândã. / Dar nici coborâtã la nivelul mãrun-
taielor, / De scoicã îmbibatã, îmbuibatã, combinatã / Sau
cum i se mai spune de cãtre italieni / Sau greci, atunci
când o gãtesc ca pe o delicatesã”, (De dragoste, p. 32).

Din perspectiva reflexivitãþii se distribuie ºi efectele
ironice, sarcastice, ori rarele tuºe sentimentale. 

Preluând disocierile fãcute de T. S. Eliot în conferinþa
Cele trei glasuri ale poeziei, þinutã la Liga naþionalã a
cãrþii, din 1953, ºi anume: primul glas, „al poetului care
îºi vorbeºte sieºi – sau nimãnui”, al doilea, „al poetului
care se adreseazã unui public” ºi al treilea, „glasul
poetului încercând sã creeze un personaj dramatic”
(Eseuri, Ed. Univers, Buc., 1974, p. 123), la Marian
Barbu, în Poeme americane, se gãsesc ultimele douã
glasuri. Poetul se adreseazã unui public (deseori
întâlnim formula „conaþionalii mei”) ºi aduce personaje,
uneori în situaþii dramatice, din realitatea nemijlocitã, cu
starea lor civilã. Cartea s-ar putea numi ºi O comedie
liricã a Americii. Poemele, mai toate, sunt monoloage
dramatice, demonstraþii rostite în faþa unui auditoriu. O
povestire cu „eroi” smulºi din interstiþiile vieþii de zi cu zi,
spusã unui public, însã cu adaos, reflexiv. Aici poetul
este „retor” ºi „interpret”, adicã povestitor de „întâm-
plãri”ºi descifrator de sensuri. Îºi face loc ºi „monologul
interior”: despre rostul cuvintelor: „Simt cã fac embolie,
de parcã toate cuvintele / Din lume îmi strigã «nemer-
nicule, / Þi-ai irosit bruma de viaþã scriind! / Pentru cine
ºi de ce atâta zãdãrnicie? / Mai bine visai ca orice
muritor din neamul tãu / ªi veneai sã faci bani aici, de
tânãr?! / Bãncile te-aºteptau cu ei, oferindu-þi zeci de
oficii. / Tu munceai, ele gândeau». Munceau visând? M-
am auzit þipând. «Da, mi s-a ºoptit. Banii se fac din
muncã, nu din vise.» / ªi cu ele, cuvintele, ce se putea-
ntâmpla? / «Veneai sã le speli în râu. Apoi le luai cu tine
/ În cãlãtoria cea mare a existenþei acvatice.»”, (Dupã
aceea, p. 44). În altele, cu desfãºurare mai întinsã, pe
diferite „cercuri” ale demonstraþiei, apar „staþii” ale epicii,
scene dramatice cu personaje. Pentru a spori efectul ºi
forþa demonstraþiei, povestirea se desface spre dramã,
încât în curgerea ei apar ºi „insule” dramatice,
ocupate de acþiunea personajelor: „ - De la ce vârstã aþi
avut armã, domnule Golden? / (Sã ne tutuim ca semn
de apropiere, de intimitate) / - Pãi de la patru ani. / Am
vãzut-o la tata ºi la fraþii mai mari. / De la nouã, am
încercat pe douã pisici ale casei. / Pe la douãzeci, eram
în armatã, la marinã. / Apoi, mi-am împuºcat palma
stângã sã pot picta. / - În cazul acesta, cele 7 tablouri
cu... / Se constituie ca o revoltã împotriva celor care / Nu
lasã talentul sã se-mplineascã? / - Nu ºtiu, domnule.
Treaba dumitale ce vrei sã-nþelegi. / - Cât ceri pe tabloul
acesta cu pistolul trãgând / Într-un cireº înflorit? / - Dacã
te-ntereseazã pãsãrile împotriva cãrora / Este îndrep-
tatã þeava, þi-l fac cadou. / Dar dumneata te prevalezi de
naturã, iar eu de viaþã. / - Nu sunt ecologist, domnule
Golden, dar nu cred / În vârstele de foc ale morþii! / -
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O.K.! Sunã-mã cã locuiesc la Orofino”, (Picturã cu
arme de foc, p. 123). 

Din unghiul acestor „glasuri”, nu doar al metodei ana-
litice, iese în evidenþã ºi obiectivitatea viziunii lirice.
Iar avansarea spre un sens bine extras ºi de naturã
surprinzãtoare, îºi adjudecã o dimensiune intelectivã.
Poemul, pornind de la o celulã stem, prin desfãºurarea
analitic-sinteticã, ajunge la un adevãr necesar. Trebuie
sã acceptãm ºi existenþa unui poematic reflexiv, în
care, printre altele, îºi gãsesc loc ºi adevãruri artistice
necesare. (Datoritã forþei genetice a celulei stem,
rãstignirea, ºi a întinselor sale configuraþii, poemul
Ordinul Golgota strãlumineazã ºi cutremurã estetic
între celelalte.) Fireºte, ele consistã în desfãºurarea
întregului poem, dar strãlucirea o lasã într-un vers sau
câteva, de obicei subliniat (italic), mai spre final, sau
finalul poemului: „Nu doresc sã fiu pustnic în limba
americanã”, (Ce se-ntãmplã cu mine?, p. 18); „Femeia
americancã - / Strunã de viaþã ori calendar pentru busi-
ness?”, (Femeia – strunã de viaþã, p. 48); „Minunatã se
aratã vârsta tinerilor, / Când o priveºti ca pe un puzzle. /
ªi scrii despre ea cu dreaptã-nþelegere”, (Homo
ludens, p. 62); „Suntem oameni ºi plângem fiecare în
þara lui, / Bântuiþi de o matrice fluvialã”, (Incidental,
despre plurale, p. 64); „Piatra americanã se naºte
mereu / În zidul amãgitor al destinului fiecãruia”, (Naþio-
nalismul pietrei americane, p. 101); „Uniformele de
timp stau pe pielea poeþilor / Ca tatuajele imprimate de
copacii vieþii”, (Omul în faþa timpului, p. 107); „Apa este
caracatiþã pentru vânt. (...) Pãdurea de cedri – o sãrbã-
toare permanentã / Pentru arta dolarului”, (Pãdurea de
cerdri, pp. 120, 121); „...aici, orice stãpân îºi are propriul
stãpân. / În vârful ciorchinelui de ºefi stã Legea!”,
(Recunoºtinþã de sus pânã jos, p. 129); „Imaginaþia
dinlãuntru se pierdea în sãrbãtoare de gând. / Robert îºi
cãuta într-una fratele geamãn de pe pãmânt”, (Sensul
zãdãrniciei, p. 138); „Cine are carte are sufletul aliat
divin. Toate însã, cum se exprimã prozatorul, / Vin dupã
facultãþi.” (Statisticã de contabil, p. 143); „De aceea, în
furtuna din Munþii Stâncoºi ai Americii, / Am gândit ca un
cactus sub impulsul ploii”, (Sub impulsul ploii, p. 144);
„Nimeni n-are voie sã dezerteze din propriul sânge”,
(Supravieþuire cu semnãturã, p. 145).

În situaþia când acea celulã stem lipseºte, simplifi-
când, atunci câmpul descripþiei se întinde între premi-
zele unui silogism. ªi reflexivitatea dominã, devine
neiertãtoare. Sã citãm dintr-un poem premizele, fãrã
descripþie: „Am avut convingerea cã Democraþia te-
nvaþã sã fii om. / Sã rosteºti cã e bine sã fii aºa. Mai-ntâi,
sã te auzi singur, / Sã te verifici. Sã-þi stabileºti nivelul de
concentrare / A curentului de fapte – continuu sau alter-

nativ. Cât despre numãrul de Kw. pe care îi produce
Democraþia / Din tine, prin tine – stabilesc alþii. / Tocmai
aici este necazul strãinilor naturalizaþi americani”,
(Democraþia universalã, p. 35). 

Nu este uºor sã determini prezenþa acestei celule
stem în funcþiunea ei. Atunci când, sub descripþie palpitã
cu configuraþiile ei cu tot, materia ºi substanþa poemului
sunt de naturã liricã, se realizeazã un lirism reflexiv.
Însã, când, sub descripþie, prezenþa acesteia nu se
presimte, reflexivitatea se încarcã doar de o tensiune
liricã, deseori rãmânând purã abstracþiune, hrãnitã din
zonele intelectului. Aici, individualul recuperat nu îºi
apropriazã determinaþii de ordinul particularului (din ºi
cu deschideri ontice ale acestuia), ci se „ofileºte” sub
prea tarea luminã a intelectului, venitã dinspre universal.
Poeþii, în majoritatea cazurilor, nu ajung sã conºtien-
tizeze acest pericol ºi sã-l transforme în „crizã” ca un
Paul Valéry, ei doar îl presimt ºi abandoneazã calea
spre câmpul întins al empiricului, al realitãþii nemijlocite,
sperând în petrecerea unui miracol al poematicului, care
sã se ridice din masa amorfã ºi inconsistentã de indivi-
dualuri. Poemele acestea încãrcate de epicitate, rãmân,
putem zice, fãpturi cu corpuri frumoase, pentru o clipã
palpabile ºi fascinante prin miºcãrile adolescentine,
orbitoare în vãlurile metaforice, dar fãrã consistenþã
onticã ºi conºtiinþã, nici de sine, nici pentru sine. Aven-
tura poematicã a lui Marian Barbu nu are nimic comun
cu zbaterea acestor camarazi, a cãror percepþie se
întinde pânã unde ochiul bate. El a abandonat meta-
forizãrile ºi s-a înscris în recuperarea individualului pe o
cale a poeziei analitice. Un drum început, pe care se
vede antreprenorul pãºind, dar cu proiectele în braþe,
îngândurat, vorbind de unul singur: „vãzând ºi fãcând”.
Plin de coliziuni, unele din lãuntru, altele din afarã, ale
lumii prezente – cum am relevat – Marian Barbu a simþit
mai mult nevoia demonstraþiei cu însemnele de pe
tablele de piatrã, decât a scrie pe „tablele de carne” ºi,
astfel, a ajuns în coliziunea dintre lirismul reflexiv ºi
reflexivitatea liricã. Ce va face? sfâºiat, încotro va
porni? cãrui auditoriu i se va adresa, celui din sine sau
celui orbit ºi asurzit de zgomotele ºi cursa zilnicã a vieþii
ºi dolarului? Îl vãd pe Magister albit de idee, la malul
Oceanului Pacific, pe platforma Observatorului Astro-
nomic, întrebându-se în ce adâncimi ale minþii este
cuibãritã furia ideii, pentru a o transfera adâncimilor
bãtrânelor ape, ºi invers. Parafrazându-i ultimele versuri
din poemul Pacificul înfuriat, furia întrebãrilor i-a ieºit
din matca trupului obiºnuit, fugind gãlãgioasã spre un
film de ficþiune. Spre Blaw-Up al lui Michelangelo
Antonioni!?

ªi-l aud, strigându-mi: Suntem ficþiunea ideii!
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Eram la Centralele de pe Argeº
când am fost trimis sã preiau lucrã-
rile de montaj ale echipamentelor
mecanice de la barajul care se con-
struia pe Ialomiþa în oraºul Pu-
cioasa. Era in anul 1973. Proiectul
avea un termen de execuþie scurt,
dar în comparaþie cu lucrãrile de pe
celelalte ºantiere, presupunea exe-
cutarea unor operaþiuni relativ
simple. Am format douã echipe de
oameni de pe Valea Argeºului pe
care-i cunoºteam ºi de pe alte
ºantiere ºi am început pregãtirea
lucrãrilor de montaj.

Nefiind un proiect de mare com-
plexitate, mã aºteptam ca lucrurile
sã se desfãºoare fãrã evenimente
deosebite. Nu mi-aº fi închipuit
niciodatã cã mã voi confrunta cu
greutãþi destul de mari, nu neapãrat
legate de operaþiunile de montaj. 

Eram în plinã desfãºurare a
lucrãrilor, când într-o zi am observat
cã unul dintre ºefii de echipã, La-
zãr, lipsea de pe ºantier. Îl cunoº-
team bine pe acest om, foarte
calificat ºi de o hãrnicie ºi corectitu-
dine exemplare, deoarece lucra-
sem împreunã la Barajul de pe Bis-
triþa. I-am întrebat pe oameni dacã
ºtiu ce s-a întâmplat, dar rãspun-
surile lor au fost cât se poate de
neclare. M-am gândit cã a fost che-
mat acasã ºi a trebuit sã plece
urgent, dar nu se întâmplase
niciodatã sã lipseascã fãrã sã
anunþe. Îngrijorat, m-am dus la
baraca unde locuia sã vãd dacã pot
afla ceva despre el.

L-am gãsit pe Lazãr în pat, într-
o stare de nerecunoscut. Deºi era
cald afarã ºi era acoperit cu o

plapumã, tremura de parcã era
cuprins de friguri. Faþa îi era tume-
fiatã iar din nasul spart se prelin-
geau încã dâre subþiri de sânge.
Era plin de lovituri ºi vânãtãi ºi nu-
ºi putea deschide ochii umflaþi. 

- Lazãre, ce-ai pãþit, ce s-a în-
tâmplat cu tine? l-am întrebat spe-
riat de cum arãta. 

- Domnule Victorov, mi-e ºi ru-
ºine sã vã spun, pentru cã nici eu
nu ºtiu prea bine. 

Abia putea vorbi. ªi mi-a poves-
tit cu întreruperi, cã înainte cu o
searã se dusese la restaurantul din
oraº sã mãnânce ceva. La un mo-
ment dat, o femeie s-a aºezat la
masa lui ºi a intrat în vorbã. Dupã
ce ºi-a terminat mâncarea, Lazãr
s-a ridicat sã plece, iar femeia l-a
însoþit pânã la uºã. Afarã îl aºteptau
doi miliþieni care l-au înºfãcat, l-au
dus într-un pãrculeþ din oraº ºi l-au
snopit în bãtaie. În timp ce îl loveau
cu pumnii ºi picioarele, strigau cã
dacã îl mai vãd cu Maria îl omoarã.
Se pare cã Maria era amanta unuia
dintre miliþieni, cu care acesta se
certase, ºi, vãzând-o la masa lui
Lazãr devenise gelos.

Lazãr era un om liniºtit, credin-
cios ºi foarte cumsecade. Nu bea ºi
nici nu-ºi petrecea timpul liber prin
cârciumi. Era cãsãtorit ºi avea trei
copii de care vorbea cu dragoste de
câte ori avea prilejul. Trimitea aca-
sã fiecare ban pe care îl câºtiga. 

Fierbeam de revoltã de ceea ce
auzisem. Omul acesta, care era
omul meu ºi lucra acolo pe ºantier
în condiþii grele, fusese bãtut de
niºte miliþieni pentru simplul fapt cã
într-un anumit moment s-a aflat în

preajma lor. Cum îºi permiseserã
aceºtia sã abuzeze fizic ºi emoþio-
nal un om, când purtau uniformã ºi
trebuiau sã apere cetãþenii ºi res-
pectarea legilor? L-am urcat pe La-
zãr în maºinã ºi l-am dus la spital. 

- De ce nu l-aþi adus mai repede,
mi-a reproºat doctoriþa de la ur-
genþe. Starea lui este destul de
gravã. Are ºi câteva coaste rupte.
În astfel de situaþii trebuie acþionat
repede.

L-am lãsat pe Lazãr la spital ºi
m-am dus la comandantul miliþiei
cãruia i-am relatat întâmplarea.

- Cer sã fie fãcutã o investigaþie
pentru a se gãsi vinovaþii, i-am spus
comandantului miliþiei. Acest om
lucreazã sub conducerea mea pe
ºantier . Sunt responsabil pentru el
ºi vreau sã ºtiu ce s-a întâmplat.

- Ia ascultã, tovarãºe, vii aici sã
ne spui nouã ce trebuie sã facem?
mi-a rãspuns comandantul miliþiei
vãdit ofensat.

- Aº putea spune ce n-ar trebui
sã facã omenii dumneavoastrã, dar
au fãcut, tovarãºe comandant, am
replicat.

Eram hotãrât sã obþin dreptate
pentru bietul Lazãr. Voiam sa fie
pedepsiþi vinovaþii care sãvârºiserã
acea faptã monstruoasã. Am fãcut
reclamaþie la Comitetul de partid.
Nefiind membru de partid, exista
posibilitatea ca cererea mea sã nu
fie bãgatã în seamã. Am mizat însã
pe faptul cã Lazãr era membru de
partid. Am informat-o, aºadar, pe
secretara de partid de cele întâm-
plate.

- Chiar aºa tovarãºe? Nu se
poate tolera acest lucru. Vom lua

Inundaţie pe Ialomiţa



toate mãsurile pentru cercetarea si-
tuaþiei, mi-a spus secretara intrigatã.

ªi, într-adevãr, a doua zi am fost
chemat la o întâlnire la care fusese
convocat ºi comandantul miliþiei. 

- Oamenii sunt înfricoºaþi, am
adãugat dupã prezentarea situaþiei.
Mi-au spus cã nu vor sã mai stea pe
ºantier dacã miliþia, care ar trebui sã-i
apere, îi bate fãrã motiv. Voi inform
direcþia generalã a Energo-montajului
ºi voi cere deschiderea unei anchete
la nivelul ºefului serviciului juridic din
Ministerul energiei electrice. Nu îmi
pot permite sã pierd aceºti oameni cu
ani de experienþã în montaj, mi-am
încheiat pledoaria.

- Vom deschide o anchetã, a spus
cu glas scãzut comandantul miliþiei.

În urmãtoarele douã zile, am fost
informat cã cei doi miliþieni au fost
pedepsiþi ºi transferaþi. M-am bucurat.
ªi pentru cã i se fãcuse dreptate lui
Lazãr ºi pentru cã un comportament
abuziv al unor reprezentanþi ai auto-
ritãþii statului a fost sancþionat.

Dupã ieºirea din spital, Lazãr a
primit un concediu medical de o lunã,
dar dupã douã sãptãmâni s-a întors
pe ºantier. Oamenii l-au primit cu
drag. L-au menajat, dându-i sarcini
mai uºoare. Erau gata sã facã orice
pentru el.

Întorcându-mã cu gândurile în
urmã cu mai bine de patruzeci de ani,
pot spune cã viaþa ºi munca pe ºantier
nu au fost uºoare. Dar alãturi de
oamenii cu care am lucrat am simþit
întotdeauna cã fac parte dintr-o mare
familie. ªi acesta a fost un lucru
minunat. Pãstrez ºi acum în minte ºi
în suflet sentimentele de prietenie ale
acelor oameni ºi cu emoþie ºi drag mã
gândesc la ei. 

Acþiunea mea nu a rãmas însã fãrã
urmãri. Mi-am ridicat toatã miliþia în cap.
Simþeam cã sunt urmãrit pas cu pas. 

- Nu ºtiu cum reuºeºti, dar peste tot
pe unde mergi, intri în conflict cu mili-
þia, securitatea ºi partidul, îmi spunea
adeseori directorul general Miliþescu,
care trebuia sã intervinã când situaþia
devenea de necontrolat.

Într-o zi, la vreo douã sãptãmâni de
la întâmplarea cu Lazãr, ne-am trezit

pe ºantier cu comandantul miliþiei
judeþului Dâmboviþa care m-a întrebat
direct, fãrã sã mã salute ,mãcar:

- Dumneata ai întreprins o acþiune
de discreditare a miliþienilor noºtri? Te
avertizez cã voi deschide o anchetã ºi
voi dovedi cã omul dumitale a fost de
vinã. Nu-mi este greu sã fac asta.

Erau în stare sã însceneze cã bie-
tul Lazãr fusese de vinã. Cã el i-a lovit
pe poliþiºti. Nu se dãdeau în lãturi de
la nimic. O perioadã am aºteptat sã
vedem ce se întâmplã. Nu au mai
continuat acþiunea. A rãmas la nivel de
ameninþare. Eu, oricum, eram hotãrât
sã mã lupt pânã-n pânzele albe pentru
dreptatea lui Lazãr.

Începusem lucrãrile de montaj.
Supravegherea lucrãrilor de construc-
þii era lãsatã pe mâna unui inginer
relativ tânãr ºi fãrã experienþã. ªi nu
aceasta ar fi fost cea mai mare pro-
blemã. În lucrãrile de amenajãri hidro-
tehnice trebuia sã existe o perma-
nentã colaborare între constructori ºi
montori, deoarece apãreau imperfec-
þiuni care trebuiau discutate ºi reme-
diate de comun acord. Inginerul Grãj-
deanu, acesta era numele inginerului
constructor, venea însã pe ºantier
dupã o orã de la începerea progra-
mului, stãtea câteva ore ºi pleca. Se
mai întorcea dupã amiaza într-o stare
vizibilã de ebrietate. Se ºtia cã împre-
unã cu procurorul din Pucioasa, co-
mandantul miliþiei ºi alþi miliþieni îºi
petrecea ziua la o cabanã de pe mun-
tele Pãduchiosu, care nu era foarte
departe. Nu aveam cu cine discuta ºi
rezolvam problemele care apãreau
cum puteam noi mai bine.

Am ajuns la faza în care lacul de
acumulare era pregãtit. Lucrãrile de
excavaþie din anumite zone erau ter-
minate ºi începuse taluzarea malurilor
cu plãci de beton. Montasem vanele,
(numite vane segment) în amonte de
baraj, ºi urma sã punem garniturile
speciale de cauciuc care nu sosiserã
încã. Au început însã niºte ploi toren-
þiale care au durat zile întregi. Meteo-
rologii au anunþat o viiturã puternicã
pe Ialomiþa. 

- Domnule Grãjdeanu, lucrãrile de
baraj pot fi compromise de viiturã. De

aceea propun sã închidem vanele
chiar fãrã garnituri cu niºte instalaþii
improvizate. În acest fel se face acu-
mularea provizorie în lac, i-am spus
inginerului când am reuºit sã dau de
el.

- Dumneata nu ºtii ce vorbeºti, mi-
a rãspuns Grãjdeanu iritat cã-l deran-
jasem. Vrei sã-mi distrugi taluzul?

Am încercat în zadar sã-i explic cã
oricât de mare ar fi fost viitura, taluzul
nu ar fi fost afectat pentru cã lacul
avea o suprafaþã foarte mare. Conse-
cinþele ar fi fost însã mai grave dacã
viitura puternicã ar fi trecut prin barajul
deschis. Inundaþia ar fi avut conse-
cinþe catastrofale. Nu m-am putut însã
înþelege cu el. Se vedea cã era in-
fluenþat de comandantul miliþiei cu
care se întâlnea zilnic ºi de la care
auzise probabil despre povestea cu
Lazãr ºi reacþia mea .

Nu am închis vanele. Am mobilizat
oamenii ºi am strâns utilajele dispuse
în aval de baraj care ar fi putut fi
afectate de viiturã. Viitura a fost foarte
puternicã. Aºa cum prevãzusem, ºu-
voiul de ape a trecut prin baraj ºi a
produs inundaþii catastrofale în toatã
zona, pânã mai departe de termocen-
trala de la Doiceºti. La faþa locului a
venit o echipã alcãtuitã din reprezen-
tanþi ai miliþiei, securitãþii ºi partidului.
Erau cu toþii în numãr mai mare decât
eram noi pe ºantier. Persoana cea
mai importantã era tovarãºul prim
secretar Stãnescu de la Târgoviºte.
M-au chemat în faþa lor. Împreunã cu
mine au venit toþi oamenii de la
montaj. Eram cu toþii ( aproximativ 30
de persoane) uzi leoarcã ºi supãraþi
pentru ceea ce se întâmplase. 

- Venim cu dumneavoastrã, dom-
nule Victorov, au spus oamenii. Nu vã
lãsãm singur în faþa ãstora. O sã spu-
nem cum a fost, dacã este nevoie.

Stãnescu, pe care îl cunoºteam din
auzite, era un om cu un caracter în-
doielnic. Fusese o perioadã ºeful
securitãþii din România. A fost apoi
mutat ca prim secretar la judeþul Dolj
ºi, conform sistemului comunist din
acea vreme de a roti ºefii, a ajuns prim
secretar al judeþului Dâmboviþa. Rigid
ºi impersonal se purta cu oamenii dis-
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tant ºi cu superioritate. Pe vremea
când era la Craiova, auzise probabil
de nenorocirea care i se întâmplase
tovarãºului Poroineanu, socrul meu,
secretar al sfatului popular la regiune.
ªi anume cã fata lui se mãritase cu o
persoanã necorespunzãtoare. Fuse-
sem dat afarã din armatã dupã ce
absolvisem cursurile ºcolii militare de
ofiþeri tehnici de aviaþie, nu eram
membru de partid ºi pe deasupra mai
eram ºi evreu. 

- Ia ascultã, tu-þi dai seama ce
nenorocire ai provocat? m-a întrebat
ameninþãtor.

- Îmi dau seama ce nenorocire s-a
întâmplat, i-am rãspuns fãrã ezitare,
dar pe un ton politicos. Nu am pro-
vocat-o însã eu. Aceastã catastrofã ar
fi putut fi prevenitã dacã... Nu am apu-
cat sã spun mai mult, cã inginerul
Grãjdeanu a sãrit cu vorba:

- I-am spus sã închidem vanele de
la baraj ºi sã facem acumulare în lac,
dar nu a vrut sã þinã cont de soluþia
mea, a intervenit acesta lãsându-ne
stupefiaþi ºi pe mine ºi pe oamenii de
la montaj ºi construcþii.

Nu este firea mea sã mã sperii sau
sã mã intimidez, indiferent cu cine am
de-a face. Am avut întotdeauna
puterea sã recunosc când am greºit ºi
sã suport fãrã sã mã plâng consecin-
þele. Minciuna inginerului Grãjdeanu
m-a lãsat însã fãrã glas.

- Ascultã, bãiete, pot sã-þi spun aºa
cã eºti mult mai tânãr decât mine, mã
mir cã nu-þi este ruºine sã minþi în faþa
atâtor oameni. Am auzit cu toþii discu-
þia dintre tine ºi ºeful nostru de acum
câteva zile. Tu nu ai vrut sã închizi
vanele zicând cã-þi stricã talazul, când
þi-a propus inginerul Victorov, l-am
auzit atunci pe maistrul Drãgoi de la
întreprinderea de construcþii (ICH),
spunându-i lui Grãjdeanu.

- Dacã nu mã credeþi , tovarãºe,
veniþi la baraj ºi veþi vedea cã instalaþiile
provizorii de coborâre a vanelor sunt
acolo, i s-a adresat apoi lui Stãnescu. 

Intervenþia maistrului Drogoi a avut
un efect foarte puternic asupra tuturor.
Grãjdeanu nu a mai scos nici un
cuvânt, iar ceilalþi au început sã se
foiascã ºi sã discute între ei. 

Mi-a fost foarte drag în acele mo-
mente maistrul Drãgoi, pe care-l
cunoscusem cu mulþi ani în urmã la
hidrocentralele de pe Valea Bistriþei. Îi
port ºi acum recunoºtinþã pentru cura-
jul ºi omenia lui. Parcã-l vãd aievea,
acum când scriu. Înalt, cu pãrul grizo-
nant ºi cu o privire care te intimida.
Avea atunci în jur de 55 de ani. Noi îl
consideram în vârstã, pentru cã ceilalþi
erau mult mai tineri. Harnic, deschis ºi
cinstit, era respectat ºi îndrãgit de toþi
oamenii. Cei mai tineri îl considerau
ca un pãrinte ºi adeseori mergeau la
el pentru sprijin ºi îndrumare. 

- Puteþi închide acum vanele? m-a
întrebat un inginer din grupul lor.

Mi-am dat seama cã acesta înþele-
sese cum se desfãºuraserã lucrurile.

- Ar fi periculos sã le închidem în
curent de apã. Dar dacã va fi nevoie,
în cazul unei alte viituri, le putem în-
chide imediat, i-am rãspuns acestuia.

- Ne mai întâlnim noi, m-a amenin-
þat Stãnescu în timp ce pleca însoþit
de toatã suita. 

Nu a avut puterea sã-mi spunã un
cuvânt bun dupã ce mã acuzase de
niºte lucruri foarte grave care, dacã   s-
ar fi dovedit adevãrate, ar fi putut sã
aibã consecinþe dramatice asupra mea. 

Grãjdeanu îi urma cu capul plecat
ºi speriat de moarte. Nu i s-a întâm-
plat însã nimic. Prietenii lui de pahar
au avut grijã sã-l scape de o pedeap-
sã ce ar fi putut fi foarte asprã. Pentru
câteva zile ºi-a fãcut apariþia pe
ºantier umblând preocupat dintr-un
loc într-altul, dupã care ºi-a reluat
excursiile zilnice la cabana de pe
muntele Pãduchiosu.

Am întâlnit pe ºantier oameni de
cea mai bunã calitate. Ingineri, tehni-
cieni, maiºtri, constructori, montori,
care au muncit cu dãruire, credinþã ºi
entuziasm mânaþi de dorinþa de a
realiza lucruri mãreþe. Ne simþeam ca
niºte meºteri Manole care voiam sã

construim de fiecare datã ceva mai
mãreþ, mai frumos. Îmi vine greu sã
vorbesc rãu despre oamenii cu care
am muncit. Nici nu am întâlnit mulþi
care sã mã dezamãgeascã în aºtep-
tãrile mele. Din pãcate inginerul
Grãjdeanu a fost unul dintre aceºtia.
Pe lângã lipsa de profesionalism a dat
dovadã ºi de laºitate. Nu l-am mai
întâlnit niciodatã. Mi-ar place chiar ºi
acum, dupã atâþia ani sã aflu cã se
schimbase ºi devenise un inginer mai
dãruit muncii ºi oamenilor de pe
ºantier. Ar fi ca o rãsplatã pentru mine.
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Mi-été
Calme, est la chaleur huilée

Qui sillonne la surface de la mer
À Southwold, le point le plus Est de l’Angleterre

Des collines de chaises-longues
Brisent la vue des cabanes au long du littoral 
Qui s’ondulent dans les couleurs de la mer

A travers les rayons du soleil
La dentelle rose à motifs cherche la sagesse

Des mouettes qui découpent l’air en boucles fortes.

Sur le quai, le compte à rebours en forme de baignoire
Sonne l’heure et la demi-heure

Pendant que ses roues tournent avec la chansonnette de l’eau propulsée

Pas de retour pour les mamans habillées
Aux couleurs de l’azur

Tandis que leurs progénitures gorgent l’eau gazeuse réfrigérée

Épuisés sur les chaises-longues ouvertes
Hommes, femmes et enfants s’évadent à la sieste

Pendant que le ciel rougit encore plus espiègle

Pour les ombres mouvantes et les vagues cachées
Tout est comme d’habitude ; au long de la jetée

Des pêcheurs amateurs scrutent l’horizon

Le ciel blanchit son bleu
Sur le labyrinthe d’hommes, femmes et enfants

Assis sur des chaises-longues à motifs animaliers

Ils n’ont rien à faire, sauf de se reposer et acheter 
Des seaux, des pelles et des barquettes de frittes

Contre les cuirassés des mouettes

La photographie
L’automne dernier, une décision a été prise :

la silhouette en culotte et bottes en peau de vache
dont la maison se trouvait à la fin de la route

en descendant la colline mouillée en riz

Dégringolé à la distance, bruit de poids lourds
creuseurs qui étaient sur le point d’écraser

la confusion de l’horizon naturel
où les fossés rauques marquaient l’eau dure

dans la chaleur de midi le flou métallique de son fusil
s’est arrêté à la mi- air sous les mangeoires balancées,

les nuages endormis et les corbeaux silencieux
dans la photographie oubliée de l’an dernier

J’écris
quand il pleut, des bluets écrasés,

entourent les murs tapissés de mon bureau
dans mes rêves d’hommes nus

où les yeux des chevaux descendent
d’un tableau au-dessus de mon bureau piédestal

acheté à l’Exposition d’Art Equestre à Holt
à la fin de l’automne dernier

observés par des secrets verrouillés, serrés 
dans l’un des tiroirs où 

le jeu de bagatelle repose abandonné.

Vanité
Haut les rames, bas les rames 

La Reine des marais
ne peut pas dormir
Elle flotte réveillée

à travers le labyrinthe des canaux

Haut les rames, bas les rames
La Reine des eaux à la couleur verte ardoise

explore la beauté des maisons en tuile 
La Reine des bêtes âgées

glisse, rôde et s’envole
à travers les places, les palais et les marées

La montée des marées, la descente des marées 
La Reine de la Mer d’Argent

guide les arches et les colonnes
la Reine des ténèbres

se réfugie sous la voûte les ponts
à travers des rêves dans le vent

Repos
Ils étaient assis autour des pierres,

Créant des silhouettes colorées en orange
suspendues entre deux mondes

piégées dans leur rêve
atomes de sa faim

ombres attrapées dans un rire invisible
entourées d’herbes, de buissons et de bâtons

les cendres aveugles du jour
étaient verrouillées dans une guerre

contre un ciel sourd 
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le feu coulait
les couleurs fusionnaient

verticalement dans les mèches des cheveux
poussière sous les paupières,

du sable dans la bouche

ils surfaient
un labyrinthe de silence

cascadeurs dans une rêverie
la chaleur était mêlée à leur faim

atomes luttant contre l’air

La Faim 
elle portait du bois pour le feu

le long d’un voyage nostalgique
dans son monde de rêve

avec de la poussière sous ses paupières,
du sable était dans sa bouche,

la chaleur était malade de la faim

avec sa langue bleue,
elle allaitait ses fils

enfants dessinés dans la poussière

atomes du bois pour le feu
submergeaient dans un rire invisible

des herbes, des buissons et des bâtons

avec sa langue bleue
elle battait les atomes

avec des bâtons anciens

ses fils se battaient avec l’air
piégés dans leurs rêverie

les atomes de sa faim

Une autre façon de passer sa journée
J’attends

que la lagune se sèche
et que la pluie déchire les canaux

J’attends
que l’arc-en-ciel plonge dans les eaux

embrassant l’écorce des arbres 

J’attends
que les racines explorent les troncs d’arbres flottant

et les empreintes de la marée

J’attends
que les roussettes étirent

à travers la forêt d’images mourantes.

J’attends
que les mouettes étirent

les nuages de pluie sur les rochers de couleur ocre.

Le Cri
Serré dans du lin glacé

des sables glissants se rassemblent
à l’embouchure de la rivière

où les bateaux trouvent refuge

Maman, prends ma main
Je le ferais, si je pouvais

Serré dans le souffle d’alabastre
des maison d’antan
pendent en-dessous

de lourdes sculptures dans l’eau

Maman, J’ai froid
Je t’envelopperais, si je le pouvais.

Serré dans les mains aérées
les rafales de pluie donnent naissance

à une désolation en dérive.
jusqu’à l’horizon.

Maman, mes pieds sont mouillés
Je les sécherais, si je le pouvais.

Serré dans l’immensité du ciel
les nuages de plomb bombardent

les prairies qui disparaissent
au-delà de l’horizon.

Maman, mon pantalon est mouillé
Je changerais tes vêtements, si je le pouvais

Serré
la bouche béante des eaux

bascule, en dérive, un jouet en argent 
d’un endroit à un autre.

Rêves
Des rêves agités au sujet de la chasse à l’Ours,

l’Ours qui se cache dans les hauts buissons 
un rêve à rêver au sujet de l’Ours

l’Ours de la nuit
à propos d’un Ours arlequin

que Julia May ne pouvait pas voir
dans les buissons épais de la nuit

un rêve au sujet de la chasse à l’Ours
un rêve à rêver à propos du renard

porteur d’un mauvais présage
un rêve au sujet d’un oiseau,

cet oiseau qui martèle la maison
un rêve qui présage la fin
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Târgul

În Sud-Est se afla un târg
Mãrunþel pe atunci;
Acum, cu tentacule extinse
dincolo de univers
Uitat cumva, ar fi spus unii;
cu stopuri antice pentru autobuze
cu afiºe cât gardul cu drapele
cu pavilion pentru muzica militarã
în grãdina rãposatei Regine Mame;
În plin soare, în dupã-amiaza festivã
ecouri de muzicã loveau pereþii
Catedralei Normande, ziditã din piatrã
de râu, pe când William Cuceritorul
preluase frânele puterii în 1066,
ridicatã în vremi cu domniþe-n rãdvane
ºi cavaleri cu armãsari ºi armuri
În centrul oraºului cu creneluri,
Strada Mare, cu prãvãlii luminoase;
etalau în vitrine superlative
În profunzimea strãzilor pietruite, 
hotare la case din cãrãmidã.

Oglinda cu Vise

Era între pereþi de himerã
tapetaþi demodat de bunica
Volume lucioase dormeau 
legate în piele de zimbru
Cavaler naviga prin hârtii 
ºi trofee câºtigate la baluri
Îmbrãcat în beige, moþãia tãcut
la masa de lucru cioplitã-n stejar
Cu ochii scãldaþi în antice tomuri -
Sufletul ei se legãna lunatec
de candelabrul pestriþ de Murano,
rãscoalã peste obiecte spartane 
Se ascundea prin dulapuri 
îndesate aliniat cu dulceþuri
de viºine rãscoapte din pomi seceraþi
ferecate-n mintea ei cea albastrã
o curte rãcoritã de suflete pierdute

Unul câte unul la zaruri ºi cãrþi 
în oraºul himerã cu râu îmbufnat
în încãperea unde intrau ºi ieºeau 
în galop persoane apretate pe aþã
oarbe cu mâini efemere, fantome electrice, 
mãscãrici dormeau duºi în lumi ferecate

Vara

Pãianjeni vãrateci urzeau
cuibãriþi în alcovuri în stânci 
Erau sub un castron de sinealã
ºi gãlbenuº - pãmântul plutea
plesnind în lumina acutã
umbre de aur prin bolovani
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Scorpioni ºi ºopârle înotau la soare
printre cactuºii care trosneau în spaþii
O libelulã se pierdea la Palatul din Stâncã
argint scrijelit pe-o tãbliþã de cer
Greierii se scãldau pe boabe de ienupãr
îngânând melodii de demult
Crengi rupte, mãrgele din turcoaze
Frunze ºopteau despre legende
prezente-n imagini din nisip invizibil
Þipãt de pãsãri în tocanã de suflete
fierbeau suspendate în ocrul torid.

La Castel

cavalerii mãrºãluiau
în bãtãtura cea veche
castelul se sfãrâma
în himere de plumb
vânãtorii de gãini plantaserã
foiºoare de grâu
voci ºi seminþe în mãslin
enclava de putori
de putreziciune finã,
banchetul fantastic
masca principesei atârna apretatã
la Poarta de la Rãsãrit
din turnul de Veghe

unde turniruri se petrecuserã
cu mult timp în urmã
pe când cavalerii erau paji în armurã
ºi mãslinul era îmbobocit
lângã fântâna cântãtoare
furtuni certãreþe
în curtea castelului... ofilit
tufe uscate împletite în noduri
estompate pe pereþi-n ruinã

Închipuiri

Închipuiri despre hãituirea ursului
Ursul se þine ascuns în tufiº
O închipuire bolnavã sã fie
Despre urs, despre ursul întunericului
Despre un invizibil urs colosal
În tufiºuri fantastice la adãpost de noapte
Închipuiri despre hãituirea ursului
Închipuiri despre visul cu vulpe
Închipuiri despre vulpea care þipã
Sã afli despre nenorociri iminente
Închipuiri despre ghionoaia
Ghionoaia care zdrobeºte gospodãria
Închipuiri care avertizeazã plecarea eternã
Ale cui închipuiri, ale cui închipuiri?

Dora Groza



«Într-o lume perfectã, fiecare câine va avea
o casã ºi fiecare casã va avea un câine»*

În multele mele vizite în România post-decembristã,
am putut sã constatat ºi sã vãd cu ochii mei un fenomen
poate unic pe planetã: câinii fãrã stãpâni ai strãzilor, s-au
adaptat vieþii grele în care trãiau ºi s-au înmulþit necon-
tenit. Au devenit semi-sãlbatici. Un om de afaceri japonez
a fost atacat de un câine ºi a murit. Mulþi români au fost
muºcaþi de câini – nu se ºtie câþi. Nu se cunoaºte numã-
rul «maidanezilor» (aºa cum mai sunt numiþi de bucureº-
teni aceºti nefericiþi patrupezi) - au scãpat de sub control.
Trãiesc la fel de rãu precum mulþi bucureºteni, s-ar putea
argumenta. Oameni ºi câini, câini ºi oameni!!!

În capitala României în special (dar ºi în alte mari ora-
ºe ale tãrii), poþi vedea la tot pasul câini infirmi (Cãþeluºul
ºchiop al Elenei Farago?), flãmânzi, slabi, bolnavi, cu rãni
deschise, speriaþi, parcã plângându-ºi soarta. Este trist ºi
dureros sã îi vezi pe strãzile murdare ale oraºului,
cãutând parcã întotdeauna ceva – probabil mâncare. 

Am vãzut un câine mâncând vãrsãtura de pe jos a
unui beþiv, probabil. Dezgustãtor! Uneori sunt în grupuri,
uneori izolaþi. Unii bucureºteni îi hrãnesc, alþii îi alungã.
Unii îi iubesc ºi compãtimesc, alþii îi urãsc. Am admirat
câþiva cãþei care au învãþat sã treacã strada numai pe
trecerea de pietoni, aºteptând cuminþi sã mai treacã
cineva, ca sã treacã ºi ei. Frumos, dar totuºi, ce este de
fãcut cu aceºti bieþi prieteni ai omului? Dar, sã fac o micã
paranteza, lãmuritoare pentru cei care poate nu ºtiu.

Câinii vagabonzi ai Bucureºtiului sunt « moºtenirea »
dictaturii comuniste, când casele oamenilor se demolau
fãrã milã, pentru a se construi blocuri cu multe etaje (în
Bucureºti ºi marea Casã a Poporului!), fabrici etc. În
aceste noi construcþii, blândele patrupede nu mai aveau
loc. Oamenii nu aveau de ales ºi cu inima strânsã de
milã, îºi abandonau iubiþii ºi devotaþii lor prieteni, câinii.
Nimeni nu se mai gândea la ei, viaþa era grea pentru toþi.
Pentru unii era o uºurare – scãpau de o povarã în plus.
De unde sã hrãneascã un câine, cu ce hranã? Resturile

de la mesele sãrãcãcioase nu mai ajungeau pentru câini,
iar pâinea nu mai prisosea. În România (ºi cred cã ºi în
alte þãri comuniste) nici nu se auzise cã ar fi existat – ce
se gãsea din belºug în þãrile occidentale – necesara
mâncare specialã pentru câini, la preþuri rezonabile. Cu
cât o þarã este mai sãracã, cu atât mai grea este viaþa
creaturilor ”care nu cuvântã” din acea þarã! Îmi amintesc
ceva amuzant – sã fac o altã divagaþie: Când s-a aflat din
presa postdecembristã cã Zoe Ceauºescu îºi cumpãra
mâncare pentru câini de la Paris, la mulþi li s-a pãrut o
mare extravaganþã, o insultã. Cum de este posibil aºa
ceva? Noi mâncam salam cu soia ºi fiica dictatorului îºi
hrãnea câinii cu hranã de la Paris? – ºi-au zis foarte mulþi.

În realitate nu era decât o necesitate pentru a se hrãni
câinii (ºi pisicile) în mod civilizat, curat, comod ºi fãrã
probleme, cu hranã sãnãtoasã ºi ieftinã - specialã pentru
câini – aºa cum în prezent îºi permit (presupun, nu sunt
sigur) ºi în România unii români; dar acesta este alt
subiect. 

Personal, am multã milã pentru orice creaturã în
suferinþã – ºi revin cu întrebarea: ce este de fãcut cu
aceºti «stray dogs»? Românii nu au rezolvat aceastã
problemã de peste 22 de ani. Trebuie sã o spun clar cã
nu sunt singurii. De exemplu, în Valparaiso existã peste

CONFLUENŢE
ALE ROMÂNILOR 

(La sugestia prof. dr. Marian Barbu, consultantul nostru literar, rublica anterioarã
„Din frãmântãrile românilor” va deveni „Confluenþe ale românilor”.)

Câinii din București, văzuţi de la… Montreal
Alexandru Cetãþeanu

117

D LLestine iterare

D
IV

ER
SE



100.000 de câini fãrã stãpâni, iar în Erevan (nu o ºtiu de la
Radio Erevan!) 90.000 de câini au fost euthanasiaþi, dar mai
existã vreo 35.000 pe strãzi. Conaþionali mei – românii, nu
sunt în stare sã-ºi rezolve problemele, din prea multã «
deºteptãciune » probabil – o spun cu durere în suflet. Oare a
venit acum timpul sã se ”miºte” ceva în acet sens? 

Am primit la redacþia revistei Destine literare textul de mai
jos în limba englezã ºi un apel la preºedintele României, dom-
nul Traian Bãsescu, pe care îl publicam «ad literam». Este
semnat de mulþi actori, medici ºi de personalitãþi publice
cunoscute în România, aºa cum bine se poate vedea. Aflãm
cã s-a votat o nouã lege, care permite prinderea câinilor fãrã
stãpâni (probabil se cautã intens hingheri – iatã cum se
creazã slujbe în România!), þinerea lor în adãposturi timp de
30 de zile în vederea adoptãrii, tratarea câinilor pentru a
scãpa de boli, viermi intestinali etc. inclusiv sterilizarea ºi
apelarea la populaþie pentru a fi adoptaþi (de cei care au con-
diþii, evident). Nu ºtiu de unde s-au inspirat cei care au propus
ºi adoptat legea, dar în mare parte seamãnã cu reglemen-
tãrile din Canada. Nu ºtiu nici dacã era nevoie de o lege
pentru a se realiza ceva de bun simþ, la latitudinea fiecãrei pri-
mãrii. Birocraþia ºi pierderea timpului în mod inutil (cronofagia)
se pare cã este la modã în România zilelor noastre, deci sã
nu ne mirãm prea mult. 

Oricum, semnatarii Apelului considerã cã legea nu este
bunã ºi are nevoie de la bun început de amendamente. Indi-
rect, se deduce cã toþi cei implicaþi în elaborarea ºi votarea
acestei legi nu sunt prea competenþi, nu au milã ºi nu s-au
gândit prea mult la soarta sãrmanilor câini fãrã stãpâni. 

Dupã alþii, legea este bunã. What is enough, is enough (ce
este de ajuns este de ajuns). Aºa gândesc ºi eu - de prea
multã vreme treneazã aceastã problemã. Animalele nu tre-
buie sã sufere, nu trebuie sã trãiascã chinuit pe strãzi, prin
parcuri ºi pe te miri unde. În Anglia, legea numitã – Protection
of Animals Act - a fost votatã în 1911 ºi a fost îmbunãtãþitã cu
tot felul de amendamente dea lungul anilor, din grijã pentru
animalele de tot felul. “Orice animal în suferinþã trebuie omo-
rât imediat”, spune legea britanicã - oare câþi câini sunt “în
suferinþã” în Bucureºti? Cred cã în capitala României existã
cei mai mulþi câini invalizi din lume. Se pot vedea la tot pasul.
Din suferinþã, câinii pot deveni periculoºi. Sã nu mai vorbim de
bolile ºi de paraziþii pe care îi pot transmite la oameni –
adevãrat pericol general. 

Sã sperãm cã bucureºtenii iubitori de animale, vor adopta
câinii nefericiþi ai oraºului aºa cum au fãcut prietenii mei Ina
(prolificã traducãtoare de cãrþi din francezã ºi englezã în
românã) ºi George Popescu-Tismana (cunoscut medic neu-
rolog), iar semnatarii petiþiei de mai jos vor fi primii care se vor
implica în reducerea suferinþei fidelilor prieteni ai omului de
peste 10.000 de ani. Nu înþeleg de ce nu se vorbeºte nimic ºi
de pisici, oare în Bucureºti nu existã pisici fãrã niciun rost?
Este drept, sunt mai puþin vizibile.

Câinii fãrã noroc de stãpân (puþini vor adopta câini schilo-
diþi sau bolnavi incurabil) vor avea aceiaºi soartã cu patrupe-
dele canine din Canada ºi din orice þarã civilizatã din lume –
vor fi « puºi la dormit » (put to sleep – aceasta este expresia
cel mai frecvent folositã, pentru a nu se spune – uciºi). Eutha-
nasia ( din greacã: eu – bunã ºi thanatos - moarte ) animalelor

este singura soluþie pentru aceste nefericite creaturi. ”Scoate-
rea din mizerie” - out of miserry - este o altã expresie folositã
în lumea anglofonã pentru a nu se spune “ucis” (killed) –
conotaþie total negativã. Pentru a liniºti puþin pe semnatarii
petiþiei – ºi pe oricare iubitor de animale din familia Canidae,
iatã statisticile din Canada în anul 2010, pe care le-am gãsit
publicate – sã ºtie oricine: 

S-au adus la adãposturi (shelters) pentru animale 42.834
câini, au fost adoptaþi de canadieni 22.239 (52%), 12.104 au
fost înapoiaþi stãpânilor, 1.720 au fost trimiºi la alte organizaþii,
175 au murit în adãposturi ºi …6,253 (!) au fost « puºi la
dormit ». 

Cu tristeþe zic - sã le fie þãrâna uºoarã!
Urez succes celor care se vor ocupa de ocrotirea ºi

îndreptarea situaþiei triste a animalelor din Bucureºti ºi din
toatã România! Sã ne iubim cãþeii ºi pisicile!

LA MULÞI ANI ÎN 2012!

P.S.:
Mã aflam la Bucureºti în zona Grãdinii Icoanei ºi nu

puteam sã adorm – câinii lãtrau de zor. Un câine latrã la ceva,
ceilalþi latrã la cel care latrã primul… Era ora 2 dimineaþa ºi
mi-a venit sa scriu o poezie. Poate cã nu stricã sã o ataºez în
finalul acestor rânduri, sã ne mai ºi amuzãm puþin; asta este:

Latrã câinii

Latrã câinii-n Bucureºti -
Îi auzi ºi te cruceºti,
Orb sã fii ºi nemereºti -
Latrã câinii-n Bucureºti.

Latrã câinii în Chitila -
Din Chibrit pânã-n Obor
Cineva le taie frunzã
Ca sã latre mai uºor.

Latrã câinii-n Dãmãroaia
Fiindcã lotrii-n zi de post
Au supt lapte de la oaia 
Ce-n baladã-avea un rost.

Latrã câinii în Pipera,
Din Domneºti în Cotroceni -
Nici nu-i mai încape Terra
Chiar dacã-s destui hingheri.

Latrã câinii cu-ndârjire
ªi se-ndeamnã peste tot.
Veºnica lor pomenire
E lãtratã bot în bot.

* Cunoscutã vorbã englezeascã - In a perfect world, every dog would
have a home and every home would have a dog.
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Tens of thousands of people all over Europe have joined FOUR
PAWS in protests against a new law passed by the Romanian
Parliament, allowing the mass killing of stray dogs. A FOUR PAWS
press conference was held in Bucharest followed by a spontaneous
demonstration by opponents of the law calling for President
Bãsescu to revise the controversial bill and introduce animal-
friendly, sustainable stray population management instead, a path
that is also supported by many Romanian EU delegates in Brussels.
Dog lovers picketed in front of the Romanian embassies in five
European cities against the much disputed decision.

According to the new law, stray dogs will have to be caught
and kept in shelters for 30 days, where they are being castra-
ted, vaccinated and dewormed. At the end of this period they
are free to be killed if they haven’t been adopted. The adoption
process, however, is humiliating and complicated: unlike in a
pet shop, people willing to take on a stray dog have to provide
evidence of sufficient income and space, and have to obtain the
consent of their neighbours. Apart from the immense costs that
are now being shifted onto municipal level, the whole procedure
is ineffective and unlikely to have any effect on the size of the
stray population, but it will lead to the mass killing of dogs again.
It is a huge step backwards in terms of modern animal welfare
and the efforts made by FOUR PAWS in the past decade, as
well as recent advances by the EU. 

Protest letters and petitions handed over to Romanian officials 
In London and Hamburg symbolic letters of protest were

handed over to embassy representatives, after the situation of
stray animals in Romania gained the attention of many citizens
throughout Europe. In the course of only five days 60,000 people
have signed a FOUR PAWS petition demanding an end of the
senseless killings and the implementation of effective, animal-
friendly methods. Only a policy of responsible dog ownership
can stop the constant increase of stray animals, supported by
neutering programmes such as Stray Animal Care (SAC), which
was introduced by FOUR PAWS Romania in 2001.

Sanctioned dog killings in Romania 
FOUR PAWS hands over petition signed by 60,000

La flashmobul de luni, 28 noiembrie, din fata Palatului Cotroceni
au participat personalitati publice precum Marin Moraru, Szoby
Czech, Maricica Puica, Emil Hossu, Monica Davidescu, Cristina
Topescu sau Carmen Tanase, si alti peste 150 de iubitori de animale.
Prin gesturi simbolice, participantii au cerut sefului statului sa se gan-
deasca si sa constientizeze efectele distructive ale „legii eutanasierii”. 

De asemenea, de ziua Romaniei, 1 Decembrie, peste 130 de
personalitãþi din viaþa publicã româneascã au lansat un apel cãtre
preºedintele Traian Bãsescu în încercarea de a-l convinge sã nu
promulge legea cainilor comunitari in forma in care se afla in prezent.
Printre vedetele care au semnat apelul cãtre preºedintele Traian
Bãsescu se numãrã Radu Beligan, Florin Piersic, Draga Olteanu-
Matei sau jurnalistul Crstian Þopescu. 

Personalitati publice impotriva uciderii cainilor comunitari 
Reactia artistilor romani la solutiile legii 155/2001
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1. Radu Beligan – actor 
2. Marin Moraru- actor 
3. Draga Olteanu-Matei- actrita 
4. Florin Piersic- actor 
5. Cristian Mungiu – regizor 
6. Florin Piersic jr. – actor 
7. Mirabela Dauer - solista muzica usoara 
8. Stela Popescu – actrita 
9. Oana Pellea – actrita 
10. Dan Chisu - regizor, scenarist, producator 
11. Daniela Vladescu - solista opera 
12. Adrian Enescu – compositor 
13. Rudy Rosenfeld – actor 
14. Emil Hossu – actor 
15. Catrinel Dumitrescu – actrita 
16. Eugen Cristea – actor 
17. Cristina Deleanu – actrita 

18. Papil Panduru – actor 
19. Catalina Buzoianu – regizoare 
20. Tamara Cretulescu – actrita 
21. Cezara Dafinescu – actrita 
22. Claudiu Bleontz – actor 
23. Anca Sigartau – actrita 
24. Nicu Alifantis - solist si compozitor 
25. Beatrice Rancea – regizoare 
26. Doru Rancea – actor 
27. Mihai Verbitchi – actor 
28. Camelia Zorlescu – actrita 
29. Tudor Voican – scenarist 
30. Mihai Constantinescu - solist muzica usoara 
31. Luminita Gheorghiu – actrita 
32. Paula Iacob – avocat 
33. Sanda Manu – regizoare 
34. Dana Dogaru – actrita 

Scrisoarea, alaturi de semnatarii acesteia, pot fi regasite mai jos: 

APEL CATRE
PRESEDINTELE ROMANIEI 

Domnule Presedinte Traian Basescu,
Va rugam sa iesiti pentru cateva clipe din logica politica si, dand sufletului dumneavoastra timp de

amintire asupra originii sale divine, sa va aplecati asupra unei rugaminti, venita de la un grup de iubitori ai
acestui Pamant, cu tot cuprinsul lui. 

Facem apel la luciditatea si emotia dumneavoastra creativa. Ne-ati aratat, de cate ori ati plans sub ochii
nostri, ca aveti sensibilitate si caldura. Acestea sunt atributele unei inimi care poate iubi. Si atunci, cum
iubirea nu poate fi decat una, aceeasi pentru vii si pentru morti, pentru oameni si pentru animale, aplecati-
va preocuparea si asupra rugamintii noastre de a nu promulga legea care permite eutanasierea cainilor
care nu au avut sansa de-a fi mangaiati de un stapan. Niciunul dintre noi nu crede ca prezenta lor pe strada
este un lucru normal. Sunt, insa, daca exista o vointa politica reala, si solutii civilizate, umane si eficiente.
Omorarea unor fiinte nu poate fi niciodata o solutie. In mileniul in care vietuim si in lumea civilizata catre
care tindem, o asemenea barbarie ne va duce inapoi in timp, mai ceva decat mineriadele anilor ‘90. 

Ar fi trist pentru destinul dumneavoastra istoric sa ramaneti in amintirea romanilor ca Marele Hingher!
Si cum stim ca timpul dumneavoastra este pretios, nu mai abuzam de el cu cuvinte, ci speram sa va
invadam cu sentimente nobile si va mai spunem doar atat: am semnat acest apel catre dumneavoastra azi,
1 decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, sperand toti cei care il semnam, dar si multi alti cetateni ai acestei
tari, ca nu ne veti umbri mandria de a fi romani. Traim vremuri grele, n-avem o viata lipsita de griji, ne-au
mai ramas, insa, constiinta, demnitatea si sufletul. Nu ni le striviti, facandu-ne partasi la o varsare de sange
nevinovat! Nu faceti asta acum, in preajma Sfintelor Sarbatori, n-o faceti, atat cat va sta in putere, niciodata! 

Dumnezeu sa va aduca gandul cel bun in minte si in inima! 

PS: Si pentru ca va stim un iubitor al istoriei acestui neam, amintiti-va ca simbolul stramosilor nostri daci a fost lupul! 
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35. Tudorel Filimon – actor 
36. Dan Astilean – actor 
37. Dan Pita – regizor 
38. Irina Radulescu – actrita 
39. Razvan Vasilescu – actor 
40. Dragos Galgotiu – regizor 
41. Iurie Darie – actor 
42. Anca Pandrea – actrita 
43. Coca Bloos – actrita 
44. Ioan Gyuri Pascu - actor, cantaret 
45. Carmen Galin – actrita 
46. Andi Vasluianu – actor 
47. Alexandrina Halic – actrita 
48. Doru Ana – actor 
49. Alice Nastase – ziarist 
50. Natasa Raab Gutul – actrita 
51. Iarina Demian - actrita, regizoare 
52. Bogdan Gheorghiu – actor 
53. Magda Mihailescu - critic de film 
54. Grid Modorcea - critic de film, scriitor, ziarist 
55. Delia Sabau – actrita 
56. Cornelia Alexoi - actrita, ziarista, scriitoare, traducatoare 
57. Mihnea Columbeanu - regizor, critic, traducator 
58. Mircea Cocolas – regizor 
59. Corina Negritescu – actrita 
60. Cristian Motiu – actor 
61. Maria Junghetu – actrita 
62. Mirela Marin – actrita 
63. Mircea Marin – regizor 
64. Gabriela Popescu – actrita 
65. Ioana Ancea – actrita 
66. Serban Puiu – regizor 
67. Alexandra Velniciuc – actrita 
68. Cristian Iacob – actor 
69. Ovidiu Ianu- actor 
70. Ilie Gâlea – actor 
71. Oliviu Crâznic – scriitor 
72. Irina Loghin - solista muzica populara 
73. Iris Cernea Loghin - solista muzica populara 
74. Geo Costiniu – actor 
75. Iuliana Costiniu – actrita 
76. Irina Cojar – actrita 
77. Florin Zamfirescu – actor 
78. Catalina Mustata – actrita 
79. Mihai Constantin – actor 
80. Olga Delia Mateescu – actrita 
81. Geo Dinescu – actrita 
82. Adela Marculescu – actrita 
83. Doina Levintza - artist plastic, scenograf 

84. Dan Coma – artist plastic 
85. Adriana Trandafir – actrita 
86. Costel Constantin – actor 
87. Carmen Tanase- actrita 
88. Adriana Schiopu – actrita 
89. Mihaela Marin - artist fotograf 
90. Eugen Racoti – actor 
91. Mariana Danescu – actrita 
92. Nuami Dinescu – actrita 
93. Anca Serbanescu - pictor 
94. Dragos Stanescu – regizor 
95. Tedy Necula - actor, producator film 
96. Irina Chira - pictor 
97. Mihai Bogos - sound editor 
98. Corina Stavila - monteusa film 
99. Mihai Docea - pictor 
100. Soby Czech – actor, cascador 
101. Irina Movila – actrita 
102. Mircea Rusu – actor 
103. Mirela Oprisor – actrita 
104. Doina Melinte - sportiva 
105. Carmen Bunaciu - sportiva 
106. Maricica Puica - sportiva 
107. Ivan Patzaichin - sportiv 
108. Leonard Doroftei - sportiv 
109. Cristian Gatu - sportiv 
110. Violeta Beclea Szekey - sportiva 
111. Laura Badea - sportiva 
112. Nicu Vlad - sportiv 
113. Lavinia Milosovici - sportiva 
114. Andreea Raducan - sportiva 
115. Catalina Ponor - sportiva 
116. Sandra Izbasa - sportiva 
117. Gabi Szabo - sportiva 
118. Elisabeta Lipa - sportiva 
119. Horia Flamand - artist plastic 
120. Monica Flamand - artist plastic 
121. Marina Constantinescu - critic de teatru 
122. Irina Margareta Nistor - critic de film 
123. Mihaela Marin - artist fotograf 
124. Nadia Iancu - architect 
125. Vlad Popa – medic 
126. Razvan Petra - medic 
127. Doina Oancea -actrita 
128. Monica Pop-medic 
129. Daniela Safta – medic 
130. Monica Davidescu – actrita 
131. Aurelian Temisan - solist muzica usoara, actor 
132. Cristian Topescu - jurnalist sportiv
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MONTREAL MUSEUM OF FINE ART - MONTREAL www.mmfa.qc.ca
Lecture:
Ottoman Rugs in the Protestant Churches of Transylvania
with Stefano Ionescu
Sunday October 23, 2:30 pm 

Acesta a fost anunþul Muzeului de arte fine din Montreal. Cine este Stefano Ionescu? 
Un român cu care ne mândrim – o somitate mondialã în domeniul foarte puþin cunoscut al

covoarelor orientale extrem de valoroase, atât din punct de vedere artistic cât ºi istoric - o
adevãratã ºtiinþã. La conferinþa de la Montreal din 23 octombrie au participat multe personalitãþi,
colecþionari de lucrãri de artã din Quebec. Noi, scriitorii prezenþi, am fost cu tot sufletul alãturi de
marele nostru compatriot, stabilit de mulþi ani în Italia. A continuat seria de conferinþe în Canada ºi
USA. Inutil sã-i urãm succes! – Cu siguranþã l-a avut pe deplin, oriunde a fost invitat. La Montreal
ne-am convins. 

Îl aºteptãm sã mai vinã pe la noi. LA MULÞI ANI, maestre ªtefan Ionescu!

Din partea ACSR, 
Alexandru Cetãþeanu

Români cu care ne mândrim
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Reproducem textul din numãrul pe ianuarie al 
revistei Destine literare -

editorialul „2008 - AN AL MARILOR PIERDERI”

...Despre maestrul Vasile Gorduz, sculptor de valoare mondialã, profesor
universitar la Universitatea Naþionalã de Arte, câºtigãtor a numeroase premii
naþionale ºi internaþionale, membru onorific al Asociaþiei Canadiene a Scrii-
torilor Români, ºtiam de multã vreme cã se lupta cu un cancer la gât. Se
pare cã ºtia de cumplita boalã încã din anul 2004, când a venit la Montreal
pentru a asista la dezvelirea statuii lui Eminescu din Piaþa României, al cãrei
creator era. A scãpat de suferinþã pe 12 decembrie, în anul nefast 2008.

Când l-am vizitat la Bucureºti ultima oarã, acum un an, nu mai putea
vorbi. La gât, avea un bandaj care acoperea o ranã ce nu se mai vindeca.
Avea corzile vocale distruse. Cu numai un alt an înainte, când l-am vizitat la
atelier împreunã cu poetul George Filip, fãcea vin din strugurii pe care
tocmai îi culesese din curte. Nu pentru el, ne-a explicat distinsa doamnã
Silvia Radu, ci pentru prieteni ºi admiratori, care gãseau întotdeauna un
pahar de vin bun la Maestru. Era fericit când putea face o bucurie celor din
jurul domniei sale, aºa cum se bucura ºi sculptoriþa ºi pictoriþa Silvia Radu,
distinsa vestalã a profesorului. A cerut o bucatã de hârtie ºi cu mâna
tremurândã ne-a scris: «Vã rog sã faceþi tot posibilul ca statuia lui Eminescu
de la Montreal sã fie înãlþatã pe un soclu, aºa cum am conceput-o».

Aceastã dorinþã sfântã a Maestrului trebuie sã fie îndeplinitã, ºi fac un
apel la toþi romanii iubitori de þarã ºi de cultura noastrã, din Canada, din
România ºi de oriunde s-ar afla, sã contribuie la construirea unui soclu
pentru statuia lui Eminescu de la Montreal. În numãrul viitor al revistei
Destine literare ºi pe internet la site-ul ACSR se va reveni cu detalii. Numai
atunci când magnifica sculpturã în bronz a lui Eminescu va fi prezentatã aºa
cum se cuvine, chiar ºi cei mai sceptici români vor înþelege ce genialã
capodoperã ne-a lãsat Maestrul, care se va bucura ºi ne va binecuvânta de
acolo, de sus, din Rai.

Drum bun spre eternitate, Maestre Gorduz.

Alexandru Cetãþeanu

N.R. Se pot trimite bani prin postã (cec) sau se poate face o contribuþie
cu VISA (tel. 450-373-8399).

Adresa: ACSR (pentru proiectul Gorduz), 7091 Hebért Boul., Salaberry
de Valleyfield, Qc., J6S 2G6, Canada.

Lista contribuabililor va fi publicatã în revistã.
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Director: Alexandru Cetãþeanu (romwriters@yahoo.com)
Redactor-ºef: Eliza Ghinea
Redactor-ºef adjunct: Maia Cristea Vieru
Redactor-ºef adjunct: Daniela Gîfu
Redactor tehnic: Valentin Gheorghe Piþigoi (valentinpitigoi@gmail.com)
Consultant literar: Marian Barbu
Secretar literar principal: George Filip
Secretar literar adjunct: Ion Anton Datcu

CCoolleeccttiivvuull  ddee  rreeddaaccþþiiee::CCoolleeccttiivvuull  ddee  rreeddaaccþþiiee::

MEMBRII ACSR:
Alex Cetãþeanu - Preºedinte

Jacques Bouchard - Vicepreºedinte
Camil Moisa

Cãtãlina Stroe
Cezar Vasiliu

Constantin Clisu
Corneliu Florea

Dragoº Samoilã - Vice preºedinte
Elena Buicã

Eugen Caraghiaur
Eugene Giurgiu

Felicia Mihali
Florin Oncescu

Francisc Ion Dworschak
George David
George Filip

George Georgescu
Georges Tãutan

Daniela Gîfu
Eliza Ghinea
+ Ion Þãranu

Ion-Anton  Datcu – Vice preºedinte
Ionela Manolesco

Luminiþa Suse
Irina Egli

Livia Nemþeanu
Margareta Amza

Maia Cristea-Vieru
Mihai Cristina - Vice preºedinte

Mircea Gheorghe
Miruna Tarcãu

Florin Mãlaele Toropu
Radu Rãºcanu
Sorin Sonea

+ Zoe Torneanu Vasiliu

SECRETAR ACSR:
Corina Luca

MEMBRII ASOCIAÞI:
Clara Aruºtei - România
Octavian Curpaº - USA

Petruº Andrei  - România
Nicolae Bãlaºa - România
Michaela Bocu - România

Hanna Bota - România
Rareº Burlacu - România

Sorin Cerin - România
Nicholas Cetãþeanu - China

Julia Deaconu - Canada
Lucreþia Berzintu - Israel

Mihaela Donciulescu - Canada
Nicholas Dima - USA
Dorel Schor - Israel

ªtefan Dumitrescu - România
Victoriþa Duþu - România
Darie Ducan - România
Traian Gãrduº - Canada

Ioana Gherman - Canada
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Laura T. Ilea - România
Liviu Florian Jianu - România
Mariana Gheorghe - Canada
Mihai Mãlaimare - România
Calin Mihãilescu - Canada

Daniel Constantin Manolescu - Canada
Silvia Miler - România
Kae Morii - Japonia

Ion Murgeanu - România
Gheorghe Neagu - România

Adrian Sãhlean - USA
Victor Roºca - Canada

Andrei Seleanu - România
Al. Florin Tene - România
Veronica Balaj - România

Daniela Voiculescu - România
Le Verne - Germania
Alina Voicu - Franþa

ªtefan Viºan - România
Dan Vulpe - Canada 

Dan Brudaºcu - România
Virgil Diaconu - România

Petre Fluieraºu - România
Ana-Maria Gibu - România

Iury Gugolev - Federaþia Rusã
Manea Pompiliu - România

General Emil Strãinu - România
Florentin Smarandache - USA

Mihai Batog Bujeniþa - România
George Cãlin - România

Radu Mihai Criºan - România
Vali Niþu - România

Octavian Sãrbãtoare - Australia
Octavian Doreanu - USA

Vasile Mic - România
Gheorghe Culicovschi - România

Viorel Dinescu - România
Eugen Evu - România

Ion Pachia Tatomirescu - România
Virgil Sacerdoþeanu - Franþa

Tsipi Sharor - Israel

Flavia Teoc - România
Victor Stroe - Canada
Magda Botez - USA

Irina Suatean - România
Tsvica Szternfeld - Israel
Roni Cãciularu - Israel

Carmen Doreal - Canada
Ion Floricel Teicani - România

Luisa Marc - România
Ion Enescu Pietroºita - România

Titina Nica Þene - România
Mihaela Dordea - România
Maurice Lebeuf - Canada

Adrian Bebe - Elveþia
Rita Dahl - Finlanda
Eduard Filip - USA

MEMBRII DE ONOARE:
Martin Alexander - Hong Kong

Ioan Barbu - România
Marian Barbu - România

Jaques Bouchard - Canada
Dan Brudaºcu - România

Jean-Yves Conrad - Franþa
Gilles Duguay - Canada

+ Vasile Gorduz - România
Carolina Ilica - România

Dumitru M. Ion - România
Shirley Lee - South Coreea

Corneliu Leu - România
Caludiu Matasã - USA
Kae Morii -  Japonia

Doru Moþoc - România
General Ion Mihai Pacepa - USA

Dorel Schor - Israel
Herman Victorov - Canada

MEMBRII DE ONOARE
POST-MORTEM:

Grigore Vieru
Cezar Ivãnescu
Arthur Silvestri
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Fiecare autor care semneazã
în revista „Destine literare”

rãspunde moral ºi juridic de conþinutul articolului sãu.
Redacþia respectã ortografia autorului.

Materialele nepublicate
nu se înapoiazã autorilor.

Pentru a putea primi varianta tipãritã a revistei „Destine Literare”,
puteþi face un abonament în valoare de 80 de dolari pe an, plus
taxele de expediere.

Trimiteþi un e-mail pe adresa Asociaþiei cu toate informaþiile
dumneavoastrã: romwriters@yahoo.com.

La cerere putem imprima orice numãr.

ISSN 1916-0623
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