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În România, Germania
şi la Olimpiadă

- impresii de cãlãtorie -
De data aceasta am plecat spre România cu o mare

strângere de inimã, mai sã renunþ în ultimul moment sã
mã urc în avion. Aº fi pierdut douã mii de dolari în total.
ªi ce dacã, am pierdut eu mult mai mult în viaþã, în
special când am decis sã nu mã mai întorc în «raiul
comunist». Dar… am mai amânat odatã plecarea, ºi
British Airways m-a penalizat cu 800 de dolari, aºa
înþeleg unele companii aeriene sã obþinã profituri mari.
Am propus sã folosesc biletul numai pentru întoarcere,
dar am aflat cu indignare cã dacã nu foloseam ducerea,
pierdeam total biletul. Ciudatã aceastã companie, nu
voi mai zbura niciodatã cu BA. Este tot ce pot sã fac sã
«pedepsesc» acest abuz clar.

Ce caut eu, canadian «vechi», în «balamucul» din
România acestor zile fierbinþi de iulie? În primul rând,
voi revedea rudele dragi – unchiul Vasile (generalul
Vasile Costeanu), fratele mamei mele care are 91 de
ani, tanti Ayu, care mã primea cu drag ºi mã hrãnea
când flãmânzeam prin Bucureºti, tanti Florica, singura
sorã a tatãlui meu rãmasã în viaþã, care are 86 de ani ºi
apoi, voi revedea prieteni dragi: pe Maestrul prieten
Corneliu Leu (care va împlini 80 de ani – îi dorim viaþã
lungã ºi multã putere de creaþie pânã la 100 de ani ºi
chiar peste!), pe prof. Marian Barbu, întors de curând
din USA, pe marele sinolog Constantin Lupeanu, pe
filosoful prieten Sorin Cerin, sã numesc numai câþiva
prieteni dragi. Este o adevãratã sãrbãtoare în sufletul
meu când reîntâlnesc asemenea oameni de valoare. 

Apoi, voi putea cãlca pentru prima oarã dupã 28 de ani
(!) pragul primei mele case, cumpãratã cu multã sudoare,
confiscatã de comuniºti ºi þinutã în posesie de urmaºii
nedeclaraþi ai acestora…Voi reveni la acest subiect. 

Veºtile despre þara mea de baºtinã, tara copilãriei ºi
tinereþii mele sunt alarmante. Fãrã sã vreau, mi-au
ajuns la ureche fel de fel de zvonuri, teorii, ipoteze, ºtiri
contradictorii... Astfel, tot felul de întrebãri m-au
frãmântat pe drum: Va mai deveni România o þarã
respectatã pe Planetã, o þarã prosperã, o democraþie
stabilã? Slabe speranþe! Pânã în anul 1989 ºi mulþi ani
dupã, vina „rãmasului în urmã” faþã de þãrile libere ale
Europei era datã pe sistemul comunist, impus de
URSS, cu acceptul þãrilor care au câºtigat rãzboiul.
Aproape toatã lumea era de acord. Dar acum, dupã
atâta timp de la eliberarea de comunism, cine mai este
de vinã? Nimicnicia româneascã, semnalatã de Cioran?
Evident, de vinã sunt românii, cu aceºti „conducãtori”
pe care ºi i-au ales singuri, în mod aproape… demo-
cratic. S-au lãsat manipulaþi ºi furaþi, s-au furat între ei
– ºi-au furat singuri cãciulile! Acesta este adevãrul trist.

Oare cum ar arãta aceastã þarã, dacã ar fi fost locuitã
de nemþi, de elveþieni, de suedezi, englezi, danezi etc.?
Rãspunsul este simplu – ca Germania, Anglia, Elveþia,
Suedia, Danemarca etc. «Nu existã þãri sãrace, numai
administraþii proaste», se zice în lumea largã. Omul
sfinþeºte locul, se zice în înþeleapta limbã românã. Deci
administraþiile (guvernele - trecute, prezente ºi viitoare)
au fost/sunt/vor fi… de vinã cã sãrãcia s-a instalat
puternic în România?

15 iulie, 2012
Mã aflu la Bucureºti de douã zile. Funcþionez dupã

orele din Canada – dorm pânã pe la ora 14.00 (ora 7
dimineaþa în Canada de est) ºi mã culc dupã miezul
nopþii. Nu dau drumul la televizor, dar ascult aproape
adormit, la radio. Ieri am vorbit cu câþiva prieteni (nu cu
cei menþionaþi mai sus) – toþi vorbesc… politicã. Unii
sunt pentru demiterea de urgenþã a preºedintelui Traian
Bãsescu, alþii, dimpotrivã. Este clar pentru mine; fiecare
popor îºi merita conducãtorii, deci, îºi meritã soarta. În
zilele noastre, cum lucrurile nu merg bine (dar unde în
lume merg bine?) ºi nu se vede luminã la «capãtul tune-
lului», se cautã tot timpul vinovaþi. ªi iatã cã s-a gãsit
unul. Poporul, în mare parte întãrâtat de politicieni,
strigã - «Capul lui Moþoc vrem…»!!! – a se citi al preºe-
dintelui ales tot de popor – Traian Bãsescu. S-a gãsit
vinovatul de toate relele din ultimii 8 ani, ba chiar de la
Revoluþie încoace. Iar mã întreb – aºa sã fie? Dupã
mine, nu este adevãrat cã „peºtele de la cap se împute”
– de unde or fi scos românii aceastã vorbã? Se stricã
din toate pãrþile – ºi de la coadã ºi de la burtã ºi de
oriunde, dacã moleculele din care se compune sunt
atinse de… stricãciune. Din nefericire, ”stricãciunea” se
aflã pe oriunde în România - ºi la sate ºi la oraºe, în
mintea marii majoritãþi a funcþionarilor publici, a multor
pensionari etc. 

Am fost membru PDL; am organizat un miting de
susþinere a preºedintelui Traian Bãsescu, la Montréal,
lângã statuia lui Eminescu. «Unde eºti tu, Þepeº
Doamne…» zicea Poetul nostru naþional. Asta a fost la
prima demitere. Am vorbit cu preºedintele demis de cei
«366» de parlamentari la telefon, s-a adresat la sus-
þinãtori prin celularul meu, pus pe «speaker» la micro-
fon. La fel ºi Gigi Becali, susþinãtor al preºedintelui.
Dupã aprox. un an, mi-am dat demisia din PDL, când
mi-am dat seama cã mai toþi (existã ºi excepþii notabile,
nu dau nume acuma) urmãresc propriile interese, mai
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nimãnui nu-i pasã cu adevãrat de þarã, de cinste, de
dreptate. Bine am fãcut! Am crezut, am sperat, cã PDL-ul va
face schimbãrile necesare pentru a se progresa pe drumul
cinstei, condiþie necesarã pentru mari realizãri. Nici urmã,
sau… nu am simþit eu. Nemulþumiri mari în Bucureºti – ºi ca
urmare - demonstraþii dupã demonstraþii. A fãcut guvernul
mari greºeli, au furat anumiþi demnitari, s-au fãcut abuzuri
mai mari decât pe vremea lui Ion Ilici Iliescu? Vor „repara”
urmaºii lui Iliescu ce s-a „stricat” în 22 de ani, sau vom
cãdea din „lac în puþ”, cum zice vorba româneascã?

17 iulie 2012, ora 11.11,
dimineaþa 

Sã notez aceastã datã ºi orã în calendar, în toate
calendarele – cu toate cã nu voi putea sã o uit vreodatã. AM
INTRAT, PENTRU PRIMA DATÃ DIN NOIEMBRIE 1984, ÎN
CASA MEA!!! (Împreunã cu finul Ion, cu naºul Rãzvan ºi cu
un executor judecãtoresc). Nu am putut sã mã abþin – mi-au
dat lacrimile. Aici, între aceºti pereþi, am lãsat toatã munca
mea pânã la vârsta de 37 de ani! Aici, între aceºti pereþi, am
lãsat un bãieþel de 12 ani, care a aflat dupã vreo lunã de la
plecarea noastrã, cã pãrinþii lui nu se mai întorc acasã. De
aici, din acest apartament, bãieþelul nostru a fost dat afarã
sã intre actualul locatar, finul securistului blocului, Viorel
Gãinã. Ce vremuri! Eu eram secretarul Asociaþiei de locatari
ºi ºtiam de la cine se cereau referinþe când era vorba de o
aprobare de plecare în strãinãtate, aºa cã l-am pãcãlit pe
nea Viorel (aºa îi ziceam), marele vânãtor de partizani din
munþi (aºa se lãuda). În anul acela, am fãcut cele mai mari
aprovizionãri cu gogoºari (ce greu se gãseau!) cu gogonele,
varzã ºi de toate. Zãboveam mult la intrarea în bloc, cu
sacoºele pline, sã mã vadã toatã lumea. Dar cel mai mare
sacrificiu pentru libertate (dupã cel de a lãsa copilul zãlog –
ce grea a fost despãrþirea!) a fost achiziþionarea (cu apro-
bare specialã) a unui televizor color, cu piese franþuzeºti,
mare raritate, contra sumei de 18.500 de lei (bani grei pe
vremea aceea), o sticlã de Johny Walker-red label (mi-o
fãcuse cadou chiar renumitul chirurg Pop D. Popa Ioan,
cãruia îi mulþumesc din nou) ºi un cartuº de þigãri sanitare,
adicã þigãri Kent. Nu am vãzut niciodatã acel televizor, ºtiam
cã va fi livrat dupã plecarea noastrã, dar am avut grijã sã mã
laud la toatã lumea de valoroasa mea achiziþie ºi sã risipesc
astfel suspiciunile informatorilor cã nu ne vom întoarce. Ce
mare mi se pãrea odinioarã acest apartament! Mi s-a
permis sã vãd fiecare camerã – parcã erau altfel aceste
camere în memoria mea, ruginitã de trecerea anilor. Parcã
erau mai mari, mai spaþioase, mai luminoase. Mã mân-
dream cu acest apartament cu patru camere în Bucureºti –
mare realizare pentru vremurile acelea! 

Din nefericire, poliþia nu a fost anunþatã sã fie prezentã
ºi s-a stabilit o nouã data de evacuare. Am cerut sã se facã
evacuarea pe 26 iulie, înainte de a pleca eu la Londra.

19 iulie, 2012
Prietenul meu devotat, finul Ion Gheralia, mi-a împrumu-

tat o maºinã micã - a norei lui (Mondeo parcã, oricum, mai
mare ºi mai puternicã decât Trabantul meu de pe vremuri)

sã merg la Amãrãºti. Mi-a prins bine ºi le mulþumesc. Am
plecat pe la ora 5 dimineaþa, sã evit traficul, aºa cum
plecam odinioarã cu Trabantul. Maria Rosetti, Universitate,
Militari – ºoseaua Bucureºti –Piteºti, Slatina, Gãneasa, Drã-
gãºani ºi Amãrãºti. Pe ºoseaua Bucureºti - Piteºti, maºini
de mare performanþã, scumpe ºi cu ºoferi impertinenþi,
îngâmfaþi ºi neciopliþi, puºi pe conflicte. Oare toþi au obþinut
aceste maºini prin muncã cinstitã, sau prin hoþii? – m-am
întrebat fãrã sã vreau. Ostentativ, unii au intrat pe banda
mea, apropiindu-se periculos de micuþa mea maºinã. Mari
bãdãrani mai existã în România de azi ºi se pare cã nu mai
ºtiu de fricã, de nimic. În aceastã privinþã, este mult mai rãu
decât pe vremea comunismului. Parcã timpul s-a oprit în
loc, numai eu am mai îmbãtrânit puþin. ªi totuºi, existã
schimbãri. Nu mai arde flacãra la Combinatul de la Piteºti,
iar Fabrica de aluminiu de la Slatina pare în paraginã.
Seceta a fãcut ca mai totul sã parã pustiu, uscat. Este
cãldurã ºi tristeþe mare pe ogoare. Parcul Gib Mihãescu din
Drãgãºani este încã frumos. Piaþa este plinã cu produse, în
ciuda secetei. Preþurile, apropiate de cele din Canada.
Dintr-o tarabã se aud ”manele” care supãrã urechea. Am
cumpãrat din piaþã bidoane de plastic pentru a lua, la
Bucureºti, vin bun de Drãgãºani. Oare nu este plastic toxic,
interzis în Canada ºi multe alte þãri? 

Bobo, fratele meu ºi cu Ana, soþia lui, ne-au aºteptat la
Drãgãºani cu drag ºi am petrecut o searã minunatã, cu vin de…
Padina (deal paralel cu dealul Amãrãºtilor), fãrã economie.

20 iulie, 2012
Ne-am sculat de dimineaþã, pentru a ajunge la Amãrãºti, în

ziua cea mai importantã a anului pentru amãrãºteni – Sfântul
Ilie, ziua comunei. Mã simt foarte ataºat de amãrãºtenii mei ºi
am încercat ca aproape în fiecare an sã ajung la Amãrãºti, în
aceastã zi mare. Casa mea este încã neterminatã, multe
bãlãrii în curte ºi… secetã mare. Totuºi, prunii sunt plini cu
prune, viile cu struguri, merii cu mere. Pe acea vale binecu-
vântatã de Dumnezeu, aºa cum spunea mama mea, niciodatã
seceta nu distrugea totul. Tot se mai fãcea câte ceva în anii
secetoºi, aºa cum a fost cazul în tristul an 1946. 

Vãrul meu, Mihai Costeanu, mã aºtepta cu drag ºi cu vin
bun, rece. Cum sã te poþi abþine de la câteva pahare? Seara,
am mers la zãvoi, unde era, ca de obicei, spectacol mare.
Cântãreþi renumiþi din zonã, precum Petricã Mâþu Stoian ºi
Haiducii de Amãrãºti, au cântat cu talent cântece olteneºti, s-
au jucat hore cum se jucau când eram eu copil – a fost
frumos. Primarul Costel Drãghici (din familia Mãrgãriteºtilor,
fini ai Costenilor) ºi toþi prietenii mei m-au primit cu drag. M-
am întâlnit cu profesorul Sandu Iliescu, coleg ºi prieten din
copilãrie. Ne-am adus aminte de vremurile când mergeam cu
Steaua de Crãciun, cu toate cã nu era voie. Sandu mi-a fãcut
cunoºtinþã cu un om deosebit, descendent din familia
boierilor Filipescu de la Zãvideni, invitat la sãrbãtoarea Amã-
rãºtiului. Acesta l-a uimit pe George Cãlinescu prin cunoºtin-
þele sale despre Eminescu, în timpul examenului de Bacalau-
reat, la liceul Carol I din Craiova (unde am studiat ºi eu). Cãli-
nescu a întrerupt examenul (era ºef de comisie), l-a prezentat
la toþi ºi i-a oferit Istoria Literaturii Române cu o frumoasã
dedicaþie. O voi vedea când voi putea da curs invitaþiei de a
merge la Zãvideni, probabil de Sf. Ilie, anul viitor.
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21 iulie, 2012
M-am sculat de noapte cu gândul plecãrii spre Bucureºti.

Am cam exagerat puþin cu vinul de Sf. Ilie, dar nici urmã de
durere de cap. Vinul din locurile natale mã întãreºte. În
beciul casei mele, la rãcoare, mã aºtepta o damigeanã de
vin de 50 de litri, limpede, cu reflexe aurii, dulce ºi aromat.
L-am pus în bidoane ºi sticle de Borsec, pentru a-l lua la
Bucureºti ºi la Londra. Finul Ionicã, un alt fin (dupã obiceiul
oltenesc) ºi om de încredere mi-a adus ouã (adevãrate, cu
gãlbenuºul galben intens, nu cum sunt cele din comerþ, fie
ele chiar biologice), nuci ºi vin din via lui. Întotdeauna când
ajung la Amãrãºti, finul Ionicã îmi aduce bunãtãþi locale,
care pentru mine sunt cele mai bune din lume. 

Ce mult mi-a lipsit aerul condiþionat la micuþa maºinã
Mondeo! Totuºi, cu geamurile lãsate, drumul de la Amãrãºti
la Bucureºti (via Vâlcea) a fost…suportabil. La Vâlcea m-
am întâlnit cu marele meu prieten - scriitorul Ioan Barbu.
Pentru a evita cãldura din Bucureºti, ne-am oprit (am avut
copilot pe fratele meu Tudor) la ”Kilometrul 36”, sã ne rehi-
dratãm. Mulþi câini flãmânzi – în Canada numai prin rezer-
vele de indieni mai vezi câte un câine fãrã rost, pe strãzi. În
Vancouver, în marele parc Stanley, am vãzut coioþi, care
încercau sã prindã gâºte sãlbatice. Seara, ajuns la Bucu-
reºti, am aflat cã a fost o zi - record de cãldurã.

23 iulie, 2012
Finul Ion m-a dus la aeroportul Otopeni (Henry Coandã)

la ora 6 dimineaþa – just în time sã nu pierd avionul spre
Stuttgart, via München. În Stuttgart m-a aºteptat
Wolsfghang Rapp (inventator – coproprietar de companie,
împreunã cu fratele sãu, Günter), sã mã ducã la Ulm, cam
la o orã distanþã. Aºa cum anul trecut am fost prezent la
Pionieers Day în Panaca, Nevada, tot aºa, anul acesta am
ajuns la timp în Ulm, unde era în plinã derulare sãrbãtoarea
anului (ceva legat de Constituþia oraºului), care are loc în
fiecare an, în a treia zi de luni a lunii iulie. Cât de frumos
este acest oraº! In 1944 a fost distrus în proporþie de 80%
de aliaþii ºi prietenii „marelui Stalin, eliberatorul popoarelor”!
ªi-a reparat rãnile foarte repede ºi m-a lãsat uimit de
frumuseþe ºi curãþenie! ªi ce aer curat! Repet vorba pe care
românii o ºtiu, dar ce folos: «Omul sfinþeºte locul» – dar îl ºi
spurcã, aºa cum este cazul în Bucureºti. Cum se pot justi-
fica în capitala României, în zona Grãdinei Icoanei (deci,
central) maidane – depozite de gunoi urât mirositoare, în loc
de flori? Oare ce gândesc despre români nemþii, care vãd
sau aud de aºa grozavii? 

În Ulm s-a nãscut ºi s-a «îmbogãþit» cu ºtiinþa ºi în
cultura germanã marele Albert Einstein. Aici se aflã biserica
protestantã cu cel mai înalt turn din lume (are în total 161 de
metri!), scãpatã ca prin minune de bombardamentele prie-
tenilor comunismului. Am aflat cã renumita Universitate din
Ulm a intenþionat sã ia numele «Albert Einstein», dar o orga-
nizaþie evreiascã s-a opus. Poate cã nu este adevãrat. 

Wolsfghang m-a dus pe malul stâng al Dunãrii, acolo
unde aveau loc evenimentele legate de sãrbãtoarea Ulm-
ului. În apa rece (parcã nu-mi vine sã cred cã avea numai
16 grade Celsius) zeci de mii de înotãtori ºi ambarcaþiuni de
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tot felul, care de care mai interesante, mai ingenioase,
unele cu famfare pe ele, au defilat prin faþa a zeci de mii de
spectatori, aflaþi pe malurile Dunãrii, pe poduri ºi oriunde.
Unii înarmaþi cu pistoale cu apã, alþii «înarmaþi» cu pompe
de apã, manuale sau electrice, unii turnau apã cu gãleþile în
capul altora – toatã lumea era cuprinsã de o frenezie cum
nu am mai vãzut în viaþa mea. Am regretat cã am avut cu
mine numai un aparat de filmat, care nu face poze de mare
rezoluþie, dar cine putea sã ºtie ce frumoase locuri, eveni-
mente ºi ce frumoºi oameni voi întâlni în Germania?

Seara, obosiþi de atât mers pe malul fluviului îmbrãcat în
haine de sãrbãtoare, ne-am ospãtat cu renumiþii cârnaþi nem-
þeºti ºi cu bere localã în halbe de 1 sau doi litri (Wolsfghang nu
a gustat berea). Interesant, în Ulm nimeni nu bea altceva
decât bere localã, Gold Ochsen, de care toþi erau foarte mân-
dri. Câtã deosebire de România, unde la multe restaurante nu
se gãseºte decât bere din import, cu toate cã berea românea-
scã este mult mai bunã decât cea Canadianã (dupã gusturile
mele – de gustibus et coloribus non diputandum), iar berea
neagrã, Ursus sau Silva nu cred cã are pereche pe lume. 

Le mulþumesc fraþilor Rapp pentru aceastã zi minunatã!

24 iulie, 2012
Am început la prima orã (8.30) discuþiile despre invenþia

lui Wolsfghang – numitã Orthopan – un senzor digital pentru
aparatele de raze X panoramice – nu plictisesc pe eventualii
cititori ai acestor rânduri cu detalii tehnice, dar dacã se
întâmplã sã fie cineva interesat, îi recomand pagina web -
http://www.rapp-informatik.de. Am terminat treaba pe la ora
17.00 ºi mi s-a pregãtit o surprizã: Günter a venit cu o
superbã maºinã roºie, decapotabilã (culmea, franþuzeascã
– Peugeot 207CC – nu am întrebat ce an de fabricaþie) sã
mã ducã la vreo 20 de minute de Ulm (vreo 18 km distanþã),
la Blautopf (s-ar traduce Castronul Albastru). Mare minune!
Un izvor subteran din munþi iese la suprafaþã ºi aduce apa
limpede – cu nuanþe albastre, formeazã un lac (Castronul
Albastru) de unde izvorãºte râul Blau (Albastru) care dupã
numai 14 km se varsã în Dunãre. Remarcabil este debitul
acestui izvor – 28.000 de litri pe secundã!!! Mulþumesc
Günter, nu voi uita niciodatã aceste locuri incredibile!

25 iulie, 2012
Wolsfghang a venit la hotelul Stern (unde m-au cazat) la

ora 6 dimineaþa, sã mã ducã la Stuttgart. Dupã o escalã de
trei ore la München, m-am îmbarcat în avionul de Bucureºti
ºi am ajuns pe «Otopeni» la ora 15.00. Ce diferenþã de
temperaturã (cum de este aºa de cald în România?, parcã
nu era aºa de rãu când trãiam în Bucureºti?) ºi de puritate
a aerului! Vãzute din avion, terenurile în Germania sunt fru-
mos aliniate, culori vii, pe când în România totul pare dezor-
donat ºi în paraginã. ªi ce mirosuri groaznice, începând
chiar din aeroport! Probabil cã dacã aº locui în Bucureºti
mai mult, nu le-aº mai simþi. Aeroportul din Otopeni s-a
schimbat mult spre bine! Ce diferenþã faþã de 3 ianuarie
1990 – (nu voi uita niciodatã aceastã zi!), când am aterizat
aici cu ajutoare pentru spitalele lãsate în paraginã de comu-
niºti! Intrarea din avion direct în aeroportul curat, bagajul mi-
a ajuns repede pe carusel, ne scotocit, iar vameºii nu mai
inspecteazã orice valizã! Semn bun de civilizaþie!

26 iulie, 2012
Pierdere de timp prin Bucureºti. Birocraþia româneascã

probabil concureazã la primele locuri din lume. Medalie de
aur pentru birocraþie!

Locuiesc în centrul Bucureºtiului (aproape de statuia lui
Pãunescu!) ºi este… «cãldurã mare, domnule»! Mã îngro-
zesc mirosurile grele (ºtiu, am mai spus) ºi praful omni-
prezent, locurile virane - depozite de gunoaie. Primarul,
chirurg cu doctorat!, a fost reales – probabil ca mulþumire
din partea cetãþenilor pentru o bunã performanþã în noua
specialitate – administrator de oraº… ciudat! 

Evacuarea familiei care locuieºte pe gratis de peste doi
ani în apartamentul meu (ºi de 26 ani cu chirie modicã plã-
titã la ICRAL Foiºor) a fost programatã pe 30 iulie, când eu
mã voi afla la Londra. Executorul avea altã evacuare pe 26
iulie ºi nu a putut da curs rugãminþii mele pentru 26 iulie,
aºa cred. Împuternicirea, pentru finul Ion sã mã reprezinte,
a costat 200 RON, sau douã milioane de lei pe… «vechi».
Bine cã am pe finul Ion om de cuvânt ºi de încredere – ce
mã fãceam fãrã el? 

Am mers la o cârciumã din apropiere la o bere neagrã (în
cinstea marelui meu prieten Cezar Ivãnescu, în România nu
beau decât bere neagrã) ºi am discutat cu oamenii. Aºa
cum ºtiam, toþi discutã despre suspendarea preºedintelui
Traian Bãsescu ºi sunt nemulþumiþi. De ce sunt oamenii
nemulþumiþi? S-au redus pensiile fãrã discernãmânt – ºi la
cei care aveau un venit oricum prea mic – aºa spun unii.
Alþii, spun cã, dimpotrivã, pensiile mici nu au fost reduse, ci
numai pensiile mari, «nesimþite» cum le zic românii, care
observ cã ºi-au pãstrat simþul umorului. Apoi sunt nemul-
þumiþi cã s-a furat ºi se furã prea mult în România. Sigur,
este crizã mondialã, dar este greu sã convingi pe cei care
abia se pot descurca de azi pe mâine cã ei trebuie sã
suporte criza. Unii prea bogaþi, alþii prea sãraci, nu existã
decât extreme! Þarã sud-americanã (nu toate þãrile sud-
americane sunt aºa) – asta a devenit România. Cine sã
schimbe spre bine þara? Cei care au dus-o de râpã? Greu
de crezut. Au revenit la putere, afiºeazã bune intenþii – dar
cât vor dura? Noii «ºefi», din nefericire, nu inspirã încre-
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dere. Nu au «feþe» de oameni integri, cu toate cã unul dintre
ei (eu nu ºtiu care este Antonescu ºi care este Ponta) sea-
mãnã cu Titulescu. ªi se mai vorbeºte cã unul din cei doi la
putere este un plagiator… oare este adevãrat? Se întãreºte
suspiciunea cã nu va fi bine pentru þarã. Ca român de «viþã
veche», îmi iubesc cu adevãrat glia, ºi aº dori sã fie bine.
Dar, repet ce simt: nicio speranþã - poate cã mã înºealã
vãzul ºi simþul. Ce mult aº vrea sã mã înºel, sã nu am drep-
tate! Ataºez mai jos, ad-litteram, o poveste a familiei coste-
nilor din care mã trag dupã mamã, povestitã cu haz (dar
cam... dur) de un nepot (* Alexandru Oto Costeanu), bãiatul
lui Mihai Costeanu, neamþ dupã mamã, vãr cu mine. Este
vãrul pe care îl iubesc cel mai mult. Îmi place cum a scris
Alexandru-Oto aceastã istorie a familiei, care a fost trimisã
la un alt nepot (un costean de excepþie) din Anglia, de unde
a ajuns la mine. Din aceastã istorie, se poate deduce uºor
de ce noi, costenii, iubim aºa de mult pãmântul strãmoºesc. 

Mã gândesc: Anumite instituþii româneºti nu au funcþio-
nat bine, au avut «derapãri». Cum nu au funcþionat cum
trebuie înainte de perioada «preºedintelui suspendat» oare
vor funcþiona mai bine de acum înainte? «Imixiunea» cu
Justiþia a celor noi veniþi la putere poate cã era utilã – prea
s-au fãcut multe abuzuri ºi hoþii în aceastã instituþie impor-
tantã în oricare stat de drept din lume. Eu am simþit asta pe
pielea mea, voi reveni pe acesta temã cu altã ocazie. Dar
aceastã «interferenþã» nu este bine vãzutã de þãrile civili-
zate, europene. Este instabilitate politicã, asta este, iar celor
care au creat-o, nu le pasã. Oare ei nu ºtiau de prea - pre-
vizibilele reacþii internaþionale? De ce s-au grãbit ºi nu au
procedat cu mai mult „tact”? Moneda naþionalã a scãzut
drastic faþã de dolar ºi de euro, interesul de a se investi în
România a scãzut, prestigiul României în lume a scãzut de
asemenea. ªi oricum, nu era prea ridicat. Un articol din
Financial Post (13 iulie, 2012) despre România, mã con-
vinge odatã în plus – România este pe „muchie de cuþit”.

2 august, 2012
Salutãri din Londra Olimpicã! Am ajuns aici pe 27 iulie, dar

nu am avut timp sã mã apropii de laptop. Plouã aproape în
fiecare zi, nu „cats and dogs”, dar plouã. Dupã cãldura din
România aici mi se pare cam...iarnã; noaptea, temperatura
ajunge la 10 grade Celsius. Mã gândesc, ce bine ar fi sã mai
cadã ploaie ºi peste România, cã pe aici... a plouat destul. 

Mã aflu pentru a doua oarã în viaþa mea la o Olimpiadã;
prima datã, la Beijing, acum aproape patru ani, ”proaspãtã”
încã în memoria mea. Deci, cum sã mã pot abþine sã nu fac
câteva comparaþii între ele?

În primul rând, despre ceremoniile de deschidere de la
Beijing ºi Londra: Total diferite - cea din Beijing a demon-
strat mai mult ce este ºi de ce va fi capabilã China în viitor,
iar cea din Londra a demonstrat mai mult ce a fost în trecut
ºi încã mai este Marea Britanie. Fãrã discuþie, festivitatea
de deschidere de la Beijing nu va fi depãºitã curând nici ca
amploare, nici ca spectacol. 

Stadionul olimpic din Londra nu impresioneazã cu nimic,
pare un castron mare, cu fiare pe el. Stadionul olimpic din
Beijing, acel Bird Nest, a impresionat omenirea prin inovaþia
tehnicã ºi arhitectura sa unicã. Ce impresioneazã cu ade-
vãrat în Londra ºi împrejurimi (ºi în toatã Anglia, de altfel)
este curãþenia de pe strãzi, de prin parcurile întinse ºi de

oriunde. Existã ºi multe zone, in jurul Londrei, în care s-a
pãstrat vegetaþia naturalã, aºa cum era ea de sute de ani.
Nu întâmplãtor, pe strãzi poþi întâlni vulpi ºi alte animale
sãlbatice. In Richmond Upon Thames (o zonã selectã unde
locuim), am vãzut cu ochii mei o ditamai vulpea pe stradã,
ziua,în amiaza mare ºi nimeni nu o huiduia. Prin parcuri,
sunt interesante de vãzut cârduri, cârduri de ciori, care
”pasc” împreunã cu cârduri de porumbei, parcã mai mari
decât ciorile. Se pare cã în Anglia, ciorile ºi porumbeii trã-
iesc în bunã înþelegere. Nu ºtiu câte ciori existã în restul
Angliei, dar fãrã teamã cã greºesc, pot numi Londra –
oraºul ciorilor. Am aflat cu mirare cã au existat mai multe
cazuri când ciorile au atacat oameni. Oare ºi în România? 

Ca simplu iubitor de sporturi (ºi fost atlet, campion al
I.P.B. la 100 de metri plat) aº fi dorit sã vãd competiþiile de
atletism în primul rând ºi de gimnasticã femininã în secun-
dar. Fotbalul nu mã mai intereseazã de mult, nu este un joc
cinstit, arbitrii influenþeazã rezultatele, jucãtorii protesteazã
la decizii etc. Dar, la oricare Olimpiadã, nu poþi vedea ce
þi-ai dori, ci numai ce ai noroc sã câºtigi la loteria biletelor.
Dacã nu ai noroc deloc, mai bine nu mergi la Olimpiadã. La
faþa locului nu se mai gãsesc bilete decât întâmplãtor ºi
foarte puþine. De ocazie, nici atât. Este total interzis sã-þi
vinzi biletul, chiar ºi la preþ mai mic decât scrie pe el. Pânã
în prezent s-a anunþat cã 8 indivizi au fost arestaþi pentru
aceastã infracþiune, dintre care doi cu nume pur româneºti,
nãscuþi în 1975. Sã fie ghinionul anului de naºtere?

Am fãcut cerere pentru bilete la 15 competiþii ºi am câºti-
gat numai douã. Mare noroc, toþi m-au invidiat. Unii prieteni nu
au câºtigat dreptul de a cumpãra niciun bilet. Apoi, au mai
apãrut suplimentãri de bilete ºi am reuºit sã mai cumpãrãm
câteva, pe principiul ”primul venit-primul servit”, dar nu la ce
ne-am fi dorit mai mult. Familia mea a venit din China pentru
acest eveniment, deci voiajul meu la Londra a avut dublu
scop. Oricum, experienþa olimpicã într-un nou oraº (chiar dacã
am fost la Londra de multe ori) este ineditã. Spiritul olimpic ºi
euforia olimpicã parcã îþi dã noi energii, te simþi mai tânãr, mai
optimist. Dar meritã efortul? Totuºi, oricine ar trebui sã meargã
la o Olimpiadã, mãcar odatã în viaþã, dar nu pe... Tamisa. 

Londra a devenit singurul oraº din lume în care au avut
loc trei olimpiade. Prima - în 1904, a doua numitã Austerity
Olimpiad în 1948 (am aflat aici cã în anul respectiv alimen-
tele erau încã raþionalizate, nu s-a construit un oraº olimpic
etc.) ºi cea în curs de derulare. Pânã în prezent am fost la
handbal feminin care s-a þinut în Oraºul Olimpic în Cupper
Box (Cutia de Cupru), volei - la Earls Court, la box - în South
Arena (unde plouã prin acoperiº – mai mare ruºinea) ºi volei
pe plajã la Horse Guards Parade. Din motive de securitate
cozile la intrare sunt destul de mari – se intrã la competiþii la
fel ca la aeroporturi, totul trece prin aparate de raze X,
control corporal dacã ai uitat ceva metalic prin buzunare etc.
La Horse Guards Parade, a trebuit sã facem un ocol de
peste un kilometru, în loc sã trecem peste un podeþ, aºa
cum arãtau semnele. De ce, nu se ºtie precis. Harababurã
totalã. Cu alte cuvinte, nu sunt impresionat de nimic (excep-
tând amabilitatea londonezilor ºi curãþenia exemplarã, de
care am menþionat) ºi dacã ar fi sã se mai þinã încã odatã
Olimpiada la Londra, nu m-ar mai prinde pe aici. Cât despre
competiþiile vãzute, nimic deosebit de relatat. Sper sã ajung
ºi la olimpiada din Rio de Janeiro în 2016 ºi acolo sã fie mai
bine. Acum, aºtept cu nerãbdare sã treacã timpul sã mã
întorc acasã, în Canada mea. Home, sweet home!
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În jurul anului 1300, oameni de naþionalitate necunoscutã, dar „haini ºi cruzi”* comparabili cu „vecinii” lor valahi, proce-
dau la transhumanþa clasicã, undeva pe ruta Sibiu - Drobeta Turnu. Unul dintre aceºtia, cunoscut ca «Dumitru» (dracu ºtie
care era numele lui real, de barbar!), s-a însurat cu o valahã ºi s-a stabilit semi-permanent în zona Amãrãºtilor. Problema
era cã pe aceastã muiere, o cam frãmânta grija creºtinismului ºi deºi era relativ supusã cãtre bãrbatul ei, îl toca la cap,
precum cã nu aveau ºi ei un popã în sat (cãtunul de pe dealuri) cum exista în alte sate vecine (mai mari ºi mai bogate,
evident). 

Într-o zi, barbarul a vãzut jos în vale, lângã o fântânã, «un om negru, cãlare pe un câine» ºi ºi-a dat seama din discuþiile
cu nevastã-sa cã ar fi putut sã fie popa mult cãutat. Imediat fugi cãlare pânã jos unde-l întâlni pe cãlugãrul Mãrgãrit (cãlare
pe mãgarul aferent, desigur) cãlugãr care pe acea vreme (ca ºi acum, de altfel) era un fel de cerºetor, dar care propovãduia
creºtinismul. Dumitru era un om relativ direct (a se citi barbar) ºi i-a fãcut cãlugãrului Mãrgãrit o propunere « avantajoasã
»: Va veni la el în cãtun, unde i se va face bisericã ºi va fi susþinut material de cãtre sãteni (Dumitru era un fel de
«tarabostes» în satul respectiv, unde cei mai mulþi îi erau rude). Discuþia a ajuns la un «punct mort» când Nea Mãrgãrit a
susþinut cã el era de fapt un cãlugãr ne-hirotonisit, deci nu era preot (însurat, hirotonisit etc.) ºi cicã n-ar fi putut sã preia
o « parohie ». Dumitru, care n-avea toatã «þigla pe casã» l-a «hirotonisit» urgent cu ciomagul ºi l-a adus pe deal, în stare
de inconºtienþã, de-a latul mãgarului. Nu se mai ºtie în ce condiþii a supravieþuit ºi s-a cãsãtorit cu o nepoatã/fiica/sorã a
lui Dumitru, iar neamul lui s-a chemat «Mãrgãritescu». Mãrgãriteºtii sunt un fel de familie-sorã cu Costenii ºi dacã-i întrebi
pe cei mai bãtrâni sau pe cei care cunosc tradiþia, îþi vor spune - «Costenii sunt naºii noºtri!» (asta apropo ºi de hirotoni-
sirea cu bâta!).

Prin 1600, din motive imprecis cunoscute, aceºti «barbari haini ºi cruzi» s-au prezentat la oaste ºi au luptat alãturi de
un boier oltean, Pãtraºcu Mihai, fost Ban al Craiovei, în Bãtãlia de la Cãlugãreni, unde au fãcut parte din forþele situate în
fundul potcoavei, în mlaºtini, forþe ce au suportat grosul atacului turcesc ºi care au cam fost decimate - în timp ce restul
valahilor au stat pe flancuri (laturile potcoavei) ºi i-au „terminat” pe turci prin atacuri laterale, neaºteptate, susþinute de
artilerie.

Remarcaþi în luptã, aceºti bãrbaþi au fost rãsplãtiþi de cãtre domnitor (cunoscut apoi ca «Michael le Brave» dupã tipicul
vremurilor:  «pãdure cât ocoleºti o zi cãlare, stupinã cât tragi de 3 ori cu arcul etc.» (deºi mãsurile par stupide acum, atunci
aveau o oarece precizie ºi nimeni nu ocolea cu calul ca sã vadã câtã pãdure i se cuvenea - se ºtia exact).

Toate acestea au fost scrise la vremea respectivã pe o piele de viþel (pe care o rudã tâmpitã sau prea naivã a noastrã,
a donat-o Muzeului Militar din Bucureºti), dar faza „tare” a fost cã domnitorul, care venise personal sã predea aceastã
dovadã de recunoºtinþã domneascã celor ce s-au sacrificat în bãtãlie, pe cãldurile caracteristice zonei, nu a mai putut sã
urce pe dealuri sã aibã o întâlnire de ”gradul 1” cu respectivii ºi i-a întrebat pe cei din vale:

- „Cine sunt oamenii aceia, care au luptat în oastea mea?” (probabil în niºte condiþii care impuneau respect la acea vreme). 
„Aia din vale”, care nu prea îi aveau la inimã pe cei de pe coastele dealurilor, au zis cã... „ãºtia sunt niºte oameni rãi,

haini ºi cruzi, cu care nimeni nu se înþelege, ºi pe care nu ºtiau cum îi cheamã, dar pe care îi numeau generic «costeni»
deoarece locuiau pe «coaste» (pe dealuri, însorite vara ºi bântuite iarna de vântoase, în condiþii evident, mai grele decât
ale restului lumii), drept pentru care documentul, scris pe piele de viþel, pomenea ceva de genul: Eu, Mihai Pãtraºcu, Domn
al Þãrii Româneºti, Ban al........dau «COSTENILOR»: þarinã cât ocoleºti 3 zile cãlare, pãdure cât fugi o zi cãlare, stupinã
cât tragi de 3 ori cu arcul etc. ...

Deci, tot respectul pentru haiducul Costea din Valea Costei, care existã ºi în zilele noastre (de care am auzit acum vreo
4 ani, când am fost pentru prima oarã în Amãrãºti, tot legat de numele nostru) dar numele «Costeanu» a apãrut ºi a fost
atestat documentar fix undeva în anii 1600-1601 (mult înainte de haiducul cu pricina) ºi de cãtre domnitorul Mihai Viteazul.

Ce-am scris aici nu-i o poveste frumoasã, ci este povestea neamului meu, transmisã cu sfinþenie din tatã în fiu, de la
1600 încoace. Nu ºtiu ce s-a întâmplat cu pielea de viþel, dacã mai existã la Muzeul Militar, dacã este lizibilã (alfabet chirilic)
etc. Azi, în România mai existã un sat de þigani, în jud. Vrancea în care mulþi se numesc «costeni» ºi un cãtun în jud.
Prahova, care chiar se cheamã «Costeni». Dar tot ce-i «Costeanu nãscut, NU fãcut**» din zona Rm.Vâlcea-Drãgãºani-
Amãrãºti, îmi sunt rude de sânge. Asta ºtiu sigur!

* teritoriul actual al Olteniei a fost traversat, printre alþi barbari de pecenegi ºi de cumani. Cumanii îºi ziceau «kipceak - kipceaci» (endonim) dar
«valahii» îi numeau «cumani» (exonim) mai precis «comani» (de la «comã» = creasta de deal, coasta în lb. latinã! = locaþiile preferate unde se stabileau) 

Astãzi o grãmadã de Comani habar n-au de numele lor barbar (ca ºi nevastã-mea de altfel! ha ha)
** 1 - «costean nãscut» descendent direct din neamul Costeanu, inclusiv cei nãscuþi din Costeni,dar care au preluat numele tatãlui: ex: Alexandru

Cetãþeanu preºedintele Uniunii Scriitorilor Români din Canada (Sãndel Cetãþeanu); Mugur Isãrescu Guvernator al BNR, ºi alþii....
** 2 - «costean fãcut» - prin cãsãtorie, dar au mai existat o serie de familii (gen: «Popescu, Ionescu, X-ulescu» ce au adoptat interesat acest nume,

ºi care sunt cunoscuþi drept «costenii mici».  (eu sunt «costean mare»!)
Din 1600 încoace, rudele noastre, COSTENII, s-au remarcat permanent în rãzboaiele de neatârnare a neamului VALAH, ultimul pe care-l cunosc

fiind: Sublocotenent Alexandru Costeanu, avocat, mort la 23 de ani, la Mãrãºti-Mãrãºeºti –Oituz, în Regimentul 42/44 Olt (vecin cu Reg. de 43/54 Jiu al
Ecaterinei Teodoroiu), fratele mai mic al strãbunicului meu http://www.facebook.com/l/ec933; Dr.ing.Costeanu D.Nicolae, ce a luptat ºi cãzut cu o mânã
paralizatã, lovit de o schijã la subþioarã în timpul luptelor de la Turtucaia).

Din partea (secundarã pentru mine) «ãlorlalþi» costeni cred cã a existat unul (sergent) care în 1944 s-a suit cu încã 3 soldaþi, pe clãdirea Parlamentului
din Budapesta, pe care a abordat tricolorul românesc de care era legatã o OPINCÃ!

* Alexandru Otto Costeanu
Scurtã istorie a „Costenilor”
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Altschuler Celia
Poétesse, artiste; traductrice ; professeur des langues étrangères ; et journaliste. Elle parle, lis, et écris poèmes originaux en française,

anglais, espagnol et récemment en arabe. Elle parle et écris aussi mais moin, l’allemand, l’italien et l’arabe. Elle a étudié à l’université de
PR. Chaque jeudi, elle présente son programme de Radio « Cita con las Artes » par www.radioatenas.com Radio Atenas Manati 1500
WMNT depuis 2000. Son travail poétique se trouve dans 17 éditions de l’Anthologie « Nueva Poesia Hispanoamericana » (editorial Lord
Byron – Peru, España) l’ Anthologie Multilingue Letras de Babel (éditorial Abrace Brasil , Uruguay) l’Anthologie « Hispano-arabe »,
l’Anthologie « Paginas Latinas » (Argelia), l’Anthologie « Shabbddagucha » (en India et New York), l’ Anthologie « Journey » ( Sud-Africain),
l‘ Anthologie « Peace on Earth » ( Japon) et dans quelques bloggs et pages d’(Internet) Ses poèmes sont déjà publié et traduis en bengali,
japonais et grec. En 2010, elle a reçu le premier prix a Puerto Rico de l’Académie des Beaux-Arts et Sciences. Elle a été aussi sélectionnée
entre les plus reconnu 75 artistes dans l’ile dans le Magazine « Caras » a San Juan. Son recueil « Gaviota del Caribe » (2006) a été traduit
en arabe en Algérie par Miloud Homida. Récemment, elle a publié son premier poème indriso en arabe dans la première Anthologie
d’indrisos au Brésil compilé par Isiidro Iturat. Ses peintures aussi sont montrées dans exhibitions dans quelques pays du monde USA, PR,
España, Mexico, Turquia et Japon. Quelques tableaux font partie des exhibitions permanent ; Museo Renné Marqués (Arecibo PR), Museo
Eugenio Maria de Hostos ( Mayagüez), Universidad de Tokio, Museo de Nagasaki. Elle a écrit des articles sur les activités culturelles et
sur les voyages du monde dans : « Business PR » et « Arecibo Es » depuis 2000, deux magazines de PR. 

Elle a travaillé comme volontaire avec les filles enceintes (11 a 19 ans) dans la maison Santa Maria Euphrasia et a la Maison Julia de
Burgos avec les femmes et les enfants maltraités. Elle a aussi travaillé dans la ville avec des jeunes sans recours. Elle a donné des cours
gratuit de danse, musique, poésie et peinture.

Membre du “ International Writers and Artists Association”
Membre du “World Congress of Poetry” 

Membre de l’ « Asociación de Pintores de Manati »
Membre du « IFLAC International Literary Peace Forum »

Membre de l’ « Coalición de Artistas de PR » 
Membre des Nations Unies de Lettres 

Celia Altschuler psoleil5@yahoo.com 787 462-1031

P o e m e s

Peace on Earth

Peace walks the paths of life
lonely as a shadow in the light
soft steps of graceful beauty
gentle lyrics written on a poem

Peace wants us to be touched
Peace wants us to be embraced
She floats among smiling spirits
embellished Suns on warm waters

Her gentle essence flies above 
oceans, Earth, winds and skies
Her song is the silent melody
Sensible to the human heart

Peace is a dance that invites 
compassion and respect to heal

wounds of war , racial, gender,
religious and cultural conflicts
Her music remains in the notes
of our beloved nurturing nature

a visual caress , coloring the Sea
all there is in the Spirit of Love

Peace is the awakened heart
a gift for future generations
be part of it by walking along 
soft graceful steps for harmony©.

(Celia Altschuler - International Day
for Peace)

Paix sur la Terre

La Paix parcourt les chemins de la vie
solitaire comme une ombre à la lumière
Étapes molles d’une beauté gracieuse
douces paroles, écrites sur un poème
La Paix, veut que nous soyons touchés
La Paix ,veut que nous soyons embrassés
Elle flotte parmi l’esprit du sourire
Ornée de soleils sur les eaux chaudes
Son essence douce vole au-dessus des 
Océans, Terre, vent et ciel
Sa chanson est la mélodie du silence

Sensible au coeur humain
La paix est la danse qui invite 
la compassion et le respect pour guérir
blessures du genre : raciale, guerre,
conflits provoqués par les
différences religieuses, et culturelles
Sa musique reste dans les notes
de notre bien-aimé maman nature
visuel caresse, en colorant la mer
tout ce qu’il y a dans l’esprit de l’amour
La paix est le c?ur réveillé
cadeau pour les générations futures
Faites partie d’elle en marchant le long 
des étapes de grâce et douce harmonie ©.
Traduction :Celia Altschuler 

(Journée Internationale de la Paix)

N.B. Îi mulþumim Celiei pentru acest
minunat poem dedicat PÃCII, pe
care ni l-a trimis spre publicare în
Destine Literare. Aºteptãm noi
poeme pentru numerele viitoare ale
revistei. (Redacþia)
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Matematician ºi scriitor român,
Florentin Smarandache publicã, stilat,
al treiela „jurnal instantaneu”, Prin
bãtrâna Europã, dupã Pura Vida, ºi
Aventuri Chineze (lansate la Coloc-
viile de Marþi, în Bucureºti), Sitech,
Craiova, 2012. M-a ºi fãcut atent,
volumul acesta este de cãlãtorii în
Franþa (unde a lucrat ca cercetator),
Ungaria (unde a luat Medalia de Aur a
Academiei de ªtiinþe Telesio-Galilei),
Anglia, ºi Scoþia („în Scoþia am
prezentat lucrari la o conferinþã
ºtiinþificã”). „Aventuri chineze” este o
carte despre o conferinþã de calcul
granular din Taiwan (în oraºul sudic
Kaohsiung), între 4-11 noiembrie
2011, plus un tur ºtiinþific desfãºurat în
perioada 11 decembrie 2011 – 6
ianuarie 2012 în patru oraºe din
China: Beijing, Xi’an, Shanghai, ºi
Hangzhou. Poetica paradoxistului,
neutrosofului, extenicului etc. autor
este simplicisimã, dacã nu o nimica
toatã: „poze multe, plus text explicativ,
iar jurnalul scris pe locul vizitei la
prima mânã”. Autoprefaþa ºi-o sem-
nezã „Cãlãtorul” (la nesfârºit; înco-
tro?) Frenetica empatie autoreferin-
þialã vâneazã, ca mereu în scrisul sãu,
un complice ºi frate de drum (fericit?
Mai e pânã pe Olteþ backward, cât cã,
din vreo jenã, finally, Academia
Românã l-a premiat, remorcã, mai ºtii
timpul, ori va fi dat nãvalã; el ºi-ar
dori, probabil, sã fie cetãþean de
onoare al Vâlcii, al României, dupã cel
al lumii). Modelarea matematicã prin
cãlãtorie, pe un itinerar al propriului
destin, împãrãºit nemainarcisist – apa
oglindei însumând oceane – se
abandoneazã mai degrabã colegilor
din copilãrie, cotransfugilor, necãlãto-
rilor ciopliþi pe înalt ca în coloana lui
Vieland, a lui Brâncuºi. Anul trecut
propusesem, în înþelegere iniþialã cu
Florentin Smarandache ºi Germain
Droogenbroodt, un proiect european;
Arhipelaguri ºi Insule Poetice - Dodii-
neosensacionismo-paradoxism vs

coeur de l’Europe se referã la creaþii
poetice curajoase, libere, cumva, de
curentul oficial, aºa cum ar fi „le coeur
de l’Europe”. A vorbi „în dodii” (în non-
sensuri dar ºi în oracole) ar fi o opozi-
þie in spe la o anume cenzurã repre-
sivã, neo-sensacionismo este o adu-
cere la zi a sensacionismo (Fernando
Pessoa) de poeþi din Spania ºi China,
în timp ce paradoxismul, cu nuanþa lui
matematicã, poate codifica abil lucrul
creator. Cu o astfel de deschidere,
poeþi ºi matematicieni, vizionari ºi
semioticieni se pot întâlni în per-
soanã/antologie/recunoaºtere ca pen-
tru a reinventa rãdãcinile literare ºi
lingvistice înãuntru ºi în afara limbii
unei þãri/lumii.   Se înfiripase o echipã:
Elisabeta Isanos, George Anca, Ger-
main Droogenbroodt, Florentin Sma-
randache, Federico Barroso, Jose
Luiz Fernandez, Mihai Cimpoi, Pushi
Dinulescu, Dan Mircea Cipariu,
Lucian Chiºu, Florin Epure, Lucia
Negoitsa, Florica Bud, Vasile Andru,
Sorana Gorjan, Marcel Petrisor,
George Astalos (Paris), Corneliu
Popa (Lisabona), Elena Liliana
Popescu, Mihaela Maria Popescu,
Maria Diana Popescu (Stuttgart),
Mariana Braescu, Vanda Decca (Los
Angeles), Vasile Menzel, Baki Ymeri
(Tirana), Sorin Paliga,Vinod Seth
(New Delhi), Gheorghe Lupascu,
Vasile Pupeza (Pittsburg), Nicolae
Baciut, Doru Motoc, Silvian Floarea,
Mihai Stan, Florin Costinescu, Ion
Andreita, Dan Tsop, Aurelian Silvestru
(Chiºinau), Ben Todica (Melbourne),
Anca Negulescu, Augustina Constan-
tinescu, Doina Boriceanu, Mihaela
Gligor, Olivia Balanescu, Hanna Bota,
Florina Dobre, Alexandra-Maria Citi-
riga, Victor Citirigã, Sanda Ghioaldã,
Adrian Sahlean (Boston), Felix Sima,
Constantin Mendea, Corneliu Moþiu,
Noni Cristea, Gheorghe Neagu,
Nicolae Tomoniu, Mircea Gheorghe
(Toronto), Claudiu Popescu, Petru
Costinescu, Nicolae Vasile, Chitranjan

Kumar (New Delhi), Dan Mateescu,
Mihai Teodorescu, Matei Ladea, Se-
bastian Vaduva.  PARADOXISM is an
avant-garde movement in literature,
art, philosophy, science, based on
excessive used of antitheses, antino-
mies, contradictions, parables, odds,
anti-clichés, deviations of senses,
against-the-grain speech, nonsense,
paraphrases, paradoxes, semipara-
doxes, etc. in creations. It was set up
and led by the writer Florentin Sma-
randache since 1980’s, who said:
“The goal is to enlargement of the
artistic sphere through non-artistic
elements. But especially the counter-
time, counter-sense creation. Also, to
experiment.” Un pic peste viteza lumi-
nii, ºi gata încã un fotojurnal instanta-
neu.  Ce facem în rãmãºiþa lui 2012?
Acum te îmbii, Florentin, la ce, parcã
s-ar cãuta. Se spune despre romane
precum Mizerabilii, Dracula, Moby
Dyck, Robinson Crusoe, cã ar avea o
poveste epopeicã, întrucât s-ar ase-
mãna, ca scop, cu epopeile tradiþio-
nale în versuri. Redescoperibilã, ori
nu, o epopee în versuri, cu Dracula
erou, Þiganiada (1812) de Ioan Budai-
Deleanu (1760 – 1820), ar putea intra
într-o luminã mai bunã prin acest pro-
iect, alãturi de multe alte epopei, „ne-
cunoscute”, uitate, pierdute, în limbi
„mici”, care vor fi propuse de parteneri.
Subiectele epopeii eroi-comice a lui
Budai pot fi sugestive: luminatul Vlad
(Þepeº), duºmani în þeapã, Romica
rãpitã, zodia rea a unora, strãbaterea
iadului ºi paradisului etc. Cele douã
capitale ale lui Vlad – Târgoviºte ºi
Bucureºti – ar gãzdui evocarea sa prin
artã, împreunã cu eroi ºi evenimente
epopeice din alte toposuri europene.
Moºtenirea de pretutindeni a lui Homer
ar face loc unor noi experienþe epice
îndrãzneþe, ca ºi unei reprezentãri
artistice ºi savante a unor epopei pe
nedrept mai puþin cunoscute. Eu sunt
consolat, de pe acum, cu prezentul
jurnal-paradox, oarecum a la Einstein.

Călătorul călătorului
PARADOXISM an avant-garde
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„A vorbi de poet este ca ºi cum ai striga într-o
peºterã vastã…” – îmi amintesc cuvintele lui
Arghezi care, la vârsta de ºapte ani, a avut ºansa
sã-l întâlneascã pe Eminescu trecând grãbit pe
Calea Victoriei, „fãrã sã ocoleascã, impetuos”, ca
un Luceafãr. 

„A vorbi de poet”… ªi, totuºi, despre Eminescu
trebuie sã vorbim mereu, ca despre însãºi fiinþa
noastrã naþionalã, pe care nu se cuvine s-o uitãm
niciodatã. Dar trebuie vorbit totdeauna cu grijã – sau,
cum zice Arghezi: „pe ºoptite”. Pe ºoptite se vor ºi
cuvintele care urmeazã; dar rãspicate, clare ºi
ferme, aºa cum îi plãcea ºi Poetului sã se pronunþe. 

…M-am întâlnit cu duhul Poetului în inima de
spirit ºi de dragoste a Caraºului, la Oraviþa – oraº
micuþ, ca o talpã de piatrã, dar frumos la suflet ca
o lume întreagã. Aº susþine chiar, cu tot riscul, cã
aici, la Oraviþa, am auzit însãºi vocea Poetului.

Uºor obositã de atâta apãsare de Univers, uºor
învioratã de atâta suiº de neam în ea. O voce de
destin.

Aici, la Oraviþa, existã cea mai veche con-
strucþie de teatru din România (având ca model
vechiul Burgtheater din Viena) – stil baroc târziu:
salã unicat, parter cu 80 de locuri, lojã, galerie – în
total 250 de locuri. La inaugurare, în anul 1817,
Oraviþa avea sub patru mii de locuitori, majoritatea
mineri. Aceºti mineri au subscris cu toþii, din
modesta lor leafã, la construcþia teatrului. Costul
total al investiþiei: 5133 de florini, sumã mare pen-
tru vremea aceea. În anul 1838, construcþiei i se
adaugã un etaj. În 1893 se fac reparaþii capitale,
fãrã a schimba aspectul original. Între 1982-1984,
teatrul este complet renovat.

În tot acest timp a existat o legãturã neîntre-
ruptã cu Þara. Aici s-au jucat piese de Alecsandri,
Iosif Vulcan, Caragiale. Aici au poposit trupe cu
repertoriu naþional: Mihai Pascaly, Matei Millo, I. D.
Ionescu (celebrul Ionescu de la „Iunion”!) Zaharia
Bârsan, Constantin Tãnase. Pe aici i-a împins
aripa dorului pe Goga, Iorga, Enescu.

Pe peretele acestui teatru stã scris, în marmurã
vie: „Acest teatru a gãzduit pe marele poet Mihai
Eminescu, în vara anului 1868, când trupa de
artiºti Pascaly, din care fãcea parte, a prezentat
spectacole la Oraviþa”.

…Sã ne amintim. Era 30 august 1868. La garã,
celebra trupã era aºteptatã de o mulþime de
oameni. ªi de 12 trãsuri. Pentru cei 12 membri ai
trupei. În fiecare trãsurã, un artist. Într-una din
aceste trãsuri – Eminescu. Toþi purtaþi în triumf
pânã la teatru. 

În salã nu mai era loc sã strecori o carboavã.
Spectacolul cuprindea ºi un episod dramatic
„Mihai Viteazul” – iar evocarea celui ce înfãptuise
prima Unire a românilor avea un ecou puternic în
inima bãnãþenilor. În cuºca sufleorului, cu cerul ºi
pãmântul pe umeri, între douã lumânãri de seu,
aplecat peste file îngãlbenite – Poetul.  

În aceeaºi zi – 30 august 1868 – revista
„Familia” îi publica poezia „La o artistã”.

Oare, cum va fi sunat vocea Poetului în acea
zi?

Vocea Poetului
• 123 de ani de la trecerea în eternitate

a lui Mihai Eminescu



…Privesc. Privirea îmi este incendiatã de viºiniul
pluºului – în timp ce cautã scena micuþã, doar-doar va
întâlni cuºca aceea mirosind a fum de lumânãri de
seu. Pentru cã atunci, la Oraviþa, s-a creat o legendã,
pe care þi-o poate spune orice om întâlnit pe stradã. Se
zice cã pe cuºca sufleorului ar fi semnat Eminescu. N-
am insistat s-o descopãr, deºi cei mai mulþi susþin cã
ea existã, trebuie sã se afle pe undeva, pãstratã bine.
Dar cred în credinþa acestor oameni cã Eminescu
trebuia sã lase (ºi aici!) o urmã. A lãsat-o, desigur,
înscrisã în inima tuturor românilor. Aºa cum vocea lui
continuã sã batã în toate – ºi în noi.

P.S. Mulþumesc tuturor celor care s-au raliat la pro-
punerea mea de sanctificare a lui Eminescu. Adu-
ceam, între altele, unul din cele mai convingãtoare
argumente: opinia lui Haºdeu care, amintind cã „nu
sãracii spãlau picioarele lui Iisus, ci Iisus a spãlat
picioarele sãracilor”, conchidea: „Aºa poet a fost
Eminescu”. Ce pãrere aveþi, Prea Înalte Cârje Arhie-
reºti?

În legãturã cu înlãturarea chipului lui Eminescu din
pronaosul Bisericii Uspenia din Botoºani (unde a ºi
fost botezat Poetul) – pentru susþinerea cãruia am
avut destul de pãtimit din partea aceloraºi Înalte Cârje
– adaug numai atât: luaþi exemplul fraþilor ardeleni,
care au pictat, pe bunã dreptate, în biserici, chipul altui
mare martir, Avram Iancu. Dar cercetaþi, în contrast, ºi

acea bisericã din Drãgãºanii Vâlcii, pe peretele cãreia
se lãfãie portretul deputatului PSD Vasile Bleotu;
pentru cei câþiva arginþi donaþi (nu e ctitor!) strânºi din
cine ºtie ce afaceri, vinarii drãgãºãneni i-au inscripþio-
nat ºi funcþia: DEP. VASILE BLEOTU. De-asta ce mai
ziceþi, Prea Înalte Cârje?

În sfârºit, sã încheiem într-o notã… poeticã. Citez
versurile unui demn urmaº al lui Mihai Eminescu,
poetul ºi actorul Emil Botta: „Revizorul nostru
ºcolar, Eminescu…”:    

„ªcolarul Durerii
ce rãu a albit…
Anii, la urma urmelor,
anii.
Dar plânsul în hohote,
plânsul, de ce?
Vai, revizorul nostru,
revizorul ºcolar,
domnul Eminescu,
a fost tras pe roatã.
Când vei auzi creanga troznind,
ia seama, spun: e osul lui,
al revizorului nostru ºcolar…
Minþi, ºcolare, minþi,
am rãcnit,
Eminescu a fost rãstignit.

Ce pãrere (mai) aveþi, (mult) Prea Înalte Cârje?
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Era dimineaþã – ºi nu era du-
minicã – dar credincioºii de bazã ai
satului luaserã cãrarea bisericii. Se
nimerise ca Sfântul Ilie sã cadã
într-o zi obiºnuitã din sãptãmânã,
însã fiind însemnat cu cruce roºie
în calendar ºi, mai ales, iubit de
oameni, i se fãcea slujbã mare,
indiferent de ziua în care venea la
întâlnire. Cu atât mai mult, cu cât
anul acesta Dumnezeu nu fusese
prea darnic; îi lovise pe pãcãtoºi cu
o arºiþã grea, pe care bãtrânii o
asemuiau cu cea din `46, când de
sus nu cãzuse strop de ploaie iar
jos, pãmântul îºi trãsese izvoarele
înãuntru. Ca ºi atunci, crãpãturi
mari brãzdau câmpia. Grâul, ridicat
de-o palmã, se scuturase din spic;
porumbul legase, dar risca sã
rãmânã cu dinþii de lapte. Þãranii –
cele câteva zeci de umbre care mai

purtau acest nume – veniserã la
bisericã în nãdejdea cã o rugãciune
fierbinte, rostitã laolaltã cu preotul,
avea poate sã-l înduplece pe
Sfântul cu ploile sã bolovãneascã
vreo câþiva noriºori ºi asupra
satului lor, sã învioreze câmpul,
alungând astfel stafia foametei ce
începuse sã le bântuie visele.

Acum era dimineaþã pe la opt ºi
ceva, slujba începuse biniºor ºi
curgea lin la vale, pe fãgaºul tipicu-
lui obiºnuit. Nea Stoian, dascãlul, la
cei 80 de ani, fonfãia harnic în
stranã. Din altar, preotul Luºcã
dãdea, din când în când, câte un
rãspuns la fel de convingãtor. Pe
cele trei-patru rânduri de scaune
fãrã spãtar, aduse de fiecare de-
acasã ºi iscãlite cu briceagul sau
cu creionul chimic, îºi sprijineau
oasele vreo douãzeci ºi ceva de

femei, îmbãtrânite înainte de vre-
me. ªuºotiserã ce ºuºotiserã,
terminaserã de împãrtãºit noutãþile,
iar acum picoteau cu nasul în
basma ºi cu gândul dupã cine ºtie
ce iluzii rãtãcite. Greu ai fi distins,
în aceastã postaþã de statui pioase,
care cine este, care ºi a cui, vã-
duvã sau divorþatã – statui clonate
dupã o matrice univocã. Rareori se
auzea câte un scârþâit de scaun –
ºi atunci tot poporul de statui se
rotea cãtre direcþia aceea, amplifi-
când zgomotul cu scheunatul scau-
nelor lor. Apoi, totul reintra în nor-
mal, liniºte clipocitã de fonfãitul
dulce al dascãlului. 

Bãrbaþii, nu mai mulþi de ºapte,
nici ei mai chitiþi decât ele, stãteau
þepeni în strâmtele despãrþituri ale
stranei din stânga, opusã dascã-
lului. Nici ei nu se deosebesc între

Viaþa în fiºe de roman

De Sântilie



ei; acelaºi obraz uscat, ras la sân-
ge; aceeaºi cãmaºã albã, spânzu-
ratã în nasturele de sub bãrbie, de
le sãrea oul din gât ca puiul de
vrabie când încearcã sã zboare din
cuib. Pãrul îi mai diferenþia oare-
cum: unii cu chelie, alþii cu câteva
smocuri cânepii înfipte cu fusul în
þeasta tãbãcitã de arºiþã. Toþi tãcuþi
ca niºte sfincºi, cu privirea înainte,
urmãrind modulaþiile capricioase
ale dascãlului. 

Deodatã, spãrgând tihna sfintei
slujbe, rumoare în oborul femeilor.
Canariþa lui Ispas, din rândul întâi,
trecutã bine de 60 de ani, se saltã
brusc de pe scaun. Scaunul cade
cu zgomot sec. Ei nu-i pasã; se
întoarce spre rândul doi, cu mâna
ridicatã. De sub basmale, priviri
pieziºe, lacome. Gâturile bãrbaþilor
scârþâie, întorcând capetele într-
acolo. Mâna ameninþãtoare cade
peste Florinþa lui Ruºinicã, o feme-
ie cam de aceeaºi vârstã. Se înfige
în pãr, mai mult basma decât ºu-
viþã, trãgând-o dintre scaunele care
þiuie, trântite, ca niºte popice. Pânã
sã se dumireascã femeia ce-i cu
ea, Canariþa a târât-o la iconostas,
acolo unde pãstreazã popa can-
dela în care moaie cruciuliþa cu
care miruie lumea pe frunte. Cu o
mânã o þine de pãr ºi cu cealaltã ia
icoana de lemn cu Domnul Iisus ºi
i-o vârã sub ochi:

– Jurã, fã, cu mâna pe sfânta
icoanã, cã nu-þi aduce þie bãrbatu-
meu banii! Cã nu-i mãnânci tu pen-
sia ºi ce-o mai avea pe-acolo?!

Florinþa, cam fudulã de urechi,
buimãcitã ºi de ce se întâmplã, nu
pricepu bine despre ce este vorba,
bâiguind:

– Ai, ce zici, fã? Ce sã fac?
– Jurã! – þipa Canariþa în ure-

chea ei.   
– De ce sã jur?
– D-aia, putoare, cã bãrbatu-

meu nu mai aduce un leu acasã, îi
mãnâncã pe toþi cu tine, cãþea în
cãlduri, cã nu te mai saturi! – ºi-i
vârã ºi mai tare icoana sub nas. 

Florinþa smulse icoana ºi-o
repezi cu toatã puterea în capul
Canariþei. Asta se clãtinã, lovitura

venise pe neaºteptate, gata sã
cadã, dar se sprijini de iconostas. 

– Aoleo, m-a omorât! – urlã ea,
de durere, speriind ciorile din turla
bisericii, care se învârteau bezme-
tice pe deasupra capetelor. M-a
omorât! Sãriþi, oameni buni, cã m-a
omorât! – þinându-se cu mâna de
tâmplã, unde înflorise un cucui cât
oul de bibilicã. ªi ieºi urlând din
bisericã. 

Întreaga scenã s-a petrecut în
câteva clipe, într-o muþenie în care
pierise orice rãsuflare. Tãceau fe-
meile, cu privirile înspãimântate.
Tãceau bãrbaþii, cu Ispas al Cana-
riþei între ei. Tãcea dascãlul, scãr-

pinându-se încurcat dupã ceafã.
Tãcea mâlc, preotul, în altar.

Apoi slujba continuã, ca ºi cum
nimic nu s-ar fi întâmplat. Nimeni
însã nu mai era atent la viaþa Sfân-
tului Slãvit Prooroc Ilie Tesviteanul,
la minunile lui. 

Peste douã ceasuri, dupã miruit,
când sã iasã lumea din bisericã, se
porni din senin o vijelie. Nori vineþii
întunecarã cerul. Trãsnete ºi ful-
gere dezlegarã o ploaie ameste-
catã cu piatrã. Rãpãia grindina pe
acoperiºul bisericii ca un regiment
de mitraliere puse în baterie. ªi
Sfântul Ilie comanda de zor alte ºi
alte mitraliere.

Aurel Pãtraºcu
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A apãrut ediþia a II-a a lucrãrii „Pro ºi contra Titulescu”, editatã de cãtre Fundaþia Europeanã Titulescu,
prin sacrificiul liber asumat al sclavului George G. Potra (director executiv al Fundaþiei) care (asociindu-ºi ºi
familia) ºi-a fãcut din slujirea magistrului sãu þelul fundamental al unei vieþi în care soarele a trecut de amiazã. 

Pro ºi contra, cãci aºa cum preciza ucenicul vrãjitor în prefaþa la ediþia I (2002) „Aº fi putut alege cele mai
frumoase ºi calde pagini dedicate lui Nicolae Titulescu. Apelul numai la acestea ar fi trãdat însã substanþa, ceea
ce m-a obligat sã mã aplec asupra întregului spectru de atitudini ºi poziþii”. ªi, astfel, dupã o cercetare grea,
complexã – în arhive ºi biblioteci, în þarã ºi strãinãtate – a reunit, în acea primã ediþie, 284 de mãrturii, având
ca autori doar contemporani ai lui Titulescu (!). De la ºefi de stat, prim-miniºtri, diplomaþi, la oameni de ºtiinþã
ºi culturã, ziariºti – nelipsind oamenii simpli, consãtenii marelui om politic ºi diplomat, rudenii, colegi de liceu ºi
universitate. Acest efort putea fi considerat drept o operã încoronatã. George G. Potra nu s-a oprit aici. Nu s-a
mulþumit (doar) cu atât. A continuat trudnica întreprindere, cu graba cãlãtorului care ºtie cã are încã mult de
mers. Un an, doi, zece. ªi, iatã, dupã un deceniu, finis coronat opus: trei volume masive, totalizând 1856 de
pagini-document, care cuprind de aceastã datã peste 600 de mãrturii; însoþite, desigur, de note biografice,
adnotãri, explicaþii, indice.

Între adversarii politici ai marelui OM s-au numãrat nume celebre, precum Iorga, Goga, Gh. Brãtianu. Dar
ticãloºia a întruchipat-o regele Carol II, care, în diferite momente, declarã cu limbã de ºiº banditesc: „Argetoianu,
scapã-mã de Titulescu!”; „Goga, scapã-mã de Titulescu!”; „N-ar fi trebuit sã-l omoare pe Duca, ci pe Titulescu”…

Pe coperta a IV-a a volumului III, George G. Potra subliniazã: „Împotriva memoriei lui Titulescu continuã un
rãzboi la vedere sau subteran. Condotieri ai acestei misiuni funeste nu-l iartã pe Titulescu cã a îndrãznit sã fie
ºi sã rãmânã român, cã a perseverat sã reprezinte interesele naþiunii sale, în þarã ºi peste hotare, înainte ºi
dupã moarte, sã apere demnitatea acesteia”. Orice asemãnare cu întâmplãri contemporane nouã este sau nu
este întâmplãtoare.

Dintre sute de volume

O impresionantă lucrare ştiinţifică:
„Pro şi contra Titulescu”
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Ulciorul
Mi-i neamul din legendã coborât,
Baladele-i brumarã-n tainã pãrul,
Dar fetele mereu ºi-au petrecut

Din mânã-mânã, la izvor, ulciorul

Ulcior cu apã vie ºi ecouri
Din crâncene îmbrãþiºãri de munþi,

Strãbunii rezemaþi cu fruntea-n nouri
Bãurã din miresmele-i fierbinþi

Bãurãm toþi, ulciorul niciodatã
Nu-ºi stinse cel din urmã clipocit;

O mie de izvoare dintr-o datã
Îºi prelingeau adâncul tãinuit

Ulcior cu apã vie ºi vecii,
Surâs de curcubeie peste creste,

Cine te-a scos în drum? De unde vii?
ªi care-i rãmuroase ta poveste?

Ce anonimi topirã-n tine dorul
De cer, de apã ºi þãrânã? – 

Zadarnic. Ca un sfinx tace ulciorul,
Ca o statuie de demult, pãgânã.

Mamã
Cât de mult tu mi-ai cântat 
Mamã, când m-ai legãnat!

Îþi ardea cântecu-n glas
Ca pãiuºul pe izlaz,

Îþi ardea cântecu-n piept
Ca iubirea ce-o aºtept;
Ai topit în mine jalea

Ca-n drumeþ topitã calea,
Ai stins lacrimi ºi ispite
Cu nãdejde împletite;

De-atâtea plânsori amare
Ochiul tãu întors spre soare

Ca o ranã-ncinsã doare;
M-ai scãldat cu apã nouã
Furatã în zori, pe rouã,

Când se stingeau stelele
ªi-þi umpleau ulcelele;

ªi nãier mi-ai zis sã fiu,
Tot în frunte sã mã þiu,

Stâmpãr, ca argintul viu – 
O, de ce-ai topit în cântec 

Doru-ntreg, ca-ntr-un descântec,
De-mi arde ºi-acum în piept

Ca iubirea ce-o aºtept? 

Fir cu plumb
Tata-ntre ferestre-aºteaptã

Gol ºi singur ca un zeu,
Tata n-o mai þine dreaptã

Linia lui Dumnezeu

Uitã mâna într-o parte,
Cumpãnã-n balanþa lunii –  

ªi în dans rotund de ºoapte
Stinge echilibrul lumii

Tata-i un poem frumos
ªi postum ca o baladã
Peste care maiestuos
Timpu-ntârzie sã cadã

ªi tot tace-ntre ferestre
Gol ºi singur ca un zeu – 
Neºtiind cum sã mai afle 

Linia lui Dumnezeu.

Dave pe Olt
Dave pe Olt, pe Mureº ºi pe Argeº,
În munþii vechi, aceleaºi dave vechi,
Sub cerul limpezind ca o comoarã

Pãmântul dacic, legendar, strãvechi

Dave pe Olt, mari focuri peste creste,
Semnale de vestit la nãvãliri,

Cu Decebal încrâncenat în zale
De tainice ºi aprige simþiri

Dave pe Olt, în suflet ºi în inimi,
Superbe efigii de neam ºi gând,
Dave în care viaþa a fost luptã

ªi-n care moartea n-a învins nicicând

Dave pe Olt, podarii altor vremuri
Podind cãrãri de vorbe între fraþi,
Când veºtile cãlãtoreau pe ape

Mai iute decât caii înºeuaþi

Dave pe Olt, corãbii neplutinde,
Vã port în mine ca un dor nestins,

În vremea care-abia mã mai cuprinde
ªi-n care tot cuprinsu-i necuprins.

Ion ANDREIÞÃ

Dor de acasă
Dedic acest grupaj de versuri scriitorului Ion Puiu Stoicescu, 

realizatorul emisiunii „Dor de acasã”, cu mare audienþã la ascultãtorii de peste hotare,
scoasã din grilã de o mânã nedreaptã, frustrând astfel miile de români risipiþi în toatã lumea
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Dac pe Columnã
L-au prins pe când cerca, sub un stejar,

Cu vãtãmata mânã sã-ºi ia viaþa;
O noapte lungã, fãrã de hotar,

Îl duse pânã-n Roma, dimineaþa

Apoi urmã o zi la fel de lungã
Sãrbãtoritã-n aur dacian – 

Pe Dac îl împietrirã pe-o Columnã
Spre slava împãratului Traian

De-atunci tot trec, în veacuri ºi în zile,
Prin piaþa clipei, sub bãrbosul Dac,

Romani cu slava ruginitã-n file
ªi sãrbãtori ce nu se mai refac

De pe Columnã, ca dintr-un Olimp,
Strãin ºi gol, fãrã copaci ºi iarbã,
Curg luminând capcana altul timp
Nemairostitele poveºti din barbã.

Apele munþilor mei
Apele munþilor mei

Au nume de bãrbaþi,
Au nume de femei

În crestele Carpaþilor-pãrinþi
Aceºti bãrbaþi joacã hora desculþi,

Aceste femei ºi aceste fecioare
Cu miresme la subsuoare

De dimineaþã pânã-n amiazã
Sânge fierbinte în trupuri vegheazã,

Izvoare vii, neastâmpãrate
Dezlãnþuie horele toate – 

Pânã devin bãrbaþii bãrbaþi
ªi femeile cumpãtate

Aceasta se întâmplã spre searã…

Îºi iau nume apoi, Oltul ºi Mureºul,
Siretul, Jiul ºi Nistrul,

Repede, Negru ºi Alb – Criºul – 
Toþi fraþi de cruce ºi de povarã

Se însoþesc cu Cerna ºi Bistriþa,
Cu Prahova, Târnava  ºi Putna, 

Cu Iza ºi Mara ºi Tisa,
Cu Ialomiþa

Bãrbaþi ºi femei, în piscul puterii
Fecundând nopþile pãmântul þãrii
Sub streaºina lunii ca mierea – 

Spuneþi-mi, din atâtea împãrãþii
Câte-a purtat ºi-o sã mai poarte vrerea,

În ce limbã ºi sub care temei
Apele au nume de bãrbaþi ºi femei?

Iancu
Pe drumul Feleacului
Trec cãrãrile Iancului

Bate murgul drum rotat,
Iancu-i sânge-nvârtoºat

Bate murgul drum de piatrã,
Focul Iancului nu iartã

Chiot, stea crãpatã-n douã,
Rãsar moþii de sub rouã

Înzãuaþi cu cânepã
Din vis de duminecã

La strigarea Iancului,
La chemarea dorului

Cã e þara plinã-n toate
De atâta strâmbãtate

Iar ceasloavele strãvechi
Mãsluite-s la urechi

ªi-a venit vreme rotatã
Sã se facã judecatã;

Vin cu toþii pe poticã,
Vine Dacia anticã

Sprijinitã de un car
Þãrãnesc ºi legendar

De carele Iancului
Pe drumul Ardealului

ªi-n cãruþa Iancului
E visul românului

Din strãfundul pieptului
Pânã-n piscul faptului.

Trandafir de la Moldova
ªtefane, Mãria Ta,

Tu la Putna nu mai sta…

Trandafir de la Moldova – 
Îþi sãrut duhul ºi slova

Trandafir crescut la Baia – 
Dragoº, Bogdan, Zimbrul, Oaia

Trandafir de la Suceava – 
Se-alege grâul ºi pleava

Trandafir nãlþat la Iaºi – 
Cantemire, cui ne laºi?

Trandafir din Cernãuþi – 
Împleteºte dorul punþi
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Trandafir din Chiºinãu – 
Pod de flori ºi pod mereu

Trandafir de la Orhei – 
Fraþii Jderi, arcaºi ºi zmei

Trandafir de la Hotin – 
Fraþii pleacã, fraþii vin

Trandafir din Cãpriana – 
Logodit cu neprihana

Trandafir-Cetatea Albã – 
Faþa Nistrul sfânt þi-o scaldã

Trandafir crescut în Herþa – 
S-a umplut de lacrimi mierþa

Trandafir de la Soroca – 
A bãtut ceasul, epoca!

Þãranii ºi Unirea
Unirea, þara a fãcut-o; 

Þara-i fãcutã din þãrani – 
Þãranii au fãcut Unirea
În truda miilor de ani

Þãrani cu frunþi tãiate-n stâncã,
Þãrani cu sânge-nvârtoºat,
Prin care se sãpa adâncã

Setea de þarã ºi de nat

Þãrani cu dragoste de casã
Rãmaºi definitiv în dor,

Þãrani cu limbã rãcoroasã
ªi cu iubire-n limba lor

Þãrani ce nu mor niciodatã
Aprind pe creste focuri mari

Din dragostea lor preacuratã,
Veghind al limbii vechi hotar. 

Acasã
Acasã n-am mai fost de mult
ªi asta-i tot poveste veche,
De când prin vaiere ascult
Chemarea fãrã de pereche

La umbrã de pãmânt ºi oase
Trag plopii cerul spre apus,
Mãrgeluieºte satu-n case

ªi lunã nu-i, nici stele nu-s

În nopþile de Sânziene
Ies oasele la dans în zori
Pe-nmiresmatele poiene
ªi saltã flãcãri pe comori 

Vin zâne blonde, zâne albe
ªi mândre fete de-mpãraþi

Cu pieptul legãnat în salbe
ªi vin haiducii înzãuaþi

Toþi sorociþi la dansul morþii
De pe tãrâm pe alt tãrâm,

Stingheri ursindu-li-se sorþii,
Cu toþii singuri ºi de fum

Ci numai eu, pãcat lumesc,
Tresar ºi-acum, cu faþa-ntoarsã

Spre satu-n care întâlnesc
Doar iarba veºtedã ºi arsã.

ªarpele casei
Nu mai simte laptele proaspãt,

Rodul pãmântului
Nu-i mai creºte în preajmã;

De la un capãt la altul
S-a întins buruiana rea

În cãrãmizile din temelie
S-au înãlþat gãuri mari

De-ntuneric,
Prin care privesc 

Ochii de strigoi ai strãmoºilor
Cu osânda miilor de anii

Se lasã noapte grea în ierburi
ªi în lucruri,

Se-aude surd cum urlã
Oceanul planetar;

Din strãfundurile umede
Doar cãþeii pãmântului

Mai închipuie rânjete pe hotar.

Dar poate însuºi ºarpele s-a stins,
Demult, când florile 

Ademeneau grãdina – 
ªi-n întunericul ce ne-a cuprins

N-a mai rãmas stãpânã decât vina. 

Între mine ºi oameni
Între mine ºi oameni,

Inima mea – 
Pentru ca drumurile lor

Sã se arcuiascã
În curcubeie ºi copii

Între mine ºi oameni,
Cuvântul meu – 

Pentru ca ritmul lui
Sã le potriveascã pasul

Cu fericirea

Între mine ºi oameni,
Moartea mea – 

Pentru ca luceafãrul serii
Încãlzit de vama trecerii mele

Sã le cutreiere paºnic
Somnul.
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Dragi prieteni,

Sunt încântat sã citesc cuvinte minunate
despre Conferinþa comemorativã de la Montréal
închinatã ilustrului savant Mircea Eliade, scriitor
de neegalat, filozof ºi istoric al religiilor de talie
mondialã. Onorat cu titlul de Distingerished
Service Professor, autor a peste 80 de volume,
la care se adaugã sute de articole ºi alte zeci de
manuscrise ºi jurnale intime, Mircea Eliade face
parte din patrimoniul de aur al þãrii noastre,
milioanele de români adevãraþi de pretutindeni,
patrioþi ºi mari iubitori de neam ºi tradiþii,
socotindu-l între primii gânditori ai României
veºnice, alãturi de nemuritorul Mihai Eminescu. 

De pe meleagurile vâlcene, încãrcate de
istorie ºi culturã, vã trimit, dragi prieteni, un salut
cordial, cu mulþumiri fierbinþi pentru FAPTA
DEMNÃ ce aþi sãvârºit-o întru cinstirea
memoriei unui slujitor devotat al României ºi
poporului român, patriot legendar, înþelept al
neamului ºi simbol al culturii româneºti. Adresez
tuturor participanþilor la manifestare o caldã
îmbrãþiºare amicalã, dar  gândul meu, în aceastã clipã, se îndreaptã cu un mare spor
de iubire spre prietenii dragi Alex Cetãþeanu, preot profesor Cezar Vasiliu, prof. Marian
Barbu, scriitoarea ºi traducãtoarea de elitã Ionela Manolescu, pe care i-am cunoscut
îndeaproape.

Vã stimez pe toþi pentru ceea ce faceþi întru înflorirea culturii scrise româneºti, pentru
rãspândirea ei în lume. 

Pentru tot ceea ce zidiþi departe de þara-mamã, vã rog sã primiþi din partea vâlcenilor
Trofeul-simbol „Sãmânþa carpaticã de luminã”.

Caldele mele omagii,
Ioan BARBU, scriitor, 

Cetãþean de Onoare al Municipiului Râmnicu Vâlcea

Rm. Vâlcea, 
3 mai 2012, 6.40 p.m.

In memoriam: Mircea Eliade
Conferinţa comemorativă

de la Montréal
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Sub auspiciile Asociaþiei Canadiene a Scriitorilor
Români (A.C.S.R.), s-a constituit deja o beneficã tra-
diþie care îºi onoreazã valorile culturii naþionale ºi uni-
versale prin diferite forme de manifestare. De la simpo-
zioane cu temã, la dialoguri în cadrul cenaclului „Mihai
Eminescu” ori la vizite organizate prin excursii în interio-
rul ºi în afara Canadei, pânã la sesiuni ºtiinþifice aniver-
sare sau comemorative, de tip academic. 

Toate laolaltã sunt activitãþi de profil, a cãror specifi-
citate depune mãrturie despre dinamica unei comu-
nicãri de grup, de echipã, dintr-o þarã în care libertatea
de exprimare este una dintre faþetele mature ale
democraþiei. Cãci comunicarea în sine reprezintã toate
formele tripartite ale afirmãrii publice.

În cazul acþiunii de la Universitatea din Montréal, din
ziua de 28 aprilie 2012, dedicatã în mod expres come-
morãrii a 26 de ani de la trecerea în nefiinþã ºi a eterni-
tãþii lui Mircea Eliade, toate cele trei forme (terþiare, nu?)
ºi - au aflat împlinirea. Prima formã – cea primarã, a
doua – cea secundarã, ºi ultima, terþiarã, cea de idei.
Ele s-au regãsit, în grade diferite, la cei patru conferen-
þiari.

În prezenþa unei numeroase ºi avizate asistenþe,
reunite în Sala 3215, din Pavilionul 3200 din Strada
Jean-Brillant, au vorbit: prof. Univ. Dr. Jacques
Bouchard, ºi din partea instituþiei gazdã, Pr. Prof. Dr.
Cezar Vasiliu, prof. Univ. Dr. Marian Barbu, din Româ-
nia, ºi dr. Dan Vulpe. Li s-a asociat, ca voci din public,
Ion Anton Datcu, cu o extrem de utilã contribuþie (pe
planºe mobile) la înþelegerea existenþei religiilor în
lume, medicul Julia Deaconu, profesorul Vladimir
Paskievici ºi Ionela Manolescu (ultimii doi vorbitori l-au
cunoscut pe savantul Mircea Eliade în mod direct, pri-
mul, ºi al doilea, din corespondenþã, sprijin moral ºi
ºtiinþific, pe când Doamna îºi desãvârºea studiile la
Sorbona).

Ca un fel de captatio, un preludiu academic, extrem
de bine venit, reuniunea ºtiinþificã de la Universitatea
din Montréal – intitulatã Mircea Eliade – demnitatea
savantului, a pus în evidenþã un fapt peremptoriu, de
netãgãduit – vocaþia încununeazã munca tenace.
Diversitatea operelor eliadeºti aparþine spiritului enci-
clopedic al cãrui orizont cultural a fost supravegheat de
eul creator încã din perioada studiilor liceale. De pe
atunci, lui Eliade îi erau modele B.P. Haºdeu ºi Nicolae
Iorga. Ulterior, din anii facultãþii, întrebãrile lumii – teo-
retice ºi de acþiune –, nu l-au copleºit prin faptele rele-
vate, ci i-au ordonat preocupãrile spre profunzime ºi
decizie. Iar începând cu deschiderile oferite de învã-

þarea limbilor strãine, a cãlãtoriilor în þãrile din occiden-
tul Europei ºi din India magicã, polimorfismul ºtiinþelor –
filosofie, religie, mitologie -, l-au preocupat în primã
instanþã. Paralel însã, ca sã nu-ºi uite l. românã, scria
intens sub pavãza protectoare a acesteia, aliniindu-se
confraþilor din generaþia sa (unii rãmaºi în þarã, sã ve-
gheze la rosturile timpurilor, alþii trecuþi în lumea liberã a
occidentului).

Pe unele dintre identificãrile literare le-a comentat în
mod avizat Preotul profesor Cezar Vasiliu, cu bogate
nuanþe la trimiteri bibliografice din România.

Pentru apetitul informativ al lui Mircea Eliade a
vorbit, la obiect, eminentul Profesor dr. Jacques
Bouchard.

Profesorul Marian Barbu a realizat un excurs de
culturã universalã, pentru a-ºi motiva titlul lucrãrii sale
Mircea Eliade – Pulsaþiile spiritului creator. El a atras
atenþia cã Mircea Eliade, ca personalitate în sine,
universalist de marcã, trebuie vãzut atât în contextul
generaþiei sale, cât ºi pânã mai departe în jos, în timp.
Poate începând cu Neagoe Basarab (Mãnãstirea de la
Curtea de Argeº are asemãnare cu un desen al lui
Leonardo da Vinci); deci, din sec. 16; cu Miron Costin ºi
Dosoftei, sec. 17; cu Dimitrie Cantemir, sec. 18; cu I.B.
Deleanu ºi Eminescu, sec. 19 º.a.m.d.,ca sã se poatã
ajunge la Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu
etc. ºi la întreaga pleiadã de interbelici, rãmaºi în þarã
ori în afara ei.

Dr. Dan Vulpe, extrem de informat în privinþa Istoriei
religiilor, a comentat într-un mod directiv cum a ajuns
sã înþeleagã paradigma religiosului, studiind aproape
zece ani poliedrala relaþiei dintre profan ºi sacru, acum
cãutând sã determine paradigma sacralizãrii sacrului.

Considerând cã este momentul sã informeze aduna-
rea selectivã a celor 60 de ascultãtori, Alex Cetãþeanu,
care a fost prezent la Chicago, în 2007, cu ocazia
centenarului naºterii lui Mircea Eliade, a oferit detalii
despre atmosfera de acolo ºi despre invitaþi, despre
modul în care a donat cartea Fragmentariu, din 1939,
Universitãþii din Chicago.

*
*     *

Revenim la filmul documentar despre Mircea Eliade.
El ne-a fost oferit prin grija neprecupeþitã, ºi de toatã
preþuirea, de cãtre scriitorul Alexandru Cetãþeanu, preºe-
dintele ACSR. El fiind ºi moderatorul oficiilor ºtiinþifice.

Un gând împlinit, s-ar putea spune, deoarece
vizionarea din 28 aprilie, ne-a reamintit cã se împlinesc
26 de ani de la incinerarea savantului la Chicago (USA).

DINCOLO ŞI DINCOACE
DE MIRCEA ELIADE



Zeci de personalitãþi ale culturii din Franþa, USA, Româ-
nia, India, Canada etc. s-au perindat  „pe viu” în peliculã,
reþinându-ne atenþia ºi, mai ales gândul, simþindu-i pe  toþi
comentatorii unanimi într-o apreciere, într-un elogiu, sau
într-o vorbã colegialã, demnã de luat în seamã, când este
cazul!

Se gãsesc în acest film pãreri, discuþii – multe, foarte
multe - despre întemeierea religiilor ca ºtiinþe de perma-
nenþã ale fiinþei umane.

În eseul Mituri ºi vise, Eliade îºi propunea sã studieze ºi
sã situeze „angoasa lumii moderne din perspectiva istoriei
religiilor”. „Hermeneutica religiei eliadene a fost în contrast
cu „hermeneutica suspiciunii” freudianã sau marxistã”.
(apud. Ioan Petru Culianu – Mircea Eliade (monografie,
1995)

Mental, desigur ºi vizual, expozeurile au fost aliniate
limbii engleze, chiar ºi atunci când pe fond erau prezente
limbaje în francezã sau în limba românã. Am reþinut câteva
nume: Mac Linscott Ricketts, Seymour Cain, Robert S.
Ellwood, jr., Samuel Bellow, Emil Cioran, Mircea Handoca,
Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Stelian Pleºoiu, Haig
Acterian, Alain Parruit º.a.

*
*     *

N.B.
Într-o discuþie particularã (nu de tainã!), preºedintele

ACSR, Domnul Alex Cetãþeanu, mi-a enumerat ºi alte
activitãþi ale asociaþiei: expoziþii de carte, în þarã sau
strãinãtate, participãri la târguri de carte, prezenþe literare ºi
de culturã în paginile ziarelor din Montréal, în revistele din
România, nenumãrate înregistrãri la posturile de radio,
sprijinirea moralã în tipãrirea de cãrþi, mai ales în România,
parte din textele... viitoare vãzând întâi lumina tiparului în
revista „Destine Literare” (cinci ediþii anuale, fiecare numãr
cuprinzând, mai întotdeauna, 120-170 de pagini). La
sfârºitul anului 2012,  se vor sãrbãtori 5 ani de la apariþia
acesteia.

Faptul cã revista asociaþiei publicã texte în limba
românã, englezã ºi francezã a fãcut ca ea, apelând la
internet, sã fie cunoscutã în foarte multe þãri ale lumii:
Japonia, China, Israel, Egipt, Rusia, Polonia, Serbia, Hong-
Kong, USA, Elveþia, Germania, Franþa, România.

Varianta tipãritã a revistei, a continuat interlocutorul, ne
este cerutã de Biblioteca Naþionalã din Canada ºi de unii
oameni de ºtiinþã, cum sunteþi ºi dv., cãrora publicaþia le
este necesarã pentru consemnarea trimiterilor bibliografice.
Suntem în cãutare de voluntari, adevãraþi prieteni ai culturii,
ai interferenþelor româno-canadiene, pentru a pune pe piaþa
de carte ºi de presã din România, barem la centrele de
difuzare din universitãþi, un numãr rezonabil de reviste care
sã confirme cã Destine Literare trebuie aºezatã în rândul
celor mai bune publicaþii din diasporã.

În vara acestui an, mã voi afla în România ºi,  printre alte
obiective de lucru, legate de ale familiei, voi înscrie ºi pe
acesta privind difuzarea revistei.

În varianta... internet,  Destine Literare are o audienþã
demnã de semnalat.

A consemnat Marian Barbu, red. ºef
al revistei Lamura din România.

2-5 mai, Lorraine - Canada 
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Mircea Eliade
Je n’ai pas la prétention de vous entretenir d’une personnalité que

vous connaissez sûrement mieux que moi. Ma brève intervention nous
permettra cependant de justifier le fait que l’événement d’aujourd’hui a
lieu à l’Université de Montréal, en collaboration avec le Centre
d’études néo-helléniques de cette université.

Au mépris de la modestie, je voudrais vous raconter comment j’ai
été amené à m’initier personnellement à la pensée de Mircea Eliade.

Il y a quelques décennies, je suivais un cours de yoga, au Centre
de Yoga Œivananda de Montréal: des exercices de respiration, des
positions de plus en plus compliquées, voire acrobatiques.

Un soir, on nous annonça que notre instructeur habituel était
absent. Il serait remplacé par un moine qui arrivait de Thaïlande: un
Français qui avait passé 15 ans dans un monastère là-bas. Maigre, la
peau et les os, le crâne rasé, vêtu d’une tunique de safran, le moine
se tenait droit devant nous, les mains jointes, les yeux baissés. Sans
dire un mot, lentement, le moine saisit sa jambe droite et se plaça le
pied derrière la nuque. Il se tenait en équilibre sur sa jambe gauche,
sans bouger.

Puis, après un laps de temps, il a redéposé son pied par terre et
nous a déclaré: 

« Ceci n’est pas du yoga: c’est du cirque!  Vous pouvez pratiquer le
yoga dans votre lit, ou dans un fauteuil. Le yoga a pour objet le mental.

‘Yogas citta-vrtti-nirodah!’ Le yoga est l’arrêt des divagations du mental.
Le yoga consiste dans la répression du vagabondage de l’esprit. »1

Ce fut le meilleur cours de yoga de ma vie – en une seule séance.
Fortement impressionné, je suis allé rencontrer le moine à la fin de ce
cours, unique et mémorable, pour lui demander ce que je pourrais lire
sur l’essence même du yoga. Les autres instructeurs nous faisaient
faire des exercices de relaxation, des postures destinées à développer
la souplesse corporelle.

Le moine me conseilla deux ouvrages de Mircea Eliade: Le yoga -
immortalité et liberté et Techniques du yoga. Il s’agissait de la thèse de
doctorat d’Eliade (1933) et d’un manuel d’exercices spirituels et
physiques pour qui aspire à la liberté.

Des années plus tôt, j’avais pris des cours de langue sanskrite à
McGill. Je me suis donc remis dans les textes: le Yoga-sutra de
Patañjali, dont le moine nous avait cité l’aphorisme liminaire, et la
Bhagavad-Gita, deux textes fondateurs, étudiés et commentés par
Eliade, dans ses ouvrages précités. 

C’est seulement à la suite de ces lectures que j’ai eu envie de lire
son roman Maitreyi, dont j’avais trouvé une mauvaise édition roumaine
à Bucarest. J’ai fini par le lire en traduction française: La nuit bengali.
Les éléments autobiographiques avaient piqué ma curiosité.

De son oeuvre scientifique sur l’histoire des religions, de son
oeuvre littéraire – sauf  Le mythe de l’éternel retour – j’avoue mon
ignorance crasse. Je ne peux pas dire, non plus, que ses positions
politiques, idéologiques ou religieuses me passionnent, pour ce que
j’en sais. Mircea Eliade reste pour moi un guide séculier en matière de
yoga et de spiritualité cosmique; il illustre avec justesse cet axiome de
la pensée hindoue: « svâtmâvabodhâd adhikam na kimcit » [rien n’est
plus grand que la con-naissance de Soi].  Puisse la conscience
acquise avec patience conférer la sagesse!

Là-dessus, je cède volontiers la parole aux conférenciers qui
sauront mieux que moi nous faire connaître Mircea Eliade dans toute
la dignité du savant qu’il fut.

Jacques Bouchard

1. Eliade traduit ainsi: « le Yoga: la suppression des états de conscience ». Mircea
Eliade, Le yoga – Immortalité et liberté, Paris, Payot, 1975, p. 47.



Sub un asemenea titlu auster,
acad. Eugen Simion a publicat, în
2008, douã volume de criticã ºi istorie
literarã (792 pagini), la Fundaþia Naþio-
nalã pentru ªtiinþã ºi Artã, din Bucu-
reºti. Dupã mãrturisirile autorului, edi-
þia de faþã, cumva definitivã, amplificã
volumul din 2002 (având titlul identic)
cu peste 400 de pagini noi.

O privire à rebours ne determinã sã
încadrãm apariþia editorialã menþio-
natã într-un ciclu tematic – al biografis-
mului – alãturi de Întoarcerea autorului
(1981), Ficþiunea jurnalului intim (3 vol.
– 2002). Cu bunãvoinþa calculatã a au-
torului, care trece „puþin frontiera dintre
teoria literaturii ºi ficþiunea diaristicã”,
ataºãm încã douã cãrþi: Timpul trãirii,
timpul mãrturisirii ((1977), Sfidarea
retoricii. Jurnal german (1986).

Gândindu-se la o asemenea orga-
nizare, poate cã nu prea târziu, ordo-
narea  cronologicã, dar mai ales tema-
ticã, impune definitiv, în spaþiul româ-
nesc, biografismul ca o formã a litera-
turii de un tip special – acela al confe-
siunii. Componentele acesteia, aºa
cum s-au manifestat ca atare, adicã,
având o conºtientã luare în posesie, se
afirmã distinctiv prin oferta cãrturarilor
iluminiºti francezi. Dacã în cazul Sf.
Augustin, Confesiunile (redactate
„spre anii 400 d. Hr.”) îºi indicau sin-
gure specia cãreia îi aparþineau, spo-
vedania era modalitatea de mãrturisire
a unei convertiri religioase. În timp, ea
va fi întâlnitã ºi la Nicolae Steinhardt în
Jurnalul fericirii. La J.J. Rous-
seau,Confesiunile s-au constituit într-o
formulã complexã: „amestec de me-
morii, autobiografie, autoportret, jurnal
intim ºi meditaþie moralã...” (apud
Eugen Simion).

Sublinierile mele în textul Profeso-
rului indicã principalele respiraþii nara-
tive ale biograficului. Se adaugã elo-
giile aduse oamenilor iluºtri, dialogu-
rile, interviurile/convorbirile ºi... biogra-
fiile propriu-zise.

Ultimele, biografiile, au cea mai ve-
che apariþie ºi consistenþã. Impulsul
biografiei l-a avut portretul, omnipre-
zent în retorica romanã, unde volutele

morale, religioase,militare, intelectuale
etc. erau clamate public, fãrã reticenþã.
Atât religia, cât ºi istoria ori jurispru-
denþa, ulterior literatura ºi-au trecut în
arhivele scrisului biografiile fãcute
public. Mai apoi, ele au devenit o modã
pe care Renaºterea le-a perfecþionat ºi
diversificat. Asemenea oficii ale  bio-
grafismului le întâlnim ºi la români,
începând din sec. al XVI-lea. Înregis-
trãm elemente disparate în opera Învã-
þãturile lui Neagoe Basarab cãtre fiul
sãu Teodosie (1514-1521), la cronicarii
moldoveni Gr. Ureche, Miron Costin,
din veacul urmãtor. Ca dupã aceea, în
veacul al XVIII-lea, pe filiera umanis-
mului italian ºi polonez, biografismul sã
dea semnale de substanþã la Ion
Neculce, cronicarii munteni, la Radu
Popescu mai ales, la universalul Dimi-
trie Cantemir (1698-1723); în arhitec-
turã, în pictura muralã din spaþiul
religios. În timpul domniilor lui Matei
Basarab ºi C-tin. Brâncoveanu, în
Muntenia, mult mai înainte, pe vremea
lui ªtefan cel Mare, apoi a lui Vasile
Lupu ºi a altor domnitori din Moldova,
iubitori de creºtinism, bisericile ºi
mânãstirile ctitorite au fost memoriile
lor, lãsate prin poruncã domneascã.

De unde pânã unde interesul sporit,
parcã în progresie geometricã, pen-
tru... confesiune? La prima vedere –
din nevoia acutã de comunicare. Dar
cum putem formula un asemenea
enunþ cu atâta lejeritate când istoria
comunicãrii îndreptãþite a fi veritabilã
începe doar dupã înfiinþarea tiparului?
Ba, se iveºte chiar o contradicþie apa-
rent inexplicabilã, dincolo de paradox –
mulþi „cultivatori” ai genurilor biografi-
cului scriu pentru ei (o formã de eva-
dare spre sine dupã un traseu intero-
gativ al lui ego. Memoriile oferã acea-
stã alternativã personagialã de ego ºi
alter ego. Adicã istorie trãitã la scarã
individualã ºi istorie vãzutã, desfãºu-
ratã în afarã de implicatul eu ).

Memoriile trebuie socotite o formã
premergãtoare literaturii de sertar (în
spaþiile est - europene, care au cunos-
cut descãtuºarea din chingile roºii ale
comunismului, unei asemenea litera-

turi create înainte de 1990 i s-a spus
de rezistenþã). În Rusia, literatura des-
pre gulag a cunoscut evaluãri memo-
rabile, apreciate în întreaga lume
liberã, din Occident ºi din America de
Nord. Soljeniþân este doar unul dintre
exemplele strãlucite, ca port-drapel.

Redactarea memoriilor o face doar
cineva care a parcurs o frumoasã
vârstã, fãrã a i se cere de a fi în mod
expres implicat în „istoria” despre care
scrie. În asemenea caz, autenticitatea
memoriilor dispare cu desãvârºire. Ele
pot fi originale prin scriitura propusã,
prin sintaxa strunitã ºi fixatã în registre
personale.

Memoriile scriitorilor capãtã infuzie
stilisticã vrând, nevrând. Eul creator se
divide în: cel  fiinþial, cu existenþã, cu
istorie (eu biografic) ºi eul proiectat, ca
un rever de joc (eul pur). Cât se încor-
poreazã dintr-unul sau dintr-altul în
structura memoriilor, prin orice disecþie
posibilã, este greu de stabilit. Dacã
însã eul pur dã Amintiri din copilãrie,
eul biografic, prin absorbþia literaturii,
s-a pierdut în ficþiune. Imaginarul nara-
tiv obþinut propulseazã frumosul,
esteticul, durabilitatea. 

Necesitatea scrierii de memorii a
devenit acutã, cel puþin la europeni,
datoritã ºi unei istorii maºtere, pe care
a început-o Napoleon Bonaparte în
sec. al XIX-lea. În aceiaºi termeni, au
continuat-o cele douã rãzboaie mon-
diale. Iar prin implanturile politice,
dezastruoase, ale capitalismului ºi
comunismului, fiinþa umanã nu ºi-a mai
gãsit echilibrul, nici echidistanþa. În
momentele de crizã mondialã – aºa
cum sunt ºi acum când scriu – nov.
/dec. 2009 – ianuarie 2010, orizontul
apropiat al energiei nucleare devine tot
mai ameninþãtor. Pãmântul riscã sã
cadã în haosul universului galactic.
Mai optimist (!) s-a arãtat Albert
Einstein, savantul cunoscutei formule
E = mc2, cu care s-a pus în miºcare
era atomicã. Atunci când a fost întrebat
despre cataclismul ce-l poate produce
omenirii invenþia sa, declanºând al
treilea rãzboi mondial, ar fi spus: „Nu
ºtiu cum va fi al treilea, dar ºtiu cum va

ÎNTORTOCHEATE SUNT
CĂILE… BIOGRAFICULUI
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fi al patrulea rãzboi mondial: cu pietre
ºi beþe...”. Se subînþelege ori se de-
duce cã omenirea îºi va pierde rangul
de fiinþã, înregistrând o stare de primi-
tivitate. Pãmântul rãmânând totuºi!

Dezastrul universal în viziunea lui
Eminescu (nu numai din Scrisoarea I)
consemna nu numai dispariþia pãmân-
tului, ci a întregului sistem galactic,
când soarele însuºi se va stinge. Cu o
revelaþie specificã omului de ºtiinþã,
Eminescu vedea soarele ca scãpat
dintr-un sistem de scripeþi, care se va
defecta fãrã vreo posibilitate realã
de-ntoarcere la starea lui iniþialã. Pe

scurt, acel bing-bang nu mai poate sã
existe. Cert este cã mulþimea de cerce-
tãtori, aflaþi din 2007 la Geneva, pentru
a porni ºi din 2009, de a reporni acce-
leratorul de particule construit special
pentru experimentul de laborator al
descoperirii începutului de început îºi
vor scrie  cândva memoriile. Numai cã
fiecare dintre miile de participanþi
(direct sau indirect), având specialitãþi
diferite, ºi memoriile lor vor pedala mai
mereu pe limbajul avut din pregãtirea
profesionalã proprie. Categoric cã el
se va resimþi bogat în latura documen-
tarã ºi mai puþin în cea literarã. Logic,

am zice. ªi Eugen Simion cautã lite-
rarul cu tot dinadinsul, ca un Diogene
în amiaza mare, ca sã-ºi convingã pe
deplin confraþii cã astfel de scrieri tre-
buie de acum luate în seamã. Pentru
convingere, pune pe tapet, cu perti-
nenþa-i bine cunoscutã, câteva exem-
plare de memorii ale spaþiului româ-
nesc în capitolul al XIV-lea (vol. I)
intitulat Memorialiºtii. O impunãtoare
cronologie se deruleazã explicativ, ºi
selectiv – de la Amintirile colonelului
Lãcusteanu, încãrcate de o purã litera-
turã (dupã opiniile lui Camil Petrescu),
la cele semnate de C.D. Aricescu,
Grigore D. Polizu, pânã la Panait Istrati
ºi C.V. Gheorghiu. O breºã bine inten-
þionatã ºi realizatã vizeazã „memoria-
listica academicã” (sic!) – Alexandru
Lapedatu. Andrei Rãdulescu (Ultimul
fiind din aceeaºi localitate ca ºi Eugen
Simion – Chiojdeanca).

Ceilalþi memorialiºti comentaþi:
Gabriel Þepelea,ªerban Cioculescu,
Teohar Mihadaº, Andrei ªerbulescu ºi
inegalabilul Petre Pandrea.

Permanentele disocieri în cadrul
fiecãrei componente a biograficului au
menirea sã motiveze departajarea pro-
pusã de teoreticienii francezi între eul
biografic(ca istorie determinatã) ºi eul
pur (desprins din operã, din literatura
creatã). Pentru cã opera literarã, obiect
finit, indiferent de ediþii (revizuite sau
adãugite), prin însãºi specificul ei
„transformã”, „metamorfozeazã”, „sub-
stanþializeazã” º.a.m.d. eul biografic,
existenþa lui. Nu în puþine cazuri, acesta
dispare cu desãvârºire, obiectul reflec-
tãrii reducându-se la un mesaj al ideilor.
În cazul operelor de filosofie, dãinui-
toare peste veacuri, biograficul a dis-
pãrut cu desãvârºire, ele, circulând
fãrã...biografic, fãrã autor. Vezi iradierile
filosofiei germane din sec. al XIX-lea.

Ei bine, memoriile trebuie înþelese
într-o dicotomie care poate înclina ba-
lanþa într-o parte sau într-alta. Pentru
literatura conþinutã, ne vorbesc criticii
literari, în primã instanþã. Ei sunt che-
maþi sã valorifice nexul cauzal al lite-
raturii publicate ºi câtimea existentã de
imaginar în ansamblul memoriilor.
Dacã ele au fost publicate în timpul
vieþii. Deºi în majoritatea cazurilor, me-
moriile au fost tipãrite postum. Uneori,
acestea, redactate spre sfârºitul vieþii
autorului, au primit un fel de banderolã
testamentarã de a fi publicate astfel.
Câteodatã, indicându-se ºi durata
când memoriile pot vedea lumina
tiparului.
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Un astfel de certificat pentru liberã
trecere în postumitate îl oferã ºi jur-
nalele. Particularitãþile acestora încep
de la înregistrarea imediatã, zilnicã de
regulã, pânã la scriitura sacadatã,
laconicã a evenimentelor întâlnite sau
la care s-a luat parte. De ce s-au scris
ºi se scriu jurnale? Mai întâi, pentru o
contabilizare a mersului spre sine sau
în afarã de sine. Când jurnalele sunt
intime, înregistrarea biograficului, disi-
pat în fapte ºi gânduri, constituie o
eliberare, atingerea unui prag care,
odatã mãrturisit, îi dã posibilitatea scrii-
torului sã creadã cã merge mai-nainte.
De aici, îndoiala, nehotãrârea de a-ºi
publica jurnalul în timpul vieþii sau dupã
dispariþia lui. Starea de luciditate, în
aceste cazuri, patroneazã definitiv
profilul scriitorului.

Jurnalul trebuie socotit ºi o sincerã
formã scripturalã, îndreptãþitã, a anti-
cului „cunoaºte-te pe tine însuþi”. In-
scripþia, aflatã pe frontispiciul templului
lui Apollo din Delfi, cu autor necunos-
cut, a intrat în circuitul valorizãrii uni-
versale prin Socrate, care i-a fixat defi-
nitiv înþelesurile în cadrul cugetãrilor
sale. Apoi, prin transferul în limba
latinã – Nosce te ipsum, începând cu
Tusculane, de Cicero, filosofia ca ºi
literatura s-au aplecat cu nemãrginitã
încredere în polisemia subtextualã a
cugetãrii.

A spune totul despre tine mi se pare
un ideal niciodatã atins, indiferent de
cine crede cã-i poate subscrie. Dar nici
sã nu încerci, sunã a scepticism pro-
gramat. ªi atunci jurnalul se aratã a fi
oglinda mãrturisitoare, îndreptãþitã de
a nu minþi. Mitul lui Narcis stã pe
aproape. Le dã ghes orgoliul, pe care,
chipurile, îl diminueazã, prin câteva
note de jurnal, din care rãzbate (for-
mal) modestia, locul comun, ne ieºirea
din contingent. Or, cum zice Eugen
Simion, „modestia lor este plinã de
ifose”. Observaþia se acoperã de texte
din jurnalele lui Lev Tolstoi ºi Marin
Preda.

Istoricul literar, comentator fratern
al criticului literar, puncteazã specificul
jurnalului public, al jurnalului intim,
conchizând, cã indiferent de ipostaza
acestuia, el rãmâne  „un gen aflat la
intersecþia genurilor biografice”.

Descinderea în „arena” dezbaterii,
se porneºte de la „otrãvurile” lui
Sainte-Beuve. Criticul, atât de temut
printre contemporanii sãi din sec. al
XIX-lea, una afirma în articolele publi-
cate în timpul vieþii ºi cu totul altceva

nota în jurnalul sãu intim. Citim: „Dacã
ne-am apuca sã spunem cu voce tare
tot adevãrul, societatea n-ar mai re-
zista nicio clipã; s-ar prãbuºi în între-
gime, cu zgomot înfricoºãtor, ca Tem-
plul Filistinilor sub pasajele periculoase
din munþi, unde nu trebuie sã ridici
vocea, pentru a nu provoca avalanºe”.

Subscriu notei apodictice pe care o
formuleazã criticul Eugen Simion: „Sã
ne ferim, deci, sã spunem cu voce tare
ceea ce gândim...”

Cele douã volume intitulate Genu-
rile biograficului se constituie ca parti-
turi distincte ale unei monografii des-
pre obiectul de studiu, intrat în atenþia
autorului de peste trei decenii. Provo-
carea i-au oferit-o francezii, pe care a
derulat-o „obiectiv” în cartea Timpul
trãirii, timpul mãrturisirii (1977). Apoi a
devenit obsesie, admirabil rezolvatã de
Întoarcerea autorului (1981). ªi acum,
ca ºi-n alte cãrþi, spaþiul literaturii
franceze i-a devenit familiar, indiferent
de perioada din care-ºi recruteazã
subiectele. Cum însã epoca modernã,
mai corect spus, sec. al XX-lea a adus
cele mai spectaculoase rãsturnãri în
istorie, politicã, mentalitate, sisteme
sociale, în filosofie ºi în literaturã, era
firesc ca Profesorul sã-ºi orienteze
cercetarea în consens cu mulþi confraþi
europeni. Numai aºa putea decide
despre similitudini, specificitãþi ºi în
cadrul literaturii confesive. Capitolul
dedicat jurnalului ia în dezbatere
„eurile” prolificului Georges Simenon,
depistabile în „memorii epistolare” ºi
„jurnale dictate”. ªtiam cu toþii cã bel-
gianul ...francez (1903-1989) a fost un
scriitor prolific (O statisticã UNESCO îl
situa pe locul al treilea, dupã Lenin ºi
Biblie, luându-se în calcul cele 200 de
titluri de cãrþi – apud Eugen Simion). Nu
încape îndoialã cã-n sfera perenitãþii nu
se include niciodatã, dar niciodatã, can-
titatea! Adesea o singurã carte, dintr-o
mulþime existentã, decide sã înfrunte
intemperiile receptãrii peste veacuri.

Poate mai mult ca în alte capitole
ale cãrþii, acum se comenteazã Mircea
Eliade, Marin Preda, Marin Sorescu,
ale cãror jurnale sunt despicate inteli-
gent ºi cu folos. Criticul ºi istoricul lite-
rar din cele patru volume de Scriitori
români de azi supravegheazã ºi inte-
greazã în actualele ipostaze ale...
jurnalului comentarii menite sã devinã
de referinþã în viitoarele exegeze sau
teze de doctorat despre autorii citaþi.

Pentru spiritul penetrant al criticului,
aº cita adevãratele studii de caz,

autorii lor fiind Radu R. Rosetti,
Constantin Fântâneru, Traian Chelariu,
Bujor Nedelcovici (excelent supra titlu
– Jurnale infidele. Bujor Nedelcovici.
Din culisele cenzurii), Emil Ivãnescu
(Un jurnal wertherian. O sinucidere
anunþatã. Emil Ivãnescu).

Tot la „studii de caz”, aº plasa „pole-
micile cordiale” cu o poetã stabilitã în
Suedia, dupã despãrþirea de Nichita
Stãnescu (Jurnalul suedez, I / 1976 -
1983, Editura Univers, 2000).

Profesorul Eugen Simion, cel care
a înþeles de îndatã valorile literare ºi
configuraþia lor în viitor, în majoritatea
împrejurãrilor vieþii acestora, nu poate
accepta ca nume de prestigiu ale
Generaþiei ‘60 sã fie terfelite ºi contes-
tate: Nichita Stãnescu, Marin Sorescu,
N. Breban. Prin Stockholm, au trecut ºi
alþi români – Mircea Eliade, Paul
Goma, D. Þepeneag, C. Þoiu. „Ga-
briela ºi René îi primesc în casã, îi
hrãnesc, îi ajutã sã se descurce ºi,
apoi, îi judecã, pe unii cu blândeþe, pe
alþii cu o severitate pe care, zice Eugen
Simion, nu totdeauna o înþeleg”. Poate
de aceea, Profesorul îºi intituleazã
capitolul dedicat poetei cu apãsatã
ironie, dacã nu cu sarcasm: „ Diarista
Gabriela Melinescu – întârziat roman-
ticã, „amazonicã” ºi puþin demonicã.

Intrã în sfera nevãzutã a titlului ata-
cul deschis la formele de libido mani-
fest, pe care poeta le-a enunþat ºi
susþinut în unele proze, ca ºi în jurnal.
Acesta „este bine scris ºi ce surprinde
plãcut încã de la început este since-
ritatea confesiunii”.

Tema principalã în confesiune rã-
mâne iubirea. Scrie Gabriela Meli-
nescu: „Iubind, am fost aproape de
moarte, am gustat din mierea ei nea-
grã, am pus un picior pe celãlalt tãrâm
ºi am ieºit din iubire, înþelegând cã e
lucrul cel mai teribil. Dar cine poate
lupta contra propriei naturi? Mi s-au dat
atâtea sentimente, încât sunt ca ºi tatãl
meu: „Un candidat perpetuu la sinu-
cidere”.

Comentatorul de azi crede cã poeta
Gabriela Melinescu este atipicã pentru
femeia modernã. Unele „sunt cinice ºi
amorale ca Simone de Beauvoir sau
închipuite ºi nimfomane ca Anaïs Nin,
grãbite sã încerce totul, sã nu piardã
nimic, nici chiar experienþa homo-
sexualã... „Amazonica” noastrã intrã în
viaþã cu alte legi morale ºi trece prin ea
condusã de alt model erotic. Iubirea
este pentru ea o formã a milei, iar
sexualitatea ºi iubirea, la un loc, repre-
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zintã un mijloc („poate singurul”) de a
se cunoaºte ºi de a cunoaºte lumea”.

În spectrul sãu de nimfomanã (cum
altfel?) are vise pidosnice cu Puºkin,
Picasso, Balzac, Cãlinescu, Saddam
Husein, Regina Angliei. Visele onirice îl
cuprind ºi pe iubitul ei René. Ca sã-ºi
înlãture astfel de imagini terifiante,
colindã prin întreaga Suedie, apoi prin
Elveþia, prin alte þãri ale Europei, Italia,
Germania, ca sã apeleze, în final, la
mistica teologului Swedenborg, fonda-
torul doctrinei Noul Ierusalim. Numai-
decât, comparatistul Eugen Simion
stabileºte cã el a influenþat în gândirea
lor ºi pe H. de Balzac, Novalis, Gérard
de Nerval, pe Eminescu al nostru „prin
intermediar german”.

În alte împrejurãri s-ar putea co-
menta pe larg patologia  erosului prin
grilã psihanaliticã, prezentã în viaþa
bãrbaþilor, dar mai cu seamã a femeil-
or, care, ca în cazul Gabrielei Meli-
nescu, este ºi clamatã („Erosul este
Domnul însuºi întruchipat în fiinþa
omeneascã”). Dacã la românca sue-
dezã întâlnim fulguraþii ale patolo-
gicului, la Anaïs Nin (21 febr. 1903,
Neuilly -Franþa – 14 ianuarie 1977, Los
Angeles, U.S.A.), înregistrãm cãrþi
compacte, cu un freudism despletit:
House of Incest (1936), Seduction of
the Minotaur (1961).

Doi „intruºi” de marcã literarã com-
pleteazã fericit capitolul rezervat Jur-
nalului: Laurence Sterne ºi Bulgakov.

Despre scriitorul englez, Eugen
Simion s-a pronunþat în 1990, când,
plictisit pânã la a fi oripilat de „reali-
tatea” postrevoluþionarã a României, a
vrut sã citeascã „o carte veche”. Aºa-
dar, un antidot ºi împotriva mahmurului
produs de transformãrile inexplicabile
ale unor colegi de breaslã („Sunt în
vacanþã ºi nu-mi doresc altceva decât
sã fac o lecturã tihnitã ºi meditatã din
cãrþi inactuale”).

Paralel cu starea confuzã ce ne-au
creat-o Evenimentele din ‘89, scripto-
rul, academicianul de astãzi, era anga-
jatul unui ziar, ca sãptãmânal, sã
publice câte un articol pe te miri ce
teme. Între alternative, o preferã pe
cea care-i dã libertatea...cititului. Aºa
Cãlãtorie sentimentalã. Jurnalul pentru
Eliza, de Sterne, carte tipãritã în 1768
(„cam pe vremea în care Rousseau îºi
scria Confesiunile sale”) intrã sub
incidenþa analizelor critice. Ea se insti-
tuie ca „o scriere ironicã, decisã sã
ridiculizeze literatura de cãlãtorie con-
venþionalã din epocã”. Fiindcã autorul

este altul decât personajul sãu Yorik, O
cãlãtorie sentimentalã iese biniºor din
sfera biografiei ºi intrã, pe jumãtate
deghizatã, în spaþiul literaturii de fic-
þiune.

Jurnalul pentru Eliza se include în
categoria jurnalelor cu o deschidere
redusã (în clasificarea lui Jean Rous-
set). Substituirea lui Laurence Sterne
personajului sãu din Jurnal, ºi invers,
se înfãþiºeazã ca un procedeu modern.
Antrenarea într-o lecturã plãcutã se
realizeazã prin permanente juisãri între
autor ºi personaj, limbaje comune,
stãri anume pregãtite pentru receptare.
Singurãtatea, ca emblemã a actului de
creaþie, se extinde în aceiaºi termeni
de înþelegere a unei opere literare.
„Sunt nerãbdãtor sã purced spre Sin-
gurãtate. Acolo mintea mea dobân-
deºte putere ºi învaþã sã se bizuie pe
sine...”

Despre reactualizatul ºi redimen-
sionatul Mihail Bulgakov (medic de
profesie ºi printr-o voinþã de fier, deve-
nit scriitor), trãitor în vremurile eliberãrii
de Stalin ºi cortina de fier, criticul
Eugen Simion prizeazã fraza scurtã,
notiþa fugarã din jurnalul sãu. 

Redus ca numãr de pagini, jurnalul
lui Bulgakov dezvãluie lupta acerbã „cu
mizeriile existenþei”. Folosindu-i o me-
taforã din propriu-i jurnal, criticul con-
chide apreciativ: a fost „un tun de mare
calibru, care se strãduieºte sã nu fie
înghiþit de smârcurile unei istorii
teribile”.

Între elementele de poeticã ale jur-
nalului intim, se enumerã spontanei-
tatea, autenticitatea, simultaneitatea –
cunoscute, dar nu ºi formulate aºa, de
pe vremea lui Titu Maiorescu. A se
vedea Însemnãrile zilnice.

Sunt derutat, chiar ºi acum când
scriu aceastã prezentare, de ce în
niciun capitol al celor douã volume
despre Genurile biograficului – carte
impusã, cum ziceam, de împãrþirea
apelor în douã a eului (biografic ºi pur)
nu sunt rezervate pagini despre I.D.
Sîrbu ºi Radu Petrescu (de exemplu).
Dacã primul a compus Jurnalul unui
jurnalist fãrã jurnal, apãrut postum
(scriitorul murind la 19 sept. 1989),
scriere care a cunoscut câteva ediþii ºi
a definitivat postura autorului ca disi-
dent autentic, de marcã, proza lui
(nuvele ºi romane) l-a propulsat în
rândul marilor spirite narative ale
Europei. Nu-i mai puþin adevãrat cã
redescoperirea lui I.D. Sîrbu ca o in-
stanþã de vârf a scriitorilor români se

datoreazã aproape în totalitate lui
Eugen Simion. Ce se întâmplã oare
acum ca Jurnalul sã nu fie chemat
drept model de ficþiune, nu numai ca
document al spiritului enciclopedic pe
care l-a impus totuºi fãrã fast I.D.
Sîrbu? I se alãtura, în egalã mãsurã,
Radu Petrescu. Amândoi sunt doar
nominalizaþi la Indice de nume, selec-
tiv, întocmit de Rodica Pandele (De ce
selectiv, când autorul „s-a rezemat” în
argumentaþia lui ºi pe destule alte
nume?) În spiritul acestui „selectiv” ne-
dumeritor, I.D. Sîrbu ºi Radu Petrescu
sunt nominalizaþi de 5 ºi 4 ori!).

Oricât de drastice delimitãri am
opera între speciile biograficului (parcã
termenul de genuri este prea generos,
fãcând loc imprecisului, trecerii vizibile
de frontiere explicabile), autobiografia
rãmâne mai severã în propriu-i fief
semantic. Dar ºi cea mai dispusã a
intra în variantele literaturii propriu-
zise. Natura eului creator îºi ia din
autobiografie atâta sare câtã îi trebuie,
cât sã-ºi adjudece dãinuire esteticã.
Numai aºa mã pot dumiri de ce
autobiografiei i s-au rezervat peste 200
de pagini, în capitole separate în vol. I
ºi în vol. II.

Conºtientizând imposibilitatea tra-
sãrii de frontiere între componentele
confesiunii autentice, istoricul literar
formuleazã de fiecare datã, într-un
mod provocator, supratitluri laxe (amin-
tind de obiceiurile scripturale ale unor
englezi din perioada lui Richardson,
dar ºi de mai târziu, procedeu imple-
mentat categoric ºi de G. Cãlinescu în
a sa Istorie literarã), urmate de titluri
aplicate pe texte / pe opere demon-
strative. Iatã formulãrile: Autobiografia.
Un contract de identitate. Caracterul
testamentar ºi profetic al discursului
autobiografic. Mituri fondatoare, cu 14
titluri, în vol. I. Autobiografii. Eseuri
biografice. Portretul. Autoportretul, în
vol. II.

Numele celor care populeazã pri-
mele 135 de pagini ale volumului al
doilea (le citez dupã ordinea propusã
de autor în cadrul câte unui subca-
pitol): Louis Althusser, Dino Buzzati,
Jorge Luís Borges, Einstein, Chagall,
Octavian Paler, Valeriu Cristea, Paul
Goma, Ion Negoiþescu, Miron Kiropol,
Nichita Stãnescu, Maiorescu / Cãli-
nescu, Günter Grass, Serge Fauche-
reau.

Eugen Simion practicã  în mod vizi-
bil o criticã aplicatã, dezinhibatã de
perplexitãþi ºi admiraþii gratuite sau de
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circumstanþã. Deºi spuneam cã titlul
cãrþii de faþã este auster, oarecum
solemn, academic, fãrã sã forþeze nota
înþelesului de proprietate confirmatã,
toate textele critice propuse sunt de o
bogãþie informaþionalã impresionantã,
revãrsatã într-o paletã diversã de
formulãri. Dacã aº spune cã succesul
criticului se aflã în sintaxa prozatorului
care ºtie sã articuleze ºi sã alterneze
impresia de lecturã, cu sentimentul ºi
raþionalul, n-aº greºi prea mult. Poate
cã modelul Cãlinescu sã se afle în
procesele de gândire ºi, desigur, de
structurare a dezbaterilor. Dar perma-
nentele teoretizãri, separate ori în
cadrul textelor critice, dublate mai
mereu de comparatist fac ca formula
lui Umberto Eco Lector in fabula sã se
îmbogãþeascã nu pe orizontalã, ci în
adâncime. Numai aºa îmi explic,
acum, în luna ianuarie  2010, când am
revãzut aceastã prezentare, de ce am
citi de douã ori ( cu voluptate) având
pixul în mânã cele 792 de pagini.
Existã atâtea variante stilistice, demne
de a fi analizate de specialiºti, în a
aprecia contribuþia acad. Eugen
Simion la dezvoltarea actului critic,
încât se impune de la sine sã cunoºti
nu numai aspectul biografiei celui
comentat, cât ºi opera acestuia la care
se fac referinþe ori marginalii critice.

Dupã modul de alcãtuire a c.v-ului
modern, obligatoriu pentru departa-
mentul de resurse umane, criticul
porneºte cu teorii ºi analize din con-
temporaneitate cãtre înapoi, în timp, ca
sã verifice continuitatea sau disconti-
nuitatea speciei în cauzã, formele ei de
manifestare, modalitãþile de respingere
ori de apreciere în epocã,  oamenii
care au ilustrat-o. Cum se poate recu-
pera ceea ce a fost, de cãtre cineva ºi
în folosul cui? Scriptor, destinatar,
mesaj, limbaj – sunt doar câteva for-
mulãri de scop pe care Profesorul, cu
ºtiinþã aºezatã de carte, le promo-
veazã cu insistenþã. Miºcãrile literare –
cele clasice, deja consumate, atât prin
istorie, cât ºi prin funcþiile lor estetice
imediate – cunosc o revigorare prin
ceea ce modernitatea, postmodernita-
tea ºi ceea ce a mai urmat – se-ncarcã
de sensuri ºi de noi teorii, principii,
cauze ºi clauze pe care europenii
(francezii, italienii, germanii) le-au
trecut cu multã grijã ºi în primele
decenii ale sec. al XXI-lea. De la
Roland Barthes (citat frecvent), Jean
Starobinski, se ajunge la Pascal ºi-n
jos, spre miturile lui Narcis ºi Sisif.

Extrag un fragment din câteva sute,
toate confirmând stilul supravegheat
afectuos, al unui critic – prozator, ambii
stãpâniþi de Profesorul ex cathedra
(adicã sã se facã înþeles prin expozeul
sãu îºi organizeazã ideile, impunându-

le o exfoliere limpidã): „Narcis ºi Sisif,
mitul cãutãrii de sine ºi mitul unui chin
acceptat: acela care leagã fragmentele
ºi cautã un sens în haosul unei
existenþe ce s-a scurs deja ºi al unei
memorii infidele. Mai trebuie ca cineva
sã noteze ceea ce Narcis observã ºi
Sisif duce de colo, colo, înainte ºi
înapoi. Este Scribul, omul care dã un

corp scriptural acestor fiinþe de ceaþã ºi
umbre care sunt întâmplãrile trecu-
tului”. (subl.n. – M.B.). Forþa expre-
sivã a sublinierii mele calificã puterea
asociativã în limbajul criticului literar
Eugen Simion.

O discuþie aparþinând tot moderni-
tãþii celei mai apropiate nouã (comen-
tatorului de literaturã) vizeazã dincolo
de eu pe acel el. Acesta a fost mereu
un coeficient exponenþial tot al lui eu.
În planul prozei concrete, formal, el a
rãmas însã. Atunci când beneficiile
procurate la o lecturã atentã de cãtre el
se adunã de drept în portofoliul lui eu.

23

D Lestine iterare

Aurel Pãtraºcu



Eugen Simion dã un exemplu conclu-
dent de trecere al lui eu în el cu o
scriere (Pedigree, 1948) a lui G.
Simenon. Cel care a fãcut tranzacþia
cu autorul a fost André Gide (copios
citat pentru jurnalul sãu, cu douã
variante, una, pe când trãia soþia lui, ºi
alta, dupã dispariþia Madlenei ; citat
însã ºi pentru proza sa, multã vreme
fiind model de naraþiune dincolo de
Franþa. De la o vreme, mai înspre noi,
jurnalul intim al lui Gide a dislocat
romanul).

Deºi avem nenumãrate exemple de
romane autografice, scrise la nivelul
existenþei lui el, în carte, se comen-
teazã pro cauza romanul lui Mihail
Sebastian De douã mii de ani (1934).
L-aº fi preferat pe Camil Petrescu cu
ale sale douã romane. Cu acest
exemplu, se putea dezvolta mult mai
abil ºi nu încrâncenat relaþia dintre eu
ºi el, dintre document ºi ficþiune, dintre
eul biografic ºi eul pur. ªi de ce
confesiunea rãmâne numai un mijloc ºi
nu un scop! Nu cumva se înlãtura
ideea acreditatã de la începutul stu-
diului cã structurile, componentele
confesiunii nu se transformã totuºi în
literaturã? Cã ele ar rãmâne în antica-
mera sau coridoarele acesteia? Oferta
lui Marin Preda din Viaþa ca o pradã ar
fi meritat dezbãtutã în acest popas pe
care îl propunem.

Istoricul literar rãmâne, orice ar fi,
un Mendeliev, îndreptãþit sã ierarhi-
zeze, sã extragã material din texte
pentru definiþii ca sã instituie un tablou
critic pe familii, clase, determinãri ºi
câte altele. În aceastã ordine de idei,
Profesorul Eugen Simion aduce în
albia literarului ºi eseul biografic / auto-
biografic/memorialistic, autoportretul,
antimemoriile, cartea vorbitã, discursul
epistolar, paraliteratura, interviurile,
convorbirile, corespondenþa (oficialã,
particularã ºi intimã; în vol. II, cap. III
impune o sobrã ºi inteligentã implicare/
detaºare când se scrie despre cores-
pondenþa dintre N. Steinhardt ºi Virgil
Ierunca, despre Iubirile ºi disperãrile lui
Cioran, despre corespondenþa ºi între-
vederile parcimonioase dintre filosoful
Constantin Noica  ºi Sanda Stolojan).

Ba, la acelaºi numitor comun al bio-
graficului, istoricul literar aduce dosarul
lui Ion Caraion de informator al secu-
ritãþii. În cele 27 de pagini ale capito-
lului IV, din vol. II (Un caz tragic: Ion
Caraion), descoperim un comentator
atent cu fenomenele dubioase ale
istoriei ºi ale politicii, care au convertit

ºi au distrus irecuperabil oameni ºi psi-
hologiile acestora. Calm, raþional, ba
chiar chirurgical, Profesorul Eugen Si-
mion, deºi a apreciat poezia excepþio-
nalã a lui Ion Caraion, nu-i poate ierta
cã a încãlcat legea moralã („sã luãm
faptele cum sunt ºi sã le  judecãm
drept, fãrã exces de indignare, dar ºi
fãrã exces de toleranþã, ºi sã vedem, la
urmã, dacã putem despãrþi pe omul
biografic (omul lui Sainte-Beuve) de
creatorul pur (omul lui Proust) în
circumstanþele unei istorii imposibile”).

Analistul are la dispoziþie douã
cãrþi, semnate Mihai Pelin – „Artur”.
Dosarul Ion Caraion (2001) ºi Delia
Roxana Cornea / Dumitru Dobre –
„Artur” ºi exilul românesc (2006).

Menþinându-se în limita judecãþii
drepte, apelând ºi la „puþinã psihana-
lizã”, Eugen Simion observã, deloc
printre rândurile delaþiunilor lui Cara-
ion, ci la suprafaþa stilisticii acestora, o
înverºunare a implementãrii de duritãþi,
vecine cu satira ºi pamfletul. Multe din-
tre acestea i-au vizat pe Ioan Alexan-
dru, Marin Sorescu, Nichita Stãnescu,
Marin Preda, Geo Dumitrescu (ultimii
doi ajutându-l în perioade critice ale
vieþii lui), Fãnuº Neagu, Ov. S. Croh-
mãlniceanu, Mircea Ciobanu, Pompiliu
Marcea, Nina Casssian, Eugen Barbu,
D. Þepeneag, Paul Goma, N. Breban,
Ion Negoiþescu.

Alte mârºãvii de o asemenea fac-
turã se gãsesc în cele douã cãrþi citate,
din care Profesorul Eugen Simion a
reþinut doar câteva în interesul ideii...
biografismului. Adicã, a vrut sã scoatã
apã ºi din piatrã seacã. Din locuri care
n-au intrat niciodatã în spaþiul literaturii
propriu - zise. Mai de fiecare datã,
când a fost cazul, biografismul n-a
constituit decât punct de plecare, ori de
colaborare, nu ºi de sosire, de rãmâ-
nere independentã.

Cazul Ion Caraion n-a fost singular
în România din perioada 1940-1990. I
s-au alãturat, prin mãrturisire directã,
dupã 1990, Al. Paleologu (fiul sãu,
Tudor Paleologu a fost numit ambasa-
dor în Danemarca, iar în 2009, ministru
al Culturii ºi Cultelor, sub preºedenþia
lui Traian Bãsescu), ªt. Aug. Doinaº,
Sorin Antohi.

Cu dezvãluirile despre Caraion, tot
istoricul literar deschide o binevenitã
parantezã despre exilul literar româ-
nesc începând cu cel din Franþa.

Prin acest excurs de analizã perti-
nentã – de moralã ºi politicã – Eugen
Simion face dovada unui spirit raþiona-

list, derivat din cunoscutul sic cogito.
Consider cã ordinea ºi disciplina în

criteriile aplicate de cãtre un istoric lite-
rar, care întreprinde dezbateri în vede-
rea unor evaluãri sigure, reprezintã
cartea de vizitã a acestuia. Ele sunt
menite sã justifice structurarea capi-
tolelor, nuanþarea lor în subcapitole,
mergând pânã la evidenþierea în pa-
ginã, apelând la caracterul de literã.
Astãzi, când imperiul calculatorului a
zguduit din temelii meºteºugul tipo-
grafic, toate exigenþele textului tipãrit
sunt ideal îndeplinite. Viitorul a început
sã ne rezerve ºi bucuria unor biblioteci
virtuale. Aºa cã un „mâine” ademenitor
ºi pentru scriitori ni se aratã spre laudã
ºi omagiu.

În virtutea consemnãrii unui bio-
grafic personal, omul Eugen Simion se
mãrturiseºte în cap. VI, din vol. I., sub
oblãduirea titlului Fragmente din jurna-
lul celui care studiazã genurile biogra-
ficului. Întâlnim în cele nouã subdivi-
ziuni ale capitolului descrisã curgerea
vieþii unui intelectual., cu sinusoidele
sale, dar mai ales, cu pulsaþiile scrisu-
lui. Tentat de mai multã vreme sã
descifreze...biografia jurnalului intim, el
însuºi începuse, din anii  70, redacta-
rea unuia. Procedând astfel, cãuta sã
dezlege resorturile interioare ale spe-
ciei, atât de categoric respinsã de cri-
tici ºi teoreticieni literari..

Secolul al XX-lea, cel mai bogat în
evenimente (de tot felul!), nu putea
accede la jurnalul intim în formula
propusã prin Maine de Biran, Stendhal
ºi Benjamin Constant, aºa cã dezvãlui-
rile unei realitãþi crude au fost catalo-
gate ca sincere ºi autentice. A se
vedea cãrþile de tip freudist semnate
de Simone de Beauvoir ºi Anaïs Nin,
Gabriela Melinescu (mai puþin).

Drapat de asemenea... modele,
omul Eugen Simion nu uitã cã demni-
tatea lui este a Profesorului aulic, a
modelului câºtigat cu greu; cã toate
acestea îl întorc la misiunea scrisului.
Din aproape în aproape, cufundat în
teoriile franceze, îºi populeazã foile-
toanele critice cu nume de referinþã ale
literaturii europene – Tolstoi, Mircea
Eliade, Th. Mann, C. Noica, G. Cãli-
nescu, A. Gide, Maurice Blanchot. H. F.
Amiel (profesor de filosofie la Geneva,
specialist în Hegel, autorul a 16.000 de
pagini ale unui jurnal, singura lui
operã), Montaigne, Radu Petrescu etc.

Nu lipsesc în întreg periplu trimite-
rile la religie, la moralã, la evenimen-
tele mãrunte, domestice, din propria-i
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gospodãrie, obligaþiile de gazetã, sta-
rea dupã telefoanele intempestive º.a.

Silueta criticului recunoscut se
descoperã în zeci de formulãri, adesea
categorice (1), dar prozatorul îl înso-
þeºte ca o umbrã, obligându-l la o con-
templare de tip poetic (2). Extrag câ-
teva formulãri de o asemenea facturã:
„Cinismul nu este o specialitate gi-
dianã. Va mai trece o generaþie, vor
trece chiar douã pentru ca adepþii
zeiþei H. (gays) sã iasã pe stradã ºi sã
cearã protecþia organismelor interna-
þionale. Gide luptã doar pentru înþele-
gere ºi îngãduinþã...(1). „Nu sunt în
stare sã mã gândesc la altceva, n-am
stare decât de nestare (subl. n. indicã
o sintagmã filosofico-poeticã, tipic
nichitianã). „Pacea ruralã este sfârte-
catã de strigãte sãlbatice de luptã...
(...). E din nou liniºte, câinii sau potolit
ºi, ca doi rãzboinici bravi, îºi savureazã
acum succesul, picotind pe iarbã... Aº
putea spune cã aud zgomotele liniºtii
(ce oximoron apetent! – M.B.), dar nu
spun, pentru cã liniºtea este întreruptã
brusc de þipetele unui copil din vecini.
Sunt þipete înalte ºi subþiri, care se
sparg ca niºte pahare de cristal în vãz-
duhul acestei calme seri de varã. Mã
gândesc la poezia lui Francis Jammes
ºi a lui Ion Pillat al nostru, dar alung
repede din minte aceastã analogie,
pentru cã pe uliþa satului nu apare nici
un mãgãruº ºi nu se zãreºte nicio
berlinã”. (2,1). „Sunt în vacanþã, ceea
ce în cazul meu nu înseamnã cã am
pãrãsit oraºul în care locuiesc de la 18
ani ºi pe care, în aceste zile canicu-
lare, n-aº putea spune cã-l iubesc prea
mult. Este o cãldurã criminalã, teii de
pe strada dr. Lister stau pleoºtiþi, cu
frunzele încremenite, peste maºinile
îngrãmãdite lângã trotuar s-a aºternut
un strat de praf lipicios cam de gro-
simea unui deget, puþinii trecãtori se
miºcã apatic, cãrând dupã ei sacoºe
enorme pline cu zarzavaturile cumpã-
rate de la colþul strãzii, în fine, în care
m-am refugiat, cãrþile asudã ºi se uitã
la mine cu priviri bolnave...”(2).

De departe se-nþelege cã tratatul
(cãci este unul!) despre genurile bio-
graficului a fost gândit de acad. Eugen
Simion ca sã ofere, în încheiere, ºi o
deschidere spre sine, cu tot ceea ce
înseamnã omul ºi... scriitorul. Cititoru-
lui curios sã afle câte ceva despre, i se
oferã posibilitatea, cumva într-un fel
optimist. Doar se renunþase la încheie-
rea vol. I, dupã un substanþial studiu
privindu-l pe Petre Pandrea, figurã

aparte pentru ceea ce Eugen Simion
numeºte Un spirit bogomilic însoþit de
un Saint-Just ºi de un Don Juan
oltean, când a comentat douã apariþii
editoriale referitoare la literatura
produsã de Oana Orlea (Ia-þi boarfele
ºi miºcã, interviu de Mariana Marin,
Ed. C.R., 1991) ºi Ioana Berindei (Am
fãcut Jilava în pantofi de varã, Ed.
Compania, 2008), aflate multã vreme
în detenþie, înainte de 1989.

Rãzbate din întreaga carte (Genu-
rile biograficului) o pasiune devora-
toare pentru studiul „de caz”. Criticul ºi
istoricul literar Eugen Simion doreºte
ca „genurile biograficului” sã intre – fie
ºi acum! – pe poarta cea mare a litera-
turii. Cu atât mai mult, cu cât, biogra-
ficului i-a fost refuzat paºaportul din
cauze minore, începând cu neliterari-
tatea lui. Faptul ca atare va avea încã
de înfruntat reticenþa unora de specia-
litate, dar ºi a altora care exaltã astãzi
cinematograful ca ºi televiziunea.

Ne pronunþãm ºi scriem convingã-
tor: cultura imaginii nu va putea înlocui
cultura scrisã. Ca sã nu mai spunem
axiomatic cã imaginile fãrã text repre-
zintã o întoarcere la filmul mut. Ceea
ce nu va fi niciodatã posibil! 

*
*     *

N.B.
1) Poate cã n-aº fi dezvoltat atâtea

volute de prezentare pe marginea
subiectului propus de Acad. Eugen
Simion – ºi rezolvat, cum au crezut de
cuviinþã, alternativ, Profesorul, criticul
si istoricul literar – dacã biograficul s-ar
fi constituit ca reper prioritar ºi pentru
alþi consângeni. Dezbateri izolate
despre prezenþa sau absenþa autorului
dintr-o operã narativã au existat mai
mereu în critica de la vârf. Dar a chib-
zui metodic, fie ºi didactic, nu cunosc
vreo întreprindere similarã celei finali-
zate de universitarul bucureºtean. În-
vãluitor, acesta s-a ferit sã condamne
stilul conformist, parcã administrativ, al
unor specii componente ale biografi-
cului cum ar fi. corespondenþa (oficialã
sau privatã) autobiografia, anumite
tipuri de memorii, portretul. In schimb,
s-a arãtat deschis sã extragã, cu fineþe
ºi cu argumente, din fiecare în parte,
tot ceea ce poate fi socotit brumã de
literaturã, de imaginar, de ficþiune.
Care vasãzicã – ficþiunea non-fic-
þiunii?!

Într-o notã explicativã, de pro domo,

din 31 mai 2008, Profesorul, dupã o
privire circularã în lume, se informeazã
despre vivacitatea subiectului sãu în
USA, în Franþa, ºi aflã cã jurnalele de
autor prolifereazã vãzând cu ochii. Ba,
în Franþa, Philippe Lejeune a devenit
specialist în ale domeniului, prin cãr-
þile: Le Pacte autobiographique (1975),
Je est un Autre (1980), Moi aussi
(1986). El însã nefiind singurul!

2) Prioritatea comentariilor despre
eu se datoreazã explicaþiilor freudiene
despre libido. Dicotomia acestuia –
libido al eului sau narcisic (vizând per-
soana proprie ca obiect) ºi libido obiec-
tual (persoana este obiect exterior –
le-a impus teoreticienilor, francezi sã
zicem, marcajul între le dedans ºi le
dehors.

În actul creaþiei literare, a prozei de
anvergurã (ºi nu numai!), solicitarea
tuturor impulsurilor ºi raþionamentelor
creierului se dovedeºte un fapt normal.
Exaltarea sau explorarea excesivã a
unora dintre ele conduce la un anume
tip de literaturã. Pulsaþiile psihologice
au cunoscut o albie compactã de afir-
mare începând cu sec al XIX-lea. O
asemenea literaturã de o puritate
subiectivã evidentã începe sã aibã re-
guli, dincolo de principii, pe care psi-
hanaliza lui Freud le explicã sau cautã
sã le explice ºtiinþific. Ucenicii lui, con-
testatarii (cam numeroºi) au trecut de
afirmaþii ºi ipoteze, ajungând la o
concluzie notabilã – omul este o fiinþã
contradictorie, aproape permanent
contradictorie. Cã ºi filosofia, oricât
pare ea de specializatã pe idei, folo-
seºte creator componentele numite
conºtient – subconºtient – inconºtient.
ªi aici, filosofia germanã a sec. al XIX-
lea a avut un rol definitoriu pentru lite-
ratura modernã.

Pe un asemenea fundal de informa-
þii pluraliste. Profesorul Eugen Simion
conºtientizeazã absenþa intenþiilor
literare pe care le au scriptorii genurilor
biograficului. Dar, constatând cã finali-
zãrile tipãrite (în timpul vieþii sau
postum) prezintã fructuoase, ºi deloc
neglijabile, elemente literare, le aduce
sã funcþioneze sub lumina ficþiunii. Ca
orice autor de literaturã prozasticã,
scriptorii în cauzã au apelat la imaginar
cu încredere, vizând chiar o rezultantã
esteticã.  De aceea, lectorul interesat
poate purcede la o ordonare a materia-
lului actual pe specii convenite, stabi-
lindu-ºi singur gradul de informaþie
dorit, precum ºi deciziile de a redacta
ºi el studii de profil.
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În intervenþiile noastre anterioare, am abordat când problema înþelegerii, când  a obictiv-subiectivitãþii, când  a
cunoaºterii, când problema discursului etc. pentru a contura cumva, din mai multe perspective, comunicarea,
evitând  a defini. Adicã, evitând, cu bunã ºtiinþã, ideea scoasã din pluralitate, întrucât comunicarea, deºi tinde spre
conceptualizare, câtã vreme stã sub semnul perspectivei, al domeniului sau chiar sub semnul autorului, este
departe de  se coagula singur, de a se transforma în concept, fãrã a se lua în seamã mãcar inferenþele de graniþã.
Cu alte cuvinte, fãrã interdisciplinaritatea lingvisticã, psihologicã, sociologicã etc., comunicarea, ca act compre-
hensiv cu evidente trimiteri spre acþiune, nu prea existã. Mai simplu spus, fãrã cele enumerate, în loc sã comu-
nicãm, batem câmpii, iar când e vorba de o analizã a actului comunicaþional, eºecul este mai mult decât vizibil. 

Nu ne-am propus, cel puþin acum, sã revenim asupra acestei teme, deºi meritã, aproape zi de zi, o nouã
dezbatere, câtã vreme, noi contingenþii acestei lumi, ca oameni, stãm sub semnul manipulãrii ºi mai puþin al comu-
nicãrii. A manipulãrii, mai ales atunci starea de somnolenþã persistã.

Meritã însã  precizat faptul ºi sã audã cei ce trebuie sã audã, cã pânã ºi în forma sa nativã, inteligenþa ne ajutã
sã simþim, sã ne dãm seama cã am fost pãcãliþi, înºelaþi ºi, uneori, vânduþi la primul colþ de stradã. Cauza? 

Pentru a   schiþa un rãspuns, trebuie totuºi sã amintim mãcar câteva noþiuni legate de structura noastrã, parte
a hãþiºului existenþial uman. Simplificând, sã presupunem cã, într-o analizã practicã a înþelegerii,  avem în vedere
doar faptul cã fiecare dintre noi vorbim cel puþin o limbã. Ca români, evident, în primul rând, româna. Tot printr-o
simplificare, dacã am sugera cã inteligenþa umanã  stã ºi la nivelul raþionamentului creativ obþinut prin adunarea
diverselor informaþii (vechi ºi noi), pe baza cãrora pot fi obþinute noi concluzii, am observa cã limbajul uman este,
într-adevãr, una dintre dovezile inteligenþei ºi, evident, a superioritãþii noastre. Aceastã chestiune, din punctul de
vedere al  lui C. R. Priddy, profesor la Universitatea din Oslo, poate fi privitã în trei feluri: ,,a) cuvintele noastre fac
dovada gândurilor noastre ºi sunetele care dau gravitatea gândurilor noastre aratã cât de inteligenþi suntem; b) s-
ar putea demonstra cã fãrã comunicarea lingvisticã, nu ar mai fi literaturã, ºtiinþã, pe scurt, acumulare de cunoº-
tinþe teoretice ºi practice. Transmiterea culturalã a cunoºtinþelor contribuie, fãrã îndoialã, la dezvoltarea inteligenþei
individuale ºi a cunoaºterii în general; c) nimic nu poate stabili mai bine inteligenþa ºi superioritatea noastrã, decât
existenþa comunicãrii verbale. Aºa cum spunea ºi Descartes, chiar ºi nebunii care spun lucruri nebuneºti, dau
dovadã de o formã de inteligenþã pe care nici un alt animal nu o are”1. 

Dar rem sau nu, trebuie sã recunoaºtem cã, de cele mai multe ori, ratarea unui act comunicaþional nu se
datoreazã comunicãrii în sine, adicã articulãrii unor cuvinte într-o formã logicã la nivelul propoziþiilor, ci înþelegerii.
Din acest motiv, reamintim faptul cã termenul de înþelegere are, în general, o diversitate mare, însã ambiguitatea
sa ca termen, iese la suprafaþã mai ales în momentul comprehensivitãþii (al înþelegerii ºi cuprinderii). Privitã de sub
acest semn (al comprehensivitãþii), înþelegerea este, în planul ºi contextul inteligenþei manifeste, suficient de
relevantã. În consecinþã, problema care ºi-a pus-o ºi Descartes þine de relaþia dintre limbã ºi inteligenþã (în condi-
þiile în care inteligenþa susþine înþelegerea). Aceastã relaþie este corectã dacã  perspectiva din care privim comuni-
carea verbalã  este o chestiune de codare ºi decodare. Totuºi nu putem fi în totalitate de acord cu aceastã afirma-
þie câtã vreme ºi alte întrebãri de forma: este codarea ºi decodarea o activitate cu adevãrat inteligentã? Ce facem
atunci când comunicãm? Care sunt priceperile cognitive de care dãm dovadã? 

Nu se poate rãspunde cu una, cu douã, la astfel de situaþii! Din acest motiv, vom apela ºi noi la concepþia cea
mai obiºnuitã conform cãreia putem comunica doar în cazul în care interlocutorul nostru are acelaºi cod, adicã
vorbeºte aceeaºi limbã. O limbã, cum este româna, este un cod suficient de complex. Fie el simplu sau complex,
un cod este ,,un instrument care genereazã perechi alcãtuite dintr-un mesaj ºi un semnal, în cazul limbii împere-
cheazã sensuri lingvistice cu sunete”2. Împerecherea mesajelor ºi a semnelor generate de cod este consimþitã,
aºa cum am vãzut, ca fiind o activitate de codare ºi de decodare. Cu alte cuvinte, oamenii pot acþiona atât în cali-
tate de codificatori de sensuri lingvistice, cât ºi ca decodificatori de sunete lingvistice, comunicând astfel între ei. 

Într-o primã fazã, am fi tentaþi sã spunem cã eºecurile de comunicare apar atunci când codarea ºi decodarea
nu se fac cum trebuie sau când zgomotul împiedicã semnalul de sunet sau când codurile interlocutorilor nu se
potrivesc. O astfel de comunicare bazatã pe coduri are loc destul de uºor ºi este în acelaºi timp explicaþia
suficientã a succeselor ºi eºecurilor în comunicare ºi în consecinþã, spunem aceasta este cauza. Da, numai cã,
chiar dacã explicaþia anterioarã este corectã, totuºi, abilitatea de a comunica lingvistic nu trebui consideratã ca
fiind inteligentã. De ce? Potrivit lui Robert C. Prinddy, ,,codarea ºi decodarea sunt doar douã din componentele
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auxiliare ale unui proces inferenþial esenþial creativ”3. Ne punem întrebarea dacã are dreptate autorul anterior amintit? La
prima vedere, rãspunsul este afirmativ, câtã vreme chiar la nivelul simþurilor repet, native, recunoaºtem în exprimarea
ligvisticã un conþinut implicit. În realitate situaþia este alta iar autorul amintit anterior nu þine cont de ea. Pentru a vã con-
vinge, am sã vã dau un exemplu banal. Sã presupunem urmãtoarea propoziþie simplã: ,,este târziu”. Ca vorbitori de limbã
românã, noi, ca emiþãtor, ºtim ce înseamnã. Dar, dacã într-o anume situaþie, vrem sã redãm sensul acesteia unui alt
vorbitor de limbã românã, ºi am spune ,,este târziu”, acel receptor a înþeles totul?

Adicã partenerul nostru de comunicare a înþeles doar informaþia explicitã ,,este târziu’’? Sau a înþeles ºi intenþia noastrã
implicitã ce stã în spatele expresiei ,,este târziu”, de exemplu, este timpul sã plecãm acasã (partea intenþionalã, implicitã)? 

Existenþa unui astfel de conþinut implicit a fost demult recunoscutã. De aceastã problemã s-a ocupat pragmatica în
general ºi, cu precãdere, filosoful Paul Grice. 

Jean Kafka, în studiul sãu despre natura inteligenþei face o propunere ºi mai puternicã, afirmând cã ,,nimic din ce este
comunicat nu este total codat”4, cu alte cuvinte, nici chiar partea explicitã a comunicãrii nu este total explicitã. Un exemplu
care sã vã convingã de afirmaþia autorului, ar însemna  mult prea mult pentru un articol. Vã las pe voi, cititorii acestui
material, sã-l gãsiþi, sugerându-vã doar faptul cã autorul a introdus în ecuaþia comunicaþionalã un al treilea personaj, plasat
în alt  context (exemplu, personaj care este aºteptat la aerogarã ºi care se aflã într-un avion care zboarã pe o anumitã
rutã,), a introdus de asemenea presupoziþii cu implicãturi (implicaþiile imediate sau implicaþii cu valoare argumentativã la
nivelul acþiunii umane, plasate  peste timp etc).

Am convingerea cã aþi sesizat  introducerea, în comunicarea interpersonalã, a contextului (spaþial, temporal, psihologic,
social, socio-cultural etc.). Introducerea acestuia, cu siguranþã inverseazã sau cel puþin influenþeazã interpretarea. Dar nu
trebuie trasã concluzia conform cãreia dacã avem bine conturat contextul, interpretarea ºi înþelegerea ar fi de domeniul
evidenþei. Contextul joacã un rol important în interpretare ºi înþelegere, dar el nu poate fi premisã certã pe baza cãreia sã
vinã înþelegerea. Contextul este doar o parte a procesului de interpretare ce influenþeazã, evident, inteligenþa.

Dupã cum aþi observat, problema interpretãrii ºi a înþelegerii s-a complicat ºi mai mult. Blaga avea dreptate!  Inteligenþa
nativã aproape cã nu ne mai poate scoate din încurcãturã câtã vreme drumul de la sensul lingvistic la intenþia vorbitorului
nu este o chestiune de decodare, nici mãcar una de decodare sensibilã la context, ci este o chestiune de inferenþã. Adicã
de judecatã. Pentru a stabili ce tip de inferenþã este implicat în înþelegerea verbalã, trebuie sã plecãm de la urmãtoarea
constatare: în orice secvenþã de înþelegere verbalã, existã o premisã ºi un scop. Atenþie! Un scop! Premisa este informaþia,
o anumitã persoanã rosteºte o anumitã propoziþie. Scopul este de a descoperi ce a intenþionat persoana respectivã prin
rostirea acelei propoziþii. 

În consecinþã, actul înþelegerii presupune ºi descifrarea unei ,,intenþii” a vorbitorului, a autorului sau a textului. În cazul
textelor scrise, multivalenþa semnificaþiilor constituie o mare ºi inepuizabilã realitate. 

Trebuie sã reþinem ºi faptul cã statutul autonom al intenþiei, semnificaþiei, simbolului etc., în raport cu auditoriul,
formeazã o ultimã notã caracteristicã. Semnificaþiile pot sã nu fie evidente, accesibile în mod conºtient unui anumit public
ºi totuºi ele sã existe. O imagine, un simbol pot fi pe deplin realizate, actualizate, fãrã ca purtãtorul sau receptorul lor sã
fie conºtient, sã-ºi dea seama de semnificaþia primã a unui simbol sau altul.

Pentru a scurta dizertaþia noastrã, vom spune cã tot ce am reamintit noi anterior, ca informaþie cu structurã teoreticã,
cu intenþia de a ne forma o  imagine despre ceea ce se numeºte inteligenþã folositoare la ceva, reprezintã doar o câtime
din ansamblul ce trebuie studiat.

Fãrã a concluziona, reamintesc faptul cã stã în noi, chiar ºi în acea inteligenþã nativã (exceptând cazurile patologice),
ºi puterea de a  depista intenþia vorbitorului, ºi scopul acestuia, ºi puterea de a infera, þinând cont, bineînþeles, de contextul
de exprimare, de credinþã, de cultura în care am vãzut lumina zilei etc. ªi totuºi suntem pãcãliþi!  Cauza? Cum?  

Lãsând la o parte teoria, fãrã a lungi vorba ºi fãrã a arunca vina doar în spinarea altuia, sau pe lipsa de inteligenþã, de
experienþe teoretice sau experienþe de viaþã, trebuie spus: 

1. Comunicatorul mânat de scop, uneori chiar orbit de  acesta, îºi alege metoda ºi specialiºtii în comunicare (exemplu
comunicarea persuasivã, de tip argumentativ, unde nu poate fi vorba de punerea în evidenþã a adevãrului, ci doar de a-l
atrage pe auditor de partea comunicatorului – Amintesc cã discursul politic înglobeazã spusele anterioare.). 

2.  Trãirea omului contingent mai ales la nivelul emoþiilor. De altfel, ca sã fiu ironic, a gândi presupune efort! În con-
secinþã, de vinã suntem noi care ne lãsãm manipulaþi! Parcã dracu ne pune sã tot cãscãm gura, sã þopãim ºi sã mai ºi
batem din palme, la tot felul de bazaconii fãrã sã ni se miºte mãcar un neuron în cap. 

3. Indolenþa noastrã  ne face sã rãbdãm de toate, iar pe aleºi, personalitãþi cu puteri depline, îi pune în miºcare. Indo-
lenþa ºi lipsa de culturã! Îmi vin în minte cuvintele Glanetaºului din Ion - Rebreanu: ,,suntem sãraci ºi proºti, domnule!’’
Proºti ºi sãraci, relaþie ºi dualã, ºi circularã! ªi aºa o sã rãmânem ani buni câtã vreme aleºii se ceartã, de peste douãzeci
de ani, doar ca sã ne anime ( Ãia, în Roma Anticã, ofereau ºi pâine, ºi circ, în zilele noastre, anul de graþie 2012, la români
circul  þine veºnic loc ºi de pâine!) Ridicol! 

4. Învãþãmântul românesc este aºa cum este (nu ºtiu de ce cred cã unii au luat bani grei ca sã-l distrugã?!), iar noi
tãcem.

5 Cultura, culturalizarea (la fel, pe bani, nu glumã!), este de domeniul kitschului. Mai nou, se face prin a plimba, ici, colo,
momâile contemporane, afiºe pe vremuri, doar, doar, vor justifica, Dumnezeu ºtie cum, banii cheltuiþi. Evident, bani ai
poporului român, ai celor mulþi! ªi se mai plimbã ele ºi pentru cã, ar crede momâile, cã vor rãmâne în memoria colectivitãþii,
genii! Din nou, ridicol! Hai, cã mã apucã dracii! Nu degeaba a scris Eminescu ,,Nu se nasc genii pe stradã  ºi la uºa
cafenelei’’ ,, Nu se nasc glorii pe stradã ºi la uºa cafenelii,/ N-avem oameni ce se luptã cu retoricele suliþi/În aplauzele grele
a canaliei de uliti/, Panglicari în ale þãrii, care joacã ca pe funii,/ Mãºti cu toate de renume din comedia minciunii?’’ este
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citatul corect! Dar câtã vreme, la timpurile noastre, cafenelele au devenit bodegi ordinare, o uºoarã mistificare din partea
mea devine, contextual, fantastica  bomboanã de pe colivã, absolut necesarã! 

În loc de concluzie, chiar ºi cu inteligenþa nativã, observãm uºor ºi trebuie sã spunem cã:
1. Politichia, dacã nu îºi va gãsi vadul, adicã dacã nu va face ca ºi poporul sã trãiascã la propriu, nu cu chestiuni ca ºi

pânã acum, cu o fi ºi o pãþi, într-o zi, ca în `89, o sã-ºi piardã definitiv chitia (ca sã nu fiu interpretat greºit, am folosit ter-
menul ,,chitie’’ pentru cã nu am încã o viziune asupra anotimpului!). 

2. Pe uºa culturii ºi literaturii române, se intrã  numai pe uºa din faþã dacã ºi numai dacã  sub braþ, cei care intrã, poartã
ce au scris, ce au cercetat. Altfel spus, intrã cu ce au muncit în domeniu, punând mult suflet,  sudoare, talent, inteligenþã
etc! În consecinþã, se intrã dacã în spate carã valoare! Ceilalþi, care se înghesuie, de obicei pe unde apucã, sunt un fel de
rest  la bodegã, propagandã, plenare de partid, iar unii, ca sã fiu suficient de indulgent, retoricã. Privind acum în jur, am
convingerea cã mai nou, plimbatul cu momâia este noua formã a revoluþiei culturale din România! Modelul e, în parte,
imitaþie de la Biserica românã.  În parte, pentru cã e diferenþã, ca de la cer la pãmânt, între moaºte ºi momâile mergãtoare
ºi este aceeaºi diferenþã din punct de vedere financiar. Dacã Biserica ºtie sã strângã sute de mii de euro la astfel de
manifestãri, cei care umblã acum cu fosilele, pentru a ne culturaliza în vremuri democrate, cheltuie sume ºi mai mari. Vrem
sau nu, e un fapt! În consecinþã, dupã Wittgenstein, o lume! Lumea faptelor culturale! Dar  lumi din acestea au mai fost,
însã centrifuga istoriei, vâºti cu ele la groapa de gunoi a omenirii!

3. Fãrã a fi ºcoliþi, copiii acestui neam vor fi mâine, poimâine, slugi. Dupã ei, evident ºi  politichiile. Mã rog, orb sã fii ºi
tot ai sã vezi cã ºi astãzi se merge cu cãciula în mânã la ,,sultan’’. Cã e cel la Bruxelles, la Moscova sau cel de peste
Ocean, e altceva. Sã vedeþi ce nu aþi mai vãzut când vor merge ei acolo în genunchi! 

Oameni buni, pe oricare scarã am fi, un gram de inteligenþã tot avem! În consecinþã, curaj, capetele ne-au fost date de
la Dumnezeu sã gândim, nu  pentru a nu ne ploua, cumva, în gât! 

1. C. R. Priddy, Beyond Science. On the Nature of Human Understanding and Regeneration of Its Inherent Values, c
2. T. O’Sullivan, J. Hartley, D. Saunders, M. Montgomery, J. Fiske, Concepte fundamentale din ºtiinþele comunicãrii ºi studiile culturale, Editura

Polirom, Iaºi, 2001, p. 67.
3. C. R. Priddy, op. cit.
4. J. Kafka (ed.), What is Intelligence? Cambridge University Press, Cambridge, 1994, p. 179-198.
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Ne-am urcat în ºopru. Eu, ca o sfârleazã, moº Gheorghe
ceva mai greu. ªi unul ºi celãlalt ne-am cãþãrat pe restul
fânului rãmas din iarna anterioarã. În jurul nostru, mirosea a
câmp, a primãvarã. Când am ajuns, sus, aproape de aco-
periº, într-un colþ mai ferit, undeva, spre rãsãrit, dintr-un loc
pe care parcã îl ºtia, Moº Gheorghe a scos o scândurã,
apoi, din spatele ei, a luat un pistol. Mi s-a fãcut fricã.

- Nu e o jucãrie! Sã nu te joci cu el! Îl am de la tata! El
de la un neamþ. Este aici ºi o scrisoare scrisã de el înainte
de a muri, cãtre nemþoaica lui. Cine ºtie ce-o scrie, ce o fi
fost ºi ce o mai fi?! Of, Doamne, de câte ori am vrut sã zbor
unora creierii! Demult, când mi-au luat pãmântul... Apoi sã-
mi pun eu capãt zilelor cã m-am vãzut slugã ºi nu aveam din
ce trãi... Tu nu ai de unde ºti! Mai bine!

- Tataie!
- Norocul meu cã a venit pe lume Maria, mumã – ta! Nu

puteam sã plec dincolo ºi sã o las aºa... Sã n-o vãd cum
creºte. Iar dupã ea...

- Eu, Sara...
- Mânca-o-ar moºu! Ce sã mai de colo, colea, inima mea!

Tu ºi ea, sufletul meu ce o sã rãmânã aici, în lumea asta...
- Nu, singurã o sã-mi fie urât... Fãrã dumneata, cã aºa

zice baba Ioana, lumea n-o sã aibã haz. În plus, pe cine mai
trag eu de mustãþi?

- Oho, scumpa de ea! Când ai sã mai creºti, o sã-þi gã-
seºti un flãcãu, aºa, falnic ºi mândru cum am fost cândva...
Cã am fost... Dar sã lãsãm... Orice timpuri vor fi, tu sã faci
copii! Apoi, dacã o sã-þi ajute Dumnezeu, sã scrii o carte
despre mine, despre Ciocea, despre ãºtia din sat, cã noi,

unul dupã altul, o sã coborâm o vreme, mai jos, la iernat.
- Da?! Atunci, se schimbã socoteala, nu? Înseamnã cã la

început de primãvarã, musai sã vã întoarceþi?
- Da, pãi altfel cum? Numai sã se ia zãpada ºi uite aºa o

sã rãsãrim... Mustãþile mele o sã rãsarã primele... Ghiocei!
Sau altceva, mai ºtii?!

Da, ce drãgãlaº?! Nu-þi vine sã crezi cum, dupã atâta
iarnã, ei vin ºi-þi spun: miroase a viu! 

- E, cine ºtie?!... Eu, de trãit sã zicem cã am trãit! Dacã
nu ar fi fost Maria, apoi tu, muream demult! Pânã una, alta,
cheile de la cufãrul ãla mic, le punem în cuiul ãsta lângã
scrisoare ºi pistol. Batem scândura la loc ºi... Nimic, nu scoþi
o ºoaptã nimãnui!

- Mda! Fie ºi cum zici dumneata, numai cã... Îmi vine sã
plâng!

- Nu, nu ai de ce! Aºa e în lume, vii, pleci... Poate iar te
întorci... De, soarta sufletului cãlãtor! Uite, cutia cu tot ce e
în ea, am sã o îngrop, cam la un metru în pãmânt, lângã
frasinul ãsta de lângã noi. Te urci în el, ajungi sus, ei cheia,
la un adicã ºi pistolul, apoi cobori ºi, jos, cum þi-am spus, la
un metru, în pãmânt, comoara... Sã îþi fie de folos! ªi sã þii
minte: salba cu banii de aur sã o pui, aºa, pentru mine, când
tu ai sã fii mireasa celui ce te va lua de nevastã. A lui ºi a
cerului! Dumnezeu o sã te aibã în pazã, altfel, nicio grijã, n-
am sã mã mai duc în raiul Lui! 

*
*     *

Am coborât din ºoprul spre frasinul ce parcã a ne sta la
picioare. Moº Gheorghe a început sã sape cu o cazma

Moş Gheorghe, între absolut
şi satul său (urmare din numãrul trecut)
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groapa. Eu am scos pãmântul de pe fundul ei cu un fãraº de
la bunica. Cam într-o jumãtate de ceas, caseta cu comoara,
învelitã într-un sac de plastic, era deja pusã sub rãdãcinile
copacului. Am tras amândoi pãmântul la loc ºi l-am jucat încât
cu greu ai fi zis cã acolo, a fost de curând sãpat. 

Dupã ce am terminat treaba, Moº Gheorghe m-a luat de
mânã, ne-am plimbat aºa... preþ de vreo jumãtate de orã
prin sat, apoi ne-am oprit la Rãtana. Mi-a cumpãrat spirale
umplute cu cremã aromatã ºi o sticlã plinã cu sirop de
cãpºuni. Pentru el, a cerut un pahar mare cu vin.

- Auzi, vin am cerut, vin sã-mi dai!
- Pãi, altceva nici cã am!...
- Ba vezi cã nu! Toatã viaþa, am bãut un fel de apã

coloratã cu miros de... Dracu mai ºtie ce! Pe vremea ãluilalt,
vai de mamã de om! L-au împuºcat ãºtia...E, tot trebuia sã
moarã, cã era bãtrân, dar nu în ziua de Crãciun ºi nu aºa,
ca un pãgân... ªtii ce a zis ovreul fiului sãu înainte de a
închide ochii: bã, tatã, sã þii minte cã vinul se mai face ºi din
struguri... Ãia ai lui Ceauºescu îl scoteau din paie. Uite cã
mi-a trecut viaþa ºi pe-asta n-am încercat-o...Dar lasã cã o
sã o pun la cale pe lumea ailaltã! Tot n-o sã am ce face. Asta
dacã nu mi-o fi fost deja prescrise cine mai ºtie ce cazne!
De! Vom muri ºi vom vedea! Eu, unul, nu am teamã, am
scos-o cumva la cap pe-aci, n-am încotro nici pe dincolo!

- Moº Gheorghe, ãsta e vin, vin!
- O fi! Dar pânã nu mã conving... Aud cã unii mai spalã

butoaiele, mai pun zahãr în cominã pânã ce curge din ea un
fel de apã uºor alcoolizatã. Nu mai are culoare ºi atunci o
dreg cu ceva chimicale...

- O fi punând, nu zic nu, însã ãsta e de-al meu, din
strugure cules de pe Dealul Viilor...

- Sã gust ºi-þi spun! Uite, vreau sã mã cinstesc cu fata
mea! Sã-i pui de un deget, pe fundul paharului! Mânca-i-ar
moºu ochii ei! Cã mâine, poimâine, pleacã iar la mumã-
sa...Aºa e acum! Parcã ne-a blestemat careva... Ce sã mai
zic?! Sã nu stai tu, om în rândul lumii, nici mãcar în þara ta!
Sã umbli aºa, tocmai pe la curul pãmântului, dupã o bucatã
de pâine, când pe-aici, pe vremuri, grâul era... Dãdeam ºi la
pãsãri, ºi la cai, ºi nici cã se termina! Acum... E, lasã, cã
vom vedea! Nu se poate sã meargã, vremuri în ºir, tot aºa!

- Crezi dumneata?
- Mã gândesc ºi eu cã, altfel, de foame, pui mâna pe

coasã ºi ieºi la drumul mare... Ar fi pãcat câtã vreme Dum-
nezeu ne-a lãsat din poala lui aici, pe un pãmânt bogat. 

- Aoleu, paharul ãsta aºa mare?! Tataie, iar o sã ne ia la
întrebãri ºi baba Ioana, ºi mamaie! 

- Mai lasã-le, Doamne, iartã-mã, cã ori ce aº face, una,
douã,,,bã, þi-ai trãit traiul, þi-ai mâncat mãlaiul! Hai, ce mai
stai?!’’ Rãtano, astãzi vreau sã achit tot! 

- Da? Mai cã îmi vine sã nu cred! Ai fi dat de vreo comoarã?
- Hoaºca ºi ce am acum în buzunar e averea toatã!
- ªi cu ce plãteºti?
- Cu ea, cã în buzunare... ia uite, bate vântul! Dar nu

vreau sã mã mai ºtiu dator. Sã faci socoteala!
- Îþi arde de glume?!
- De ºotii!
- Bravo! Vezi cine ºtie?! Ea! Fatã deºteaptã! Uitã-te în

ochiºorii ei! Ai ei ºi-ai mei! Mai ceva ca doi luceferi!
- S-o fi uitat Mitra, borþoasã cu fie-sa, la dumneata sau

te-ai fi dat atunci pe lângã ea ºi... Culoarea, ºtii, se ia!
- Fã, fir-ai a focului sã fii! Vezi cã Sara e fatã din fata mea! 
- Glumeºti?!

- Da ºi nu prea... Mai zicem ºi noi una, alta cã mâine nu
se ºtie... Foaie verde pãpãdie, / Vine-un vânt pe la chindie/
Te suceºte, te-nvârteºte/Coana mare te plesneºte/ªi te
duci, te duci, te duci/... Ori cum era, fã, mai departe?

- Întreabã-l pe Þârei cã el l-a cântat întâi!
- A murit, s-a dus dracului! Doar vioara îi mai atârnã-n cui!
- Aoleou, Doamne, uite cã n-am auzit!
- Ehe, de acum un an! A închis ochii la aia, de peste

deal... Cânta într-o searã, el la vioarã, Florea la þambal ºi
odatã hodoronc-tronc... Aleluia ºi-un praz verde! 

- L-o fi plâns ºi pe el careva?
- Dracu de la Balta -Verde!
- Pãi muierea aia la care sta?
- Cântãreaþa? Tânãrã cum era, ehe, înainte de a da ortul

popii, îi stãtea gândul pe genunchii altuia...

- Bã, moº Gheorghe, dar spune drept, dumneata cu
baba Ioana... 

- Fã, gata, e fata asta aci ºi nu se cade! Ai fãcut socoteala?
- Ho, bã, cã întrebam ºi eu de una, de alta... Dacã ai

cules dudele...
- Am ºi cules, am ºi belit capra... Povestea e cu soco-

teala... Aci e aci!
- Ai plãtit! Nu mai ai nimic... 
- Înseamnã cã þi-a dat banii ieri, a mea, când a venit pensia...
- Þi-am zis! Poþi sã te duci liniºtit! 
- E, atunci sã-þi dau ºi pe vinul ãsta...
- Lasã-l, a fost din partea casei!... Vino în seara asta, o

iei de la început ºi iar datorii, cã altfel... Odatã te pomeneºti
cu moartea! ªi, fãrã încurcãturi pe-aci, te ia! Mai ºtii?!

Când pe fundul paharului moº Gheorghe mai avea vin
cam de un deget, am ciocnit amândoi, am gustat ºi eu, iar
el a golit paharul. S-a uitat pe geam dupã soare, apoi în jur.
Draga moºului, hai, cã o fi venit vremea...

*
*     *

(continuare în numãrul viitor)

Aurel Pãtraºcu
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Trãieºte în Calgary, Alberta, Canada, de cca 22 de ani ºi spune cu mândrie colegilor, prietenilor
ºi partenerilor de afaceri canadieni cã este ROMÂN / Canadian. Este realizat profesional ºi este
fericit cã promoveazã cultura ºi spiritualitatea româneascã. Este producãtor executiv, regizor,
scenarist, senior editor la TV Nord Americanã. Vã invit sã vizitaþi: www.c21etv.com, compania sa,
ºi www.getvseries.com – serial educaþional pe care George Angelescu l-a scris ºi la care lucreazã
acum. Fiica lui, Patricia Anghelescu, este prezentatoarea serialului educaþional TV de 26 de
episoade ”Global English – the grammar of spoken English”.

Produce de asemenea un program numit ”Alberta Weekly”, un Magazin TV sãptãmânal în douã
structuri, 60 ºi respectiv 30 de minute, care se difuzeazã de minimum 14 ori pe sãptãmânã pe 7
canale TV, în Provincia Alberta. Uneori se difuzeazã ºi pe al optulea canal de încã trei ori pe
sãptãmânã. Programele sunt ºi în limba românã ºi în limba englezã. Fiind în englezã este important
pentru cei care nu ºtiu limba românã. Astfel se poate promova cultura ºi spiritualitatea românã în
America de Nord, ºi în general în lume; fãcând prezentãri în englezã.

Ceea ce este deosebit de impresionant este faptul cã eroul nostru, George ANGELESCU,
produce programele pe propria cheltuialã. O face cu mare drag pentru promovarea identitãþii
româneºti în cea mai bogatã jurisdicþie de pe Glob, care este Alberta. În Alberta trãiesc peste
cincizeci de grupuri etnice, este de douã ori mai mare decât Japonia, un teritoriu impresionant.

Puteþi vedea documentarele postate pe Website-ul programului ”Alberta Weekly” la:
www.albertaweekly.ca Se pare cã este singurul program TV din Diaspora care se transmite
sãptãmânal, 7/7, ºi pe Internet.

George aduce stil, emoþie, credibilitate, vibraþie ºi profunzime revistei TV Alberta Weekly.
Prin stilul sãu unic de producãtor, George realizeazã televiziune, radio, spectacole live, teatru,

jurnalism, programe multimedia, audio/video pe internet, contabilitate computerizatã º.a. 
Talentul i s-a dezvoltat din copilãrie, de când a început sã lucreze în industria divertismentului

continuând, mai târziu, sã lucreze cu nume mari, Ion Dichiseanu, Victor Socaciu, Tamara
Buciuceanu, Nicu Alifantis, ºi foarte, foarte mulþi alþii. Dar, a fugit, de tânãr, de Ceauºescu, târându-
se ca ºarpele pe graniþã, riscând glontele în cap (A pãrãsit Lugojul lui natal, malurile Timiºului ºi pe
cei dragi ºi a ajuns sã scrie, sã regizeze... ). ªi astfel a ajuns sã scrie, sã regizeze ºi sã producã în
America de Nord în limba englezã, cum face ºi Andrei Codrescu. Probabil cã sunt singurii doi
români în istoria emigraþiei române în America de Nord care au sute ºi sute de ore de transmisie în
limba englezã, Andrei pe Radio, George pe TV. Mai sunt ºi alþi români, dar ca membrii în echipe,
nu ca autori/regizori/producãtori, în englezã, ca cei doi.

Pregãtirea profesionalã, cunoºtinþele generale combinate cu talentul sãu artistic i-a permis lui
George sã se documenteze ºi sã producã programe de succes de televiziune, printre care: ”Vlad
Þepeº - povestea adevãratã a lui Dracula”, ”un imigrant”, ”100 de ani de minciuni”, ºi multe altele,
difuzate în Canada ºi în strãinãtate.

Mai mult, Românul George Angelescu este autorul primei lucrãri scrise ºi produse în format TV,
numitã ”Global English – the grammar of spoken English”. 

A ajuns un român sã scrie gramatica limbii engleze vorbite: www.getvseries.com. 
Activitatea sa nu a trecut neobservatã de cãtre mai multe organizaþii naþionale ºi internaþionale,

inclusiv Prim Miniºtrii din Alberta, Ralph Klein ºi Ed Stelmach.
Îi dorim multã sãnãtate ºi succese în continuare!

Români în lume -
George ANGELESCU
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Stimate ºi dragã domnule
Alexandru Cetãþeanu,

...Este absolut revoltãtor ca, un spion (sic!!! –
ÎNSUªI MÃRTURISEªTE - cf. www.kamikazeonline.ro:
“[…] în cei patru ani cît am fost un fel de ºef de spionaj
pentru Comitetul Naþional Român, dar în legãturã cu
CIA ºi cu serviciul special francez[…]) “adus de vânturi”
ºi devenit “academician ºi specialist” (ÎN CE
ANUME???!!! – în…”cumãnisticã”?!), precum senilul,
dar atât de încãpãþânat-rãutãciosul ºi blasfemiatorul
“domn/om de ºtiinþã” (care ºtiinþã?! – cea …“cumã-
neascã”?!), Neagu Djuvara, sã încerce, în gesturile
penibile ale agoniei sale, sã spurce tot ce avem noi,
românii, mai sfânt, dupã “ruinurile” Sarmizegetusei:
MORMINTELE ªI MOAªTELE VOIEVOZILOR NOª-
TRI VALAHI, CTITORI ªI MARTIRI!!!

Sã NU-i dea Dumnezeu odihnã, pe lumea cealaltã,
acestui falsificator de istorie valahã, de tot OBRAZNIC
ºi de REA-CREDINÞÃ DEMONIC-BLASFEMIATOARE!
- ...ci SÃ-L PUNÃ ALÃTURI DE (…sau chiar…”ÎN”!)
FOCURILE NOMAZILOR CUMANI!

...Nu-mi dau seama cum, dintr-o familie de aromâni
- adicã, dintr-o ascendenþã de “supra-români”, cum îi
numea Petre Þuþea, pe aromâni (e drept, dl. Djuvara e
generat din niºte…”corcituri”!... ca noi, toþi, de altfel,
oamenii tereºtri!) - a putut ieºi un astfel de monstru
aiurit ºi de Adevãr Sfânt, de Bine ºi de Dreptate ºi de
Frumos - ADÂNC STRICÃTOR/PÂNGÃRITOR!

…Scriam, acum, câþiva (destui!) ani în urmã, despre
“rãtãcirea” (credeam eu, atunci…!) lui Neagu Djuvara:

ÎMPOTRIVA CUMANIZÃRII, PRIN DL. NEAGU
DJUVARA.

(preferãm explicaþiile „necumãneºti”, ale unui eso-
teric ºi pe cele ale unui HAªDEU – celor ale unui „ro-
mân” contemporan, care ne ... ”înnegreºte” cu falsitãþi)

Istoricul Neagu Djuvara, punând în discuþie originea
voievozilor întemeietori ai Þãrii Româneºti, Negru Vodã
ºi Basarab I, scrie o carte care, prin afirmaþiile ei, intrigã,
cel puþin... o carte despre originile statale româneºti,
bazatã (ni se spune...) pe argumente de ordin arheo-
logic ºi istoric. Ce afirmã domnul Neagu Djuvara ºi,
alãturi de el, o „anumitã parte a presei”... de-o vreme
încoace...? Afirmã cã poporul român s-ar fi format cu
ajutorul cumanilor, iar statul medieval românesc, în
primul rând Þara Româneascã, ar fi fost „vopsitã bine”
cu aceºti cumani deºertici ºi nomazi... Unde vor fi dis-
pãrut, însã, românii... românii de pânã atunci...???

VALAHII, deh!... Aaa, pãi, atât Negru Vodã, cât ºi Ba-
sarab I „sunt cumani”, zice... ”specialistul în cumãnie”
(în gogomãnie, mai curând!) Neagu Djuvara!!!... înseºi
numele lor o aratã, limpede ca apa tulbure... Pentru
Negru Vodã, explicaþia þine de culoarea pielii – cumanii
„aveau un ten închis la culoare”, zice istoricul Djuvara!
– iar Basarab ar fi însemnând „tatã conducãtor”...

ªi eu sunt „închis la culoare/negricios”, dar nu sunt...
”cu origini cumane”! Mai curând, grecesco-ilyre!!!

Mulþumim frumos de „orientare”, domnule Djuvara!
Dacã tot e sã vorbim la modul „ipotetic”, atunci noi
preferãm ipotezele care ne favorizeazã Neamul... (iar
nu ni-l duc în niºte tenebre aiurite/aiuritoare...) – ºi, ºi
mai bine, pe cele care sunt mai mult decât ipoteze deo-
chiate: sunt explicaþii ªTIINÞIFICE! ªi, deci, aduc Ade-
vãrul, pentru Neamul nostru! ªi, în acest caz, îi prefe-
rãm pe B.P. Haºdeu ºi pe Vasile Lovinescu... – dom-
nului Neagu Djuvara!

La esoteristul român Vasile Lovinescu, existã douã
feluri de a-þi lãmuri el sensul unui cuvânt:

1 - direct, traducând cuvântul... - destul de rar!
2 - sugerând cãi de conexiune semanticã, pentru a

rezulta un sens sintetico-mitic.
Sã luãm pe rând lucrurile:
a) - cazul lui “Negru Vodã”:  onomastica legendarului

ctitor de þarã se poate tãlmãci, întâi, prin simbolistici
conexe: se porneºte de la Novac=Înnoitorul; se suge-
reazã cã, dacã Kronos=neòteros=înnoitorul, înseamnã
cã ºi Saturn=NEGRUL (CARE) ESTE IZVORUL ALBU-
LUI-LUMINII!!! (Dacia Hiperboreanã, Rosmarin, Buc.,
1994, p. 33). La fel, Marea Neagrã - are “douã chei”: I-
Cheia Soarelui-Leuke-Insula ªerpilor (...acolo, în Insula
ªerpilor, este Templul lui Apollon (ºi mormântul lui
Achille!)... de aceea ne-au “gãbjit-o” ucrainienii... – au,
ºi politicienii lor, habar de esoterism… - ºi þin mult mai
mult la interesul þãrii lor, “cu tot nedreptul”, chiar - decât
Emil Constantinescu ºi Adrian Severin, “cu dreptul cel
mai drept” al Neamului nostru…) + II - Cheia Lunii-
Selina-Sulina-Selene... Deci, Marea Neagrã ar trebui sã
însemne “IZVORUL LUMINII FORMEI CELEI BUNE”
(ev=bun+ropa=forma...) - cf. p. 30.

...Dar tatãl lui Novac este IANCU(S)=IANUS (cf. p.
35), adicã “zeul cu douã feþe”, una spre trecut, cealaltã
spre prezent, una spre întuneric, alta spre luminã...
Deci, prin Tatãl-Iancu, Novac-ul devine izvorul dublu,
concomitent al Luminii ºi Întunericului...

…Dar ºi Omul (...vârful muntos) este figura lui
Saturn, Papaios=BÃTRÂNUL... (cf. p. 35). “Chiar pe
vârful Omul (…) este un omphalos uriaº, de 10 metri

Scrisori la redacþie: 

BĂTRÂNUL POSEDAT,
BLASFEMIATOR DIABOLIC…: 

NEAGU DJUVARA
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înãlþime ºi 20 de metri lãþime. Este Geticus Polus, numit de
popor OSIA LUMII ºi BURICUL PÃMÂNTULUI” - op. cit.,  cf.
35. (n. mea: Da, numai domnul Djuvara nu vrea sã ne recu-
noascã – hai, sã zicem, n-om fi nici “Buricul Pãmântului”,
dar mãcar… nu “corturari” - cumani…).

Deci, noi, ca oameni, avem ambele izvoare, de “alb” ºi de
“negru”, în noi... Zalmoxis este Brahma Nirguna – “zeul
suprem dacic este fãrã nume/calificare” (cf. Strabon), ci doar
funcþional... - izvor al contrariilor... (À propos: acea “istorie”, cu
Deceneus care coboarã din vârf de munte, pentru a stârpi
viþa-de-vie - este interpretatã, la p. 37, de Vasile Lovinescu,
drept salvarea Traciei de Nord-URANICE [Dacia], de influen-
þele dionysiace din Tracia de Sud, intratã sub nefastele per-
turbãri spirituale, greco-oriental-persan-siriace...).

Deci, concluzia implicitã: Negru Vodã este Izvorul Cos-
mic Absolut!

La p. 37, a aceleiaºi cãrþi, apare o primã tãlmãcire a
cuvântului Sarab=rex et pontifex (“Sarabii cumulau ambele
funcþii”). “Sarabii erau deasupra castelor, erau hamsa -
ereditarã, vizibilã ºi accesibilã” . ªi, la p. 59: “Basarabia era
numele unei caste ºi nu al unei singure familii”. 

Mai jos, se spune despre Sarabos Tereos (cf.
Jordanès)=Sarab purtând Tiara. BanSarabos=Casta
Suprem-Solarã/Celestã... La fel ºi (S)Arabii...

Iatã veriga de unire între Europa ºi Asia: ARABII... (Nu
prea ne convine, probabil, ACUM... - dar arabii au fost cei
mai mari alchimiºti ai Evului Mediu...) .

“Pe stema Valahiei se vãd trei capete de Negri (n. mea:
în sensul de “etiopieni”-lahi/popor esoteric/”plin de DUH”);
iar pe acelea (n. mea: stemele) ale Moldovei - douã chei
încruciºate - având fiecare, la extremitatea superioarã, 2
capete de Negri”... (cf. p. 61).

Dar dacã Zalmoxis=Saturn=Izvorul Dublu=Regele Lumii,
înseamnã cã ºi Sarabii sunt Regii Lumii... pentru cã ei
conduc funcþiunile Cerului ºi Pãmântului... Deci, ºi Negru
Vodã este Sarab...

Sã nu uitãm cã noi suntem “(v)lahi”=Negri-Saturnieni...
SORI NEGRI-OCULÞI! (Precum Luceafãrul eminescian…).
Adicã, Stãpânii-Regii Lumii...

Dar Arimoi/Arimii/Aresmoi/Oresmoi sunt nume care trimit
ºi la Rama ºi la Titani... (Typheus era Arimoi...), cei care
l-au “înfruntat” pe Zeus, adicã au “tentat” indistincþia
sintetizantã, între uranic ºi chtonian... între Negru ºi Alb...
(Iatã EURASIA, de care tot am vrea sã se zicã, într-o bunã
zi, cã este continental unitar al civilizaþiei terestre...).

b) - iatã, însã, ºi pasajele “directe”: “Descãlecãtorii (n. mea:
Þãrilor române) sunt toþi din Transilvania (n. mea: Adrian
Bucurescu precizeazã, în Dacia secretã: HAR-DEAL...), ei
sosesc dintr-un þinut NEGRU sau sunt ei înºiºi NEGRI. (...)
Negru Vodã, ca iniþiator superior ºi ca misionat (n. mea: sic! -
cu misiune divinã!) a realizat aici un suport spiritual, o
manifestare pantacularã a misterelor din nou instituite de el,
care au fost, în definitiv, o readaptare a tradiþiei dacice (n.n.:
readaptarea la tradiþia primordialã se face, deci, fie de o
personalitate divinã sau cu funcþie divinã, fie de Collegia
fabrorum=comunitãþi-congregaþii secrete= personalitãþi/ spirite
“colective”... UNU-ÎN-MAI-MULÞI, revenind la UNU... - iatã ºi
comentariul lui V. Lovinescu: “(…) de altfel, Ianus nu prezida,
oare, Collegia fabrorum?”- cf. op. cit., p. 55).

ªi Moldova este întemeiatã de “Cel din Maramureº
(Dragoº-Dragonul-Ouroboros-ul...) = Þara Mureºului
Negru”... ªi se merge pe alchimia “nunþii” dintre Cãþeaua-
Molda=Mercurul Lunar+Bourul-Urus (de aici, ºi confuzia
beneficã dintre Bour ºi Urs... în simbolizarea Pontifex-ului, a
castei preoþilor/brahmanilor…)=Sulful Solar...

*
*     *

Iatã ºi “întãriri” semantice, la p. 320, în Vasile Lovinescu,
Creangã ºi creanga de aur: “Sarab era descompus de
Haºdeu în Sar ºi Ab (Ba): Sar=Soare, Principe, Domn, ªef
- în sanscritã, Surya=Soare. Deci, Stãpânul, prin excelenþã
al Lumii... SUR, în româneºte, denumeºte indistincþia dintre
Eter ºi Tãrie... Cal Sur=Cal Soare...Fiinþa transcendentã ºi
arsã de ETER...(...)”.

Ba sau Ab - înseamnã ºi ªef, dar sugereazã ºi Copil - în
sensul de izvor al Puritãþii Eterice... Domn-Stãpân, sau
Copil/Stãpân... (n.n.: Fiii Soarelui-puritate esenþialã/eterni-
zatã... - maternitatea Anei Manolice semnificã tocmai acea-
stã eternizare solarã a Mânãstirii-Lume!).

“Profetul Muhamed spunea: “«Ana Arab bila Ain» - «sunt
Arab fãrã litera ain”» - deci, rãmâne RAB=DOMN=NUME
EXCLUSIV DIVIN”.

Cam asta ar fi, la Vasile Lovinescu... - problema sensu-
rilor/funcþiilor sacrale ale lui Negru Vodã/Basarabilor…
Parcã sunã mai nobil miturile vechi ºi sfinte, cuvintele tra-
duse din limbi reale, dar cu POVESTEA-MIT în ele, încã…
decât  aiuritoarele poveºti “cumãneºti”/”cumanizante” (dupã
cele “romanizante”, ale altor falsificatori de istorie, care mai
naivi, care mai puþin naivi… - deci, mai …”catolici”…), fãrã
duh ºi fãrã vreun rost, fãrã de vreun folos… -  decât, poate,
pentru detractorii ºi aneantizatorii istoriei sacre a Neamului
Românesc… al celor care scot pietrele sacre ale Sarmi-
zegetusei, din locurile lor îndumnezeite/cosmicizate –
pentru a le îngloba în temeliile motelurilor din zonã… ºi
asta, fãrã ca Ministerul Culturii, prin veneticii sãi miniºtri,
mãcar sã se sinchiseascã…

Nici mãcar nu ne trece prin minte cã ilustrul domn Neagu
Djuvara ar face parte dintre ei/aceºtia (de care fãcurãm

Aurel Pãtraºcu



vorbire mai sus…) – dar, hotãrât lucru, “le dã (acestora) apã
la moarã”… ”din gros”…

…Acum, însã, în vara lui 2012 - când veneticul-academi-
ciano-specialist - ???!!! – cere scoaterea/PROFANAREA
Sfintelor Ciolane ale Ctitorilor Mucenici, din Sfintele lor Mor-
minte – pentru a dovedi, vezi, Doamne, prin mijloace ºtiiþi-
fice/ADN!!! - …cã ne tragem NU din Traco-Dacii/Poporul Cãii
DREPTE, ci din …NOMAZII DEªERTULUI!  (nici mãcar
“neprietenii” noºtri, atât de activi întru “neprietenie”, de la
Budapesta  - NU AU AVUT UN GÂND ATÂT DE DIABOLIC!)
- suntem convinºi, 100%, cã Neagu Djuvara se face, IARÃªI,
porta-vocea Diavolului, ca-n tinereþile lui de spion! Deci, nu e
doar o ”rãtãcire” (cum presupuneam eu, în 2008) - ci rezul-
tatul unei acþiuni concertate, premeditate de strãini crânceni
la suflet ºi de “români” trãdãtori de Neam ºi Patrie, împotriva
însãºi rãdãcinii Patriei ºi Neamului Românesc!

Doamne, ajutã ºi binecuvânteazã, încã o datã ºi încã o
datã, în veci, acest biet Neam trãdat ºi scuipat, de mulþi
dintre ai Sãi, dar ºi de toþi veneticii!!!

Cu, mereu, aceeaºi admirativã preþuire
ºi caldã prietenie,

prof. dr. Adrian Botez

P.S.: Nu sunt membru al Academiei DACOROMÂNE,
dar demersul domniilor lor, din aceste zile, este cât se poate
de justificat! Trimit/re-transmit, mai jos, “APELUL CÃTRE
PATRIARHIA ROMÂNÃ” (dacã nici Mãicuþa noastrã, Bise-
rica Creºtin-Ortodoxã, care ne-a ocrotit ºi cãlãuzit Duhul
Credinþei ºi al Luminii Culturii, peste atâtea întunecate ºi
sângeros-vremuite veacuri, nu ne ajutã - atunci, CINE?!):

“A fi pentru a ºti, a ºti pentru a avea, a avea pentru a
putea, a putea pentru a face, a face pentru a fi oameni fe-
riciþi!”
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„Întru eternizarea valorilor temporale dacoromâneºti pe Terra noastrã comunã, într-o
lume comterristã, a fiecãruia ºi a tuturora!”

Către Patriarhia Română
NOI, membrii Fundaþiei Academia DacoRomânã TDC, constituitã în scopul cunoaºterii, cercetãrii, creãrii, stimulãrii,

promovãrii, apãrãrii ºi eternizãrii valorilor dacoromâneºti de pretutindeni ºi pregãtirii spirituale a renaºterii pentru reîntre-
girea naþiunii dacoromâne de pretutindeni în contextul valorilor umane universale, vã înaintãm urmãtorul protest reieºit din
propria noastrã conºtiinþã.

Cu profundã mâhnire ºi tristeþe în suflet am aflat despre producerea unei agresiuni fãrã precedent împotriva fiinþei
neamului nostru. 

Mormintele unde-ºi dorm somnul de veci voievozii cei strãvechi au rãmas printre puþinele locuri de alinare sufleteascã.
Românii le percep ca locuri sfinte, de mângâiere spiritualã, care exprimã imaginea simbolicã a neamului de la facerea lumii
noastre creºtine.

Profanarea mormintelor voievozilor noºtri de la începuturile statelor medievale româneºti are o þintã bine ºi tainic
gânditã de duºmanii neamului nostru. 

Cu minte de creºtin ºi suflet de român ne întrebãm, retoric, de ce trebuie sã privim neputincioºi la o astfel de blasfemie
ºi de ce nu avem curajul sã ne opunem cu toate forþele acestei agresiuni perfide asupra identitãþii noastre naþionale?

Au fost primii voievozi români pãgâni sângeroºi, care au apãrut în spaþiul carpato-danubiano-pontic pentru a le crea
românilor nevolnici un stat pe care aceºtia nu erau capabili sã-l creeze ºi sã-l menþinã? 

Simte vreun om român nevoia ca în aceastã situaþie-limitã sã arate Europei comunitare cã pe aceste meleaguri n-au
fost niciodatã þãri româneºti, ci regate cumane sau altaice, construite prin sabie de cãtre strãmoºii unor venerabili comuni-
tariºti, cumano-fanarioþi ºi altor internaþionaliºti?

Cum a fost posibil ca indivizi cu nume cumane, ungare sau altaice sã intre în lãcaºurile sfinte ale neamului pentru a
spinteca trupurile unor voievozi care-ºi dorm somnul de veci în respectul generaþiilor de români care i-au urmat?

Ce face Parchetul, atât de activ când e vorba de încãierarea politicienilor pe lucruri de nimic? Nu are ochi pentru a
vedea, preveni ºi contracara un asemenea atentat la memoria socialã a neamului nostru?

Ce fac aºa-numitele Societãþi culturale, atât de guralive în deceniul trecut? Constatãm cã au muþit în faþa unor
asemenea nemernici, care îºi impun rânjind voinþa de a arãta Europei democratice cã românii nu-s capabili sã creeze un
stat ºi sã-ºi menþinã statul. 

ªtim cã acele morminte, aºezate în vremuri strãvechi în aºezãmintele eclesiastice ale neamului, pentru a imortaliza ºi

FUNDAŢIA 
„TEMPUS  DACOROMÂNIA COMTERRA”

Sediul legal central: Bucureºti, Dr. Taberei nr.26/119, dosar 4375/303/2008 la jud. sect.6; cont CEC Bank, Ag. Dr.
Taberei, Buc., sect. 6, Cod  IBAN R035CECEB60443RON0354455,  cod fiscal nr. 4929150.  Academia DacoRomânã
–A.D.R.- este instituþie autonomã în cadrul Fundaþiei Academia DacoRomânã ”TDC” din 9.05.2008.  Of. postal 66, g.1,

CP. 58-14, certificat de înscriere a persoanei juridice fãrã scop patrimonial
nr.35/PJ/2002.www.tempusdacoromania.ro,www.academiadacoromana,www.partidulromanieieuropene.ro,

geostroe@gmail.com
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întãri pecetea neamului, sunt în custodia ºi în rãspunderea Patriarhiei Române. 
De aceea, nu ne putem explica tãcerea Patriarhiei Române ºi starea de letargie a clerului ortodox, în faþa acestui act

necugetat, permis de o putere politicã violentã unor indivizi al cãror ADN meritã cercetat, pentru a vedea dacã sunt oamenii
locului sau sunt strãini de vatra noastrã ancestralã.  

În vremurile trecute, de urgie nestinsã, biserica ortodoxã a fost o ecclesia militans, sub faldurile cãreia românii s-au
strâns încrezãtori ºi au depãºit vremurile de rãstriºte, menþinâdu-ºi identitatea de neam.

Ne întrebãm, cum v-a lãsat sufletul de creºtin sã le îngãduiþi acelor indivizi sã-ºi etaleze nemernicia într-un sfânt lãcaº
creºtin, arãtând unei lumi nãucite puterea lor de a-i depune pe primii voievozi români în lada de zestre a unui neam
migrator care a stãpânit vremelnic o parte din teritoriul vechii Dacii? 

Apelãm la Înaltul cler al Bisericii Ortodoxe Române, pentru a lua o atitudine energicã ºi hotãrâtã împotriva acestei
samavolnicii. 

Vã rugãm, cu tot respectul, opriþi blasfemia la adresa memoriei istorice a neamului românesc!
„Aºa sã ne ajute Dumnezeu!”   

Bucureºti, 2 iulie 2012, în amintirea Domnului ªtefan cel Mare ºi Sfânt, la Putna
Senatul  ACADEMIEI DACOROMÂNE

CÂNDVA
Adrian Botez

cândva – pe aceste meleaguri oamenii iubeau
cândva – pe aici treceau regi ºi sfinþi
cândva – sori pe-aici se-ntreceau - rânchezau
cândva – râdeau ºi cântau pe-aici zeii-pãrinþi

...lacrimi de lunã erau distilate
ºi orbii pe harfe se rãstigneau
ºtime în valuri jucau rãzgâiate
flãcãii  - pe numele-adevãrate
le strigau – le iubeau - le mirau – le rãpeau
pe când la urechi ºi în pãr le ºopteau 
poveºti ºi minuni auriu-deºucheate

...au fost veri frumoase pe-aceste tãrâmuri
pescãruºii scriau epopei peste ape
centaurii beau - de copite sã scape
cobolzii þeseau la covoare de rime
scântei luminau munca-ntinsã pe rinuri
ºi ape ºi frunze-unduiau peste vise ºi crime...

...cine mai ºtie pe unde sunt astãzi
duhuri-pãianjeni  - împletind nostalgii
nu mai suport sã vãd oameni – când ºtiu cã mãrirea
nu stã-n coroanele reci: cununìi
nu se mai fac – sfinte – decât dacã-nchizi ochii
ºi-asculþi – cu auz de-odaliscã - -adâncirea
în foºnetul feciorelnicei – unicei rochii visate:
aceea-a celestei regine – Uimirea
aceea-a veºnicei Izvorâri Amânate

...cine mai ºtie – cine mai ºtie
unde e sânge – unde e glie
unde sunt vise – unde-i chilie
unde sunt valuri – unde-i beþie
unde e viaþa – sorbind curãþie...
unde e cer ºi unde-i otravã
unde-i regina cu rima bolnavã...
...cine mai ºtie – cine mai ºtie
dacã mãcar ea-lumina e vie
dacã la patu-i veghez poezie...
cine mai ºtie – cine mai ºtie...
***

3 august 2012

Aurel Pãtraºcu
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Existã, sunt convins de asta,
mulþi oameni care nu o cunosc
ºi nici nu au auzit de Liana
Saxone-Horodi. Este ceva ab-
solut normal, numai cã aceºtia,
cei care nu o cunosc deci,
habar nu au ce pierd. Fiindcã
noi, ceilalþi, care o cunoaºtem
suntem bogaþi ºi fericiþi. Exact
aºa! ªi bogaþi ºi fericiþi! Bogaþi
pentru cã Liana ne-a dãruit cu
generozitate comorile sufletului
ei nobil ºi fericiþi pentru cã nici
un fel de crizã nu ne poate rãpi
sau risipi aceste comori. Desi-
gur, ca orice om care dãruieºte
cu adevãrat, nu a cerut nimic în
schimb însã aceste daruri, cu
propria lor forþã, cumva de
esenþã divinã, au creat legãturi

între noi, legãturi care, în mod
cert, ne vor însoþi, chiar dacã
pare ciudat ºi la vremea când
vom fi doar amintiri. Pânã
atunci însã trebuie sã spunem
cã Liana Saxone-Horodi este
un artist complex ºi profund,
unul dintre acei, destul de
puþini, care trãiesc pentru împli-
nirea harului care le-a fost
hãrãzit ºi credinþa cã prin arta
lor vor face o lume mai bunã
sau poate chiar mai înþeleaptã.
Greu de crezut, pentru noi cei
aflaþi de regulã în sfera com-
promisului profesional, cã sunt
oameni care luptã continuu
împotriva rãutãþilor, a prostiei
agresive sau a interdicþiilor ºi
greutãþilor urmându-ºi calea cu

o perseverenþã aproape de
neînþeles. Este Golgota lor ºi
nu de puþine ori la capãtul ei se
aflã aceeaºi lipsã de înþelegere
faþã de tot ce este mai presus
de biata noastrã fiinþã de lut.
Numai cã, din timp în timp,
pentru unii dintre aceºti oameni
care au curajul de a-ºi urma
chemarea apare aura de lu-
minã binecuvenitã. Este ºi ca-
zul acestei artiste care face în
mod aproape miraculos prin
cuvânt transfer de imagine ºi
din culori imagineazã poveºti
pline de subtile înþelesuri cu
mult dincolo de ceea ce vezi pe
pânzã. 

Pare cumva dificil sã accepþi
cã Liana, împotriva tuturor evi-
denþelor, este încã aceeaºi tâ-
nãrã rebelã ºi furioasã a anilor
ºaizeci când picta, ea o fiinþã
de esenþã solarã, în culori sum-
bre ºi se lupta cu dogmele unui
sistem absurd dar ºi cu stupi-
ditatea slugilor acestuia. Ea
care respira desen ºi picturã
era respinsã la admiterea într-
un institut unde tocmai asta era
cerinþa de bazã! Acum putem
privi cu oarecare nostalgie tuºa
fermã ºi precisã, care decu-
peazã un segment de realitate,
aºa cum era vãzutã de ochiul
artistei, în tonuri de gri obsesiv
cu care a ilustrat perfect lumea
înconjurãtoare din acea vreme.
Însã în timp, unul plin totuºi de
frãmântãri, tablourile Lianei ºi-
au regãsit echilibrul firesc în
bogãþia de culori, o explozie
chiar de viu prin culoare, iar lu-

ISPITA ARDERII
ÎNĂLŢĂTOARE

„…am mers pe „Via Dolorosa” ºi de nenumãrate ori am fost Pasarea Phoenix.”
Liana Saxone-Horodi



crãrile, indiferent cã sunt peisaje
sau secvenþe de viaþã, au acel
spirit robust, tonic, plin de forþã ºi
încredere, izvorât din personalita-
tea la fel de puternicã a artistei.
Sunt impresionante acele picturi
care prezintã lumea ca ºi cum ar
fi privitã printr-o fereastrã, de
multe ori doar sugeratã, dintr-un
fel de umbrã interioarã spre lu-
mina aproape orbitoare a exterio-
rului. Dar ºi mai mult putem ad-
mira pozitivismul creaþiei acestei
uimitoare mânuitoare a penelului

atunci când privim dramaticele
picturi ale incendiului care a dis-
trus plantaþiile arboricole de pe
muntele Carmel. Regãsim culorile
întunecate ale unor vremuri
apuse însã mesajul este cu totul
altul. Unul cu impact optimist dat
de aºezarea în tablouri, discret
dar foarte vizibil, a unor tonuri de
verde proaspãt, semn cã viaþa,
aºa cum o cunoaºtem ºi o recu-
noaºtem, nu se lasã înfrântã de
pustiiri trecãtoare ºi rãmâne întot-
deauna triumfãtoare împotriva
oricãror vicisitudini. Nici nu se
poate sã nu observãm subtila dar
ºi extrem de inteligenta metaforã
conþinutã de aceste peisaje refe-
ritoare la istoria la fel de zbuciu-
matã ºi încãrcatã de nefericire a
acelor locuri dar ºi a oamenilor
care prin muncã ºi sacrificii au
reuºit sã aducã viaþã ºi culoare
acolo unde pãrea stãpânã doar
monocromia deºertului.

Nu pot fi trecute cu vederea
cele douã planuri importante a ale
operei Lianei Saxone-Horodi in-
terpuse ºi de multe ori suprapuse
ideatic, cel purtând specificul þãrii
de origine ºi cel al Þãrii Sfinte
(prefer sã spun aºa pentru cã

acest pãmânt este sfinþit nu nu-
mai de evenimentele istorice, cât
mai ales de miracolul înfãptuit de
oamenii zilelor noastre). Cele
douã planuri, aparent separate,
sunt, în viziunea artistei, cât se
poate de congruente chiar ºi, ab-

solut firesc, în simbolistica reli-
gioasã, nu numai în gesturile ºi
atitudinile oamenilor. Logic, dacã
stãm sã ne gândim la o istorie
culturalã comunã întinsã pe mai
bine de trei secole, neîntreruptã
nici acum, deºi otrãvitorii de pro-
fesie nu au lipsit niciodatã din
ecuaþie. Da, numai cã tot ceea ce
pare normal când privim aceste
lucrãri este, în primul rând, rezul-
tatul sugestiei realizatã cu multã
forþã dar ºi fineþe psihologicã de
Liana. Desigur, ca orice lucru
aparent simplu (a se revedea po-
vestea oului lui Columb), credem
acum, ºi bine facem, cã totul era
cunoscut dintotdeauna. Sigur,
chiar aºa este, numai cã uneori
trebuie sã fie cineva care sã-þi
arate în ce parte trebuie sã pri-
veºti ca sã înþelegi. 

Totuºi, piatra de încercare a
oricãrui pictor rãmâne portretul. Ei
bine, constatãm, iar asta ne duce
din nou cu gândul la încrederea
pe care artista a avut-o întotdea-
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„Iar tot ce s-a scris pânã acum, întreaga litera-
turã, poate fi rezumatã într-o singurã frazã: Un bãiat
iubeºte o fatã!” Seducãtoare prin extrema ei simpli-
tate afirmaþia fãcutã de distinsul universitar, specia-
list în istorie (spre norocul sãu), dovedea, acum
câþiva ani când l-am ascultat conferenþiind, cã lec-
turile specifice adolescenþei nu fuseserã depãºite ºi
doar din aceastã perspectivã se dãdeau lecþii de
înþelepciune unui public, trebuie sã recunosc, destul
de sceptic.

Sigur cã iubirea, sentiment universal, complex ºi
foarte contradictoriu este, indubitabil, un axis mundi,
o componentã forte a creaþiei literare. Numai cã,
literatura, în general, iar poezia în special, la fel ca
filozofia, dar folosind alte mijloace, pune în discuþie
marile teme, marile noastre neliniºti ºi, de ce nu,
marile noastre întrebãri la care cãutãm rãspunsuri
încã de la începuturi. Ce este viaþa, care este misi-
unea noastrã pe acest pãmânt, ce este moartea,
durerea, sau bucuria, este suferinþa prilej de înãl-
þare, ce rol avem în relaþia social-culturalã, de unde
venim, unde mergem dupã, cum putem defini rapor-
turile noastre cu divinitatea, oare rãul este compo-
nentã ineluctabilã a destinului, sau doar o alegere,
atribut al liberului arbitru, ºi câte altele… Mult mai
multe decât ne propunea universitarul zâmbindu-ne
destul de superior. Cam prea superior ca sã nu fie,
la rândul sãu, ca personaj emblematic, subiect lite-
rar umoristic. 

Cam aºa gândeam citind ºi recitind ºi iarãºi
recitind poeziile lui Harry Ross din recentul sãu
volum: Când stelele se sting (aventuri lirice),
dupã mine foarte inspirat augmentat pe coperta a
IV-a cu una din cele mai frumoase picturi ale lui
Baruch Elron, intitulatã Zbor.

Pot spune cu mâna pe inimã cã Harry Ross nu
mã mai surprinde. Am citit multe din cãrþile lui ºi ca
de obicei m-a încântat ºi acum cu frumuseþea
poeziilor sale, ispititoarea lor chemare cãtre medi-
taþie, adâncimile imprevizibile, metaforele sclipi-
toare ºi un nedesluºit mister care face, mai mult ca
oricând, din acest volum de poezie, modest ca
întindere, doar 104 pagini, o carte pe care o poþi citi
liniºtit câþiva ani pentru cã întotdeauna vei gãsi ceva
nou în ea, ceva surprinzãtor ºi vei constata uimit cã
parcã nici nu ai citit versurile acelea pe care acum le
înþelegi altfel. Marea sa experienþã într-ale scrisului
este desigur foarte vizibilã. Prozatorul, publicistul,
eseistul, poetul ºi, chiar umoristul Harry Ross este
un campion al condeiului ºi un om care, antrenat de-
a lungul unei vieþi cu tainele scrisului, te poate
copleºi oricând cu experienþa sa. Cu toate acestea,
o vizibilã sinceritate structuralã aflatã dincolo ºi mult
deasupra meºteºugului te încântã, te farmecã ºi te
face sã admiri mult mai mult un fel de candoare, o
prospeþime a versului, curat ºi adresat din inimã
cititorului. Asta nu mai este o tehnicã a scrisului, ci
este doar fiinþa  profundã a autorului, cel care se

POEZIA LUI HARRY ROSS
DINCOLO DE CUVINTE

una în destinul sãu, portretele Lia-
nei Saxone-Horodi sunt unele
dintre acelea, nu foarte multe, pe
care privindu-le, ai impresia cã
personajul îþi este cunoscut de o
viaþã, cã îi ºtii povestea ºi nici nu
te mirã sã-l reîntâlneºti, pentru cã
doar cu câteva clipe înainte aþi
vorbit despre una-alta. Aceasta îþi
este convingerea deºi priveºti
chipul unor maeºtri imortalizaþi de
talentul dar ºi de dragostea artis-
tei sau doar la ochii, acum veºnic
surâzãtori, ai unei bãtrâne care ºi-
a îndeplinit cu cinste rolul în
aceastã viaþã. Nu ºtiu dacã acest
lucru se va întâmpla vreodatã, dar
mi-aº dori sã aflu cã, undeva în

lume, portretele Lianei au devenit
obiect de studiu în Academiile de
Arte.

Spre norocul nostru toate
acestea pot fi admirate în prezent
într-un recent album, realizat prin
contribuþia graficienei Tami Sinar
precum ºi a artistului fotograf Ariel
Warhaftig, o reuºitã tehnicã ºi
artisticã, unde sunt adunate ope-
rele acestei încântãtoare dar ºi
neliniºtitoare artiste. Albumul mi-a
fost dat în dar, nici nu se putea
altfel, cu ceva timp în urmã ºi, în
modul cel mai plãcut cu putinþã,
mi-a schimbat întregul program
de viaþã. Nu regret, era oricum
plin de sâcâieli zilnice acest

program, mai ales cã schimbarea
îmi oferã un bun prilej de a privi
reproducerile ºi de a mã gândi la
sensurile de multe ori ascunse
dar nu neapãrat ocultate ale
lucrãrilor. Nu ºtiu dacã înþeleg
totul aºa cum a fost spus prin lim-
bajul culorilor, însã ceva se pro-
duce între mine ºi Liana. Ne înþe-
legem, într-o lume în care acest
fapt profund omenesc pare mai
mult de domeniul imposibilului.
Poate cã acei care gândesc altfel
ar trebui din când în când sã des-
chidã albumul sau sã viziteze
galeriile unde expune Liana
Saxone-Horodi.



relevã cititorului, deschis, fãrã ascunziºuri, sau false
destãinuiri. 

Este impresionant modul în care poetul reuºeºte
un adevãrat tur de forþã redând în câteva versuri
istoria multimilenarã plinã de cumplite încercãri a
unui popor ºi, schimbând foarte subtil o sintagmã
arhicunoscutã, sã arate adevãrata tãrie a acestuia,
esenþa dãinuirii lui prin valul vitregiilor cu pãstrarea
valorilor tradiþionale ºi a amprentei culturale: „Îndo-
iala ne macinã, rãnile ne dor/ªi totuºi privim
înainte, în viitor/Unde speranþa este regina
tuturor/Iar noi poporul ei ales”. (Am venit din
frig). În contextul în care, autorul are un amarnic
reproº la adresa unui prezent mult sub valoarea
trecutului: Prezentul e sleit de puteri/Mai furã câte
o firimiturã/Din trecutu-i falnic/Sã-ºi facã pofta la
întâiul praznic. (Istoria), deºi ne spune, cam ca un
secret, cã pentru a depãºi toate aceste necazuri
inerente ale vieþii este nevoie, în primul rând, sã ne
autodepãºim: Poate mã rãtãcesc printre munþi de
prostie/ªi-n vãi umplute cu gunoaie/Apoi urc
senin o treaptã/ªi altele dupã, spãlate cu apã de
cleºtar (Scad ºi cresc).

Folosindu-se de o subtilã autointerogaþie H.R. ne
face ºi pe noi cititorii sã ne punem aceeaºi între-
bare: Mã privesc în oglindã ºi nu pot sã cred/cã-
s eu, încã trãiesc,/În timp ce alþii veºnicia ºi-o
dorm/În cimitire (Autoportret) ºi deºi prevestirile-i
sunt sumbre: Lumea zice cã rãul de mâine/E deja
în prag/Altfel nu se poate, Dacã priveºti la
urgiile/Încrustate în timpuri (Prevestiri) îºi oferã o
razã de luminã lãsându-se sedus de frumuseþea
amintirilor: Îþi mai aminteºti oare/De acele nopþi
uscate/În care muream de setea trupului tãu?
(Încã te doresc), sau: Zbor neîntrerupt ne-a fost
iubirea:/Tumult, urcuº pe piscuri, prãbuºiri în
vãi/Ne mai pasc amintiri, palate de visuri,
Câmpuri de margarete, ciripit de pãsãrele, do-
rinþe nemãsurate, un deºert de tãceri (Zbor
neîntrerupt). Ne spune cã sunt dureri mai presus
de ceea ce înseamnã pentru noi toþi durere: Eºti
pierdut în propria-þi fiinþã/Strãbat singur/Pãdu-
rea, altãdatã gemând de lume (Unde sânt ceilalþi)
ori: Geniile pleacã/Nerozii rãmân/Urât miroase
lumea/Condusã de neluminaþi stãpâni (Când
stelele se sting) Dar Harry Ross nu este un
defensiv ºi nici nu se refugiazã într-o melancolicã
detaºare: Pãcat cã primãverile sunt atât de
rare/ªi atât de scurte/Omul are nevoie de
perpetue renaºteri/Ca ºi natura (Altã primãvarã).

Recunoaºte cu un impresionant simþ critic, dar ºi
cu mult umor: Poetul spune tot ce-i trece prin
minte/Uneori isteþimi, metafore sublime/alteori
tâmpenii ce sunã foarte bine (Versul alb) ºi te

îndeamnã la sinceritate aºa cum o face ºi el:
Zâmbeºte-mi, dar nu din vârful buzelor/ci din
adâncul inimii (Zâmbeºte-mi) rostind un adevãr
profund pe care, din pãcate, îl ignorãm cu incon-
ºtienþã: Cine ar crede cã-n fiecare din noi/Existã
o bucatã de cer/Cu stele în culori, fel de fel
(Cerul din om)…

În ultimã instanþã, volumul Când stelele se sting
deºi pare a cuprinde un numãr de poezii, 97, este,
în ansamblu, o operã bine articulatã din toate
punctele de vedere, un summum unitar, într-o logicã
perfect coerentã în care cititorul gãseºte ceea ce de
multe ori cãutãm în mod zadarnic: unitatea în
diversitate. Poeziile lui Harry Ross sunt expresii ale
iubirii în sensul cel mai larg cu putinþã (prioritarã
fiind iubirea faþã de semeni), retorice, interogative
spre cele mai adânci sensuri ale existenþei, nu de
puþine ori ironice, sau de o impresionantã duioºie.
Deci cititorule, nu-þi rãmâne decât sã-þi bucuri ochii,
searã de searã, cu aceste minunate bijuterii intelec-
tuale ºi poþi fi sigur cã a doua zi vei vedea lucrurile
din jurul tãu într-o altã luminã. Mai purã! Meritã!
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O CARTE CARE AR TREBUI
SĂ NE DEA DE GÂNDIT

În urmã cu puþin timp am avut
fericitul prilej de a citi o carte care
m-a pus pe gânduri. Este vorba
despre volumul Karin, mon
amour, a cunoscutei scriitoare
Francisca Stoleru prefaþat de
criticul Ioan Holban din Iaºi. Car-
tea mi-a fost dãruitã cu acea
generozitate specificã sufletelor
mari însã ar fi nedrept sã nu o
amintesc aici ºi pe minunata
Liana Saxon-Horodi cea care a
fãcut posibilã „întâlnirea” noastrã.
De altfel, coperþile exterioare ale
cãrþii prezintã, foarte inspirat ºi în
directã legãturã cu tema princi-
palã a întregii naraþiuni, douã din-
tre picturile acestei fermecãtoare
magiciene a penelului

Evident, mi-am pus întrebarea,
dacã a discuta despre aceastã
carte a cãrei autoare este un
nume de referinþã în literatura de
limbã românã, iar prefaþatorul o
personalitate a criticii literare, nu
este un act de ireverenþã sau
chiar inutil. Ca argument pentru
atitudinea mea am doar nevoia
irepresibilã de a vorbi ºi cu alþi
posibili cititori despre o lucrare
cum nu prea întâlneºti în mod
frecvent, foarte interesant alcã-
tuitã, dacã ne referim la tehnica
literarã, dar ºi prin modul admi-
rabil în care curge firul narativ,
fãrã sincope sau forþãri, fãcându-
te pe tine, cititorul, sã simþi cã te
afli în mijlocul acþiunii. Tehnica
literarã aº numi-o „puncte de ve-
dere” fiindcã personajele princi-
pale, mai multe femei, de vârste
diferite aflate în relaþii de rudenie
sau prietenie, cu experienþe de
viaþã plasate cam pe întreg mapa-
mondul, îºi exprimã trãirile ºi
pãrerile despre câteva eveni-
mente pe care, într-o anumitã
perioadã de timp, le traverseazã

împreunã. În afara relaþiilor de tip
personal, între ele mai existã o
legãturã de tip social. Fac parte
din intelectualitate. Aici se impune
însã o lãmurire. Spre deosebire
de multe alte situaþii, intelectuali-
tatea evreiascã nu este, cum se
întâmplã de obicei, o elitã sau un
segment social, ci o majoritate re-
prezentativã. Iar aceastã majori-
tate, foarte motivatã ºi perfor-
mantã în plan profesional, dis-
cretã ºi decentã, având rãdãcini
puternice în cultura tradiþionalã
dar ºi în marea culturã a mapa-
mondului, impune un respect
absolut necesar, spre deosebire
de conceptul general de intelec-
tualitate care trimite, nu de puþine
ori, spre o elitã cam prea zgomo-
toasã ale cãrei relaþii conflictuale,
de cele mai multe ori induse arti-
ficial, fac deliciul mediilor culturale
ºi nu numai. 

Deci, cartea de faþã ne aduce,
cu multã inteligenþã ºi subtilitate,
în intimitatea de gândire a unor
femei intelectuale. Autoarea, de
profesiune medic, dã persona-
jelor sale acea abilitate dusã cãtre
perfecþiune de a observa lucruri ºi
situaþii pe care, de regulã, le
ignorãm, dar ºi capacitatea aceea
absolut mirabilã prin care numai o
femeie poate sã descrie o situa-
þie, sau un caracter, fãcând refe-
rire la un aparent banal detaliu de
vestimentaþie, parfum ori coafurã.
ªi, prin acest fel unic de a pre-
zenta o lume, vã asigur cã avem
multe de învãþat de la personajele
femei ale cãrþii, poate la fel de
multe ca ºi de la înþeleptele lor
abordãri ale unor situaþii conflic-
tuale în care noi bãrbaþii am avea
tendinþa de a strica totul, deve-
nind agresivi. 

Desigur cartea ar deveni

cumva dezechilibratã dacã în po-
veste nu ar exista ºi bãrbaþi. Fran-
cisca Stoleru nu cade într-o
capcanã de tip excesiv feminist ci
aºeazã cu multã înþelepciune în
dreptul fiecãrei femei ºi un bãrbat.
Cu relaþiile fireºti dintre un bãrbat
ºi o femeie mergând de la iubire,
tandreþe ºi extaz, la disperare,
tristeþe sau durere. Astfel romanul
se prezintã foarte interesant ca
intrigã, indiferent de cel care
citeºte, iar lectura devine plãcutã,
vie ºi interesantã pentru orice
vârstã a cititorului, fiind ºi asta o
remarcabilã realizare a autoarei.

Acþiunea cãrþii începe ºi se
terminã cu o nuntã. Nu întâmplã-
tor ºi nici în stilul filmelor de
sâmbãtã seara, deoarece autoa-
rea cunoaºte ºi chiar ne introduce
în misterul cosmic al unui ase-
menea eveniment. Chiar dacã o
face cu o finã ironie la adresa
unor tradiþionaliºti care danseazã
în ritmuri antrenante îmbrãcaþi cu
þinutele strãvechi din mãtase
neagrã purtând uneori cãciuli din
blanã de samur la temperaturi cu
totul diferite faþã de cele din
locurile de origine, ºtie cu precizie
cum sã ne prezinte sentimentele
de bucurie, dar ºi de grijã, uneori
chiar umbrite de o undã de tris-
teþe, fiindcã ce altceva este nunta
decât un sacrificiu absolut nece-
sar perpetuãrii vieþii. Iar acest
lucru, cel mai bine îl ºtiu, evident,
femeile. Descrierea ceremonia-
lului cu care este înconjuratã
mireasa, actul cununiei ºi ceea ce
se petrece în spaþiul rezervat, în
spiritul tradiþiei, femeilor, duce cu
gândul la strãvechile mistere ale
acestui ritual. Totul cu acea
delicateþe ºi sensibilitate de care
sunt capabile, o spun chiar dacã
mã repet, numai femeile. În
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context, tehnica punctelor de
vedere aduce în atenþia cititorului
experienþele personajelor princi-
pale, derulate de-a lungul tim-
pului. Unele nu tocmai fericite,
altele calme ºi pline de duioºie, în
fine, aºa cum este viaþa în ge-
neral. Poveºti credibile, desprinse
din realitate, interesante ºi pline
de învãþãminte. Totul, cu o sin-
gurã condiþie! Sã fii atent la text,
dar ºi la caracterul personajelor. 

ªi, poate, cã dacã ne-am lua
numai dupã aparenþe sau dacã
am citi superficial aceastã carte
am rãmâne doar cu senzaþia cã
am citit o carte agreabilã, bine
scrisã, în care, pânã la urmã,
lucrurile se terminã cu bine. Da,
dar aºa cum am spus, Francisca
Stoleru este o scriitoare cu o
personalitate puternicã, reliefatã
de un stil autentic, având un tip de
scriere care, departe de a fi facil,
ridicã probleme tulburãtoare de o
dureroasã actualitate ºi impor-
tanþã. Dacã am reduce carte la
numai o paginã am vedea, cu
surprindere, cã, dincolo de nara-
þiunea propriu zisã, am obþinut un
cutremurãtor eseu la adresa into-
lerabilitãþii, a dorinþei bolnave de a
stãpâni prin urã, prin fanatism ºi
groazã, despre nevoia patologicã
a unor indivizi de a perverti sufle-
tele oamenilor motivând cã le sal-
veazã de la pierirea în focul
veºnic. Aceºti semãnãtori de urã
ºi dezbinare, care distrug chiar ºi
acolo unde dragostea ar trebui sã
clãdeascã, aceºtia sunt de fapt
scopul real al acestei scrieri. ªi
aici, trebuie sã recunosc, autoa-
rea face acest lucru fãrã încrân-
cenare, ba chiar cu o tristeþe care
se transmite dincolo de cuvinte ºi
devine un avertisment adresat
nouã tuturor pentru a ne pãzi de
rãul ce se ascunde perfid sub
aparenþa unor idealuri nobile.
Sigur, în carte,  acest aspect este
transferat cãtre un grup ultra-
ultra-religios pe care însã dupã
ritualuri ºi atitudini nu-l putem

încadra decât într-o tipologie
contrarã oricãrei religii fireºti care
ne învaþã despre iubire ºi iertare.
În fond, din partea autoarei avem
un exemplar exerciþiu de subtili-
tate, în care, printr-un presupus
grup restrâns este prezentatã
realitatea unei lumi care de milenii
se lasã cotropitã de o urã iraþio-
nalã cauzã directã a nefericirilor
prin care mai ales evreii au trecut
în toatã istoria lor. 

Precum vedeþi nu am citat nici
un nume al vreunui personaj din
aceastã carte, deºi onomastica
este deosebit de bogatã ºi plinã
de semnificaþii, intenþionat,

fiindcã, presupunând cã nu am
înþeles mesajul cãrþii ºi voi greºi la
rândul meu, exact numele meu ar
putea fi subiectul urmãtoarei po-
veºti despre rãtãcirile marcate de
triumful rãului. Un teribil avertis-
ment, însã autoarea, deloc fata-
listã, spre marea ei laudã, ne
spune ºi cum putem ieºi de sub
acest, aparent implacabil, bles-
tem, aºa cum a ieºit ºi acel tânãr
admirabil, temporar fragilizat ºi
sufleteºte traumatizat de partici-
pãrile la rãzboi unde îºi pierduse,
printre altele, ºi pe cel mai bun
prieten.  

Cum? Citiþi ºi veþi afla! Meritã!
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Chapitre 5
Le Groupe Calafat

Le retour à Rome fut mis à l’écart par Le Ministre des
Affaires Extérieures. Rome se trouvait désormais occupée
par les troupes hitleristes. Quelques jours auparavant
Badoglio et le Roi réussirent à fuir vers la zone de Pescara,
sur la côte de la mer Adriatique. Ils gagnèrent la zone libérée
à Brindisi, qui tombât une journée avant leur arrivée Les
événements se succédèrent rapidement. En Italie les comités
de citoyens, contrôlés par des communistes à la solde de
Staline, faisaient la pluie et le beau temps. Dans la zone
délivrée par les Alliés un Gouvernement militaire s’occupait
de l’administration. Badoglio et le Roi avaient mis sur pied un
gouvernement-fantoche qui n’impressionna personne.
Mussolini fut libéré par un commando S.S., d’une manière
exceptionnelle le l2 septembre, et forma un nouveau
Gouvernement pré du Lac Cuomo. L’Italie devint le théâtre
d’une guerre sans merci. Une fois chez elle, Mioara fut
informée qu’une Conférence avait eu lieu à QUÉBEC.Furent
au rendez-vous les autorités canadiennes, les émissaires de
l’Empire britannique. Elle prit fin le 24 août. Au même moment
Churchill se trouvait aux E.U.A., à HYDE Park pour une
rencontre avec Roosevelt. Le 3 septembre, l’attaque générale
contre l’Italie commença. DE graves événements se
poursuivaient sans relâche, aux moments mêmes ou les
amies de Mioara étaient plongées dans des affaires
personnelles.

Mioara et Puica comptaient les jours qui leur restaient
pour un repos bien mérité à Bucarest. Puica décrocha
l’appareil téléphonique à pied et sonna Lara.

„Bonjour, ma petite ! Me voilà à Bucarest.’’
„Que se passe-t-il, Puica ?’’ chanta d’une voix cristalline

Lara
„Nous y sommes depuis quatre jours. Nous resterons

encore trois. Je te raconterai tout, mais à la première
rencontre possible. Es-tu libre ?’’

„Même ce soir. Je peux te rejoindre à la hâte, ou, voulez-
vous venir chez moi ?’’

„Je préfère te rejoindre demain soir. Mon petit Andrei a
besoin de moi. Je ne l’ai pas vu depuis mon arrivée.

L’ordonnance de papa le pris en charge et sauva la situation.
Il nous fera grand plaisir de t’accueillir chez nous demain.
Demeures-tu non loin du marché Sf.Gheorghe ?’’

„Je connais votre adresse. Je viendrai à six heures. Je
fermerai mon bureau de consultation une heure d’avance.
Normalement je le ferme à sept heures. Nous, nous reverrons
demain. D’accord ?’’

„Oui. A demain, Lara. Ma mère te salue. Eracle, aussi !.’’
„Le temps passe inaperçu, claironna Mioara, assise dans

un fauteuil confortable, un verre de cognac à la portée de la
main. Les événements se succèdent à un rythme infernal.
L’Italie est sur les genoux, les Allemands aux abois, les
Japonais marchent comme des homards de reculons, mais,
nous, nous ne savons encore pas, sur quel pied danser’’

„Belle-mère, intervint Eracle, il est curieux que le groupe
Dolj, sans liaison avec le monde extérieur, sans être pris au
sérieux par le pouvoir central, à l’ombre même de Maniu, qui
se prétend omniscient, avait prévu le déroulement du conflit.
Comment peut-on expliquer cette affaire ?’,

„Partiellement, tu en as raison. Des contactes avec
l’étranger ils ne les ont pas eu directement. Le Khan Stefan
les a mis au courent de la situation. Basée sur des faits vécus.
Salomon, l’homme à deux visages, amène des nouvelles de
la source même. D’autre part, Einstein, découvrit des lois
universelles par des calculs mathématiques seulement. Il se
fia aux chiffres et à sa logique.’’

„Je le savais. Toutefois, je présume que la raison entreprit
sur le sentiment et ils ressentirent les événements comme
personne d’autre. Nous regardons le déroulement de la
guerre et nous nous rendons compte que tout a été prévu
dans les moindres détails…deux ans avant que la vérité nous
saute aux yeux.’’

„Etait-tu au courent des activités de Chantal ?’’
„Pour quelle raison me le demandes-tu ?’’
„Elle nous en cache bien des choses…Demain, Lara sera

des nôtres. L’amie de maman ou la protégée de papa qui en
profite bien de la situation.’’

„Vous, vous comportez curieusement…laissez-là en paix,
Lara. Vous, vous mêlez à ses problèmes personnels.
Pourquoi la faire chanter ? Je trouve ça dégueulasse !’’

„Nous ne l’avons pas invitée pour cette raison. Les discus-
sions glisseront sur la pante des confidences réciproques.
Paroles de femmes, des plaisantes révélations…Veux-tu
qu’on parle de guerre ? J’en ai marre,’’ dit Mioara.

„Tu gardes pour toi les secrets de la journée passée ?’’
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„Aucun secrét. J’ai visité quelques amis. Comme moi, des
blessés de guerre. Nous avons parlé de choses sans importance.
Certains d’entre eux sont épouventés..D’autres ne prennent plus
rien au sérieux. Ils s’en foutent de tout.’’

„Est-tu au courent que Chantal a été retenue à Bucarest et
qu’elle ne rejoindra plus son mari à Rome ?’’

„Oui. Rome est aux mains des Allemands. Je l’ai su hier. Je ne
me tiens plus au courent des événements trop déplaisants…’’

Andrei, le garçon de Puica et d’Eracle, avait atteint un an
seulement. Blond, des yeux noirs, une bonne combinaison de
qualité… Il s’ennuyait de l’absence prolongée de sa mère. Dès
qu’il entendit sa voix commença à crier à tue-tête ! L’ordonnance
fut obligée à sortir de sa pièce, qui se trouvait au sous-sol, et
l’amena chez Puica

„Je m’excuse, baronne Puica. Ne vous en offusquez pas. Sa
place est à vos côtés tant et aussi longtemps que vous vous
trouvez chez vous..

„A-t-il été sage ?’’
„Je n’en demandais pas plus. Il m’a parlé en sa langue

internationale. Très bien pour son âge. Je le trouve même
surprenant. J’en avais l’impression qu’il est âgé de trois ans,
tellement il est surdoué.’’

„Il se rassemble avec mon père, le général. Il a de quoi se
vanter, qu’en 

„Si vous n’avez pas besoin de mes services, en toute vérité, je
vais sortir penses-tu ?’,,Oui, madame. Le général ne donne pas sa
place. Et il me traite comme un des siens…Non pas en
ordonnance…’’

„Une ordonnance n’est qu’un soldat, comme lui-même.
Napoléon ne fut-il pas caporal avant d’assumer le titre de général

et après celui d’empereur ?’’
„Monsieur le général a, lui aussi, la veine d’un chef. Un bon

chef. C’est la cause de mon admiration pour lui.’’
„Si tu le veux, tu peux aller en ville pour détendre tes nerfs.

Nous, nous débrouillerons toutes seules. Qu’on ne manque pas
d’eau chaude, s’il te plait, Ioan !’’

„La fournaise, le nom que donne le général à la chaudière
allemande, s’auto alimente avec du fuel. Il n’y a pas de problème.
Tout va bien. Cet engin s’arrête seulement quand l’eau a atteint le
degré de chaleur désiré. Dans les derniers cinq ans il fut arrêté
une seule fois : quand le général changea le pulvérisateur. Votre
père l’appelle NOZEL,c’est-à-dire nez…’’

„Oui. C’est le mot anglais.’’
„Mais il est de fabrication allemande.’’
„Le général a fait ses études en Angleterre. A Londres. Il se

spécialisa en administration. Il en garda les habitudes, comme on
dit en ville. Une bière froide ne me ferait pas du tort. Une rencontre
avec des collègues de métier, des ordonnances comme moi-
même, me ferait du bien. Personne n’est plus chanceux que moi,
mais chacun avec son propre sort. N’est ce pas ?’’

„Tu peux en disposer immédiatement. Je te remercie pour
m’avoir gardé le petit.’’

Mioara avait entrepris sa besogne avec assiduité.
„Puica, as-tu des préférences au sujet des mets pour

demain?’’
„Ne te compliques pas, maman. Prépares des mititei et

laisses-les au frigo. Nous les ferons griller sur du charbon de bois.
Tout juste avant de les goûter. Un vrai délice pour nos palets
nobles…Des ?ufs de carpes, à la roumaine, une soupe aigre et
pour le dessert une tourtière aux pommes avec de la crème
fouettée…N’oublies pas que nous avons des pommes, des poires
et des raisins. Ça suffira. Du vin, en as-tu ?’’

, Bien sûr. Ton père n’oublie pas d’en garnir sa cave à vin avec
les meilleurs crus. Je servirai du rouge de Vrancea. Et un jaune
gras, pour dessert’’

„Très bien, maman. Je m’occuperai du petit. Je dois le baigner
et le mettre au lit. J’espère qu’il s’endormira à brève échéance.
Pour qu’on passe une bonne soirée !’’

Eracle lisait les dernières nouvelles dans le bureau de son
beau-père. Il essayait de bien comprendre ce qui se passait sur le
Front. Quand il retourna à la cuisine, ou travaillait Mioara, il pris
place sur une chaise pré d’un coin de la table.

„Je pense à votre mari, ma chère belle-mère. L’ennemi nous a
reculés vers notre frontière. Il se trouve à une centaine de km de
Perekop. Dans deux-trois mois, au plus tard, la Crimée sera
isolée. Le général nous a prévenu que nous ne pourrons tenir
longtemps et que l’isthme de Perekop, une fois perdu, lui-même
se trouverait à l’étroit. Combien de temps prendront les Russes
pour s’attaquer à Sevastopol ? Nous courrons un désastre de
l’ampleur de celui de Stalingrad.’’

„Nous avons trop de soldats, tous de l’infanterie. Nous
manquons de vaisseaux pour les évacuer en toute sécurité. Notre
flotte de guerre est faible. L’aviation soviétique a repris du poil sur
la bête. Les Allemands auraient pu nous fournir de l’armement
lourd, selon les ententes négociées de bonne foi par Antonescu.
Ils n’ont pu tenir promesse. Ils perdirent la Sicile et perdront l’Italie
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tout entière. Pour les mêmes causes ont-ils perdu la bataille de
Stalingrad. Nos divisions, éparpillées sur une interminable ligne de
combat, ne reçurent aucun armement lourd. La tactique
allemande, égoïste, nous entraînait dans la lutte pour, ensuite,
nous laisser de nous débrouiller par nos propres moyens.’’

„Ils en souffrent bien les conséquences. Pour sauver sa peau,
le général sera obligé de prendre la poudre d’escampette, pour ne
pas tomber entre les mains des soviétiques. Je sais que ça ne lui
plaira pas, mais il n’est plus prêt à sortir les châtaignes du feu pour
Antonescu.’’

„De toute façon, l’idée même de perdre la guerre me fait frémir
de douleur. La vie en est un cauchemar. Nous sommes au pied
d’un écrasement général.’’

„Gardes tes esprits sains, car ces peurs nous hantent en
légitime défense. Il est plus facile de parler que de faire face aux
réalités, mais nous n’avons pas de choix. Nous vivrons et verrons
les conséquences. Comme le disait la Khanne, nous devrons vivre
au jour le jour. Comprends-tu, ma chère Puica ?’’

„Mais nos souffrances peuvent-elles se poursuivre pour
combien de temps encore ?’’

„Jusqu’au moment ou les eaux se clarifieront d’elles-mêmes.
Elles sont très sombres actuellement.’’

„Ça dépend qui ira au fond le premier, pour laisser sa place à
d’autres dans les eaux limpides…’’

Ils prirent le temps pour un léger souper vers neuf heures du
soir. Après avoir écouté les mauvaises nouvelles, elles se
couchèrent. Ioan revint tard dans la nuit, car, à trois heures il entra
dans sa chambre sur le bout de ses pieds en se déchaussant à
l’entrée de la maison Comme d’habitude il était à son poste à sept
heures en attendant les ordres de la patronne.

La famille se réveilla vers onze heures du matin Une sorte de
vengeance sur le surmenage de la semaine. Le repas du midi fut
simple. Des grillades sur charbon de bois accompagnés d’une
salade balkanique. Puica servi en dernier des crêpes au miel
d’acacia et un café turc. Après midi à la demande d’Andrei
s’arrêtèrent dans le jardin public Cismigiu. Le plus vieux parc
naturel datant des premiers jours de la ville portant le nom d’une
fontaine coumane, dont le propriétaire n’était nul autre que Bucur
Ciobanul ou Bucur le berger en langue coumane. Andrei fit à sa
tête sous la surveillance de l’ordonnance. Les grands profitèrent
du kiosque pré du lac central pour fumer une cigarette Bucegi et
de siroter un café ersatz allemand avec de la crème. Eracle eu le
privilège de conduire l’auto du général avec une dextérité
accomplie. Il réussit à la garer sur Schitu Magureanu, pas loin de
la maison de Leucutia, l’homme vivant dans l’ombre de Maniu
pour les problèmes financiers A six heures du soir ils rentrèrent
chez eux. Quand Lara sonna à la porte d’entrée tout était déjà
dans l’ordre habituel, la table mise et le trio prêt à accueillir l’invitée
de marque. La doctoresse parqua sa petite voiture sport, un
inoubliable souvenir de son amant Carol II. Elle l’avait garée dans
la cour de l’immeuble de style rococo La voiturette sport, de
couleur rouge foncé, était entretenue scrupuleusement. Un
décapotable sport sans la puissance d’un vrai engin de course. Ce
bijou sur quatre roues faisait mourir d’envie beaucoup de
passantes dans les journées ensoleillées quand elle brillait comme
un météore. En ouvrant la porte Eracle souri sous cape.

„Bien venue, Lara. Mioara est impatiente de te recevoir. Nous,
aussi.’’ Il l’embrassa candidement. Entres. Je prendrai soin de ton
pardessus et de ton petit chapeau. Voilàààà ! C’est fait. Les fem-
mes sont dans le dortoir principal. Tu connais bien le chemin…’’

„Bonsoir, Eracle. Il s’est écoulé un bon bout de temps de notre
dernière rencontre. Exactement neuf mois. Assez pour en
concevoir avec Puica un autre héritier. Qu’en penses-tu ?’’

„Tu essayes de me traiter par-dessus la jambe ou de te payer
ma tête. Tu as l’impression que je ne me suis pas encore
rétablit…’’

„Du tout, mon cher. Je vois que tu es en pleine forme Et je suis
contente pour toi. Nous, nous reverrons à table. Je monte en haut
pour un brin de cosette. Un moyen d’aiguiser l’appétit.’’

Elle monta les escaliers deux marches à la fois. Comme une
lycéenne! Elle en avait l’air. Son corps soutenait les traits d’une
jeunesse…qui ne cédait pas sa place. Elle faisait tourner bien des
têtes sur son passage. Mioara et Puica l’embrassèrent affectueu-
sement. Sans tarder, Lara prit l’offensive.

„Vous arrivez à Bucarest le lendemain du départ du général…
Complotez-vous quelque chose ou non ?’’

„Voilà, la curiosité te tracasse, ma chère. Mais pourquoi ?
Demanda Puica.

„Tu es bien au courent du séjour de mon mari, ici ?’’
„E m’excuse, mais il ne m’a jamais prévenu, répondu Lara. A

son retour de Calafat il a insinué le manque de temps. J’étais toute
surprise…’’

„Ce n’est pas tout, ma chère, s’engagea dans la conversation
Puica. Des rumeurs circulaient librement au sujet d’une probable
retour de la femme aux belles cuisses dans le giron du général.
Elle désire reprendre avec lui….’’

„Là je vous comprends, mes belles…et votre énervement. Ça
prouve votre amitié envers mon humble sujet ! Je vous aime. Voilà
les faits. Il ne m’a jamais mis au courent de ses intentions d’y
séjourner. Seulement après son retour de chez vous il m’a sonné
vers onze heures du soir. Il m’a prié de le voir. Il paraissait
démoralisé. Son entrevue avec les deux Antonescu ne l’a pas
rassuré. Je suis venue chez lui à minuit passé. Nous avons jasé
jusqu’à deux heures du matin. Nous avons pris une douche et le
sommeil nous a gardé dans ses bras …’’

„Et de quoi avez vous parlé ?’’
„Premièrement concernant la désastreuse situation militaire.

Nos soldats, comme les Italiens, ils ne sont pas d’humeur de conti-
nuer une bataille perdure. Ils montrent des signes de maturité.
Puisque les russes ont réussi à stopper l’offensive allemande
durant les mois d’été, quand les conditions leur étaient favorables,
le général est arrivé à la ferme conclusion que la guerre est
définitivement perdue. Tout sacrifice, dorénavant, sera lié à
l’irresponsabilité du commandement politique. Mihai Antonescu lui
a fait part des intentions du Maréchal d’entamer des pourparlers
pour y conclure une paix séparée. Et même de capituler sans
conditions préalables. Il tâtonne le terrain par des contacts secrets
avec les gouvernements de la Suisse, du Portugal, et celui
d’Espagne. Apparemment, les portes sont fermées….Aucune
réaction favorable à notre cause. Il est de notoriété publique que
les sympathies de Churchill vont vers les Grecs et les Italiens.
Nous ne sommes pas la cible de ses préoccupations.’’
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„Je trouve normale cette réaction de sa part. Ce n’est pas
l’Angleterre qui nous a aidés en l9l8, mais les intérêts de la
France. Les Britanniques ont besoin des partisans en Grèce,
Albanie et en Yougoslavie ou ils tiennent en échec 21 divisions
allemandes et 9 divisions Bulgares. Sans les sacrifices de ces
hommes Hitler aurait pu envoyer 21 divisions de plus sur le Font
de l’Ouest. En plus, en nous cantonnant dans une zone grise ils
sont conscients de l’aide indirecte apportée aux soviétiques,
lesquels attaquent maintenant les points faibles et réussissent à
repousser les Allemands vers leurs propres frontières.

Le général a déroulé une carte devant moi d’ou je pouvais bien
comprendre l’évolution des événements. Au premier juillet l943,
c’est-à-dire il y a deux mois et dix jours, la ligne de combat se
trouvait à quelques kilomètres à l’ouest de Leningrad, passait à
l’Est du lac Ilmen, continuait vers le Sud à Velikie Luki, allait
doucement vers le Sud-Est jusqu’à quelques kilomètres à l’Ouest
de Viazma, continuait à l’Est d’Oriel, contournant le Koursk par 75
kilomètres, atteignait la ligne de Biélograd à deux kilomètres vers
l’Ouest, continuait sa descente vers la rivière Donets jusqu’à
Taganrog, qui a été délivré au mois de mars l943.Au moment
même, le l4 septembre l943, il se trouve à quelques kilomètres à
l’Est de Smolensk, à deux cent kilomètres à l’Ouest d’Oriel, perdu
par les Allemands, pré de Krementchoug, qui tombera dans un
mois ou moins, s’il ne l’est pas déjà aux mains des Staline,
continue à quelques kilomètres à l’Ouest de la rivière Dniepr, en
passant par Nikopol et s’arrêtant à l’Est de Perekop. Kharkov est
tombé, Oriel et entre les deux Koursk. L’offensive allemande fut

lancée pour conquérir Koursk. Ils furent arrêtés par les Russes et
refoulés de 200 kilomètres vers Ouest. Selon le général, la Crimée
sera isolée au plus tard le mois de novembre, quand Kiev sera
délivré par les Soviétiques. Vous rendez vous compte dans
quelles conditions se sont-elles déroulées les discussions entre le
Maréchal et le Général ?’’

„Mon père nous a mis au courent, mais surtout au Groupe Dolj
du Parti National Paysan, que les Allemands, perdant la bataille de
cet été, ont perdu la guerre. C’st une question de temps. Le
Maréchal s’entête. Connais-tu ses motifs ?’’

„Oui ; au moins du point de vue du général. Antonescu mène
des entretiens secrets avec les Anglais par le Prince Stirbei. Le
général est d’avis qu’elles sont inutiles et erronées. Le Maréchal
est convaincu que les Turcs entreront en guerre et que les armées
roumaines pourraient capituler quand l’armée turque atteindra la
rive sud du Danube. Mais ce sont de simples illusions. Pourquoi ?
Parce que les Turcs ne font pas confiance aux Anglais. Ils n’ont
pas d’intérêt d’affaiblir leurs forces en sachant que Staline sera
aux portes de la Bulgarie dans quelques mois, au plus tard dans
six mois. Le Maréchal a partiellement raison, parce que, Churchill,
fait des mains et des pieds pour attirer la Turquie dans le conflit,
étant informé que Churchill ne dispose pas lui-même les forces
militaires nécessaire, et que Roosevelt, d’autre part, s’oppose
énergiquement de percer dans les Balkans…’’

„Chère Puica, tout ce que tu as raconté est une fresque réelle.
L’insuccès de Churchill d’attraper l’aide turque est un mauvais
présage pour nous. Le Maréchal fait fausse route. Deuxièmement,
le rêve d’Antonescu que les Anglo-Américains cesseront la bataille
avec Hitler pour stopper les Russes aux frontières de la Pologne
ou de l’Allemagne, ne tient pas. Les décisions ont déjà été prises
avant l’assaut de la Sicile et de l’Italie. C’est la France qui est dans
la mire immédiate des alliés. Les Russes en demandent un
deuxième Front depuis trois ans. Pour quelle raison ?’’

„Mon opinion, entra en discussion Mioara, est que Staline
désire affaiblir les Alliés et les retenir dans l’Ouest afin qu’il puisse
avoir main libre dans les Balkans, en Pologne, en Autriche, en
Hongrie, en Roumanie, en Finlande et les Pays Baltes. Même
Churchill se trompe à ce sujet, car il est préoccupé de ses autres
problèmes.’’

„Les conclusions ? Les voilà : Staline se méfie d’une entrée en
action de la Turquie, car il perdrait l’occasion de s’emparer de la
Roumanie. Churchill cédera à Staline notre Pays, car il s’intéresse
en premier pour la Grèce et l’Italie. Pour des motifs sentimentaux.
Il y passait bien de temps pour des vacances, faisait de la
peinture, buvait son cognac et se reposait. Ses termes avec le
Duce étaient bons. Sans la déclaration de guerre de Mussolini les
Britanniques auraient continu à avoir de bonnes relations avec les
Italiens. L’Italie aurait pu se situer dans une meilleure posture
économique. Roosevelt est bien intéressé à laisser nos Pays entre
les mains soviétiques afin de les affaiblir de l’intérieur, mais, ça, au
détriment et au prix de millions de victimes innocentes de nos
populations et de la misère durant des dizaines d’années.
Roosevelt est un grand homme d’Etat, mais qui, pour nous, les
Européens de l’Est, il ne professe aucune pitié, aucune
considération et aucun intérêt. Comment expliquer l’aveuglement
du Maréchal, du roi, ainsi que celle de l’opposition ?’’
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1701. Paradisul sau infernul sunt douã modalitãþi de a privi aceeaºi patimã cu nume de iubire.
1702. Patima este noutatea cea mai veche a acestei existenþe prin care cunoaºtem lumea pãcãtuind ºi pãtimind.
1703. Câtã patimã se aflã în strigãtul surd al ochilor marilor iubiri?
1704. Priveºte ºanþurile palmelor celor care pãtimesc ºi vei afla pe unde curge fluviul patimilor speranþei acestora.
1705. Noaptea ºi cuvintelor dorm uneori dar nu ºi patimile florilor din sufletele noastre care mai sperã în
nemurire chiar ºi toamna.
1706. Suntem flacãra patimii iubirii divine care ne-a creat.
1707. În cenuºa patimii nu te vei regãsi niciodatã învingãtor.
1708. Libertatea este mai înainte de toate patima convertitã la speranþã ºi visare a gândului.
1709. Aminteºte-þi cã patima nemuririi este eternitatea.
1710. Patima orizontului este dorinþa de a nu fi cuprins vreodatã de cãtre privirile reci ale morþii care-l vor
încremeni forþându-l sã nu mai alerge niciodatã.
1711. În faþa patimii acestei lumi de a trãi sã nu speri niciodatã în nemurire decât în iluzie, moarte ºi Destin.
1712. Jocul patimilor este cel mai periculos joc al Iluziei Vieþii fiindcã se apropie cel mai mult de adevãr ºi odatã
cu acesta de realitate.
1713. Sinele nostru se reduce la patimile noastre ºi la neant.
1714. Urma patimii Lui Dumnezeu este Cuvântul precum urmele patimilor noastre sunt gândurile.
1715. A refuza sã înþelegi patima înseamnã a refuza sã redevii tu însuþi.
1716. În lumea patimilor împãrat trebuie sã fie pãcatul.
1717. Diversiunea patimilor stã în unicitatea pãcatului originar iar al pãcatelor în unicitatea patimii primordiale de
a iubi!
1718. Dacã vrei sã înþelegi sensu existenþei tale îngenuncheazã la tãlpile propriilor tale patimi.
1719. Patima este pridvorul de unde visul poate privi Adevãrul Absolut devenind Iluzie a Vieþii.
1720. ªi timpul pãtimeºte pierzându-ºi vremea la zarurile pãtimaºe ale sorþii de a fi dator cu o moarte.
1721. În sufletul patimii nu are ce cãuta vremurile pierdute la ruleta hazardului de cãtre Timp.
1722. Oare pot exista îngeri fãrã patima iubirii?
1723. În urma patimii Iluzia Vieþii primeºte sens descoperind iubirea.
1724. Victoria este deseori patima deºertãciunii.
1725. În inima  dorului doar patima poate fi înþeleasã.
1726. Patimile nu-ºi vor cere niciodatã scuze fiindcã ar trebui iertat Dumnezeu.
1727. Patima iubirii ºi a urii este quintesenþa lumii.
1728. Patima este o strãfulgerare de Destin în ochii pierduþi din singurãtatea Timpului pierdut din noi.
1729. Dacã ar fi o înþelegere între patimã ºi moarte lumea nu ar mai fi o mare deºertãciune.
1730. Patima este amvonul din care viaþa cântã imnul iubirii ºi al urii, murind cu fiecare clipã în eternitatea morþii.
1731. Nimeni ºi nimic nu va putea înlãtura patima din sângele pãcatului originar fiindcã i-a dat acestuia viaþã.
1732. Nu-þi irosi patimile clipelor vieþii pãtimind prin uitarea de tine însuþi.
1733. Patima speranþei este viitorul.
1734. Patima iubirii este absolutul.
1735. Patima fericirii este împlinirea.
1736. Patima puritãþii este seninul fãrã de norii aducãtori de furtunã.
1737. Patima lirismului este poezia.
1738. Patima naºterii este necesitatea.
1739. Patima morþii este uitarea.
1740. Patima vieþii este amintirea.
1741. Patima divinitãþii sunt îngerii adevãrului.
1742. Patima oboselii este înfãptuirea unui trecut.
1743. Patima patimii este pãtimirea.
1744. Patima frumuseþii este înstrãinarea de tot ce devine vechi ºi perimat.

Culegere
de înţelepciune

(urmare din numãrul trecut)



1745. Patima marilor iubiri este strãinul din noi.
1746. Patima aspiraþiei este amintirea propriului viitor.
1747. Patima dimineþii este rãsãritul viitorului adormit de noapte.
1748. Patima zilei stã în noaptea cuibãritã în sufletul ei adeseori.
1749. Patima nopþii este timpul care-ºi aminteºte de întunericul sensurilor propriilor sale clipe eterne.
1750. Patima timpului este furtuna amintirii care-i poate rãvãºi întregul viitor.
1751. Patima spaþiului stã în deºertãciunea propriilor sale depãrtãri din sufletele noastre.
1752. Patima drumului este nesfârºirea.
1753. Patima muzicii stã în suferinþa transformatã de iubire o mare fericire.
1754. Patima înþelepciunii este instinctul.
1755. Patima pasiunii este pacea cu tine însuþi.
1756. Patima libertãþii este echilibrul.
1757. Patima surâsului este lacrima fericirii.
1758. Patima gândului este Cuvântul Lui Dumnezeu care îl gândeºte pânã ºi pe acesta.
1759. Patima societãþii constã în ierarhie.
1760. Patima ierarhiei este nemurirea.
1761. Patima nemuririi este viaþa dincolo de orice altã viaþã.
1762. Patima ochilor este transparenþa inimii.
1763. Patima împlinirii este dorul uitãrii de sine.
1764. Patima echilibrului este durerea ºi fericirea.
1765. Patima cãlãtorului este drumul care nu se sfârºeºte niciodatã în inima sa.
1766. Patima desfrâului este lumea.
1767. Patima deºertãciunii este Universul.
1768. Patima visului stã în ochii marii iubiri a Destinului tãu.
1769. Patima regretului este dorul dupã suferinþa ce ar fi echilibrat fericirea devenitã plictisitoare.
1770. Patima strãinului din tine este iubirea vieþii tale.
1771. Patima pãcatului este perfecþiunea binelui dar ºi a rãului.
1772. Patima perfecþiunii este necunoaºterea.
1773. Patima iubirii florilor stã în culoarea sentimentelor unei toamne aurii ºi plinã de roade care le va ucide.
1774. Patima uni strigãt de durere stã în ceea ce ar fi dorit sã uite sau sã-ºi reaminteascã Cuvântul Lui Dumnezeu.
1775. Patima pãmântului este deºertãciunea þãrânii sale mãcinatã de timpul pãtimaº spre a fi înghiþitã de uitarea morþii
devenind în cele din urmã praf stelar.
1776. Patima luminii este privirea din ochii unei mari iubiri.
1777. Patima întunericului este revelaþia amintirii luminii spirituale a divinului.
1778. Patima culorii sentimentale stã în divinul din noi.
1779. Patima mântuirii omului stã în pãcatul sãu originar.
1780. Patima amintirii este transformarea trecutului în viitor.
1781. Patima rãului se aflã în propriul sãu bine.
1782. Patima valorii stã în urmele care au cãlcat totul în picioare, pânã ºi pãcatul spre a învinge pe podiumul
deºertãciunii.
1783. Patima sensului este propriul sãu nonsens atunci când conºtientizeazã cunoaºterea care se sprijinã pe
necunoaºterea eternã.
1784. În patima unui zâmbet se aflã întregul sens al acestei lumi.
1785. Patima liniºtii este tãcerea însângeratã a presimþirii morþii.
1786. Patima regãsirii este pacea interioarã.
1787. Patima umilirii este victoria.
1788. Patima victoriei  este ierarhia.
1789. Patima trupului este o altã þãrânã ca ºi el,cât mai multã þãrânã.
1790. Patima  sexului este iluzia ce devine fantezie.
1791. Patima fanteziei este  miracolul.
1792. Patima miracolului este misterul.
1793. Patima misterului este echilibrul dintre miracol ºi dezamãgire.
1794. Patima pâinii stã în grâul ce va naºte gândul ºi cuvântul.
1795. Ce poate fi mai profund decât sã înþelegi patimile zorilor unei noi zile ce tocmai au înfruntat noaptea uitãrii unei
mari iubiri.
1796. Cuvântul este înainte de toate patimã, gând ºi Destin.
1797. Câtã patimã arde în jarul unei mari iubiri?
1798. Patima faimei este nemurirea cãutatã doar de muritori fiindcã nemuritorii nu ºtiu ce este aceasta.
1799. Oare pot exista lacrimi fãrã de patimile lor?
1800. Patima profunzimii stã în lacrima prezentului continuu.
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1801. Patimile simþurilor  sunt  focurile stelare din tine.
1802. Patima inimii este jarul dorului.
1803. Întotdeauna marile speranþe ale dorului au pãtimit la porþile nemuririi iubirilor uitate de furtuna prezentului.
1804. O lume fãrã de patimi ar fi o lume fãrã de ea însãºi.
1805. Pacea luminii stã în patima trecerii ei peste timpii ºi spaþiile deºertãciunilor.
1806. Câte patimi ºi speranþe s-au pierdut la porþile cimitirelor?
1807. Nimic nu poate pãtimi mai mult decât Destinul.
1808. Înþelegând patimile mântuirii vei ºti de ce pânã ºi timpul a ales sã treacã din aceastã lume.
1809. Ce ar mai rãmâne din noi în lipsa patimilor?
1810. Întreabã-þi propriile tale patimi dacã îþi acceptã sau nu propriul prezent ºi vei afla cine eºti.
1811. Toate cuvintele ºi înþelesurile acestora au patimile lor.
1812. Patima pãtimirii este cel mai sfânt înþeles al acestei lumi.
1813. Care patimã nu-ºi are pãcatul ei originar?
1814. Cum ar arãta pãcatul originar fãrã de patima iubirii dar aceasta fãrã de pãcatul originar?
1815. Pânã ºi instabilitatea devine stabilã în sufletele patimilor.
1816. Ar mai avea strãlucire ºi profunzime lacrimile fãrã de patimile lor?
1817. Suntem o lacrimã de patimã ºi simþire.
1818. Care valuri de dor nu-ºi au stâncile patimilor lor?
1819. Nicãieri în altã parte nu vei descoperi mai multã profunzime ºi adevãr decât în patimã.
1820. Patima este pãcat originar ºi nu poate recunoaºte jumãtatea de mãsurã a superficialitãþii pe care ar fi trebuit sã o
acceptãm cândva.
1821. Dacã patima ar fi devenit superficialã am fp scãpat de pãcatul originar dar atunci nu am mai fi iubit.
1822. Cel ce nu pãtimeºte iubind nu trãieºte.
1823. Fãrã de pãcatul originar nu am fi trãit fiindcã nu am fi cunoscut patima iubirii.
1824. Mântuiþi-mã mântuitorilor de orice altceva dar numai de patima iubirii nu!
1825. Patima este zborul necuprinsului viitor peste mântuirea de sine a trecutului ce devine astfel prezent.
1826. Patima este darul cel mai de preþ al îngerilor ce pot iubi absolut.
1827. În patimã stã orizontul mântuirii noastre prin care ne vom redescoperi strãinul pãtimaº pierdut din noi.
1828. Patima este unicul mare adevãr al Iluziei Vieþii.
1829. Patima este tot ce poate da mai mult inima unei mari iubiri.
1830. Ce poate fi mai mãreþ decât patima iubirii din catedrala sufletului tãu dragostea vieþii mele?
1831. Nu existã mai multã pace decât în catedrala unei patimi care iubeºte.
1832. Cea mai mare luptã se dã în pacea unei patimi.
1833. În iubire nu poate exista discernãmânt.
1834. Ar putea fi o iubire preþioasã în faþa eternitãþii?
1835. Care pãcat ar exista fãrã de iubire sau urã?
1836. Ce viaþã ar putea exista fãrã de iubire.
1837. Care dor ar fi împlinit fãrã de iubirea lui?
1838. Existã înger bun sau rãu  care sã nu poatã iubi?
1839. Doar paºii iubirii pot lãsa eternitatea propriilor lor urme pentru care fiecare devenim o urmã a eternitãþii sufletelor
noastre.
1840. O viaþã fãrã de suferinþã ar fi la fel ca ºi un dor care nu-ºi întâlneºte niciodatã iubirea vieþii lui.
1841. Viaþa înseamnã de la sine lupta imperfecþiunii cu absolutul.
1842. Câte pagini ar trebui sã scriem pentru a înþelege unicul cuvânt lãsat de Dumnezeu ce a fãcut lumea?
1843. Nimic nu poate fi mai condamnabil decât greºeala Lui Dumnezeu.
1844. În urma Lui Dumnezeu nu poate rãmâne nimic.
1845. Ar putea exista un Dumnezeu care sã nu poatã face totul?
1846. Suntem o rãmãºiþã a durerii de a gândi din Cuvântul primordial.
1847. Încotro sã mergem din aceastã lume dacã nu avem unde sã cunoaºtem necunoscutul eternitãþii?
1848. Care soartã îºi recunoaºte greºeala?
1849. Dacã nu am crede în Dumnezeu am mai reuºi vreodatã sã sperãm?
1850. Imaginea haosului trebuie sã devinã perfectã pentru a înþelege imperfecþiunea.
1851. Ce greºealã poate avea necunoaºterea?
1852. Încotro putem întâlni absolutul iubirii pentru care existãm?
1853. În inima suferinþei nici pe Dumnezeu nu poþi sã-L întâlneºti uneori.
1854. Lasã amintirea sã-ºi cearnã propria uitare dacã doreºti nemurirea.
1855. Nu existã oameni de nimic ci fiinþe care ºi-au pierdut strãinul din ele în lumea care le-a fãcut strãine de ele.
1856. Lumea este catedrala strigãtului surd.
1857. În fericire vei afla cea mai multã suferinþã.
1858. Care Destin a aflat în aceastã lume ce cãuta fãrã sã cunoascã absolutul?
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1859. Unde alergi iubire dacã nu ºtii de ce iubeºti?
1860. În lumea iubirii nu poþi refuza dorul.
1861. Care stea nu-ºi are împlinirea ei în moartea acestei dimensiuni a cunoaºterii cu toate cã ne lumineazã eternitatea?
1862. L-a privit cineva pe Dumnezeu în afara sufletului sãu?
1863. Oare am mai muri dacã nu am cunoaºte iubirea care ne face nemuritori?
1864. Oare ce primeºte viaþa în schimbul faptului cã ne vinde morþii?
1865.Am putea vreodatã sã vorbim despre necunoscutul morþii la fel cum vorbim despre cel al vieþii odatã ce moartea în
sine este un mare necunoscut?
1866. Oare mila îi aparþine sacrului sau profanului atâta timp cât tot ceea ce este sacru nu poate fi profanat cu durerea
sau mizeria acestei lumi?
1867. Singurãtatea este cel mai mare viciu al absolutului.
1868. De câtã luminã ar avea nevoie întunericul pentru a visa un rãsãrit?
1869. Sã nu te miri dacã în lumea patimilor vei pãtimi.
1870. Oare patima în sine pãtimeºte sau ne lasã nouã acest viciu al ei?
1871. Nu cred sã învãþ a pãtimi vreodatã.
1872. Dacã nu am fi dorul patimilor  Lui Dumnezeu, acesta nu ar fi descoperit pentru noi iubirea niciodatã.
1873. În inima  dorului vei descoperi patimile iubirii.
1874. Am mai fi avut îngeri pãzitori în diverse religii dacã nu ar fi existat patimile?
1875. Viaþa înseamnã mai înainte de toate, lupta cu inerþia propriilor noastre patimi.
1876. Care patimã nu-ºi are începutul ºi sfârºitul în pãtimirea care a nãscut mântuirea?
1877. E cumplit sã pãtimeºti de cele mai multe ori dar cum ar fi existenþa fãrã aceasta?Am mai iubi sau am mai fi fericiþi?
1878. Patima patimilor este sufletul iubirii.
1879. Marea revelaþie a lui Dumnezeu stã în patima Sa de a se descoperi pe Sine.
1880. În spatele patimilor Lui Dumnezeu se aflã cele ale Diavolului.
1881. Cel lipsit de patimi este strãin de el fiindcã omul este patimã, iubire ºi Destin.
1882. Un cuvânt fãrã patimã este un înþeles acoperit cu o mascã.
1883. Pacea stabilitãþii unei orânduiri sociale constã în patimile pro sau contra menþinerii ei.
1884. Nimic nu poate fi mai apropiat Adevãrului Absolut decât patima în aceastã lume.
1885. Sã nu te apleci niciodatã înaintea patimii care-þi cere sã nu mai fi om, dar sã respecþi întotdeauna patimile care te
fac om.
1886. Câtã libertate este în patimile suferinþelor ºi câte
constrângeri în cele ale fericirilor. 
1887. Suntem o fãrâmã de patimã într-un ocean de uitare al
morþii care ne înconjoarã mereu amintirea Lui Dumnezeu
despre noi.
1888. Fiecare patimã este unicã în felul ei la fel ca ºi
adevãrul.De aceea marele adevãr nãscut de Iluzia Vieþii este
patima.
1889. Cum nu pot exista douã adevãruri absolute tot astfel
nu pot fi douã patimi identice.
1890. Suntem unici prin patimile noastre.
1891. Cum este îndeajuns sã se schimbe un singur fractal
pentru ca întreaga structurã sã îl urmeze, tot astfel fiecare
patimã îºi schimbã propriul ei Univers.
1892. Patimile au fost deopotrivã salvatoarele ºi
inchizitoarele omenirii.
1893. Ne naºtem în zorii pãtimirii pentru a muri rãstigniþi la
tãlpile apusului ce ne va mântui de propriul nostru  sine.
1894. Putem vorbi de adevãr absolut uitând de patimile ºi
pãtimirile propriei noastre existenþe?
1895. Nu suntem cu nimic mai mult decât propriile noastre
patimi.
1896. În faþa morþii doar patimile pot vorbi.
1897. Pacea cu patimile se încheie pãtimind.
1898. O lume fãrã patimi ºi-ar pierde pentru totdeauna
mântuirea care  nu ar mai avea sens.
1899. Poate exista undeva mai multã patimã decât în
pãtimirile mântuirii?
1900. Poate exista o limitã a patimilor?

(Continuare în numãrul viitor)
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În viaþa culturalã a Craiovei s-a remarcat, de
mulþi ani, un intelectual de marcã - inginerul Andrei
Potcoavã. Prezentarea sa necesitã spaþii largi. Voi
selecta doar câteva repere. 

S-a nãscut la 19 august 1939, în localitatea
Sânpetru de lângã Braºov. Din cauza vicisitudinilor
istorice, familia a fost nevoitã sã se refugieze la
Turnu Severin, unde, adolescentul Andrei ºi-a defi-
nitivat studiile, absolvind, în anul 1956, prestigiosul
Liceu Traian. Având un parcurs de excepþie, ca ºef
de promoþie, în baza Diplomei de Merit, a fost
admis la Facultatea de Chimie Industrialã a
Institutului Politehnic din Timiºoara. În primul an de
studii universitare a fost martorul ecourilor studen-
þeºti, de admiraþie faþã de curajoºii vecini maghiari,
ca urmare a revoluþiei anticomuniste din Ungaria,
revoluþie care a fost înãbuºitã la Budapesta de
tancurile armatei sovietice prietene ºi eliberatoare. 

La 11 februarie 1961 ºi-a pierdut tatãl, în con-
diþii misterioase, fost director la Întreprinderea
Agricolã de Stat din Turnu Severin. Chemat la
Craiova pentru a da o banalã declaraþie, la sediul
Regionalei PMR Oltenia, inginerul, Ioan Potcoavã,
a fost asasinat în anchetele cumplite ale timpului,
crimã pentru care nu a fost tras la rãspundere
nimeni, niciodatã, cu toate intervenþiile fãcute de
familie pentru a afla vinovaþii. 

În toamna anului 1961, proaspãtul absolvent,
Andrei Potcoavã a fost repartizat ca inginer la
Combinatul Chimic Victoria de lângã Fãgãraº. Doi
ani mai târziu, a fost transferat la Combinatul Chi-
mic din Craiova, unde s-a maturizat profesional,
rezolvând diferite sarcini de mare risc, precum ºi
atribuþiuni de îndrumare ºi control, perioadã în
care a editat câteva lucrãri de specialitate, desti-
nate tinerilor subingineri, ºcolarizaþi chiar în incinta
fabricilor componente. 

Dupã evenimentele neclarificate din decembrie
1989, ºi-a încercat inutil înclinaþiile în politicã. În
anul 1992 a fost ales senator de Dolj în Parla-
mentul României, din partea Partidului Naþional
Liberal. La finalul mandatului s-a retras definitiv din
politicã, dupã ce a înþeles cã locul sãu nu este
acolo. Nu a beneficiat de averile unor mãtuºi,
rãmânând cu aceeaºi Dacie 1300 coºcovitã. 

Dupã ce a deþinut mai multe funcþii de condu-
cere, în diferite unitãþi cu profil chimic, la 1 noiem-
brie 2001 s-a pensionat. A fost momentul crucial,
dupã care s-a dedicat definitiv scrisului, domeniu
pe care nu l-a întrerupt niciodatã. O perioadã a
colaborat cu diferite reviste din localitate ºi din
þarã. În ultimul timp a ocupat funcþia de Director de
Imagine la cunoscuta publicaþie Raþiunea, periodic
naþional pentru promovarea valorilor umane,
integrare europeanã, apãrarea drepturilor omului
ºi de ocrotire a mediului înconjurãtor. În acea pu-
blicaþie, apreciatã de cititori, ºi-a demonstrat abili-
tãþile de publicist ºi jurnalist de mare rafinament. 

Am lãsat la urmã marea sa pasiune, filatelia sau
timbrul, ca un drog. Încã de pe bãncile primilor ani
de ºcoalã a început sã adune timbre ºi sã apro-
fundeze cu mare atenþie acel domeniu amplu, greu
de cuprins în totalitate. Dupã anul 2000 a încredin-
þat tiparului patru volume format A4, bine docu-
mentate, cu o mare densitate informaþionalã, în
care sunt adunate cercetãri îndelungate, de o deo-
sebitã valoare, dintre care citez: Valenþele comuni-
cãrii prin timbru, volumul I, Editura Autograf MJM,
Craiova, 2005; Valenþele comunicãrii prin timbru,
volumul II, Editura Sitech, Craiova, 2007; Valenþele
comunicãrii prin timbru, volumul IV, Editura Sitech,
Craiova, 2009.

În prefaþa primului volum, destinat imaginilor cu
diferite animale, Jean-Pierre Mangin,  Preºedintele
Academiei Europene de Filatelie, face un portret al
autorului, care se încheie cu frumoasele cuvinte:
Mulþumim lui Andrei Potcoavã pentru cã ne-a fãcut
sã descoperim, prin bogãþia lucrãrii lui, tot far-
mecul ºi frumuseþea minunatei sale þãri, România.
Andrei, filateliºtii sunt mândri de dumneavoastrã.
Un mare bravo, Domnule Academician. Capitolul
destinat timbrelor ce reprezintã figuri de câini
începe cu rânduri emoþionante: Câinele...prieten
tãcut ºi credincios, care te întâmpinã întotdeauna
cu acea nefãþarnicã bucurie sau care te priveºte
îndurerat ºi încrezãtor în puterea ta de a-l salva
atunci când este bolnav.

Volumul al II-lea se referã la timbrele în care se
regãsesc imagini din Rãzboiul pentru Indepen-
denþã 1877-1878. Nu lipsesc nume celebre  de

Filatelia, o pasiune,
ca un drog



politicieni ai timpului, ofiþeri ºi soldaþi, care s-au jertfit
în ºanþurile redutelor, precum ºi imagini ale regelui
Carol I, care a participat efectiv la acel rãzboi. 

Volumul IV cuprinde eseuri, reportaje ºi interviuri
din domeniul filatelic, în diferite perioade ºi locuri.

Recomand cu multã cãldurã aceste lucrãri, citito-
rilor avizaþi, deoarece în interiorul lor se gãsesc idei
filozofice remarcabile ºi mesaje umane de un înalt
nivel. 

Urmare a eforturilor depuse pe baricadele filateliei,
a fost ales membru al diferitelor asociaþii filatelice din
þarã ºi strãinãtate. Datoritã colecþiilor sale, apreciate

de forurile internaþionale, a fost selectat ca membru al
Academiei Mondiale de Filatelie, membru al Acade-
miei Europene de Filatelie ºi în multe alte asociaþii din
România. Ca premii a obþinut Medalia de Aur a
Asociaþiei Filatelice Române, în anul 1988, Medalia de
Aur a Federaþiei Filatelice Poloneze, în anul 1997, pre-
cum ºi diferite diplome de excelenþã. 

Despre inginerul, publicistul, jurnalistul ºi scriitorul
Andrei Potcoavã sunt multe de spus. Cu altã ocazie
voi încerca sã prezint bogata sa activitate, munca
asiduã a unei personalitãþi, care face parte din elita
vieþii scriitoriceºti a Craiovei.
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Una dintre marile personalitãþi româneºti ale seco-
lului al XIX-lea, a fost academicianul George Sion,
nãscut la 18 mai 1822, în localitatea Mamorniþa, din
Bucovina de Nord, provincie care fãcea parte, la acea
datã, din Imperiul Austro-Ungar. Absolvent al Facultã-
þilor de Litere ºi Filosofie, din Budapesta ºi Berlin, a
profesat în diferite instituþii de învãþãmânt liceal ºi
universitar din România. În anul 1868 a fost primit în
Academia Românã ºi, la 1 octombrie 1892 a murit, la
Bucureºti, în vârstã de 70 de ani. 

Deºi manevra cu uºurinþã rima, din pãcate, nu a
lãsat posteritãþii o moºtenire substanþialã, conform
talentului sãu din domeniul liricii. S-a concentrat mai
mult pe tãrâmul studiilor lingvisticii diacronice, fiind
autorul mai multor volume de specialitate. Cu toate
acestea a scris, încã din anii adolescenþei, o serie de
poezii celebre, care au rãmas adânc întipãrite în min-
tea tinerilor, în special. La loc de frunte se aflã capo-
dopera, Vorbiþi, scrieþi româneºte, versuri de patrimo-
niu. În acele strofe de înaltã mândrie patrioticã, este
vorba de lupta secularã a poporului român din
Bucovina de Nord pentru a-ºi pãstra limba nealteratã,
atât sub Imperiul Austro-Ungar, cât ºi sub administra-
þia ruseascã, din care a fãcut parte de-a lungul istoriei.
Indiferent de sacrificii, indiferent cine a fost stãpânul
teritoriilor ocupate de flãmânzii din jurul României,
limba românã trebuia sã rãmânã curatã ºi frumoasã: 

Mult e dulce ºi frumoasã
Limba ce-o vorbim
Altã limbã armonioasã
Ca ea nu gãsim

Saltã inima-n plãcere
Când o ascultãm
ªi pe buze aduce miere
Când o cuvântãm

Românaºul o iubeºte
Ca sufletul sãu
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Pentru Dumnezeu!

Fraþi ce-n dulcea Românie
Naºteþi ºi muriþi
ªi-n lumea ei cea vie
Dulce vieþuiþi.

De ce limba româneascã
Sã n-o cultivãm?
Sau voiþi ca sã roºeascã 
Þãrna ce cãlcãm?

Limba, þara, vorbe sfinte
La strãmoºi erau
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Pentru Dumnezeu!

Tot de la George Sion ne-au rãmas în memorie
renumitele colinde, cântate în ajunul Crãciunului ºi în
ajunul Anului Nou, bijuterii care dovedeau sentimentul
puternic prin care bucovinenii aºteptau marile sãrbã-
tori ale creºtinismului. Pentru a da câteva exemple,
amintesc titlurile: Am venit sã colindãm, Sorcova ve-
sela ºi Mâine anul se-nnoieºte. Redau o strofã dintre
ele:

Mâine anul se-nnoieºte
Pluguºorul se porneºte
ªi începe a ura
Pe la case a colinda

Poetul George Sion rãmâne un simbol al marilor
valori, pe care le-a avut poporul român, o persona-
litate ce nu trebuie uitatã.

Remember - George Sion
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Este cald ºi frumos astãzi (Aug. 3th) aici în
Richmond upon Thames, unde suntem gãz-
duiþi pe timpul Olimpiadei din Londra (2012).
Postul de televiziune BBC Two transmite non-
stop momente din evenimentele sportive
olimpice. Emoþiile noastre ating maximum pe
mãsurã ce ne lãsãm atinºi de acest virus al
competiþiei  între cei mai talentaþi sportivi ai
planetei ºi de ce nu - de FANS! Mã întreb cât
de mult conteazã contribuþia acestor „fani”;
îndrãznesc sã susþin cã „fanii” aduc foarte mult
suport ºi contribuþia lor la succesul atleþilor,   în
unele cazuri, este capitalã. 

Ne aflam pe stadion în timpul unui eveni-
ment, unde echipa Angliei lupta pentru o me-
dalie; ce se întâmplã, mã vãd întrebând, când
tot stadionul vibra; erau „fanii” englezi care
participau alãturi de ai lor, cu urale ºi bãtut din
picioare. Ce frumos exemplu pentru noi toþi. A
great nation, I will say. Avem mult de învãþat
de la ei. ªi nu numai în sport. Rãsfoind presa
am dat peste acest articol: Does Britain really
want more garden cities? These: green,
planned, secure, with gardens, places to play
and characterful houses; not just car domi-
nated concrete. 

Richmond upon Thames este un astfel de
oraº grãdinã; cu locuri de joacã pentru copii
bine planificate, grãdini, verdeaþã ºi case...cu
“caracter”; nu numai asfalt ºi maºini. În Anglia
sunt multe astfel de oraºe ceea ce face ca
viaþa sã fie foarte plãcutã iar sportivii ºi “fanii”
lor foarte competitivi! 

Salut cãlduros de la Jocurile Olimpice,
2012! 

SUMMER OF 2012
OLYMPICS
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The Romanian - American Committee
for Bessarabia
5150 Leesburg Pike, Alexandria, VA 22302-1030.
E-mail: Bessarabia44@gmail.com

10 Mai 2012

Fraþi Români Basarabeni!
Anul 2012 marcheazã o perioadã de doliu în istoria României ºi în special în
istoria Basarabiei: 
- 200 de ani de la înstrãinarea Basarabiei de Patria Mamã;
- 200 de ani de la sfârtecarea þãrii ºi a meleagurilor lui ªtefan cel Mare; 
- 200 de ani de prigoane ºi persecuþii ale fraþilor noºtrii Basarabeni!  
Dezmembrarea României trebuie sã înceteze!
Comitetul Româno-American pentru Basarabia ºi sute de mii de confraþi aflaþi
pe toate meridianele globului suntem alãturi de voi în aceste clipe de tristã
amintire.
Vom continua sã menþinem vie ºi aprinsã fãclia Unirii! 
Nu vom renunþa niciodatã la idealul Unirii Naþionale!
Vom preda ºtafeta Unirii generaþiilor viitoare, dacã va fi nevoie!
Trãim însã cu convingerea cã ceasul Sfintei Uniri a neamului Românesc se
apropie.
Fruntea sus ºi împreunã vom învinge!

În numele comitetului Româno-American pentru Basarabia,

Dr. Nicholas Dima
Prim Vice-Preºedinte

Ing. Valentin V. Þepordei
Vice-Preºedinte Comunicaþii

200 de ani de la înstrăinarea
Basarabiei de Patria Mamă
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Motto: Penultima ne-demnitate
este de a nu ne lãsa uciºi. Ultima
speranþã, cea de a nu fi ultimii...

„Acest scurt rãgaz, de a-mi cânta patria”, a
definit  Viaþa - Hölderlin, care din cunoaºterea
socraticã provenea... Patrie... vine de la PATER;
nu zicem MATRIA, ci Patria... El, considerat o
vreme nebun, a întemeiat, retrospectat fiind,
romantismul german, fiind, la fel cu Novalis ºi
Goethe, întreitul geniu al nordului...”Patria”,
adicã Originea, sau cum spunea Rilke, „strã-
bunul zilelor” - (Elegiile de la Duino) ... aºadar  a
NU UITA sinele lumii umanului, entitatea primor-
dialã, (androginicã-ab initio, cf. Platon, adamicã,
sau cea de dupã Separare, cu þinta perpetuãrii
raselor, „ pentru a stãpâni pãmântul” (Genesa,
V.T.) Îngerii cãzuþii, Fiii Cerului? ( civilizatori),
luciferici, sau Demiurgii? Cultul strãbunilor,
arhetipal, din mithos, transcende dintotdeauna
(scuzaþi tautologia), mai ales realtoind culturile
popoarelor Vechi. Religiile sunt cumva „cealaltã
aripã” a Pãsãrii - Fiinþã - Memorie. Ale Artelor.
Pasãrea, sau cântecul „din ea„? Sub care azi-
mut? Al morþii ºi busole, senior Jorge Luis Bor-
ges? În care illo tempore ? Circular fiind Timpul,
ceea ce a fost va mai fi! Captivitatea aparentã a
Cercului în Spiralã, va trebui raportatã la dubla
Spiralã ADN ARN ?, „Cartea lumii”? Arborele
îndurat din stele? Prãdat, ori numai cules? Fruct
al cunoaºterii, prin înfruptare sau jaf?

În toate retoricile, întrebãrile conþin paradoxal
ºi rãspunsul. DE CE, este esenþiala interogaþie a
omului substelar. Din imemorabile milenii, ceea
ce ne zbatem a determina drept „opus”, operã,
creaþie, este adaos de  Memorie stocatã, cu
scop revelator, iniþiatic, comunicabil, transmisi-
bil, (codificat)  întru dãinuire... Cei vechi, indoeu-
ropenii, învãþau legile necesare vital generaþiilor
înrãmurite, DAINE... Formula mantramicã era, la
protodaci, AINA DAINA... (Forma coruptã, laici-

zatã, nefiind alta decât Doina: de Dor, de jale, de
blestem...) Culturile au defulat în „ laicizare”, aºa
cum ºtim din arhaicele COLINDE, prin veac
„adaptate”, asimilate, sincretic, riturilor creºtine,
însã ele fiind „salvate” din protocronica trecere
prin etapele - duratele geniilor care au precipitat
în istorie, întotdeauna dramatic,  din genomul
suferinþelor psihice, traumelor, frustrãrii. Un
rãzboi interminabil duce omul, între Duh - Spirit
ºi Organic...Acest fel de a muri trãind ( inversând
ca parcurgere Timpul!),- este Programul genezic
al devenirii, la scarã umanã. Suntem programaþi
a crede, întru a înþelege ºi a ne perpetua cos-
mic. Energiile ce se agitã în noi sunt din inter-
regn: a ne stinge treptat, este cumva reversibil,
iar a muri este a ne degravifia, a fi parte din
„eterna reîntoarcere” (Mircea Eliade). Cãrturarul
va fi mereu în conflict ( formal, manifest, dina-
mic, ca principiu ordonator, cosmic, reductiv în
sinea mea!), cu Profetul. Informatizarea actualã
preia terifiant, pentru mulþi insuportabil !, funcþiile
adormite, subtelepatice, ale Psihicului. Vorba lui
Toffler, refacem „satul planetar”, în tsunami-urile
talasice ale ...energiilor; care sunt reciproc
energofage (n).

Iatã, eu transcriu aceste enunþuri ºi nu „ºtiu” (
cartezian), cine sau ce mi le dicteazã, coerent.
Ce anume este de fapt Revelaþia? Trezirea în
lume, auto recunoaºterea Fiinþei în efemerida
Marelui Timp (Marele An, ANU, numitã om. Tre-
pidaþia în scânteiere, a luminii celeilalte, alta
decât a soarelui odinioarã adorat la Tel Amarna,
ca ºi la toate Popoarele Soarelui, între care au
fost ºi protodacii?

2. Am înþeles, empatic ºi profesional, cã ma-
joritatea celor ce au venit, „ chemaþi” sau „in-
truºi”, bruscaþi de motive patologice, (din familie
ºi din societate, din sistem). Acest dramatic tip
de „ specializare” prin arte, analog celui religios-
confesional.

Am glosat, memorialistic, cel puþin 200 (!), de
confraþi într-ale scrisului literar ºi îmi reprim cu

Omul substelar



decenþã a îi numi... Mulþi au murit, omeneºte, cu
opþiunile sau stigma lor, cu efectele „Coandã” ale
experimentului care au fost. Cei nou veniþi, cena-
cliºtii pe care timp de 30 de ani, i-am fost adunat în
ideea unei Boeme ºi eventual al unui catharsis, pe
contrasens cu regimurile cazone ce ne-au asuprit ºi
pe unii distrus!,- au atins ori nu visul lor de a face
opere, de a se comunica entitar, id- entitar. Câtã
suferinþã în creaþia virtualã! Cât zbucium ºi cât
spulber, ce arderi care curg! Paranoia, alienare,
schizofrenezie, suicidarism cu încetinitorul. Vaier ºi
strigãt „ la ceruri”, ori înspre Puterile substitute ale
„Cerului”. Cearta din Ceruri, la scara din ...biblio-
tecã, onorate Paul Aretzu. A duce mereu rãzboaiele
zeilor, plãsmuirilor ori ale entitãþii Mnemosyne?
Reîncarnare? Înviere? Niciunul nu a rãspuns, ci
doar au întrebat! Au presupus, au oficiat, au ajuns
eventual pe soclurile din cimitire, pieþe, square,
incinte, literaturi, aidoma celor „decapitaþi” ca idoli ai
propriilor temple: memorie stocatã în lut, piatrã,
marmorã,  bronz, aur, celuloid! Evanghelii sau apo-
crife, ca Acelea de la Qoumran, sau Nad Ham-
madi... Scoici sfãrmate, sidef ºi perle, ca rãni subli-
mate din intruziunea unui fir de nisip... 

Amoniþi, crustale, crustacee ...alge, morminte
verzi ale „apelor dulci, apelor sãrate”?  Nautillus ori
Moluºte, biete sarcofage - coduri ale Spiralei
Galaxice, la Marea Moartã...  Enuma Eliº, Vedele,
Kali Yuga!? Teandre ºi Bermuda Traingle, Mataki-
terani ºi Ourobouros, Enoh sau Astrofizica! Prea
multe cimitire pentru o unicã murire! Hamlet, îºi
rãspunse singur: „Sã dorm, sã dorm”... Ca ºi cum ar
fi insinuat o altã TREZIRE? În care dimensiune,

domnule David Icke, domnilor Sitchin, sau Char-
roux, ºi încã mii de mii  de cercetãtori? Cheia mutilã
ce ne rãmâne, eventual, ar fi a Asomþiunii, a „trium-
fului din pierderi”, ca „sumã a eºecurilor noastre?”,
numite în continuare Viaþã?

Eugen Evu, patru dosare CNSAS, 460 de file
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI:
COLEGIUL CONSILIULUI NAÞIONAL
PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITÃÞII
DECIZIA NR. 157
din data de 9.05.2006
Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitãþii, 
Având în vedere:
1. Nota Direcþiei Investigaþii nr.S%DI/I/294/28.04.2006;

Aurel Pãtraºcu

Tenebrele securitice după...
30 de ani
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2. Verificãrile întreprinse la Ministerul Administraþiei ºi Internelor – Direcþia Generalã de Evidenþã
Informatizatã a Persoanei, care au dus la identificarea domiciliului domnului Vãceanu Lucian;

3. Procesul-verbal al ºedinþei Colegiului C.N.S.A.S. din data de 9.05.2006;

Pentru faptele:
1. propune dirijarea reþelei informative la locul de muncã, instruirea unui informator care urmeazã sã

determine persoana urmãritã sã-ºi destãinuie convingerile moral-politice ºi intenþiile, ascultarea cu
mijloace T.O. (microfoane), eventual mobile, a discuþiilor persoanei urmãrite cu tatãl sãu, sã fie identificate
persoanele cu care persoana urmãritã deþine legãturi de corespondenþã ºi instalarea de microfoane la
domiciliul sãu

încãlcând dreptul la inviolabilitatea domiciliului (art.32 din Constituþia României din 1965), dreptul la
viaþã privatã (art.17 din Pactul internaþional cu privire la drepturile civice ºi politice) ºi dreptul la libertatea
de exprimare ºi libertatea opiniilor (art.19 din Pactul internaþional cu privire la drepturile civice ºi politice);

2. raporteazã avertizarea unei persoane pentru redactarea de scrieri cu conþinut „denaturat care
defãimeazã realitãþile socialiste din þara noastrã”

2.2. încãlcând dreptul la viaþã privatã (art.17 din Pactul internaþional cu privire la drepturile civice ºi
politice), libertatea cuvântului (art.28 din Constituþia României din 1965) ºi dreptul la libertatea de
exprimare ºi libertatea opiniilor (art.19 din Pactul internaþional cu privire la drepturile civice ºi politice);

În temeiul:
1. art. 17 alin. 2 din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar ºi deconspirarea poliþiei politice

comuniste, astfel modificatã ºi completatã de O.U.G. nr. 16/2006;
2. art. 5 ºi art. 8 alin. 7 din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar ºi deconspirarea poliþiei

politice comuniste, astfel modificatã ºi completatã de O.U.G. nr.16/2006, coroborate cu art.5, art.18 alin.1,
art.24 ºi ar.40 din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Consiliului Naþional pentru Studierea
Arhivelor Securitãþii ca Poliþia Politicã, adoptat prin Hotãrârea Parlamentului nr.17/2000;

3. art. 8 alin. 1 li. f) din Regulamentul intern al Consiliului Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii;

DECIDE:
art. 1. Domnul Vãceanu Lucian, fiul lui Ioan ºi Ioana, nãscut la data de 28.03.1937 in Bucureºti, a fost

agent al politiei comuniste, având gradul de locotenent-colonel in 1978, 1980, colonel în 1986, funcþie
neprecizatã în 1978 in cadrul Biroului 2, Serviciul 5, Direcþia II, ºef serviciu - Serviciul 5, 1980, din cadrul
Direcþiei II, Sef Securitate Judeþeanã, 1986, în cadrul I.J.S. Hunedoara”.

N.n. Toate articolele se referã la subsemnatul Evu Eugen. Ofiþerul anchetator principal, a fost cpt. Ion
Haicu, domiciliat în Hunedoara, care printre altele, mi-a administrat scopalaminã ºi a pãtruns ilegal în
domiciliul din str. Zambilelor 3, în absenþa familiei ºi sustrãgând acte ºi corespondenþã, etc. Dovezi
existente la dosarul DUI ( CNSAS) sunt probe ºi cã mi-a fost ascultat ani de zile telefonul de la domiciliu
ºi de la Casa de culturã ºi mi-au fost interceptatã corespondenþa literarã ºi de latã naturã, prin sursele de
la fostul birou de sortare al Poºtei Hunedoara. Cele patru dosare conþine file strict secrete, existând un
numãr de peste 20 de ofiþeri securiºti,  ºi numeroºi informatori, din Hunedoara, Deva, Timiºoara ºi
Bucureºti. În 2012, am donat Arhivelor Bibliotecii judeþene „ Ovid Densuºianu”, din Deva ( documente) –
originalele dosarelor obþinute între timp de la Institutul de istorie imediatã, Arhivele securitãþii ceauºiste, din
Bucureºti, str. Dragoslavele 2-4. Între 1989- 2012 (!!) ameninþãrile ºi hãrþuirea psihicã asupra mea ºi a unor
membri ai familiilor Evu, au continuat ocult, sau chiar în mod direct ( cpt. Haicu, ex. cdt. Sãbãu, ºi unii dintre
foºtii informatori, “ recuperaþi” de SRI ºi unii indivizi care au fost implicaþi ( prin infiltrare), în evenimentele
din decembrie 1989, unii ajungând…oameni politici ai “ frontului”, etc. Teroarea de acest tip mi-a afectat
grav sãnãtatea mea ºi a familiei. Niciun guvern nu a reacþionat în sensul mãcar al acordãrii de reparaþii
morale, din ipostaza de continuator al regimului totalitar…
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ªi io, ca tot românul domnit,
beau cafea, beau de cincizeci de
ani ºi n-am ºtiut pânã ieri cã, în
fiecare ceaºcã de cafea se aflã o
concentraþie de cianurã de pânã
la 6 ppm (pãrþi pe milion) Stupe-
fiat, primul lucru care mi-a venit
în mintea, a fost epoca de aur a
lui Ceauºescu, care dãdea po-
porului nechezol în loc de cafea,
sã nu-l intoxice cu cianurã, îl pro-
teja. Mãreþ conducãtor ºi RMGC
este mãreaþã, ne promite o altã
epocã de aur în schimbul aurului
adevãrat de la Roºia Montanã!! 

Sã nu-mi spuneþi cã nu ºtiþi
cine este RMGC, fiindcã, auziþi
de ani de zile, cât de mult bine
vrea sã ne facã nouã românilor,
mai ales celor din Þara Moþilor.
Este vestita companie cana-
dianã, care trage cu dinþii de noi
sã ne facã oameni, sã ne pro-
copseascã fãrã sã ridicam un
deget, numai sã-i dãm voie sã
ne radã ultimele trei sute de tone
de aur pe care le mai avem. Atât.
Noi le dãm ultima mânã de aur
românesc ºi ei vor turna peste
Roºia Montana un corn al abun-
denþei cum nu a mai fãcut nici o
altã stãpânire în douã mii de ani
în care au cãrat aurul moþilor în
toate imperiile europene, înce-
pând cu cel roman. O sutã de
ani, romanii au extras de la
Roºia Montanã trei tone de aur
pur pe an, deci trei sute de tone
de aur. Popoarele migratoare,
fiind în marº migrator, s-au mul-
þumit doar cu aurul din albiile
râurilor din Munþii Apuseni ºi au
plecat mai departe. Ungurii care
nu s-au priceput la minerit, au
adus mineri din imperiul de apus

cãrora le-au dat toate privilegiile
posibile numai sã scoatã aur
pentru ei. Dar, habsburgii i-au
întrecut pe unguri ºi otomani în
extragerea aurului; priviþi Viena
cât e de mãreaþã, datoritã ºi au-
rului de la Roºia Montanã. În
vremea habsburgilor a apãrut:
”Munþii noºtri aur poartã, noi
cerºim din poartã în poartã”, în
vremea lor a fost rãscoala lui
Horia, Cloºca ºi Criºan. Cu cât
se cãra mai mult aur, cu atât
erau mai sãraci ºi nevoiaºi moþii.
Nu s-a fãcut mai nimic pentru ei,
cu excepþia regimului comunist
care a fãcut locuri de muncã,
locuinþe, ºcoli, spitale, ºedinþe,
învãþãmânt de partid ºi defilãri
de Întâi Mai.

Dupã 1989, Ion Marcel Ilici
Iliescu ºi Petru Roman au frânat
tot ce mergea în þara asta, au
pus în funcþie degradarea gene-
ralã ºi vânzarea þãrii la preþ de
fier vechi, la preþ de gunoi
reciclabil, la toþi strãinii interesaþi,
la cei care le-au oferit comisioa-
nele cele mai grase . 

La Roºia Montanã, unde m-
am aflat în iunie 2012, am citit în
materialele propagandistice ale
RMGC, adicã Roºia Montanã
Gold Corporation, cã mai multã
cianurã se gãseºte în ceaºca
mea de cafea decât v-a lãsa ea
în sterilul dupã extragerea auru-
lui cu cianurã din minereul auri-
fer românesc. (proces de extra-
gere care în multe þãri este deja
interzis datoritã catastrofelor
ecologice) Ni se închide ochii
propagandistic în faþa cianurii ºi
ne manipuleazã sã ne proster-
nãm în faþa acestei companii

canadiene ce nu mai poate de
binele celor din Munþii Apuseni,
deºi au ºi ei munþii lor de aur.
Mai bine le-ar spune canadie-
nilor cã nu lasã cianurã în urma
lor, ba mai mult sã le promitã cã
le-o anihileze ºi pe cea din ca-
fea. Sã-i creadã canadienii, unde
profitul companiei ar fi cu mult,
mult mai mic fiindcã un miner
canadian trebuie plãtit ºi asigurat
cât zece mineri români. Plus
costul protecþiei mediului cana-
dian ce este foarte strict legiferat
ºi controlat cu maximum de
exigenþã, absolut diametral opus
de ceea ce se întâmplã în Ro-
mânia unde protecþia mediului
natural e floare la ureche pentru
Ministerul Mediului ºi al Pãdu-
rilor, care închide ochii cu nepã-
sare ºi la clãile de gunoaie arun-
cate de-a lungul ºoselelor ºi-al
apelor, darãmite la cianura lui
Gold Corporation, care nici nu se
vede pe deasupra. Nici doamna
ministru Plumb, nume predesti-
nat sã fie ministru al mediului
românesc, nu simte cianura din
ceaºca ei de cafea, fiind similitu-
dine de poluare între plumb ºi
cianurã 

Am fost la Abrud ºi Roºia
Montanã pentru cã am vrut sã
mã informez personal. Sã-mi
extrag io informaþiile dupã ce am
auzit multe pãreri pro ºi contra.
Întâi, am rãmas fãrã telescoape
la Golfuleþ datoritã stãrii proaste
a ºoselei iar frumosul peisaj
muntos se pierde în dezordinea
circulaþiei, murdãriei ºi gunoaie-
lor de pe marginea ºoselei ºi
sãrãcia localitãþilor. Probabil cã
Gold Corporation le-a promis cã

CIANURA DIN CEAŞCA
DE CAFEA
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toatã aceastã nepãsare ºi superfi-
cialitate ecologicã o va curãþa ea,
cât ai bate din palme, îndatã ce va
curãþa Roºia Montanã de aur. 

Mulþi oameni sunt suspicioºi,
toatã industria minierã s-a prãbuºit
în România lãsând în urma ei zeci
de mii mineri ºomeri, de ce nu apar
ºi alte corporaþii strãine, atât de
caritabile ca Gold Corporation? De
ce a venit compania asta la Roºia
Montanã, cine a adus-o?? Mister
capitalism în faþa cãrora cineva mi-
a spus: Ãºtia suntem, ãºtia plãtim
taxe ºi impozite din care nu se
vede nimic investit local. Totul se
scurge spre Bucureºti ºi în strãinã-
tate! Din 1975 a început decãderea
româneascã, care s-a accentuat
sub Iliescu ºi a atins cotele prãbu-
ºirii totale sub Nãstase ºi Bãsescu.
Guvernanþii sunt parveniþi, corupþi
ºi hoþi, intelectualitate de avan-
gardã nu existã, restul înjurã, dau
din mânã, pleacã pe unde apucã
sau aºteaptã, fãrã prea mari spe-
ranþe, miracole chiar ºi de la Gold
Corporation! Alþii au refuzat sã-ºi
spunã pãrerea, fiindcã toþi strãinii
le-au devenit suspicioºi, nu ºtiu din
care parte vin, ce le mai pot face.
Un specialist autorizat, autorul unei
excelente istorii a mineritului la
Roºia Montanã, care ne-a fost ghid
în galeria romanã a minei, pe care
am vizitat-o, la multe întrebãri mi-a
rãspuns cu no comment! Tãcerea e
de aur ºi aici suntem pe un munte
de aur, încã… 

Gold Corporation promite orice
numai sã punã mâna pe ultima
resursã auriferã a României, pânã
atunci promite ºi aur pentru tãcere,
lãsând impresia cã este mai mult o
societate de binefacere religioasã
decât o corporaþie capitalistã ba-
zatã pe minimum de investiþii ºi
maximum de profit, un alt tentacul
al globalismului în România. Unii
oameni se lasã manipulaþi de pro-
paganda companiei strãine fiindcã
nu li se oferã, nu e voie, alte alter-
native care existã, pornind de la
deviza totul prin noi înºine, prin
care am reuºit de atâtea ori în
trecut, iar guvernanþii noºtri vând

toatã þara pentru un comision gras!! 
În secolul XXI jumãtate din

forþele de creaþie ºi muncã a lumii
se va recicla cel puþin odatã, în
cursul vieþii lor, pentru cã societa-
tea dinamicã creeazã noi alterna-
tive. ªi la Roºia Montanã se pot

înfiinþa noi servicii, noi industrii
mici, la fel ca în alte pãrþi ale þãrii.
Dar mai ales ceva unic în lume: cel
mai mare muzeu al minelor de aur,
pentru cã aici se extrage aur conti-
nuu de 1800 de ani, mãrturie fiind
cei 150 de kilometri de galerii
subterane începute în sclavagismul
imperiului roman ºi pânã acum, în
neo-sclavagismul globalizãrii. Iar,
cât priveºte exploatarea aurului,
mai poate sã mai aºtepte niºte ani,
pânã ce o nouã tehnologie fãrã cia-
nuri, cu siguranþã, va apare! Munþii

Apusenii ºi oamenii lor sunt un
mediu turistic de o rarã frumuseþe,
dar pentru guvernanþii noºtri e mai
uºor sã vinzi o þarã decât sã o re-
construiascã, sã o înfrumuseþeze.
Au descoperit cã sunt deºtepþi
palavragind pe sticlã televizoarelor

ºi-i mai uºor sã cearã ajutoare, pe
la toate colþurile lumii, decât sã dea
randament Iar dupã împuþirea ca-
pul peºtelui dupã 1989 am devenit
o naþiune fãrã voinþã, emigrantã ºi
cu cel mai scãzut randament pen-
tru Þara Noastrã. Cât mai e a
noastrã.

Hai, sã mai sorbim o gurã de
cianurã din ceaºca de cafea, fiind
siguri ca dupã ce Gold Corporation
va trece pe aici, în câþiva ani moþii
nu vor mai spune munþii noºtri aur
poartã... doar cianurã.
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În interviurile acordate lui
Claude-Henri Rocquet(1), Mircea
Eliade îºi dezvãluie structura bi-
polarã, relevând complementarita-
tea existentã între omul de ºtiinþã
(ale cãrui opere se bazeazã pe
logicã ºi rigoare, având drept scop
transmiterea de informaþii) ºi, pe de
altã parte, scriitorul ce-ºi clãdeºte
producþiile pe resorturile inepuiza-
bile ale imaginaþiei. Asistãm în felul
acesta la apariþia a douã regimuri,
unul diurn ºi altul nocturn, ilustrare
supremã a principiului coexistenþei
contrariilor, potrivit cãruia un lucru
nu poate exista fãrã opusul sãu.
Spre deosebire de activitatea lite-
rarã, care reclamã dezlãnþuirea fan-
teziei, operele ºtiinþifice presupun
clarviziunea regimului diurn, adicã
prezenþa luminii ca simbol al cu-
noaºterii. Fiind o întruchipare a
lucrurilor neclare, schimbãtoare,
umbra i se opune luminii, consti-
tuind un mediu de trecere înspre
impenetrabilitatea nopþii. Negând
puritatea imaculatã a zilei, întuneri-
cul provoacã reîntoarcerea lumii în
haos: contururile obiectelor dispar,
totul degenerând într-o profundã
obscuritate.

Pe o asemenea structurã bipo-
larã se axeazã ºi Domniºoara Chris-
tina (1936), primul roman fantastic
de certã valoare din literatura ro-
mânã. Încã de la apariþia cãrþii sale,
Mircea Eliade atrãgea atenþia asu-
pra particularitãþii fantasticului din
aceastã creaþie, un fantastic diferit
de cel întâlnit în naraþiuni anterioare
precum Isabel ºi apele diavolului
sau Lumina ce se stinge. Este vorba
de un fantastic de sorginte folclo-
ricã, prezent ºi în operele altor
scriitori români ca de exemplu I.L.
Caragiale, Ion Agârbiceanu, Cezar
Petrescu, V. Voiculescu sau ªtefan
Bãnulescu. Deºi acþiunea micului
roman se petrece într-un conac

boieresc din Câmpia Dunãrii, scriito-
rul resimte nevoia de a se desolida-
riza public de proza de inspiraþie
ruralã cultivatã în epocã. Spaþiul
dunãrean nu constituie în acest
context decât un pretext ce reu-
neºte mai mulþi orãºeni, care trã-
iesc, în mod involuntar, o serie de
evenimente extraordinare, în mã-
surã sã le pericliteze existenþa.

Scenariul epic al cãrþii are la
bazã o întâmplare realã petrecutã în
1907, moartea tragicã a domniºoa-
rei Christina, ucisã în timpul rãscoa-
lelor þãrãneºti. Dar scriitorul mai
încearcã ºi altceva. Observând cã
pânã la acea datã în literatura ro-
mânã nu s-a încercat scrierea unui
roman fantastic propriu-zis, el se
simte ispitit sã depãºeascã dificultã-
þile pe care le reclamã o asemenea
tentativã, dezvãluind cu aceastã
ocazie ºi felul în care vede concreti-
zarea proiectului sãu: „Un roman
fantastic nu se poate baza nici pe
atmosferã, nici pe tehnicã. În primul
rând e nevoie de o acþiune fantas-
ticã: de intervenþia unor agenþi
extra-umani, care sã transfere un
episod într-un destin ºi o stare
sufleteascã într-un delir…”(2) Din
punctul de vedere al conflictului,
creaþia poate fi privitã ca o înfrun-
tare dintre noapte ºi zi, dintre vis ºi
starea de veghe. Noaptea se carac-
terizeazã prin interacþiunea unor
fenomene cum ar fi dragostea,
taina, visul, misterul, spaima, vraja
sau chiar moartea; pe de altã parte,
ziua aducând cu sine clarviziunea,
siguranþa, certitudinea, reinstaura-
rea spiritului pragmatic. 

Potrivit acestor faze ale zilei ce
se neagã reciproc, putem considera
cã ºi personajele fac parte din douã
grupãri distincte. Întunericului îi
aparþin domniºoara Christina ºi
slujitorul ei ce soseºte cu rãdvanul.
Un personaj al tenebrelor este ºi

Satan, invocat pentru un scurt mo-
ment, a cãrui prezenþã se lasã sim-
þitã, dar nu este concretizatã. Aces-
tea sunt personajele mitice ale rela-
tãrii, în timp ce pictorul Egor, profe-
sorul Nazarie, doctorul Panaitescu,
slujitorii de la conac ºi þãranii din sat
aparþin lumii profane, întruchipeazã
spiritele pragmatice ale relatãrii.
Simina, doamna Moscu ºi Sanda -
gazdele - au un statut ambiguu,
aparþinând alternativ celor douã
planuri, constituind niºte veritabili
intermediari între cele douã lumi.

Din punct de vedere compoziþio-
nal, romanul are o desfãºurare
concentricã. Abia schiþat la început,
conflictul este reluat mereu, cu o
intensitate sporitã, în fiecare din
cele trei zile ºi trei nopþi în care se
deruleazã acþiunea. Firul epic al
relatãrii începe în momentul înse-
rãrii ºi se încheie în manierã apo-
teoticã prin victoria zilei ce se naºte.
Elementul dominant va fi deci
noaptea, lumina având menirea de
a spulbera groaza ºi misterul noc-
turn. Incipitul relatãrii pare a fi copiat
din textele prozatorilor realiºti ai
secolului trecut. Scriitorul ne pre-
zintã o banalã conversaþie de salon,
în care nimic nu pare sã preves-
teascã ceea ce va urma. Pânã ºi
oboseala nefireascã a gazdei poate
trece neobservatã, deoarece ea are
o posibilã explicaþie logicã: mulþi-
mea de oaspeþi care i-a vizitat casa
în ultimele zile. Tot în acest prim
moment putem întrezãri ºi motivul
sacrificiului prin prezenþa vasului
descoperit la Bãlãnoaia, vas în care
se aducea carnea la ospeþe. Acum
se rosteºte pentru prima oarã ºi
numele domniºoarei Christina, stã-
pâna de odinioarã a moºiei. Scena
iniþialã are rolul de a introduce per-
sonajele ºi de a circumscrie un
topos ce se va dovedi în curând
malefic. Romanul începe ca o ro-

Mitul strigoiului
în proza lui

Mircea Eliade



manticã poveste de dragoste dar, pe
nesimþite, accentul naraþiunii va alu-
neca din ce în ce mai mult pe poten-
þarea senzaþiei de spaimã. Evenimen-
tele desfãºurate în prima searã dau
impresia unei realitãþi cu atât mai
trainice cu cât viaþa la conac pare sã
se desfãºoare dupã niºte obiceiuri
strãvechi, îndelung verificate. Dar
aceastã impresie de lume solidã ºi de
viaþã liniºtitã o are doar cititorul ºi cei
doi musafiri, Egor ºi Nazarie. Celelalte
personaje cunosc taina, dar nu îndrãz-
nesc sã o dezvãluie, trãind sub con-
semnul unei interdicþii teribile. Fisu-
rarea imaginii patriarhale are loc destul
de repede, începând deja cu cel de-al
doilea capitol al romanului. Discuþiile
neterminate din salon sunt continuate
în camera pictorului. Izolarea începe
sã fie resimþitã încã din acest moment
ca o apãsare inexplicabilã. Pânã ºi
cele douã odãi, cea a lui Egor ºi a lui
Nazarie, prin depãrtarea dintre ele,
creeazã impresia de pustiu, impresie
adâncitã prin prezenþa altor camere
goale, misterioase. Domniºoara Chris-
tina devine astfel un roman al atmo-
sferei, al ameninþãrii necunoscutului,
fenomen la care contribuie ºi elemen-
tele de decor, cum ar fi locul situat
undeva departe de aºezãrile omeneºti
sau noaptea ce pune stãpânire pe în-
treaga lume. Chiar ºi parcul ce încon-
joarã conacul devine în acest context o
ipostazã artificialã a pãdurii care spe-
rie, înnebuneºte, cãci pãdurea e locul
unde se poate întâmpla orice, unde
pare firesc sã întâlneºti fãpturi pe care
logica ºi raþiunea le resping. Misterul,
spaima amplificatã de ameninþarea
nopþii sunt trãite cu o deosebitã inten-
sitate, iar receptarea lor se face prin
intermediul altor simþuri decât vãzul,
mai ales prin auz. Mai mult decât în
alte creaþii, Mircea Eliade se dove-
deºte un remarcabil creator de atmo-
sferã. În mod treptat, în ciuda coordo-
natelor realiste, naraþiunea se umple
tot mai mult de o serie de semne ce
indicã o breºã în structurile cotidianu-
lui. Eugen Simion defineºte naraþiunile
lui Mircea Eliade drept o „arhitecturã
de semne care apar ºi dispar ritua-
lic”(3), aceastã afirmaþie fiind pe deplin
valabilã ºi pentru romanul Domniºoara
Christina. Semnul este considerat
„mesagerul unui simbol nedovedit
încã, o iscoadã a miracolului”(4). Scrii-
torul este un expert în gradarea unor
semnificaþii ce oculteazã realitatea,
stilul aluziv potenþând autenticitatea

inautenticului, a fenomenelor pe care
raþiunea refuzã sã le accepte.

În prima parte a romanului mo-
mentele de groazã alterneazã cu cele
de liniºte ºi de securitate. Asistãm, în
felul acesta, la un prim nivel de mani-
festare a misterului. Nefiind vãzut -
cãci a vedea înseamnã a cunoaºte,
ceea ce duce la spulberarea efectului
fantastic - persoana maleficã a strigo-
iului este perceputã cu ajutorul celorl-
alte organe de simþ. Lumina zilei rea-
duce claritatea raþiunii, având un efect
binefãcãtor prin distrugerea tenebrelor
ºi a îndoielii. Elementele distinct perce-
pute ale decorului realist sunt în stare
sã spulbere pânã ºi cea mai micã
nuanþã de groazã, inspirând siguranþã
ºi încredere în sine. Cu toate acestea,
noua zi e departe de o desfãºurare
calmã, deoarece evenimentele apa-
rent insignifiante pregãtesc terenul
întâmplãrilor viitoare. De exemplu,
scena contemplãrii portretului domni-
ºoarei Christina are menirea de a-i pre-
zenta pe noii sosiþi, dându-se astfel
posibilitate strigoiului sã-ºi aleagã
victima. Eliade utilizeazã acum un
vechi motiv fantastic, acela al tabloului
însufleþit, ce poate fi considerat un
arhetip dupã care va avea loc viitoarea
întrupare.

Cea de a doua searã reprezintã o
nouã treaptã în procesul revelãrii mis-
terului. Suntem introduºi, în primul
rând, în plin folclor prin basmul povestit
de cãtre Simina despre feciorul de cio-
ban care s-a îndrãgostit de o împãrã-
teasã moartã, relatare cu funcþie pre-
monitorie, având rolul de a prevesti
întâmplãrile viitoare. Dacã pânã acum
spaima nu s-a manifestat decât acci-
dental ºi ca un lucru nedefinit, motivele
care o declanºeazã încep sã se con-
cretizeze tot mai puternic. Nazarie îºi
dã seama cã locul este blestemat: „Nu
e nimic sãnãtos aici. Nici mãcar parcul
acesta artificial, parc din salcâmi ºi
ulmi puºi de mâna omului...” Tot el îi
dezvãluie lui Egor adevãrata poveste a
domniºoarei Christina, care a fost
împuºcatã de vechilul cu care trãia de
câþiva ani. Cadavrul femeii nu a fost
gãsit, iar amintirea ei a rãmas vie dato-
ritã atrocitãþilor pe care le sãvârºea.
Oamenii povestesc cã s-a fãcut strigoi,
trãsãtura ei esenþialã, sãlbãticia, pãs-
trându-se ºi dupã moarte.

Transformarea în strigoi formeazã o
tentativã de a continua un destin teres-
tru neîmplinit. Simþind o puternicã nos-
talgie faþã de condiþia umanã, domni-

ºoara Christina revine pentru a-ºi
continua viaþa întreruptã brusc datoritã
crimei. Reîntoarcerea în planul terestru
nu se poate înfãptui decât pe baza sa-
crificiului, existenþa strigoiului presupu-
nând deci, implicit, negarea vieþii celor-
lalþi. Ceea ce îl fascineazã pe scriitor în
trista poveste a eroinei sale este con-
diþia dramaticã a personajului. Domni-
ºoara Christina nu se poate detaºa de
existenþa ei de odinioarã, motiv pentru
care ea încearcã sã comunice ºi pe
mai departe cu lumea celor vii, spe-
rând într-o împlinire a destinului ei prin
dragoste.

Începând cu aceastã noapte, visul
dobândeºte un rol esenþial, prin inter-
mediul lui realizându-se comunicarea
dintre Egor ºi domniºoara Christina.
Legãtura cu tabloul admirat în timpul
zilei este mediat de subiectul visului,
care este pictura. Domniºoara Chris-
tina este conºtientã de puterea ei ma-
leficã, dar pe Egor îl menajeazã deoa-
rece el este alesul iubirii. Pictorul nu e
înspãimântat de viziunea ce i se aratã,
fiindcã îl protejeazã conºtiinþa faptului
cã viseazã. Dar, ceea ce a fost consi-
derat doar un vis continuã ºi în starea
de veghe. Asistãm, în felul acesta, la o
confuzie dintre vis ºi realitate. Dovezile
palpabile ale „realitãþii” planului oniric
sunt date de parfumul puternic de
violete ce stãruie în camerã ºi de gãsi-
rea mãnuºii d-ºoarei Christina. Arta
scriitorului constã în modul în care face
trecerea de la un plan la celãlalt. În
realizarea acestui lucru îl ajutã mijloa-
cele prin care sunt percepute cele
douã nivele, senzaþiile din vis fiind la
fel de autentice ca cele din starea de
veghe. Egor vede în vis, simte mirosul
de violete ºi o aude vorbind pe d-ºoara
Christina. Deºi visul are drept scop
prevestirea realitãþii, confuzia dintre
cele douã planuri se datoreazã ºi iden-
titãþii cadrului în care se desfãºoarã
evenimentele. Autorul ºtie sã interfe-
reze întâmplãrile din vis cu cele din
starea de veghe, fãcând ca realul sã
comunice cu imaginarul.

Ivirea zorilor duce la destrãmarea
visului ºi la dispariþia arãtãrii malefice.
Experienþa trãitã de Egor demon-
streazã însã certitudinea existenþei
strigoiului. Deºi ameninþarea se ºterge
o datã cu lumina zilei, evenimentele
încep sã aibã o desfãºurare din ce în
ce mai rapidã. Cu cât femeia-vampir se
concretizeazã mai puternic, cu atât
boala misterioasã a Sandei avanseazã
mai vertiginos. De altfel, ea are o tainã
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pe care nu o poate deconspira, pãs-
trând astfel ambiguitatea textului. În
odaia fetei miroase a sânge, iar mulþi-
mea þânþarilor prevestesc sacrilegiul.
Ni se sugereazã ºi modalitatea prin
care se realizeazã sângerosul ritual:
mortul-viu cere mâna sau braþul celui
adormit ca sã-l sãrute. Noua jertfã este
cerutã prin intermediul Siminei, care îºi
manifestã, astfel, rolul de mesager
demonic între cele douã lumi. Sanda,
fiind domniºoarã mare, este aptã
pentru sacrificiu. 

Aºa cum reiese din mãrturisirile
sale, Mircea Eliade nu a intenþionat sã
situeze în centrul dramei tema folclo-
ricã a strigoiului, temã frecventã ºi în
alte literaturi. Prozatorul a fost preocu-
pat în special de relaþiile ce se stabi-
lesc între d-ºoara Christina ºi Simina,
sora ei mai micã, devenitã un emisar al
tenebrelor. Aceastã copilã de vreo
zece ani suferã o iniþiere în moarte prin
intermediul domniºoarei Christina,
care reuºeºte  sã punã stãpânire pe
ea. Comunicarea dintre cele douã
fiinþe are drept scop familiarizarea
Siminei cu prezenþa fizicã a strigoiului,
ceea ce va duce la înlãturarea spaimei
ºi la dobândirea unei neobiºnuite
maturitãþi spirituale în raport cu vârsta
fragilã a personajului. Sub o înfãþiºare
angelicã, Mircea Eliade ne prezintã un
adevãrat monstru. Întâlnirea cu sora ei
moartã o metamorfozeazã radical pe
Simina, schimbându-i înfãþiºarea. Evo-
luþia personajelor este inversã. În timp
ce d-ºoara Christina refuzã sã accepte
condiþia de strigoi, integrându-se în
lumea oamenilor prin orice sacrificii,
Simina pãtrunde în universul acesteia,
devenind adevãrata arãtare. 

Seara urmãtoare ne transpune din
nou în planul oniric. De data aceasta,
prin intermediul visului, are loc o
întoarcere în timp la un bal din 1900.
Visul se dovedeºte iniþiatic, având
funcþia de a prefigura viitoarea întâlnire
dintre Egor ºi Christina. În aceastã
înfruntare dintre noapte ºi zi, dintre vis
ºi starea de veghe starea de angoasã
ocupã locul predominant. Începând cu
ultima noapte, evenimentele se preci-
pitã. Eroii sunt prezentaþi în mod indi-
vidual, iar spaima lor e cu atât mai
mare cu cât ei se gãsesc singuri. Ame-
ninþarea se dovedeºte deosebit de
puternicã, deoarece oamenii nu po-
sedã mijloace de apãrare în faþa unor
fiinþe venite de dincolo. Autorul descrie
intensitatea cu care personajele trã-
iesc niºte situaþii-limitã ale existenþei

lor. Aflat în camera Sandei cu scopul
de a o apãra, Nazarie se apropie din
ce în ce mai mult de fereastrã pentru a
simþi efectul binefãcãtor al luminii. Ca
într-un film de groazã, dincolo de
geam, roiuri de þânþari se adunã ame-
ninþãtori, simþind apropierea victimei.
Posibilitatea nãvãlirii lor în odaie spo-
reºte ºi mai mult teama profesorului,
care îºi simte pumnii umeziþi de sudoa-
rea rece a spaimei.

Momentul culminant al romanului îl
reprezintã scena întâlnirii dintre cei doi
reprezentanþi ai unor lumi diferite.
Dupã o iniþiere îndelungatã prin inter-
mediul visului, „moarta îndrãgostitã” i
se aratã lui Egor în chip de femeie.
Descoperirea rãnii sângerânde de pe
trupul femeii-strigoi desface însã vraja,
pictorul reîncepând sã acþioneze sub
semnul raþiunii. Refuzând iubirea unui
mort-viu, Egor este condamnat la cel
mai aspru blestem: cãutarea zadarnicã
a împlinirii destinului sãu prin iubire. D-
ºoara Christina dispare, iar odaia este
purificatã prin intermediul flãcãrilor.

Apogeul întâmplãrilor la care parti-
cipã Nazarie ºi doctorul Panaitescu îl
constituie venirea strigoiului cuprins de
eºec la rãdvan. În acest moment
trãiesc ºi ei revelaþia necunoscutului,
prin concretizarea elementelor „lumii
de dincolo”: vizitiul, caii, rãdvanul ºi
stãpâna lor. Somnul sub stãpânirea
cãruia se gãsesc atât caii cât ºi vizitiul
constituie o împietrire a timpului, o
ieºire de sub controlul duratei prin
intermediul morþii. 

Ultima parte a romanului, cea a
victoriei raþiunii ºi a purificãrii prin foc,
ne oferã un spectacol grandios. Þãranii
asistã la priveliºtea impozantã a arderii
conacului blestemat, scena echivalând
cu o întoarcere în timp la evenimentele
din 1907. Dupã cum observã Sorin
Alexandrescu într-un substanþial studiu
introductiv la volumul La þigãnci ºi alte
povestiri(5), deºi Egor gândeºte rece,
raþional, el acþioneazã magic, distru-
gând astfel vraja. Strigoiul este ucis
prin tãria fierului, iar flãcãrile purifica-
toare cuprind totul, curãþind locul de
blestem. Romanul se desfãºoarã sub
semnul spaimei, al ameninþãrii, dar
prin distrugerea factorului care a
produs ruptura echilibrului cosmic se
reintroduce ordinea în univers. 

Unul din comentariile cele mai
avizate consacrate în ultimul timp
micului roman poartã semnãtura Ilinei
Gregori. (6) Exegeta relevã faptul cã,
deºi actualizeazã motivul arhaic al

strigoiului, naraþiunea demonstreazã
modernitatea esteticã a autorului.
Aceasta deoarece renunþând la proce-
deele „clasice” de „punere în abis” a
evenimentului „straniu-neliniºtitor”,
Eliade nu face decât sã se ralieze unei
tendinþe vãdit novatoare. Fantasticul
secolului XX, în primul rând cel trecut
prin experienþa suprarealismului, se
debaraseazã de înscenarea hiper-
realistã a supranaturalului. Mistificarea
nuvelisticã – în care Freud a identificat
principalul secret tehnic al autorului
fantastic – a cãzut treptat în desuetu-
dine, spaþiul ficþiunii cucerindu-ºi defi-
nitiv autonomia. Ca urmare, tensiunea
specificã fantasticului dintre „norma-
litate” ºi „anomalie” (aratã în conti-
nuare Ilina Gregori) nu mai este recep-
tatã în mod naiv la nivelul reprezentã-
rilor despre lume ºi realitate. Ceea ce
mai rãmâne inedit în eseul Ilinei
Gregori este faptul cã exegeta extinde
investigaþia la conotaþiile politice ale
romanului (foarte rar abordate de cãtre
critica literarã româneascã) ºi insistã
pe condiþia specificã a femeii în proza
lui Mircea Eliade. 

Note
1. Mircea Eliade, Încercarea labi-

rintului. Convorbiri cu Claude-Henri
Rocquet, Traducere de Doina Cornea,
Editura Humanitas, Bucureºti, 2007.

2. Mircea Eliade, în „Rampa”, anul
XIX, nr. 5660, 22 nov. 1936, p.1,3, text
reprodus în Romanul românesc în
interviuri, vol.I, partea II, ed. cit., p.902.

3. Eugen Simion, Mircea Eliade. Un
spirit al amplitudinii, Editura Demiurg,
1995, p.166.

4. Ibidem, p.142.
5. Mircea Eliade, La þigãnci ºi alte

povestiri, cu un studiu introductiv de
Sorin Alexandrescu, Editura Pentru
Literaturã, Bucureºti, 1969. Eseul inti-
tulat Dialectica fantasticului este
reprodus ºi în volumul Privind înapoi,
modernitatea (Ed.Univers, Bucureºti,
1999, pp.157-204), în care operei lui
Mircea Eliade i se consacrã un amplu
capitol.

6. Ilina Gregori, Fantasticul în proza
lui Mircea Eliade: „Domniºoara Chris-
tina”. O lecturã in-esteticã, în „Viaþa
Româneascã”, anul XCII, martie-aprilie
1997, nr.3-4, pp.20-33.
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Când am pus acest titlu cronicii care  urmeazã, m-am întrebat dacã va fi suficient de sugestiv
pentru a ilustra elogiul adus de scriitorul Ioan Barbu muncii îndârjite efectuatã de miile de eroi
anonimi în anii 70-80 ai secolului trecut, pentru realizarea unor obiective economice
grandioase, care s-au dovedit de strictã necesitate pentru economia României ºi pentru viaþa
de zi cu zi a oamenilor, atât atunci, cât ºi în prezent. În cartea din Colecþia 99 cu titlul
„Îmblânzitorii de ape” (ºi alþi mari anonimi”), publicatã la Editura „Antim Ivireanul” din
Râmnicu Vâlcea, în acest an, Ioan Barbu aduce un binemeritat omagiu muncii ºi, ca sã mã
exprim în termeni militari, îi dã onorul, nu cu arma, ci cu mijloacele scriitorului ºi reporterului
talentat ºi pasionat de profesie, confirmând cugetarea poetului latin Vergiliu  Labor improbus
omnia vincit (Munca stãruitoare biruie toate).

Într-adevãr, cartea se constituie, prin întreg conþinutul ei, într-o pledoarie de suflet adusã
activitãþilor lucrative ale unor oameni obiºnuiþi, care „cu forþa braþelor ºi minþii supun muntele,
tãind în carnea sa coridoare largi pentru apele vijelioase care se vor îndrepta spre obârºiile
lumii!”, dupã cum plastic se exprimã autorul. Ioan Barbu descrie în cartea sa veritabile acte de
eroism sãvârºite de eroi anonimi, de oameni comuni, care, la vremea faptelor menþionate, erau
într-o permanentã confruntare, nu cu un inamic înarmat pe câmpul de luptã (ce pânã la urmã
poate fi ucis sau învins}, ci cu un adversar mult mai de temut ce se lasã foarte greu doborât:
muntele. Cinic vorbind, aproape cã e mai uºor sã apeºi pe trãgaci pe câmpul de luptã ºi sã
seceri vieþile unora care îþi pun þara în pericol, decât sã faci o strãpungere de 13 km (ca sã dau
un exemplu din carte) prin inima muntelui pentru ca apa, curatã ca lacrima, sã ajungã de la
Vidra la centrala subteranã de la Ciunget pentru a pune în miºcare paletele dãtãtoare de
energie.

ªtim cu toþii cã muntele nu se lasã cu una cu douã, nici strãpuns ºi cu atât mai mult învins.
Îþi pregãteºte tot felul de capcane: viscole, geruri puternice, avalanºe, alunecãri de teren, furtuni
devastatoare, ploi diluviene etc., capcane pe care nu ai cum sã le treci dacã nu intri într-o
încleºtare cu el pe viaþã ºi pe moarte. ªi-atunci cum sã nu fie denumiþi eroi oamenii prezentaþi
în carte de autor, oameni dedicaþi cu întreaga lor fiinþã atingerii unor obiective cruciale pentru
bunãstarea unei naþii: asigurarea energiei electrice fãrã de care viaþa ar fi aproape imposibilã.
O recunoaºte scriitorul,  când afirmã: „Drumurile de azi ale apelor ce curg spre marea montanã
de la Vidra sunt drumurile de ieri ale unor mineri, deveniþi peste noapte drumari. Sã tai, pas cu
pas, în piatrã seacã asemenea drumuri, sã rupi din miezul de stei al fiecãrui munte albii noi
pentru ape, sã cobori sub tãlpile de piatrã ale pãmântului pentru a iscodi în mãruntaiele sale
nestematele luminii nu a fost deloc uºor ºi n-a stat la îndemâna oricui.”

Când aud cã sunt denumiþi de Ioan Barbu „eroii luminii”, oamenii aceºtia obiºnuiþi, despre
care vorbim ºi care „se iau la trântã cu îndãrãtnicia muntelui”, rãspund cu o nonºalantã
modestie: „Eroismul în munca noastrã nu e altceva decât o simplã datorie împlinitã faþã de ziua
de azi. O zi pe care o uiþi pe loc”. Cartea se referã nu numai la cei care au amenajat sistemul
hidroenergetic de pe Lotru, ci, în egalã mãsurã, ºi la acei „zburãtori peste vãi largi”, constructori
ai cãii ferate Râmnicu Vâlcea - Vâlcele, supranumitã sugestiv de autor Calea soarelui, la
activitatea complexã ºi dificilã a forestierilor vâlceni, dar ºi la un episod, care a fãcut vâlvã cu
zeci de ani în urmã,  stingerea unui uriaº incendiu la sonda de gaze  de la Mãdulari - Vâlcea.

Un gen literar uitat: reportajul

Onor muncii!



Autorul ne face cunoºtinþã cu o diversitate de caractere, cu o diversitate de oameni, având trãsãturi
psihice ºi temperamente diferite, dar cu o trãsãturã comunã, dorinþa de a învinge, da a atinge þelul
propus, de a munci stãruitor, asiduu, cu abnegaþie, punându-ºi de multe ori viaþa în pericol, episodul
cu stingerea sondei de la Mãdulari fiind elocvent. ªi mai au ceva în comun aceºti oameni, anume
faptul cã toþi gândesc despre munca lor la fel, în sensul cã „virtutea eroicã n-a purtat niciodatã însemne
rãzboinice”. Fiind martor la multe dintre aceste înfãptuiri îndrãzneþe cu reportofonul, bloc-notes-ul ºi
pixul, dar mai ales cu sufletul ºi cu pasiunea ce-l animã, Ioan Barbu îºi exprimã, pe bunã dreptate,
tristeþea ºi dezamãgirea, vãzând cum multe dintre înfãptuirile românilor  au fost distruse sau lãsate în
paraginã. Spre exemplu, observând cã acea Cale a soarelui (calea feratã Râmnicu Vâlcea - Vâlcele),
care în ianuarie 1990 era în prag de inaugurare, a ajuns o ruinã, scriitorul-reporter constatã dureros:
„Lucrãrile la calea feratã respectivã, aproape gata cu douã decenii în urmã, sunt acum pãrãsite. Tot
ce s-a construit se aflã în paraginã. ªinele au fost demontate, ca ºi traversele;multe au dispãrut  fãrã
urmã...Vinovaþii au dispãrut ºi ei tot fãrã urmã. Timpul le-a ºters numele. Un caz pe cât de insolit, pe
atât de trist ºi dramatic.” ªi continuã autorul,  în finalul cãrþii, în Mãrturisire: „Ce s-a întâmplat cu
aceste zidiri? Multe dintre ele au fost distruse. De pe urma altora profitã niºte «bãieþi deºtepþi».
Cufundate în nepãsare, guvernele de dupã decembrie 1989 au pus un greu ºi uriaº ºal de durere pe
umerii poporului. Cartea mea „Îmblânzitorii de ape ºi alþi anonimi” prezintã aceastã tristã realitate;
totodatã, dezvãluie ºi acuzã actele samavolnice de distrugere în numele unei privatizãri sãlbatice a
economiei naþionale. Hiatusul dintre clasa politicã ºi popor a condus la situaþia dramaticã în care se
aflã, astãzi, România”.

Dupã  ce parcurge cartea, cititorul va realiza cã aceste afirmaþii dureroase ale autorului sunt cât se
poate de juste ºi îi va da dreptate. Cu siguranþã va fi de acord ºi cu prefaþatorul cãrþii, scriitorul Neagu
Udroiu, care face urmãtoarea apreciere: „Fãrã cartea lui Ioan Barbu rezervatã constructorilor de pe
Lotru ºi altor mari anonimi, înþelegerea de cãtre noi, cei de azi, dar mai ales de cãtre cei de mâine, a
celor ieºite din mâna lor ar fi ameninþatã de schematism, ar avea de suferit. Mare lucru ca sã stea pe
lângã tine un asemenea om de ispravã.”
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Life
Once I was called forth into being,
my existence began:

the responsibility to function
as a human being should

according to my limitations
physically, mentally, spiritually.

Besides the material living embodiment
there exists a spiritual personage

unique according to the
Almighty Creator,

a dimension which He alone
can fully develop

according to the cooperation
of the created life.

Two worlds for each person
are set in motion

at the moment of creation:
a shattered physical world,

and a spiritual world
hanging upon the delicate balance

of free will.

9 November 2007-Friday
St. John Lateran
2:33PM – 2:43PM

Life’s Source
Who can know Life’s Source,
other than the Life Source?

This Source is precisely
the Beginning of all that is,
but remains Its own beginning.
The Source Itself could never begin,

for then something more powerful
would be its source.

From this is deducted
that the Beginning Life Source

is the most powerful force in
existence.
Life is the most powerful force.
Since all life comes from It,
It is seen as generous.
Since It is Life,
It is viewed as benevolent.
Since It is seen as sustaining,
It is viewed as nurturing.
Since It never ends,
It is to be considered Infinite.

In all these considerations,
whatever benefits from this Source

must return respect for the consideration
to exist, continue, be nurtured,

and gratitude for the gift of life.

9 November 2007
2:46PM- 2:57PM

P O E M S

Aurel Pãtraºcu
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La vârsta patriarhilor, Corneliu Leu are o vitalitate, o
energie ºi un dinamism cu adevãrat… leonine. Cheia
tinereþii sale sufleteºti uimitoare constã în aceea cã ºi-a
pãstrat intactã prospeþimea sufleteascã specificã
vârstei de aur: copilãria. 

Nãscut în ziua de 21 iulie 1932, la Medgidia, a
copilãrit sub soarele de andezit, aur, miere ºi aramã al
Munþilor Mãcinului ºi Dobrogei, tãrâm de confluenþe
multiculturale ºi temelie a unei inconfundabile Axis
Mundi cu obârºii precreºtine. 

Tatãl, avocat, ºi mama, medic, i-au oblãduit pruncia,
pubertatea ºi adolescenþa sub crugul valorilor funda-
mentale ale neamului românesc, pe aceste plaiuri
pontice, danubiene respirând aerul tare de sub sprân-
ceana pãduroasã a neclintiþilor Munþi Carpaþi – coloana
vertebralã a Europei - rimând cu Dunãrea, strãveche
axã economicã ºi comercialã,  culturalã ºi spiritualã a
bãtrânului nostru continent.

Nãscut în miezul verii – sub semnul Soarelui, înge-
mãnat cu steaua polarã a lui Ernest Hemingway, Aldous
Houxley, Marin Preda, Dumitru Radu Popescu, George
Enescu -, Corneliu Leu a luat în piept cu frenezie vâltoa-
rea vieþii, dovedindu-se un vajnic înotãtor prin apele
vijelioase ale unor timpuri mereu în schimbare.

Trece rapid ºi sigur, ca un precoce, dar temerar
cãpitan de cursã lungã, prin Liceul Mircea cel Bãtrân din
Constanþa, aruncându-se, cu pasiune, patos ºi
luciditate, în nobila, dar dura profesie de jurnalist. 

La vârsta când mulþi dintre colegii de generaþie tra-
versau hiatusul îndoielii, al nehotãrârii ºi încremenirii în
întrebarea: Oare eu încotro sã o iau, unde sã mã duc?!,
Corneliu Leu se avântã, la nici 16 ani, pe baricadele
solzoase ale muncii de reporter ºi redactor la Pagini
dobrogene. 

Între 18 ºi 26 de ani hãlãduieºte pe ºantierele înte-
meierilor postbelice din þarã, ca jurnalist frenetic la
Radiodifuziunea Românã. Concomitent, este student la
Facultatea de Pedagogie ºi Psihologie a Universitãþii
din Bucureºti, apoi la aceea de Jurnaliºti Universali.  

Cãlit în presa scrisã ºi audio, accede la prestigioasa
revistã Roumanie d’aujourd’hui, pentru ca, de la 30 la
33 de ani, vârsta christicã, sã fie redactor la hebdoma-
darul Uniunii Scriitorilor din România: Luceafãrul.

Modernizarea ºi românizarea editurilor din þara
noastrã îi oferã marea rãspundere de a croi destinul
nou înfiinþatei Edituri Eminescu (la vârsta de 38-39 de
ani: 1970-1971), de unde face transbordarea în lumea
filmului artistic de lung metraj: director al Casei de Filme
4 (1973-1979), pe care o înfiinþeazã ºi unde este produ-

cãtor al unor pelicule memorabile: Cantemir, Ioanide,
Mihai Viteazul, Actorul ºi sãlbaticii, Ciprian Porum-
bescu, Þara de piatrã, Serata, Casa de la miezul nopþii,
Cu mâinile curate, Felix ºi Otilia, Nea Mãrin miliardar,
Scrinul negru, Tãnase Scatiu, Castelul din Carpaþi…

Ca redactor ºef adjunct la Contemporanul (1979-
1986), reînfiinþeazã suplimentul Realitatea ilustratã.

Dupã lovitura de stat capitalistã ºi contrarevoluþia din
decembrie 1989, fiºa de activitate culturalã a redutabi-
lului scriitor, om de presã, teatru ºi film Corneliu Leu
înregistreazã aproape 30 de iniþiative, dintre care
amintim: 

1. ctitorirea Casei de Editurã ºi Producþie Audio,
Video, Film Realitatea; 

2. înfiinþarea Fundaþiei Episcopul Grigorie Leu –
Miºcare pentru progresul satului românesc;

3. spectacolele Radio-Tv cu public Cabaret politic,
Hora tranziþiei, Nu trageþi în guvern, Bomba tranziþiei,
Noi ºi Europa, S-a schimbat schimbarea…; 

4. rubrica În gura leului; 
5. Consfãtuirea Naþionalã a Intelectualilor de la Sate;
6. Institutul Naþional de Personalism; 
7. Asociaþia Fundaþiilor pentru Dezvoltare Ruralã;
8. lanseazã, la 175 de ani de la apariþie, noua serie

a revistei Albina, care, din 2002, devine Albina Româ-
neascã; 

9. în revista Pluralitas, lanseazã ipoteza Persona-
lismului Diacronic ºi publicã Idei personaliste de
actualitate în opera lui C. Rãdulescu-Motru; 

10. în 2005 lanseazã conceptul de Societate Civilã
Transnaþionalã; 

11. ca profesor universitar, creeazã, în 2007, un curs
de Meritocraþie ºi înfiinþeazã Liga Meritocraþiei; 

12. prin portalul de internet www.cartesiarte.ro, rea-
lizeazã, din 2008, o reþea nonguvernamentalã pentru
Promovarea virtualã a culturii româneºti; 

13. în anul 2009, pune bazele Reþelei de iniþiative ºi
universitãþi populare, în cadrul Programului European
de înfiinþare a Grupurilor de Acþiune Localã. 

De reþinut cã a debutat la vârsta de 17 ani, cu poezia
„Arta”, dar a optat ulterior, masiv, pentru prozã, în care
libertatea de miºcare, spiritul de observaþie, capacitatea
de a crea atmosferã ºi personaje viabile, captivante se
potriveau ca o mãnuºã cu spiritul sãu scormonitor,
þâºnind mereu în cãutarea esenþelor umane, creator de
universuri narative vibrante, pe spaþiile restrânse, ale
prozei scurte, ori, dimpotrivã, de ample desfãºurãri, gen
frescã istoricã ºi socialã, în romane pe teme incitante.

Bibliografia lui Corneliu Leu înregistreazã circa 70

Medalion Corneliu Leu la 80 de ani

Leonin, argintul viu



Iconoclast ca Macedonski, rebel precum Rimbaud ºi însetat de înnoire ca Arghezi, Urmuz, Tristan Tzara, Ilarie Voronca,
B. Fundoianu, Geo Bogza, Gellu Naum ori Verlaine, Valéry, Mallarmé, A. Breton -, poetul european Paul Aretzu este un
spirit pe cât de rãzvrãtit, pe atât de neliniºtit, tinzând, de la o vârstã,  cãtre perfecþiune, cãtre împãcarea cu sine, cu lumea,
cu Dumnezeirea.

Nãscut la 29 mai 1949 în Caracal - pe malurile Oltului, scãpat, la Cozia, de chingile Carpaþilor Meridionali ºi  domolit,
în Þara haiducului Iancu Jianu,  de îmbrãþiºarea Câmpiei Romanaþiului -, Paul Aretzu trãieºte destinul febril al legendarilor
fraþi gemeni Castor – muritorul ºi Pollux – nemuritorul.

Constelaþia care-i ghideazã destinul îi îngemãneazã, sub acelaºi arc de luminã, pe Blaise Pascal ºi Jean-Paul Sartre
(verb reprezentativ : a gândi), alãturi de Tudor Arghezi, Federico Garcia Lorca, A. S. Puºkin, Jules Verne, Jack London,
dar ºi de Nicolae Iorga, Petru cel Mare, mareºalul Ion Antonescu, George Bush, Johnny Weissmuller.

Transpus în poezie, spiritul rãzvrãtit ºi strigãtul existenþial al poetului - care, în 1973, îºi adjudeca licenþa în românã-
francezã, la Facultatea de Filologie a Universitãþii din Craiova, într-o strãlucitã promoþie: Daniela Crãsnaru, Ioana
Dinulescu, Victoria Hioarã, Lili Mureanu (Ana Andreescu) – poartã pecetea forþei vitale de nestãvilit a personalitãþilor din
zodia Gemenilor, dar ºi fiorul dramatic al lui Robinson Crusoe, stãpânul insulei care-i el însuºi, ori rãscolitorul rãcnet de
luptã, cvasianimalic, dar izbãvitor, al Solitarului absolut din jungla lumilor terestre: Tarzan, condamnat la supravieþuire, prin
luciditate maximã ºi adaptabilitate dusã la extreme.

Mãcinat de întrebãri ce par fãrã ieºire, copleºit uneori de un noian de stãri de anxietate, poetul Paul Aretzu are mari
disponibilitãþi lãuntrice, gãsind limanul, þãrmul salvator, fie asumându-ºi structura de gânditor profund ºi meticulozitatea
celui ce gândeºte singur sau, dimpotrivã, cãutându-ºi salvarea în vivacitate, exuberanþã ºi expansivitate.

Deloc sentimental, afiºând sânge rece în teritorii lirice unde alþii ar da rapid vamã temperamentului înfierbântat din te
miri ce ori jalnicelor accente melodramatice, profesorul de o viaþã de la Colegiul Naþional  Ioniþã Asan din Caracal, membru
în conducerea Uniunii Scriitorilor din România ºi redactor ºef, de câþiva ani, al revistei Ramuri din Craiova nu este câtuºi
de puþin un spirit închistat în formule consacrate. Programatic, el refuzã orice model, poemul nãscându-se din dicteu
automatic, aºternut pe hârtie parcã în transã, în jocul luminilor ºi umbrelor dintre stãrile de trezie ºi vis.

În primele lui cãrþi de poezie – Carapacea cu sunete (1996), Orbi în Paradis (1999), Diapazonul de sânge (2000) –,
Paul Aretzu aruncã punþi insolite spre tãrâmul suprarealismului, încercând ca – la cumpãna mileniilor al doilea ºi al treilea
– sã clãdeascã pânza de pãianjen a unui alt avangardism, al treilea în spaþiul literar românesc, demn de trecut pragul
secolului al XXI-lea. 

În nota autorului despre cea mai recentã apariþie editorialã a sa – volumul antologic ªtergerea completã a feþei –, el
face mãrturisirea ºocantã conform cãreia îºi propusese sã renege ceea ce a scris înainte de Cartea Psalmilor. 

(ºaptezeci) de apariþii editoriale numai
la capitolul volume de nuvele, poves-
tiri, romane, eseuri, studii ºi articole,
reportaje, cãrora li se adaugã 21 de
piese de teatru, unele în serial, la
Teatrul TVR (pe care îl inaugureazã, cu
piesa Familia, în 1958), Teatru la
Microfon/ Teatrul Naþional Radiofonic,
la instituþiile de profil din Constanþa,
Bacãu, Piteºti, Craiova, Sibiu.  Este
autorul unor filme artistice de mare
audienþã, precum: Asediul, Cota 2516,
Casa dintre câmpuri, Circul spionilor.

Fervoarea ºi apetitul narativ, acribia
documentãrii, spiritul de analizã ºi sin-
tezã, cu mijloacele de mare rafinament
ale psihologului experimentat, plãce-
rea taifasului ºi a despicãrii firului de
pãr în patru sunt atuuri ale romancie-
rului Corneliu Leu, probate convingãtor
de la debutul din 1956 (la vârsta de
numai 24 de ani!) în genul proteic, cu
Ochiu dracului, ori de la Plângerea lui

Dracula (1977) pânã la Patriarhii
(1979), Romanul nopþii de februarie
(1984; detronarea Domnitorul Alexan-
dru Ioan Cuza din 1866), Anonimul
Brâncovenesc (1994), Spionii birocraþi
(1996) sau pânã la Roma Termini, cap
de pod al ciclului Blesteme contem-
porane, lansat în 2011.

Corneliu Leu – paltin semeþ ºi brad
argintiu, veºnic verde, în Panteonul bãr-
baþilor exemplari ai culturii române de la
cumpãna mileniilor al doilea ºi al treilea
- ºi-a lansat, în vara anului 2007, Nuvele
ºi istorii, primul volum de OPERE
DEFINITIVE dintr-o serie de 11, anun-
þate de el însuºi, la librãria Cãrtureºti din
Bucureºti. Din câte ºtim, pânã acum au
apãrut deja alte câteva volume din seria
anunþatã. Semn de vigoare ºi spirit
creator mereu tânãr, ajuns în areopagul
împlinirilor eclatante.

Acum, când trece pragul arcului de
luminã de unde începe vârsta patriar-

hilor, îi adresãm Maestrului Corneliu Leu
urãrile tradiþionale de LA MULÞI ANI cu
sãnãtate, cã-i mai bunã decât toate. 

Fie ca Steaua de pe Masivul Carai-
man, care-i ocroteºte permanent casa-
muzeu de la Poiana Þapului, sã-i
lumineze scrisul mãcar 33 de ani de
acum încolo. Pentru cã, aºa dupã cum
zic francezii, deocamdatã nu a împlinit
decât …20 de ani, ce-i drept de patru
ori. La mulþi, mulþi ani !

Dacã mãcar un sfert din bãrbaþii cu
tâmple ninse de luminã (ai acestei þãri)
ar realiza câte 10 la sutã din ceea ce
înfãptuieºte Corneliu Leu – pentru inte-
lectualii de la sate, pentru pãstrarea ºi
promovarea culturii noastre în formele
ei cu adevãrat specifice ºi autentice –,
atunci am fi cu un secol mai în faþã,
adicã acolo pe unde s-ar cuveni sã fim. 

La mulþi ºi rodnici ani, Maestre! 
Sã trãiþi mult, sãnãtos ºi în belºug

de împliniri.
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Citind ºi recitind antologia, apreciem cã acel gest de renegare a primei etape de creaþie ar fi fost unul nesãbuit,
aducându-i mari deservicii în descifrarea gestaþiei poemelor sale de la începuturi pânã azi, în definirea evoluþiei
laboratorului de creaþie ºi a vârstelor lirice parcurse.

Pe de altã parte, toatã creaþia lui Paul Aretzu, care are nou capãt de drum Cartea Psalmilor, este anticipatã de creaþiile
lui de început, curge organic din primele sale volume.

Supliment orfic, cel dintâi capitol din Carapacea cu sunete (1996) începe tranºant, ca o gravurã cu incizii sigure, care
te pune în gardã asupra teritoriului în care ai intrat: 

„omul gri trece cu imenºi paºi prin acvariu/ scoate trompeta, þâºnesc fulgere peste zidul de piatrã/ cãzând pe gânduri
el se târãºte pentru a-ºi scrie jurnalul (s. n.)/ vãlãtuci de fum îºi iau zborul din grãmezile de frunze”. 

De reþinut cã, în volum, poemele acestui ciclu au acelaºi „titlu” – câte o steluþã. În Cuprins, ele sunt marcate prin primul
vers. 

Într-o atmosferã hieraticã, demnã de Urmuz, din treaptã în treaptã, acest om gri îºi dezvãluie apucãturile stranii: 
„el jurã în gând sã devinã alt om”;
„simte cã fiecare secundã devasteazã o nouã realitate”; 

renumiþi, dascãlii sãi „l-au acomodat la real./ l-au scos din haos. dupã care, uneori, tânjeºte”; 
„în timpul rãzboiului de pominã are prima viziune (...)/ omul gri + iubita gri = pândã ºi exaltare/ se gândea: timpul – o

instituþie”.
Strãin în aparenþã, „omul gri s-a trezit în interiorul unei scoici/ (...) nu avea trup/ numai un ochi”. 
Deºi nu are o mie de ochi, precum legendarul Argus, ci unul singur, asemenea Ciclopului, dã o raitã prin cosmos, are

un stop-cadru la întâlnirea cu timpul:
„urmeazã-mã, i-a spus leul (n. n. timpul) omului gri/ dar omul gri s-a frecat la ochi fiindcã nu zãrea nici un/ leu/ îi simþea

numai respiraþia devoratoare”;
desface o cutie de conserve: „o nouã realitate”, „vânãtoarea poate începe (...)/ îºi trage peste el pielea de leu” (n. n.

pielea timpului).
Dupã întâlnirea de gradul zero cu „clasicismul, bah, zice omul gri/ realismul, se strâmbã/ romantismul, se þine de burtã

sã nu verse/ simbolismul, îºi astupã pe rând nãrile ºi-ºi suflã mucii/ în cenuºã/ expresionismul, i se ridicã pãrul în cap/
dadaism, futurism (oh !), lettrism, postmodernism, dã cu/ tifla, urineazã în foc/ supra realisme, supra realisme”, aºadar -
dupã tevatura depãºirii tuturor „ismelor” – omul gri iese sã ia aer, „începe sã vadã materii de origine spiritualã/ în el þâºnesc
cuvinte vizibile”;

constatã cã, singur fiind, stã în bibliotecã, „îºi aprinde luleaua altei (s.n.) realitãþi (...)/ se leapãdã de sine” ºi, finalmente,
constatã cã este singurul om gri din lume.

Alter ego al vârstei pãcãtoase, nesãbuite, omul gri „scoate limba la icoana/ atotputernicului” (n. n. scris cu iniþialã micã). 
Neconºtientizându-ºi încã nimicnicia, soarta de veºnic perdant în disputa cu timpul, observã cã „în mãrul de pe masã

viermele (n. n. timpul) sapã tranºeele unui danþ”, pe când el, omul gri, se gândeºte „la arta de a crea real/ apoi fuge în
tunel cu visul ghemuit în cap”.

Din neasemuitã dragoste – de sine: narcisism -, vorbind singur, omul gri „s-a dedublat”, unul dintre ei „desfãºurând la
iuþealã un steag plin cu/ molii a plecat spre gheþurile veºnice ale Siberiei”.

Dupã alte câteva aventuri, luând lumea în rãspãr,  însãºi viaþa se preschimbã în omul gri, „precum cuvântul în ureche”; 
„omul gri este o bucatã de realitate în mers care îºi/ întinde mâinile înaintea ploilor/ omul gri are chip nou în el”;
deschide cartea, îºi pipãie sufletul: „zâmbeºte ºi tu, îi spune oglinda alcãtuitã din negre/ negre litere ”; 
„deodatã toate poemele se întorc în gura lui ºi devin/ lebede tãcute”; 
„crescut în oglindã omul gri/ (...) se împiedicã în vânt”; 
spalã vasele, priveºte iarba cum rãsuflã, trage cu urechea la zori, „o þeavã de puºcã sparge fereastra clintind tot cerul/

bunavestire” (n. n. alt cuvânt de referinþã din Sfintele Scripturi notat cu iniþialã micã).
Pentru ca, în cel de-al 26-lea episod al acestui poem, Supliment orfic, construit asemenea rachetelor în trepte, poetul

sã se dezbrace de acest om gri,  sã-l execute fãrã ezitare: „ce om descompus e omul gri/ fãrã folos/ cuvintele unei limbi à
rebours/ adios”. 

Spiritul de cow-boy al lui Paul Aretzu se desparte de propria-i fantoºã – omul gri – printr-un gest ferm, cavaleresc,
descãrcând pistolul drept în inima alter egou-lui sãu, pentru a-ºi putea vedea nestingherit de drum prin Texasul mexican
al cuvintelor.

Alcãtuit din nouã poeme, tot fãrã titluri, ciclul razele corporale începe cu un hai-ku, gen al esenþelor: „ascuns în
bibliotecã/ ascult foºnind copacii din cãrþi”.

În alt poem, de serviciu la observator, poetul trãieºte sentimentul cã „e atât de târziu, fãrã frunze tremurã pe deal via/
soldaþi înzãpeziþi bat în geamul înstelat, iau cu asalt/ bucãtãria/ trenuri zgârie liniºtea (...)/ imperiile dorm sub zãpezi (...)/
lume de bâlci, lume vãzutã prin lacrimi, stup de sunete/ zburãtor/ singur sângele gâtuie omul interior (s. n.).

Aºadar, poetul a fãcut saltul de la vârsta omului gri la aceea a omului interior.
Poemul urmãtor este concentrat ca o inscripþie în piatrã: „ar trebui un efort, o încordare/ cãci suntem înzãpeziþi/ iar

noaptea este împietritã/ iar secolul amorþit/ ar trebui trei degete unite sã scapere un chibrit”. Trei degete unite reprezintã,
la creºtini, Trinitatea. 

Ciclul se încheie cu un vers-zãvor: „da, secolul este religios” – care anticipeazã, parcã, viitorii psalmi ai lui Paul Aretzu.
Deºi bãnuim cã, nu rareori, abia îºi þine  în frâu ispita jongleriilor cu idei ºi cuvinte, în genere spiritul ludic, de care nici

un creator adevãrat nu este strãin -, Paul Aretzu evitã, inspirat ºi cu diplomaþie, fervoarea, cãderea în extreme a junilor
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avangardiºti de acum un veac: din preajma, din vremea ºi de dupã primul rãzboi mondial, ca ºi a maturilor de dupã al doilea
mondial – WW II.

Aidoma lui Brâncuºi, care a ales, la 1905-1907, pentru Sãrutul ºi Cuminþenia Pãmântului – borne în sculptura lumii –,
tãietura directã în piatrã, poetul nostru opteazã pentru formula litaniilor scrise dintr-o rãsuflare, nu cu cernealã clocotind de
imbolduri neostoite, ci sãpate, pentru eternitate, în piatra rece, de neclintit, rezistentã la intemperii, a unor cariatide, stele
tombale sau frontispicii de temple sortite sã dãinuie peste vecii. 

A nu se înþelege, din cele afirmate mai înainte, cã versurile sale sunt greoaie, încremenite, lipsite de graþie ºi delicateþe.
Mãrturisiri ºi solilocvii (verbum visibile) constituie primul poem-fluviu din volumul de debut al lui Paul Aretzu. Are 173 de

versuri albe - fãrã punctuaþie, dicteu automatic (desigur în aparenþã), dictare a zeilor, frescã bizantinã, pictatã cu frenezie,
aproape în transã, vârtej de vitralii vibrante, precum acelea ale lui Chagal, care împodobesc ºi dau viaþã sediului Knesset
(Parlamentul Þãrii Sfinte).

Poem antologic, de citat integral, poem-catedralã, Mãrturisiri ºi solilocvii… dã o primã imagine despre maturitatea unui
poet rasat, care – dincolo de paradox – este pe cât de hormonal, pe atât de livresc. Este asemenea lui Nichita Stãnescu,
din care par sã vinã unele stãri de spirit/ stãri de tainã, dar ºi vocaþia pentru o anume arhitecturã a poemului, ca ºi pentru
construcþia zvâcnitã, în galop prin noianul de clipe, minute, ani, secole, milenii…

În schimb, Într-o expoziþie, penultimul poem din Carapacea cu sunete,  are foarte vagi ecouri din Marin Sorescu. Cel
din urmã: High infidelity, prin trecerea dintr-un cerc în altul, aminteºte destinul lui Iona: „când încercam sã trec peste
graniþe, peste sârma ghimpatã/ evadam într-alt lagãr, într-altã prejudecatã/ ºi totuºi ºi totuºi. merg desculþ pe un teren
minat/ nu existã scãpare. în mine toate orologiile bat”.

Volumul din 1999, Orbi în Paradis, debuteazã cu Prolog (în cer): scriade sau fecerea poemului. Nu înþelegem de ce
fecerea ºi nu facerea, dar… aºa apare ºi în Cuprins. Paul Aretzu recurge, în premierã absolutã pentru el, la raportarea la
Dumnezeu, cãruia i se adreseazã, de trei ori,  cu apelativul doamne, scris necreºtineºte, cu literã micã la început.

Urmãtoarele douã poeme, fãrã titlu, au spirit de hai-ku. Primul: „l-am întrezãrit pe dumnezeu ºi mi-am simþit/ pe datã
ochiul greu/ infectat cu metafore”. A se reþine, dumnezeu caligrafiat cu iniþialã micã. Unii, rãu voitori, ar zice …aºa cum
procedau ateii fanatici. Gândul ne fuge la poema Am zãrit luminã de Marin Sorescu, cu toate cã inscripþia liricã a lui Aretzu
nu are nicio rezonanþã sorescianã. Al doilea sunã astfel: „dacã n-ar fi ceasul de pe noptierã/ ce minunat ar fi timpul”.

Iatã aºchii din poemele ce se înºirã ca mãrgelele magice pe o aþã fermecatã: 
„noi suntem nomazi, plictisiþi de frumuseþe./ noi respirãm vorbe. am cunoscut paznicii/ de idei, mâncãtorii de sens,

ierarhia./ noi de acum/ ne împleticim în libertate”;
„stam în societate, în lume/ cu un poem de lapte în braþe”;
„eu scriam pentru mâncãtorul de poezie/ care e nemuritor ºi care e frumos./ scriam deghizat. cu un ciob/ pe o piele

trandafirie de girafã scriam”;
„numai poeþii ºtiu cã viaþa e o idee/ ºi de aceea ei plâng ºi suspinã/ cu poeme. ºi de aceea mor/ înainte de vreme./ de

aceea ei cresc ciuperci de sticlã./ de aceea limba lor este biblicã” (s. n.). 
Prefigurând o abia sugeratã Rãstignire, Troiþã este un catren de o frãgezime eminescianã, însã fãrã niciun ecou din

Eminescu:
„peste poemul transparent din minte,/ ca în afumatele icoane/ eternul cãlãu (n. n. timpul) m-a întins/ bãtându-mi în

palme creioane”.
Dupã un alt catren, cu sunet apodictic, dictat parcã de zei: 
„teurgie: am transformat
miºcarea în vorbire, adicã 
energia în entelehie, 
adicã gestul în muzicã”, 
Paul Aretzu face saltul la un sacadat poem ce pare dispus ca o prozã – ocupã toatã lãþimea paginii de carte -, însumând

227 de rânduri, acoperind nouã pagini ºi un sfert din volumul antologic. Debutul este fulminant:
„a venit, în fine, vremea sã scriu. sã mã uit în oglindã ºi sã/ vãd în ce lume am nimerit. a venit vremea sã mã fac sfânt

(s. n.)/ sã mã îngrop de viu în cuvânt. cãzut din cerneala timpului/ în alfabetul poeziei, cu buze opãrite de gând. fiecare
cuvânt/ al lui dumnezeu (n. n. iarãºi cu iniþialã micã !) ascunde mai multe cãrþi. fiecare clipã de la/ el  este o stea care
dârdâie. am fãcut contract. ucaz. el îºi/ pusese coroana pe al sãu obraz. sã ne spãlãm pe mâini de/ scrisuri. cei ce suntem
tangente la infinit”.

Desfãºurarea este, în continuare, de oratoriu ori, mai degrabã, de ocean primordial, dezlãnþuit, la începuturi de lume:
„am orbit de poezie ºi am chiorât de/ tragicomedie. ºi sunt pregãtit sã nu mor. în astã varã am/ scos acest minereu de

poem. e aici, pune limba, respirã-l. o/ vulpe veselã îmi miroase ochii”;
„scris ºi spus,/ nãscut nu compus. timpan auzind voci celeste, papirus trimis sufletelor din lumea cealaltã, buze

sângerând de/ sunete”;
„vorbesc despre muzicã necântatã/ vreodatã, aflatã în instrumente neconstruite încã”;
„caut cuvinte care sã nu se evapore”;
„iar eu, care mi-am aprins faþa pe veci de la coama/ unui leu þin voci la beci. þin chibritul într-un vas/ comunicant. din

nou poem”;
„pentru a face faþã primãverii, poetul fruntaº scrie cu/ bidineaua peste un întreg oraº. îmi târâi picioarele prin/ paraclis,

cu o biblie în buzunar. spune îngerul privind spre/ cãlãu: mã junghie o aripã rãu”.

67

D Lestine iterare



Poezia lui Paul Aretzu este aidoma ochilor sãi vii, pãtrunzãtori, expresivi – ferestre/ fântâni ale sufletului. Arguti oculi –
ochi care vorbesc -,  cum ar zice anticul Ovidiu, exilat la Pontul Euxin.

Grele de întrebãri, dar vânjoase precum acelea ale condorului sud-american, aripile poetului din Romanaþi au
sprinteneala ºi velocitatea, sonoritatea ºi ecoul, perpetuat parcã la infinit, al rândunicii cu cântec rãsunãtor: arguta hirundo. 

Chiar dacã unor comentatori grãbiþi s-ar putea sã nu le convinã aceastã etichetã: Aretzu este argutus poeta – creatorul
liric, de azi, cu glas armonios ºi vers de o expresivitate remarcabilã. 

Vânând mereu himera poeziei, el poate rosti, aidoma lui Ilarie Voronca, ªtefan Roll ori Saºa Panã: 
„Singura certitudine: poemul. Singura cuminecãturã: poemul” -, dincolo de efemeride rãmânând numai „bazaltul paginii

de manuscris”.
Trãitor la Curtea cu miracole a veacurilor XX-XXI, în care dansul imaginilor – cale lactee - devine seducãtor, Paul Aretzu

îºi asumã, cu smerenie, menirea de cronicar meticulos, poezia sa de notaþie atestând rafinamentul ºi rigoarea cu care îºi
exercitã rolul de „secretar al subconºtientului”, martor ºi actor ferm implicat în clãdirea zorilor mileniului al treilea, care nu
poate exista decât dacã ne întoarcem cu chipul, cu fiinþa noastrã spre PreaBunul Dumnezeu, al cãrui Duh Sfânt ne
locuieºte. 

Cele 14 piese lirice din ciclul alfabetizarea, care încheie volumul Orbi în Paradis, sunt o antecamerã strãvezie a
psalmistului Paul Aretzu, cãruia – în perioada când scria aceste poeme – poate nici nu-i trecea prin cap cã se va lua la
trântã, în anii urmãtori, cu versetele biblice.

Chit cã suntem conºtienþi cã operaþia noastrã de
citare selectivã dã seamã în micã mãsurã despre
farmecul ºi semnificaþia acestor creaþii, dacã nu
cumva, dincolo de voinþa noastrã, chiar le schilo-
deºte, extragem, în continuare, frânturele – ochiuri
din vitralii încãrcate de îndoieli ºi cãutãri febrile ale
ieºirii din labirintul prea terestrei vieþuiri/ viermuiri:

„înlãuntrul poemului un lux aparte: azilul,
castroane de/ tablã, melcii timpului”;

„splendidul leu râios care a murit”;
„în afara poemului: exilul în care pornim de-a-ndã-

rãtelea”;
„am început noua carte. a cuvântului în ipostasuri.

a/ înmulþirii chipului dat cu var. a învierii, dupã cum s-
a/ prezis”;

„omul o virgulã, un va urma în acest cosmos”;
„ºi vine în vizitã la noi cãlãul, îºi scoate cartea ºi

citeºte/ întruna, foarte preocupat/ are gluga trasã
peste faþã ºi citeºte o carte roºie ca o micã/ inimã/ pe
care o þine în palmã”;

„apoi, dintr-o datã, umed, poemul” (n. n. precum
pruncul la naºtere);

„iubito, îmbrãþiºeazã-mi sufletul cu gândul/ sã-mi
poatã ieºi în liniºte din poeme cuvântul”;

„dincolo de zid e alt zid. dincolo de viaþã e altã
viaþã./ stã el aplecat în atelierul de clipit, meºterind la
icoanã./ înviazã culorile, mai pune aripi la sfinþi. se tot
mirã/ în sine-ºi cum de i-a venit o asemenea idee. cu
un/ deget lung îºi mângâie ochiul. cãci e ora la care
sosesc/ viziunile, cititorule”;

„în umbra poemului el este/ muritor”;
„dincolo de icoanã e altã icoanã”;
„poetul ºi-a scos pana de la naftalinã. ºi-a scos ºi

cãlimara/ de la poprealã. trecea pe la poarta lui domn
cãlãu. ºi-a scos/ pãlãria. ochii lui erau de înger paznic de oase sfinte./ iar limba lui era plinã de vânãtãi. ºi-a scos ochii
complet./ ºi-a scos limba pe datã. urmeazã o invazie cu bucãþi de/ oameni,/ prescuri vii/ e foarte bine aºa. ah, aici vom
încheia citatul./ fiind timpurile foarte grele”.

Primul ciclu din volumul Diapazonul de sânge (2000) se numeºte dependenþa de alfabet. Dar nu are trimiteri la toate
cele 27 de litere ale alfabetului românesc, ci doar la 11: o singurã vocalã – e ºi zece consoane – d, g, h, l, n, p, r, t, v, x,
urmate de un poem-punte: moartea trebuie sã te gãseascã pregãtit. De la hematii, ADN, nous, apeiron, eidos, sperma,
psyche, onoma -, poetul face piruete ºtrengãreºti ori sarcastice printre freud, jung, balzac, tao („ne obligã sã dormim înveliþi
în hârtii fiindcã/ noi suntem scrisul” (s. n.), cartea lui iov, ouroboros („un câine avea un om ºi-l þinea legat sub pom”), spitalul
de nebuni, mallarmé („pânã la cer, doamne, se înalþã/ crinul axiologic. m-am încãlþat în bocanci de zeu ºi/ am suflet de
porumbel”), epilepsie: „sunt flacãra de la lumânare, sunt limba clopotului,/ sunt vocala din rugãciune”; „trãiesc din cuvinte”;
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„cine nu are semnul tãu va pieri/ eu nasc încet un prunc din inimã” (n. n. poemul). 
Din ultimele douã piese ale ciclului citãm versurile: „acasã este, deocamdatã, numai cartea de rugãciuni”, respectiv,

„stau în cercurile timpului ºi aºtept sã redevin copil”; „dacã eu mor, tu mori, el moare”.
Poemul de trecere are miresme din Jorje Luis Borges, Ion Þuculescu ºi Mircea Eliade: „în faþa ta se deschide biblioteca

infinitã”, „te-ai îmbolnãvit de ochi ºi te-ai vindecat prin citit,/ nu ºtii nimic despre lumea subteranã/ timpul este sacru (s. n.),
nu este bãlegar. el trebuie suferit,/ suportat/ cãlãtoreºti cu corabia peste marile ape, trecând/ pe lângã sfinte icoane ce
ajung pânã la cer”; „ieri nu înseamnã nimic/ scrii la noncarte (s. n.)/ strigi în gând sunt pur, sunt cathar. am intrat/ într-un
sunet”.

Ajuns la ultima frontierã, a lepãdãrii de mâlul pãcatelor ºi a purificãrii prin iubire, Paul Aretzu scrie provocatorul poem
de 543 de versuri intitulat cântarea cântãrilor sau amantul universal. Într-un bal al metaforelor insolite, poetul rãscoleºte ºi
rãstoarnã toate aºteptãrile („râcâi de pe ea cuvintele,/ propoziþiile, textele: mã invadeazã note muzicale. neume./ psaltichii.
pa, vu, ga, di, ke, zo, ni”), o gratuleazã pe iubitã cu calificativul de superartã !, se bâlbâie de atâta noroc, ia înãlþimea
secundei, se scaldã într-o imaginaþie de foc, aidoma lui Iona („Mamã, mai naºte-mã o datã !... ªi încã o datã !...” – scria
Sorescu) consumã magia naºterii repetate, simte cã i s-a fãcut fricã de eternitate…

Cavalcada imaginilor atinge ritmuri de neimaginat: „scriu poemul cu buze într-un alfabet surdo-mut. umblu cu/ glezne
legate pe un drum de hârtie. am urechi luminoase ºi/ duc în braþe clopote borþoase/ prin acest nemãrginit parc, tãlpile mele
sunt aceste frunze/ în formã de inimã pe care calc/ pe iubitã o mângâi cu degete de bibliofil. În pãrul ei/ desluºesc toate
alfabetele: ebraic, grecesc, latin, chinez,/ chirilic. cu plãcere de caligraf/ umflu cu un pai lumina felinarului pe care iubita/ îl
þine pe genunchi/ ãia stãteau pe vine ºi plângeau. aveau guri ascuþite. stãteau/ pe lângã pereþi. faþã de plânsul lor, cuvântul
era un surogat,/ egal cu zero, mut” (s. n.).

Acest poem include, într-o frenezie nebunã, dominatã, la un moment dat,  de un teribil aer sexozofic (nu lirozofic, nu
erotozofic !), o coborâre în infern, dar nu precum aceea a lui Orfeu în cãutarea Euridicei. 

Invocaþia adresatã divinitãþii pare a atinge þãrmurii blasfemiei: „la începutul poeziei este cuvântul/ neascultat, încãlcat
apoi cu o bunãvestire este totul/ însãmânþat. dã-ne, doamne, ºi nouã niþel geniu din coapsele/ tale divine, din/ þâþele tale
dulbine”.

Abia ieºit din groapã, întors din infern, poetul se întreabã: „cu ce cuvânt sã-l numesc pe Dumnezeu (n. n. în sfârºit,
prima oarã scris cu majusculã) când toate/ cuvintele/ sunt încã pline (…), de unde sã iau cuvântul nevorbit, curat/ iar
Dumnezeu mi-a zis: din toate sã iei, numai din imaginea/ interzisã nu. (…) mã voi lepãda/ de acest timp poetic. voi pune
de o parte beþiºoarele/ de la tobã, instrumentele muzicale din lemn de chiparos,/ voi gãuri chimvalul rãsunãtor/ pe cuvântul
meu de iubitor”.

Vârsta de lut a poetului Paul Aretzu se încheie cu inscripþia un epilog, punct de frontierã spre Psalmi – semne de iubire:
„lasã-te pãtruns, fiindcã el te iubeºte
dintr-odatã aveam alt glas, alt scris
mângâie-l pe aproapele tãu
înviazã-l

Dumnezeu e viaþã ºi vis
ne plimbãm prin anticariate
cu o mie de ani înainte de apariþia diavolului (…)
sufeream de o supraluciditate (…)
asta e viaþa mea: salariat al morþii
mã aºteaptã Uriel, îngerul cãinþei”.
Pentru prima oarã, poetul se gândeºte la supraluminã, analizeazã cuvinte sacre, devine rabin de cuvinte, locuieºte în

viziunea conform cãreia „poezia este o margine a limbajului”, recunoaºte cã e preacovârºit, ceea ce îi provoacã sfârºitul
poemului – „la care vom ajunge noi cu toþii, cititorii”.

Conºtient de faptul cã este creat – asemenea fiecãruia dintre noi – „dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu”, cã este
bisericã umblãtoare, în care sunã, rãsunã toate marile, gravele întrebãri asupra menirii ºi destinului în lume, al sãu ca poet,
al nostru ca purtãtori ai unor trecãtoare trupuri de humã, Paul Aretzu face un salt spectaculos, spre orizontul poeziei de
inspiraþie biblicã, demonstrând cã are cutezanþa de a-l însoþi pe titanul Tudor Arghezi în galaxia psalmilor.

Numai cã psalmii lui Paul Aretzu – din Cartea Psalmilor (2003), Urma lui Uriel (2006), Cartea cu anluminurã (2010),
Psalmi cu anluminurã (2011) – nu au nici cel mai vag ecou din poezia religioasã a lui Arghezi, care s-a zbãtut toatã viaþa,
s-a rãstignit ºi sfâºiat „între credinþã ºi tãgadã”.

Dacã David (1013-973 înainte de Hristos) – rege al evreilor dupã Saul, psaltist ºi proroc, care l-a învins pe uriaºul Goliat
ºi a stabilit capitala viitoarei Þãri Sfinte la Ierusalim – a scris 151 de psalmi (ultimul fiind considerat necanonic), incluºi în
Vechiul Testament drept Carte canonicã, Paul Aretzu nu a cutezat sã adune decât 75 în Cartea Psalmilor (semne de iubire)
din anul 2003.

Alegem câteva mostre revelatorii.
Psalmul 1: „Ziua ºi noaptea pe Domnul Îl visez aievea, eu care am fost bolnav de realitate” .
În Psalmul 2, Paul Aretzu se autopercepe în postura lui Hristos, dar ºi a lui Iov: „Eu sunt încoronat cu piroane ºi cu spini

ca un arici. Sunt/ acoperit de bube, de scuipat ºi de lacrimi. Om în pustiu”.
Psalmul 3: „Eu nu scriu în limba în care vorbesc, eu nu/ vorbesc în limba în care gândesc./ Sunt plin de limbi multe,

Doamne. Cãci poezia este o/ magie”.
Psalmul 5: „Doamne, tu eºti proprietarul cuvintelor: între/ ele o femeie naºte cu gingãºie copilul Mântuitor./ Doamne,
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vreau sã-mi retrag toate cuvintele ºi sã încerc/ iar...”.
Psalmul 6: „Mie îmi pare rãu ºi de boaba de grâu ºi de boaba de mei./ Un bâlbâit albastru este psalmul meu./ Deschid

condica de tainã ºi scriu tulburat: Domnul este cu/ mine (...)/  Scriu cartea dublã, cu pagini duble, cu douã feluri de litere,/
cu douã feluri de adevãruri, cartea despre viaþã ºi despre/ moarte. Scriu „citirea” lui Dumnezeu (...)/ Domnul moare ºi
înviazã în text. Scriu peste alt scris./ Sunt tulburat ca în prima zi de ºcoalã”.

Obsesia palimpsestului, a scrierilor în straturi succesive, chiar aplicarea tehnicii unei asemenea scriituri a avut-o ºi
Marcel Proust, prietenul de o viaþã al Prinþului Bibescu, soþul Marthei Bibescu, personalitate fascinantã a Europei
interbelice, încununatã cu mari premii ale continentului. 

S-ar putea ca Paul Aretzu sã ºtie, în plus, cã exemplarul cel mai vechi al Psaltirii – datând din secolul al patrulea dupã
Hristos, însumând 490 de pagini, caligrafiate cu cernealã din pigmenþi de fier, pe un pergament – a fost descoperit în 1984,
într-un cimitir al creºtinilor copþi din Al-Mudil, localitate din vecinãtatea platoului Giseh, pe care se înalþã marile piramide
egiptene.

Fãcut sul, pergamentul cu acea Psaltire strãveche a fost pus drept pernã sub capul fetiþei de 12 ani înmormântate acolo.
Tot aºa, psalmii lui Paul Aretzu pot avea rol de carte de cãpãtâi, care sã-l însoþeascã pe poet ºi pe cititorii sãi în cãutarea
izbãvirii de cele lumeºti ºi întru credinþa în Dumnezeu.

Psalmul 7: „Doamne, fã oasele mele sã zboare ºi nu sã intre în pãmânt/ ca un plug”.
Psalmul 9: „Doamne, îþi vorbesc cu buzele lipite de pãmânt. Întoarce/ pielea ochilor mei de la frumuseþile trecãtoare.

Dã ochilor/ mei mana Scripturii, dã-mi vedere cereascã”.
Crâncena luptã cu timpul – sub care se plaseazã cvasitotalitatea creaþiilor lui Paul Aretzu – este dusã, în Psalmul 12,

pânã la o interogaþie menitã sfidãrii acestuia: „Pãrinte, existã cu adevãrat timp ? (…) 
Doamne, fã-mã blând hermeneut al credinþei, cãci Tu eºti Dumnezeu al dumnezeilor ºi nu Dumnezeu al unor copii (…) 
Doamne, învaþã-mã scrierea cãrþilor (…) 
În vanitatea mea, credeam cã fãrã mine n-ar exista timp (…) 
Dã-mi, Doamne, un toiag bun pentru drumeagul/ cuvintelor, fã-mi timpul îndurãtor” (s. n.).
Îndoiala, neliniºtea, lipsa de credinþã în propriul eu îl duc pe autor pânã într-acolo încât îi cere Demiurgului ceva ce

numai un poet de talia lui Aretzu ar fi putut solicita: „Cautã-mã, Doamne, fiindcã sunt rãtãcit, apucã degetele mele. Crede
în mine, Doamne” (Psalmul 16).

Psalmul 46: „M-ai învãþat, Învãþãtorule, sã vorbesc ºi sã scriu. Cine intrã/ într-o carte intrã într-o sãmânþã./ Acum Duhul
Sfânt scrie în inima mea cartea Evangheliei,/ acum Dumnezeu îmi vorbeºte prin tãcerea tãcerilor”.

Psalmul 54: „Unde este fânul pe care l-am cosit acum zece ani ? Unde/ este fratele meu din copilãrie ?/ Sã mori cu
dragoste, cu toatã dragostea, pentru Domnul/ tãu./ Deasupra mormintelor, galaxia cuvintelor”.

Psalmul 61: „Doamne, ca un cocon creºte psalmul din Cuvântul fãrã/ început ºi fãrã sfârºit”.
Încununarea cãrþii, cheia de boltã  o constituie Psalmul 75, care ar trebui citat integral. Decupãm, din lipsã de spaþiu,

doar începutul: „Bisericile sunt seminþe ale Duhului, cãzute din cer./ Eu mãnânc pâine rãstignitã.(…) Psalmul este cuvântul
întrupat” – 

ºi finalul: „Sunt un om pierdut ºi nemaigãsit de nimeni. Cu ochi/ gânditori./ Doamne, vreau sã-mi retrag toate cuvintele
ºi sã încerc/ iar…”  (s. n.)

De o certã originalitate, psalmii lui Paul Aretzu penduleazã între iubire/ luminã/ credinþã ºi mântuirea prin cuvânt/ Cuvânt
(Logos, Dumnezeu), în poeme cu amplã rezonanþã -, în care faldurile barocului par ceva firesc, înglobând uneori chiar
drapaje/ falduri cu substrat oracular.

Cartea cu anluminurã (2010) cuprinde 117 poeme, al cãror model este versetul biblic. Dacã la Nichita Stãnescu iubirea
este leoaicã tânãrã, la Paul Aretzu – cãlãtor neobosit în cãutarea absolutului – timpu-i dictator tânãr. Singura salvare a
poetului este o nouã scriere, sub oblãduirea ramurii de aur. 

Temele naºterii ºi morþii, ale intrãrii ºi ieºirii din timp revin obsedant.
P. 268: „un cioc de înger îmi bate la ziuã în piept./ n-aveam nicio ranã ºi sângeram,/ fiind orbit de un verset scris într-o

limbã veche./ Dumnezeu vorbind în ger” (…).
P. 270: „mort ºi îngropat lângã groapã, în mijlocul/ drumului. suflet þinând în braþe/ evangheliarul ilustrat cu anluminurã”.
P. 272: „sângele tãu are memorie”.
P. 273: „scrisul ca o patã de sânge cãzutã pe zãpadã”.
P. 283: „ºi înnoptându-se/ aºteptam înnoirea timpului”.
P. 285: „în tãcerea viitorului/ în dezmãrginire, încolþeau cãrþile/ din spinii cuvintelor./ aºadar, ochiul înroºit al fratelui

Cain./ vârsta la care se moare”.
P. 291: „primii paºi în istoria sacrã. pe lângã pãsãrile/ troiþelor ciugulind în rãzoare.// în alte limbi. ºi cu dichisuri poleite./

carte suflatã de duhul pre limba rumâneascã”(s. n.).
P. 297: „ca orice începãtor în citit/ am orbit de la lumina literelor dintâi./ (…) orbecãiam dupã ºtergerea completã a feþei./

ca un învãþãcel, eram martor la luarea vieþii prin citit./ la înãlþarea la cer prin citit./ la încolþirea ochiului./ la a doua venire a
vederii. amin”.

P. 298: „alcãtuit din cuvintele vieþii mele. spuse, nespuse”.
P. 299: „ieºi din brazda ta, fã-te paginã de carte,/ suflet de o zi îndopat cu litere moarte”.
P. 312: „întind sulurile cu scrisul de jos în sus. al/ oamenilor vechi.  pe când intru în ceata cântãreþilor/ din bisericã”.
P. 318: „limba/ timpului aleargã în cerc precum un animal priponit”.
P. 327: „fiindcã acel sfânt om era sub formã de poartã,/ intrând ºi ieºind prin sine./ fiind loc înfricoºat./ ºi Dumnezeu îºi
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va aminti de el la masa Lui”. 
Piesele lirice de la pagina 340 pânã la

pagina 366 pot fi citate integral. 
De la poemul – om întins pe jeratic ºi poe-

mul se zvârcolea cu omul în el sau de la
mãrturisirea umilã: „mã poþi învia oricând.
chiar dacã n-am murit./ mã poþi gãsi în cimi-
tirul viilor, lucrând anluminura./ vrabie singurã
pe câmpul cu brume” ºi de la poemul insectar
la miner al cuvintelor pânã la „icoanele sunt
vii”, „din icoane cad mere coapte, sângerând”,
sau la soldatul pãcii, rãscrucea luminii ºi
curgerea spre izvor, „pânã nu ne dau aripile
crucii (…) pânã când mâna întinsã nu ajunge
la fruct” -, creaþia liricã a lui Paul Aretzu s-a
domolit, odatã cu urcarea Golgotei timpului/
vârstelor, trecând de la clamarea patimilor ºi a
sângelui clocotitor la meditaþia gravã, mustind
de tâlcuri nebãnuite.

Taifunul suprarealismului, din prima fazã
de creaþie, uneori cu stranii, ostentative
accente de sexozofie, a lãsat loc împãcãrii,
cuminecãrii, rugãciunii.

ªtiind cã semnul creatorilor adevãraþi îl
constituie afirmarea unui stil propriu, Paul
Aretzu ºi-a fãcut un program din a-ºi con-
sacra/impune un limbaj poetic propriu, o ex-
presie personalizatã atent ºi discret, tinzând
cãtre un vocabular specific ºi chiar o sintaxã
singularã, definitorie pentru el. Fiecare dintre
psalmi se încheie cu versuri antologice, care
deschid calea cãtre urmãtoarea psalmodiere
a poetului, cititor al Sfintelor Scripturi. Izbânda
sa în aceastã direcþie este pe cât de dificilã,
pe atât de onorantã, demnã de laudã. 

Convingerea reliefatã mai sus ne este sus-
þinutã de întreaga antologie cu titlu de ritual:
ªtergerea completã a feþei (colecþia OPERA
OMNIA – Poezie contemporanã, Editura
TipoMoldova, Iaºi, 2011, 382 p.). 

Gestul ºtergerii chipului – subliniem, cu virtuþi de ritual strãvechi – îl aveau strãmoºii noºtri, traco-geto-dacii, îl
perpetuãm ºi noi, românii, înainte de a ne aºeza la sfânta masã, îl au ºi chinezii. La ei, ºerveþelele fierbinþi, din fibrã moale
de bumbac, au efect de liniºtire profundã, cu îmbieri la reculegere. 

ªtergerea chipului te rupe de trepidaþia, de nimicniciile lumii curente, te pregãteºte pentru trecerea în tãrâmul de tainã
cu hrana oferitã de Divinitate, hranã care nu-i doar de ordin material, ci ºi spiritual. 

Orice masã constituie un prilej minunat de tãinuire cu convivii, de comunicare ºi comuniune cu Dumnezeu.
La Paul Aretzu, ªtergerea completã a feþei nu înseamnã câtuºi de puþin ºtergerea identitãþii. E vorba, fireºte, de

spãlarea de impuritãþile acestei lumi, de luarea vãlului beznei de pe ochii poetului  clarvãzãtor ºi înainte mergãtor, copleºit
de contingent. Desigur, e vorba, înainte de toate, de renaºterea sa într-o altã dimensiune: spiritualã, în Lumina Divinã. 

ªtergerea completã a feþei este cartea iertãrii, mântuirii ºi învierii lui Paul Aretzu – poetul  autentic din inima
Romanaþiului ºi a Olteniei, care, la fel ca Arghezi, a debutat editorial abia la vârsta de 47 de ani.

Dincolo de vremi ºi mode, el rãmâne o  voce distinctã, de prim plan în arealul de aur al poeziei româneºti din zorii
mileniului al treilea. Umãr la umãr cu Adrian Maniu, Vasile Voiculescu, Valeriu Anania,  Eugen Dorcescu ºi Tudoricã
Mihalache, reputaþi autori de poeme de inspiraþie biblicã, Paul Aretzu se înscrie într-o familie de referinþã , nefiind cu nimic
mai prejos de aceºtia. 

Lirica sa ne duce cu gândul la o afirmaþie memorabilã a lui Octavian Paler din cartea Un muzeu în labirint. Istorie
subiectivã a autoportretului (Editura Cartea Româneascã, 1986) : „Oracolul de la Delfi nu era, poate, decât un spectacol
organizat pentru a da pelerinilor ocazia sã vadã sfatul înscris pe frontonul templului lui Apolo: Cunoaºte-te pe tine însuþi”. 

Conºtient, asemenea lui Nietzsche, cã un om poate fi apreciat numai dupã cantitatea de singurãtate pe care o îndurã,
Paul Aretzu ne convinge cã filozofia sa de creator autentic poate fi rezumatã în cuvintele: Privesc înlãuntrul meu, deci exist. 

Sau: Numai cine se cautã pe sine îl gãseºte pe Dumnezeu. 
Rãsturnat în oglindã, acest adevãr sunã aºa: Numai cine îl cautã pe Dumnezeu se gãseºte pe sine.
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O zi de practicã agricolã la
arahide americane  

Anul ºcolar 1989-1990 a început pentru mine –
proaspãtã profesoarã de rusã ºi românã la o ºcoalã
generalã ºi un liceu dintr-o mare comunã din sudul
Olteniei – cu practica agricolã. Timp de o lunã înche-
iatã, elevii de liceu ºi gimnaziu sub supravegherea
cadrelor didactice, ajutau la strângerea recoltei
patriei ºi abia apoi, aceºtia începeau propriu-zis
cursurile. Aºa se face cã dupã douã sãptãmâni la
cules de vie, au urmat încã douã sãptãmâni la strâns
de arahide americane. Dacã la vie mai fusese cum
mai fusese, pentru cã vremea þinuse cu noi, la ara-
hide timpul se schimbase brusc, odatã cu întâi
octombrie. Astfel, dupã ce cu doar 24 de ore în urmã
un soare arzãtor pârjolise totul în jur, noaptea adu-
sese cu sine o ploaie rece ºi mãruntã, cernutã cu
dãrnicie pânã în zori.  

Dimineaþa primei zile de practicã la arahide ameri-
cane s-a arãtat dezbrãcatã de strãlucire, într-o
luminã mohorâtã. Vãzând cum stau lucrurile, m-am
îmbrãcat gros, mi-am încãlþat cizmele de cauciuc ºi
am plecat spre ºcoalã. În poarta ºcolii trãsese deja
unul dintre tractoarele cu care urma sã fim transpor-
taþi spre câmpul de arahide, iar copiii aºteptau fru-
mos aliniaþi, fiecare cu câte o gãleatã în mânã, sã se
suie în remorcã. Dupã ce m-am asigurat cã toþi elevii
ce îmi fuseserã repartizaþi se cocoþaserã în remorcã,
m-am urcat ºi eu în cabinã, pe scaunul de lângã trac-
torist. Cu chiu cu vai, printre hârtoape ºi hurducãturi,
cu o vitezã de melc, am ajuns la locul faptei. Am
coborât cu toþii din tractor ºi ne-am grupat, aºteptând
ca inginerul agronom sã ne îndrume spre parcela pe
care trebuia sã o recoltãm. Între timp, au mai sosit pe
câmp ºi alþi ºcolari ºi profesori.  

Cu ochi albaºtri ºi
în picioarele goale  

Agronomul, un om cu experienþã în ale câmpului
de arahide americane, ne-a explicat cum sã proce-
dãm pentru a dezghioca din pãmânt preþioasele
roade ce urmau sã plece la export peste mãri ºi þãri.
Instructajul fiind gata, nu mai rãmânea decât sã tre-
cem la treabã. În acel moment, în rândul elevilor,
obiºnuiþi cu ritualul practicii agricole din anii trecuþi,
s-a produs o vânzolealã: ca la o comandã neauzitã,
aceºtia au rupt rândurile ºi au luat-o la fugã spre
parcelã. Brusc, m-am aflat în urma lor, alãturi de alte
profesoare, de directorul ºcolii ºi de agronom. Lângã
mine s-a aciuiat o fetiþã pe care nu o observasem
pânã atunci ºi care nu se lipise de ceata ce o luase
la picior puþin mai devreme. Înaltã, bine fãcutã, cu
ochi albaºtri, faþã de pãpuºã ºi pãr ºaten ondulat,
aceasta tremura din tot corpul, vânãtã de frig, în timp
ce vântul rece îi umfla cârpa de veºmânt pe care o
purta; picioarele goale i se fãcuserã negre, iar mâi-
nile i se încleºtaserã, albe, pe mânerul gãleþii.
„Doamne, ce frumoasã e!”, mi-am spus privindu-i chi-
pul, pentru ca în clipa urmãtoare sã nu mã pot opri sã
mã întreb în gand: „Oare mãcar chiloþi o fi având
fetiþa asta pe ea?”  

„Pe ea o creºte bunicã-su”  

Mi-am dezbrãcat imediat pardesiul ºi apoi vesta
de lânã pe care o purtam pe sub el. Întorcându-mã
spre ea, i-am oferit-o.  

- Þine, i-am spus, îmbracã-te, o sã te îmbolnãveºti
dacã nu îþi iei o hainã mai groasã pe tine!  

Copila m-a privit scurt, cu o demnitate hotãrâtã în
ochii ei albaºtri ºi apoi a început sã alerge spre

D A N I E L A
Pe Daniela mi-o voi aminti întotdeauna aºa cum am vãzut-o prima datã: o fetiþã de 12 ani,

desculþã, tremurând de frig, îmbrãcatã într-un capot de stambã zdrenþãros ºi decolorat de prea
mult purtat, pe cap cu un „batic” încropit dintr-o batistã bãrbãteascã. Era începutul lui
octombrie 1989 atunci când am cunoscut-o ºi mã aflam împreunã cu elevii mei, printre care se
numãra ºi ea, la practicã agricolã pe câmp, la cules de arahide americane. În ziua aceea, vântul
bãtea rece ºi tãios, cerul învolburat de nori ameninþa sã se prãbuºeascã parcã asupra noastrã,
iar aerul mirosea deja a zãpadã.



parcelã, lãsându-mã cu mâna întinsã. Am pornit-o dupã
ea.  

- Nu vreau sã îþi fac rãu, i-am spus, te rog, pune vesta
pe tine. Cum te cheamã ºi în ce clasã eºti?  

- Daniela, mi-a rãspuns ea tãios, sunt la a ºasea B.  
Am obligat-o sã îmbrace vesta. Între timp, sosiserã

lângã noi ºi celelalte profesoare.  
- Lãsa-þi-o, domniºoarã, în pace ºi nu îi mai tot cãutaþi

ãsteia în coarne, a spus una dintre ele. Nu pãþeºte asta
nimic, e învãþatã cu frigul.  

- N-are pãrinþi?, am întrebat-o eu, prefãcându-mã cã
nu auzisem ce spusese.  

- N-are, mã-sa muri din beþie, a lovit-o tractorul, iar ta-
su sã duse pe lumea ailaltã tot de prea mult trãscãu. Pe
ea o creºte bunicã-su.  

Haine de la Bucureºti  

N-am mai zis nimic. Mã gândeam la cocioaba în care
locuia probabil Daniela, singurã cu un bãtrân, lipsitã de
dragostea mamei, de grija tatãlui, fãrã nicio bucurie.
Parcã aerul îmi era greu la respirat ºi totul în jur suna a
batjocurã, a cruzime, a dispreþ. O priveam pe Daniela
cum aduna arahide, rebegitã de frig, dar dârzã, luptându-
se sã nu arate cât de mult se temea de desconsiderarea
nemiloasã a colegilor ºi a profesorilor.  

La sfârºitul zilei de practicã, nu i-am mai cerut Danie-
lei sã îmi dea înapoi vesta pe care i-o împrumutasem de
dimineaþã, cu toate cã ea a venit sã mi-o aducã. Seara,
m-am grãbit sã merg la poºtã, sã sun la Bucureºti. Le-am
povestit pãrinþilor mei de Daniela ºi i-am rugat ca pânã la
sfârºitul sãptãmânii, când reveneam acasã, sã îmi
pregãteascã un pachet în care sã punã hainele pe care
eu nu le mai purtam, pentru a i le aduce ei.  

Cadou de la domniºoara profesoarã  

Un pardesiu cumpãrat de la Romarta Copiilor, un
basc tricotat, luat de la Eva, cu care fãcusem furori în
liceu, un hanorac de blanã, ghete tip adidas, bluze cu
imprimeuri vesele, pantaloni eleganþi ºi sport, pantofi ºi
cizme de piele, acestea au fost câteva din articolele de
îmbrãcãminte pe care i le-am dãruit Danielei sãptãmâna
urmãtoare. Vestimentaþia ei era diferitã acum de a celor-
lalþi copii din comunã. Daniela era curatã ºi frumoasã ºi
hainele veneau bine pe ea, aºa cã atunci când ieºea pe
stradã, stârnea mirarea ºi invidia celor ce o vedeau. Din
sãrãntoaca pe care nu dãdea nimeni un ban mãcar, fetiþa
aceasta se transformase într-o micã domniºoarã
prezentabilã, care nu putea rãmâne neobservatã.  

- De unde ai, fã, hainele astea de pe tine? Þi le cum-
pãraºi tu?, era întrebatã pe uliþã Daniela, la tot pasul.  

- Mi le dãdu domniºoara profesoarã, rãspundea ea,
fãrã sã se lase intimidatã, chiar mândrã de ceea ce i se
întâmplase.  

- ªi nu-þi luã, fã, bani pe ele, nu te puse la treabã?,
continua dialogul. Þi le dãdu domniºoara, þie, una de la
þarã, doar aºa, cã îi plãcu de tine?

- Da, domniºoara profesoarã mi le aduse cadou, rãs-
pundea Daniela, cu ochii mãriþi a mirare ºi cu o ºiretenie
naivã în glas.  

„E bunã de muncã”  

Peste câteva zile, la ore, am început sã primesc soli-
citãri:  

- Domniºoara profesoarã, dacã mai aveþi pe acasã
haine pe care nu le mai purtaþi, ni le daþi nouã? Cã ºi noi
suntem amãrâþi, nu doar asta.

„Amãrâþii” aveau casã cu etaj, gãini în bãtãturã, porci
în coteþ, hambarul plin cu de toate ºi Dacia în garaj.  

- De ce nu o chemaþi sã vã munceascã, domniºoarã?,
a deschis într-o zi, în cancelarie, discuþia, o profesoarã
mai înfiptã. Zãu aºa, o umplurãþi pe asta de haine ºi sã
nu îi cereþi nimic în schimb?  

- Aºa e, i-au þinut isonul colegele, chemaþi-o sã vã
facã treabã în casã, e bunã de muncã.  

- Sã pun la muncã un copil?, le-am întrebat. ªi pentru
ce, pentru niºte zdrenþe, pentru niºte vechituri?  

- Ce vechituri, domniºoarã, alea nu sunt vechituri! Îi
dãdui ºi eu ãsteia câte ceva mai demult ºi o mai chem ºi
acum de îmi sapã în grãdinã, a sãrit cu gura altã profe-
soarã.
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- Bine, am încheiat eu conversaþia, o voi chema la
mine, dar nu ca sã munceascã. O s-o ajut la lecþii. Vreau
sã recupereze, sã înveþe bine, sã facã ºcoalã. Daniela
are minte, e deºteaptã ºi harnicã.

M-am þinut de cuvânt ºi aºa cum hotãrâsem, am
chemat-o pe Daniela în fiecare zi sã mã viziteze acasã,
dupã ore, pentru a o ajuta la lecþii. Locuiam într-un apar-
tament cu douã camere, situat la al patrulea ºi ultimul cat
al singurului bloc aflat în comunã. Pe lângã cele douã
camere, apartamentul mai avea o baie, complet nefunc-
þionalã, ºi o bucãtãrie. Sobele din odãi (nu existau calo-
rifere) erau dãrâmate, aragaz era imposibil de instalat,
aºa cã gãteam pe lampa cu gaz, iar apã nu curgea ºi
deci, cãram preþiosul lichid cu gãleata, de la fântânã. În
plus, zilnic, începând cu ora ºase seara, se oprea curen-
tul electric pânã în dimineaþa urmãtoare. Nu era nimic
comfortabil, nimic liniºtitor în tot acest univers domestic,
nici o posibilitate de a spera la mai bine. Iatã de ce, în
acea toamnã caldã ºi frumoasã a lui 1989, încercam sã
petrec cât mai multã vreme în afara casei, profitând de
soarele ce fãcea tot ce îi stãtea în putinþã sã impresio-
neze. De altfel, pentru mine era o premierã sã gust acest
anotimp departe de zgomotul ºi forfota Bucureºtiului, mai
ales cã dupã un început friguros, luna lui brumãrel s-a
dovedit a aduce o vreme armonioasã, transfigurând sen-
zaþional ºi inepuizabil în cotidian minuni tulburãtoare,
începând cu acel resemnat „a ruginit frunza din vii ºi rân-
dunelele-au plecat” ºi terminând cu recoltele bogate ºi
nostalgice, rãsfrângând în ele adânci ºi subtile vibraþii
autumnale. Zi de zi, ca dintr-o oglindã de cristal cu ape
liniºtite, lumina fluidã a amiezii creºtea egalã, pe un cer
de octombrie decolorat ºi emoþionant de senin, iar soa-
rele, uºor nesigur pe el, rãspândea o cãldurã albã,
aproape feericã, menitã sã punã în evidenþã desfrunzirea
bogatã ºi gravã a copacilor.  

Note mari la învãþãturã  
Timpul acesta îl împãrþeam cu Daniela, care devenise

o companie nelipsitã pentru mine. La ora prânzului, când
astrul zilei era în toi, ne aºezam amândouã pe scãrile de
la intrarea în bloc, pe care aºterneam mai întâi câteva
pãturi groase, ºi petreceam acolo trei sau patru ore. O
ascultam la lecþii pe eleva mea, o corectam atunci când
greºea, îi verificam, cu caietul ºi cartea pe genunchi,
temele pentru acasã. Din când în când, luam câte o
pauzã, în care aceasta îmi povestea din grijile ºi neliniº-
tile ei. Uneori, o surprindeam pe Daniela privindu-mã cu
o veneraþie plinã de dragoste, cu un respect umil, cu o
mulþumire victorioasã, împãcatã ºi suficientã sieºi.
Înþelegeam cã pentru ea, eu eram mama pe care nu o
avusese niciodatã, sora mai mare, prietena care îi lipsise
mereu, dar ºi profesoara care sã o înþeleagã, sã o preþu-
iascã ºi sã îi acorde încredere. În plus, nu era puþin lucru
pentru un copil marginalizat ºi ignorat de toþi, ca tocmai
profesoara venitã de la Bucureºti sã îl bage în seamã.
Încet-încet, Daniela a început sã ia note mari la ºcoalã,
sã îi ajungã din urmã pe premianþii clasei. Dacã la înce-

put, când o ascultam la ore, abia putea sã bâiguie tremu-
rând, niºte cuvinte incoerente, din care nu înþelegeam
aproape nimic, acum aceasta devenise cursivã în expri-
mare, sigurã pe ea, stãpânã pe ceea ce ºtie; îi plãcea sã
citeascã ºi nu mai fãcea greºeli de ortografie, scria cali-
grafic ºi avea caiete model. „Ce noroc dãdu peste asta,
cum o sãltã domniºoara din mizeria în care era”, mai
auzeam când ºi când, comentariile neputincioase ºi
supãrate ale unora ºi ale altora, care pricepeau cã n-
aveau încotro – era mai bine sã ia lucrurile aºa cum se
prezentau.  

O sticlã de lapte ºi douã gutui  
Într-o zi, Daniela bãtu la uºa mea, ca de obicei. I-am

deschis ºi am vãzut cã târa dupã ea, pe lângã ghiozdanul
plin cu cãrþi ºi caiete de ºcoalã, o sacoºã de rafie. Dupã
ce m-a salutat, aceasta a scos din sacoºã o sticlã de un
kilogram plinã cu lapte ºi douã gutui mari ºi frumoase ºi
mi le-a întins pe toate cu un gest de dãruire totalã, cu
ochii sclipind de fericire.  

- Uitaþi, domniºoara profesoarã, ce vã adusei, mi-a
spus ea, sunt un dar de la mine.  

Am rãmas încremenitã. ªtiam cã Daniela abia trãia de
azi pe mâine, aºa cã sã primesc un astfel de cadou din
partea ei, mi se pãrea prea mult. Ezitam, nu ºtiam ce sã
fac. În acel moment, din bucãtãrie a apãrut tata, care
venise de dimineaþã, de la Bucureºti.  

- Bunã ziua, Daniela, a spus el. Îmi pare bine sã te
cunosc, fiica mea mi-a povestit despre tine. Mulþumim
pentru aceste daruri, e un gest frumos din partea ta cã
te-ai gândit sã ni le oferi. Eºti un copil special, ai o inimã
bunã, a mai continuat el.  

Nu am vãzut-o niciodatã pe Daniela aºa de fericitã
cum a fost în acel moment, auzind cuvintele de mulþu-
mire ºi de apreciere ale tatãlui meu. Chipul îi strãlucea tot
de mulþumire, zâmbea triumfãtor ºi îºi trecea emoþionatã,
mâna prin pãr.  

- Mulþumim, Daniela, am adãugat ºi eu, vãzând cã nu
mai e loc de întors, mulþumeºte-i ºi bunicului tãu pentru
ceea ce ne-a trimis, îmi prind foarte bine ºi fructele ºi
laptele.  

Mai târziu, dupã ce Daniela plecase, l-am întrebat pe
tata pe un ton arþãgos:  

- De ce ai fãcut asta, de ce ai primit ceea ce ne-a adus
Daniela? ªtii cã o duce rãu, cã abia are dupã ce bea apã,
nu trebuia sã îi accepþi darul.  

- Dacã ai fi refuzat-o, mi-a rãspuns tata, aºa cum
vroiai sã faci, ai fi distrus într-o clipã tot ce ai realizat
pânã acum.  

- Imposibil!, i-am replicat eu. Nu e o noutate pentru
nimeni cã Daniela e foarte sãracã.  

- Tocmai asta e, mi-a spus tata, cã e foarte sãracã.
Respingându-i cadoul, i-ai fi dat de înþeles nu doar cã o
consideri sãracã, aºa cum o ºtie toatã lumea, ci cã o
crezi prea sãracã sã poþi primi ceva de la ea. Gândeºte-
te cât de jignitã s-ar fi simþit, în fond, Daniela nu e decât
un copil!  

74

D Lestine iterare



Întoarcerea la Bucureºti  
A trebuit sã recunosc cã tata avea dreptate ºi cã

fusesem la un pas sã distrug printr-o vorbã necugetatã,
ceea ce obþinusem cu multã muncã ºi strãdanie. În cele
din urmã, munca ºi strãdania mi-au fost rãsplãtite: la
sfârºitul primului trimestru de ºcoalã, Daniela fãcuse pro-
grese mari la învãþãturã, având medii peste opt la toate
materiile. Se încheiase ºcoala, se apropiau sãrbãtorile
de iarnã ºi o atmosferã festivã se simþea peste tot. Eram
ºi eu bucuroasã cã voi petrece trei sãptãmâni de vacanþa
acasã, mã pregãteam grãbitã, de plecare. Mi-am luat la
revedere de la Daniela pe 15 decembrie, dupã ultima orã
de curs, urându-ne toate cele bune pentru Crãciunul ºi
Anul Nou ce bãteau la uºã. M-am urcat apoi în maºinã ºi
am plecat spre Bucureºti, fãrã sã ºtiu cã dupã vacanþa de
iarnã nu aveam sã mai revin în acea comunã ºi cã era
ultima datã când o mai vedeam pe eleva mea. La câteva
zile dupã aceea, au urmat evenimentele din decembrie
1989, iar la începutul lui 1990 mi-am gãsit un loc de
muncã în Bucureºti, ca traducãtor, astfel cã experienþa
mea pedagogicã de un trimestru a fost datã uitãrii.  

Totuºi, Daniela nu m-a dat uitãrii. Am primit scrisori de
la ea, în care aceasta mã ruga sã mã întorc în comuna
lor, la ºcoalã. „Domniºoara profesoarã”, îmi scria ea,
„poate vã rãzgândiþi ºi veniþi pânã la urmã, aici. Acum
avem o altã doamnã profesoarã la românã, dar dacã
dumneavoastrã vã hotãrâþi sã vã înapoiaþi, sunt sigurã cã
ea vã va ceda locul. Domniºoara profesoarã, vã rog,
veniþi înapoi!”, îmi spunea Daniela, ºi nu mã îndoiam cã
rândurile ei fuseserã aºternute cu lacrimi pe hârtie. „Vã
rog mult”, continua ea, „dacã vã întoarceþi, sã îmi aduceþi
ºi mie, dacã nu vã mai sunt de folos dumneavoastrã,
blugii ºi pardesiul cu care eraþi îmbrãcatã atunci când v-
am cunoscut. Vreau sã mã vadã toþi cã le port, sã ºtie cã
nu m-aþi pãrãsit. ªi dacã se poate, vã rog mult sã îmi
aduceþi ºi o pãpuºã, eu n-am avut niciodatã o pãpuºã ºi
nici nu vã imaginaþi cât de mult îmi doresc sã am una.”  

Întrebãri rãmase fãrã rãspuns

O înþelegeam pe Daniela, îi pricepeam durerea, supã-
rarea, dezamãgirea, frustrarea ºi chiar furia de a fi fost
din nou, abandonatã de cineva drag. Aceasta spera, în
zadar însã, cã eu voi fi iarãºi alãturi de ea. Cu gândul la
Daniela ºi ajutatã de mama, am fãcut un pachet mare, în
care am pus tot ce îmi ceruse fosta mea elevã ºi chiar
mult mai mult decât atât. Printre haine, am strecurat în
acel colet ºi o scrisoare, în care îi explicam acesteia de
ce nu aveam sã mai revin la ºcoala unde ea învãþa,
încercând, atât cât îmi stãtea în putinþã, sã îi îndulcesc
amarul, sã o fac sã priveascã spre viitor, sã îi pun în
suflet o fãrâmã de speranþã. Am încurajat-o pe Daniela,
în epistola mea, sã înveþe bine în continuare, sã ia note
mari, sã se poarte frumos, ba i-am sugerat chiar, cã ar
putea deveni ºi ea cândva, profesoarã de românã.
Corespondenþa mea cu Daniela a mai durat un timp, apoi
s-a stins de la sine. Prinsã de tumultul vieþii, având noi

obligaþii ºi preocupãri, încercând sã mã adaptez într-o
societate în permanentã prefacere, cum era cea de dupã
1989, am lãsat undeva în urmã ºi apoi tot mai în urmã,
amiciþia mea cu Daniela.  

Nici din partea ei nu au mai sosit veºti ºi mã gândeam
cã poate, aceasta s-a împãcat cu situaþia, acceptând
faptul cã eu nu voi mai reveni la acea ºcoalã ce fusese
primul meu loc de muncã. Nu ºtiu dacã lucrurile s-au
simplificat astfel, dacã a fost acesta un fel mai uºor de a
spune cã nimic nu dureazã etern, de a recunoaºte cã mã
tem de despãrþiri, alegând de aceea, o cale ocolitã
pentru a rupe o relaþie. Este adevãrat cã nu m-am putut
opri, uneori, sã mã gândesc, ce s-o fi ales de Daniela,
dacã a urmat mai departe la ºcoalã, dacã ºi-a fãcut o
familie, dacã a devenit mamã? Întrebãrile acestea nu ºi-
au gãsit încã rãspunsul, rãmânând de aceea, ca o
îndepãrtare de mersul firesc ºi neînsemnat al vieþii, ca o
contradicþie precisã între deznãdejde ºi speranþã. Privind
înapoi acum, peste ani, simt cã din tot ce am trãit atunci,
mai dãinuie doar nostalgiile certe ale unor amintiri fru-
moase, þesute într-o succesiune egalã ºi simplã: zile
aurii, într-o toamnã de poveste, o fetiþã cu chip de pã-
puºã, pãr ºaten ºi ochi albaºtri ºi un nume: Daniela.
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Sunt zile cãlduroase de
varã tropicalã, cu o vegetaþie
arsã de lumina unui soare
nemilos ºi cu oameni agresaþi
de un anotimp ieºit din limitele
sale fireºti. Sunt sãptãmâni de
când norii nu au mai apãrut
decât trecãtor pe deasupra
pãmântului ºi doar pentru a
fugi imediat alungaþi de vântul
torid, ce nu suportã blânda lor
prezenþã. ªi sunt luni de zile
de luptã ºi ceartã nesfârºitã
între oameni pentru diferite
lucruri de-a lungul ºi de-a latul
întregii lumi, fapt care te face
sã îþi îndrepþi cugetarea cãtre
vremelnicia plãsmuirilor de
orice fel de pe pãmânt.

Când privesc scenele din
oraºul Alep, Siria, sunt cutre-
murat de imagini de o rarã vio-
lenþã, mulþimi de cadavre de
bãrbaþi, femei ºi copii zãcând
claie peste grãmadã sub cerul
deschis denotând o urã vis-
ceralã, de neînþeles. Cu sigu-
ranþã, aceste atrocitãþi nu stâr-
nesc nici un ecou în media ro-
mâneascã, preocupatã exclu-
siv de reglãrile de conturi din-
tre partidele politice de diferite
coloraturi. Nimic nu ne deter-
minã sã schimbãm canalele de
propagandã pentru a vedea
nenorocirile ce se întâmplã cu
adevãrat în lume, ce întrec ºi
cea mai diabolicã imaginaþie a
producãtorilor de filme.

Chiar acum, când meditez
la aceste lucruri, citesc des-

pre 47 de oameni uciºi de un
foc izbucnit într-un tren de
pasageri din provincia Andhra
Pradesh, India, acest eveni-
ment adãugându-se nenoroci-
rilor ce lovesc necontenit
acest subcontinent plin de
dileme ce nu vor putea fi
rezolvate vreodatã. Nu pot sã
nu mã gândesc la groaza ºi
suferinþa celor surprinºi într-
un tren din care nu puteau sã
scape decât cu mare greu-
tate. Dar nici un român nu
rezoneazã la astfel de ºtiri,
fiindcã ochii sunt mereu aþintiþi
pe „ºtirile de la ora 5” ºi mai
nou, la estimãrile electorale
ale momentului. Nicio grijã,
dupã ce trece ºi acest diver-
tisment estival, atenþia se va
îndrepta natural spre subiec-
tele mondene ale zilei, care
reuºesc sã umple spaþiile de
emisie ale canalelor de televi-
ziune ºi paginile de Internet.

Nici Africa nu se lasã mai
prejos la capitolul ºtirilor cu
impact umanitar, în sudul
Kenyei peste 20.000 de per-
soane pãrãsindu-ºi casele din
cauza luptelor interetnice,
care afecteazã puternic regiu-
nea. Toþi aceºti oameni sunt
nevoiþi sã doarmã sub cerul
liber, fiindcã nimic ºi nimeni
nu poate sã le mai garanteze
viaþa. Dar nimeni din spaþiul
românesc nu are astfel de
preocupãri, fiindcã mediocrele
subiecte autohtone ce aparþin

triadei nefericite a politicului,
mondenului ºi divertismen-
tului nu mai lasã spaþiu pentru
ceea ce se întâmplã în lume,
bulimia prostului gust ocu-
pând toatã atenþia.

Trãim într-o lume în care
informaþia circulã foarte uºor
de-a lungul ºi de-a latul între-
gului mapamond, iar selecta-
rea devine obligatorie pentru
ceea ce este relevant. Inter-
netul a produs o mutaþie pro-
fundã, oferind posibilitatea de
a lua cunoºtinþã de ceea ce se
întâmplã în diferitele colþuri
ale pãmântului, dar preocupa-
rea noastrã rãmâne prepon-
derent orientatã spre noi în-
ºine, spaþiul virtual reprodu-
când mai mult sau mai puþin
aceastã tendinþã egoistã de a
ignora ceea ce ni se pare cã
nu ne priveºte. ªi tocmai din
aceastã cauzã, spaþiul media
românesc este atât de sãrac
în privinþa conþinutului, având
o calitate dubioasã în ce
priveºte informaþia oferitã.

Din aceastã cauzã, mi-am
fãcut un obicei din a accesa
zilnic canale de informare
mult mai diversificate ºi mai
bine documentate, orientate
pe ceea ce se întâmplã cu
adevãrat în mica lume în care
trãim. De exemplu, postul de
radio „BBC World Service”
este extraordinar prin viziu-
nea globalã pe care þi-o oferã
prin documentare bine puse
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la punct, interviuri ºi discuþii
„live” de cea mai bunã calitate,
dezbateri pe diferite teme de ac-
tualitate, precum ºi prin interac-
tivitatea pusã la dispoziþia audi-
toriului prin intermediul paginii
de Internet. De aceea, seara, în
loc sã deschid canalele de ºtiri
autohtone, prefer sã selectez
acest post radio de pe Internet ºi
sã ascult cel puþin o jumãtate de
orã programele difuzate, ce
includ ºi jurnale de actualitãþi cu
subiectele zilei.

Spre deosebire de alte ca-
nale „internaþionale”, „BBC
World Service” nu este destinat
promovãrii valorilor „britanice” în
lume, ci surprinderii problemelor
ce apar la scara întregii umani-
tãþi, nicio regiune nefiind negli-
jatã în cadrul emisiunilor sale.
Mãrturii, reportaje ºi documen-
tare bine realizate reuºesc sã te
informeze într-o manierã obiec-
tivã, ce lasã loc formãrii opiniilor

personale, fãrã a se impune dic-
tatorial un anumit punct de
vedere. Axându-se pe fapte ºi
exprimând pãreri dintre cele mai
diverse, emisiunile acestui post
de radio îþi oferã posibilitatea de
a converti informaþiile în cunoº-
tinþe, lucru esenþial atât în culti-
varea conºtiinþei individuale, cât
ºi a celei colective.

De asemenea, tot pe pagina
de Internet a BBC-ului, pot fi
accesate diferitele „canale te-
matice” dedicate ºtiinþei, culturii,
muzicii sau divertismentului,
fãrã ca aceste genuri sã fie
amestecate unele cu altele. Evi-
tând abordarea stil „bazar” ºi
aglomerarea amorfã a diferitelor
subiecte ce nu au legãturã unele
cu altele, BBC-ul reuºeºte sã
ofere un model în stil britanic a
ceea ce înseamnã cu adevãrat
un trust media dedicat publicului
larg din întreaga lume. Pe lângã
acest lucru, engleza vorbitã de

prezentatori este de cea mai
înaltã clasã, ajutându-ne sã ne
perfecþionãm folosirea acestei
limbi, ce a devenit obligatorie
pentru orice om civilizat al se-
colului XXI.

Dar nu doresc sã înalþ osa-
nale unui anumit trust media, ci
doar sã ofer un exemplu pentru
ceea ce se constituie ca o alter-
nativã la situaþia nefericitã din
spaþiul românesc, ce se confi-
neazã pe zi ce trece, sau mai
bine zis, devine tot mai sãrac ºi
mai lipsit de conþinut pentru un
auditoriu tot mai prost informat
asupra adevãratelor probleme
ale lumii. Uneori, am impresia
cã ieºirea de sub umbra nefastã
a comunismului nu s-a produs
cu adevãrat nici la peste
douãzeci de ani de la decesul
sãu oficial. Undeva, el continuã
sã mai existe prin prost-gust,
dezinformare ºi izolare faþã de
lume, totul învârtindu-se în jurul
moriºtii propagandistice colorate
de diferitele interese ale mo-
mentului.

Deºi mi se pare caraghios,
ascultarea unor posturi strãine
gen BBC, sau citirea presei
strãine pe Internet, îmi gene-
reazã aceeaºi senzaþie pe care
o aveam când pe vremuri, cu
radioul dat la minimum ca vo-
lum, ascultam pe unde scurte
„Radio România Liberã”, „Deu-
tsche Welle” sau „Vocea Ame-
ricii”, din dorinþa de a înþelege ce
se întâmplã cu adevãrat în lume
ºi din silã faþã de canalele pro-
pagandistice ale puterii. Nu
vreau sã fiu înþeles greºit, dar
din punctul de vedere al infor-
maþiei oferite situaþia nu s-a
schimbat prea mult, fapt pentru
care aºtept apariþia unor trusturi
media care sã ofere informaþii
autentice ºi cunoaºtere celor
care le acceseazã programele.
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Noiembrie.  Deja ºapte seara.  E întuneric.  Celina îºi terminã lucrul pe ziua de azi.  A lucrat înverºu-
natã fãrã un minut de repaos.  Trebuia sã termine rochia ambasadoarei ºi s-o ducã mâine la prima orã
pentru o ceremonie.  Celina nu mai e tânãrã.  Micã ºi slabã ca o chinezoaicã, brunetã, cu ochi galbeni,
de aparenþã fragilã, dar cu o rezistenþã de oþel.

În sfârºit, pleacã obositã spre casã, pe rue de la Paix, cãtre micul ei apartament incomod, un fel de
camerã strâmtã ºi lungã ca un mic culoar.  Dar nu-i pasã.  Stã la Paris de cincizeci de ani ºi lucreazã
pentru unul din croitorii la modã.  Destul de modest plãtitã, dar când duce rochii, costume la domiciliul
clientelor, primeºte un bacºiº gras.  ªi apoi, ea mãnâncã atât de puþin, aproape nimic.  ªi se îmbracã
singurã.  Mai primeºte ºi toaletele de care marile doamne se debaraseazã ºi pe care le reface pe talia
ei de furnicã.

În curând are sã plece în vacanþã ºi se va odihni.  Se va duce în Turcia, la Antalya, unde un hotel
bun e ieftin ºi se va întâlni cu prietena ei din copilãrie, Xenia, care vine de la Bucureºti.  Are sã fie foarte
bine pentru cã se înþeleg de minune.

Xenia e consilier la o bancã.  Înaltã, suplã, blondã ºi optimistã, e gata oricând sã gãseascã o cale de
acces, fãrã asperitãþi, cu oricine.  A acceptat imediat propunerea Celinei ca ºi cum ar fi venit de la ea
însãºi, deºi ar fi preferat Grecia.  Dar o sã vinã ºi asta.  ªi-au dat întâlnire la Istanbul ºi au rãmas douã
nopþi sã facã o croazierã cu vaporul pe Bosfor la apusul soarelui ºi sã vadã celebra Sfânta Sofia ºi
Moscheia Albastrã cel puþin.

Oraºul mare e situat spre partea de sud-est a Europei ºi separat prin Bosfor de cartierele asiatice.
Cornul de Aur divizeazã partea europeanã în vechiul Istanbul ºi vechiul Pera.

De pe vapor se vãd palatele aurite de pe partea asiaticã, pe celãlalt mal.
Seara, la hotel, ºi-au povestit vieþile lor de vãduve cu copii buni.

A doua zi au vizitat catedrala, moscheia ºi palatul Topkapi.
Sfânta Sofia, Haghia Sofia, înseamnã înþelepciune divinã ºi este, spune Mircea Maliþa, «talismanul

de aur de pe pieptul Bizanþului».  Este o sintezã între culturile Occidentului ºi ale Orientului.
O multitudine de coloane, printre care unele de porfir provenind din templul lui Apollon de la Baalbek

ºi altele din granit verde, îi dau culoare ºi eleganþã.  Parcã un vânt divin te face sã simþi cum foºneºte
pãdurea de coloane.  E o catedralã atât de aerianã, încât cupola ei pare cã nu se sprijinã pe stâlpi, ci
atârnã cu un lanþ de cer, aparþinând mai mult închipuirii decât realitãþii.  Legenda spune cã planurile
catedralei i-au fost date lui Justinian de un înger.

Hotelul a fost bun, dar nu faimos.
Au ajuns la Antalya, unde camera este de patru sau cinci stele.  Luxoasã ºi confortabilã.
Plaja este largã ºi bine amenajatã, iar împrejurul este de un pitoresc încântãtor.  Sunt mulþi turiºti.
Celina cautã un telefon sã vorbeascã cu fata ei de la New York.  E arhitectã ºi cãsãtoritã tot cu un

arhitect.  Au fost colegi la Bucureºti.  Dar cel mai nostim este cã dimineaþa, dupã micul dejun, când ies
pe uºã, unul o ia la stânga ºi celãlalt la dreapta.  Lucreazã în pãrþile opuse ale oraºului ºi a trebuit sã
învesteascã de îndatã în douã maºini.

– Suntem prietene, spune Celina cu mândrie despre fiica ei, îmi spune tot ºi ne sfãtuim împreunã sã
luãm deciziile cele mai adecvate.  Dar necazul ei cel mai mare este cã nu rãmâne însãrcinatã.  Ce n-a
fãcut ca sã reuºeascã ?!  Dar în zadar.  Dacã rãmâne grea, zice ea, se mutã la Montreal, în Canada,
cã la N.Y. nu se poate creºte un copil.  E un grad de insecuritate foarte ridicat.

În sfârºit Carola a rãspuns la telefon, au vorbit ºi acum prietenele sunt libere sã meargã liniºtite iar
la plajã ºi la mare.

Dar aºa, pe nepusã masã, fata Celinei a venit la Bucureºti, chematã urgent de avocata ei la un

PROCESUL DE
REVENDICARE



termen de judecatã pentru revendi-
carea unor bunuri pentru care e în
procese de patru ani.

Celina nu era la curent cu venirea
fetei ei la Bucureºti, despre care a
aflat abia peste câteva zile de la gine-
rele ei, la un alt telefon pe care l-a dat
la N.Y., când spera sã vorbeascã cu
ea.  Lucrurile s-au precipitat, nu ºtia
nici el de ce.  Dar e acolo, la cumnata
ei ºi o poate suna mai uºor fiind mai
aproape, nu peste ocean.

Celina o cautã, n-o gãseºte, e la
tribunal.

Seara, neliniºtitã, revine, dã în fine
de Carola, care-i spune cã totul e
bine, dar cã s-a fixat un termen de ju-
decatã ºi trebuia sã fie prezentã.

Reînseninate, Celina ºi Xenia plea-
cã într-o excursie sã vadã teatrul
greco-roman din Perge, poarta ro-
manã, poarta helenisticã ºi alte împre-
jurimi cu monumente antice.

Xenia îºi cautã ºi ea bãiatul la tele-
fon, spre a-l liniºti cã avionul n-a cã-
zut, vaporul nu s-a scufundat ºi auto-
carul n-a avut accident de circulaþie.

Zilele trec paºnic ºi cele douã fe-
mei, care au picioare bune, bat alte
localitãþi din zonã, Aspendos, Side, Manavgat, cu alte muzee, teatre, stadioane, apeducte, bãi romane, temple,
porþi ºi arcuri, alternând vizitarea monumentelor cu plaja renumitã a Antalyei.

Intr-o searã, un telefon ciudat, ginerele de la N.Y. i-a telefonat Celinei de la Bucureºti.  S-a ivit o problemã
cu actele de proprietate depuse la dosar ºi încearcã sã le descurce.  Celina se neliniºteºte, dar e mulþumitã cã
el s-a grãbit sã vinã s-o ajute pe fiicã-sa, nevasta lui.  O sã fie bine.  De s-ar termina odatã cu procesele astea
de revendicare, care nu se mai sfârºesc ºi le toacã banii ºi nervii.

ªi zilele trec.  Bucureºtiul e mut.
Celina sunã din nou.
– Ce este, cum merge procesul?
– Prost, rãspunde ginerele, Carola e învinuitã cã a folosit acte false de proprietate ºi am pierdut procesul.

Dacã o fi numai atât.  Dar cel mai rãu e cã ea face o psihozã ºi nu vrea sã plece acasã.  Spune cã poliþia o
aºteaptã la aeroport ca s-o aresteze ºi refuzã sã iasã din casã.  Încerc s-o conving, dar mã izbesc de un zid.

– Întrerup vacanþa ºi vin mâine la Bucureºti.
– E bine, poate cã amândoi sã reuºim s-o convingem cã e o gogoriþã.
Celina, neagrã de supãrare cã au pierdut orice ºansã de a recupera casele naþionalizate, începe sã-ºi facã

bagajele pentru plecare ºi încearcã sã gãseascã un zbor cât mai apropiat.
Xenia se decide s-o însoþeascã.
La miezul nopþii telefonul sunã din nou.
– Mamã, s-a întâmplat o nenorocire.  Sub ochii mei Carola s-a urcat pe fereastrã ºi s-a aruncat în gol. E

moartã.
Xenia n-o pãrãseºte pe Celina care are un ºoc nervos ºi nu mai poate vorbi.  Ar urla, dar nu are voce. E

strangulatã.

N.B.
Ultimele patru cãrþi ale colegei noastre Livia Nemþeanu – „Tierra del Fuego- Fin del Mundo”, „Crucea

Cavalerilor de Malta”, „Manuscrisul din tren - Jurnalul vieþii mele (memorii)” ºi „De dragoste ºi de moarte”,
figureazã în Biblioteca de Manuscrise ºi Cãrþi Rare de la Université Mc.Gill din Montreal.
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ODIO
Jirones de niebla pegajosa envolviendo el corazón,

temblores trepidatorios sacudiendo el cuerpo,
afligidos huracanes que cortan la respiración,
guillotina cercenando crepúsculos incipientes.

Almas yermas, estériles, infecundas y agotadas;
sonámbulas, obnubiladas,

caminando en densa obscuridad.
Beben el cáliz amargo del ODIO

con el triste placer ignorante
del clarificante alivio del Amor.

HATE
Shreds of sticky mist surround the heart,

Strong tremors shake the body,
Troubled hurricanes hinder breath,

A guillotine severs emerging dusks;
Waste, barren, sterile and weary souls;

Sleepwalking, obnubilated, 
Wandering through thick darkness.

They drink from the bitter cup of HATE
With the sad pleasure of ignoring

The clarifying relief of Love.

P o e m e s

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com
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Poetry has no borders & passes every limit &
barrier. Furthermore, the lyric unites people
irrespective of continent, race, nationality,
religion, alphabet, language, economic conditions
& cultural sources as well. Thanks to it the
incomprehensible becomes lucid. Additionally,
each human being, irrespective of native canon,
has to communicate with the environment &
reacts characteristically to the milieu. Those who
in confrontation with this surrounding thrill the
most, sound the loudest - they compose the
group of people who possess & share their entire
Satisfaction of Essentiality with others. They feel
much more & are bond with Nature, with the
Source of Existence. Thus, as a matter of fact,
those people reveal yield in the form of poetry, &
in the result of it, they step on the most beautiful
side of life. This kind of pose is the sequence of
love & its carrier. Yet, it would seem, that
nowadays in an era of western way of life, a time
of globalization on each level of being human, &
in the time of pop-trash culture, that poetry has no
reason for existence. It is a wonderful fact that
moral values, humanism & sensitivity still have a
wide audience of supporters on each continent.  

Poetry emphasizes the meaning of the most
essential moments in human life. Poetry perfectly
corresponds with religion, philosophy, aesthetics,
tradition - with the culture & art, being formed by
each nation, as its own canon.     

Poetical creativeness is one of the main,
almost vegetative functions of man, & differs on
its levels of penetration & evolution. It should be
emphasized that poetry is a carrier of love.

Poetry, Poetry!… What are you, where are you
coming from?  

The poet starts his exploration mostly at night.
He does it alone, escaping from the hubbub. He
doesn’t look for joy in the bawdyhouses. He
doesn’t taste of consolation neither there nor in
any other way. Should he close himself up outside
this world, using the silence among monastic
cloisters? Does he use verses from the Bible,
Holly Qur’an or Torah, from Upanishads, Vedas,

Bhagavad-Gita or Buddhism Sutras, as a
technique of his dialog? Dialog with whom, on
which way? 

He rejects the obstacles & doesn’t use the
quasi-useful bridges created by the man to
understand that, which is not understandable.
The poet prays without words. Sometimes he
uses the variable rhythm of his heart, sometimes
tears indicate the direction for his steps. Mostly,
dialog with the Source is possible through the
poet’s strong pain. 

To see the way of that communication he has
to close his eyes, almost: to be able to see better
and far… Who are you…where do I go?… Who
am I…where do you go? Contemplation & prayer.

I was very surprised, being asked to write a
short paper about values in life. Shall we ask
ourselves in Europe or in America about values of
life, still? Our western civilization is proud of being
able to make us presents in answer forms, to so
many our questions! 

And what about basic answers to basic
questions? What about Reality? Where can we
find it, in which structure of ours lives, at what
point of our civilization?

Thinking about the problem of common values,
I must say, that it seems now, the present
generations have difficulties recognizing them.
The results of this matter are visible each day, in
most countries & on each educational level. 

What does it mean, this word: life? What is
this: life? Where is it? And, in what way am I
connecting with it? How do I react to it? Has that
reaction any value? Yes? So, what can they be?

We have been alive since our birth day. What
does it mean that whole process: to be alive? If
we are alive already now, why are we dying
during this whole time, from the beginning? And
we are dying from the beginning of our first
breath, until the moment which we used  to
wrongly call: death.

Living, we just die. We are a negation of
eternity. In this light it is better to be asked: what
kind of values does death represent?

Light! More light!
J.W. Goethe

KEY VALUE IN LIFE



Based on the main elements of knowledge of the
Wheel of Life, effortlessly we understand our
confusion created by us from generation to
generation, as shown in the example above. Perhaps
it is both, the main and only reason of our very vicious
notion of Reality.

In today’s era, our consciousness is shaped by our
families, education in schools and on the streets. We
are created by the mass media and politicians ... and
by a strange idea: the lack of time.

- Go, go, hurry up, you have no time, your time has
almost run out! Powerslide, powerslide, show me
what you can,  you have run out of time, you loser! ...
I’m losing my time, time is money, I lost my money! ...
etc.

The time IS, the time REMAINS IN PROGRESS.
Only we, created into existence by the Main Source -
passing, moving away, just like water in a stream. 

If we were able to comprehend the existing picture
of the world around us, and the vision of the internal
we could shape ourselves properly! Then the problem
of moral values could gain new strengths, new
quality, a different brightness and a depth-in the name
of Truth…The Source.

Todays can be heard:
- Buy a new phone, with touch screen- you will be

free! Buy a new SUV-you’ll  feel the taste of freedom!
Buy sweet snack- your body receives the  necessary
ingredients for the whole  day! Drink an energy drink,
and you will  fly!… etc. 

What value can be found in the content of these
primitive examples? In the decoration of truth,
everything seems like the scene in a theatre, in the
midst of scenery made of papier-mâché. 

In the same sense poetry might seem nothing
more than writing holiday greetings! But poetry isn’t
substance that appears in the world of lies, ruins,
masks, darkness, weakness & manipulation. Poetry
does not have much in common with writing
sentences, even with writing of individual words of
beauty. 

This gift as an inviolable piece of Source, called by
the Indians, Separate Reality or Black Eagle, comes
from There in Pure Form. The Gift!

A similar world in terms of creativity, the composer
appears.  Does he write his music? The unusual
space of tones sometimes invites him inside…
sometimes it comes over him –& falls deeply to his
body, soul, mind. The artist filled with storm of
sounds, chooses from his internal space a single
form of energy structure, which in effect will be heard.
Hides it in the form of structured code, consisting of
musical notation on the staff, based on the principles
of harmony. The creating is complete. The following
code is easy to replay as a composition. Sound.

Creating poetry is almost the same process. From
no earthly world comes poetry, but from the Bright
Side, from Shine. In our side of  the Universe, she
always has been and continues to be The Light, the
breath from the Source. 

And we, the thirsty of signs coming from the Bright
Side of Existence, hungry for the true values of life,
like: Love, Freedom, Peace, we are constantly full of
expectations, we the children of  The Truth, and
Shining! 

Probably this hunger is a cause of Poet’s cry: -
More Light! And may be beyond the point which we
used to wrongly call: death, the fulfillment awaits us.

Of course, if we accept the chase for technical
miracles here and now, if we stay put in the model
which is proposed by the western world, we will gain
self-destruction.     

A human without culture stops being a human, and
in such circumstances an individual becomes
besotted, narrow-strip, bimolecular-electric machine.

If in our relationships we absolutely lose Ethics,
Aesthetics, Morals, Courage and the consciousness
of ethnical identity, we will be left with lawlessness. 

In reality, the aim of perfect globalization
impoverishes and destroys individuality and
profundity of individual’s experience, in order to
promote a model of pop culture. That is why everyone
who reaches for an Unfathomable Goblet of Poetry
dares to take a step full of courage, in order to live in
a wider and more wealthy sense. To stay on the More
Beautiful Side of Life, on their own, sole, unique,
personal, & godlike side of individuality.

I represent the deep belief and comprehension
that the aim of our journey should not necessarily be
a race, an indulgence of manipulation, duplication of
paper doctrine, but also may be for e.g. Life in Peace
& Love, that enable us the privilege to feel beauty,
emanating it through our activity on people, who lost
their faith, & in those life circumstances, which lead
the World to the Dark Side of Existence…

Poetry, Poetry!… What are you, where are you
coming from? 

Dr. Dariusz Pacak, M.F.A. 
Vienna, June/July 2011 

The first appeared in:
WORLD POETRY ANTHOLOGY 2011
EDITED AND PUBLISHED BY THE XXXI WORLD

CONGRESS OF POETS
AUGUST 28-SEPTEMBER 3, 2011
KENOSHA, WISCONSIN, USA, p.314
by THE FREDERICK GROUP, INC. KENOSHA,WI
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În perioada 24-26 mai 2012,
în judeþul Vâlcea, s-a organizat
ediþia a doua a Salonului Naþio-
nal de Literaturã ºi Artã „Rotonda
Plopilor Aprinºi”, în memoria
I.P.S. Mitropolit ºi scriitor Barto-
lomeu Valeriu Anania (1921-
2011). Au participat oameni de
culturã de mare valoare, din toate
colþurile þãrii: scriitori, poeþi, edi-
tori, artiºti plastici, jurnaliºti, cadre
didactice universitare, printre
care s-a aflat ºi academicianul
Gleb Drãgan, ajuns la venerabila
vârstã de 92 de ani. Amfitrionul a
fost cunoscutul scriitor ºi ziarist
Ioan Barbu. Am avut privilegiul sã
particip la aceastã manifestare
care a avut trei momente, fiecare
cu surprizele lui.

În prima zi, pe 24 mai 2012, în
holul Bibliotecii Judeþene „Antim
Ivireanul”, a avut loc vernisajul
unei expoziþii de artã graficã,
protagoniºti fiind Valeriu Jabin-
schi ºi Ion Jabinschi precum ºi
studenþi ai Academiei de Muzicã,
Teatru ºi Arte Plastice din Chiºi-
nãu. Au fost de faþã ºi maeºtri ai
penelului din Vâlcea: Tina Popa,
Cristian Sima, Petti Velici, Sergiu
Plop, cel care a coordonat expo-
ziþia. Acþiunea a continuat în sala
de conferinþe, unde s-a strâns un
auditoriu select, format din oa-
meni de culturã vâlceni, cadre di-
dactice, membri ai Forumului
Cultural al Râmnicului ºi ai
Asociaþiei Seniorilor din Educaþie
ªtiinþã ºi Culturã, ai Fundaþiei
Culturale „Sfântul Antim Ivirea-
nul” º.a. Scriitorul Ioan Barbu,
preºedintele executiv al Funda-
þiei a prezentat invitaþii ºi a anun-
þat cã în titulatura „Salonul Naþio-

nal de Literaturã” a adãugat ºi
Artã, pentru a se ilustra mai bine
sfera preocupãrilor ºi activitãþilor
care se organizeazã.

Prezent la eveniment, pri-
marul Râmnicului, Romeo Rãdu-
lescu a rostit o alocuþiune ºi a
fost distins cu trofeul „Cerurile
Oltului” pentru contribuþia adusã
la promovarea culturii române.
Apoi, academicianul Gleb Drã-
gan ºi Ioan Barbu au înmânat
Diplome de Excelenþã ºi Trofeul
„Cerurile Oltului” unor personali-
tãþi ºi colaboratori, pentru susþi-
nerea ºi participarea la aceastã
amplã manifestare.

O parte consistentã a reuniu-
nii moderatã de prof. univ. dr.
Dan Angelescu scriitor, a fost
dedicatã evocãrii vieþii ºi activi-
tãþii Înaltului Bartolomeu Valeriu
Anania, cinstirii memoriei sale.
Au rostit discursuri însufleþite
prof. univ. dr. Mihaela Albu, scrii-
tor, redactor ºef al revistei „Lu-
minã Linã”, New York; prof. univ.
dr. ing. Pompiliu Manea, mem-
bru al Academiei de ªtiinþe Medi-
cale, scriitor ºi editor; Ion Lazu
scriitor; Florentin Popescu scrii-
tor, redactor ºef al revistei „Bucu-
reºtiul literar ºi artistic”; poetul ºi
editorul basarabean Vasile Cã-
pãþânã, care a transmis salutul
academicianului Mihai Cimpoi ºi
al poetului, de curând academi-
cian, Valeriu Matei; Dan Cioca,
pictor ºi grafician; Ioan ªt. Lazãr,
scriitor; preotul Nicolae State-
Burluºi; Valeriu Diaconescu, ne-
potul I.P.S. Bartolomeu Anania
din comuna natalã Glãvile º. a.

S-a subliniat cã Bartolomeu
Valeriu Anania a fost o mare per-

sonalitate, un erudit ºi un mare
model al literaturii române, care
a transfigurat viaþa în artã. A fost
teolog, scriitor ºi preot plin de
har, care te cucerea cu carisma
lui, un model de viaþã ºi de cre-
dinþã. A reprezentat poezia ca pe
o sfinþenie, iar ideea fundamen-
talã în creaþia sa este restaura-
rea genezei prin artã. A fost unul
dintre ultimii scriitori care a stat
în preajma lui Vasile Voiculescu.
Toþi cei prezenþi au fost de acord
cã cinstim o înaltã faþã biseri-
ceascã, un mare cãrturar, un
model de trãire, de civism ºi de
românism. În context, s-a accen-
tuat cã dacã suntem adevãraþi
patrioþi trebuie sã ne cinstim
valorile aºa cum se cuvine, iar
rezistenþa prin culturã ºi prin cre-
dinþã trebuie sã continue, cum
spunea Mitropolitul Clujului, Bar-
tolomeu Valeriu Anania: „rugã-
ciunea este cea care strãbate
orice zid, orice depãrtare”. Tot-
odatã, s-a apreciat cã tot ce se
întreprinde în judeþul Vâlcea
pentru Bartolomeu Anania este
ceva extraordinar ºi trebuie con-
tinuat. Sintetizând, scriitorul ºi
eseistul George Anca a rostit cu
evlavie: „Statura lui întrece orice
statuie”.

În aceastã atmosferã de înal-
tã vibraþie sufleteascã, scriitorul
Iona Soare, vicepreºedinte al
Forumului Cultural al Râmnicului
i-a înmânat lui Ioan Barbu o
Diplomã de Excelenþã, conferitã
de aceastã prestigioasã asocia-
þie culturalã, pentru întreaga
activitate pe care a desfãºurat-o
pentru afirmarea valorilor perene
ale culturii româneºti. În partea

Din revista CULTURA Ars Mundi

„Rotonda Plopilor Aprinşi”
– o manifestare academică

de succes



finalã a simpozionului s-a lansat ro-
manul „Ultimul þãran”, scris de Con-
stantin Argeºeanu, tipãrit la Editura
„Antim Ivireanul” din Râmnicu
Vâlcea. Aºa cum a mãrturisit ºi au-
torul romanul este o lucrare auto-
biograficã în care ºi-a luat–o ca
model chiar pe mama sa. Cei care
au vorbit despre carte, scritorii Ion
Soare care a ºi prefaþat-o, Ilie
Gorjan, Florentin Popescu au apre-
ciat cã scriitorul redã cu fidelitate ºi
emotivitate imaginea satului româ-
nesc.

A doua zi, pe 25 mai 2012, eve-
nimentul s-a desfãºurat în comuna
Prundeni, localitate din podgoria
Drãgãºani, care a cunoscut în ulti-
mii ani transformãri importante care
au ridicat-o la rangul de comunã
europeanã. La sediul impozant al
Primãriei ne-a primit cu multã cãl-
durã primarul Ion Horia Horãscu,
aflat la a patra legislaturã în acea-
stã funcþie. Am vizitat ºi alte obiec-
tive din sfera culturii ºi învãþãmân-
tului: Biblioteca ºi grãdiniþa din
satul Cãlina, ªcoala Prundeni ºi
Centrul Cultural Zãvideni. Peste tot
am luat contact cu însemnele civili-
zaþiei. Prin programe judicios ela-
borate au fost accesate importante
sume de bani din fonduri europene.
Aceste realizãri poartã amprenta
muncii ºi dãruirii primarului, un om
la faptelor, destoinic, cu iniþiativã.

În prezenþa unui numãr însem-
nat de cititori, intelectuali ai comu-
nei, la Biblioteca din Cãlina s-a
relansat volumul „Ultimul þãran” de
Constantin Argeºeanu, iar scriitorul
Ioan Barbu ºi-a prezentat douã
cãrþi: „Centrul lumii” ºi „Îmblânzitorii
de ape”. Vizibil emoþionat, primarul
comunei Corbu din judeþul Olt,
localitatea natalã a lui Ioan Barbu,
ing. Constantin Dinuþ, care a venit
special pentru acest eveniment, a
vorbit în termeni elogioºi despre
scriitorul ºi jurnalistul cu care se
mândreºte ºi care a fost declarat
Cetãþean de Onoare al comunei.

Dupã amiazã, la Centrul Cultural
Zãvideni, a avut loc o dezbatere
foarte interesantã cu o temã de
mare actualitate: „Direcþii ºi orien-
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tãri în literatura românã actualã.
Cartea la sate, cartea despre sat”,
ediþia a II-a, ai cãrei moderatori au
fost scriitorul ºi dramaturgul de
mare succes Emil Lungeanu ºi Ion
Horia Horãscu. Discuþiile au fost
aprinse, uneori controversate. Este
firesc din moment ce România se
aflã pe ultimul loc în Europa la
capitolul legat de lumea cãrþilor.
Românii citesc de numai 5 euro pe
an ºi mai grav fiind faptul cã peste
50% dintre tineri, conform statistici-
lor europene, suferã de analfabe-
tism funcþional, având carenþe în
interpretarea unui text la prima
lecturã. S-a reiterat cã dotarea cu
carte a bibliotecilor comunale este
precarã, cã nu mai sunt promovate
valorile autentice ale culturii româ-
neºti în þarã ºi peste hotare, cã
prestigiul ºcolii în societate a scã-
zut etc. S-au formulat ºi propuneri
valoroase, de naturã sã aºeze pe
un fundament solid învãþãmântul ºi
cultura, ca stâlpi de rezistenþã ai
þãrii. Ideal ar fi ca aceste probleme
sã ajungã la factorii de decizie poli-
ticã ºi sã-i sensibilizeze în luarea
unor mãsuri corespunzãtoare. Câ-
teva nume dintre cei care au vorbit
ºi au fãcut preþioase propuneri: Flo-
rentin Popescu, Ion Lazu, George
Cãlin, Ion Andreiþã, Raluca Tudor,
Ioan Barbu, acad. Gleb Drãgan,
Pompiliu Manea, Cristina Vitoc º.a.

Spre finalul programului, dl. arhi-
tect Ionel Vitoc a prezentat revista
„Oraºul” pe care o editeazã la Cluj-
Napoca, aceasta fiind recoman-
datã ºi la Galicea, iar distinsul scrii-
tor Pompiliu Manea ºi-a lansat
volumul „Peregrin pe cinci conti-
nente”, ilustrat cu ajutorul unui film
cu imagini de vis, din locurile pe
care le-a vizitat. Au fost ºi momente
de destindere oferite de grupul
vocal „Haiducii” din comuna Amã-
rãºti, de formaþia de cãntece ºi
dansuri populare „Mândrele” din
Prundeni, pregãtite de prof. Con-
stantin Ceauºu, respectiv prof.
Cornel Roºianu. Renumitul solist
vocal ºi instrumentist Constantin
Ceauºu, ºlefuitor de talente auten-
tice, a prezentat un miniconcert,

fiind aplaudat la scenã deschisã.
În ultima zi din program s-au

vizitat Mãnãstirea Dintr-un Lemn
din Frânceºti ºi comuna Galicea.
Istoria Sfintei Mãnãstiri din satul
Genuneni este impresionantã. Aºe-
zãmântul monahal dateazã de la
sfârºitul secolului al XVI-lea ºi a
fost construit, conform tradiþiei, din
lemnul unui singur stejar. La sfâr-
ºitul vizitei maica stareþã a primit
Diplomã de Excelenþã „Cerurile
Oltului” înmânatã de academicianul
Gleb Drãgan.

Ultimul popas a fost la Galicea
unde se afla în plinã desfãºurare
Festivalul „Teodosie Rudeanu” edi-
þia a X-a. La cãminul cultural, în
prezenþa unui public numeros,
scriitorul Ioan Barbu ºi-a lansat
cartea „Bâlciul cu amintiri”, care

începe cu eseul „Acasã la logofãtul
Teodosie Rudeanu”. Cei care au
luat cuvântul: scriitorii Florentin
Popescu, Ion Andreiþã ºi Constan-
tin Zãrnescu ºi profesorii Pompiliu
Manea, Florin Epure ºi Gheorghe
Pantelimon au evidenþiat cã Ioan
Barbu este un scriitor ºi un jurnalist
talentat, de mare sensibilitate, care
are merite incontestabile în proce-
sul afirmãrii valorilor culturii noastre
naþionale în Europa ºi în lume. Cele
trei zile petrecute în prezenþa unor
nume prestigioase din ºtiinþa ºi
cultura româneacã au însemnat o
experienþã unicã ºi vor rãmâne
întipãrite în memoria ºi în sufletul
meu pentru tot restul vieþii. Pentru
toate sunt profund recunoscãtor
celor care au iniþiat ºi realizat acest
act de culturã autenticã.



PORTRET DE POET
Am fost ori sunt, cine mai ºtie oare?

Printre capcane merg pe drumul meu,
semãn luminã, sufletul mã doare

ºi cred doar în Tãcere ºi-n bunul Dumnezeu...
Eu sunt ecou nespuselor cuvinte,

pocalul de-ntuneric l-am bãut,
mai mi-a rãmas din inimã un dinte
cu care muºc vãzutul nevãzut...

Paznic al ºoaptelor gândul îmi este,
azi în Citera m-aplec sfios,

gura Venerei îmi dã de veste
cã voi fi umbrã de chiparos...

ªi vin la Judecata Cuvintelor de-Apoi
aºa cum sunt, dând ceasul înapoi...

RECURS LA CLEMENÞÃ
Doamne, nu mã pãrãsi în faþa Instanþei Supreme

a Poeziei!
ªtiu cã ai împotriva mea iubirea dintâi,

ºtiu cã mã vei judeca precum un rãtãcit centaur,
ºtiu cã-mi vei aduce acuze de pocãinþã ºi of,

ºtiu câte herghelii de cuvinte am înecat în unde,
ºtiu cã n-am gãsit forma ce ochiul mi-o ascunde...

ªi am sluþit iubirea, deºi mereu o caut,
mãtasea armoniei ce clipoceºte-n flaut,

ºi pluta mea de tainã ce în bulboane moare,
ºi picurii de ploaie, fantasme pe cãrare,

ce vin lângã pridvorul frumoasei Sulamita
cu lebãda iubirii, ca semn de întrebare...

Desigur, voi plãti cu mâna toatã
ce n-am avut ºi nici n-aº merita,

privighetoarea moare, uitarea se rãscoalã,
flãmând de vis mân caii spre tãul neaflat,

o, Persefona, vino, din boalã azi mã scoalã!
Recursul la clemenþã se judecã pe dat’:

de versul meu, Zeiþo, sunt astãzi condamnat!

DESPERECHEAT, POETUL
ÎMPIETREªTE

Nu-i totul sã ai urechi pentru auzul Poeziei,
gura ei vorbeºte ca o Pitie, pe înþelesul

înaltelor schele,

fãrã de vãz ºi fãrã de trestia lui Pan din balta
cu nuferi...

Melodia ei stârnit-a ursita:
„Ego sum lux et veritas et vita!”

Aºa am vrut sã cred ºi cred într-una:
de-asupra Poeziei stã Soarele ºi Luna,

apoi nimicul, desfrunzitã piatrã,
cum focul din durere muºcã-n vatrã...

Sãgeata mea nu pleacã, stã putredã în aer,
ulubã de luminã cu noaptea strânsã-n caer...
Nu-i totul sã ai ochi pentru vederea Poeziei,

sprânceana ei te atrage ca ºi cum nici n-ai ºti,
ca o lavã ce vine tropotind din câmpii...

Sã lãsãm, aºadar, spicul spre stele sã creascã,
sã lãsãm, aºadar, visul zãpezii sã devinã sãrut,

quena cea bunã sã cânte-n rostopascã,
Cuvântul sã-nfioare la fel ca la-nceput...

Desperecheat, Poetul împietreºte,
la pieptul înserãrii vin lãstuni:

giganticã ácerã, durerea-n mine creºte!

TEMERE DE POET PRINS
LA STRÂMTOARE
Mã tem de cele ce voi pãtimi,
înspãimântat de-a nu mã birui,
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mã tem de flori, de sânge ºi de nuc,
mã tem de ziua ce n-o mai apuc,

mã tem de uscãciunea din frunzar,
de fluturii închiºi în insectar,

mã tem de mare ºi mã tem de cer,
de vorbele ce în tãcere pier,

mã tem cã voi muri ºi-oi învia,
precum Iisus, Poet ºi el, cândva,

mã tem de viaþã ºi apoi de moarte,
de zidul care astãzi ne desparte,
mã tem de întuneric ºi luminã,

de draga ce m-aºteaptã în grãdinã,
mã tem cã sunt întemniþat de viu,
cã umblu prin Cuvinte în pustiu,

mã tem de-nsingurarea dintre noi,
de înþelesul ne-nþeles, greoi

sã-mi fie pasul, pasul neaflat,
pojar schilod ºi Cântec rourat:

strãluminat, strãluminat, strãluminat...

NEVÃTÃMAREA BIRUITORULUI

Cel ce are urechi, sã audã ceea ce spune Poetul în gând,
unii spun stea, alþii spun aurorã polarã,
cine e fericit la umbra acestui Cuvânt?

Cel ce are ochi, sã vadã nevãzutul ca pe o furtunã a
privirii,

unii spun floare, alþii spun cântec al dimineþii,
cine e împãcat cu porunca sfiirii?

Cel ce are miros, sã simtã caliciul gol al parfumului,
unii spun crizantemã, alþii spun carte albã,

cine e liniºtit de suspinul adâncului?
Cel ce are douã mâini, sã ia-n braþe amfora plinã de sete,

unii spun femeie, alþii spun trandafir,
cine ºtie cerul privind la perete?

Cel ce are picioare, sã strãbatã pãmântul în fugã,
unii spun deal, alþii spun vale,

cine e obosit, cine boii desjugã?
Cel ce are curaj, sã învingã rãcoarea buzelor,

unii spun viaþã, alþii spun moarte,
cine e liniºtit la plecarea cocoarelor?

Cel ce are de zis, sã zicã cu glas tare,
unii spun nelumbo, alþii spun primãvarã,

cine e împãcat cu iubirea ce doare?
Biruitor de-apururi, întrebãtor ºi trist,

renasc din goana vieþii fugind în ametist...

POET DE SMIRNÃ, ZEU
NEMURITOR...

- Da, Poete, am împotriva ta câteva lucruri!
Ai tragedia simþirii pe plauri de rouã. De ce?

Ai îngândurarea pietrelor descompuse-n cuvinte. De ce?
Ai aurul lumii strâns în stoguri de patimi. De ce?

Ai cupele inimii pline de impudoare ºi nesãbuinþe. De ce?
Ai perina sãrutului sub cearºafuri tivite cu diamante.

De ce?
Ai farmecul strivirii ºi-mi pare cã eºti laº. De ce?

Ai sânge de privighetor pe mâini ºi-s pline de mirare.
De ce?

Ai trupul colindat de flori ºi zori în despereche. De ce?
Ai panglicã de cardinal pe piept ºi umbli-n haine sure.

De ce?
Ai necuprinsul în priviri, dar nu ºtii calea dreaptã. De ce?

Ai gândul de femei sleit ºi nu ºtii cã þi-e frig. De ce?
Ai nopþi de ceaþã în priviri, poteca îþi e strâmtã. De ce?
Ai sufletul în trei culori ºi ºtii cum plânge marea. De ce?

Ai pãsãret în colivii, pitanga moare-n tine. De ce?
Ai Cântecul strãfulgerat ºi-þi joci la zaruri viaþa. De ce?
N-aºtept rãspuns, bãnuitor, cu sabia Cuvântului te mor,

Poet de smirnã - Zeu nemuritor...

POETUL – ROB ETERN
E scris pe-o pietricicã albã: Poezie! Cine ar fi crezut, cine?

Urechi de ai, auzi cum plânge puma?
Inima ei, în inima mea-ntruna!

Ca un toreador intru-n arena Alfabetului sacru,
pe loc voi cãsãpi metaforele-n somn,

deopotrivã, deopotrivã, în tremurul lãcustelor adorm...
Paznicii-n zori mã vor duce departe,

în liniºtea spaimei voi adãsta,
seninã ºi înmiresmatã

stau de vorbã cu tinereþea mea!
Greierii mã-ncurcã, vederea mã-nvinge,
Poetul sparge ziua noptirilor nãtânge...

Dar nu sunt prins!
O mânã nevãzutã înhaþã barda ploii

ºi spintecã oceanul cu albatroºi de spumã,
pe nesimþite trec hotarul-vis,

adun de pe podele trecutul meu de humã...
Aºa îmi scriu poem dupã poem,
cu lacrima-ndurãrii bat în poartã,
mã rog smerit: Poetul - rob etern,

vrea Moartea de iubire sã despartã!
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Într-adevãr, a venit un gardian condus de maistrul
civil Brazilianu, responsabil pentru sectorul meu ºi un
bãiat deºtept. L-a plimbat pe gardian peste tot, pânã
ajunsese ud leoarcã de transpiraþie ºi de ploaia
acidulatã. Când intrau în minã, gardienii nu se dez-
brãcau, ºi la temperatura din subteran nu era deloc o
joacã sã reziºti. Între timp vestea s-a dus ºi în sectorul
de est ºi chiar la orizontul 11. Toþi au aflat cã Sarry i-a
rupt gura lui Adamescu care a fost evacuat la suprafaþã
pe targã. ªtiam ce mã aºteaptã ºi eram pregãtit. Când
am ieºit la suprafaþã, nici nu m-au lãsat sã fac duºul ºi
m-au escortat imediat direct în colonie.

Era dimineaþã. Terminasem ºutul de noapte ºi ofiþe-
rul politic nu era în colonie. Dupã cum am spus mai
înainte, colonia avea patru barãci cu câte patru dormi-
toare iar dupã baraca numãrul 2 puþin mai în spate, era
un alt corp de clãdire. Aceasta era o construcþie veche
din cãrãmidã. Acolo era infirmeria. Ferestrele din
spatele acestei clãdiri erau blocate ca sã nu se vadã
afarã. Clãdirea avea un beci ºi uºa beciului era în
spatele clãdirii. Era interzis în mod obiºnuit sã mergi în
spatele clãdirii. Aici m-au dus, au deschis uºa beciului
ºi m-au aruncat înãuntru. Înãuntru nu vedeam nimic. Nu
aveam ferestre. Singurul loc pe unde intra foarte puþinã
luminã era o gaurã la colþul uºii jos, o gaurã fãcutã de
ºobolani, de mãrimea unui ou. Beciul avea patru trepte
de ciment. Înãuntru nu era altceva pe jos, decât apã,
atâta cât sã nu poþi sta culcat. Mai târziu au venit doi
gardieni din colonie ºi m-au dus la ofiþerul politic.

Am fost întrebat ce mi-a fãcut Adamescu, pentru ca
sã-l lovesc. I-am rãspuns cã a fost obraznic cu mine ºi
nu a vrut sã meargã la locul de muncã unde a fost
repartizat, atât el cât ºi ceilalþi doi, pe care-i chema
Avramescu ºi Paraginã. „De ce nu ai venit la mine sã
raportezi asta? Acum vei fi pedepsit ºi nu vei mai fi
maistru. Te vei duce la perforat.” A chemat gardienii ºi
m-au escortat la beci. Ofiþerul politic nu a uitat sã-mi
spunã cã voi mânca o datã la trei zile ºi voi sta
paisprezece zile la beci. Mi-a mai spus cã eu inaugurez
beciul ºi voi fi exemplu pentru toþi care se abat de la
regulament. Asta ºtiam, cã nu fusese nimeni dus la beci
pânã acum. Toþi pedepsiþii erau puºi în carcera cu
sârmã ghimpatã înãuntru. Aici era foarte liniºtit, numai
apa de pe jos era o problemã.

Când s-a lãsat seara, stãteam pe scãrile de ciment
unde nu era apã ºi mã uitam pe gaura de la uºã. La un

moment datã gaura se astupã. Am crezut cã este un
ºobolan care vrea sã intre în beci. Dar imediat aud pe
cineva care spune „George, George, trage asta”. Pun
mâna ºi trag. Era un salam de vreo treizeci de centi-
metri. Nu ºtiam cine a adus salamul, totul s-a petrecut
foarte repede. Am început sã mãnânc salamul. Cam cu
douã luni înainte se deschisese în colonie o cantinã,
unde cine avea bani putea cumpãra ce voia. E adevãrat
însã cã pentru a avea bani trebuia sã faci norma în
minã ºi nu erau mulþi care o fãceau. Mai târziu am auzit
voci la uºã. Erau doi gardieni noi. Am tras cu urechea ºi
am auzit pe unul spunându-i celuilalt: „Nu intra,
tovarãºe, cã o sã-þi rupã gura, cum i-a fãcut ºi lui ãla”.

Uºa se deschide ºi îl vãd pe unul dintre ei în pragul
uºii. El nu mã putea vedea pe mine pentru cã era
întuneric beznã. De cum a apãrut în uºã, l-am speriat,
strigând la el cât m-a þinut gura. Intrusul a cãzut pe
spate. Celãlalt a împins uºa ºi a închis-o imediat. Îl aud
spunându-i primului: „Ce þi-am spus, nici nu te-a atins ºi
ai cãzut!“, ºi râdea de el. Eu, dinãuntru, din spatele uºii,
am început sã-i vorbesc foarte calm. I-am spus cã dacã
mai vine încã o datã, am sã raportez comandantului,
pentru cã nu are voie sã vinã din proprie iniþiativã sã
batã deþinuþii. Nu ºtiu ce au ºoptit între ei ºi au plecat.
În aceeaºi searã s-a mai întunecat gaura de la uºã încã
o datã. Mi-au introdus prin gaurã încã un salam ºi pâine
tãiatã în aºa fel încât sã intre prin gaurã.

A doua zi, uºa se deschide ºi sunt împinºi în beci doi
bãieþi. Unul era cãpitanul Greculescu Constantin iar
celãlalt Mateº Gavril. Erau ºi ei pedepsiþi ca ºi mine.
Bãtuserã un turnãtor. Îmi povesteau cum colonia
pornise într-o campanie împotriva turnãtorilor. Tot de la
ei am auzit cã Adamescu este în infirmerie, unde îl
hrãnesc cu linguriþa ºi cã bãieþii din colonie merg sub
fereastra lui ºi îi cântã:

Pãsãricã mutã-þi cuibul, nu mai ciripi,
cã te dau pe mâna maistrului Sarry
ºi Muschici cu lingura te va hrãni etc. etc.

Muschici era infirmierul.
În fiecare searã intrau pe gaura de la uºa cantitãþi

mari de salam, pâine ºi biscuiþi. Acum eram trei, dar
peste câteva zile eram ºapte, toþi pentru aceeaºi
infracþiune: bãtu sem turnãtori. Dupã douã sãptãmâni
eu am ieºit din izolare lãsându-i pe ceilalþi ºase sã-ºi
facã stagiul de douã sãptãmâni. Odatã ieºit din izolare
am aflat cum procedau când ne aduceau de-ale gurii la
beci. Unul dintre bãieþi îl provoca în discuþii pe gardianul
de serviciu, altul sta la colþul clãdirii sã observe dacã

Viaţa mea - amintiri
din închisoare
şi din libertate



vine cineva ºi sã semnaleze, al treilea ne bãga pe gaurã
mâncarea. Aceºtia erau fraþii Ion ºi Ghiþã Brânzanu, Vasile
Ungureanu ºi atâþia alþii care au contribuit – ºi au riscat – ca
sã ne ajute. Când am fost în beci, mai tot timpul ne aranjam
prin rotaþie, sã stãm fiecare pe scãrile de ciment ºi nu în apa
care era pe jos.

În prima zi când am intrat în minã dupã izolare, în timp
ce perforam, simt o mânã peste umãrul drept, care îmi
opreºte perforatorul. Când mã întorc îl vãd pe maistrul civil
Brazilianu. Cum s-a oprit perforatul îl aud intonând:

Pãsãricã mutã-þi cuibul, nu mai ciripi,
Cã te dau pe mâna maistrului Sarry.

Înainte de a face acest gest, a avut grijã sã se asigure cã
nu este vreun turnãtor prin apropiere.

De atunci Brazilianu cãpãtase încredere în mine ºi era la
curent de prezenþa turnãtorilor din sectorul lui. Avea în
sector unul singur, însã era periculos ºi pentru el, pentru
Brazilianu, dacã era vãzut vorbind cu noi subiecte care nu
aveau de a face cu mina. Aveau ºi ei în rândurile lor turnã-
tori, unul era maistrul civil Luther.

În minã existã o regulã bine stabilitã ºi foarte strictã. Nu-
þi poþi face nevoile oriunde în minã. Fiecare sector are un
WC. Este de fapt o breºã mare (ca o peºterã fãcutã de om)
unde se gãseºte un butoi prevãzut cu un capac. Locul este
accesibil oricui are nevoie. Regulat vine o echipã de civili de
la suprafaþã ºi înlocuieºte butoiul cu altul gol. Altminteri,
mirosul fecalelor în minã persistã sãptãmâni întregi ºi e
insuportabil.

Nu trecuserã nici douã luni de când ieºisem de la izolare
ºi un alt incident s-a produs. Eu cu ajutorul meu ne apro-
piam de locul nostru de lucru, când un miros puternic ne-a
izbit. În acelaºi timp am constatat cã în urma noastrã venea
maistrul civil Luther. În acea noapte îi þinea locul lui Brazi-
lianu. Cum a ajuns la frontul nostru de lucru a început sã
urle la mine, cã o sã mã înveþe el minte. Mã uit la ajutorul
meu Vasile Ungureanu, el se uitã la mine. Nu ºtiam de ce
mã ameninþã Luther. Dupã ce a plecat, am descoperit de
unde venea mirosul. Mi-am dat seama cã murdãria care
mirosea nu era de la un deþinut. Dupã vreo orã sunt chemat
la ventilator. Ventilatorul era pe galerie între est ºi vest. Era
un ventilator foarte puternic care împingea aerul de pe
galerii sus în abataj ºi de acolo prin suitori la orizontul 11,
deci fãcea aerul sã circule. Aici la ventilator era ºeful nostru
de sector, domnul Niculiþã Goga, condamnat la douãzeci de
ani M.S. Mai era Coman dorul de Marinã, domnul Copaciu,
condamnat la MSV (muncã silnicã pe viaþã). El se ocupa de
buna funcþionare a ventilatorului. Tot aici i-am gãsit pe
Luther, pe ofiþerul politic Alexandru, cel care-mi dãduse
douã sãptãmâni la beci, ºi doi gardieni.

Ofiþerul politic îmi spune: „Nu ai ºtiut cã nu ai voie sã te
c… în minã?” I-am spus cã ºtiam, dar cã nu am fãcut una
ca asta ºi am insistat sã o dovedesc. „Mã banditule! Crezi
cã eu am intrat în minã sã-mi dovedeºti tu cã nu te-ai c….t?”
I-am ºoptit la ureche domnului Goga ceva. A insistat ºi el sã
mergem la faþa locului. Eu din nou am insistat, adãugând:
„Dacã eu am fãcut, accept orice pedeapsã.” A fost de acord
sã mergem la locul cu pricina ºi tot timpul pânã acolo, mã
înjura ºi mã ameninþa cã „de data asta nu ieºi din beci decât
rece, banditule!”. Dacã ofiþerul politic a acceptat sã vinã la
faþa locului a fãcut-o pentru cã ºi Luther a vrut ca el sã vinã.
Cu cât ne apropiam, cu atât mirosul era mai puternic ºi

înjurãturile deveneau mai dese. Tot drumul pânã la locul
meu de muncã m-am temut ca nu cumva cineva sã fi mutat
sau luat murdãria. Cum am ajuns, i-am spus ofiþerului
politic: „Domnule locotenent, deþinuþii nu au primit pepeni
niciodatã. Acum vedeþi ºi dumneavoastrã cã nu este de la
deþinuþi.” Domnul Goga a rãsuflat uºurat, în schimb Luther a
început sã se bâlbâie ºi nu s-a uitat în faþa ofiþerului politic.
Au plecat. A doua zi când m-am sculat, toatã colonia ºtia ce
se întâmplase. Când am intrat în minã, Brazilianu vine la
mine râzând ºi îmi spune: „I-ai fãcut-o.” Se referea la Luther.
De atunci, pe Luther nu l-am mai vãzut în sectorul 12-vest.

În colonia de muncã din Baia Sprie era o armonie deo-
sebitã între deþinuþi, deºi erau de toate categoriile: liberali,
þãrãniºti, legionari, diferite grupuri ºi organizaþii fãrã aparte-
nenþã politicã, grupuri de tineret, o mulþime de ofiþeri ºi sub-
ofiþeri condamnaþi pentru crime de rãzboi, preoþi ortodocºi,
preoþi greco- ºi romano-catolici, unii implicaþi în diferite
organizaþii. Majoritatea preoþilor ortodocºi erau implicaþi în
organizaþii legionare. Mai erau ºi martori ai lui Iehova,
frontieriºti, mulþi þãrani care s-au opus colectivi zãrii. Erau ºi
câþiva strãini condamnaþi pentru spionaj. Alþii, în fine, dintre
care fãceam ºi eu parte, erau condamnaþi pentru înaltã
trãdare.

Cât priveºte clasa socialã, deþinuþii erau ingineri, chiar ºi
ingineri de minã, profesori, profesori universitari, avocaþi,
tehnicieni din toate ramurile, preoþi, ofiþeri ºi subofiþeri,
comandanþi de marinã, ofiþeri de aviaþie, marinari, soldaþi,
simpli muncitori, hamali de port, þãrani din toatã þara, stu-
denþi ºi chiar elevi, negustori, funcþionari de stat ºi parti-
culari.

Colonia Baia Sprie s-a mãrit cu cei veniþi de la Gherla ºi
Canal. În spatele barãcii numãrul 1 s-au clãdit încã ºase
barãci. Înainte fuseserã locuite de corpul militar însãrcinat
cu paza exterioarã a coloniei Baia Sprie.

Cum am mai spus, ºi aici, la Baia Sprie, ca în toate
celelalte colonii de muncã cu deþinuþi politici ºi ca în toate
închisorile, se aflau turnãtori (informatori) care informau
ofiþerul politic direct sau indirect. Aici, la Baia Sprie, aveam
douã figuri sinistre, unul care rãmânea permanent la supra-
faþã, iar celãlalt care intra în minã, ori în ºutul de noapte, ori
în ºutul de zi, depinde de cum era trimis de ofiþerul politic.
Amândoi primeau informaþii de la turnãtorii care erau printre
noi ºi le dãdea mai departe ofiþerului politic. Cel de la supra-
faþã se numea Steanþã Dumitru, condamnat la muncã
silnicã pe viaþã. Fãcea parte din lotul „Sumanele Negre”.
Era ca sã zic aºa, contabilul coloniei. Cel de-al doilea era
Petrescu Gheorghe, zis Muftiu, cãpitan de jandarmi, fost ºef
al gãrzii de pazã al grupului format din: mareºalul Ion
Antonescu, generalul Constantin Pantazi, Mihai Antonescu,
Piki Vasiliu ºi colonelul Mircea Elefterescu. Toþi deþinuþii din
colonie ºtiam cine fusese cãpitanul Petrescu (Muftiu). Aici
amândoi erau oamenii de încredere ai ofiþerului politic Alex-
andru ºi nu se fereau sã se ºtie, nici nu negau cã sunt cine
sunt. Chiar ºi turnãtorii cei mici erau cunoscuþi în colonie,
aºa cã ºtiam de cine sã ne ferim; erau puþini la numãr.

Mulþi dintre studenþii veniþi cu loturile de la Gherla, trecuþi
prin Piteºti ºi care continuaserã la Gherla cu torturile, aveau
prieteni ºi cunoºtinþe ºi chiar rude la Baia Sprie. La început,
când credeau cã vor continua ºi aici violenþele de la Piteºti,
nu voiau sã asculte de sfaturile celor apropiaþi. Ba mai mult
de atât, când erau întrebaþi ce s-a întâmplat cu ei rãspun-
deau: „Vã rog sã nu mã mai întrebaþi”. Erau timoraþi de trau-
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mele prin care trecuserã ºi le era fricã sã nu ajungã din nou
la Piteºti. Cu timpul ºi-au dat seama cã aici nu se poate
repeta ceea ce s-a întâmplat la Piteºti ºi la Gherla. Aici sub
pãmânt, la cinci sute de metri se putea întâmpla orice, mai
ales cã erau în minoritate ºi nu în celule, ajutaþi de gardieni
la ordinul ofiþerului politic. La fiecare echipã unde au fost re-
partizaþi, încet-încet au putut fi convinºi cã aici nu se va
întâmpla ce s-a întâmplat la Piteºti ºi Gherla. Majoritatea
studenþilor au putut fi recuperaþi ºi acceptaþi în cercurile
celorlalþi deþinuþi. Foarte puþini dintre ei nu au înþeles acest
lucru ºi au continuat sã fie turnãtori, însã nu sã batã cum
fãceau la Piteºti ºi Gherla. Dimpotrivã, dacã vreun turnãtor
ar fi îndrãznit sã loveascã pe cineva, ar fi sãrit toatã colonia
pe el.

În echipa mea îl aveam pe studentul Gheorghe Andriºan.
Ca ºi ceilalþi studenþi nu vorbea, nu voia sã ne spunã ce se
întâmplase la Piteºti ºi Gherla. Între timp noi aflasem câte
ceva de la unii, care aflaserã ºi ei, la rândul lor, tot de la un
student. Cu timpul, cunoscându-ne mai bine ºi dându-ºi
seama cã aici în minã nu se puteau repeta cele întâmplate
la Piteºti ºi Gherla, Andriºan a început sã vorbeascã de cele
întâmplate. Primul cuvânt a fost: „Uitaþi-vã la gâtul meu”.
Avea o cicatrice. Se putea observa cã fusese o tãie turã. A
început sã ne povesteascã: fusese bãtut zi de zi la Piteºti de
alþi studenþi, ca sã spunã ce nu declarase la anchetã. „Dupã
douã sãptãmâni de bãtaie zile în ºir ca sã spun ce voiau ei,
am cedat ºi le-am spus lucruri ce nu spusesem la Securi-
tate, chiar ºi lucruri neadevãrate, numai ca sã se opreascã
din bãtut. Am crezut cã s-a terminat cu bãtutul. M-au lãsat
într-o celulã cu încã cinci despre care mai târziu aflasem cã
erau ºi ei bãtuþi ca sã spunã despre cei care încã nearestaþi,
pe care-i cunoºtea. Dupã trei zile am fost scos din celulã,
dus în altã celulã goalã ºi torþionarul principal, Þurcanu, cu
încã trei studenþi care mã bãtuserã cu o sãptãmânã înainte,
au început sã-mi spunã cã dacã nu fac ce-mi spun ei, o vor
lua de la început cu bãtãile. Mi-au spus cã este un bandit
care nu a spus tot la anchetã ºi vor ca eu sã-l bat ºi sã-l fac
sã spunã tot ce ºtie. Iar ei vor asista sã vadã cum bat ºi
dacã nu voi bate bine îmi vor arãta din nou cum se bate”
Þurcanu a ieºit din celulã ºi s-a întors cu un tânãr. Se vedea
cã era proaspãt arestat. A început sã îl întrebe pe acest
tânãr ce nu a spus la anchetã. Tânãrul nu ºtia ce se întâm-
plã. Þurcanu îi dã coada de mãturã lui Andreºan ºi îi spune:
„Dã-i!”. Andriºan ezitã ºi spune cã el nu poate face asta. Toþi
patru au sãrit pe Andriºan ºi l-au bãtut cu cozile de mãturi ºi
cu cureaua cu care o purta la pantaloni Þurcanu (nimeni în
închisori nu avea dreptul sã poarte curea la pantaloni sau
ºireturi la încãlþãminte). Dupã zece minute s-au oprit ºi din
nou i-au pus în mânã o coadã de mãturã. I-au spus: „Dã-i!”.
ªi de data asta a refuzat sã-l loveascã pe acel tânãr. De
data asta i-au dat tânãrului o coadã de mãturã ºi i-au ordo-
nat sã-l loveascã pe Andriºan. Tânãrul a refuzat. Atunci toþi
patru s-au nãpustit asupra tânãrului ºi asupra lui Andriºan.
În tot timpul când îi bãteau, pe vizeta uºii se uita cineva care
supraveghea ce se întâmplã. Cei patru au plecat ºi i-au
lãsat pe duºumea bãtuþi. S-au întors dupã vreo orã ºi din
nou le-a fãcut oferta.

De data asta amândoi au acceptat. În absenþa celor
patru, Andriºan ºi cu tânãrul se înþeleseserã sã accepte sã
se loveascã unul pe altul, însã sã se loveascã mai uºor.
Când le-au dat fiecãruia câte o coadã de mãturã ºi le-au
spus cã dacã nu ºtiu sã loveascã le vor arãta ei de la

început, ºi-au dat seama cã cei doi nu vor sã se loveascã
cum au spus ei. Din nou au luat ei cozile de mãturã ºi din
nou i-au lovit. De data asta aproape jumãtate de orã a þinut
bãtaia. Corpurile celor doi erau învineþite. Uºa celulei, pe tot
intervalul de timp cât cei patru au fost înãuntru nu fusese
încuiatã. Ei aveau acces în orice celulã. Toate aceste torturi,
ne-a spus Andriºan, au fost dirijate de administraþia închi-
sorii cu ordin de la Ministrul de Interne. Pânã la urmã Andri-
ºan a ajuns la rândul lui sã batã pe alþii aºa cum fusese ºi
el bãtut. Din victimã a fost transformat în torþionar. Într-una
din zile nu a mai putut suporta ce fãcea ºi s-a hotãrât sã-ºi
punã capãt zilelor. A profitat de o ocazie când era singur
pentru câteva minute în celulã. A spart geamul de la ferea-

strã, a luat un ciob de sticlã ºi a apucat sã-ºi taie beregata.
A fost surprins de ceilalþi studenþi care locuiau cu el în
aceeaºi celulã. L-au dus imediat la cabinetul medical din
închisoare unde a fost tratat de sanitarul miliþian Cioltan.
Cioltan ºtia tot ce se întâmplã în penitenciarul Piteºti, unde
ºi el era complicele ofiþerului politic, ca ºi gardienii.

Aºa am aflat de la Andriºan prin ce au trecut studenþii.
Mai târziu în colonie se ºtia foarte multe despre torturile
petrecute la Piteºti. Unii studenþi erau forþaþi sã-ºi mãnânce
propriile lor fecale ºi sã bea urinã, forþaþi sã acuze pe pãrinþii
lor cã au fãcut parte din organizaþii subversive, sã înjure pe
Iisus Hristos ºi în special sã facã demascarea altor studenþi

90

D Lestine iterare



care spuseserã ceva rãu despre regimul comunist sau care
se rugau noaptea pe ascuns lui Dumnezeu. Nu au fost
puþini aceia care s-au sinucis aruncându-se de la etajul doi
ºi trei cu capul în jos, direct pe podeaua de ciment din
interiorul penitenciarului. Mult mai târziu, când administraþia
a vãzut cã numãrul celor care se sinucid prin aceastã
metodã creºte, a dat ordin sã se punã plasã de sârmã între
etaje în aºa fel ca sã nu mai sarã nimeni.

Totuºi, unii, disperaþi de torturile care li se aplicau
gãseau alte metode de sinucidere. A fost un caz al unui stu-
dent, care, profitând de momentul când se împãrþea mân-
carea fierbinte transportatã de la bucãtãrie în hârdaie mari,
s-a aruncat cu capul în hârdãu sã se omoare. Nu a murit pe
loc, s-a chinuit câteva zile la infirmerie, a murit desfigurat. ªi
nu puþini au fost studenþii care au încercat sã se omoare cu
aºchii de lemn ºi cioburi de sticlã ºi care prinºi fiind, au fost
pedepsiþi crunt. În toatã colonia se vorbea numai de stu-
denþi, cum au putut face asemenea lucruri. Erau foarte greu
de înþeles aceste grozãvii.

Cei care au venit de la Canal aveau ºi ei ce ne povesti.
Studenþii care trecuserã prin reeducarea de la Piteºti, când
au fost trimiºi la Canal, au fost cazaþi în barãci separate de
ceilalþi deþinuþi. Pe ºantier erau numiþi ºefi de brigãzi ºi în
calitatea asta, îi supravegheau ºi-i bãteau pe ceilalþi deþinuþi
care încercau sã se odihneascã pentru o clipã. Tot aceºti
studenþi fixau norme de muncã care nu se puteau realiza. Ei
erau hrãniþi bine ºi erau voinici, pe când ceilalþi deþinuþi care
munceau la spart piatra, încãrcând-o ºi transportând-o la
peste o sutã de metri, erau hrãniþi cu o mâncare foarte
slabã; maximum o mie de calorii pe zi. La fel ºi la Gherla,
studenþii care lucrau în fabrica penitenciarului fixau norme
imposibil de realizat. Ajunºi la Baia Sprie credeau cã-i vor
controla ºi aici pe ceilalþi deþinuþi, însã nu a fost aºa. Cu
ajutorul deþinuþilor mai vechi, majoritatea îºi reveniserã din
calvarul prin care trecuserã, iar cei încã încredinþaþi cã ce
fãcuserã la Piteºti fusese bine, nu au mai reuºit sã proce-
deze la fel. Erau ignoraþi de restul coloniei.

În anul 1953 studenþii trecuþi prin reeducarea de la Piteºti
au fost ridicaþi de la toate coloniile de muncã ºi de la Gherla.
Nu se ºtie unde au fost duºi. Ani mai târziu s-a aflat cã
atunci când au fost luaþi din coloniile de muncã, au fost duºi
în diferite locuri secrete unde au fost anchetaþi în legãturã
cu crimele comise la Piteºti. Dupã aproape doi ani de
anchetã a avut loc un proces unde capii torþionari au fost
condamnaþi la moarte. Un numãr de studenþi au fost martorii
acestui proces. Ei au depus mãrturiile. Nici cel mai mic
amãnunt nu a fost omis. Totul a fost descris cu lux de amã-
nunte. De la bãtaie pânã la gamela cu fecale, de la statul pe
vine pânã la insultarea a tot ce fiecare dintre ei avea mai
scump. Anchetatorii erau prezenþi la proces, voiau sã fie
siguri cã acuzaþii nu vor nega nimic din ce recunoscuserã în
anchetã, anume cã ei au bãtut ºi au comis toate faptele de
care sunt acuzaþi ºi cã nimeni din administraþia penitencia-
rului nu ºtia ceva. Acuzaþii au recunoscut. Anchetatorii le
ceruserã acuzaþilor ca la proces sã recunoascã cã au bãtut
ºi schingiuit din proprie iniþiativã ºi nu instruiþi de adminis-
traþia penitenciarului ºi sã nu se sperie dacã vor fi condam-
naþi la moarte, cãci „noi vã comandãm ºi tot noi vã punem
în libertate. Avem toatã puterea sã facem ce vrem”. Iar
aceºtia au crezut probabil, aºa încât s-au conformat. Acu-
zaþii au recunoscut ºi în frunte cu Þurcanu au fost condam-
naþi la moarte un numãr de studenþi. Nu se ºtie când au fost

executaþi, dar au fost executaþi.(1) Ministerul de Interne a
vrut sã scape de ei ºi totodatã sã iasã basma curatã.

În minã se gãseau flori frumoase, cristale de cuarþ de
toate mãrimile. Culoarea lor era foarte variatã, de la alb
lãptos, pânã la transparent absolut. Erau cristale de ametist
de la o culoare deschisã pânã la o culoare foarte închisã,
trandafiraº de calcitã, cristale de calcopiritã, diamante de
Maramureº ºi atâtea flori minunate. Când gãseau flori de
minã, unii deþinuþi le ascundeau în locuri uscate, înfãºurate
în hârtie de vax din lada de dinamitã pe care o aruncau
artificierii civili. Înfãºurate, le ascundeau cu speranþa cã într-
o zi le vor recupera. Alþii le aduceau sus ºi le dãdeau celor
de la biroul tehnic, de unde deþinuþii ingineri le dãruiau când
venea vreo inspecþie de la minister. În schimb încercau sã
obþinã favoruri pentru colonie. Eu gãseam aceste flori destul
de des deoarece în locurile de lucru unde eram repartizat,
filonul de minereu era plin de geode (gãuri mari sau mici în
roca de minereu). În aceste geode erau aceste flori formate
de mii de ani. Odatã, când perforam, sfredelul care de obi-
cei înainteazã uºor, s-a dus cu totul înãuntru. A trebuit sã
dau gãuri mai puþin adânci, ca atunci când artificierul în-
carcã gãurile perforate de mine sã nu împingã cartuºele de
dinamitã în geoda în care nimerisem eu. A doua zi când m-
am dus la locul meu de lucru m-am vãzut în faþa unei gãuri
enorm de mare, o geodã. Era cam de doi metri lãþime pe trei
metri înãlþime ºi cinci metri lungime. Când m-am apropiat cu
lampa, am vãzut ceva ce nu mai vãzusem niciodatã de când
lucram ºi perforam stânca la Baia Sprie ºi nu am vãzut nici
mai târziu la Cavnic. În geoda asta, pereþii erau plini de
cristale de cuarþ care la lumina lãmpii strãluceau toate ºi
luminau, de parcã geoda ar fi fost luminatã cu becuri elec-
trice. Din acea geodã au putut lua maiºtrii civili de la întregul
orizont 12, flori de minã. Au luat ºi alþi deþinuþi perforatori,
însã numai dupã ce am luat eu ce fusese mai frumos.

Comandantul gardienilor din colonie era un plutonier
major; îl chema Feher. Pe lângã centura de la brâu purta ºi
o diagonalã. Era singurul pe care l-am vãzut purtând dia-
gonalã. Nu ºtiu de ce Feher mã simpatiza; este adevãrat cã
deseori i-am adus din minã flori, dar el ºi-a arãtat simpatia
pentru mine mult înainte de a-i da flori din minã.

1. Procesul reeducãrii de la Piteºti ºi Gherla a avut loc
între 20 septembrie ºi 10 noiembrie 1954, la Tribunalul
Militar pentru Unitãþile MAI de la Bucureºti, judecat fiind de
Alexandru Petrescu, ºi chemând în boxa acuzaþilor un
numãr de douãzeci ºi doi de inculpaþi, în frunte cu Eugen
Þurcanu, Popa Alexandru, Puºcaºu Vasile etc. Sentinþa s-a
pronunþat în 10 noiembrie 1954, ºi toþi inculpaþii au fost
condamnaþi la moarte. ªaisprezece dintre ei au fost
executaþi la Jilava în 17 decembrie 1954, iar celorlalþi cinci
(Popa Alexandru, Voinea Octavian, Pãtrãºcanu Nutti,
Dumitrescu Dan , Popescu Aristotel), li s-a comutat
pedeapsa în muncã silnicã pe viaþã în octombrie 1957.
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Nu ºtiu dacã primul copac apã-
rut în conºtiinþa umanitãþii este cel
al cunoaºterii, pomul din care li
s-a interzis lui Adam ºi Evei sã se
înfrupte… Dar este, în mod sigur,
una din multiplele prezenþe me-
taforice ale unui personaj cu mul-
tiple semnificaþii. Copacul vieþii,
copacul cunoaºterii, copacul
abundenþei, copacul fratele omului

– astfel este vãzut în religie, în
istorie, în filozofie, în folclor ºi în
tradiþie. Era firesc ca ºi în arte, mai
cu seamã în picturã, sã aparã ca
simbol, martor ºi însemn al vita-
litãþii.

În recent apãrutul album al
Lianei Saxone Horodi, unul din ca-
pitole se intituleazã Copaci, aceº-
tia constituind unul din motivele
centrale în creaþia artistei. În con-
cepþia acesteia, copacii se iden-
tificã cu existenþa umanã. În co-
roana bogatã ºi în ramurile îndrep-
tate adesea în direcþii neaºteptate,
existã ceva dramatic, neºtiut, pre-
cum existã ºi în soarta oame-
nilor… Cu aceeaºi speranþã pere-
nã ºi dorinþa de continuã înnoire.

Batia Bombiger, este o artistã
care picteazã aproape numai co-
paci pe care îi înzestreazã cu per-
sonalitate, gestica umanã ºi ener-
gie, sugerând în compoziþie mult
mai mult decât imaginea concretã.
Într-un stil neo expresionist, ea
încearcã cu succes posibilitãþi
variate de interpretare cromaticã,
bogatã sursã de imaginaþie, toc-
mai pentru cã aceastã sursã se
impune prin diversitate.

Trãiri ºi reprezentãri paralele
între om ºi copac descoperim ºi în
multe din lucrãrile pictoriþei Zila
Heldenberg. Tuºe largi, gene-
roase se risipesc într-un ansamblu
expresiv din care se simte tensiu-
nea trãirii instinctive. Ca ºi alþi mâ-
nuitori ai penelului, cea ce o preo-
cupa în peisajul vegetal este întâl-
nirea cu miracolul formelor ºi culo-
rilor, cu forþa generativa a naturii. 

Copacul este, fãrã îndoialã, un
simbol al evoluþiei ºi al continuitãþii
– tema reprezentativã atât de
bogatã în semnificaþii. Copacul
este ºi un simbol al verticalitãþii

(copacii mor doar în picioare !).
Miriam Cojocaru a surprins arborii
în diverse ipostaze, cu vegetaþie
bogatã sau cu crengile dezgolite,
subliniind caracterul ciclic al feno-
menului vital, de la viaþã la moarte
ºi la regenerare. 

Am ilustrat subiectul cu lucrãri
din operele unor pictori femei.
Poate întâmplãtor sau nu, existã
probabil o mai fireascã auto iden-
tificare poeticã ºi raþionalã între
creaþie în toate sensurile cuvân-
tului ºi disponibilitatea mentalã ºi
sufleteascã femininã, loc de îmbi-
nare secretã între pragmatismul
cotidian ºi fantezia care serveºte
ideea.

COPACUL CA METAFORĂ
O PROVOCARE

PENTRU PICTORI

Batia Bombigher

Liana Saxone HorodiMiriam Cojocaru

Zila Heldenberg
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 Realitatea mea ºi realitatea ta nu sunt… realitatea noastrã.
 Am citit o mulþime de texte care nu trebuiau scrise.
 Obiceiul de a citi începe cu prezenþa cãrþilor…
 Lupta de clasa continuã. Numai clasele se schimbã.
 Pe vremuri credeam cã existã ºi plãceri ieftine… (Andrei Bacalu).
 Necãjitul: s-a umplut paharul… Chefliul: foarte bine!
 Un critic bun remarcã idei ºi gânduri de care autorul habar nu avea.
 Dragostea trece prin stomac, ura prin vezicã.
 Patriotismul scade în timp de pace.
 Ce-i frumos place ºi lui Dumnezeu…Deci ºi mie (Zoltan Terner).
 Nu poþi intra în Istorie fãrã examen de admitere.
 Poþi sãri gardul în ambele direcþii, dar nu-i acelaºi lucru.
 Mai mult decât calitatea produsului conteazã calitatea reclamei…
 Ce-i ieftin e scump. Dar ce e scump e ºi mai scump.
 Moº Nick O'Lae…(George Roca).
 Copiii învaþã sã spunã Nu, cu mult înainte de a ºti sã spunã Da.
 Cel care tace, poate fi mai valoros decât cel care face.
 Nu orice lucru regretabil este interzis.
 Te lãmureºti cu IQ-ul câte unuia ºi speri doar sã nu aibe copii.
 Monumentul Bunului Infractor.
 Nu rãspândiþi o informaþie falsã pânã ce nu verificaþi în prealabil.
 Doctorul era al treilea care îi acorda primul ajutor…
 Selectiv încã nu înseamnã select.
 Ce mã mirã, e cã unele din sfaturile mele chiar ajutã.

DRAGOSTE ŞI URĂ

PĂREREA NOASTRĂ
 Subiectul e interesant, nu-i exclus sã fie ºi adevãrat…
 Lãsaþi-mã în prostia mea, nu am nevoie de a voastrã.
 Ne-am acoperit de glorie, dar Gloria nu þine de cald.
 Jos radicalii liberi !! … din alimente.
 Între douã masacre, oamenii închinã ode raþiunii (Zoltan Terner).
 Cum poate fi condus un popor de preºedinþi?
 Ce se întâmplã când þara arde ºi baba nu-ºi gãseºte pieptenul?
 Ni s-a cerut sã fim serioºi ºi când glumim.
 Umanitatea ºi-a pierdut imunitatea…
 Internetul oferã mostre de gândire împiedicatã, grefatã pe ignoranþã enciclopedicã (Mircea Radu Iacoban).
 Nimic nou sub soarele cu dinþi…
 Numai Justiþia ºi Medicina nu au voie sã greºeascã?!
 Cu cât o iniþiativã e mai nobilã nu-ºi gãseºte epoca potrivitã.
 Nu poþi sã-i faci chelului breton.
 Bãtrâneþea e atunci când nu te mai recunoºti în oglindã (Nae Cernaianu).
 Contemporanii se aflã printre noi.
 Fiecare picãturã e un ocean, fiecare ocean e o picãturã.
 Eºti ceea ce ºtii.
 E acelaºi lucru dacã nu spui nimic, sau spui totul despre nimic.
 Ce bine, totuºi, cã satul planetar are ºi o uliþã culturalã (Mihai Batog Bujeniþa).
 Nu-i nevoie sã aperi ceea ce nu-i atacat.
 "Familie mare, rãspundere micã, dupã buget…".
 Ne dãm ºi noi cu pãrerea despre cum îºi dau alþii cu pãrerea.
 Dacã numãrul deºtepþilor ar fi mai mic, valoarea lor ar fi mai mare.
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(III)
26. SARMISEGETUSA – SARMIZEGETUSA –

ZARMIZEGETHUSA (în pereche zalmoxianã de
mic – mare: 1. capitala religioasã a Daciei: Sarmi-
segetusa Micã (la altitudinea „blândã“ de 1200 m,
aflatã „sub protecþia muntelui sfânt“, Cogaionului
Mic „cucuionul mic“, cel ce are – magic-religios –
cea de-a zecea „terasã“ frântã, spre a fi unspre-
zece, „cãci de zece nu se trece, totul reluându-se
în sacrã spiralã, de la unu-geminat, 11“, cunoscut
astãzi sub numele de Grãdiºtea Muncelului); 2.
Sarmisegetusa Mare (de la poalele / piciorul-de-
plai ºi sub protecþia sfântului Cogaion Mare –
„cucuionul mare“ –, numit ºi astãzi Gugu [prin
„transformarea“ oclusivei postpalatale surde, C- /
K-, în sonora G-, prin închiderea vocalei labiale
posterioare mijlocii, -o- în -u-, ºi prin apocopa sila-
bei ultime -ion], având altitudinea „sever-totalã a
vârfului“ de 2291 m ºi Peºtera lui Zalmoxe Întâiul,
reformatorul Zalmoxianismului, puþin mai jos,
Cogaion / Kogaion „mare“, la care se poate ajunge
pe un râu „în pereche zalmoxianã“, Râul Mare) –
capitala politic-administrativ-teritorial-militarã a
Daciei antice, redenumitã, dupã sinuciderea
regelui-erou al Daciei, Decebal, din 11 august 106
d. H., ºi în cinstea cuceritorului, la puþinã vreme
dupã instaurarea puterii imperial-romane în câteva
provincii ale aurului / metalelor ºi sãrii din Dacia
Nord-Dunãreanã: Colonia Ulpia Traiana Au-
gusta Dacica Sarmizegetusa). Tradiþiei – ori, mai
exact spus, „oralitãþii culte“ a Zalmoxianismului,
graþie cãreia s-a transmis pânã-n prezent, nealte-
rat, numele sacru al capitalei Daciei, Sarmisege-
tusa –, i se raliazã cele mai vechi documente isto-
rice scrise, în ciuda ordinului dat de împãratul cu-
ceritor din Roma, Traian, ca Dacia, rezistent-eroi-
cul ei popor Pelasgo(Valaho)-Dac ºi capitala Zal-
moxianismului, Sarmisegetusa (Micã), sã dis-
parã, sã fie rase de pe faþa pãmântului, în cele mai
barbare chipuri antice, de la distrugerea cu târnã-
coapele de cãtre armata imperial-romanã a tem-
plelor din capitala religioasã a Daciei, pânã la uci-
derea dirijatã a liderilor, a elitei preoþeºti-militare: 

Fig. 29. Ruine din capitala Daciei,
Sarmisegetusa Mare, din vremea imperial-

romanã, ce mai pot fi vãzute ºi astãzi în
comuna Sarmizegetusa, din judeþul

Hunedoara.

1) în Îndreptarul geografic (cunoscut ºi cu
titlul „mai economic-lingvistic“, Geografia – v.
supra, fig. 15 / 18), „îndreptar“ elaborat în orizontul
anului 150 d. H. (la numai patru decenii de la
cãderea singurei dave-capitale europene cãreia
Imperiul Roman de sub conducerea lui Traian i-a
trimis patru ani substanþialul tribut, mai exact spus,
între anii 98 ºi 101 d. H.), marele geograf al anti-
chitãþii, marele învãþat din Alexandria Egiptului
Antic, Ptolemeu, înregistreazã – o datã cu numele
unei mulþimi de cetãþi-oraºe, sau dave – ºi numele
davei-capitalã, „capitala mare“, cu creierele condu-
cerii Romei din acea vreme, din Dacia, Sarmi-
segethusa Regalã, ori, cu exactitatea grafiei din
manuscrisul grescesc transmis prin secoli (cu so-
norizarea fricatei dental-surde, S- / -s-, în Z- / -z-,
fãrã a afecta-o ºi în cea de-a treia poziþie, cea din
elementul formant terþ, -tusa), «
», de coordonate: «47050’ – 45015’» (Fontes, I,
544 sq.); precizarea lui Ptolemeu lasã a se
înþelege cã pe lângã capitala Regalã mai existau
ºi ruinele capitalei Zalmoxianismului / Cogaionului,
Sarmisegetusa Micã, situatã „la douã poºte“ (20
km + 20 km, adicã „unitãþi în pereche“), toponimele
înseºi constituindu-se într-o sacrã pereche
cogaionicã (de mare – mic); ºi pe atunci, chiar
dacã în memoria autohtonilor pelasgo(>valaho)-

La început fost-au „sâga“, „sîgetul“
şi „siginii“, apoi Sarmisegetuza –

„monografia“ unui cuvânt pelasg >
valah: sâgă [sîgă] / sigă...



daci era încã viu numele capitalei lor religioase, al
capitalei Zalmoxianismului, Sarmizegetusa Micã nu
mai prezenta vreun pericol pentru Imperiul Roman, de
vreme ce fusese transformatã în scrum, rasã de pe
faþa pãmântului de barbaria Romei;

Fig. 30. Primãria comunei Sarmizegetusa, din
judeþul Hunedoara, în anul 2012.

2) în Istoria romanã, de Dio Cassius, datând din
orizontul anului 229 d. H., reîntâlnim numele aproape
neschimbat, doar cu vocala maximei aperturi, -a-, închi-
zându-se anterior în -e-: «Dupã ce [Traian] rândui acestea
ºi lãsã oaste la Zermizegetusa ()... [în
toamna anului 102 d. H.]» (LXVIII, 8, 3 / Fontes, I, 690 sq.);

3) în Cosmografia, scrisã prin secolul al VII-lea d.
H., de Ravennatis Anonymi / Geograful din Ravenna,
apare – într-o înºiruire de dave / oraºe-cetãþi din Dacia
Nord-Dunãreanã, cu un amendabil numãr de topo-
nime grafiate cu greºeli (datorate nu transliterãrii fã-
cute de anonimul geograf creºtin, ci scribilor din ºcolile
abaþiilor din acel secol) – ºi numele capitalei Daciei,
însã cu -i- redeschis în vocala maximei aperturi, -a-,
cu  -s- > -z- ºi fãrã cel de-al treilea element formant, -
tusa, „fort“: Sarmazege («Item trans fluvium
Danubium sunt civitates [...]: Porolissum [...], Napoca,
Patabissa [...], Apulon [...], Germigera, Petris, Aquas,
Sarmazege, Augmonia...» / «De asemenea, peste
fluviul Dunãrea sunt oraºele [...]: Porolissum [...],
Napoca, Potaissa [...], Apulum [...], Germisara, Petris,
Aquae, Sarmazege[tusa], Acmonia...» – Geograful
din Ravenna, Cosmografia, IV, 7 / Fontes, II, 580 sq.);
autorii antologiei de sub egida Academiei Române, din
1970, Fontes Historiae Dacoromanae, II, precizeazã
(cu privire la Cosmografia ravennianã): «În secolul al
VII-lea, un autor creºtin necunoscut din Ravenna a
redactat o lungã operã geograficã în cinci cãrþi,
intitulatã Cosmografia, care cuprinde aproximativ
5300 de nume. Ea a fost fãcutã pe baza unei hãrþi
militare unice, probabil revãzute în sec. al V-lea sau al
VI-lea, cu schimbãri ºi adaosuri din Orosius, Iordanes
ºi Isidor din Sevilla. Materialul se aflã în strânsã legã-

turã cu cel din Tabula Peutingeriana, iar elementele
vechi sunt dintr-un prototip care a stat în baza lucrãrii
Itinerarium Antonini, din secolul al III-lea.» (Fontes,
II, 575); oricum, Geograful din Ravenna secolului al
VII-lea d. H. corecteazã într-o bunã mãsurã numele
greºit („metatezat“) al capitalei Daciei din Tabula
Peutingeriana, «Sarmategte XIIII» («Sarmize-
gethusa 14 [mile]» – Fontes, I, 740 / 741), desigur, în
temeiul informaþiilor / izvoarelor sale din secolul al VII-
lea d. H., în Sarmazege, adicã Sarmazeget (< Sal-
mas „Zalmas“ / „Zalmoxis“ +  seget „sîget“, „lespezi /
stâlpi de andezit“), în „sacrul“ toponim antic pe-
lasgo(valaho)-dac (unde, dupã mai bine de o jumãtate
de mileniu de Creºtinism, mai persista amintirea
„sâgetului zalmoxian“), fiind posibilã apocopa celui de-
al treilea element formant, -tusa („fort“).

a)

b)

Fig. 31. Din capitala Daciei, Sarmisegetusa Mare,
în comuna de astãzi, Sarmizegetusa, din judeþul

Hunedoara.

Vasile Pârvan, în admirabila sa lucrare, Getica, din
anul 1926, abordeazã, fireºte, ºi toponimia pe-
lasgo(valaho)-dacã; numelui purtat de capitala Daciei
(aºa cum se relevã atât din inscripþii, cât mai ales din
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«tabele de toponime dupã sursele documentare care le
menþioneazã, analizate ºi discutate din punct de vedere
topo- ºi geografic, ca ºi filologic-lingvistic» – REtn, 183)
îi acordã subcapitolul  
[Zarmizegethusa Basileion = Sarmizegethusa
Regia], fãcând o trecere în revistã a mai tuturor „isto-
riilor“ de pânã în acel anotimp al cercetãrii, din care –
pentru Distinsul Nostru Receptor – spicuim: «M[anu-
scrisele] lui Ptolemeu mai dau în locul lui Z iniþial, ca ºi
chiar a celui de-al doilea, un - – [ Sarmize] ºi
- – [Sarmise]. Aceeaºi variaþie ºi în inscripþii.
Perfect cunoscut. Aºezat de Ptolemaeus destul de exact
ca direcþie pe hartã, dar cu long[itudinea] ºi lat[itudinea]
greºite.» (PGet, 154). 

ªi, într-adevãr, marele geograf antic din Alexandria de
Nil, din orizontul anului 150 d. H., uimeºte prin foarte
marea apropiere a coordonatelor sale date Sarmi-
segethusei Regale ( ): 47050’ –

45015’ (Fontes, I, 544 sq.), de vreme ce exactitatea noastrã
revoluþionar-geograficã, datoratã mãsurãtorilor prin sate-
liþi, indicã drept coordonate: pentru comuna Sarmize-
getusa din judeþul Hunedoara-Dacia / România (perpe-
tuare contemporanã a Sarmisegetusei Mari): 45052’

latitudine nordicã – 22078’ longitudine esticã (altitudine: 570
m) ºi pentru Sarmisegetusa Micã, sau capitala
Zalmoxianismului, azi în ruinele din Grãdiºtea Muncelului
– comuna Orãºtioara de Sus din judeþul Hunedoara:
45°37’ 23’’ latitudine nordicã – 23°18’43’’ longitudine
esticã (altitudine: 1200 m).

Pelasgo(>valaho)-dacul Sarmisegetusa (Zarmize-
gethusa, Sarmazege[tusa] etc.) este un toponim rezultat
prin compunere (ºi – ca orice „cuvânt sacru“, de vreme ce
desemna capitala Zalmoxianismului, ori a regelui-erou,
Decebal – transmis cu „cea mai mare grijã“ a valaho-
fonilor autohtoni), unde distingem trei elemente: (I)
Sarmis- (Sarmas- / Zarmis- < Salmas / Zalmas
„Zalmoxis“) + (II) -seget- („sâget“, „locul cu multe sâgi“,
adicã gresii, lespezi, cu „stâlpi-de-andezit“, cu „soare de
andezit“, cu „temple de andezit“ etc.) + (III) -tusa „fort“,
întregul toponim având o vectorizare semanticã foarte
clarã, atestatã ºi istoriceºte, ºi arheologic: „fortul [Tusa]
sâget-ului lui Sarmis [regele-zeu-medic al Daciei]“. 

a)

b)

Fig. 32. Sâgetul de azi (a – în jurul solstiþiului de
varã; b – în preajma echinocþiului de toamnã) al

vestitei capitale religioase a Daciei,
Sarmisegetusa Micã, atât cât a mai rãmas din
sanctuarele / templele celor cu ºtiinþa de a se

face nemuritori, incendiate / distruse cu
târnãcoapele de armata Imperiului Romei, la

ordinul lui Traian.

(I) Sarmis- (Sarmas- / Zarmis- < Salmas / Zalmas
„Zalmoxis“) este primul element formant rezultat din
lucrarea multimilenarã a legilor lingvistice ale limbii
pelasge, adicã ale limbii valahe arhaice, asupra
numelui purtat de cel ce-a devenit întemeietorul
Dinastiei Zalmoxienilor, în orizontul anului 1600 d. H.,
ºi de cei ce i-au urmat în tronul Sarmisegetusei /
Daciei, considerat rege-zeu-medic (dupã cum ni-l
prezintã istoriile antice), Salmas (ori cu constrictiva
dental-surdã, S-, transformatã „în pereche“, adicã în
constrictiva dental-sonorã, Z-) / Zalmas (< *Sa-
„soare“ + -lu- „luminã“ [ca în sumerianã], ori „om“ + -
mas „moº“, cu vectorizarea semanticã: „omul / lumina
Soarelui-Moº“, „Samoº“ > „Zamoº“, „Tatãl-Cer“ /
„Tatãl-Soarelui“, „Dumnezeul Cogaionului / Sarmise-
getusei“, reprezentat în planul realul de discul luminos
al cerului, care-i constituit – potrivit mitului
pelasg[>valah] – din cele zece bucle ale spiralei Ape-
lor Primordiale, unde-s distribuite cele nouã ceruri
accesibile fiinþei umane ºi al zecelea – „de neatins“,
rezervat unicului Dumnezeu). Numele Salmas /
Zalmas (pare-se cã-i vorba de cel de-al cincilea rege-
zeu-medic din Dinastia Zalmoxienilor, cu domnie
aproximatã între anii 1375 ºi 1315 î. H.), este pomenit
cu fapte eroice, în Analele lui Suppiluliuma. Acest
Salmas / Zalmas (nume „înregistrat“ / „transliterat“
greºit la Herodot, drept „Zalmoxis“), în vreme ce se
afla „în spirala absolutei cunoaºteri întru Samos /
Soarele–Moº“, într-o „haltã-templu“ din Imperiul Hittit
Nou, al lui Suppiluliuma, mai precis, între 1.380 ºi
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1.375 î. H, ca epopt în Zalmoxianism, ca prezent /
viitor zeu-rege mai mare peste regii-zei din „þãrile de
râuri / munþi»“ ale Daciei, adicã în calitate de tânãr
„teºub“ (în hittitã, termenul desemnând pe «Stãpânul
Cerului ºi al Pãmântului, regele zeilor» – GHT, 227),
însoþit de o sutã de cavaleri din confreria rãzboinic-
religioasã a lupilor / lupachilor (mai mult ca sigur,
„din cucuteniana“ Moldadava > Moldova), se anga-
jeazã sã atace vestita cetate Amqa, rãsculatã (la
îndemnul Egiptului) împotriva prietenului sãu, împã-
ratul hittit, Suppiluliuma, readucând-o în ascultare (cf.
GHT, 264 sqq.). Analele lui Suppiluliuma («prelu-
crate de fiul sãu Mursilis») ne dau lãmuriri în acest
sens: «[III] în timp ce tatãl meu era în þinutul Karkemis
[astãzi, Djerablus, pe Eufrat], el a trimis pe lupachi
[Lupakkis] ºi teºub-Zalmas cãtre þinutul Amqa; ei au
mers sã atace þinutul Amqa [între Liban ºi Antiliban] ºi
au adus deportaþi, bovine ºi oi, înaintea tatãlui meu;
când a auzit poporul Þãrii Egiptului despre atacul
asupra cetãþii Amqa s-a înfricoºat.» (GHT, 235 sq.).
Fiind din orizontul cultural al anului 1375 î. H., rãmâne
– deocamdatã – cea mai veche referinþã la dacicul
complex magico-religios al lupului, la transformarea
rãzboinicului în vânãtor-lup («un rãzboinic-fiarã prin
naºtere, cel care coboarã dintr-un Strãmoº-Lup [...]
sau devine prin iniþiere, prin transformarea ritualã
carnasier» – EDZG, 35) ºi la numele unui rege-zeu-
medic, Salmas / Zalmas („Zalmoxis“). La regal-
sarmisegetusanul / cogaionicul Salmas / Zalmas, se
conecteazã ºi franjele semantic-sincretice de la
apelativul zalmas / zalmos („piele de urs“), despre
care este vorba – mult mai târziu – la Porphyrios (232
–  304), la Rohde, Deubner, Kazarow, Rhys Carpenter
º. a.; este o „realitate“ mitico-magic-ritualistic-sarmi-
zegetusanã / cogaionicã, în care are convergenþã
mitologia pelasgo-dacã, adicã arhaic-valaho-dacã,
legatã de urºi, ursini, urse (Ursa Mare, Ursa Micã)
etc. (cf. VMR, 501 sqq.; EDZG, 59; CS, 352).

a)

b)

Fig. 33. a) Moneda de aur cu chipul regelui Daciei,
Sarmis, descoperitã la Turda. b) Brãþarã de aur

fabricatã de bijutierii Sarmisegetusei.

Dupã aceste incursiuni în istoria culturior / civili-
zaþiilor dunãreano-anatoliene, prilejuite de numele
purtat de regele-zeu-medic-întemeietor, din Cogaion /
Sarmizegetusa, este vremea sã relevãm lucrarea
legilor lingvistice pelasge / arhaic-valahe, dinspre
orizontul anului 1375 d. H., al lui Salmas / Zalmas,
cãtre frumosul nume regal-dacic, Sarmis, prim
element formant din toponimul Sarmisegetusa /
Zarmizegethusa, din orizontul anului 150 d. H.: în
„cãlãtoria mondialã a cuvântului“, constrictiva dental-
surdã, S-, dupã cum s-a mai spus (supra), se trans-
formã, „în pereche“, în constrictiva dental-sonorã, Z-
(dupã multe secole putându-se constata „ºi calea
inversã“); sonanta lichidã lateralã, dental-sonorã, -l-,
sub influenþa vocalei de maximã aperturã, „se fixeazã
în statut“ de lichidã-vibrantã, -r-; ultimul element
formant, -mas, evolueazã, înregistreazã, pe segmente
temporale diferite, „douã roiri triunghiular-vocalice“: 1)
cu „închiderea“ posterioarã („întru divinã limpiditate
semantic-sincreticã“) a lui -a- în rotunjita mijlocie -o-,
ceea ce determinã constrictiva dental-surdã, finalã, -s-
, sã se metamorfozeze în constrictiva prepalatalã
surdã -º-, rezultând -moº „semidivinitate a înþelep-
ciunii“ (Salmas / Zalmas > Salmoº / Zalmoº, cu
vectorizarea semantic-sincreticã: „omul Soarelui-
Moº“; reamintim cã în mitologia pelasgã > valahã
existã o impresionantã „instituþie a moºilor“: moºul /
moºii dau „copiii la grindã“, privegheazã focul / jarul
din vetre, întruchipeazã înþelepciunea, înaltul spirit
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justiþiar etc.); 2) cu „închiderea“ anterioarã a lui -a- în -
e-, apoi în -i-, ºi o datã cu vibrantizarea lichidei laterale
(-l- > -r-), numele regelui-zeu-medic din Cogaion /
Sarmisegetusa devenind: Salmas / Zalmas > Sarmes
/ Zarmes > Sarmis / Zarmis, poate ºi spre a fi evitatã
o confuzie „apartenenþialã“ – dupã intrarea în „istorii“ a
importantei provincii, Moesia, „a tribului moºilor >
moesilor“, din Dacia Sud-Dunãreanã (dar, dupã cum
s-a vãzut – supra – ºi la Herodot, moesii au ajuns sã
fie, pânã la urmã, mysi, ori – ca moezi, sã fie con-
fundaþi cu mezii anticei Mesopotamii). 

Între izvoarele unor importanþi istorici din secolul
luminilor, ori din veacul ce i-a urmat, se aflã intere-
sante date despre regele Daciei din Dinastia Zal-
moxienilor, Sarmis (fig. 33 a, supra), contemporan cu
împãratul Alexandru cel Mare / Alexandru Macedon
(336 – 323 î. H.); în Transilvania / Ardealul, din orizon-
tul anului 1850, a fost descoperitã, la Turda, o monedã
de aur, bãtutã de Sarmis, regele Daciei. Ludewig
Albrecht Gebhardi (n. Lüneburg, 13 aprilie 1735 – m.
26. octombrie 1802), în lucrarea-i Geschichte des
Reichs Hungarn und der damit verbundenen
Staaten, tipãritã în anul 1778, vorbeºte despre un
rege al Daciei, Sarmis (onomasticul regal-dacic e
grafiat la acest istoric, Syrmus, probabil, prin
metateza lui Sarmys < Sarmoes „soarele moesilor“),
ce angajeazã o luptã în Dacia Sud-Dunãreanã, în
Munþii Hemus / Balcani, chiar cu faimoasa-i rudã
pelasgã > valahã, Alexandru cel Mare, fiul lui Filip,
regele Macedoniei, o luptã ce-i determinã – în ultima
instanþã a armelor – pe cei doi comandanþi de oºti
egali(e) ca valoare sã semneze un tratat de prietenie
(cf. MIMS, 98). Un alt istoric, Huszti András, nu peste
multã vreme, în 1791 (în lucrarea Ó és ùjj Dacia), ne
încredinþeazã cã regele Daciei, Sarmis, «a trãit dupã
Potop în anul 1971 ºi a luptat cu Alexandru cel Mare,
regele Macedoniei». Acest rege al Daciei, Sarmis – ne
mai spune istoricul Huszti András –, «a construit în
Þara Haþegului, în interiorul Porþilor de Fier [ale Ardea-
lului / Transilvaniei], un oraº regal mare ºi l-a denumit
dupã numele sãu, Sarmizegetusa.» (adicã Sarmis- +
-seget- + tusa „fortificaþia mulþimii de sâgi ale regelui
Sarmis“ – cf. MIMS, 31). În 1854, istoricul J. F.
Neigebaur certificã: «Numele de Dacia se impune,
dupã cât se pare, o datã cu cuceririle lui Alexandru [cel
Mare]. El a întâlnit aici o rezistenþã serioasã ºi Sarmis,
regele dacilor ºi-a apãrat þara de pustiire prin
încheierea unei pãci. Capitala Sarmizegetusa pare a fi
fost construitã de acest rege ºi o monedã de aur gãsitã
la Turda [...] pare sã confirme aceasta, cãci pe faþa cu
bustul sãu stã inscripþia Sarmis Basil, în vreme ce pe
revers apare o poartã de oraº întãrit.» (MIMS, 34; v.
fig. 33-a / supra; 34, 35, infra). 

Fig. 34. Ruine din Sarmisegetusa Mare / Colonia
Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa.

(II) -seget- (< pelasgo[valaho]-dac. sâget < sâgã +
suf. col. -et), ca element formant secund în toponimul
Sarmisegetusa / Zarmizegethusa, are (dupã cum s-
a mai spus, supra) încãrcãtura semanticã a apelati-
vului din circuitul contemporan: „sâget“, „locul cu multe
sâgi“, adicã gresii, lespezi, cu „stâlpi-de-andezit“, cu
„soare de andezit“, cu „temple de andezit“ etc. 

(III) -tusa este al treilea element formant, cu limpidã
vectorizare semanticã: „fort“„davã“, „fortificaþie sacrã“ /
„cetate sfântã“, „aºezare fortificatã“; pânã azi, în topo-
nimia Daciei / României, s-a conservat acest element
formant, dar ca nume ce desemneazã o localitate cu
necercetate încã ruine ale unei fortificaþii a pelasgo
(>valaho)-dacilor, Tusa, un pitoresc sat de munte din
comuna Sâg [Sâg] / Sig, judeþul Sãlaj (cf. CPLR, 103).

Fig. 35. Din capitala Daciei, Sarmisegetusa Mare,
în comuna de astãzi, Sarmizegetusa, din judeþul
Hunedoara:  ruinele Amfiteatrului Daco-Roman. 

27. SÃBIER > SÃGHIER / SÂGHIER (< pelasgo-
dac. sabie < saghie / sãghie [cu alternanþa vocalicã,
-a- / -ã-, ºi cu oclusiva dentalã surdã, -g’-, bilabializatã
sonor, -b-, nu numai sub înrâurirea vocalei anterioare
de maximã aperturã ºi a închisei anterioare, ci ºi sub
presiunea administratiei imperiale austro-ungare a
cãrei bazã de articulare nu are ã, î etc.] + suf. prof. -er
„ce þine de sãghie > sabie“, „producãtor de sãghii >
sãbii“; „înarmat cu sãghie > sabie“; «Stanciul-sã-
bier...» este menþionat într-un document muntenesc
din 5 ianuarie 1587 ºi într-altul, din 6 februarie, acelaºi
an – Ders, 207).
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Pentru cã de când mã ºtiu, cele mai bune idei ale mele s’au ars la rântaº, m’am hotãrât sã nu mai
pun piciorul în bucãtãrie ºi sã nu mai fac rântaº!

Mi-am luat uneltele de «torturã» ºi hârtia ºi m’am aºezat la treabã, pregãtind meniul microbului
meu, care, tot de când mã ºtiu, mã chinuie fãrã scrupule.

Pe la prânz soseºte acasã, „poporul lui Tãtunu” ºi conform orânduielii casei, se aºeazã la masã,
dupã care unul din ei se duce o jumãtate de orã sã se odihneascã pentru ca apoi sã’ºi continue munca
de dupã-amiazã, altul se aºeazã la lecþii, al treilea la studiu ºi aºa fiecare, în ritmul zilelor sure. Dar din
bucãtãrie nici un miros apetisant nu gâdila nãrile; Mariþa nu se arãta în uºã, iar comanda fermecatã:
”aºeazã-te masã, ridicã-te masã!” – rãmânea fãrã efect.

„Nu, dragii mei, de azi înainte nu mai sunt nici mãmicã, nici tãtic, nici Mariþã ºi nici fatã’n casã bunã
la de toate! De azi înainte nu mai sunt decât scriitoare ºi Basta!”

Plin de solicitudine „poporul meu” se resemneazã ºi fiecare încearcã sã se descurce cum poate,
pe cont propriu sau în comun. Unul îºi taie o bucatã de pâine cu slanã, altul se gândeºte sã punã pentru
toþi de o mãmãligã, iar celãlalt socoteºte cã poate e mai bine sã meargã dupã un pui la rotiserie sau ºi
mai bine, dupã o „pasta” sau pizza la italian.

„Ei vezi?” – îmi zic – „bravo, vezi cã se pot descurca ºi fãrã mine?” - ºi foarte satisfãcutã ºi
mulþumitã de geniala mea idee, mã aºez din nou la lucru, drãgostindu’mi microbul.

Spre searã, când iarãºi s’a adunat „poporul” nu le mai rãmânea altceva de fãcut decât sã se
descurce din nou singuri: modern, independent, occidental, cum se petrece în casa unei „Karriere Frau!”

Dar gândurile fãrã zãbrele se pornesc spre limbã ºi „poporul meu” începe sã discute: „De ce când
mama e cu noi, în toatã casa e mai cald, mai frumos, mai vesel?” – ”Pentru cã mama nu este o Karriere
Frau, ci este mama, a cãrei „carierã” este cea mai de preþ din lume!”

Dupã ce ºi-au mãcinat gândurile
ºi dumicatul pe care ºi l-a preparat
fiecare, criticul meu urcã în atelier, la
mine, cerând sã’i prezint, aºa, spre
lecturã, creaþia mea de azi. Sigurã de
mine, i-o dau însoþitã de un gest de
mare izbândã.

Se aºeazã în fotoliul de pai
acoperit cu scoarþe româneºti, evident
pregãtit sã citeascã ceva, „ce n’a mai
fost” care sã’i închidã gura. Pe mãsurã
ce citeºte, vãd cum se întunecã ºi
involuntar scapã câte un: „hmmm!”
puternic, ca un tuºit sugrumat, ca ºi
atunci când nu’i place ceva, dar nu vrea
sã se pronunþe direct. Eu numai ochi ºi
urechi. A terminat de citit. Se ridicã,
pune hârtiile pe masã ºi fãrã mena-
jamente, privindu-mã în ochi, îmi
spune: „ªtii, draga mea, un rântaº mai
ars ca acesta încã nu mi-a fost dat sã
gust”...

O hotărâre eroică

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com
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Nimic…
Nimic
mã înconjoarã cu gratii
de drojdii
curgând pe pereþii conºtiinþei
ce nu-mi mai aparþine
pierdut cum sunt
pentru toþi

Nimic nimic nimic
ºi totuºi adãugãm mereu câte un dar
de frica de a nu rãmâne goi
de singuri ce suntem
în strãbaterile pustielor
din noi

Chem un galop
ce duce-un ecou
dincolo de carnea ce mã delimiteazã
de mine-mi

Chem carne
chem oase
chem sânge ºi
gata

Nimic
îmi rãspunde
cu glasul din glasgow
al fãcãturilor
ºi desfãcãturilor
la ordin
de dezordine

Nimic nimic nimic
e ritmul în care îngrop
gândurile moarte pe rând de duioºie
fãrã zãbalã

de cabalã
pe caz de boalã

Dã-mi prea marea ºi prea singura
ºi prea mine
ultima voire de tine
în surdinã
atunci când mã cheamã noaptea
de dincolo de tabloul unei dobrogi
vechi
ºi vechi
din care se scurge pe treptele izolãrii
trupul apei ruºinatã
de propria-i goliciune
verde

Nu am aparþinut…
Nu am aparþinut ºi nu aparþin
nici unui timp ºi nici unui spaþiu.

Generaþiile acelea frumoase ºi fericite
nu le-am cunoscut
deºi am auzit despre ele.

Generaþiile triste
de asemenea.

Generaþia mea...
Nu i-am aparþinut nici ei.
Nu am ºtiut niciodatã
sã mã ataºez ei
deºi uneori o doream cu disperare.

Totul a fost artificial ºi ireal
cu excepþia
a ceea ce îmi spun eu însumi.

P O E Z I I



Aºtept uneori sã treacã
odatã
ca sã pot reîncepe
în generaþia condamnatã
de la alte premize
ºi pe o altã temelie

Aud tãcerea…
Aud tãcerea care mã traverseazã
cu celulele sale
ºi negre
ºi roºii
ºi goale
ºipotind cãtre firul de iarbã albã
care mi-a rãsãrit
ca un superb copil albastru
în locul unde cândva erai tu
singurã cuprinsã de valuri
în îmbrãþiºarea lor eternã
ºi tu urcai
ºi urcai
ºi urcai...

Love - ºi eu de asemenea - calls you by your
name
Durere

Totul e doar tãcere

...aºeazã mirenele feþe de mese albastre de albe, scrobite cu aracet sub prunii în floare din
faþa cimitirului. anul acesta Paºtele a cãzut târziu.

castronul cu ouã roºii ºi coliva în mijloc; sticla cu þuicã ºi sticla cu vin într-un colþ; pâinea cu
drobul de miel în colþul opus; ceapa verde, prescurile ºi celelalte sunt încã în coº

îºi aranjeazã mirenele baticele împingând sub ele pãrul, îºi netezesc fustele cu multe pliuri ºi
se aºazã lângã mirenii lor aºteptând sã treacã popa sã le sfiinþeascã bucatele

- Hristos a înviat din morþi, cu moartea pre moarte cãlcând ºi celor din mormânturi viaþa
dãruindu-le, cântã popa stropind cu vin semnul crucii peste mâncare ºi faþa de masa care se
pãteazã; mireana îi dã o prescure cu lumânare ºi un boþ de colivã ºi ou roºu cântãreþului
care vine dupã popã cu un coº mare de nuiele. Cristos a înviat! zice popa depãrtându-se

- adevãrat a’nviat, rãspund mireanul ºi mireana lui închinându-se

- du-te, mã, de’aci! se înfurie mireanul pe þiganul care vine cerând de pomanã în urma
cântãreþului. nu-þ’ dãdui io la cruce, în cimitir?

- ia’uite-l, bã, al dracului þâgan… hai, bã, ioane, sã ciocnim, zice mireanul cãtre vecin. adã,
fã, ouale alea mai aproape, cã mi-i foame

de Paºte, la Curteana

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com
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Poezia este „timpul” izvorât
din spaþiul unui impuls ritmic de
existenþã. În acelaºi moment
este un loc al metaforei. Fiindcã,
în aceste condiþii, metafora
caracterizeazã gândirea poeticã,
fiind fundamentul acesteia.
Câmpul magnetic creat de meta-
forã are proprietatea de a coor-
dona semnificaþiile. Astfel, prin
metaforã se realizeazã inspiraþia
poeticã ca expresie a gândirii.
Poeþii de mare anvergurã au
intuiþia de a organiza metaforele
într-un sistem, creând o pro-
fundã gândire poeticã, cu un
bogat fond metaforic. Când
abordãm universul unei opere
poetice, scriem de fapt despre
forþa cu care poetul a ºtiut sã-ºi
construiascã paleta sa de
înþelesuri, subînþelesuri înglo-
bate într-un sistem de semni-
ficaþii, de specificitatea sa, deci
despre metafora sa. 

Esenþa filozoficã, la unii poeþi
profunzi, se aflã în câmpul meta-
foric. Când poetul este el însuºi,
adicã în metaforã, se realizeazã
o apartenenþã intimã, de profun-
zime la Idee,într-un univers al
conºtienþei ºi inconºtienþei. Me-
tafora este de sorginte filozoficã.
Un tot filozofic ºi liric, insepa-
rabil, se realizeazã. O impresie
de atemporalitate se realizeazã
prin metaforã când realitatea
imediatã este aparent respinsã
de aceasta. Gândirea poetizantã
este datã de metafora întâmplã-
toare, când nu se constituie
într-un sistem metaforic. În poe-
zie metafora este o necesitate,
dar ºi semnul conºtiinþei crea-
toare. Un ritm metaforic existã la

fiecare poet autentic, specific
fiecãruia. ªi Eminescu îºi are
ritmul sãu metaforic, însã, diferit
de cel al lui Alecsandri, Blaga,
Stãnescu, Virgil Mazilescu. 

Universul poeziei este creat
de sistemul metaforic. Prin poe-
zia lui Eminescu,  sau a lui Bla-
ga, a lui Nichita Stãnescu, se
creeazã impresia cã se eviden-
þiazã o disjuncþie metaforicã, adi-
cã o mobilitate a polilor în câm-
pul metaforic, o glisare de sen-
suri. Prin metafore Lucian Blaga
a recompus Spaþiul ºi Timpul.
Blaga efectueazã însã o dublã
lucrare: el nu numai cã pune în
evidenþã metafora ca o celulã
poeticã sensibilã, ci ºi ca o ce-
lulã sensibilizatoare, prin incan-
taþia de cuvinte. Însã nu abun-
denþa de metafore imprimã forþã
unei opere poetice, ci organiza-
rea metaforelor, atâtea câte
sunt, într-un spaþiu de semnifi-
caþii. 

Prin metafore se esenþiali-
zeazã o realitate, se realizeazã o
glisare dintr-un spaþiu ºi timp
determinat spre o zonã  a tan-
genþei imaginarului ºi realului.
Am putea spune cã acest
transport se duce spre mit, cãci
acesta are în sine raþionalul ca
domeniu filozofic ºi imaginarul
ca domeniu poetic. Astfel, prin
aceastã structurã a metaforei
,poemul se încarcã cu semni-
ficaþii de memorie a existenþei,
aºa cum orice mit este o istorie
(memorie) despre sine a uma-
nitãþii.

Stilul unui poet trebuie dedus
din consecvenþa sa la sistemul
de semnificaþii care, în final, îl

defineºte. Acest fapt înseamnã
pãstrarea ritmului sãu iniþial. Din
pãcate, rareori judecãþile de
valoare fãcute de criticii de poe-
zie  se fac din sistemul metaforic
respectiv asupra acelui sistem.
Marea poezie este factorul
inestimabil al viabilitãþii unei
culturi, cum ºi al maturitãþii sale,
aceasta stã sub semnul ritmu-
rilor distincte, de existenþã ini-
þiate ºi fundamentale. Poetul
aparþine poeziei sale în virtutea
faptului cã el ºi-a contopit exis-
tenþa sa cu opera poeticã. Chiar
dacã prin aceasta nu desco-
perim întocmai Omul, însã, des-
coperim ºi înþelegem o esenþia-
litate umanã rãsfrântã în destinul
creatorului.  Actul creþiei poetice
este o angajare la Infinit, iar poe-
tul, conºtient de lucrarea sa, nu
va putea niciodatã sã fie sus-
pendat într-un punct imobil, ori în
zona confortului intelectual,
adicã în spaþiul trãirilor dobân-
dite pe calea ideilor recepþio-
nate. Marea autenticitate emi-
nescianã îºi are aici una dintre
rãdãcinile sale.

Opera poeticã autenticã este
o intervenþie în Absolut, o sim-
fonie ce vibreazã în spaþiu ºi
timp definitã la Spaþiu ºi timp
infinite, ea este, în fiecare Timp
al sãu, o structurare ce tangen-
þiazã filozofia implicatã, a noþiu-
nilor fundamentale ale existen-
þei. În mãsura în care poetul
rãspunde în existenþa sa despre
existenþã, avem clar ritmul
interior al operei sale. Acesta,
adicã ritmul, nu este cadenþare,
ci o esenþã, un ritm ce exprimã o
intimitate spiritualã cu poetul,

METAFORA CA RITM
AL GÂNDIRII POETICE



prin care cititorul este sensibilizat,
apropiindu-l de ceea ce rãmâne
inefabil, adicã esenþã. Poetului
poezia îi devine o interiorizare ºi o
interioritate necesare. Dacã pentru
Mazilescu, poezia este un fel de
expulzare a eului, pentru Stãnescu
ea este o adâncire a sinelui. Dar,
pentru amândoi sistemul gândirii
poetice disimuleazã realitatea, câtã
vreme gândirea poetizantã a poeþi-
lor din secolul XIX numeºte o reali-
tate. Dar nu se poate disimula o rea-
litate mai înainte de a-i fi înþeles
esenþele, de a o fi trãit printr-o expe-
rienþã proprie. O profundã ºi
puternicã experienþã de viaþã naºte
un sistem poetic. Nu întâmplãtor cã
Eminescu, O. Goga, Nichita Stãnes-
cu, Virgil Mazilescu, Radu Gyr, etc.
care au trãit mari experienþe de
viaþã, au cãutat un nou limbaj poetic.

Sistemul de gândire poeticã se
construieºte din semnificaþii care
rãmân mult timp printre noi, ºi apoi
trec în ecou, ca un sistem de citate.
Ele sunt, ºi devin ºi ale noastre,
pentru cã cuprind ºi exprimã
esenþa umanã. Deoarece este
revelat eternul uman. O chemare
lansatã, o invitaþie disimulatã, spre
Întrebare, spre Neliniºte este opera

poeticã. Aceasta trezeºte latenþe
spirituale. Ea se identificã uneori cu
speranþa, deoarece este ºi ea o
tensiune spiritualã spre viitor.

Poetul este locuitorul operei sale
ºi cel care încearcã o reaºezare de
lumi. El este propria sa poezie. Iar
Poezia este Poetul.
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I - FIRAVE IDEI DE DEMOCRAÞIE
LA ÎNCEPUTURILE

LITERATURII ROMÂNE

În istoria Þãrilor Române democraþia prin culturã a
apãrut mult mai înainte decât democraþia promovatã
de politic.

Însãºi cuvântul grec demoskratos însemnând:
demos „popor” ºi kratos „putere”, ne duce cu gândul la
faptul cã aceastã formã de guvernare este menitã sã
asigure egalitatea cetãþenilor în faþa legii, libertatea

cuvântului, a presei, a întrunirilor, participarea la gu-
vernare prin instituþiile democratice, ca parlamentul,
votul universal, etc.

Aspiraþiile poporului român spre democraþie a
existat aproape dintotdeauna. „Psaltirea în versuri”
(1673) a lui Dosoftei, tipãritã în Polonia la Uniev, este
printre primele lucrãri literare în care sunt abordate
unele elemente democratice, într-o perioadã când
„dreptatea umbla cu capul spart” ºi dorinþa de libertate
faþã de turci rãbufnea în versurile: „Ne-au suit pãgânii
în ceafã/ Cu rãu ce ne fac ºi ne cer leafã ”. Însãºi faptul
cã Grigore Ureche aducând o serie de date în favoa-
rea tezei sale despre originea comunã a Valahilor ºi

LITERATURA ÎN FOLOSUL DEMOCRAŢIEI
ŞI DEMOCRAŢIA ÎN SLUJBA CULTURII

LA ROMÂNI, DAR ŞI ÎN FOLOSUL
DICTATURII COMUNISTE

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com
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Moldavilor, inclusiv atitudinea ostilã faþã de cotropitorii
turci în cronica sa „Domnii þãrii Moldovei ºi viaþa lor”,
este o formã de luptã în implementarea unor firave
elemente democratice în rândul populaþiei din spaþiul
Danubiano-Carpato-Pontic. Acelaºi lucru se aflã ºi în
„Letopiseþul Þãrii Moldovei” a lui Miron Costin ( 1633-
1691), în care prin faptul cã aratã cum a venit la dom-
nie Alexandru Vodã Ilieº, cronicarul subliniazã starea
de mizerie a þãrãnimii ca o fierbere „în greutãþi ºi
netocmele” din care pricinã uºor au putut fi rãsculaþi
împotriva stãpânirii.

În toatã literatura începutului istoriografiei în limba
românã, inclusiv în „Cronica Þãrii Româneºti” a lui
Radu Popescu ºi în “cronica anonimã” pe care N.
Bãlcescu a publicat-o sub titlul „Istoria Þãrii Româneºti
dela 1689 încoace, continuatã de un anonim” unde
este zugrãvitã epoca lui Brâncoveanu. Descoperim
aspiraþiile þãrãnimii spre o viaþã mai bunã ºi sperând la
firave elemente democratice ºi sociale.

În acea perioadã Isaac Newton publica „Principiile
matematice ale filozofiei naturale” (1687), iar francezul
Nicolas Malebranche cãuta sã înlãture de pe poziþii
idealist-teologice dualismul lui Descartes, scriind
“Despre cãutarea adevãrului “(1674-1675).

II. IDEI DEMOCRATICE PROMOVATE
DE LITERATURA SECOLULUI XIX
În literatura românã de la sfârºitul secolului al XVIII-

lea ºi începutul secolului al XIX-lea, prin reprezentanþii
ªcolii Ardelene, se ducea lupta împotriva instituþiilor pe
care se sprijinea orânduirea feudalã, împotriva obscu-
rantismului ºi pentru luminarea poporului. Lucrãrile ce
au fãcut obiectul acestor idealuri au fost: „Istoria
lucrurile ºi întâmplãrile Românilor” de Samuiel Micu,
„Hronica Românilor ºi a mai multor neamuri” de Ghe-
orghe ªincai ºi “Istoria pentru începutul Românilor în
Dachia“ a lui Petru Maior. Prin scrierile lor aceºtia au
militat pentru ideea unitãþii Românilor.

Atitudinea lor era vãzutã ca progresistã cu tendinþe
democratice, de neacceptat de ocârmuitori.

Însã, ideile democratice în Principatele Române în
secolul XIX au venit prin filiera literaturii ºi artei promo-
vate de boierii cu dragoste de culturã ca Iancu Vãcã-
rescu ºi Iordache Golescu, fratele lui Dinicu. Gheor-
ghe Lazãr deschide în 1818, la Sf. Sava, prima ºcoalã
superioarã în limba românã din Þara Româneascã.
Publicã în 1820 un abecedar „Povãþuitorul tinerimii”,
iar Constantin Dinicu Golescu scrie „Însemnare a cãlã-
toriei mele fãcutã în anii 1824, 1825, 1826”, în paginile
cãreia gãsim imaginea vieþii þãrãnimii exploatate,
metodele cu care se storceau birurile dela þãrani.

Un om cu idei înaintate a fost Ionicã Tãutu, un
boiernaº moldovean, autor a unor pamflete politice.
Ca ºi Dinicu Golescu, el a luptat cu arma scrisului
pentru smulgerea poporului din întunericul inculturii ºi

pentru dreptatea socialã într-un context democratic.
În slujba ideilor progresiste, în preajma revoluþiei de

la 1848, un rol important l-au avut publicaþiile perio-
dice. Ion Eliade Rãdulescu, cu sprijinul lui Kisseleff,
editeazã „Curierul Românesc”, primul ziar din Mun-
tenia. În acelaºi an apare, din iniþiativa lui Gh. Asachi,
la Iaºi, „Albina Româneascã”, iar în 1836, Eliade
adaugã gazetei sale un supliment literar: „Curierul de
ambe sexe”, urmat fiind de Asachi, care editeazã ºi el
„Alãuta Româneascã” (1837).

În Transilvania, Gheorghe Bariþ scoate în 1838, la
Braºov, „Gazeta de Transilvania”, cãruia îi adaugã un
supliment „Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã”. În
acelaºi ritm cu transformãrile economico-sociale din
principate, presa româneascã promoveazã idei demo-
cratice, pãtrunzând în mase.

În 1844, în urma înþelegerii cu Ion Ghica ºi cu N.
Bãlcescu, Mihai Kogãlniceanu scoate o altã revistã –
„Propãºirea”. Numele revistei fiind socotit de cenzurã
prea revoluþionar ºi democratic a fãcut ca sã aparã
doar cu subtitlul „Foaie ºtiinþificã ºi literarã”. Dupã
câteva luni de la apariþie, revista a fost suprimatã din
ordinal lui Mihai Sturza.

O parte activã la miºcarea revoluþionarã de la 1848,
o au gazetele „Poporul Suveran” ºi „Pruncul Român”,
care apar în timpul revoluþiei, promovând idei revolu-
þionar-democratice. În ultima publicaþie amintitã din 8
iulie 1848 C. Aricescu publicã „Odã la eroina românã,
Ana Ipãtescu”. Trebuie sã spunem despre „Marºul
Revoluþionar” al tânãrului poet Ioan Catina. Ideile înflã-
cãrate ale acestui marº urmãreau sã dinamizeze
mulþimea în luptã pentru democraþie ºi libertate.

„Finul Pepelei, cel isteþ ca un proverb” - cum îl
caracterizeazã în poezia „Epigonii” poetul Eminescu -
Anton Pann (1794-1854) nu a fost un simplu tipãritor
de literaturã popularã. De remarcat în privinþa ideilor
ce le propagã este „Povestea vorbei” care reflectã ºi
criticã moravurile vremii, inclusive instituþiile de stat.

Miºcarea literarã din Þara Româneascã în secolul
XIX, în care sunt evidenþiate idei democratice, cu-
noaºte un avânt deosebit prin creaþia lui Vasile Câr-
lova, Gr. Alexandrescu, M. Kogãlniceanu, Ion Eliade
Rãdulescu, Ion Ghica, N. Bãlcescu, D. Bolintineanu,
Cezar Bolliac, Alecu Russo, Vasile Alecsandri,
Costache Negruzzi, M. Eminescu, etc.

Era perioada când în Europa, mai ales în Franþa,
Honore de Balzac (1799-1855) prin romanele sale
dezvolta ideile unui romantism revoluþionar pus în sluj-
ba viziunilor democratice ale vremii: „Iluzii pierdute”,
„Istoria mãririi ºi decãderii lui Cesar Birotteau”, în Ger-
mania Berthold Auerbach (1812-1882) publicã po-
vestiri de inspiraþie ruralã ºi romane din care transpirã
idei democratice, la fel în Ungaria Gergely Csiky
(1842-1891) dramaturg care prin piesele „Proletarii” ºi
„Mizerie cu zorzoane” evocã lumea maghiarã care
aspira spre o societate democraticã.
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III - DEMOCRAÞIA PROMOVATÃ
ÎN LITERATURA ROMÂNÃ

DIN PRIMA JUMÃTATE
A SECOLULUI XX

În secolul XX, pânã la cel de al doilea rãzboi mon-
dial, majoritatea literaturii scrisã ºi publicatã de autori
români promova ideile democratice ale vremii. Româ-
nia era integratã în sistemul de valori europene. Revis-
tele literare, o parte din ele, susþinute de Fundaþiile Re-
gale publicau o literaturã ce promova idei democra-
tice, oglindind realitatea socialã a þãrii. Era perioada
când apãreau romanele lui Rebreanu, Hortensia
Papadat-Bengescu, Camil Petrescu, Gib Mihãescu,
Ionel Teodoreanu, alþi romancieri ºi nuveliºti, care prin
operele lor, scrise în deplinã libertate de exprimare,
oglindeau realitãþile sociale, inclusiv ideile democra-
tice ºi contradicþiile diferitelor ideologii ce strãbãteau
Europa.

Poeziile ºi pamfletele lui Tudor Arghezi erau o armã
în folosul democraþiei, poemele lui Adrian Maniu,
Demostene Botez, G. Topârceanu, Al. Philipide, Camil
Baltazar, Aron Cotruº, Otilia Cazimir, Pillat, Fundoianu,
Voronca , Stancu, Crainic, Voiculescu, Blaga, fãceau
poezia paternitãþii ºi prozã etnograficã, alþii autohtoni-
zau simbolismul ºi se dedicau poeziei roadelor, orto-
doxiºtii împãrtãºeau doctrina miracolului, iar Lucian
Blaga având propria doctrinã, a misterului. Tzara,
Urmuz, Ion Barbu, Vinea, Matei Caragiale abordaserã
dadaismul, suprarealismul ºi ermetismul. Dupã cum
se observã era un evantai policrom de modalitãþi de
exprimare a multitudinilor de idei, mulþumind din toate
punctele de vedere cititorii. Critica a lui Zarifopol,
Ralea, Vianu, Pompiliu Costantinescu, ªerban Ciocu-
lescu, G. Cãlinescu, promova ideile democratice ºi
etice din operele comentate, diversitatea stilurilor ºi
estetica acestora.

În aceastã perioadã este promovatã proza memo-
rialisticã, noul roman citadin, literatura femininã, poe-
zia profesiunilor, poeþii provinciali ºi noua generaþie cu
filozofia neliniºtii, aventurii ºi experienþelor (sunt pro-
movate filozofiile miturilor ale lui Pârvan, Nae Ionescu,
Blaga), ºi noua generaþie de romancieri gidieni, cum ar
fi Mircea Eliade, Celarianu, Anton Holban etc.

Însã, nu trebuie uitat cã Ralea ducându-se la Insti-
tutul de Istorie Universalã, unde era Iorga director, ca
emisar din partea prim-ministrului Armand Cãlinescu,
sã-l anunþe cã regale Carol al II a hotãrât sã-l asa-
sineze pe Corneliu Zelea Codreanu, Nicolae Iorga a
replicat: „Mai bine l-ar asasina pe Arghezi”. Motivul era
epigrama pe care o scrisese poetul la adresa lui
Nicolae Iorga: „E înalt ca un proþap/, are barbã ºi nu-i
þap A supt þara sub trei regi,/ ªi - are toþi copiii blegi.”

Revistele (Contimporanul, Viaþa româneascã,
Convorbiri literare, Unu, Semãnãtorul etc.), cotidienele
ce aveau pagini sãptãmânale de culturã ºi editurile
publicau o gamã diversã de literaturã, fapt ce putem
spune cã exista o adevãratã orientare democraticã în
programul lor editorial. „Contimporanul2 (1922-1932)
lui Ion Vinea promova modernismul de avangardã, în
aceastã publicaþie gãsim semnãturile lui Gherasim
Luca, Tristan Tzara, Ilarie Voronca, Geo Bogza,
Brunea-Fox, „Viaþa Româneascã” în care descoperim
semnãturile lui Sadoveanu, Garabet Ibrãileanu,
George Topârceanu, Ionel Teodoreanu ºi mulþi alþii.

Tot în acest timp scriitorii cu gândire socialistã se
încadrau în contextual democratic existent în þarã. Ei
(Al. Sahia, Panait Istrati, Bogza, Brunea-Fox, Panã
etc.) promovau ideile unui socialism european demo-
cratic. Chiar Panait Istrati dupã vizita fãcutã la Mos-
cova s-a lãmurit de „socialismul” promovat de sovie-
tici, publicând în acest sens articole în care dezvãluia
adevãrata faþã a ideologiei bolºevice impusã de Stalin
ºi acoliþii lui.

În aceastã perioadã francezul Jean-Paul Sartre
(1905-1980), filozof, prozator, dramaturg ºi eseist,
având idei de stânga, fondatorul existenþialismului
ateu prin lucrarea „L’etre et le neant” (Fiinþa ºi neantul)
publicatã în 1943 dezvãluia teza libertãþii individului, a
necesitãþii opþiunii, a libertãþii determinatã de intenþio-
nalitatea continuã a conºtiinþei. A avut legãturi strânse
cu URSS. Tot în aceastã perioadã Louis Aragon, poet
ºi prozator francez, soþul Elisei Triolet aderã în 1927 la
comunism, publicând în 1949-1951 romanele de
angajare politicã „Comuniºtii” ºi „Sãptãmâna patimilor”
(1958). În 1946 publicã „Omul comunist”. Tot în Fran-
þa, Henri Barbusse (1873-1935), militant comunist,
iniþiatorul miºcãrii pentru pace, publicã prozã realistã
în genul lui Zola.

Principala lui lucrare este romanul „Focul”. Aceºti
trei scriitori francezi sunt suspectaþi cã au colaborat cu
serviciile secrete sovietice, cu temutul KGB.

Spre deosebire de aceºti scriitori francezi, (ºi ca ei
mulþi alþii din diferite þãri europene, care au colaborat
cu serviciile secrete moscovite, în folosul unei ideologii
criminale, numitã comunism) se pare cã în România,
scriitorii nu au aderat ºi nu au fãcut „jocul” Moscovei.
Nici mãcar Constantin Dobrogeanu-Gherea sau Al.
Sahia, care au avut aceastã tendinþã de a „juca” cum
cânta aparatul de propagandã sovietic, nu s-au înscris
pe traiectoria moscovitã. În þara noastrã democraþia se
instalase definitiv, se modernizase economia, indicele
de creºtere al ei era în ascensiune ºi datoritã Casei
Regale. Iar scriitorii, crescuþi în democraþie ºi educaþi,
scriau în spiritul acesteia. Cititorii provenind din rândul
maselor nu gustau ideologia marxist-comunistã
strãinã spiritului ºi fiinþei românului.

(Va continua)
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La mine în sat, în Cartojani de
Vlaºca, celui nãscut înaintea ta –
frate, vãr, vecin – îi vei spune toatã
viaþa Nenea. Ioan Barbu e mai
rãsãrit ca ani (dreptu-i, doar cu vreo
doi) 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 în-
toarce de pe drumuri, de regulã
lungi, obositoare ºi pline de impre-
vizibil. Cu condeiul la oblânc ºi cu
mâna streaºinã la ochi, înghite dis-
tanþele purtat de bidiviul adjudecat
pentru sine ºi numit într-un fel anu-
me, 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 îngrãmã-
dite de-a valma instrumentele de
lucru fãrã de care adunãtorul ºi
depozitarul de informaþii nu ar fi
în stare sã comunice, sã trans-
mitã, sã se lege de semeni. Sunt
vehicule informaþionale prin care
ne ajung din urmã ceea ce cãlã-
reþul încredinþeazã hârtiei pentru
noi: reportajul, documentarul,
interviul, povestirea. Haiducul îºi
joacã murgul unde vede cu ochii,
se înfruptã cu voluptate din bunã-
tãþile la vedere ºi odatã ajuns la
loc de popas, sub acoperiº de
han primitor, purcede la treabã.
Scrisul lui Ioan Barbu este pre-
cum 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 con-
tul tãu, aproape sau la mare dis-
tanþã 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 re-
portaje sforãitoare, dominate de
cliºee ºi lucruri comune. Se scrie
reportaj de cãtre cei care îºi cunosc
auditoriul cu bunã mãsurã ºi price-
pere în a-l îmbogãþi pe apropiatul
tãu, cititorul. O luptã-i viaþa, deci te
luptã, cu dragoste de ea, cu dor,

zicea cândva poetul. Ioan Barbu
este stãpânit de aceastã dragoste ºi
de dor în toate câte face ºi, ca ºi
cum s-ar ºti înregimentat într-o for-
maþie de luptãtori pentru dreptate în
lume, nu ezitã sã lase în urmã
dunga plinã de frumuseþe a câºti-
gãtorului 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 încân-
tare ºoaptele aduse de cei plecaþi
din vatra naºterii, le ascultã romanþa
depãrtãrii, ni-i aduce aproape cât
sã-i recâºtigãm ca fraþi ºi surori.
Pronunþã cu evlavie ºi respect nume
întâlnite, le provoacã mãrturisiri de
farmec, ne aduna ÎN PREAJMA
LOR CÂT SÃ DESCOPERIM ªI
UNII ªI ALªII CÃ NE AVEM DE
NEAMURI. NU-MI SCAPÃ DETA-

LIUL CA ÎNAINTE DE A PORNI CU
TRENUL ÎN ZORI SPRE MAREA
ALBASTRÃ, IOAN BARBU SE
OPREªTE PE PRISPA CASEI PÃ-
RINTEªTI. 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 înmi-
resmate în Florida, noi de aici, de
fapt, nu plecam.

Confesiunile unui umblător
la curţile dorului
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La 22 Aprilie 2012, se împlinesc 26 ani de la trecerea în eternitate a celui care a fost Mircea Eliade, roman-
cier, eseist, filozof ºi istoric al religiilor.

Mircea Eliade s-a nãscut la Bucureºti în 1907. Dupã obþinerea licenþei în filozofie în 1928, discipolul lui
Nae Ionescu decide sã plece în India pentru a cunoaºte gândirea hindusã ºi marile “sisteme filozofice”
indiene. Ca ucenic al lui Dasgupta, studiazã la Calcuta, între 1928 ºi 1932, ºi petrece ºase luni în “ashram”-
urile din Himalaia (locuri de retragere, n.n.), învãþând sanscrita. Cãlãtoreºte în Birmania ºi Ceylon.

În 1932, Eliade revine în þarã ºi devine asistentul profesorului Nae Ionescu, la Universitatea din Bucureºti,
unde-ºi va da doctoratul cu tema “Yoga. Încercare asupra originilor misticii indiene”, în 1936.

Publicã la “Cuvântul”, “Vremea” ºi “Revista Fundaþiei Regale”. Editorial, debuteazã cu romanul “Isabela ºi
apele diavolului” (1930), memorial al vieþii sale de student în India, urmat de “Solliloquii” (1932) ºi “Maitreyi”
(1933) - cel mai bun roman al sau - opera ce ne introduce într-un dublu mister: al eternului feminin ºi al spiri-
tualitãþii hinduse, enigmatica eroinã fiind un “amestec de straniu ºi obiºnuit, de elevatã distincþie ºi ingenuã
frivolitate, de sobrietate dusã pânã la ascezã ºi de senzualitate freneticã” (D. Micu).

“Lumina se stinge” (1934) prezintã experienþe de tip special, esoteric, cu rãdãcini în misticã orientalã. Cu
“Întoarcerea din rai” (1934), Eliade se afirmã ca prozator realist, romanul introducându-ne în atmosfera anilor
‘30, continuat cu “Huliganii” (1935), despre tinerii care vor sã modifice societatea ºi sã construiascã viitorul
prin acte care comportã riscuri.

Din 1936 scrie opere fantastice, ca: “Domniºoara Cristina” (1936) sau “ªarpele” (1937), explorând resurse
de gândire magicã din folclorul românesc. “Nuntã în cer” (1938) este o replicã, de inspiraþie autohtonã, iar
nuvelele “Secretul Dr. Honigberger” ºi “Nopþi la Singapore” (1940) înfãþiseazã practici Yoga, simboluri, semne
ºi ritualuri de iniþiere. George Cãlinescu scria cã Mircea Eliade “a descoperit semnificaþia ontologicã a
naraþiunii”.

Din 1935 începe sã se intereseze de fenomenul religios, iar titlul revistei fondate la Bucureºti, “Zalmoxis.
Revue des études religieuses” în 1938, indicã orientarea sa spre cercetarea mitologiei comparate. 

În 1940 tânãrul profesor devine ataºat cultural la Legaþia Românã din Londra, iar în 1941 la cea din
Lisabona, unde rãmâne pâna în 1945.

Exilul
Ocuparea României de cãtre comuniºti în 1944, îl determinã sã ia calea Exilului. Vine la Paris, unde

trãieºte din cursuri ºi conferinþe în marile centre ºi universitãþi europene. Din 1945 predã la “Ecole des Hautes
Etudes” de la Sorbona ºi devine unul dintre cei mai importanþi istorici ai religiilor, cu precizarea cã Mircea
Eliade a fost mai mult un “comparatist” decât un “istoric” în sensul pur al cuvântului.

În numeroase articole, reluate apoi în volume, Eliade defineºte noþiunile de sacru, mit ºi simbol, compa-
rând manifestãrile religioase de la arborigenii australieni pâna la creºtinism ºi islam. Îi apar pe rând: “Techni-
que du Yoga” (1948) ; “Le mythe de l’éternel retour” (1949) ; “Traité d’histoire des religions” (1949) ; “Le Yoga.
Immortalité et liberté” (1951); “Images et symboles” (1952); “Le Chamanisme et les techniques archaiques
de l’extrase” (1954); “Forgerons et alchimistes” (1956) etc.

Opera sa principala este “Traité d’histoire des religions”, Payot, 1949, o prezentare fenomenologicã a
actului religios analizat prin semnele prin care aceasta se manifestã. Examinând simbolismul apelor, pietrelor
sau al plantelor, Eliade evidenþiazã ideologia proprie fiecarei religii ºi, mai pe larg, a religiei ca atare, în opo-
ziþie cu domeniul profanului. Lucrarea se situeazã la antipodul vechii ºtiinþe a religiei, dominatã de noþiunea
de “mana” (forþa spiritualã impersonalã, n.n.), ducând la recunoaºterea, în gândirea miticã, a unei “filozofii”
tot atât de importantã ca cele ce vor înflori în Grecia, India ºi China. Pe drept cuvânt, Georges Demézil scria
în “Prefata” lucrarii cã, datoritã lui Eliade, “astãzi cercetarea istoriei religiilor se plaseazã sub semnul Logo-
sului, nu sub cel al manei ... Hierofaniile (apariþiile sacre, n.n.) cosmice, solare, luna, spaþiul, timpul nu sunt
decât veºminte ale unui discurs profund ...”

EVOCARE
MIRCEA ELIADE

(1907-1986)
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În cercetarile sale, Eliade descoperã douã categorii de oameni: homo religiosus (omul religios) cu universul sãu
spiritual, care crede într-o realitate absolutã - sacrul - ºi-ºi asumã în lume un mod de existenþã specific; ºi homo
areligiosus (omul nereligios), care refuzã transcedentalul. Cercetarea gândirii omului religios îl face sã se intereseze
mai mult de popoarele fãrã scriere. Întâlneste pe C. G. Jung ºi descoperã interpretãri comune, fiind frapat de
importanþa arhetipului. Se angajeazã pe o noua cale, aceea a identificãrii transcedentalului în conºtiinþa umanã,
aceasta fiind orientarea decisivã spre studierea sacrului, simbolului ºi mitului, fiind convins cã numeroase fenomene
istorico-religioase ale umanitãþii nu sunt decât expresii variate ale câtorva experienþe religioase fundamentale.

Eliade în Statele Unite
În 1956, Mircea Eliade este chemat la Chicago sã-i urmeze lui J. Wach la catedra de istoria religiilor. În cautarea

unui nou umanism, începe - cu Ernest Junger - publicarea revistei “Antaios”, în 1960 (12 volume pâna în 1971), care
reprezinta o cercetare pluridisciplinarã asupra mitului ºi simbolului.

În 1961, împreunã cu colegii J. M. Kitagawa ºi Ch. M. Long, editeazã revista “History of Religions”, periodic inter-
naþional pentru studiul comparat al religiilor. Din 1962 devine “Distinguished Service Profesor Emeritus” al Univer-
sitãþii din Chicago.

Majoritatea lucrãrilor în domeniul istoriei religiilor scrise în francezã au fost traduse ºi publicate în englezã,
spaniolã ºi italianã, ºi parþial în româna, portughezã, olandezã, danezã, suedezã, greacã ºi polonezã, ceea ce-i spo-
reºte notoritatea.

Amintim câteva lucrãri publicate dupã 1956: Mythe, rêves et mystères (1957) ; Naissances mystiques (1959) ; Méphistophélès
et l´Androgyne (1962) ; Aspects du Mythe (1963); Le sacré et le profan (1965); From Primitives to Zen (1967); De Zalmoxis à Gengis Khan
(1970); La nostalgie des origines (1972); Religions australiennes (1972); Occultisme, sorcellerie et modes culturelles (1978).

A continuat sã scrie ºi literaturã. Amintim nuvelele: La þigãnci (1963), Pe strada Mântuleasa (1968), Ivan (1968),
În curte la Dionis (1968), Uniforme de general (1973), precum ºi romanul Noaptea de Sânziene (tr. Fôret interdite,
1955), amplã frescã a vieþii româneºti ºi europene în primii ani ai celui de al II-lea Rãzboi mondial. Lucrarea prezintã
un tip special de “fantastic”, unic în literatura românã, derivat din concepþia cã sacrul n-a dispãrut din lume, ci con-
tinuã sã existe camuflat în profan. Amintim ºi Les promesses de l´équinoxe (Memoire I, 1980) ºi Fragments d´un
journal, I-II, (1973-1981).

Ca istoric al religiilor, Eliade acordã acestei discipline un rol de prim-plan în viaþa culturalã contemporanã.
În viziunea sa, istoricul religiilor trebuie, mai întâi, sã reconstituie istoria formelor religioase ºi sã degajeze, pentru

fiecare din ele, contextul social, economic ºi politic. Trebuie sã urmãreascã rezultatele cercetãrilor orientaliºtilor ºi
etnografilor, deoarece marile religii asiatice sau cele ale popoarelor fãrã scriere reprezintã izvoare importante pentru
cultura umanitãþii.

În al doilea rând, istoricul religiilor trebuie sã se intereseze de fenomenologia religioasã, înþeleasã în mentalitatea
sa proprie, aceea a sacrului. Este vorba de extinderea domeniului de cercetare de la marile religii la cele arhaice.
Eliade situeazã omul - subiectul experienþei religioase - în faþa obiectului acesteia, hierofania sau actul de mani-
festare a sacrului. Comportarea omului religios este punctul de referinþã ºi locul întâlnirii cu sacrul.

În al treilea rând, istoricul religiilor trebuie sã situeze fenomenul religios în ansamblul domeniului spiritual ºi sã
descifreze ceea ce un act religios relevã ca trans-istoric; este cercetarea hermeneuticã. O primã cale a ei constã în
întelegerea mesajului de cãtre omul religios care trãieºte experienþa hierofanicã. A doua este aceea a mesajului pe
care omul religios îl transmite lumii moderne. Hermeneutica trebuie sã explice întâlnirile omului cu sacrul din preis-
torie pânã astãzi, fiind rãspunsul la solicitãrile istoriei contemporane, la trezirea culturalã ºi spiritualã a popoarelor din
Asia, Africa si Australia. Dubla cale implicã cercetarea comparatã a fenomenului religios.

Întreaga operã ºtiinþificã a lui Eliade s-a constituit pe aceastã triplã cercetare: istoricã, fenomenologicã ºi
hermeneuticã. În centrul cercetãrii sale stau douã axe: sacrul ºi simbolul. Din paleolitic pâna azi, omul religios a trãit
dimensiunea sacralã a existenþei sale, iar simbolul i-a dat o deschidere spre o lume transistoricã ºi l-a pus în contact
cu transcedentul. În plus, mitul este un fenomen universal care fondeazã structura realului, relevã existenþa fiinþelor
supranaturale ºi devine normativ pentru contemporanul omului.

Spre sfârºitul carierei sale, Eliade a publicat Histoire des croyances et des idées religieuses, 3 volume, Paris,
1976-1983, o vastã sinteza a principalelor manifestãri ale omului religios din preistorie pânã azi. Analizând unitatea
fundamentalã a fenomenelor religioase, autorul subliniazã inepuizabila unitate a expresiilor lor. Originalitatea lucrãrii
constã în metoda ºi perspectivele ei. Eliade introduce o opticã nouã ºi anume explicarea mesajului bazat pe sacru
ºi perceput prin simboluri ºi mituri. Astfel, el ajunge la înþelegerea omului religios.

Recunoscându-i-se meritele, a devenit editorul ºef al monumentalei Encyclopedia of Religions, 16 volume,
publicatã în 1987, dupã moartea sa.

A încetat din viaþa la 22 Aprilie 1986, istoria religiilor în special, ºi cultura în general, pierzând pe unul din cei mai
de seamã reprezentanþi. Acest lucru a fost reliefat ºi la al XII-lea Congres al Academiei Româno-Americane de Arte
ºi ªtiinþe - care grupeazã elita intelectualitãþii române din Exil - þinut la Sorbona în 1987 ºi dedicat memoriei lui Mircea
Eliade.
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Era aproape de sfârºitul programului într-o zi cãl-
duroasã de iulie. Cãutam la magazia ºantierului niºte
piese de care aveam nevoie a doua zi. Grigoraºcu,
ajutorul magazionerului, se învârtea în jurul meu ºi
nu ºtia cum sã mã serveascã mai bine. Era un bãiat
tânãr, cam sãrac cu duhul, pe care, necruþãtori, oa-
menii de pe ºantier, îl porecliserã Fantomas, dupã
numele unui erou dintr-un serial din acea vreme.
Suferea cu toatã fiinþa din cauza bãtãii de joc ºi a
glumelor ºi ironiilor caustice ale celorlalþi. Îmi era milã
de el pentru cã în ciuda infirmitãþii, lucra pe ºantier ca
sã-ºi câºtige pâinea cea de toate zilele. L-am luat în
grijã ºi am dat de veste tuturor cã vor avea de-a face
cu mine dacã îºi mai bat joc de bietul Grigoraºcu.
Acesta mã considera ocrotitorul ºi prietenul lui ºi îºi
exprima recunoºtinþa, când mã vedea, printr-o expre-
sie de bucurie, cum numai copiii sau, cum ar spune
Dostoievski, nebunii, ar putea manifesta. 

Uºile mari din tablã ale magaziei erau larg des-
chise. În spate, era tras la încãrcat un camion. Nu
gãseam piesa de care aveam nevoie, iar Grigoraºcu
fãcea exces de zel sã mã ajute. La un moment dat, a
încercat sã se strecoare prin spaþiul strâmt dintre
oblonul din spate al camionului ºi uºa deschisã a
magaziei. Îngrozit am vãzut cum camionul da înapoi
cu spatele. Am întins cu repeziciune braþul stâng ºi l-
am prins pe Grigoraºcu, în timp ce cu braþul drept
încercam sã împing uºa sã se deschidã mai mult
pentru a face loc sã-l trag înapoi. Doar o fracþiune de
secundã ºi bãiatul ar fi fost strivit între peretele
magaziei ºi uºa camionului. L-am tras pe Grigoraºcu
înãuntru, dupã care mi-am smucit mâna dreaptã ca
sã nu-mi fi prinsã între camion ºi uºã. Am simþit o
durere fulgerãtoare ºi am vãzut cã din degetul arãtã-
tor de la mâna dreaptã þâºnea sângele ca dintr-un
robinet. Din partea de sus a degetului mai rãmãsese
doar un ciot de os ascuþit. Cu mâna stângã mi-am
strâns cu putere degetul ca sã opresc sângele ºi am
ieºit pe platformã unde veneau una dupã alta bas-
culante Tatra încãrcate cu beton. Am oprit o maºinã
ºi i-am spus ºoferului sã mã ducã la dispensar.

- Mi-am tãiat un deget, i-am explicat ºoferului care
se uita mirat la mine.

- Vreþi sã spuneþi cã v-aþi lovit la deget, a îngânat
ºoferul. 

I-am arãtat degetul retezat. ªoferul a scos un urlet
ºi a întors camionul în vitezã risipind pe jos betonul

lichid din basculantã. La dispensarul la care ºi soþia
mea lucra ca medic, le-am gãsit pe asistentele medi-
cale. Vãzând ce s-a întâmplat, au început sã se la-
menteze:

- Vai, vai, ce-o sã spunã doamna doctor?
Soþia era plecatã la Bucureºti ºi urma sã se în-

toarcã a doua zi.
- Nu mai fiþi supãrate, fetelor, am sã-i spun soþiei

cã n-aveþi nici o vinã. Nu mi-aþi tãiat voi degetul, am
încercat sã glumesc cu tinerele asistente.

Între timp, s-a rãspândit vestea cã am avut un
accident ºi unul dintre colegii mei a venit cu un ca-
mion macara Tatra, singurul vehicul pe care îl aveau
la dispoziþie, sã mã ducã la Policlinica oraºului Turnu
Severin.

- Toþi medicii sunt în ºedinþã de partid. Trebuie sã
mergeþi la spital, mi s-a comunicat de la recepþia
Policlinicii. 

Prima persoanã cu care aveai de-a face când
ajungeai la spital era portarul. Acesta îþi punea tot
felul de întrebãri dupã care te direcþiona cãtre un
departament sau altul.

- Sã vãd ce pot face, mi-a spus portarul, care n-a
fost prea impresionat de faptul cã bandajul meu
mustea de sânge.

- Personal, nu puteþi face nimic. Am nevoie de un
doctor. Spuneþi-i, vã rog, doctorului de la urgenþe cã
a venit Victorov cu un deget tãiat.

De gardã era doctorul Þepeluº, un fel de rudã a
familiei soþiei, care, primind mesajul meu, a alergat
sã mã primeascã. Alerga pe coridoarele spitalului,
fâlfâindu-ºi halatul descheiat. 

- E nevoie de o micã intervenþie, mi-a spus doc-
torul Þepelus, urcându-mã pe masa de operaþie. 

În perioada aceea, medicina nu era atât de avan-
satã ca în zilele noastre când, în cazul unui accident
de acest fel, medici specializaþi în chirurgie plasticã
reimplanteazã degetele amputate prin repararea
oaselor fracturate, fixarea nervilor si tendoanelor
rupte, precum si reconectarea arterelor ºi venelor. In-
tervenþia doctorului Þepeluº presupunea tãierea
osului care atârna. 

- Ai vãzut astãzi meciul? Ce pãrere ai de prestaþia
Stelei, a încercat doctorul Tepeluº sã-mi abatã gân-
durile. 

Nu am fost niciodatã amator de fotbal. Abia ºtiam
cine era Steaua. Transpiram de durere. 

Un mic accident



- Pot sã fumez? l-am rugat pe doctor.
- Fumeazã, dacã-þi face bine, dragul meu. Începem

intervenþia. Anestezia localã nu are un efect total. S-ar
putea sã te doarã. Te rog sã-mi spui ºi am sã mã opresc
imediat, mi-a vorbit înþelegãtor doctorul Þepeluº.

- Faceþi-vã treaba, domnule doctor, ºi nu vã opriþi
decât în momentul când mã veþi vedea cã plâng, i-am
spus fãrã ezitare.

Am trecut de-a lungul vieþii prin multe încercãri, dar nu
m-am plâns niciodatã de durere. Îmi amintesc de
operaþia de peritonitã când eram copil. Câteva sãptãmâni
m-am zbãtut între viaþã ºi moarte. Dupã douã luni de stat
pe patul de spital a trebuit sã reînvãþ sã merg. Nu am
scos un scâncet pentru cã nu voiam sã o necãjesc ºi mai
tare pe mama care nu se dezlipea de la cãpãtâiul meu.
Sau de operaþia pe care am avut-o la amândoi genunchii
în urmã cu câþiva ani. Am fost imobilizat la pat pentru
câteva zile ºi, deºi durerile erau îngrozitoare, nu m-am
plâns nici mãcar o datã. M-am gândit întotdeauna cã în
comparaþie cu durerile soldaþilor rãniþi în rãzboaie sau a
oamenilor care suferã de boli grave, ceea ce mi s-a
întâmplat mie nu a fost decât un lucru neînsemnat. Am
fost un om norocos.

- Þac, þac, þac, se auzea zgomotul cleºtelui cu care
doctorul tãia bucãþica de os. 

- Dragã, n-a scos nici mãcar un scâncet, le-am auzit
pe cele douã asistente care mi-au pansat apoi mâna ºi,
ca sã nu-mi murdãresc sau ud bandajul, mi-au dat sã
port o mãnuºã de plastic .

Am plecat spre casã cu mâna legatã de gât. Aveam o
garsonierã într-un bloc al ºantierului. Blocul cu zece etaje
era locuit de colegi ºi oameni de la energo-montaj. Ne
cunoºteam ºi eram ca o familie. Toþi aflaserã cã Victorov
ºi-a tãiat mâna când a încercat sã salveze dintr-un
accident grav un bãiat de pe ºantier ºi s-au adunat în faþa
blocului, împreunã cu soþiile ºi copiii lor. Mã aºteptau
îngrijoraþi ºi necãjiþi de cele auzite.

- Nu mi-am tãiat mâna, ci doar o parte dintr-un deget.
Nu este chiar aºa de rãu. Vã mulþumesc pentru grija ce
mi-o purtaþi, le-am spus oamenilor care cu sinceritate îºi
exprimau sentimentele.

Am intrat în garsoniera mea ºi m-am aºezat pe pat.
Simþeam durerea care se transmitea de la deget pânã
sus la umãr. Eram singur ºi mã gândeam cã noaptea va
trece greu. Deodatã, uºa s-a deschis ºi în prag au apã-
rut, Traian Grigoriu, pe care îl cunoºteam de mulþi ani,
încã de pe vremea când lucrasem la Centralele Diesel,
Ovidiu Simionescu, vecinul meu, care lucra la sectorul de
turbine ºi Similache.

- Domnule Victorov, sunt tare necãjit. Cum a fost
posibil sã vi se întâmple aºa ceva? Chiar dumneavoas-
trã, care sunteþi un om atât de bun. Mai bine-mi tãiam eu
mâna toatã, s-a lamentat Similache. 

M-a emoþionat sinceritatea lui Similache, dar i-am
spus pe un ton glumeþ.

- Lasã Similache, o bucãþicã de deget acolo. Mai am
încã nouã degete ºi jumãtate. 

Vocea firavã a lui Similache a fost acoperitã de vocea
tunãtoare a lui Simionescu, care a început sã-mi facã

reproºuri.
- Þi-am spus sã fii mai atent dar nu þii niciodatã cont

de sfaturile mele. Iatã, te-ai nenorocit!
- Nea Ovidiule, nu m-am nenorocit. Mi-am tãiat un

deget, atât. 
- Da-mi pare rãu de tine, mãi bãiete. Eºti un bãrbat

frumos ºi voinic ºi ai rãmas fãrã un deget. Tu ºtii cã þin la
tine!

ªi fãrã sã mã mai bage în seamã a început sã le
povesteascã lui Grigoriu ºi lui Similache tot felul de
accidente similare sau mai grave pe care le vãzuse de-a
lungul vieþii.

Ovidiu Simionescu, nea Ovidiu, cum îi spuneam, era
vecin cu noi. Pot spune cã eram buni prieteni. Era mais-
tru principal la turbine, originar din Ploieºti. Un bãrbat
înalt, bine fãcut, îmi amintea de un personaj pe care-l
vãzusem în copilãrie la circ, Rinaldo, omul care rupe
lanþuri. Emana forþã. Numai vãzându-l te gândeai cã nu
ai mai ieºi viu din mâinile lui dacã ai intra în conflict cu el.
În realitate însã era un om de o blândeþe ºi bunãtate
ieºite din comun. Garsoniera, în care locuia împreunã cu
soþia, era întotdeauna plinã de tineri colegi, care-l vizitau
ºi care beneficiau din plin de bunãtãþile pe care le
pregãtea ca un bucãtar profesionist. 

- Ia ºi mãnâncã, ºi pe urmã pleacã, cã mai vin ºi alþii
la rând, le spunea musafirilor cu un ton ºugubãþ.

- Vai, Ovidiule, cum poþi sã vorbeºti aºa cu tânãrul
domn? N-are sã-þi mai calce pragul, îl certa cu glas blajin,
doamna Simionescu, o femeie subþire, diafanã, cu ma-
niere de pension. 

- Nu te îngrijora, cã vine când i-e foame, o liniºtea nea
Ovidiu.

ªi aºa si era. Nimeni nu putea rezista bunãtãþilor pe
care familia Simionescu le oferea cu generozitate ºi
plãcere musafirilor, dar ºi atmosferei de bunã dispoziþie ºi
prietenie cu care te primeau în casa lor. 

Traian Grigoriu, contabilul ºef de pe ºantier, fusese în
tinereþe student la teologie. Se pare cã fusese dat afarã
în ultimul an datoritã înclinaþiei pentru produsele alcoo-
lice ºi pasiunii pentru sexul frumos. S-a înscris apoi la
Academia Comercialã pe care a absolvit-o cu succes. De
câþiva ani era contabil ºef pe ºantierul de la Porþile de
Fier. Era groaza salariaþilor care se loveau de niºte reguli
drastice în momentul în care aveau nevoie de serviciile
financiare ale lui Traian Grigoriu. Teoria lui, cunoscutã de
tot ºantierul, era cã în sistemul comunist din România
existau trei tipuri de contabili: unii care au fãcut puºcãrie,
unii care erau în puºcãrie ºi unii care urmau sã fie în
puºcãrie. Era hotãrât sã fie o excepþie de la aceastã
regulã, de aceea era de o corectitudine exageratã. Fãcea
o verificare minuþioasã ºi te punea sã semnezi o mulþime
de documente pentru cel mai mic lucru pe care-l cereai.
Era legendar pe ºantier unde oamenii glumeau cã ºi pe
soþia lui o punea sã semneze o chitanþã de primire pentru
banii de cumpãrãturi. Era însã un om capabil, foarte
îndatoritor ºi sãritor atunci când era nevoie.

Partea amuzantã era cã atunci când bea, ceea ce se
întâmpla destul de des, îºi aducea aminte de perioada
studenþiei la teologie ºi începea sã exercite rolul unui
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preot. Atunci, în funcþie de starea de veselie sau de tris-
teþe pe care o avea, începea sã boteze, sã cãsãtoreascã
sau câteodatã sã îngroape pe oricine îi ieºea în cale. O
fãcea cu atâta naturaleþe cã persoanele asupra cãrora îºi
exercita prerogativele de preot, erau câteodatã puse în
încurcãturã. Mi-aduc aminte cu amuzament cã odatã a
cãsãtorit-o pe soacra unui coleg, o femeie de optzeci de
ani, cu un tânãr inginer care abia venise pe ºantier ºi
care acceptase sã joace acest rol pentru cã încã nu ºtia
prea bine despre ce este vorba. 

Similache, cãruia nu i-am ºtiut niciodatã numele de
botez, era un om foarte interesant. Nu era salariatul ºan-
tierului. Era temporar angajat de mine sã repare maºina
pe care o cumpãrasem de la un german ºi care era unicã
în România în acea vreme: un 365 Porsche Carrera.
Maºina fusese lovitã pe laterala în partea stângã ºi avea
uºa, caroseria ºi aripa distruse. Un prieten din Bucureºti
mi-a spus cã singurul tinichigiu din România care ar fi
putut face acea reparaþie era Similache, care lucrase

mulþi ani în Bucureºti dar apoi i se pierduse urma. Am
fãcut investigaþii de adevãrat detectiv particular ca sã dau
de urma lui Similache pe care l-am gãsit la Caracal. Cu
mulþi ani în urmã venise la un prieten ºi acolo a întâlnit-o
pe cea care îi devenise soþie. Dupã o noapte de beþie, în
care nu se ºtie ce se întâmplase, Similache s-a cãsãtorit
ºi a rãmas la Caracal. Când l-am gãsit, lucra la o între-
prindere de transporturi ºi fãcea o muncã cu mult sub
nivelul lui profesional. Mic de staturã ºi slab aveai
impresia cã un vânticel ar fi putut sã-l ia pe sus la cea
mai micã adiere. Avea predilecþie pentru discuþii pe teme
religioase, mistice ºi repeta cu pioºenie de câte ori avea
prilejul: „Cum o vrea Dumnezeu!”. Soþia, olteancã din
Caracal, avea de douã ori dimensiunile lui. Era dichisitã,
parfumatã ºi cu inele pe toate degetele. Când se uita la
Similache, acesta se fãcea ºi mai mic decât era ºi
aproape-ºi pierdea glasul.

- Cum ai ajuns la Caracal, Similache, l-am întrebat la

prima noastrã întâlnire. De ce ai plecat din Bucureºti?
Eºti cunoscut acolo ºi multã lume se întreabã unde ai
dispãrut.

- Aºa a vrut Dumnezeu, a rãspuns, cu resemnare
parcã, Similache.

Eram la el acasã ºi beam vin. Se temea de privirile
iscoditoare ale soþiei ºi golea cu repeziciune paharul
când aceasta pleca din camerã. Îl umplea apoi la loc sã
nu se observe cã a bãut.

- Similache, aº vrea sã vii sã vezi maºina ºi sã îmi
spui dacã poate fi reparatã. 

A venit la Turnu Severin ºi a dat verdictul:
- Cu ajutorul lui Dumnezeu, se poate repara!
Am primit aprobarea ºantierului sã pun maºina într-o

baracã care nu se folosea, ºi Similache s-a apucat de
lucru.

Am cunoscut în viaþa mea meseriaºi care fãceau
lucruri extraordinare, dar unul ca Similache nu am cunos-
cut ºi probabil nu voi cunoaºte niciodatã. Oameni ca el

sunt unici. Era genial. Lucra cu aceeaºi precizie ºi înde-
mânare cu amândouã mâinile. Fãcea în acelaºi timp
douã lucruri: cu mâna stângã suda, iar cu dreapta aplica
loviturile de ciocan. Dintr-o foaie de tablã a fãcut aripa din
partea stângã a maºinii, absolut identicã cu cea din par-
tea dreaptã, realizatã de una dintre cele mai mari firme
constructoare de maºini din lume. ªi aceasta cu cele mai
elementare unelte. Nu am nici acum cuvinte sã-mi ex-
prim admiraþia ºi aprecierea pentru acest maestru tini-
chigiu auto. 

Similache stãtea în acelaºi bloc cu noi, în garsoniera
unui coleg care fusese detaºat pentru douã luni pe un alt
ºantier. Pentru cã nu cunoºtea prea multã lume, venea în
fiecare searã pe la noi. Îmi era tare drag, ºi eram îngri-
jorat cã nu mânca aproape nimic. Îl forþam sã ia câteva
linguri de mâncare. Nici mãcar bunãtãþile lui Ovidiu
Simionescu, nu îi stârneau apetitul. În schimb, vinul de
Coºoveni, îi crea la început o stare de entuziasm, care se
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transforma apoi într-un misticism cu accente de
resemnare în faþa vieþii.

- În noaptea aceasta stãm cu tine, mi-au spus prie-
tenii, pentru cã nu vrem sã rãmâi singur ºi sã te gândeºti
prea mult la nenorocirea care þi s-a întâmplat. 

- Poþi sã te odihneºti, sã dormi dacã vrei, noi nu te
deranjãm.

- Dacã aºa stau lucrurile, pe balcon este o damigeanã
cu vin de Coºoveni, primitã de soþia mea de la un
pacient. Luaþi-o ºi cinstiþi-vã cu un pahar de vin, mi-am
îndemnat oaspeþii.

Nu a fost nevoie sã repet invitaþia, damigeana a ºi fost
adusã ºi paharele de vin au început sã fie umplute ºi
golite cu repeziciune.

- Uite la el, nu ºi-a tãiat decât un deget ºi acum stã ºi
se vaietã ca o babã, a început sã mã tachineze Ovidiu
Simionescu.

- Dar, nu mã vaiet deloc, nea Ovidiu. V-am spus de la
început cã nu-i decât o jumãtate de deget. 

- Nu se vaietã cu voce tare, dar se vaietã în gând, a
dat Grigoriu verdictul. ªi aceasta e chiar mai grav, pentru
cã se ascunde de noi.

I-am lãsat sã vorbeascã ºi printre momente de somn
ºi veghe am petrecut noaptea, care cã ar fi fost mai grea
dacã aº fi rãmas singur.

Cãtre ziuã m-a trezit un cântec de înmormântare.
Somnoros, am asistat la prohodul lui Similache. Grigoriu
a început cu cântecele specifice, a þinut apoi o predicã
despre nimicnicia ºi vremelnicia omului, aplicatã la bietul
tinichigiu, dupã care a continuat cu slujba de îngropã-
ciune.

Similache, aºezat lângã mine pe pat, plângea în ho-
hote. 

- Nu fi dobitoc, Similache, toþi murim, îl consola Simio-
nescu, dându-i câte o palmã pe spinare.

Similache se îndoia ºi clãtina sub loviturile puternice.
Aveam impresia cã se frânge.

- Nu-l mai lovi, nea Ovidiule. Mi-e teamã cã n-apucã
sã-mi mai termine maºina, am încercat sã-l scap pe
bietul Similache de lovituri. 

Au plecat spre dimineaþã, dupã ce au bãut toatã
damigeana de vin. Uitaserã complet de mine ºi “neno-
rocirea care mi se întâmplase”. La ora ºase ºi jumãtate
dimineaþa, cu mâna agãþatã de gât eram în autobuzul
care ne ducea pe ºantier.

La câteva zile dupã întâmplarea prezentatã s-a
întâmplat un accident tehnic îngrozitor la Porþile de Fier.
Construcþia din oþel de beton de la una dintre pilele de la
baraj s-a rãsturnat ºi a luat în cãdere douã macarale ºi
scãrile de acces. În împletitura de oþel se aflau oameni.
Au fost morþi ºi rãniþi. Pe o scarã în poziþie de rãsturnare
stãtea un om care pãrea cã se uitã împrejur. Oamenii
strigau sã se dea jos cã se rãstoarnã scara. Omul era
însã mort, înfipt într-o barã de oþel. Am concentrat cât
mai multe aparate de sudurã pentru a face ferestre prin
care sã pãtrundem în mormanul de oþel. Medicii, printre
care ºi soþia, resuscitau ºi acordau primul ajutor rãniþilor
pentru ca aceºtia sã poatã fi transportaþi la spital. Aler-
gând pe o placã de oþel unsã cu vaselinã, am alunecat ºi

am cãzut chiar pe degetul retezat. O durere puternicã mi-
a strãpuns corpul pânã în creier, dar nu m-am oprit. ªi
cum sã mã opresc când în jurul meu erau oameni pe
care trebuia sã încercãm sã-i salvãm. “Aºa a vrut Dum-
nezeu”, am spus ºi eu cum ar fi spus Similache.

Epilog:

Într-o zi Grigoraºcu a venit la mine ºi mi-a ºoptit ca ºi
cum mi-ar fi spus un mare secret:

- Domnu’ Victorov, mã însor. 
- Mã bucur pentru tine, Grigoraºcule. Sã-þi dea Dum-

nezeu noroc ºi sãnãtate. 
- Vreau sã vã rog sã vorbiþi cu doamna doctor sã-mi

dea un concediu medical de douã sãptãmâni. Trebuie sã
merg acasã pentru nuntã

Grigoraºcu ºtia cã încercam sã-i ajut pe oamenii care
aveau de rezolvat probleme familiale, intervenind pe
lângã soþia mea, medic la Gura Vãii, sã le dea câte un
concediu medical. Nu era însã uºor pentru cã primeam
de fiecare datã reproºuri din partea soþiei.

- Douã sãptãmâni este cam mult, Grigoraºcule. Poate
va trebui sã te interneze vreo douã , trei zile în staþionarul
de la Gura Vãii.

Fãrã sã mai aºtepte, Grigoraºcu s-a dus la dispensar
ºi în prezenþa celorlalþi medici ºi a asistentelor medicale
i-a spus soþiei.

- Sãru’ mâna, doamna doctor, m-a trimis domnu’
Victorov sã-mi daþi un concediu de douã sãptãmâni, dar
a spus sã mã internaþi mai întâi câteva zile la staþionarul
din Gura Vãii, nu c-aº fi bolnav, dar aºa de sanki, sã nu
se prindã ºmecherii.

- Tu l-ai trimis la mine pe idiotul ãsta? M-a pus într-o
situaþie neplãcutã în faþa tuturor, mi-a telefonat soþia.

ªi mi-a povestit isprava lui Grigoraºcu. Soþia s-a simþit
stânjenitã de cererea lui, dar doctorul Antonescu, medi-
cul ºef, impresionat de sinceritatea dezarmantã a “pa-
cientului”, i-a spus doamnei Propan, sora ºefã, abia stã-
pânindu-ºi râsul:

- Dezbracã-l ºi bagã-l în pat.
- Ce-ai fãcut cu el? am întrebat amuzat.
- E în pijama. Se plimbã prin staþionar. 
Proaspãt însurat, Grigoraºcu s-a întors de la Dãbuleni

cu o damigeanã de vin.
- E pentru doamna doctor, mi-a spus zâmbind cu toatã

faþa.
- ªtii ce a pãþit Grigoraºcu? mi-a povestit dupã mulþi

ani un fost coleg de pe ºantier. Lucra pe ºantierul de la
Rovinari. Capacul unui rezervor al cãrui diametru exterior
era mai mic decât diametrul interior s-a rãsturnat
accidental ºi Grigoraºcu împreunã cu alþi doi colegi au
fost realmente zdrobiþi.

Plecasem de mulþi ani din þarã ºi nu mai aveam nici o
veste despre el. Am fost trist sã aflu despre accidentul lui.
Mi-l închipuiam cãsãtorit ºi cu copii, muncind sã asigure
existenþa familiei. Este prezent în gândurile mele acum
când scriu ºi mã rog lui Dumnezeu sã-l odihneascã în
pace.
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Sensul

Am învãþat sã trecem prin timp
în tãcere,

cu ani povarã,
cu întrebãri nepuse,

purtând în ochi toate mãrile
într-o singurã lacrimã scursã;

dar pe un drum neînceput,
uitat în memoria unui destin,

privirile se vor întoarce
ºi vor gãsi sensul.

Sens

Nous apprenons à traverser le temps
en silence,

sous le fardeau des années,
sans poser de questions,

l’oeil inondé de toutes les mers
dans une seule larme écoulée;

mais devant un chemin à faire,
oublié dans la mémoire d’un destin,

les regards tourneront
pour retrouver le sens.

Lumina

Din albul strãzii,
prin ninsoarea de gânduri,
dintr-un ochi de fereastrã,

într-un ochi de cuvânt
s-a deschis,

din afarã înãuntru,
lumina.

Lumière

Du blanc de la rue,
par la neige des pensées,

à travers l’oeil d’une lucarne,
dans un oeil de mot

la lumière
s’est ouverte

du dehors vers le dedans.

Naºtere

Poþi sã te naºti,
înaintea naºterii tale,

prin ideea de tine
a pãrinþilor;

poþi sã gândeºti,
înaintea gândirii tale,

prin puterea de inteligenþã
a materiei;

Poezii • Poemes
• Poems

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com



dar nu poþi privi,
înaintea privirii în tine,

prin ochiul strãin
al cuvântului.

Naissance

On peut naître,
avant d’être accouché,
par l’idée que s’en font

les parents;

on peut penser,
avant que l’on ait une pensée,

grâce à l’intelligence
de la matière;

mais on ne saura pas bien regarder,
avant de jeter un regard en soi-même,

par l’oeil étranger
de la parole.

Profund

Cât zbor îngenuncheazã
în pãsãri

pentru aripi
ce nu pot zbura

de prea multã liniºte
ºi prea mult cer.

Cât înalt coboarã
în munte

pentru stânci
ce nu pot rodi

de prea grea mãreþie.

Câtã luminã se topeºte
pe buze

pentru naºterea
unui singur cuvânt

spre iubire.

Profondément

Combien de vols s’agenouillent
dans les oiseaux

pour des ailes
incapables de voler

dans le silense trop dense
et dans le ciel trop grand.

Combien de hauteurs descendent
dans la montagne
pour des rochers

qui ne fleurissent pas
dans leur trop lourde majesté.

Dora Groza
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Quelle lumière immense fond
sur les lèvres
pour faire dire
un seul mot

annonçant l’amour.

Stare de spirit

Sã depinzi de un DA,
de o stare de spirit strãinã þie.

Îþi sprijini gândurile
pe clipa ce va veni pentru tine

sau nu
ºi pleci din numele tãu

ºi numele tãu
rãmâne închis în dosare.

În câte feluri þi-e dat sã trãieºti.

Þi se dã sã alegi
dar nu þi se dã sã ºtii

care drum
dintre bine ºi rãu

þi-e destin.

Etat d’esprit

Tu dépends d’un OUI,
d’un état d’esprit qui n’est pas le tien.

Tu appuies tes pensées
sur l’instant à venir pour toi

ou bien non
et tu quittes ton nom

et ton nom
reste enfermé dans des dossiers.

Il te fut donné plusieurs façons de vivre.

Il te fut donné d’en avoir le choix
sans que tu saches pour autant

quel chemin
entre le bien et le mal

fait ton destin.

Întru tine

Profund,
sentimentul de tine,

venirea ta aici,
în sufletul meu,

e o binecuvântare
a faptului cã exiºti,
cã exist întru tine.

L’en-toi

Profond,
le sentiment que j’ai de toi,

et ta venue ici,
dans mon âme,

c’est  une bénédiction
du fait que tu existes,

que j’existe en toi et pour toi.

Traducere: Elena Ghiþã

The Sense

We have learnt to pass through time
silently

with years as a weight
carrying all the seas in our eyes

inside of a single trickled tear

but on a road not trodden yet
forgotten in the memory of a destiny

the glances will come back
and find the sense.

The Light

From the white street
through the snow of thoughts

from a window pane
inside a pane of a word

it has opened
from outside towards inside

the light
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Birth

You can be born
before your birth

just by your parents
idea on you

you can think
before your own thinking

by the power of intelligence
of the matter

but you cannot look
before looking inside you
through the foreign pane

of the word

Profoundly

How much of flight may kneel
down in birds

for wings
that cannot fly

out of too much silence
and too much sky.

How much of high may descend
down in the mountain

for rocks
that cannot fructify

out of too heavy magnificence.

How much of light may melt
down the lips
for giving birth

to a single word
for love.

Frame of Mind

To depend on a YES
on a frame of mind alien to you.

You lean your thoughts
on the second that will

come for you
or not

and you go out of your name
and your name

rests closed in some records.

So many ways to live were given to you.

You was given to take a choice
but you’re not given to know

which one of the ways
between good and evil

is your destiny.

In You

So deep
my feeling about you,

your coming here,
inside my heart

is a blessing
of the fact that you are
and that I am in you.

English version by Ada D. Cruceanu
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- Nu vreau sa iau prânzul
cu buldogul!

Elena îºi trage scaunul
aproape de cel al lui Victor, a
cãrui faþã se lumineazã. Îi atin-
ge buzele. Mosoare de ploaie
lovesc ferestrele  curbate.

- Trebuie Elena!
- N-are rost sã ne grãbim,

Victor. Una din duminicele
astea, aº vrea sã lenevesc în
pat. E ca oþelul afarã!

- Hai sã discutãm la rece!
Elena îºi adãposteºte  buclele
blonde sub braþul bronzat al
lui Victor.

- Sã fim realiºti! Nu vreau
sã merg nici in ruptul capului!
Nici într-un caz! Nu dupã dimi-
neaþa asta! Mã tot dirijeazã!
Cu hotarârile ei de guvernare
a casei! Elena se pierde în
ploverul lui din bumbac.

- Suntem faþã în faþã cu o
problemã serioasã! Încã o orã
pânã la prânz! Îi explorã ab-
sorbit rãdãcina nasului prin
ochelari.

- Te simt enervatã. Hai sã
considerãm situaþia cu mintea
limpede. Victor apucã biscui-
tele orfan rãmas în cutia din
carton de pe mãsuþa de toa-
letã ºi-l ronþãie cu poftã.

- Au! Cred ca mi-a cãzut
plomba.

- Victor, trezeºte-te la
realitate. Trebuie neapãrat sã
ne mutam. Cât se poate de
repede. Tropãie peste demni-
tatea noastrã. Nu vezi cum se

poartã cu Colonelul ca ºi cum
i-ar fi valet.

- Îmi dau perfect seama cã
trebuie sã luam imediat o
decizie, iubito.

- Victor, am ajuns dincolo
de cuvinte. Sã fim realiºti.
Trebuie sã scãpãm de aici. Sã
ne eliberãm de prânzul ei du-
minical! Ai privit-o cu atenþie?
Aratã ca un linþoliu în baso-
relief pe o stelã. Vocea Elenei
stranguleazã strâns aerul.

- ...un ou spart împrãºtiat
într-o capsulã a timpului... te
înþeleg perfect, Elena.

- Îi conectatã cu întreruperi.
Sã fim realiºti. Nu pot sã sar la
fiecare moft al ei, numai
pentru cã-i suntem chiriaºi! M-
am sãturat! Sunt prea obositã
la sfârºitul fiecãrei zile! Ce
sugerezi Victor?

- Problema este cã... sufe-
rim din lipsã de timp... dupã
orele nesfârºite..cu pacienþii
din spital! Sunt sigurã!... Sunt
convinsã cã vom gãsi ceva
potrivit.

- Victor, cu lipsa asta acutã
de locuinþe?... sã fie cel puþin
o camerã cu vedere la  grã-
dinã, într-o casã cu baie... un
loc unde sã putem dormi pânã
la prânz dumineca! Ca aici,
dar fãrã...

- Vreau sã-mi trãiesc viaþa
fãrã Doama Ghervescu! E po-
sesivã ºi mereu nemulþumitã!
Mã bagã în boale cu atâtea
amintiri întemniþate... Vorbele

Elenei i se coaguleazã în gât.
- Mã  bucur cã nu mi-a fost

directoare la liceu! Vreu sã
revin la Iaºi! Numai dacã nu
se pierde subit... astfel... vom
fi cu toþii feriþi... Privirea lui de
oþel îi arde tapetul.

- Nu vorbi aºa, Victor! Sun-
tem medici. Trebuie sã fim
înþelegãtori! Pretind ca nu te-
am auzit pronunþând aceste
cuvinte. Cand am mers la
baie dimineaþã, m-a încolþit pe
palier... Colonelul se lupta
deja cu maºina de gãtit, ca-
muflat strategic de o grãmadã
de prosoape de bucãtãrie, iar
un morman de crãtiþi i se ur-
cau în faþã ca o piramidã.

- Ea ne face sã ne simþim
consumaþi de vinã!

- Elena, Victor... Elena, Vic-
tor...! þipã strident o voce ca
glaspapirul de partea cealaltã
a uºii.

Un ciocanit greu reverbe-
reazã prelung.

- Elena, Victor... Coborâþi
imediat... este Colonelul!...
repede, repede... strigã glasul
apretat din spatele uºii din
stejar bine lustruite.

Elena ºi Victor tresar. Se
privesc vinovaþi. Ies din dor-
mitor ºi coboarã scãrile câte
douã odatã. Colonelul, lat pe
canapea, cu faþa hâitã, gâfâie
ca un câine de curse. Doam-
na Ghervescu îi freacã mâi-
nile ºi încheieturile.

- Repede Elena... ieºi în

După-amiază
de vară
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stradã ºi strigã o birjã! Ordonã
Victor.

- Domnule Colonel, unde vã
doare? Victor îi ia mâna stângã
ºi-i cautã pulsul.

- Îîîî... Colonelul se luptã sã
pronunþe, dar limba-i alunecã ºi
se dizolvã în dantura falsã.

- Domnule Colonel, mã au-
ziþi? Puteþi sã zambiþi, vã rog? Ii

cere Victor. Gura Colonelului
rãmâne rigidã, colþul buzelor
afundate spre stânga . Mintea-i
este înnãmolitã în vise muºcã-
toare despre vânãtoarea ursului,
un urs care se ascunde în
tufiºuri uriaºe. Viseazã?... des-

pre ursul, un urs al nopþii, de tip
arlechin pe care nu-l poate
vedea printre tufiºurile dese.
Parcã vine ºi se duce...într-un
vis despre cum sã vânezi ursul
dupã manualul inginerului silvic.
Viseazã un vis despre un vulpoi
prevestitor de rele? Sau este un
vis despre sfârºit?

Doamna Ghervescu nu mai

radiazã autoritate. Privirea-i
confuzã se deplaseazã de la
faþa Colonelului la cea a lui
Victor, ca ºi cum ar privi un film
mut. Se simte încordatã ºi
tulburatã. Fata ei este cizelatã
ca în marmurã. Se simte pusã în

prizã.
Elena aranjeazã perna pe

care Colonelul îºi odihneºte
capul fãrã vlagã, cu pielea infla-
matã. Îi scoate pantofii ºi-i ma-
seazã tãlpile pe când Victor îi
ridicã capul uºor ºi încearcã sã-
l facã sã înghitã o tabletã de
aspirinã. Ochii Colonelului rã-
mân închiºi abandonat condiþiei
sale.

- Ce-o fi cu birja? ªopteºte
Victor.

Corpul Colonelului se frã-
mântã în fermentaþie intensã
cand sufletul lui prins în cap-
canã evadeazã pe furiº în faþa
ochilor lor.

Doamna Ghervescu apucã ca
în gheare mâna Colonelului ºi
încearcã sã-i vorbeascã la ure-
che.

- Nu am puls! ªopteºte Victor.
- Doamna Ghervescu, îmi

pare rãu dar nu mai putem face
nimic pentru Domnul Colonel.
Îmi pare atât de rãu.

Cu inima chinuitã, Doamna
Ghervescu-ºi ridicã faþa unghiu-
larã spre Victor, respirã profund
ºi pronunþã cu glas egal.

- Viaþa Colonelului a fost or-
donatã în ore bine definite ºi
precise, ca feliile tãiate de un
curþit ascuþit. Scrisoarea pe care
a primit-o ieri este de vinã.

Spune aºa pe mãsurã ce se
calmeazã.

- Doamna Ghervescu, sã vã
fac o cafea sau un ceai? O în-
treabã Elena cu lacrimi în ochi.

- Dacã vrei, un ceai, te rog. Îi
rãspunde Doamna Ghervescu
cu faþa ca cizelatã în marmurã.

- Nu-l gãsiþi cã aratã foarte
bine?

Ploaia contamineazã vegeta-
þia grãdinii. Mesajul ei ud pãtrun-
de înãuntru prin uºile deschise
dinspre grãdinã ºi zãboveºte pe
parchetul din stejar.

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com



119

D Lestine iterare

C
O

N
ST

A
N

TI
N

 Z
Ã

R
N

ES
C

U
(R

O
M

Â
N

IA
)

I-am fost prezentat lui Î.P.S. Anania de cãtre
Marin Sorescu, în vara anului 1979, la Bucureºti,
când el tocmai se întorsese din Statele Unite. Apoi,
l-am reîntâlnit, avându-l printre noi, la Congresul
Uniunii Scriitorilor, din zilele de 3-5 iulie 1981, ºi
unde a fost ales, pentru întâia oarã, un preºedinte
din Þarã, în persoana redactorului-ºef al „TRIBU-
NEI”, distinsul romancier, dramaturg ºi scenarist
Dumitru Radu Popescu. BARTOLOMEU purta
veºminte „civile”: un costum bleumarin, în ape
delicate ºi fine; ºi, doar la cafea, fuma o þigarã
„Saint Moritz”, într-un grup de poeþi ºi publiciºti, toþi
olteni: Al. Oprea, Dinu Sãraru, Pompiliu Marcea,
Florea Firan, I.D. Sârbu.

Tocmai trecuse o sãptãmânã, de când termi-
nasem de scris Regina Iocasta, ºi se împlinise un
an de lansarea, la „Scrisul Românesc”, din Cra-
iova, a volumului „Aforismele ºi textele lui Brân-
cuºi”, pe care am putut sã i-l ofer, cu altã ocazie,
aºezând în autograf sintagma: „Brâncuºi – un
filosof, un înþelept, nu numai sculptor, cel mai im-
portant artist al Ortodoxiei”. În acele zile, împre-
unã, orã de orã, regretatul Bartolomeu îmi certifi-
case faptul cã, în voiajele sale, prin America, în
misiunea sa diplomatic-religioasã, reuºise sã vadã
peste 50, din operele lui Constantin Brâncuºi,
disipate în celebre colecþii, private sau de stat,
aparþinând unor muzee, ori universitãþi de peste
Ocean, precum cele din Philadelphia, New York,
Los Angeles, Washington.

În pauzele congresului scriitorilor, în „grãdina”
Casei Sadoveanu, mã rugase sã-i gãsesc un afo-
rism, privitor la „Masa tãcerii”, operã de care el se
simþise atras, special, ºi o vizitase, cât putuse de
des, la Târgu Jiu, încã din perioada „stãreþiei” sale,
la mãnãstirea Polovragi, în perioada rãzboiului.

(Aforismul acela ascundea, în el, taina cercului
– ºi a geometriei divine): „Acum, la bãtrâneþe,
spunea Brâncuºi, vãd cã, în fond, Masa tãcerii
este o altã, o nouã Cinã cea de tainã!... Linia
Mesei tãcerii vã sugereazã curbura închisã – care
adunã, uneºte ºi apropie!...”

Despre Atelierul sãu parizian, care îi era ºi
locuinþã, Brâncuºi a exprimat, cãtre P. Pandrea, o
metaforã sacrificialã, monasticã: „... am deschis o

biatã filialã a Mãnãstirii Tismana, aici, în Impasse
Ronssin, nr. 11...”. Aforismele, închinate Bunului
Dumnezeu, altfel, sunt printre cele mai memora-
bile ºi revelatorii, ce s-au spus vreodatã, în limba
românã. „...Divinitatea este pretutindeni! Este
chiar aici ºi putem cu toþii sã facem parte din ea!...
Trebuie doar sã ne înfrângem propriul eu ºi sã
înþelegem cã noi nu reprezentãm nimic, fãrã Dum-
nezeu!...”

„Iubeºte-L pe Dumnezeu!... Tu trebuie sã-L
iubeºti pe Dumnezeu cu acea credinþã cã, dacã îþi
va întinde cineva o bucatã de pâine otrãvitã, în
clipa în care o primeºti, ea sã fie purificatã de
Dumnezeu; Iar tu sã mãnânci pâinea cea
adevãratã ºi bunã!...

Morala rãmâne Religia Frumosului!
Sã creezi ca un Demiurg, sã porunceºti ca un

Rege!... Sã munceºti ca un sclav!”
*

În vara anului 1983, Valeriu Râpeanu i-a publi-
cat, dupã o aºteptare de doi ani, lui Î.P.S. Anania,
la Editura „Eminescu”, un volum de versuri, în care
poezia Masa lui Brâncuºi nu face doar o notã
aparte, ci e profundã ºi unicã, graþie unui melanj
„obscur”, „primitiv”: acela dintre „fondul nostru
nelatin (pãgân) ºi tainele sacre ale Credinþei
creºtine. În smerenia ºi umilinþa sa enigmaticã,
dupã ce ºi-a spãlat fraþii pe picioare, Isus e numit
„al treisprezecelea!...”. El, Cel ce rupe pâinea,
„muind-o într-un blid, cu o mânã albã ºi pururea
înfloritã!...” Ghicitoarea (s)pusã de Mântuitor, e o
predestinare; e de la Tatãl: „Cine(va) dintre voi
mã va trãda?...”. Printre cei ce greºesc e chiar
Petru, cãruia Isus îi va aminti al treilea cântat al
Cocoºului!... Iatã, unul dintre cei 13 (cifrã fati-
dicã) va pleca de la Cina cea tainicã ºi sfântã,
pentru 25 de arginþi – IUDA – ºi va fi gãsit, mai
târziu, atârnând sub o creangã de bãtrân mãslin...

„MASA LUI BRÂNCUªI”, cu cele 12 scaune
ale ei, interpretatã (ºi) ca masã „apostolicã”, e
scena misterului final, cu adiacenþe stranii, din
civilizaþia pietrei ºi lemnului, la poporul român: „La
noi, desãvârºirea nu se-adapã,/ Din cercul strâmb
ºi roata ºchioapã!... (...) O noapte grea venea, de
oare unde,/ ªi-n jurul mesei joase ºi rotunde,/ Pe

Î.P.S. ANANIA
ŞI

„MASA LUI BRÂNCUŞI”



scaune ne-am strâns/ Cu vechiul rost!... ªi locul Lui,
deodatã, n-a mai fost!...”

Când Î.P.S. Anania mi-a oferit volumul ANAM-
NEZE, am simþit, poate, pentru întâia datã, ecoul gân-
dirii (ºi înþelepciunea) brâncuºiene, privite de pãrinþii-
duhovnicii noºtri, o vibraþie unicã, sub aureola cuvân-
tului scris ºi tipãrit, nu numai a celui slujit oral. Sub
obedienþa-ascultarea lui Î.P.S. Bartolomeu i-am adãu-
gat, mai târziu, pe Calinic al Argeºului ºi Muscelului
(cu volumul sãu PACE ªI BUCURIE, LA BRÂNCUªI,
Editura Dacia, 2001), pe Nestor Vornicescu al Olteniei
ºi Noului Severin, precum ºi pe pãrintele GALERIU,
care a semnat în gazeta „COTIDIANUL” (1999) un
întreg studiu, închinat Aforismelor – „Gândirea lui
Brâncuºi ºi Ortodoxia”.

MASA LUI BRÂNCUªI rãmâne o bijuterie a expre-
sivitãþii literar-religioase; ºi chiar aº îndrãzni sã o
numesc o capodoperã – astãzi recitatã de ºcolari, pe
scenã; ºi am spus-o eu însumi pe de rost, punând-o în
circulaþia elitelor (preoþi, politicieni, brâncuºiologi,
scriitori), în 2005, la Mãnãstirea Polovragi, Gorj,
unde este pomenitã ºi omagiatã memoria lui Con-
stantin Brâncuºi, în faþa unui popor de creºtini (în
fiecare 16 martie a fiecãrui an).

Iatã miraculosul poem, ce ne lasã senzaþia cã s-a
aºternut, s-a scris singur, reluat, recitat, în întregime,
în nespusa sa, biblicã frumuseþe:

„Din treisprezece câþi eram la Cinã
Unu-a plecat ºi n-a mai vrut sã vinã –
Suflet pãros în cuget agurid

Cu noi muiase pâinea într-un blid,
Pãtrunsã-n miez ºi frântã ºi-mpãrþitã
De-o mânã albã, pururi-nfloritã.
Când ghicitoarea printre noi se puse,
Noi o-ncercam ºi numai el tãcuse,
Apoi s-a furiºat ca un rãspuns
La inima-ntrebãrii neajuns.

*
De ce-a plecat, de vreme ce gustase?
Semnu-ndoielii plânse ºi rãmase.
La noi desãvârºirea nu se-adapã
Din cercul ºtirb ºi toata ºchioapã.

O noapte grea venea de oareunde,
ªi-n jurul mesei joase ºi rotunde,
Pe scaune ne-am strâns cu vechiul rost
ªi locul Lui, deodatã, n-a mai fost.

O noapte grea se cuibãri-n unghere.
Ospãþul pietrei devenea tãcere!”

*
Ceva rãmâne, tot timpul, însã, ne-spus, ne-vãzut,

ne-numit, ne-numãrat, se vaietã vizionarul ANANIA,
în faþa poeziei epifanice a pietrelor rotunde ale lui
Constantin Brâncuºi: „În aºteptarea numãrului sfânt,/
Grãiam încet, plângeam, pe trepte sfinte,/ Înþelegând
cã norul de cuvinte/ Nu poate sã încapã/ în Cuvânt”.

Numele creºtinilor ºi vinul (ritualic) – „sângele
Domnului” – trezindu-se în fiecare primãvarã, în viþele-
nflorite, de pe dealuri, e datul ºi rânduiala ne-tãcerii,
ne-ºtirii ºi ne-uitãrii: „Ce nume ai?... Întreb ºi nu
rãspunzi./ Cuvintele trãiesc din amintire./ Cu fiece
uitare ºi neºtire,/ Eu sunt memoria vecilor fecunzi./ În
pivniþele negre, de sub iarbã/ Îºi doarme vinul greul
pãmântesc./ Dar când, pe dealuri, viþele-nfloresc,/
Tresare-n somn ºi-ncepe, iar, sã fiarbã!...”

E „bucurie curatã” – „pace ºi bucurie” – acest
pahar-pascal de împãrtãºanie, deasupra Mesei de
tainã a lui Constantin Brâncuºi, adunând, unind ºi
apropiind – pe toþi oamenii!...
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(Interviu Alexandru Cetãþeanu – Florentin Smarandache)

Românii cu care ne mândrim

- V-aþi scãldat în Cerna ºi în Olteþ?
F.S.: Toatã vara, când eram copil, mã bãlãceam în

apã. Ne scãldam, colegii de clasã sau prietenii de pe
aceeaºi stradã (cea care ducea la Stadion) în Olteþ la
locul numit „Râpã” (un mal abrupt, unde ne dãdeam în-
tâlnire) ºi la confluenþa Cernei cu Olteþul. Ultimul era ad-
mirabil pentru cã distingeam douã curente de apã care
se împreunau: unul cald ºi altul rece. Interviul cu Dvs.
este deosebit de celelalte, fiindcã aþi copilãrit în zona
mea, deci cunoaºteþi obiceiurile din Valea Olteþului. 

- Aºa este ºi mã bucur cã am respirat acelaºi aer
cu marele Florentin Smarandache!  ªtiþi ce e aia...
«burta vacii»?

F.S.: Uite cã nu ºtiu la ce vã referiþi! Mi-e îmi plãcea
ciorba de burtã, fierbinte, acriºoarã, cum o fãcea mama
pe aragaz.

- V-am prins...! Poate cã numai pe valea Peºenii
(acum i se spune Pesceana!) se numea aºa. Nu-
meam ”burta vacii” nisipul rãmas ca niºte mici ma-
luri dupã ce se retrãgeau apele, pe care îl bãteam cu
picioarele desculþe, pânã ce începea parcã sã tre-
mure, sã vibreze.  Ce ne amuza! Dar sã revin la
întrebãri... serioase. Aþi prins fâþe? Dar baboi?

F.S.: Am prins prin mâlul apei nisiparniþe, care ne
înþepau la degete. Am prins baboi cu mâna pe la rãgãlii,
unde se întâmpla sã ne cadã în mânã ºi câte o broascã,
sau mai rãu un ºarpe de apã... ªi-atunci ne speriam.

Dar pescuiam ºi cu plasa, în special la confluenþa râu-
rilor.

Nisiparniþele mici le frigeam cu unturã ºi întingeam
pâinea în tigaie ºi mâncam.

- Interesant, aºa fãceam ºi noi – dar le mai nu-
meam ºi fâþe. Vã plãcea sã vã duceþi pe deal?

F.S.: Ne duceam pe Dealul Craiovei dupã mure prin
„Rugii Popii” (aºa se numeau). Gãseam ºi fragi sãlba-
tici. Dealurile erau pline cu vii. Am locuit într-o zonã
viticolã. Toamna, dupã culesul viilor, mã duceam cu
amicul de clasã, Chesa, în via altoitã a lu’ Lisandru sau
la via Lintei ºi mai gãseam struguri sau boabe rãmase.
Strugurii altoiþi erau atunci o delicateþã pentru noi,
fiindcã în viile obiºnuite aveam numai novã, oloagã, sau
berbecel.

- De ”oloagã” ºi ”berbecel” nu îmi aduc aminte.
Pe dealurile care ”curg” de la Vâlcea spre Drãgã-
ºani, la Amãrãºti, aveam ca struguri nealtoiþi fraga
ºi terra.  Apoi mai era ºi un soi numit  ”o mie una” –
nici acum nu ºtiu care era diferenþa.  Aþi mers des-
culþ?

F.S.: Mereu. Pentru plãcerea de a-þi afunda picioa-
rele în pulberea finã a drumului ce ducea de la Stadion
la Râpã. ªi astãzi, când mã întorc acasã, îmi reiau
obiceiurile copilãriei. Apoi, umblatul desculþ este
sãnãtos prin contactul direct cu natura ºi prin masarea
tãlpilor picioarelor. Conform acupuncturii orientale în

Stimate domnule profesor, vã rog sã primiþi calde salutãri din Montreal! Sunteþi bine, în formã?
ªi eu.
Numele dumneavoastrã este cunoscut atât printre olteni, cât ºi printre americani, chinezi, ruºi, nemþi,

francezi, greci, italieni, sârbi, indieni ºi mulþi alþii. Cu cei care nu au auzit de dumneavoastrã, nu stau de
vorbã. Nici nu vã întreb cum de aþi devenit atât de cunoscut pe planetã. Aþi primit Medalia de Aur de la
Academia de ªtiinþe Telesio-Galilei din Anglia în anul 2010, Premiul Statului New Mexico la categoria
ªtiinþã ºi Matematicã în 2011, Premiul Academiei Române pentru ªtiinþe Tehnice în 2011, Doctor Honoris
Causa la Universitatea Jiaotong din Beijing (China) în 2011, iar Ipoteza Smarandache din 1972 care afirmã
cã nu existã o barierã a vitezei în univers a fost parþial demonstratã experimental de cãtre cercetãtorii de
la CERN în toamna anului 2011, când s-a arãtat cã neutrinii se deplaseazã cu o vitezã supraluminalã. Duº-
manii ºi invidioºii (dar ºi admiratorii) au aflat deja destule despre dumneavoastrã din multele interviuri pe
care le-aþi dat – douã publicate ºi în revista Destine Literare. Acum, eu vreau sã vã pun alt fel de întrebãri,
dar nu ºtiu cu ce sã încep… Gata, am gãsit!

Pe Valea Olteţului
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tãlpile picioarelor sunt terminali ai unor nervi reprezentând
diverse organe, ºi aceºtia trebuiesc excitaþi, învioraþi.

Apropo de fotbal, aveam ºi o echipã, numitã, þãrãnesc aº
zice, „Tractorul Bãlceºti”, la care eram mare chibiþ. Jucau pe
teren colegi sau prieteni de-ai mei: Sabin al lu’ Ghiu, Pleºa,
Cireaºã, al lu’ Burlan, Mimi Piciu, Nea Sandi, iar portar era
Titi lu’ Bonea.

Mi-amintesc cum stãteam pe-un maidan ºi fãceam ga-
lerie, iar Puica lu’ Uliu, o vecinã, striga în gura mare: Hai
Tractoru’! Hai bã!

Tractorul se mai împotmolea el, dar o lua iar din loc. Jucau
cu celelalte echipe «agricole» din Irimeºti, Lãdeºti, Mãciuca...

- Ce nume dragi mie aþi amintit! De la Mãciuca la Amã-
rãºti nu trebuiau strãbãtute decât trei sate – Creþeni,
Nemoiu ºi Guºoeni. Sau puteam trece peste dealuri,
direct. Aþi avut capre, oi, vaci, pisici ºi cãþei prieteni?

F.S.: Am avut capre, care fãtau înainte de Paºti, ºi tãiam
câte un ied de Paºti (Nea Sabin al lu’ Lupu tãia capre ºi
porci prin comunã), ºi fãcea mama drob de ficat. Am avut ºi
vaci când eram mic, dar deveniserã greu de dus la pãscut.
Caprele erau mai economicoase, mai ales cã se înþele-
seserã oamenii în sat sã le dea în pãzalã. La început fãceau
cu rândul, o zi un om, o zi altul cu toate caprele satului pe
izlaz. Apoi s-a gãsit o femeie, þaþa Lenþa lu’ Savu, care lua
caprele dimineaþa ºi le aducea seara. 

Pisici ºi câini -  permanent. Când erau în cãlduri, era nuntã
prin curte de câini, sau miorlãituri ºi svârcoliri de mârlani. Fãta
când cãþeaua când pisica! Cãþeii erau plini de purici ºi dãdeam
cu «dedeteu» pe ei. ªi pisica îºi ascundea pisicuþii prin fânãrie.
Când se mãreau, îi dãdeam pe toþi la lume, în sat.

Ultimii câini pe care mi-i aduc aminte, Felix ºi Luºa, mer-
geau dupã noi un kilometru sau doi pânã la Olteþ. Ne-mpie-
decam de ei pe cãrare... Animale credincioase, bucuroase.
Te recunoºteau ºi dacã veneai rar acasã, la câþiva ani (cum
plecasem eu în lumea largã!). Vremuri pastorale, fru-
moase... trecute...

- Aºa este. Aþi fost dupã bureþi iuþi, vãcãruºi, creiþe ºi
bivolani?

F.S.: Am fost dupã mânãtãrgi prin pãdure, iar din izlaz
culegeam macriº acru ºi-l mâncam. Din bãlþile Olteþului
alegeam cu o strecurãtoare lintea, pe care o amestecam cu
mãlai ºi o dãdeam la raþe – hãlpãiau raþele lacome pânã se
umflau! Din terenul cu porumbi pe care-l avea familia mea
în Valea Olteþului, dupã ce mã rãcoream la apã, culegeam
buruieni pentru porc. În fiecare an creºteam un porc mare,
rasa Marele Alb (adicã mai multã pecie decât grãsime) pe
care-l tãiam de Crãciun, îl puneam la afumat în vatrã, iar
pecia ºi trandafirii le bãgam la gãleata cu unturã... ºi ne
þinea tot anul cu carne.

- Aþi furat vreodatã ouã sã le duceþi la «coope-
rativã»?

F.S.: Nu era CAP-ul lângã mine, ci în jos, spre Oteteliº.
Dar, când mergeam la Zãtreni la mamare ºi tata-mare din
partea mamei, jucându-mã cu veriºorii prin livadã ºi prin
iarba care ne trecea de genunchi gãseam ouã de la gãinile
colectivului.

- V-a bãtut vreodatã învãþãtorul?
F.S.: Nu. Eram elev silitor, liniºtit. Mereu premiant.
- Ce prostii aþi fãcut pe la Bãlceºti?
F.S.: Aveam „rãzboaie” între noi. Ne bãteam „ãi de la

vale pe ãi de la deal”... cu pietre, cu nuiele... Dar ºi la fotbal,
jucam „ãi de la vale contra ãlor de la deal”... Chiar ºi la oinã,

dar mai rar. Oina era, de fapt, mai mult sã ne lovim cu mingii
mici unii pe alþii. Baseball-ul american s-a inspirat din oina
româneascã.

Exista o bisericã în centrul Bãlceºtiului, începutã de
Popa Turturea, dar neterminatã fiindcã regimul de atunci nu
i-a dat voie. Abia mai târziu, eram eu licean, alt popã numit
Rãdulescu a finisat construcþia cu bani de la oamenii din
comunã – la care ºi familia mea a contribuit. Acolo ne jucam
”De-a Rãzboiul”: ne împãrþeam în douã armate inamice ºi
ne ascundeam prin bãlãriile din afara sau dinãuntrul bise-
ricii, ori ne cãþãram pe ziduri, ne piteam prin unghere... ªi
care vedea primul un inamic trebuia repede sã strige, de
exemplu „Pac, Pondoc!” (adicã te-am ochit, Pondoc – Pon-
doc fiind numele unuia dintre inamici -, eºti mort, ieºi din
joc). Aveam toþi porecle; erau mai descriptive, mai plastice
decât numele din certificatele de naºtere... Bigioc, Beca,
Geonea, Bãsãnãu, Piciu, Pondoc, Boros, Dâmbiri, Cost,
Cocoº, Cârna, Chesa, Þãndãricã, Birlic, Puiaþã, ai lu’
Cioabã, ai lu’ Rusu, al lu’ Neamþu, al lu’ Mãmãligã, ai lu’
Covrig, al lu’ Ghivent etc.

Mai jucam Picioroanga (stãteam culcaþi sau în fund ºi
unul, în picioare, trebuia sã ne loveascã cu mingea la cap,
mâini sau burtã/spate – nu aveam voie sã ne apãrãm decât
cu picioarele, de unde ºi denumirea jocului), Lipa (cu
pietrele pe scãri), þãrile (eu mereu îmi alegeam Franþa), ºi
Fotbal de Masã (cu nasturi, sau cu monezi).

La Zãtreni ne jucam De-a Pituluºul: unul se strângea la
ochi iar ceilalþi se pitulau prin jur. Cel care trebuia sã-i caute
pe ceilalþi striga: Gata? Gata? / Cine nu e gata / Îl iau cu
lopata. / Un, doi, trei / Pleacã lupul dupã ei!

ªi venea sã ne gãseascã. Pe care-l gãsea primul, se
fãcea el „lup”.

- Fantastic! Simpla, dar frumoasa copilãrie aþi (am)
trãit. Pe la Bulzeºtii lui Sorescu aþi fost?

F.S.: De fiecare datã treceam cu rabla de autobuz, me-
reu aglomeratã, care scotea numai fum ºi praf, prin Bulzeºti
când mã duceam sau veneam de la Craiova spre Bãlceºti.
Sorescu ºi menþioneazã într-un volum din „La lilieci”: „Trece
rata de Bãlceºti plinã ochi” (citat din memorie).

- Cât de mult iubiþi locurile natale?
F.S.: Enorm... Permanent imaginile de atunci mã urmau

prin toate periplurile mele peste mãri ºi þãri.  Când eºti de-
parte, atunci te simþi mai atras de locurile mirifice ale copi-
lãriei.

- Când v-a venit prima datã ideea de a pleca în lumea
largã? 

F.S.: Dupã facultate, când încercam sã public lucrãri ori
sã prezint lucrãri la conferinþe internaþionale ºi... bineînþeles
nu puteam pleca. Aºa erau timpurile...

- Cântaþi “M-a fãcut mama oltean”? Care variantã,
cea fãcutã de dumneavoastrã sau cea clasicã?

F.S.: Amândouã. Dar, pentru cei care nu cunosc „Imnul
Olteanului-American”, haideþi sã-l redãm în întregime (de pe
coperta ultimã a volumului „Emigrant la Infinit”) pentru citi-
torii revistei dvs.!

- Grozav imnul! Ce vã place sã faceþi mai mult în
timpul liber (dacã aveþi) în fascinantul stat al misterelor
- New Mexico? 

FS: Sã meditez... Sã descoper câte o teoremã nouã, sau
sã inventez o teorie unificatoare în mai multe domenii.

- Dacã ar fi sã alegeþi (când veþi ieºi la pensie) între
o insulã liniºtitã în Pacific ºi comuna natalã dintre dea-



lurile Olteniei (Bãlceºti), ce aþi alege?
FS: Aº alege oamenii mei, tradiþiile mele, locurile mele...

deºi acum s-au cam schimbat: lumea a devenit mai rea,
ocupatã mai mult de material decât de spiritual... Este o
goanã permanentã dupã bani...

- Aºa este, din nefericire. Iar apele limpezi din râurile
magice de odinioarã au devenit canale colectoare de
gunoaie. Pãcat! Ce proiecte literare aveþi pentru viitor?

FS: Îmi doresc sã scriu odatã Epopeea Bãlceºtiului meu
drag, cu nãzbâtiile pe care le fãceam ca puºtani iar mai târ-
ziu ca adolescenþi... Mici episoade am aºternut pe carne-
þelul meu; dacã vã intereseazã, le pot încredinþa Destinelor
Literare, dar sunt în formã olografã.

- Sigur cã ne intereseazã. Le aºteptãm cu drag, când
se va putea, ºtim cât sunteþi de ocupat. Poate când veþi
preda în China, vara aceasta, veþi avea mai mult timp.
Noi, cei de la Destine Literare, vã iubim, vã admirãm
nespus ºi vã mulþumim cã aþi rãspuns la întrebãrile
noastre ciudate.  Aºa, ca între olteni… 

Vã dorim mari succese - ºi în ºtiinþã ºi în literaturã! 

P.S. În momentul când revedem acest interviu înainte de
publicare, profesorul Smarandache se aflã în China, la Univer-
sitatea din Goangzhou, invitat pentru trei luni. Îi urãm mult suc-
ces în þara lui Confucius!

Redacþia DL
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au fost expuºi la nenumãrate încercãri de manipulare din partea guvernelor care s-au
perindat la conducerea þãrii. Azi, asistãm, din pãcate, la o nouã tentativã de a folosi în
scopuri partizane milioanele de români care au pãrãsit þara în cãutarea unei vieþi normale,
pe care nu au putut sã o gãseascã în þara de origine. Libertatea de a alege locul  în care o
persoanã doreºte sã trãiascã este fundamentalã, de aceea încercãrile guvernelor din
România de a culpabiliza milioanele de români emigraþi nu contribuie în niciun fel la
stabilirea unui raport de normalitate între românii din þarã ºi cei din afarã. Însuºi statutul de
“cetãþean român cu domiciliul în strãinãtate” menþionat pe paºaport, moºtenit de pe vremea
regimului comunist ºi inexistent în þãrile democratice dovedeºte cel puþin indiferenþa vizavi
de cei care contribuie consistent, an de an, la un anumit echilibru al economiei româneºti.

Încercarea de a elimina de pe listele electorale a unui numãr important de cetãþeni
români cu drept de vot ne îngrijoreazã, mai ales cã  aceastã acþiune se desfãºoarã  într-un
mod empiric ºi lipsit de legalitate, de aceea AJMRP propune urmãtoarele:

1. Eliminarea menþiunii de cetãþean român cu domiciliul în strãinãtate (CRDS) din
paºaport;

2. Elaborarea listelor electorale în colaborare cu asociaþiile ºi organizaþiile românilor din
afara þãrii;

3. Implementarea unui sistem informatic de verificare a CNP-urilor persoanelor care au
votat în vederea eliminãrii votului dublu;

4. Crearea unui minister al românilor de pretutindeni în conducerea cãruia sã fie
implicate persoane emigrate ºi nu reprezentanþi din þarã care nu pot avea o imagine clarã
a problemelor reale cu care se confrunta cetãþenii români din afara þãrii;

5. Candidaþii pentru Circumscripþia 43 - Diaspora (deputaþi ºi senatori) sã aibã, cel puþin,
ultimii cinci ani trãiþi, efectiv, în þãrile unde candideazã. Astfel vor fi în mãsurã sã cunoascã
mai bine problemele comunitãþilor de români.

AJMRP este o organizaþie non-guvernamentalã, imparþialã din punct de vedere politic,
care reuneºte peste 60 de jurnaliºti de origine românã din întreaga lume, cu sediul la
Montreal, Canada.

ASOCIAŢIA MASS-MEDIA
ŞI A JURNALIŞTILOR
DE LIMBĂ ROMÂNĂ
DE PRETUTINDENI

Comunicat de presã



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.

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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