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Tot astfel când al nostru dor

Pieri în noapte-adâncă,

Lumina stinsului amor

Ne urmăreşte încă.

Icoana stelei ce-a murit

Încet pe cer se suie:

Era pe când nu s-a zărit,

Azi o vedem, şi nu e.

Poate de mult s-a stins în drum

În depărtări albastre,

Iar raza ei abia acum

Luci vederii noastre,

La steaua care-a răsărit

E-o cale-atât de lungă,

Că mii de ani i-au trebuit

Luminii să ne-ajungă.

La steaua

Mihai EMINESCU
15.01.1850 – 15.06.1889
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Le-am mai povestit atunci despre cum este să vorbești despre el în 

Filolog și scriitor deopotrivă, am fost, deci, rugată să vorbesc despre 
simbolul sufletului românesc. În locul datelor ce pot fi găsite în pagini 
reale, ori virtuale, eu am ales să mărturisesc despre ce înseamnă 
pentru mine, Luceafărul poeziei noastre, acum (sau mai ales acum), 
când trăiesc printre oameni care, majoritatea, nu au auzit acest nume. 

Încercam să explic asta, acum câțiva ani în urmă, într-o duminică de 
ianuarie, la finalul liturghiei, când cineva s-a gândit că noi, cei care am 
învățat la școală despre el, trebuie să ne aducem aminte de poetul 
nepereche, măcar la datele ce marchează nașterea și moartea sa, iar 
copiii care s-au născut pe alte plaiuri și în alte culturi trebuie și ei să nu 
fie străini de uriașa zestre genetică pe care o reprezintă pentru noi, 
Eminescu. 

E greu să îl simți pe Eminescu fără să fi văzut vreodată colțul de rai 
unde s-a născut el, dacă tu însuți nu te-ai născut pe plaiurile mioritice 
și nu ai ascultat niciodată izvorul povestind despre flori albastre și 
codri de aramă, dacă luceafărul este doar o stea pe cer, iar istoria unui 
popor, doar cifre și locuri enumerate pe pagini de cărți. 

Eminescu este mai mult decât doar un nume. Este mai mult decât un simbol, dacă adăugăm și prenumele 
Mihai. Așa cum „dor” sau „acasă”, Eminescu este un sentiment. 

Așadar, EMINESCU. ÎNTOTDEAUNA EMINESCU

O altă promisiune pe care mă oblig cu dragoste să o onorez este aceea ca, de acum înainte, în fiecare număr 
al revistei al cărei redactor-șef sunt, cea pe care o citiți acum, să existe măcar o pagină semnată de cel pe care 
îl consider garanția supraviețuirii spiritului românesc.

Cum, pe măsură ce mă lăsam purtată de amintiri și trăiri, se 
mărea numărul lucrurilor pe care doream să le împărtășesc, a 
trebuit să renunț la unele dintre ele, pentru ca intervenția mea să se încadreze în timpul cerut. Poate fi urmărită, 
alături de celelalte interesante participări, pe pagina UZP.org.ro./Seratele Eminescu, jurnalistul, din 11 mai 
2020. Pe acea pagină de internet pe care vă sfătuiesc să o accesați măcar din când în când, veți putea citi 
lucruri interesante, veți fi puși față în față cu evenimente și atitudini despre care e bine să aveți știință. 
Semnează ziariști profesioniști, care își respectă nu doar meseria, dar și pe ei înșiși și astfel, pe cei cărora li se 
adresează. Cum revista „Destine literare” se bucură de auspiciile UZPR, începând cu acest număr, distinsul 
critic, profesor univ. Ion Haineș, ne va prezenta o succintă listă a ultimelor evenimente ale Uniunii căreia, la 
rândul dânsului îi aparține.

Nevrând să mă pierd în prea multe cuvinte, am scris și am citit 
gândurile mele puse sub semnul versului „Nu credeam să-
nvăţ a muri vrodată”.

Emoționată, m-am apucat să meditez la această neașteptată 
provocare. 

Domnul Doru Dinu Glăvan anunța ideea de a realiza online o 
altă „Serata Eminescu, jurnalistul”, eveniment ce se 
organizează lunar, deja de 7 ani, de data aceasta cu 
participarea celor din diasporă. Ni se cerea ca în câteva minute 
să spunem cum îl simțim pe Eminescu, acolo unde trăim acum, 
ce se întâmplă în comunitatea din care facem parte, ce cărți 
semnate de poetul național se mai găsesc în preajma noastră, 
în general ce mai înseamnă Eminescu pentru noi?

Undeva la începutul lunii mai, mă aștepta în cutia poștală 
virtuală a computerului meu un mesaj venit de la președintele 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, a cărei membră 
sunt.

T.R.

T.R.
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redactor șef • membru UZPR
Dana OPRIȚĂ

Dar, mai presus de orice, îți MULȚUMIM ȚIE, MIHAI EMINESCU.
MULȚUMIM, MIRON MANEGA. 
MULȚUMIM DORU DINU GLĂVAN, 
MULȚUMIM U.Z.P.R., 
Cred că mulți mi se vor alătura atunci când voi rosti: 

Reverență în fața celor care au inițiat „Seratele Eminescu, jurnalistul” și pentru încăpățânarea cu care 
continuă să ne surprindă.

Când o să înțelegem că nu este nevoie să așteptăm filele din calendarul lumesc ce marchează datele nașterii 
și morții lui ca să ne amintim de el? În fiecare zi ar trebui să existe un moment, în care glasul gândurilor să nu 
tacă, ci să ne lege cu flacăra unei lumânări aprinse întru sufletul lui. Mărturisesc, mie mi se întâmplă.

Slava Domnului că, măcar în țară, mai există oameni luminați, care consideră o datorie de onoare să 
respecte și să păstreze la loc de cinste personalitatea magică a celui care a trăit în acel timp al Universului, care 
nu are limite și nu poate fi despărțit în trecut-prezent și viitor. Poate de aceea Eminescu este atât de actual, atât 
de proaspăt, atât de adevărat. 

Astfel încât, ideea de a ne întreba pe noi, cei din diasporă, cum îl simțim pe Eminescu, dacă el există în jurul 
nostru sau mai este în noi, mi s-a părut o provocare necesară și, cu orice risc, cred că este binevenită.

Sper din tot sufletul că nu a devenit regulă, aceea de a se folosi numele Luceafărului poeziei românești în mai 
orice situație, pentru a dovedi că îți iubești țara de unde ai venit și îți mai amintești de nu puținele ei valorile 
culturale. Și nu vorbesc doar despre Cenaclurile care îi poartă numele, de multe ori doar ca o obligație, ce sună 
fals tocmai de aceea, în care nu i se citește nici măcar un poem, măcar din când în când sau nu se pomenește 
altceva nimic despre ce este Eminescu pentru cultura română, iar, dacă ar fi cu adevărat cunoscut în lume (așa 
cum merită și cum are toate datele), pentru cea a Universului.

Sigur, eu am vorbit despre ce știu, ce simt, ce văd că se întâmplă în comunitatea românească din partea de 
S.U.A. unde mă aflu eu. Sper din tot sufletul că lucrurile stau altfel în alte locuri din această mare țară. Știu sigur 
că da, măcar în acel oraș cât o miniplanetă, numit, lumește, New York City, unde se întâmplă să existe un 
intelectual de excepție, preotul-poet Theodor Damian.

Cărți? Cele aduse de acasă. Dacă. Iar internetul, înlocuitorul lor, e folosit pentru alte „navigări”. Ceva util, de 
care e nevoie, nu pentru a căuta și a citi ce a scris un autor din secole trecute, de care cei din țara unde ai 
imigrat, repet, abia dacă au auzit… Copiii, nu numai, dar mai ales ei, chiar dacă născuți pe un tărâm de adopție, 
însă cu părinți veniți din alte zări, fac tot ce le stă în putință să fie asemeni colegilor/prietenilor lor de aici, chiar 
dacă acel comportament nu întotdeauna rimează cu propria lor simțire. Nu vor să fie ei înșiși, vor doar să fie ca 
ceilalți, să facă parte din comunitatea unde se află acum. Nimic rău în asta, doar că mie mi se pare trist să crezi 
că uitându-ți, poate chiar negându-ți rădăcinile, vei fi altcineva. Așadar, cum i-ar putea ajuta Eminescu?, spun 
ei.

Am crezut că doar nu știu eu, venită mai de curând decât majoritatea dintre ei, așadar, am întrebat – nu, din 
păcate nimeni nu s-a mai gândit că trebuie să ne amintim de Eminescu. Dacă nu public, poate doar între 
prieteni, poate cu noi înșine? Am întrebat din nou. Am sperat. Cu o sinceritate nemascată, cu părere de rău, 
însă, cei întrebați mi-au mărturisit că nici măcar nu au mai deschis acel volum pe care l-au adus cu ei atunci 
când s-au desprins de țara de baștină, ca pe un martor al nedezrădăcinării: Mihai Eminescu – „Poezii”. Nici cu 
copiii nu au mai poposit pe vreo pagină de orice creație eminesciană. Ei, măcar au auzit de acest nume. Și cam 
atât, se pare.

De la acel moment magic – a-l aminti pe Eminescu în fața unui altar real / acolo unde îi și este locul – au trecut 
ani buni. Nimic altceva nu s-a mai întâmplat în mica noastră comunitate din zona Capitalei Raleigh, Carolina de 
Nord.

fiecare zi, uneori, fiindcă ești, ca mine, realizator de emisiuni la departamentul TV România Internațional sau la 
Redacția Cultural unde, printre altele, am creat emisiunea Poesis, la care Eminescu era invitat de onoare… 
Cât de des era cu putință, mă întorceam la poemele acelea care, cu orice altă interpretare par noi, fiindcă este 
adus un nou sens. Iar când vorbim de actori-prieteni precum hipertalentata și sensibila Maria Ploae, înțelegem 
de ce casetele cu montajele Eminescu, erau vizionate și revizionate în redacție, nu doar după, dar și înainte de 
a fi difuzate. Datorită unui om de talia lui Iosif Sava, în calitatea lui de redactor-șef al redacției „Cultural” și de 
infinit iubitor de Eminescu, în Arhiva Televiziunii publice există (ar trebui să se păstreze pentru totdeauna, 
fiindcă a fost folosită o peliculă specială) integrala Scrisorilor, în interpretarea admirabilei Leopoldina Bălănuță.



7

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M

Rubrică de prof. univ. dr. Ion HAINEȘ
membru UZPR

Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din România

6. Duminică, 28 iunie 2020: Au fost acordate premiile 
UZPR/2019 „ACTA NON VERBA", promovarea 
Centenarului Uniunii în mediul ONLINE, presa 
scrisă, radio, TV și diverse publicații precum și 
marcarea Zilei Ziaristului Român. Secțiunea 
PUBLICAȚII, REVISTE, CARTE - Cornel Cepariu, 
Ștefan Radu, Victor Eugen Mihai, Ana-Cristin 
Popescu, Dumitru Buțoi; secțiunea PRESĂ 
SCRISĂ - Miron Manega, Dumitru Țimermann, 
Vasile Vulpașu, Livia Ciupercă; Secțiunea 
TELEVIZIUNE - Nicolae Dinescu, Sorin Burtea, 
Petru Frățilă; Secțiunea ONLINE - Șerban Cionoff, 
Al. Florin Țene, Secțiunea DIASPORA - Alexandru 

5. La 15 iunie 2020, la Ambasada Repubicii China din 
București, a avut loc o nouă întâlnire la nivel înalt 
între conducerea UZPR și Excelența Sa, doamna 
Ziang Yu. S-a semnat un protocol privind 
colaborarea UZPR cu o structură similară a breslei 
jurnaliștilor din China. 

4. Luni, 8 iunie 2020: Seratele „Eminescu, 
jurnalistul” ONLINE. S-au acordat premiile 
„Eminescu, jurnalistul” lui Florin Gheorghe, 
Victor Roncea, Teodor Codreanu, Emilian Marcu. 
Moderatori-Mariana Păduraru, Miron Manega. 
Producător: Doru Dinu Glăvan, președintele 
UZPR.

3. 18 mai 2020: A apărut Nr.1 al Revistei UZPR.

2. Luni, 11 mai 2020: Seratele „Eminescu, 
jurnalistul", ONLINE  participă români din 
diaspora: Theodor Damian, Dana Opriță (SUA), 
Dan Toma Dulciu, Daniela și Constantin Gumann 
(Austria), J.S, Virsta (Italia). Moderatori: Miron 
Manega, Mariana Păduraru. Producător: D.D. 
Glăvan, președintele UZPR

1. Luni, 13 aprilie 2020: Seratele „Eminescu, 
jurnalistul", ONLINE cu Miron Manega, prof. 
univ.dr. Ioan N. Roșca, evocare Mihai Diaconescu, 
prof. univ. dr. Ion Haineș despre Tudor Arghezi, 
ziaristul, poeta Mariana Păduraru, Daniela și 
Constantin Gumann, scriitori, membri UZPR din 
diaspora (Austria). Moderator-Doru Dinu Glăvan, 
președintele UZPR.

EVENIMENTE UZPR, 
lunile: APRILIE –MAI – IUNIE, 2020

• Corneliu Vlad - Cavalerii noilor Apocalipse

• Daniela Gumann - O viață într-o jumătate de veac

• Daniela Gumann - Israel, am scăpat și de data 
aceasta!

• Lică Pavel -  Aripi de foc

9. iunie 2020: A apărut Revista „Cronica Timpului", 
Nr. 65

8. iulie 2020: A apărut Nr. 2 al revistei UZPR 

7. Duminică, 5 iulie 2020, Seratele „Eminescu, 
jurnalistul”: S-au acordat premiile Eminescu, 
ziaristul următorilor: Acad. Alexandru Surdu, 
Constantin Barbu, Mircea Coloșenco, Ion Spânu, 
Nicolae Danciu. În premieră, premiile „Mătrăguna", 
acordate unor detractori ai lui Eminescu: Horia 
Roman Patapievici, Mircea Cărtărescu, Dan Alexe, 
Lucian Boia, Cristian Tudor Popescu, Ioana Bot. 

Cetățeanu, Mircea Popi, Daniela Gumann, Dan 
Toma Dulciu, Theodor Damian; Secțiunea 
Jurnalism Foto - Virgiliu Jiefghie, Florin Eșanu.

10. iunie 2020: A apărut Revista „Certitudinea" 

• Lică Pavel - Făcătorii de minuni

• Ecaterina Chifu - Noi Doi

• Ștefan Melinte - Puterea persuasiunii

• Constantin Stroe - Scrisori pe vânt

• Neagu Udroiu - Jurnalismul, vol. I, Jurnalismul, 
vol. II

Apariții la Editura UZPR: 

11. 11 iulie 2020: Adunare Generală a UZPR. Doru 
Dinu Glăvan a fost reales Președinte al UZPR, 
pe următorii patru ani (2020-2024). Conducerea 
UZPR a intrat într-o nouă eră. 

• Viorica Nicolescu - Comunicarea non-verbală

• Ana-Cristina Popescu - Contraste

• Ștefan Melinte - Putere și persuasiune

• Antonela Stoica - Perfect 10

• Nicolae Rotaru - Rudele de sânge
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Dana OPRIÞÃ

Passionaria Stoicescu: Mulțumesc 
pentru invitația de a răspunde 
acestor întrebări. Iată că interviul pe 
care l-am visat să aibă loc pe 
vremea când erai redactor la 
Televiziunea Română, se întâmplă 
azi, în „Destine Literare”, revistă 

Poetă, prozatoare, scriitoare de literatură 
pentru copii, traducătoare, membră a Uniunii 
Scriitorilor din România (din 1976), Filiala 
Poezie. Are 73 de cărţi personale apărute, din 
care 22 de poezie, 9 de proză, 42 de literatură 
pentru copii şi peste 40 volume de poezie, 
proză, dramaturgie, traduceri (în colaborare) 
din limbile rusă și polonă. De-a lungul anilor, a 
fost distinsă cu numeroase premii, tradusă în 
numeroase limbi, a reprezentat România cu 
stand personal (25 cărţi) la Târgul Interna-
ţional de Carte pentru Copii şi Tineret de la 
Bologna, Italia (2011), prezentă în manualele 
școlare, clasele 1, 2, 3, 4, 5, cu poezie și proză, 
dar și cu caligrame, Cetăţean de Onoare al 
municipiilor Buzău şi Râmnicu Sărat. Pasiuni: 
muzică (vocală și muzicuță), dans, grafică, 
pictură. Unele din coperțile cărţilor sale sau 
ale scriitorilor traduşi sunt creaţie proprie.

Dana Opriță: CV-ul, impresionant, vorbește despre 
realizările și succesul talentatei scriitoare care 
sunteți, la finalul orelor de singurătate, de trudă, de 
harță cu literele ce nu alcătuiesc întotdeauna 
cuvântul dorit…

Însă cum, oare, se vede pe ea 
însăși scriitoarea care a dat multe, 
foarte multe interviuri, dar rar 
vorbește despre ea însăși? Sigur, în 
fiecare pagină scrisă, tipărită, 
lăsăm o parte din noi. Și totuși, vă 
cer îngăduința de a plusa. Prin 
urmare, cine sunteți dvs., doamnă 
Passionaria Stoicescu?

redactor-ºef

generoasă care mi-a publicat poezie, proză, 
literatură pentru copii, traduceri. Apreciez noul 
format al revistei, cu noi rubrici, cu autori înzestrați 
literar, unii dintre ei adevărați mesageri ai scrisului 
și ai românismului, oriunde s-ar afla pe glob. 

Dar într-un poem dintr-o carte pentru cei mari, mă 
apăr, „acuzându-mă”: „Eu sunt 
prea multe existând odată/ să te 
păstrez statornic pentru una…” 
(„Fără de pierdere ca o iubire”), 
iar în altul, umilă, declar:„Nu sunt 
Dumnezeu,/ ci doar fărâmă din 
el…”, („Apa sâmbetei”) în timp ce 
într-altul trufesc:„Ascunsă-n cerul 
de sub geană/ trec pe pământ 
nepământeană…/ Când și de cer 
mă plictisesc,/ mă-ntorc în lume să 
greșesc…” („Cușca de aer”).

Să vorbesc despre mine, adică să scriu, o tot fac 
din 1971, când am debutat cu o carte de literatură 
pentru copii. În decembrie 2019, la lansarea celei 
de a 42-a cărți pentru cei mici, spuneam așa: „Cine 
sunt,/ am rămas /și continui să fiu?/ Învățătoarea, / 
profesoara de limba română,/ redactoarea,/ 
scriitoarea cu pixul zglobiu!/ Scriu, / pentru voi, 
dragi copii,/ scriu,/ despre joacă și viață,/ despre 
cărți și lumina lor/ răzbătătoare prin ceață…/ Spre 
iarnă mă-ndrept/ chiar dacă născută-n April…/ Cine 
sunt?/ Un copil mai bătrân, / dar cu sufletul viu/ și 
de-a voastră rămân si mă simt…/ Un copil!” Și 
rămân așa în „jocul serios” al scrisului pentru cei 
mici.

CV-ul meu, impresionant pentru unii, nu i-a 
satisfăcut pe alții. Am citit cu mâhnire într-un 
dicționar de literatură română contemporană, că 
„aș fi scris de toate, dar n-am scris nimic”… 

Într-un alt volum, „Reverberata”, 
în care toate titlurile poemelor sunt 
verbe așezate în ordine alfabetică, 
se repetă două: „exist” și „greșesc”. 
Adică poetul există dublu față de 

Passionaria STOICESCU

T.R.
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Abia următorul volum, „Cartea jocurilor”, a fost 
dedicat fiului meu, Alin, și inspirat din jocurile lui, dar 
și ale celorlalți copii. E adevărat, ca mamă 
scriitoare am avut șansa ca năzdrăvăniile fiului 
meu să mă inspire și să îi datorez câteva cărți, dar 
nu 15, cum i-am scris și dedicat fiicei lui, nepoata 
mea, Miruna. Ca un cărturar ce sunt, marea mea 
bucurie nu a fost că le-am dedicat lor cărți de poezie 
și proză, ci că ei, la rândul lor, s-au dedicat cărții și 
sunt amândoi filologi. 

Ultima carte pentru cei mici apărută anul trecut, 
„O băbuță și un moș”, a fost un dar de Crăciun 
pentru copiii merituoși, așteptând Sărbătoarea 
Nașterii Domnului, băbuța fiind Iarna, iar moșul, 
Moș Crăciun, cu întâmplări nostime legate de ei.

Buzăului, o „școală a școlilor”, lumea cea mică a 
copiilor a însemnat lumea cea mare. Cartea a fost 
scrisă pentru primii mei copii școlari, niște 
prichindei de clasa întâi dintr-o comună de lângă 
Râmnicu Sărat. 

P.S.: Animăluțele de companie țin de „plusființa” 
noastră. Când simți nevoia afecțiunii sau când ai un 
surplus de afecțiune, trebuie să găsești pe cineva 
care să îți umple singurătatea sau să-i oferi 
dragostea, atenția și grija ta. Bineînțeles, că vei fi 
tentat să scrii despre năzdrăvăniile lui, fie un 
personaj real, fie unul inventat. 

D.O.: Aproape orice scriitor care are lângă el un 
animăluț „de companie”, cum sunt numiți, (dar eu 
cred că e mult mai mult decât atât), sfârșește prin a 
scrie despre ele. Nu e nevoie neapărat să fie reale, 
dar, atunci când sunt, e aproape imposibil să nu îți 
ofere subiecte. Dvs.v-ați gândit vreodată să faceți 
acest lucru?

Prima poveste de acest fel, am dedicat-o unui 
cățel, pe care în copilărie l-am „împărțit” cu fratele 
meu. Numai că el fiind mai mare o ștergea de acasă 
cu Țoțonel (nume dat de țoțăitul buzelor lui, când 
mic și neajutorat fiind, l-am hrănit cu pipeta și apoi 
cu biberonul!), la vânat de vrăbii sau la șterpelit de 
fructe ochite cu praștia, din grădina unei vecine 
zgârcite. Puiuțul acesta de câine era mai apropiat 
de frate-meu. Proza dedicată lui se află în cartea 
„Soare cu dinți” și se numește „Sub liliacul bun la 
toate”. Acolo, sub tufa de liliac ne-am jucat, am 
învățat, și tot acolo l-am îngropat pe Țoțonel, când a 
sfârșit otrăvit de vecina prădată. Ba, am purtat și 
doliu…

Am avut apoi un papagal peruș, Albăstrucă, 
fiindcă era albastru la penaj. Povestea lui n-am 
scris-o încă, dar o am în minte și urmează să o trec 
pe hârtie într-o carte unde vor mai fi: țestoasa 
Petruța, botezată așa după numele celui care mi-a 
dăruit-o, porcușoara de Guineea, Suflețica, al cărui 
portret în versuri „Dulcineea de… Guineea” l-am 
publicat în revista Formula As, motăneii Sikimâțu 
(siamez) și Rangoon (birmanez).

La 74 de ani, mulțumesc Domnului că sunt încă 
ocupată cu poezia: mă caut…

Înainte de a vă pune următoarea întrebare, vreau 
să vă spun La mulți ani și să vă felicit pentru ultima 
foarte recentă apariție editorială, un volum de 
poezie, apărut, din nou, la eLiteratura.

D.O.: Recunosc, mi s-a părut întotdeauna interesant 
să aflu ce crede un creator despre el însuși. În cazul 
dvs., într-un interviu care n-a fost să fie pentru 
Televiziune, dar este pentru o revistă literară, 
răspunsul este cel pe care îl așteptam, știindu-vă și 
dincolo de cărțile publicate – sunteți sufletul care 
consideră fiecare clipă prețioasă în a descoperi 
miracolul vieții, asumându-și răspunderea de a fi 
om, ceea ce fiecare dintre noi ar trebui să o facă, 
respectându-ne unii pe alții. Criticii, mulți dintre ei, 
mai au de lucrat la acest punct. 

Există voci care susțin că fiecare gen literar își are 
o vârstă anume când poate atinge esența. Firește, 
vorbim de vârsta biologică a creatorului. Poezia, 
bunăoară, ar aparține doar tinereții. Care este 
părerea dumeavoastră? 

P.S.: Personal, n-aș circumscrie vârsta unui gen 
literar. Poate în cazul genului liric, excesul de 
sensibilitate se poate manifesta și în copilărie, și în 
adolescență, și la maturitate, și la senectute. Dar 
poezia-poezie și speciile ei nu presupun o vârstă 
anume, ci talent, cultură și multă experiență în 
domeniu. Poate că proza și teatrul țin de o 
maturitate de gândire, dar și aici prevalează tot 
talentul și cultura și, de asemenea, experiența în 
domeniu. 

D.O.: Conform statisticilor de astă dată, e știut faptul 
că scriitoarele „alcătuiesc” cărți pentru copii, atunci 
când au devenit mame. Și iată, pun întrebarea unei 
mari excepții – Passionaria Stoicescu, aceeași 
mamă, dar de copil cu copii, cea care, la sfârșitul 
anului trecut, 2019, a scos o nouă carte pentru cei 
mici. 

Prin urmare, întrebarea firească ar fi – de ce e 
atât de important acest segment de cititori pentru 
dvs.?

P.S.: Profesia mea de bază a fost și rămâne una 
nobilă și nerăsplătită: cea de învățătoare, nu cea de 
mamă. Provin dintr-o familie cu tradiție în ale 
învățământului: mama, bunicul patern, mătușile, 
mai ales cele din partea tatei, mi-au incumbat 
dragostea pentru copii, interesul pentru instruirea și 
dezvoltarea lor prin carte. 

„Lume mică, lume mare” s-a numit primul meu 
volum de poezie pentru copii, cu titlul evident 
grăitor: pentru mine, învățătoarea proaspăt ieșită 
de pe băncile minunatei Școli pedagogice a 

ceilalți și tot astfel greșește. Nici în penultimul 
volum publicat, „Plusființa”, nu acreditez altă idee 
decât aceea că scrisul, ca să poată fi viu, nu se 
supune plusvalorii lui Marx, ci plusființei creatoare.



10 Anul 14 · Nr 51

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M

D.O.: Deja de la sfârșitul secolului trecut, multe ziare 
au început să renunțe la tipărirea pe hârtie, în 
favoarea variantei online. Nu neapărat pentru a 
proteja pădurile (mai toată lumea gândește că e de 
datoria copacilor să se sacrifice pentru noi), ci din 
pricina costurilor, în primul rând. Apoi, comodi-
tatea…

Ne apropie (oximoronic) îndepărtându-ne! Ultima 
mea carte de poezie, un strigăt în numele seniorilor 
„apărați” de virusul ucigaș, dar de fapt „expuși” lui, 
cu titlul „Declarații pe propria răspundere”, a fost 
lansată pe Zoom, un program computerizat, la care 
aceeași editură eLiteratura a aderat imediat, și, fără 
să fiu într-o librărie, într-o sală de conferințe, ci la 

P.S.: Computerul este un instrument mai dificil: copiii 
de azi, elevii, studenții îl au ca materie școlară, 
tocmai pentru a-l învăța din timp și a-l folosi la 
vreme. De fapt, la vremuri, la noile vremuri. Eu a 
trebuit să învăț târziu această materie și să mă 
conformez noilor cerințe. Recunosc, m-am adaptat 
greu… Scrisul pe computer pare mai simplu, 
corectatul unor lucrări mai complicat, dar cititul unei 
reviste, al unei cărți, cu ochii în monitor, cu coloana 
vertebrală țeapănă și înțepenită (deh! la o vârstă), e 
cu adevărat o „provocare”… De satisfacții culturale, 
dar și de probleme de sănătate! Însă fără sacrificii 
nu se poate! Editura eLiteratura, care în ultimul timp 
mi-a publicat mai multe cărți, este o editură care 
publică și pe suport electronic (vezi „e”-ul din nume, 
deși mie îmi place să interpretez și o conotație în 
sensul benefic, al autorilor, al editorului, adică „asta 
e literatură, nu aflare în treabă cu cărțile!), iar cărțile 
pot fi găsite și pe Amazon, așa cum de altfel s-a 
petrecut și cu cărțile tale… Pentru aria de 
răspândire, via internet e net superioară tipăririi pe 
hârtie, deși nu toată lumea are internet, apoi noile 
situații impuse de pandemia cu covid cer cu 
prisosință o stopare a contactului pe viu cu editor, 
editură, librărie, lansări, întâlniri… Virtualul câștigă 
un teren nesperat!

Care vă este părerea despre publicațiile online?

Prin urmare, am fost puși în fața unei noi 
provocări: Galaxia Guttenberg versus galaxia 
internet. „Destine Literare” face parte din excepțiile 
care nu au renunțat complet la tipărirea și pe hârtie, 
însă difuzarea via internet este prioritară. 

am rămas, redactorul fiind un „învățător” sau 
„profesor” pentru scriitori. Atâta timp cât exist în 
manualele școlare de la clasa pregătitoare, la I, II, 
III, IV, inclusiv V, cu poezie, proză, caligramă 
(literatură), exemplificări de antonime, paronime, 
antonomaze (limbă), iar copiii îmi știu și chipul și 
prestația scriitoricească de la întâlnirile cu ei pe viu, 
un concurs literar care să îmi poarte numele nu e 
ceva ieșit din comun. Dăruire, căldură, responsa-
bilitate, curaj reprezintă o parte din ingredientele 
acestor întâlniri.

Acum am un pisoiaș, Griuțu, dăruit de fiul meu în 
vremuri de pandemie și depresie, ca să îmi 
îndulcească timpul prea lung și deloc plăcut al 
recluziunii la domiciliu. Poreclit și Rică Terorică, 
pentru atacurile lui neprevăzute, soldate cu 
zgârieturi și „pansate” cu pupături, desigur că va 
merita o carte. Să nu uităm că multe din volumele 
mele pentru cei mici sunt din viața animăluțelor și 
domestice și sălbatice, dar chiar și din viața 
confraților: „Cele mai năstrușnice pățanii/ cu-
animale, păsări, flori, gângănii” (versuri), 
„Chiriași poznași” (versuri), „Printre ierburi și 
gângănii” (versuri), „Povestea Bufniciorului” 
(proză rimată) de fapt povestea unui editor și a unei 
edituri, „Olimp”, care nu știu dacă mai există (!), 
„Povestea Iepurașului” (proză rimată), „Trei 
dolofănei” (versuri), „Întâmplări dintr-o ogradă 
și cu pace și cu sfadă” (proză rimată), „Cartea 
înaripată” (versuri), „Șoricelul mofturos” 
(teatru).

D.O.: E de la sine înțeleasă bucuria recunoașterii 
valorii, primită prin acordarea unui premiu, știți prea 
bine acest sentiment. Ce implică, însă, denumirea 
unui concurs literar care să-ți poarte numele, așa 
cum la Buzău ați aflat că s-a întâmplat acest lucru? 
Bănuiesc că e vorba de responsabilitate, pe care o 
traduceți cum?

P.S.: Buzăul reprezintă orașul adolescenței mele, 
Școala Pedagogică având profesori model, 
surprinși în cartea „Limba română avea ochi 
albaștri”, unde figura centrală e a profesorului de 
limba și literatura română, minunatul, și peste ani, 
Tiberiu Bordea, „fie-i îngerii aproape…”. Tot în 
Buzău am frecventat biblioteca „Vasile Voiculescu”, 
cenaclul literar „Al. Vlahuță”, aici a fost prima iubire, 
prima lecție ca învățător practicant și este primul 
oraș cu a cărui cetățenie de onoare mă mândresc, 
socotind alături și același titlu oferit de orașul 
Râmnicu Sărat. 

Toate cărțile mele publicate până acum au ajuns 
întâi la școala care m-a format și m-a ajutat să fiu 
ceea ce sunt, apoi întâlnirile cu micii cititori, ai căror 
învățători și profesori au fost colegii mei, s-au 
petrecut în mare parte în orașul și județul Buzău. 
După moartea lui Alexandru Mitru, care conducea 
Cenaclul copiilor „Albatros” din cadrul Bibliotecii 
„Vasile Voiculescu”, am urmat la cârma cenaclului, 
am răspuns cu drag și conștiință de dascăl tuturor 
chemărilor la întâlniri cu copiii din școlile buzoiene, 
atât din oraș, cât și din teritoriul județului, indiferent 
de anotimp. 

Totdeauna le spun copiilor și colegilor mei, 
învățătorii și profesorii lor, că deși am lucrat puțin în 
învățământ, eu nu am trădat școala, ci prin ceea ce 
am scris, m-am întors totdeauna cu dragoste și cu 
darul meu de carte, înapoi, la școală. Chiar în 
activitatea mea editorială de o viață, eu tot dascăl 
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Aș încheia interviul nostru cu un poem, intitulat 
„Hohotitor” („Altceva decât semne”): „Pădure 
toamna…Sufletul meu/ hohotitor curcubeu…/ 
Șoaptă oranj, țipăt oranj,/ aur mascând vegetalul 

mine acasă, am fost în legătură cu colegii mei din 
București, din țară și din lume. Am avut bucuria să 
participe și membri ai Cenaclului „Destine literare”, 
din SUA, Canada, Australia, autori, la rândul lor, ai 
acestei prestigioase edituri.

Da, declar pe propria răspundere, că viitorul e al 
internetului, că din punct de vedere material înghite 
lacom spațiul și timpul, dar ca participare 
sufletească, îngheață și anihilează emoția atât de 
firească și necesară artistului, creatorului. Un 
catren dulce-amar, spunea: „Sperăm ca-n viitorii 
timpi/ să crească roze fără ghimpi,/ dar ghimpii fără 
trandafiri/ nu stau în fire-acestei firi!”

D.O.: Subscriu total concluziilor dvs. Îmi amintesc de 
răspunsul pe care, spre sfârșitul anilor '90, 
semioticianul Umberto Eco mi l-a dat la o întrebare 
similară legată de destinul cărții: „Da, internetul 
este util și ia amploare, dar nu vă temeți: cartea nu o 
să dispară.” 

Vorbind de avantaje, iată – cum „Destine literare” 
este o revistă internațională, pentru întâlnirile 
noastre bilunare, la, îi spunem în continuare, 
deocamdată, „Cenaclu”, folosim platforma Zoom 
încă din luna februarie. Este singura modalitate de 
a putea fi împreună, chiar dacă la mari distanțe 
fizice și temporale.

Și o întrebare ciudată, poate, prin urmare 
opțională: există vreun cuvânt sau animal sau 
culoare sau orice altceva cu care să rezonați, care, 
poate, vă definește sau doar vă simțiți bine dacă 
este în preajmă?

Nu este o întrebare care să afle despre 
subconștient (sau, chiar dacă o fi fiind, nu se aplică 
aici și acum), ci, mai degrabă, o ușă deschisă spre 
sensibilitatea dvs.

P.S.: Un cuvânt cu care rezonez este „pasiune”, 
care îmi este înscris în nume, în comportament și în 
tot ceea ce fac. În proza „Numele” din volumul 
„Puzzle” încerc să explic nu doar motivația celor 
care dau numele, ci și a celor care poartă 
respectivul nume. 

Animalul care mă definește, este simbolul zodiei 
mele, „taurul”, reprezentând impetuozitatea, 
curajul în luptă, forța instinctualității, statornicia, 
truda, încăpățânarea, hotărârea, legătura cu 
pământul. Culoarea pe care o iubesc este 
„portocaliul”, (oranjul) regăsindu-se în foc și în 
soare, în zodia Leului în care se află ascendentul 
meu. Această culoare și-o doresc cei neliniștiți, 
agitați, uneori cu gânduri negative. Ea are puterea 
de a calma, de a crește pofta de mâncare (ciorbele 
și sosurile sunt de multe ori portocalii!!), de a spori 
atenția, de a da curaj și generozitate.

până în ziua eliberatoare,
când se varsă învinse în mare…

îngăduie oameni și zoaie

deranj;/ roșu și galben până la flacără/ și bietul 
verde / care se apără…// Pădure toamna… Suflet 
nebun…/ Scriu galben, tac verde/ simt roșu spre 
brun,/ aud indigo, în albastru înot/ și mă tem violet-
violent pentru tot!// De mine mă tem, de toamnă mă 
tem/ de mult prea târziul acestui poem…//

după Coelho;

D.O.: Eu vă mulțumesc, pentru timpul petrecut alături 
de cititorii noștri și pentru aprecierile legate de 
revistă, unde sunteți oricând binevenită.

Încă o dată felicitări pentru noua formă și noul 
fond al „Destinelor literare”!

P.S.: Cu veche și nouă prețuire, 
Passionaria Stoicescu.

O definiție

„Să ai lucrul 
cel mai important din lume,

fără a-l poseda”,
aceasta ar fi experiența libertății

de fapt, după mine,

se lățește-n neștire
și sub a luminii văpaie

se spurcă de mortăciuni și noroaie,

la-nceput clar și subțire

sinucisului
abisului,

Sau rămânem uneltele visului,
dragă confrate?

despre ea de ce nu pomenești,

înc-o definiție a scrisului.

Dar ființa, nu lucrul,

Apoi lichidul lor trup,

un întuneric purificator…
Toate apele au la izvor

Două oceane

și celelalte?

Două oceane când se-ntâlnesc,
nu-și schimbă culoarea și nu se unesc!

Posesia, lupta sunt fără răspuns…
Imensitățile își sunt de ajuns!

(din volumul „Declarații pe propria răspundere”, 
eLiteratura, 2020)



12 Anul 14 · Nr 51

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M
Prof. univ. dr. Rosemarie HAINEª

Omenirea se află în primejdie. Fie vom avea puterea de a face saltul de conștiință pentru a înțelege ceea ce ni 
se întâmplă și a acționa în consecință, fie vom fi prizonierii extincției, ca ființe umane. Este aceeași dilemă: 
adevăr sau falsitate. care lovește în însăși esența existenței umane. 

Iată ce riscuri pentru viitor, cu valoare aproape de adevăr, identifică James Canton, expert în futurologie, 
președinte al Institute for Global Futures, specializat în analiza și prognoza fenomenelor sociale și politice:

• riscul bioterorismului,
• atacurile cibernetice teroriste, 
• crima organizată,
• identitatea ca marfă,
• viitor dominat de supraveghere cu camere video, de baze de date controlate, de sateliți, de sisteme 

biometrice,
• epidemii, 
• războiul neurologic-medicamente, tehnologie, dispozitive menite să inducă teama. 

Principalele amenințări tehnologice la adresa intimității personale în 2020, spune același analist, sunt:
• camere video instalate în fiecare birou și spațiu public,
• baze de date cu informații financiare legate de cumpărăturile efectuate de consumatori, 
• baze de date referitoare la genomica personală,
• utilizarea analizei ADN în obținerea de locuri de muncă, promovări și stabilirea de relații,
• telefoanele pe internet sau comunicațiile prin e-mail, 
• cipuri instalate în produse de consum,
• cipuri GPS instalate în computere, automobile, telefoane – și purtate și de copii, 
• fiecare obiect are o adresă pe internet și este conectat online, urmărind și fiind urmărit în permanenţă. 

Vi se pare un scenariu care are legătură cu realitatea?
Controlul minții umane este la ordinea zilei. Libertatea cognitivă va fi amenințată cu dispariția în secolul al 

XXI-lea. Capitalismul digital are nevoie de acces liber la informații, dar cu toate acestea sunt deja țări care au 
restricționat internetul. Libertatea cognitivă se referă la protejarea și promovarea dreptului de a gândi 
independent, ca individ. Există trei aspecte ale libertății cognitive: 

• tehnologiile existente legate de urmărirea, monitorizarea și supravegherea cogniției umane,
• pedepsirea biologică, utilizând farmacoterapia sau tehnologie de control al minții de la distanță,
• statutul libertăţii personale și al autodeterminării la nivelul întregii planete. 

Câteva tendințe care vor configura viitorul individului ne provoacă vigilența:
• Guvernele vor încerca din ce în ce mai mult să controleze acțiunile indivizilor sub pretextul binelui comun,
• Se conturează un periculos război invizibil între organizațiile globale, guverne și religie, concurând între 

ele pentru a controla drepturile, gândurile și libertățile indivizilor,
• Respectarea drepturilor la intimitate-inclusiv eliberarea de sub tirania electronică, medicală-genomică și 

chimică – trebuie să devină un drept fundamental al indivizilor,
• Indivizii trebuie să își protejeze drepturile pentru a avea acces la instrumente puternice de informare, 

comunicare și inovație, 
• Dreptul de a trăi în societăți libere, care să respecte statul de drept și să protejeze drepturile omului va 

deveni un deziderat de mare valoare. 
Combinația tehnologie și ideologie este o nouă armă de control; adevărata amenințare pentru drepturile 

individului va fi renunțarea la drepturile individuale în schimbul dobândirii securității și protecției. Acesta va fi 
pactul cu diavolul. Industria fricii (fabricarea unor frici motivate) se va insinua în viitor. 

Puțină fiziologie și anatomie spirituale nu strică… 
Mintea este programată să accepte un anumit sistem de credințe. Când credințele sunt negative, se produce 

o perturbare a fluxului energetic în corp, deoarece corpul exprimă ceea ce mintea crede. Un singur gând 
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puternic este suficient să creeze o realitate în planul fizic. Corpul nu are capacitatea să se experimenteze pe 
sine, să fie conștient de sine. Experiența corpului se face prin simțuri și se înregistrează în creier. Emoțiile și tot 
ceea ce se petrece în minte sunt experimentate datorită unui câmp de energie mai mare decât mintea, care se 
numește conștiință și conștiinței subiective. Impactul pe care-l au fricile și comportamentele de protecție 
rezultate din ele este devastator asupra creierului și corpului fizic, în general, dar și asupra energiilor noastre 
vitale. Neuronii și neurotransmițătorii specifici declanșează o stare de protecție atunci când simțim că 
gândurile noastre trebuie protejate de influențe exterioare. Substanțele chimice eliberate în creier sunt 
aceleași cu cele care apar în situații de urgență pentru a ne asigura supraviețuirea. La nivel neuronal, creierul 
reacționează ca și când ar fi amenințat. În stările de acceptare, creierul secretă dopamina, făcându-ne să ne 
simțim puternici. Respectul de sine și încrederea sunt corelate cu un neurotransmițător numit serotonină; lipsa 
ei duce la depresie și la un comportament distructiv. De aceea, validările primite de la societate sunt foarte 
importante pentru noi. Ce se întâmplă atunci când o persoană are emoții negative? Emisferele cerebrale devin 
desincronizate, sistemul energetic iese din starea de aliniere, iar persoana pierde instantaneu putere și 
energie. 

Sistemul imunitar este suprimat, funcția glandei timus (situată în spatele sternului, în dreptul inimii), 
responsabilă cu fabricarea celulelor T care distrug invadatorii din corp, este inhibată. Predispoziția către 
accidente și boli crește. 

Infecția apare în organism atunci când sistemul imunitar nu reușește să distrugă germenele invadator. 
Germenele poate semnifica un conflict din viața mea interioară, pe care nu l-am împărtășit cu nimeni, o emoție 
puternică. Faptul că trăiesc într-o iritare sau mă macină ceva îmi slăbește sistemul imunitar. Ceva îmi 
infectează viața. Infecția indică faptul că am acumulat emoții, tristețe, neliniște. Infecția apare când NU MAI 
SUPORT. Ceva trebuie să se schimbe. Infecția virală (prin virus) indică faptul că altcineva este stăpân pe viața 
mea. Infecția mă obligă să-mi reevaluez viața. De ce să nu trăiesc în funcție de propriile mele credințe și 
propriile mele valori, în loc să îi urmez orbește pe alții? Oamenii fericiți au un sistem imunitar puternic. Sunt 
obligat să fac curățenie, să dezinfectez viața mea și să las deoparte credințele și comportamentele care nu 
sunt pentru mine. Fac temperatură pentru că sunt blocat în mine. Mă simt invadat de frici. Tristețea mă 
copleșește.

Celulele T care sunt apărătorii organismului sunt fabricate de glanda timus (situată în spatele sternului, în 
zona inimii). Localizarea glandei timus față de inimă îmi impune să conștientizez relația dintre corp și spirit. 
Timusul are legătură cu centrul de energie al inimii (ceakra anahata), centrul iubirii. Plămânul este organul de 
comunicare, fluxul respirației, modulat într-un anume fel, ne formează limbajul. Gândiți-vă ce important este 
schimbul nostru comunicațional cu lumea, cu noi înșine. Pieptul găzduiește organul nostru de contact și 
comunicare-plămânul, și centrul nostru energetic-inima. Pieptul este mijlocul – locul de integrare pentru tot 
ceea ce vine ca rațional, de sus în jos.

Lobii pulmonari sunt aripi ale libertății și deschiderii, care ne fac să comunicăm cu celelalte ființe prin fluxul 
respirator. 

Plămânii mai fac ceva foarte important: aduc, prin inspirație, prana cu oxigenul în organism, energia vitală, 
deci, ne integrează în circuitul vieții.

Din punct de vedere spiritual, boala apare ca un conflict, dar și ca o oportunitate pentru evoluție, pentru un 
salt în conștiință. La nivel individual este util să reflectăm la cauza spirituală a unei infecții cu viruși.

Cea mai importantă frică resimțită la nivel conștient este cea față de supraviețuirea fizică, trupul fiind 
considerat realitatea primară a vieții. Supraviețuirea fizică întărește confortul, statusul și securitatea personală. 
Eul se identifică cu aceste valori, iar atitudinile defensive devin nenumărate și interminabile. 

Celebra piramidă a nevoilor, a lui Maslow așază la baza existenței umane nevoia de satisfacere a trebuințelor 
elementare, fiziologice, la nivelul doi nevoia de securitate personală, a casei, a familiei, la nivelul trei nevoia de 
iubire, de apartenență la familie, la un grup, la nivelul patru nevoia de stimă de sine, de recunoaștere și 
acceptare, de încredere în sine (lipsa încrederii în sine duce la un sentiment de inferioritate, de descurajare), 
iar la nivelul cinci se situează nevoia de autoactualizare, când individul devine conștient de potențialul 
personal, dar și al întregii specii umane, ceea ce poate duce la o stare de transcendență.

Cercetări aprofundate în esența conștiinței demonstrează, astăzi, că nu există vreo sciziune între știință și 
spiritualitate.

Ideile expuse mai sus nu au, aparent, vreo legătură. Corelate, ele exprimă paradigma sub care funcționează 
individul, astăzi. Nimic nu poate fi explicat decât printr-o abordare pluridisciplinară și interdisciplinară.

Societatea în care trăim pare o societate a haosului. Dacă încercăm, din nou, să apropiem știința de 
realitatea fenomenologică, vom vedea că în 1960, Edward Lorenz a formulat o teorie a haosului, aplicabilă 
diverselor sisteme. Teoria spune că sistemele se află într-o aparentă dezordine, dinamica lor este foarte 
sensibilă față de condițiile inițiale. Această sensibilitate este cunoscută sub numele de „efectul fluturelui": orice 
schimbare a condițiilor inițiale va avea efecte de un anumit ordin într-un alt sistem. Dar, în aparentul haos există 
o ordine ascunsă, dezordinea de fațadă ascunde matrici care se repetă. 
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Fatalitate
Milena MUNTEANU

Nu știu cum m-am procopsit cu niște notificări pe 
care le primesc de pe online News! Nu le-am activat 
intenționat, dar îmi intră în față când mă aștept mai 
puțin, ca de exemplu pe timpul conferințelor pe care 
le țin, când prezint ecranul calculatorului. Mă refer la 
pop-ups, ferestre ce apar din senin pe ecranul meu. 
Când am avut răgazul, am încercat să click pe o astfel 
de notificare, să văd unde mă duce, speram să mă 
trimită la articole care să-mi dea informații 
suplimentare despre veștile anunțate, să-mi dea o 
șansa să mă lămuresc în detaliu. Din păcate, 
indiferent unde am apăsat în acea fereastră apărută 
fără voia mea, nu am găsit vreo acțiune prin care să 
aflu mai multe despre vestea prezentată succint, nu 
am găsit nici un link. Mai mult, pare că noutățile sunt 
exacerbate și prezic tot felul de cataclisme! Toată 
lumea, cât e ea de largă, are probleme, iar pandemia 
e globală… Totuși, remarc că la noi cel ce privește 
știrile este șfichiuit fără milă cu vești îngrozitoare, 
menite parcă să-l pună în genunchi, sau măcar să-i 
facă pielea de găină. E mai mult decât poate duce. 
Mă întreb chiar dacă imobilizarea unora în fața 
ecranelor de televizor sau a calculatoarelor nu se 
datorează faptului că suntem victimele unor șocuri 
succesive, ca niște dușuri reci… Spectatorul, căruia îi 
e destinată această avalanșă de vești proaste, nu are 
nici o putere și nu poate reacționa… Lui nu-i este 
oferită șansa să intervină sau măcar să evadeze din 
torentul de vești apocaliptice, la care continuă să se 
uite mut și fără apărare. Este zdrobit psihic. Termenul 
are și un nume: „learned helplessness” (neajutorare 
învățată, în traducere liberă), numele reacției de 
abandon în fața unor forțe prea mari, percepute ca 
fiind de neînvins. Experimentele de laborator cu 
șocuri electrice pe câini ne arată că cei cărora li se dă 
o șansa să iasă de sub șocurile electrice își păstrează 
sănătatea mentală, continuând să caute soluții, cu 
încrederea că le vor găsi. Cei care au învățat 
helplessness cred că situația lor este fără ieșire, nici 
nu mai încearcă ceva. Astfel de câini, chiar când sunt 
puși în cuști cu uși, pe care le-ar putea eventual 
deschide, când sunt supuși din nou la șocuri 
electrice, ei CRED că nu au nici o ieșire din situație. 
Modelul lor mental nu se mai adaptează noilor 
condiții, ci se comportă conform celor învățate în 
situația cu care se confruntaseră anterior. Se simt 
helpless, fără putere, sunt disperați și de fapt predau 
controlul, așa că stau și suferă sub șocurile electrice 
ce li se administrează, plângând jalnic, deși acum ar 
putea deschide ușița cuștii. Learned helplessness 
este de fapt o stare justificată și are de-a face cu 
încercările nereușite din trecut. Cel ce este supus 
repetat șocurilor electrice ajunge astfel să se dea 

Indiferent, se pare că fatalismul se auto-
perpetuează, sub alimentarea continuă a unor 
„noutăți” ce ne aduc aminte constant că suntem pe 
marginea prăpăstiei. Citez mai jos doar câteva vești 
TRĂSNET, exemple luate la întâmplare de pe News: 
Vreme extremă în toată țara · Veste șoc! · Se 
prăbușește sistemul de pensii · Imagini GROAZNICE 
de la fața locului · Coșmar pentru cei ce revin în 
Capitală · Accident TRAGIC · Țara în genunchi! · 
Foamete la orizont · Corupție la vârf · Hoții la putere ·  
Replică TARE: „Cine spune asta e dus cu capul” sau: 
„Marș, javrelor, luați labele de pe mine!”

Lista continuă și vine spre noi with a vengeance, ca 
un val ce ne dă de pământ. Când sunt prea multe de 
dus, te întrebi de unde să apuci problemele ce se 
revarsă nestăvilit asupra noastră?

bătut. Se simte covârșit, zdrobit de forțe mai mari 
decât poate confrunta și ȘTIE (sau CREDE că ȘTIE) 
că nu mai e nimic de făcut. Este un fenomen normal 
sub anumite circumstanțe, există limite dincolo de 
care oricare dintre noi ar înceta să mai încerce, mai 
ales după ce se instalează o sătulie, o oboseală – 
după care te crezi pierdut. Unii paralizează cu 
telecomanda televizorului în mână, alții anticipează 
deja furtuna torențială de vești catastrofale. E ca o 
tortură de la care nu se pot eschiva. De aceea nici nu 
se mai apără, ba chiar s-au învățat cu acest 
tratament, meniul de dezastre și vești proaste 
servindu-se de dimineața până seara. Ele fac de 
acum parte din viața zilnică, deși afectează modelul 
mental, precum și felul în care ne evaluăm șansele de 
supraviețuire, ba chiar și culorile în care percepem 
lumea. Sub aceste circumstanțe, viitorul este văzut în 
negru. Chiar dacă se întrezărește o ușiță ce ar putea 
fi deschisă, puțini o cercetează sau încearcă. 
Această paralizie devine un fenomen de masă, ea se 
propagă. Întâlnirile dintre oameni devin lamentări, 
consensul luând tonul de pe News! 

Mă întreb care a fost primul: oul sau găina… 
paralizia indusă ce ne-a făcut să pierdem din vedere 
faptul că există și oportunități pe care le-am putea 
explora, sau un negativism ce a exclus acțiunea de la 
capul locului?

Acestea fiind spuse, eu voi încerca să dezactivez 
aceste notificări, să-mi folosesc mai bine timpul pe 
care altfel l-aș petrece sub imperiul unor disperări 
induse de veștile zilei; în schimb, aș dori să aflăm mai 
multe despre ceea ce se poate face, mai degrabă 
decât să stăm paralizați, prizonieri ai fatalității. Aș 
prefera ca în locul exacerbărilor cu efecte 
demobilizatoare, să căutăm soluții. Oare ce ușițe se 
întrezăresc prin care putem readuce speranța?

Canada
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Crezul 

Puneți-mi lanțuri și cătușe
să sune scrâșnetul hain
și mii de lacăte la ușe,

eu tot ceea ce-am fost rămân.

Surpați asupra-mi munți și ape
puteți chiar să mă spânzurați.
Cu grele, negre târnăcoape,
credința nu mi-o sfărâmați.

Târâți-mă de vreți sub șanțuri
și îngropați-mi trupul stins.

Eu sorb ca Făt-Frumos, din lanțuri
puteri adânci de neînvins.

Puteți să năpustiți tot iadul
ca să mă frângă până'n miez.
Eu stau în viscole ca bradul

și tare, tare ca un crez.
(Închisoarea Aiud)

Depărtare

Frânţi de-ntrebări sau gârbovi de suspine,
– o, Tată, ce prin veacuri Te strecori –

nicicând nu vom urca până la Tine,
nici Tu până la noi n-o să cobori.

Departe arzi de luturile-amare,
dar umbrele-Ţi pe tâmple ni le laşi,

iar noi Te pipăim din depărtare,
de dincolo de frunte şi de paşi.

Nici stelele n-ajung de lut aproape,
nici brazii n-ating cerul nicăieri,

şi totuşi steaua-şi lasă umbra-n ape
şi brazii-şi uită umbrele în cer.

Radu GYR 
(2.03.1905 – 29.04. 1975)

T.R.
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MIRON MANEGA

Identitatea este ceva de care nu poți scăpa. Te naști român, sau englez, sau francez, sau sârb, sau ungur, ca 
și cum te-ai naște negru, sau alb, sau înalt, sau scund. Identitatea este, cumva, ca o cocoașă pe care vrei-nu 
vrei, trebuie să ți-o asumi. Nu este neapărat ceva de rău sau de bine, este pur și simplu o fatalitate. Irevocabilă. 

A încerca să nu mai fii român este ca și cum ai încerca să nu mai fii negru. Poți, evident, să asimilezi cultura și 
civilizația altui popor, poți să-ți vopsești părul și pielea în ce culoare vrei, dar nu poți să-ți răzuiești propria 
identitate, pentru că aceasta nu este un strat decopertabil, ci o structură genetică. De fapt, se poate, dar 
rezultatele sunt monstruoase, patologice. Michael Jackson a încercat să fie alb și, pentru moment, chiar a 
reușit. Ce s-a întâmplat ulterior cu el, se știe. 

Emil Cioran a încercat să nu mai fie român, a devenit chiar cel mai mare stilist al limbii franceze, a refuzat să 
mai vorbească limba română sau să mai revină vreodată în țara natală, dar, în ultimul an de viață, bolnav fiind 
de Alzheimer, a uitat… limba franceză. 

A-ți schimba naționalitatea seamănă cu o operație de schimbare de sex. Poți fi transnațional, așa cum poți fi 
transsexual. La nivel de libertate personală, lipsit de repere axiologice, opțiunea e realizabilă și politicește 
corectă. 

Rezultatele unor asemenea intervenții opționale sunt însă, așa cum am spus, monstruoase. Trădarea, de 
exemplu, este și ea o formă de patologie identitară. Trădătorii sunt nativii români care și-au făcut – ca să 
păstrăm analogia cu transsexualii – o operație de schimbare a identității. Deși vorbesc românește, nu mai sunt 
români. Dar nu sunt nici altceva, în sensul unei identități definibile. Sunt doar niște anomalii, niște mutanți. 
Eminescu îi numea „romunculi”. 

A fi european sau cetățean al Universului este o abstracție în care nu te poți plasa nemijlocit. Ești european 
pentru că te-ai născut în Europa. Dar te-ai născut într-un loc ANUME din Europa, într-o casă concretă, dintr-o 
țară concretă, din niște părinți concreți, de la care ai învățat o limbă concretă. Shakespeare este un scriitor 
universal pentru că a fost englez. Goethe, pentru că a fost german. Brâncuși este cel mai mare sculptor modern 
al lumii pentru că a avut inteligența, instinctul sau genialitatea de a rămâne, din punct de vedere etnic, român. 
Și-a asumat această etnicitate. 

Am folosit comparația cu transsexualii pentru că este mai aproape de limbajul curent. Putem duce însă 
analogia mai departe, comparând renunțarea la identitate cu lobotomia, spălarea creierului prin intervenții din 
afară. În cazul de față, avem de-a face cu o lobotomie fără bisturiu, doar prin „toxine” informaționale. Și e vorba 
de o lobotomie în masă, printr-un asediu uriaș, fără precedent, concentrat și concertat. Efectele sunt cele pe 
care le constatăm astăzi, în jurul nostru. 

Toate acestea constituie o explicație, nu și o scuză. Chiar dacă abia acum, în aceste condiții, capătă sens cu 
adevărat cuvintele lui Grigore Vieru: „Ca să fii român, trebuie să poți”. Iar ca să poți ai nevoie de cel puțin trei 
lucruri: voință, știință și conștiința. 

Există, așadar, un transnaționalism voluntar, axat pe absența conștiinței identitare, prin analogie cu 
transsexualismul. Este, cum spuneam, o opțiune politicește corectă, dacă nu se poziționează, ca alternativă 
unică și universală, împotriva naționalismului funciar. 

Numai că lucrurile nu stau deloc „politicește corect”. Nicolae Iorga sesiza, încă din 1935, apariția unui nou tip 
de om universal, „omul de nicăieri”: „Se creează acum, pentru o lume neorganică, un tip de om universal, omul 
care e de nicăieri şi de peste tot, omul în afară de tradiţie, înstrăinat de mediul în care a trăit”. (Nicolae Iorga, 
„Idei asupra problemelor actuale”, Editura Cugetarea, 1935). 

Acest tip de om universal este, de fapt, așa cum îl definea Nichita referindu-se la Mircea Dinescu, un copac 
fără rădăcini, „un copac pe roți”. El poate fi o apariție, dar nu un reper. Este omul cosmopolit al lui Eminescu 
(globalistul de azi) „care substituie, pretutindenea şi pururea, în locul noţiunilor naţie, ţară, român, noţiunea om, 
de cetăţean al universului”. Iar „cosmopolitismul este pretextul de a nu face nimic pentru desvoltarea unei părţi 
a omenirii, pentru că individul respectiv s'a însărcinat de a nu lucra nimic pentru universul întreg”. (Mihai 
Eminescu, “Influenţa austriacă asupra românilor din Principate”, Convorbiri literare, 1 August 1876). 

membru UZPR

NAÞIONALISMUL 
CA FATALITATE

ªI OMUL DE NICÃIERI
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Așa cum observa Brad Florescu într-un excelent eseu intitulat „Arma secretă a României”, noi nu suntem o 
țară puternică nici militar, nici economic. Am fost amplasați geografic și prin destin istoric la intersecția marilor 
imperii (europene și asiatice), ceea ce ne-a condamnat la o defensivă permanentă și la o diplomație 
acrobatică. Supraviețuirea noastră ca popor sau ca neam s-a datorat unei robusteți mentale susținute de un 
arsenal de valori și simboluri comune: limbă, artă, repere istorice, credințe, instituții, concepte și personalități 
recunoscute. 

Acest arsenal mental a făcut ca, atât pe pe câmpul de luptă, cât și în afara lui, să putem rezista unor forțe 
copleșitoare, fie că a fost vorba despre imperiul Roman, Austro-Ungar, Otoman, Nazist sau Sovietic. Generații 
întregi de români au pierit în luptă sau în pușcării politice, ori au suferit atrocități, persecuții și privațiuni pe care 
toți cei care au făcut școala după 1990 nu le știu și nici nu le cred. Și nici nu vor să le știe, sensul acestor sacrificii 
fiind, pentru ei, un detaliu primitiv și anacronic. Deși, dacă ar înțelege amploarea performanței istorice de a nu fi 
dispărut ca nație în acest context, de a nu fi fost asimilați sau dizolvați în alte popoare, poate ar tresări în ei 
măcar sentimentul de admirație. Dar, pur și simplu, NU CRED. Și nici nu au substratul mental de a interacționa 
cu Bogdan Petriceicu Hașdeu, de exemplu, care spunea că naționalismul este pentru un popor ceea ce este 
originalitatea pentru un individ. 

Există, în opinia mea, în raport cu sistemul de valori identitare, o generație pierdută. Poate nu definitiv, dar 
pierdută. Această generație nu este antiromânească, ci a-națională. O generație inteligentă, performantă și 
funcțională în orice loc de pe pământ unde există tehnologie. Cei care fac parte din această generație resping 
valorile identitare, pentru că nu-și simt apartenența și nici nu-i interesează. Nu-i văd rostul. Sunt simple 
exemplare ale speciei umane, dotate cu creier, dar lipsite de spiritualitate. Nu au idealuri, nu au obligații, nu au 
pentru ce să se sacrifice și nu atribuie existenței lor nicio aspirație transcendentă. Maximum de sens pe care și-
l asumă este strict material: confortul și prosperitatea, fie prin job, fie prin antreprenoriat, care devin scop în 
sine, nu instrumente sau oportunități ale unui scop mai înalt. Într-o ordine strict materială, sunt perfect 
îndreptățiți să-și configureze astfel existența, dar prin asta nu se mai diferențiază fundamental de celelalte 
specii de pe Terra. Simpla calitate de a avea conștiință nu te delimitează de regnul animal, dacă această 
conștiință rămâne captivă în purgatoriul tetraedric al hedonismului: muncă, procreație, consum și plăcere. Între 
ei și pisici, de exemplu, este o diferență de nuanță și complexitate, nu de esență. 

Aceste considerații nu se referă la o majoritate absolută, ci la una statistică. Și nu este neapărat vina celor în 
cauză. Sau nu este în totalitate vina lor. Sunt victimele unui context generat artificial, prin haosul din educație, 
prin pomparea în spațiul public a ideilor globaliste opuse reperelor identitare (și demonizarea acestora din 
urmă), prin promovarea non-modelelor și pseudovalorilor, prin „monstruoasa coaliție” împotriva meritocrației. 

Mai există două categorii de români „pierduți”: cei cărora le este rușine că sunt români și cei care se urăsc pe 
sine pentru că sunt români. Se urăsc însă nu direct, ci pe ocolite, extrăgându-se din sistem. Ei denigrează 
vehement și furibund tot ce este românesc: originea, istoria, tradiția, valorile, biserica, strămoșii, Miorița și chiar 
pe Mihai Eminescu. Este, la prima vedere, ceva de neînțeles în această atitudine schizoidă care duce, în ultimă 
instanță, la desființarea propriei individualități. Însă, la o analiză mai atentă, explicația există: toate 
nedreptățile, frustrările, dezamăgirea, indignarea survenite în urma prăbușirii orizontului de așteptare al 
românului revoltat, ricoșează, de la cei cei care au provocat dezamăgirea (în speță oamenii politici din 1990 
încoace), spre toți ceilalți care, ca și el, sunt dezamăgiți. Are loc un fel de transfer al ticăloșiei de la călăi la 
victime. Totul și toți devin culpabili și complici la haosul și marasmul în care trăim, la corupția sistemului, la hoția 
generalizată. În concluzie, toți suntem vinovați, pentru că suntem români. Toți, cu excepția celui în cauză.

Aceste două categorii sunt, și ele, victimele aceluiași context creat artificial, al aceluiași haos impecabil 
organizat, care a dus la depopularea României și la transformarea indivizilor în propriii lor dușmani.

Revin, ca o concluzie, la excelentul articol al lui Brad Florescu. „Ceea ce se întâmplă astăzi cu România – 
spune el – are toate datele unui război psihologic care-și propune dezarmarea mentală a cetățenilor. Tot 
eșafodajul defensiv, tot arsenalul intangibil care ne-a permis să rezistăm celor mai brutale invazii, se află, de la 
o vreme, sub un asediu violent. Se trage cu artileria, se aruncă bombe, se infiltrează agenți și commando-uri în 
această structură. Acțiunile sunt evidente. N-aș putea spune dacă este un atac consolidat din partea unei 
singure forțe, o luptă între puteri alogene antagonice sau un terorism băștinaș, cert este că, în special de prin 
2008, ofensiva s-a întețit, iar cazemata începe să se zgâlțâie”. 

În aceste condiții, resurecția naționalismului devine o consecință logică. De fapt, nici măcar nu este o 
resurecție. E o manifestare organică naturală, provocată de agresiunea aceluiași context creat artificial. Iar 
gradul de manifestare a naționalismului este determinat de amploarea agresiunii care se exercită asupra lui. 
Este o reacție în oglindă. În condiții obișnuite, existența naționalismului este insesizabilă, ca funcționarea unui 
organism sănătos. În momentul în care un virus sau o boală (am numit prin aceasta agresiunea, atacul) au 
pătruns în organism, acesta intră în stare de luptă și face febră. Dar această febră nu reprezintă boala în sine, 
care ar trebui tratată, ci efectul luptei organismului cu boala. Boala este, în cazul de față, agresiunea 
globalismului asupra memoriei identitare. Cei care o instrumentează și-au însușit bine lecția lui Milan Kundera: 
„Dacă vrei să ucizi un popor, suprimă-i memoria”. 

P.S. „Toți stăpânii noștri s-au plâns de noi și au încercat să ne inoculeze îndoială și rușine pentru ceea ce 
suntem. Asta fac și acum. Eu n-o să-i ajut. Nu-i ajuta nici tu. Dacă nu pentru noi, măcar pentru cei care vin după. 
Se nasc copii minunați în România” (Brad Florescu)
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Scurtă prezentare

M-am stabilit în Statele Unite ale Americii, prin căsătorie, la vârsta de 60 de ani, uzând de dreptul 
fundamental al omului la liberă circulație și m-am alăturat comunității românilor-americani din Michigan, 
„Statul Marilor Lacuri”. 

În certificatul meu de naștere sunt înscrise data nașterii – 26 Iulie 1950 și locul nașterii – Arad, oraș bine 
cunoscut pentru rolul remarcabil avut în procesul Marii Uniri, ca și pentru impresionanta dezvoltare 
înregistrată acum un secol.

După absolvirea liceului în urbea natală, am urmat timp de cinci ani cursurile facultății de electrotehnică 
din cadrul politehnicii bucureștene, obținând diploma de inginer și fiind repartizat la Timișoara, municipiu în 
care am rămas timp de peste treizeci și cinci de ani. Căderea comunismului mi-a oferit fericita ocazie de a-
mi împlini un vechi vis, acela de a deveni avocat. La finele unei perioade de cinci ani de studiu la o 
universitate europeană, mi-am luat licența în drept, la cei cinsprezece ani de inginerie adăugându-se încă 
pe atâția exercitați în domeniul juridic. 

La scurt timp de la instalarea mea în America, am sesizat că fiecare om care pleacă din țara sa de baștină, 
descoperind o lume nouă, trăiește un sentiment inconfundabil născut din circumstanța de a nu mai fi acasă 
care generează o involuntară și sensibilă rememorare a tot ceea ce a lăsat în urmă. Această împrejurare 
m-a determinat să mă raliez publicisticii, mijloc impecabil pentru mine de a comunica cu semenii mei. 

Astăzi, numeroase eseuri, incluzând deseori relatarea unor episoade de experiență proprie sau reflecții 
personale, pot fi citite în gazete de multă vreme consacrate din Statele Unite și Canada (New York, Detroit, 
Toronto, Montreal), ca și din România.

De ce scriu? Scriu pentru că m-a captivat jurnalismul online, copleșit de evoluția uluitoare a rețelelor 
sociale în raport cu media tradițională, viteza de adoptare a platformelor social-media relevând o 
schimbare a obiceiurilor de consum uimitoare. Scriu online fiind de notorietate că interesul pentru lectura în 
sens clasic a scăzut, teroarea impusă de lipsa de timp pe care o trăim cu toții, precum și bombardamentul 
informațional, favorizând, incontestabil, jurnalismul practicat online. Scriu pentru starea specială pe care 
scrisul mi-o oferă astăzi când inconsistența vieții de fiecare zi încearcă să ne dezintegreze în mod perfid, 
convins că genul de comunicare pe care astfel îl exersez este pentru mine un adevărat antidot împotriva 
iluziei accesibilității nelimitate la informație care îți anihilează dorința și te împinge să te afunzi în cotidianul 
devorator. Scriu cu intenția declarată de a place, ceea ce obligă la perfecționarea formelor și mijloacelor de 
exprimare, conștient că pofta de a provoca, de a atrage atenția și admirația, de a convinge și de a câștiga 
afecțiune este o veritabilă sursă de energie morală, garantând performanța în acest domeniu capabil să-ți 
ofere mari satisfacții. Scriu și pentru că îmi place să scriu, constatând că pentru un jurnalist sau scriitor, ca și 
pentru un avocat, viața sufletească a oamenilor este un mecanism complex, acționat cu ajutorul unei 
tastaturi, succesul în îndeplinirea acestor profesii asigurându-l dibăcia de a ști pe ce taste să apeși. Scriu în 
continuare cu nedisimulată înverșunare călăuzit de filozofia lui Confucius, potrivit căreia „nu contează cât 
de încet mergi, atâta timp cât nu te oprești” și recunosc, cu onestitate, că inima îmi palpită la fiecare apariție 
a unui mănunchi de impresii, considerente sau meditații sub care semnez. În fine, scriu pentru că îmi iubesc 
limba maternă. Atașamentul meu pentru ea este puternic consolidat de admirația de a descoperi că 
numeroase persoane plecate de mulți ani din țară vorbesc o ireproșabilă și superbă limbă română, nu doar 
corectă din punct de vedere gramatical, ci și bogată, elegantă, subtilă și plastică, folosind adesea cuvinte 
pe care unii dintre noi le-am cam uitat. Și rămân mirat gândindu-mă cum au reușit mulți români plecați din 
țară în anii grei de după război să-și păstreze o limbă română atât de curată, încât, la revenirea în România, 
să pară că nici nu au părăsit-o vreodată.

Dorin NÃDRÃU
Statele Unite ale Americii
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DIN ÎNSEMNĂRILE UNUI (ALT FEL DE) IMIGRANT

Cineva spunea cândva că „destinului nu-i place să facă retuşuri”. Aserţiunea cu valoare de maximă am putut-
o deseori verifica de-a lungul anilor, gândindu-mă în urmă, acum mai conştient ca oricând, că am trecut de 
jumătatea firului pe care mi l-a tors ursitoarea.

Convins că nimic nu este întâmplător pe lumea asta, îmi amintesc astăzi cu nostalgie şi înţelegere un 
moment din tinereţea mea fragedă, care putea să-mi schimbe radical drumul prin această viaţă efemeră.

Bunicii mei din partea mamei au aparţinut generaţiei de români „Mia şi drumul” de la începutul secolului 
trecut, imigrând în America. Asemenea multor ardeleni, la câţiva ani, s-au întors în România, unde după puţin 
timp s-a născut mama mea, cea mai mare dintre cei trei copii pe care i-au avut. Nu o dată m-am întrebat ce 
parcurs ar fi avut viaţa mea dacă mama mea s-ar fi născut în America…

Dar iată o întâmplare petrecută după mulţi ani de la repatrierea bunicilor care îmi induce un motiv justificat de 
a mă convinge tot mai mult că, structural cel puţin, totuşi, America mă atrăgea în mod inconştient şi involuntar. 
Mătuşa mea din partea mamei, sora bunicii, care s-a născut şi trăia în America, într-una din vizitele pe care le 
făcea la interval de doi-trei ani în România pentru a-şi vedea rudele de sânge, a fost cea care a iniţiat şi 
declanşat un proces psihic ce m-a surprins profund şi m-a pus la grea încercare datorită urmărilor majore pe 
care le implica. Într-o seară, după un moment de vădită chibzuială, mătuşa mi-a propus să mă ducă definitiv în 
America, ţara ei natală, fiind foarte documentată în demersurile pe care trebuia să le facă, concluzionând că ea 
mă poate cumpăra „cum cumperi un animal la târg…”. O admiram mult în acei ani pe cea care voia să-mi 
schimbe viaţa: mare familistă, energică, stăpânită de o făţişă veneraţie pentru neamul românesc, credincioasă 
(era fondatoare a unei biserici româneşti în America). Ea mă îndrăgea nespus de mult, cu toate că avea trei 
copii puţin mai vârstnici decât mine. Eu, care pe atunci eram abia licenţiat după cei cinci ani de facultate 
petrecuţi în Bucureşti, aveam părinţii în putere şi o mulţime de prieteni şi nu puteam concepe să purced la un 
astfel de drum. Propunerea, care la început, având în vedere avantajele prezentate, mi s-a părut extraordinară, 
mi-a lăsat un gust amar şi mi-a produs o reală dezamăgire. Cu mare strângere de inimă, poate chiar cu regret, 
am refuzat-o sfios, dar convingător pe mătuşa mea.

În decursul anilor, verişori necunoscuţi până atunci de mine, născuţi pe pământ american, s-au perindat prin 
România cu dorinţa de a-şi cunoaşte rădăcinile. Nu m-au impresionat niciodată nici maşinile performante 
închiriate din Europa occidentală cu care se deplasau în ţară, nici hainele lor şi nici modul deosebit în care se 
comportau.

După căderea comunismului, în România aveam, cel puţin, libertate. Libertatea de a călători, de a comunica, 
de a studia şi cunoaşte realmente adevărata istorie şi civilizaţie. Am avut prilejul să călătoresc în multe ţări din 
Europa, cele mai importante contacte fiind pentru mine cele cu Germania şi Franţa. Am putut lua pulsul Europei 
nu doar de pe poziţia unui simplu turist, ci şi vizitând imigranţi români în Europa. Am întâlnit pe aceeaşi paralelă 
oameni fericiţi şi împliniţi, dar şi imigranţi care nu-şi vor găsi locul nicăieri, niciunde, niciodată.

În general, oamenii îşi părăsesc ţara din motive politice, economice, sociale. În condiţiile actuale, datorită 
globalizării, uşurinţei de comunicare şi deplasare, au apărut şi alte categorii de emigranţi, cum ar fi cea a celor 
care vor să urce pe o altă treaptă, superioară, de civilizaţie. În fine, mai există şi categoria celor care (cred că 
acum sunt un sentimental…) îşi găsesc liniştea şi fericirea în altă parte, adică a celor pentru care „acasă” 
înseamnă locul unde ţi-e inima…

Despre America ştiam multe şi pot să afirm cu tărie că niciodată nu am fost influenţat în opiniile mele despre 
această ţară de mulţi dintre cei care după ce ajung în State devin musafiri de profesie în România şi care cum 
au apucat să treacă Oceanul se uită la români de sus şi îi socotesc, în sinea lor, drept proşti. Cunoşteam despre 
America şi părerile unora care duceau la concluzia că reprezintă o cultură unde doar cel tare supravieţuieşte şi 
unde lamentările şi slăbiciunile sunt privite cu dispreţ. Naţiune de învingători, nu de visători. De asemenea, că 
aici piaţa dictează şi totul se realizează prin iniţiativă privată, nimeni neriscând un cent dacă nu se întrevede un 
profit.

Profesiile mele (inginer şi avocat), dintre cele pentru care la ora actuală în ţară tinerii care păşesc pe porţile 
facultăţilor fac cele mai lungi cozi, mi-au permis să cunosc şi alte aspecte despre America, lucruri cu adevărat 
minunate, nemaipomenite. Astăzi pot să afirm că America este mult mai mult decât mi-am putut eu închipui…

Paradoxal totuşi este faptul că până acum aproape patru ani, nici în cele mai ciudate vise nu mi-aş fi închipuit 
că voi ajunge în America. Tot paradoxal este că atunci, în 2010, destinul meu a decis să facă retuşuri…, 
povestea vieţii mele devenind foarte simplă şi uşor de relatat: în mai puţin de o lună am primit viza de SUA, în 
ciuda unor posibile impedimente, având în vedere că eram singur şi cu o situaţie materială superioară mediei, 
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peste aproape două luni m-am (re)căsătorit, iar în următoarele trei luni mi s-a eliberat autorizaţia de muncă şi 
Green Card-ul.

Eu nu am părăsit România nici din raţiuni politice şi nici economico-sociale. Plecarea mea a fost, pur şi simplu, o 
alegere. Este incontestabil că nu am fost obligat să iau calea exilului. De fapt, trebuie spus că eu mă situez alături 
de cei care consideră, pe bună dreptate, că termenul a devenit caduc în lumea globală în care trăim şi că, la un 
anumit nivel, suntem cu toţii călători pe acest pământ, în această viaţă.

Pentru cineva care se gândeşte că practic am luat viaţa de la capăt, vreau să spun că secretul ţine de 
personalitatea mea. Firea mea de ardelean m-a obligat toată viaţa să nu mă dau bătut… Pe „Titanic” au fost 13 
transilvăneni: unul a supravieţuit. Îmi persista în minte scena din film cu orchestra care, pe puntea vasului, a cântat 
până în ultima clipă, pierind cu toţii, înghiţiţi de apele Atlanticului, „Mai aproape de Tine, Doamne!”…

Integrarea în sistemul american înseamnă în primul rând promovarea redefinirii identităţii, necesităţii vitale de a 
exista şi funcţiona într-o alta lume, adică într-o nouă cultură şi într-un nou context. Pot să spun acum că de la 
început am fost fascinat de americani, de atitudinea „I can” şi spiritul pozitiv. Sunt entuziasmat că aici lucrurile au 
sens, că există reguli bine gândite care se aplică şi chiar funcţionează. Îmi place şi că societatea americană te 
învaţă să nu închizi uşa… În sfârşit, nu regret nici o clipă că, vorba unui bun prieten, „am dat porcul pe curcan că-i 
mai corect politic şi nici n-are colesterol”.

Desigur, îmi lipseşte România natală, nu cea abstractă sau conceptuală. Ca român, astăzi gândul mă duce la 
ceea ce scria Caragiale în 1899, încă o indubitabilă probă a actualităţii lui Nenea Iancu: „Când ar fi să dau vreo 
povaţă unui tânăr român, iată pe care i-aş da-o: Tinere, să-ţi fie patria scumpă ca şi mama ta! S-o iubeşti şi s-o 
respecţi din adâncul sufletului tău! De dragostea şi de respectul tău pentru ea să nu faci vreodată reclamă sau 
paradă. Ba, ai dreptul să urăşti, să loveşti, să sfărâmi pe acei fraţi ai tăi ticăloşi, cari, în loc s-o iubească şi s-o 
respecteze ca pe o mamă cuminte, onestă şi severă, o curtează, o măgulesc şi o exaltează ca pe o bătrână 
cochetă, nebună bună de tocat!”.

În fine, pot să afirm că nu regret stabilirea mea în Statele Unite şi că sunt mulţumit de condiţia mea socială, ceea 
ce nu înseamnă, totuşi, că fac baie în şampanie… Sunt împăcat cu mine, Dumnezeu le-a aranjat pe toate. Mă 
gândesc adesea la România, dar când sunt acolo mi-e dor să revin aici şi abia aştept să cobor din avion şi să mă 
întâmpine vameşul cu „Welcome home!”….

(25 Octombrie 2014, Grand Rapids, Michigan)

NATURÃ · EDUARD NIÞULESCU
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Uneori este atât de simplu să găsești cuvintele de început care ar trebui să fie esențiale pentru un argument. 
Alteori mi se pare o încercare dificilă și aștept zile și săptămâni ca idei simple să apară și apoi cuminți să se 
așeze în pagină cum liniile într-o pictură sau desen. Poezia este uneori și pictură dar când spui că Traian 
Secară este un poet al picturii nu greșești cu nimic.

„Dacă aș fi trăit într-o societate liberă și prosperă și prosperă… aș fi un liric…”, scria el într-un caiet intitulat 
„Diverse 2014-2015” și astfel îl descoperi pe omul direct și profund de azi dar eu mi-l amintesc pe colegul cu 
care am copilărit și am învățat de la aceiași dascăli primele noțiuni despre limbă și poezie. Am învățat că poezia 
este limbă și limba noastră română este poezie.

Traian Secară s-a născut în micul cătun cu un nume atât de pitoresc: Călătani, care vine de la satul Călățele 
de unde au venit bunicii noștri în vremuri străvechi. Este un fel de cartier bucolic al comunei mele de naștere: 
Tileagd, județul Bihor. Data este, 5 mai 1947 iar părinții îi sunt Teodor și Raveica Secară. Casele copilăriei 
noastre sunt despărțite de un câmp, două fântâni și o vale și unite de un drum și două cărări bătătorite de pașii 
noștri desculți la timp de vară. După absolvirea Liceului din orașul Aleșd, destinele noastre s-au despărțit, 
fiecare urmându-și propria cale. Traian a urmat cursuri de pictură la Institutul de Arte Plastice „Nicolae 
Grigorescu” din București, sub îndrumarea marelui pictor Corneliu Baba în ultimii doi ani, iar eu am urmat 
Facultatea de Fizică din Cluj.

Ne-am revăzut adeseori, prin țară dar cel mai mult mi-a plăcut să-l vizitez la el acasă, în Călătanii copilăriei, 
unde in curtea plină cu iarbă, Traian expunea pentru o buna vedere cele mai recente lucrări ale sale pe care le 
comentam îndelung până se însera. În amintirea acelor timpuri am ilustrat o carte cu reproduceri ale pictorului.

Acum am să citez din cartea „Amurgul căprioarelor” poemul „Dincolo de iarnă”:

dincolo de iarnă peste calea ferată

e câmp

cătunul pe deal o dimineață curată

rece și palid alergi cărăruile

pârâul secat

tufe uscate de muri

durerea ochiului senină

într-o lumină de alungat șerpi 

lasă lacrimi de timp

mușuroaie de furnici peste câmp

gheață peste tot

o pasăre se pierde pe orizont

printre ierburi scaieți și putregai

un băiat pe patine sorbea un aer rarefiat

pictural

Mircea ªTEFAN
Statele Unite ale Americii

TRAIAN SECARÃ
un�poet�al�picturii
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Fiindcă un popor nu cred că se poate altfel defini mai bine decât prin cultură, vă propun să ne reamintim 

măcar de numele cărturarilor români. Fiind un calendar, deci unicul criteriu este cel al ordinii zilelor din fiecare 

lună, sunt laolaltă poeți, istorici și critici literari, prozatori, dramaturgi, eseiști, folcloriști, lingviști, traducători. Din 

motive de spațiu, vă oferim, din păcate, doar o selecție a lor. Am folosit ca sursă, autoritatea revistei culturale 

editate de Uniunea Scriitorilor, cu sprijinul Ministerului Culturii – „România literară”. Calendar realizat de 

scriitorul Nicolae Oprea. 

Credem că este utilă o astfel de REamintire, măcar a numelor personalităților culturale românești de la 

începuturi, până în prezent. 

T.R.

11.04.1942 – s-a născut Virgil Mazilescu (m. 1984) 
11.04.1944 – a murit Ion Minulescu (n. 1881) 
12.04.1931 – s-a născut Paul Miclău 
12.04.1940 – s-a născut Mircea Martin 
13.04.1935 – s-a născut C. D. Zeletin 
14.04.1924 – s-a născut George Munteanu (m. 

2001) 
14.04.1998 – a murit Francisc Păcurariu (n. 1920) 
15.04.1997 – a murit Petru Creția (n. 1927) 
16.04.1879 – s-a născut Gala Galaction (m. 1961) 
16.04.1896 – s-a născut Tristan Tzara (m. 1936) 
16.04.1935 – a murit Panait Istrati (n. 1884) 
16.04.1936 – s-a născut Gheorghe Grigurcu 
16.04.1994 – a murit Mihail Crama (n. 1923) 
17.04.1895 – s-a născut Ion Vinea (m. 1964) 
17.04.1916 – s-a născut Magda Isanos (m. 1944) 
17.04.1945 – a murit Ion Pillat (n. 1891) 
18.04.1894 – s-a născut Pamfil Șeicaru (m. 1980) 
19.04.1848 – s-a născut Calistrat Hogaș (m. 1917) 
20.04.1943 – s-a născut Dan Horia Mazilu (m. 

2008) 
20.04.1970 – a murit Paul Celan (n. 1920) 

APRILIE

01.04.1881 – s-a născut Octavian Goga (m.1938) 
01.04.1900 – s-a născut Alexandru Al. Philippide 

(m. 1979) 
01.04.1940 – s-a născut Gheorghe Pituț (m. 1991) 
01.04.1942 – s-a născut Gabriela Adameșteanu 
03.04.1893 – s-a născut Damian Stănoiu (m. 1956) 
04.04.1992 – a murit Vintilă Horia (n. 1915) 
05.04.1932 – s-a născut Fănuș Neagu (m. 2011) 
05.04.1933 – s-a născut Romulus Vulpescu (m. 

2012) 
05.04.1946 – a murit Ilarie Voronca (n. 1903) 
07.04.1952 – s-a născut Nichita Danilov 
08.04.1911 – s-a născut Emil Cioran (m. 1995) 
09.04.1894 – s-a născut Camil Petrescu (m. 1957) 
09.04.1924 – s-a născut Francisc Munteanu (m. 

1993) 
09.04. 1961 – a murit Al. Kirițescu (n. 1888) 
11.04.1858 – s-a născut Barbu Ștefănescu 

Delavrancea (m. 1918) 
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07.05.2007 – a murit Octavian Paler (n. 1926) 
08.05.1923 – s-a născut Petru Dumitriu (m.2002) 
08.05.1937 – s-a născut Darie Novăceanu 
08.05.1950 – s-a născut Gheorghe Crăciun (m. 

2007) 
09.05.1895 – s-a născut Lucian Blaga (m. 1961) 
09.05.1918 – a murit George Cosbuc (n. 1866) 
09.05.1946 – a murit Pompiliu Constantinescu (n. 

1901) 
10.05.1929 – s-a născut Ion Horea 
11.05.2001 – a murit Paul Lahovary (n. 1909) 
12.05.1916 – s-a născut Constantin Ciopraga (m. 

2009) 
12.05.1934 – s-a născut Lucian Raicu (m.2006) 
13.05.1931 – s-a născut Dan Grigorescu (m. 2008) 
13.05.1940 – s-a născut Mircea Ciobanu (m.1996) 
13.05.1964 – a murit Tompa László (n. 1883) 
14.05.1957 – a murit Camil Petrescu (n. 1894) 
15.05.1922 – s-a născut Savin Bratu (m. 1977) 
15.05.1926 – s-a născut Venera Antonescu 
15.05.1926 – s-a născut Aurel Martin (m. 1993) 
16.05.1930 – s-a născut Titus Popovici (m. 1994) 
16.05.1980 – a murit Marin Preda (n. 1922) 
17.05.1901 – s-a născut Pompiliu Constantinescu 

(m. 1946) 
17.05.1920 – s-a născut Geo Dumitrescu (m. 2004) 
17.05.2008 – a murit Pop Simion (n. 1931) 
18.05.1928 – s-a născut Domokos Géza (m. 2007) 
18.05.1993 – a murit Aurel Covaci (n.1932) 
21.05.1880 – s-a născut Tudor Arghezi (m. 1967) 
21.05. 1964 – a murit Tudor Vianu (n. 1897) 
21.05. 1991 – a murit Ioan Petru Culianu (n. 1950) 
22.05. 1957 – a murit George Bacovia (n. 1881) 
23.05.1902 – s-a născut Vladimir Streinu (m. 1970) 
23.05.1871 – s-a născut G. Ibraileanu (m. 1936)
23.05.1942 – s-a născut Gabriel Liiceanu 
23.05.2003 – a murit Ion Drăgănoiu (n. 1943) 
23.05.2006 – a murit Iordan Chimet (n. 1924) 
24.05.1812 – s-a născut George Barițiu (m. 1893) 
24.05.1923 – s-a născut Ion Caraion (m. 1986) 
24.05.1924 – s-a născut Antoaneta Ralian 
24.05.1947 – s-a născut Adrian Popescu 
25.05.1933 – s-a născut Eugen Simion 
25.05.1998 – a murit Ștefan Bănulescu (1926) 
26.05.1916 – s-a născut Vintilă Corbul (m. 2008) 
26.05.1996 – a murit Ovidiu Papadima (n. 1909) 
26.05.1997 – a murit Cezar Baltag (n. 1939) 
27.05.1886 – s-a născut Emil Isac (m. 1954) 
27.05.1905 – s-a născut Ioan I. Ciorănescu (m. 

1926) 
28.05.1956 – s-a născut Marcel Tolcea 
28.05.1963 – a murit Ion Agârbiceanu (n. 1882) 
29.05.1945 – a murit Mihail Sebastian (n. 1907)
30.05.1966 – a murit Oscar Walter Cisek (n. 1897) 
31.05.1883 – s-a născut Onisifor Ghibu (m. 1972) 

21.04.1923 – s-a născut Mircea Popovici (m. 2014)
21.04.2008 – a murit Monica Lovinescu (n. 1923) 
22.04.1850 – s-a născut Veronica Micle (m. 1889) 
22.04.1897 – a murit Ion Ghica (n. 1816) 
22.04.1986 – a murit Mircea Eliade (n. 1907) 
22.04.1996 – a murit Mircea Ciobanu (n. 1940) 
23.04.1859 – s-a născut Lazar Șăineanu (m. 1934) 
23.04.1894 – s-a născut Gib I. Mihăescu (m. 1935) 
23.04.1922 – s-a născut Pavel Chihaia 
24.04.2008 – a murit Cezar Ivănescu (n. 1941) 
26.04.1922 – s-a născut Ștefan Aug. Doinaș (m. 

2002) 
26.04.1963 – a murit Vasile Voiculescu (n. 1884) 
27.04.1872 – a murit Ion Heliade Rădulescu (n. 

1802) 
27.04.1977 – a murit Camil Baltazar (n. 1902) 
27.04.2014 – a murit George Astaloș (n. 1933)
28.04. 2000 – a murit Ovid S. Crohmălniceanu (n. 

1916) 
29.04.1936 – s-a născut Gheorghe Tomozei (m. 

1997) 
29.04.1975 – a murit Radu Gyr (n. 1905) 
30.04.1933 – a murit Anna de Noailles (n. 1876) 
30.04.1946 – s-a născut Passionaria Stoicescu 

MAI

01.05.1928 – s-a născut Ion Ianoși 
01.05.1934 – a murit Paul Zarifopol (n. 1874) 
02.05.1893 – a murit George Barițiu (n. 1812)
02.05.1928 – a murit George Ranetti (n. 1875) 
02.05.1932 – s-a născut Henri Zalis 
02.05.1940 – s-a născut Ion Lotreanu (m. 1985) 
02.05.2003 – a murit George Țărnea (n. 1945) 
03.05.1954 – s-a născut Silvia Chițimia 
03.05.1987 – a murit Elvira Bogdan (n. 1904)
04.05.1928 – s-a născut Leon Baconski 
05.05.1912 – s-a născut George Uscătescu (m. 

1995) 
05.05.1919 – s-a născut Mihnea Gheorghiu (m. 

2011) 
05.05.1927 – s-a născut Vicu Mîndra (m. 2010) 
05.05.1948 – a murit Sextil Pușcariu (n. 1877) 
05.05.1993 – a murit Dumitru Stăniloae (n. 1903) 
05.05.2006 – a murit Zoe Dumitrescu Bușulenga 

(n. 1920) 
06.05.1908 – s-a născut Ion Vlasiu (m. 1997) 
06.05.1930 – s-a născut Dorel Dorian 
06.05.1938 – a murit Octavian Goga (n.1881) 
06.05.1943 – s-a născut Laurențiu Ulici (m. 2000) 
07.05.1925 – s-a născut cut G. I. Tohăneanu (m. 

2004) 
07.05.1937 – a murit George Topîrceanu (n. 1886) 
07.05.1947 – s-a născut George Stanca (m. 2019)
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31.05.1938 – a murit Max Blecher (n. 1909) 
31.05.1946 – s-a născut Adriana Bittel 
31.05.1990 – a murit Vasile Nicolescu (n. 1929) 

IUNIE

01.06.1865 – s-a născut Constantin Stere (m.1936) 
01.06.1956 – s-a născut Mircea Cărtărescu 
01.06.1959 – s-a născut Cristian Popescu (m. 

1995) 
02.06.1816 – s-a născut C. A. Rosetti (m. 1885) 
02.06.1939 – s-a născut Romulus Guga (m. 1983) 
03.06.1922 – a murit Duiliu Zamfirescu (n. 1858) 
03.06.1949 – s-a născut Ioan Țepelea (m. 2012) 
03.06.1972 – a murit Neagu Rădulescu (n. 1912) 
05.06.1779 – s-a născut Gheorghe Lazăr (m. 1823) 
05.06.1871 – s-a născut Nicolae Iorga (m. 1940) 
05.06.1903 – s-a născut Ștefan Roll (m. 1974) 
05.06.1927 – s-a născut Alexandru Mirodan (m. 

2010) 
06.06.1944 – s-a născut Mariana Vartic 
06.06.1940 – s-a născut Gheorghe Pituț (m.1991)
07.06.1716 – a murit stolnicul Constantin 

Cantacuzino (n. 1640) 
07.06. 2011 – a murit Mircea Iorgulescu (n. 1943) 
08.06.1935 – s-a născut Victor Frunză (m. 2007) 
08.06.1937 – s-a născut Gelu Ionescu 
08.06.1938 – a murit Ovid Densușianu (n. 1873) 
10.06.1853 – s-a născut Ion Pop-Reteganul 

(m.1905) 
10.06.1955 – s-a născut Dumitru Păcuraru 
11.06.1995 – a murit George Uscătescu (n. 1919) 

12.06.1929 – s-a născut Irina Mavrodin (m. 2012) 
12.06.1977 – a murit F. Brunea-Fox (n. 1898) 
14.06.1818 – s-a născut Vasile Alecsandri (m. 

1890) 
15.06.1889 – a murit Mihai Eminescu (n. 1850) 
15.06.1893 – s-a născut Ion Marin Sadoveanu (m. 

1964) 
15.06.1909 – s-a născut Virgil Teodorescu (m. 

1988) 
15.06.1934 – s-a născut Matei Călinescu (m. 2009) 
16.06.1925 – s-a născut A. E. Baconky (m. 1977) 
16.06.1978 – a murit Teodor Pâca (n. 1928) 
16.06.1981 – a murit Ben Corlaciu (n. 1924) 
17.06.1927 – s-a născut Sutö András (m. 2006) 
18.06.1917 – a murit Titu Maiorescu (n. 1840) 
18.06.1960 – s-a născut Vlad Zografi 
19.06.1899 – s-a născut G. Calinescu (m. 1965) 
20.06.1891 – a murit Mihail Kogalniceanu (n. 1817) 
20.06.1913 – s-a născut Aurel Baranga (m. 1979)
20.06.1995 – a murit Emil Cioran (n. 1911) 
22.06.1912 – a murit Ion Luca Caragiale (n. 1852) 
22.06.1913 – a murit St. O. Iosif (n. 1875) 
22.06.1943 – s-a născut George Banu 
23.06.1834 – s-a născut Alexandru Odobescu (m. 

1895) 
24.06.1947 – s-a născut Dinu Flămând 
25.06.1988 – a murit Șerban Cioculescu (n. 1902) 
28.06.1873 – a murit Andrei Șaguna (n. 1809)
28.06.1951 – s-a născut Virgil Mihaiu 
29.06.1837 – s-a născut P.P. Carp (m. 1919) 
29.06.1893 – s-a născut Demostene Botez (m. 

1973) 
30.06.1945 – s-a născut Dorin Tudoran

TORS · TRAIAN SECARÃ
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Cel mai mare istoric al religiilor din secolul al XX-lea, Mircea 
E l iade,  cont inuă  în  cu l tura  românească  p le iada 
enciclopediștilor, începută cu Dimitrie Cantemir și continuată 
de Heliade Rădulescu, B.P. Haşdeu, Nicolae Iorga, Vasile 
Pârvan și George Călinescu, dacă am dori să menționăm 
numai vârfurile de aisberguri într-o listă, desigur, mai lungă. 
Drumul formării sale intelectuale este la fel de interesant ca 
semnificație a victoriei omenescului, precum ar fi și o călătorie 
printre bornele afirmării personalității lui recunoscute 
internațional. 

Încă din anii dintâi ai învățăturii primite la București în Școala 
din str. Mântuleasa, ochii lui Mircea Eliade sunt slăbiți, dar 
această deficiență fiziologică nu-l împiedică să citească mult, 
pe ascunse, în locuri mai tainice ale locuinței, adică acolo unde 
scăpa de supravegherea părinților. Tatăl, Gheorghe Ieremia, 
spera să-l vadă pianist. Proiectul acesta îl supune pe Mircea 
unui regim al studiului de câte două ceasuri zilnic, ambițiosul 
părinte organizând chiar și un concert într-o sală închiriată în 
capitală, dar el clachează de emoție. Din acest moment, în 
mod decis exercițiului instrumental îi va lua locul lectura, dar 
una care nu consona cu imperativele școlii, unde nu face defel 
impresie de elev sârguincios. La Liceul „Spiru Haretˮ, renumit 
pentru exigența profesorilor, Mircea este corigent la un 
moment dat chiar la 3 discipline, limbile – română, franceză și 
germană, iar în examenul de bacalaureat nu va intra decât 

după ce în vară se pune pe treabă ca să ia corigența la matematică. Fără îndoială că Romanul adolescentului 
miop și vol. I al Memoriilor lui Eliade sunt cea mai fidelă oglindă a efortului pe care îl presupunea studierea 
matematicii și a celorlalte materii în liceul acelui timp. După ce într-un an, când studiase cu profesorul Moisescu 
literatura română, disciplină la care fusese lăsat corigent, în clasa următoare, liceanul Eliade se ambiționează 
și scrie cu fantezie 15-20 pagini, iar noul profesor de literatura română, mucalitul domn Mazilu, uimit, îl întreabă 
de unde a copiat. Elevul tace, încurcat. Profesorul recunoaște, în sfârșit, valoarea eseului: „Bravo! Sunt nevoit 
să-ți dau 10!” Este evidentă părerea proastă de la care pleca profesorul Moisescu, care, auzind în cancelarie 
de o asemenea performanță, precipitat, vine la el și îi cere să citească acea „primă compoziție norocoasă”, cum 
o va numi autorul ei. Hotărârea lui Eliade este exprimată clar: „Ei mă cred o haimana și sunt siguri că nu voi 
ajunge nimic. Am să le pregătesc o surpriză.” O asemenea formulare vădea faptul că liceanul Eliade se 
construia pe sine cu deplină luciditate. El avea un țel clar, cel de a ajunge cândva „savant, pianist sau scriitor” și 
urma un program de lucru, alimentat de o enormă poftă de lectură: „Dar cum aş fi putut (și mă întreb, acum, cine 
ar fi putut?) să-mi menajez ochii într-un timp când aproape în fiecare săptămână descopeream un nou autor, 
alte lumi, alte destine? Încercam totuşi să mă apăr, citind fără ochelari, cu bărbia lipită de carte, sau închizând 
când un ochi, când celălalt, sau apăsându-mi ochelarii pe nas, sau schimbând becurile, când albastre, când 
albe, când slabe, când puternice. Apoi, când ochii îmi lăcrimau şi mi se împăienjeneau de-a binelea, treceam în 
odăiţa de alături şi mă spălam cu apă rece. Rămâneam apoi câteva minute întins pe pat, cu ochii închişi, 
încercând să nu mă mai gândesc la nimic.” În ciuda miopiei care avansa necruțător, liceanul citește cu pasiune 
din opera lui Honoré de Balzac, apoi nuvelele lui Giovanni Papini, pe care, dorind să le înțeleagă mai bine, el 
începe să învețe limba italiană. În Romanul adolescentului miop îi închină florentinului un capitol, descriind 
tulburătoarea impresie pe care i-a lăsat-o cel mai cunoscut volum al său, Un om sfârșit: „Papini mi-a fost cel mai 
neîndurat dușman și cel mai darnic prieten. M-am chinuit și m-am desfătat cetindu-l. M-am aflat pe mine 

UN SPIRIT
RENASCENTIST

Prof. univ. dr. Anca SÎRGHIE



26 Anul 14 · Nr 51

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M
însumi.” Așadar, o revelație supremă era aceea de a se regăsi pe sine însuși, urât fizic, miop și frământat, în 
oglinda plămădită de un mare scriitor, cum îl socotea el atunci pe Papini. Aprecia terapeutic faptul că „proza 
frenetică, vijelioasă și totuși aspră, caustică a lui Papini m-a ajutat mulți ani să lupt contra melancoliei. De abia 
mai târziu mi-am dat seama că Papini nu era un „mare scriitor”, de statura lui Leopardi, bunăoară, sau a lui 
Carducci.” Dorința lui de cuprindere nu-l părăsește ani la rând, tânărul cititor din România neezitând să-i scrie, 
pe când era student, și chiar răspunde invitației lui Papini de a-l vizita la Florența, unde va ajunge în 1927, la 
prima sa vizită în Italia.

Îl captivează studiile social-antropologice ale lui James George Frazer și, ca să le pătrundă, studiază 
engleza. Simte nevoia unor deschideri spre alte orizonturi de lectură, astfel că în particular începe să studieze 
persana și ebraica. Intenția de a beneficia de deschiderea pe care asemenea limbi i-o ofereau anunță un 
program de tip renascentist, în sensul unor cuprinderi cât mai profunde, uneori chiar enciclopedice. Ca să-și 
poată cumpăra cărți, el acceptă să facă pentru niște publicații bucureștene traducerea unor articole din limbile 
germană, franceză și italiană. „Pentru 100 de pagini de manuscris îmi oferea 1000 de lei. Nu era mult, dar tot 
îmi puteam cumpăra 10-15 cărți cu banii aceia…” Dintr-un tipar renascentist transmutat în plin secol al XX-lea, 
elevul bucureștean preia pasiunea pentru științele exacte, chimia și botanica, mineralogia, zoologia și alte 
asemenea. Și-a păstrat în mansarda unde îi plăcea să se izoleze, ca într-un cuib al plăcerilor spirituale, 
insectarul, ierbarele și acvariul. Preocupările lui erau de acum cu totul elevate, dar nu ținteau spre canoanele 
disciplinelor școlare: „Evident, neglijam școala și mai pe față ca în trecut.” Schimbul de cărți inițiat între colegii 
de clasă îl determină să citească lucrări din domenii variate. Este interesat de filosofie și studiază lucrările lui 
Vasile Conta, Marcus Aurelius și Epictet, fără să înțeleagă tot, dar citea cu o pasionată poftă de cuprindere. 
Cercetează lucrări de istorie și în special pe Nicolae Iorga, care îi devine model la propriu. Îl va și cunoaște 
nemijlocit, scrie despre el, făcând chiar unele observații negative, ca aceea privind „cultura asistematică” a 
istoricului, care se lipsea de lectură filosofică. Ia la rând opera lui B.P Hașdeu, de la care primește lecția 
deschiderii spre marile construcții. Iată cum era preludiată și pregătită sistematic afirmarea sa de anvergură 
renascentistă din deceniile ce vor urma. 

Prima sa operă originală a fost publicată cu precocitate în 1921 Inamicul viermelui de mătase, urmată de 
Cum am găsit piatra filosofală. Așa prinde gustul gestului publicistic. Patru ani mai târziu, Eliade încheie munca 
sa pentru a debuta editorial, cu volumul autobiografic Romanul adolescentului miop. E coleg cu Arșavir și Haig 

[15]
Acterian, cu Petre Viforeanu, Constantin Noica  și Barbu Brezianu, care vor scrie apoi interesante amintiri din 
anii de liceu. Arșavir Acterian îi menționează, între altele, pe colegii lui Constantin Noica și Mircea Eliade 
făcând parte din cercul de filozofie Criterion prin 1940. Barbu Brezianu apelează la autoritatea lui Mircea 
Eliade, care a stabilit cel dintâi factura de filosof-poet a colegului lor de liceu Dinu, atunci când susține că „prin 
limba literară pe care o scrie, Constantin Noica rămâne categoric cel mai complet scriitor, mânuind tot atât de 
sigur, pe cât de discret, nuanțele pasiunilor.”

O etapă decisivă în proiectul construcției de sine îl constituie anii 1925- 1928, când Eliade studiază la 
Facultatea de Filozofie și Litere din București, numărându-se printre emulii lui Nae Ionescu, profesorul de 
logică și metafizică, filosoful trăirismului, care îi va deveni prieten și ghid. La profesorul său l-a frapat pledoaria 
pentru „emanciparea de jargonul academic” și modul cald în care se raporta la studenți, încurajați să 
gândească liber. Din mărturisirea lui Eliade putem desprinde ce i-a datorat el profesorului maieut: „El a introdus 
în gazetăria românească o dimensiune europeană. Scria cum scria Unamuno, discuta într-un articol de ziar 
probleme de filozofie, de etică, de teologie. (…) El ne-a învățat, bunăoară, să nu citim cărți despre, ci să 
mergem la izvoare.” Recunoscându-i talentul, dar și cunoștințele neobișnuit de vaste și profunde, Nae 
Ionescu, care i-a vizitat mansarda, apreciată ca un minunat loc pentru studiu, i-a dat lui Eliade o slujbă în 
redacția ziarului „Cuvântul”. Acolo el publică în 1928 un serial intitulat Itinerariu spiritual, considerat drept crez 
al generației în fruntea căreia el de pe acum se situa. Pofta lecturii, prin nimic diminuată în ciuda dioptriilor în 
continuă creștere, îi scurta simțitor odihna nopților. „Lupta contra somnului, – va mărturisi tânărul filosof – ca și 
lupta contra comportamentelor normale, însemna, pentru mine, o încercare eroică de a depăși condiția 
umană. Pe atunci, nu știam că acesta era tocmai punctul de plecare al tehnicii yoga.”

În 1928 Eliade va absolvi facultatea cu teza Filosofia Renașterii, o temă care nu întâmplător îl preocupă, 
aceasta fiind în consonanță cu propria devenire, mai ales că efectuase două călătorii în Italia, vatra acelui 
Rinascimento pornit din Florența. Rezumându-ne la un singur exemplu de aplicare a conceptului-pivot la 
cultura noastră națională, el considera că „gestul spiritual, dominant al secolului al XIX-lea românesc, este un 
gest al Renașterii: creații pe mari modele, planuri gigantice, conștiința demnității umane, mesianismul 
românesc. „Dumnezeu era cu noi.” 

Eliade studiază sanscrita și pleacă în India pentru 3 ani, unde va ajunge să locuiască chiar la maestrul său, o 
somitate a domeniului istoriei religiilor în India, profesorul Surendranath Dasgupta din Calcutta. Se 
îndrăgostește de fiica profesorului, Maitreyi Devi, și își propune să se convertească la hinduism spre a-i 
rămâne alături. Profesorul nu acceptă o asemenea legătură și îl alungă, aruncându-i cuvinte grele. Pleacă în 
Munții Himalaya, trăind ca sihastru, experiență descrisă în India, un carnet de drum publicat în 1934. Aceasta 
este prima carte, pe care am descoperit-o, într-o vreme când autorul era interzis în România socialistă, în 
biblioteca părinților mei. Din acel exemplar al ediției princeps apărută la Editura Cugetarea din capitală, am 
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înțeles ce experiență de cunoaștere autentică trăise Eliade în India. Iată cum este descris primul moment al 
visului de ascet indian ce tocmai se împlinea pentru Eliade: „A doua zi, mi-am adus din Rishukesh bagajele, am 
măturat Kutiar-ul dat de mahant – cămară solitară cu prispă de ciment și umbra „pomului lui Shiva”, cu un pat de 
lemn și o lampă – mi-am încuiat pentru mult timp hainele și, înfășurat în cele două fâșii albe, m-am coborât să 
mă scald în Gange. Douăzeci de pași printre stânci, și Gangele curge, curge. Ape verzi, reci, cu mireasma tare 
a zăpezii…” 

Învață pe mai departe limbile bengali și sanscrită, cu care avea să avanseze apoi în cercetare. 
Experimentând tehnicile Yoga și viețuind în liniștea kutiar-ului din Himalaya, tânărul român a deprins un stil de 
studiu pe care l-a valorificat apoi întreaga sa viață. Despărțit de fiica mentorului său, va mărturisi: „Sufeream cu 
atât mai mult cu cât înțelegeam că, odată cu Maitreyi pierdusem India întreagă.” Este prețul unei iubiri de 
excepție, un moment sacru irepetabil și ireversibil, pe care Mircea va încerca mai târziu să-l explice iubitei lui 
bengaleze, atunci când mărturisește: „eu te-am scos din spațiu și din timp.” Iată și tema unei cărți care i-a sporit 
celebritatea lui Eliade, căci în 1933 el publică romanul său Maitreyi, care la început nu este observat în librării, 
ca apoi să facă un succes național și imediat apoi unul internațional. La Hollywood se va realiza și un film după 
această carte. Povestea de iubire a lui Allan pentru Maitreyi face înconjurul lumii, ca și cea dintre Romeo și 
Julieta shakespeariană, ca să menționez doar unul dintre cuplurile celebre ale iubirii neîmplinite. Fata 
profesorului simte nevoia să dea o replică și în 1972 publică romanul Dragostea nu moare, în care îl va socoti 
pe Mircea „lacom de faimă și de erudiție”. Avea dreptate Amrita, căci totul a fost sacrificat în existența 
omenească a lui Eliade acelui maraton de continuă sporire a erudiției. Totul, da, totul trebuia sacrificat pentru 
rodirea sa în plan beletristic și în spațiul la fel de vast al științei care era istoria religiilor. Dornic de glorie, Eliade 
publică pe rând romanele Întoarcerea în rai și Huliganii. 

Păstrez cu sfințenie în biblioteca mea „romanul indirect” al lui Eliade, intitulat Șantier, apărut în ediție princeps 
la Editura Cugetarea, mai ales că poartă pe pagina de gardă o dedicație misterioasă, cea a lui Emil Cioran, care 
scrisese pe cartea semnată de bunul său prieten un îndemn: „Adu-ți aminte de cei trei. Cu drag de la Luțu.” Nu 
apare nicio datare și nici subiectul dedicației, iar „cei trei” par să fie Eliade, Cioran și Sorana Țopa, actrița care i-
a cunoscut pe cei doi tineri celebri la societatea Criterion și le-a devenit pe rând iubită. Identificarea „celor trei” 
nu-mi aparține, ci ea mi-a fost sugerată de prof. Sebastian Doreanu din Denver, Colorado, familiarizat la rândul 
său cu biografia lui Mircea Eliade. Actrița blondă care a avut succes ca poetă la societatea „Sburătorulˮ a lui 
Eugen Lovinescu și va fi autoarea unor piese de teatru, niciodată nu l-a uitat pe Eliade și, în mod ciudat, a murit 
în anonimat în același an 1986 ca și Eliade, însă fără să fi perceput adevărata glorie internațională a iubitului ei 
de altădată. O dedicație prețioasă în biblioteca mea este și cea de pe romanul lui Mircea Eliade Lumina ce se 
stinge, în care pe foaia de titlu stă scris: „Dlui Acsinteanu, Această carte simplă și fugoasă. Omagiul lui Mircea 
Eliade Mai '934.” Prozatorul George Acsinteanu (13 iulie 1905 Axintele, Ialomița – 13 decembrie 1986, Sibiu) s-
a făcut cunoscut în capitală ca autor al romanului Piatra neagră 1930, urmat de Povestiri pentru îngerii 
pământului, 1932, Convoiul flămânzilor 1935 etc. Rămâne un mister modul cum a ajuns la noi cartea dedicată 
prozatorului Acsinteanu, care a murit la scurt timp după Constantin Noica, tot la Sibiu, ca și acest bun prieten al 
lui Mircea Eliade. Autograful celebrului scriitor este în cerneală albastră și așezat pe colțul din dreapta sus al 
paginii de gardă. Valoroasă este nu numai semnătura autorului, ci și scurta prezentare din care deducem 
opinia lui Eliade despre propria creație. 

Vom continua să urmărim linia ascendentă a destinului pe care tânărul filosof și-l construia în perioada 
interbelică. Neobositul Eliade își adună eseurile, pe care le tipărește sub titluri ca Oceanografie, 
Fragmentarium și Insula lui Euthanasius. Acum își editează și teza sa de doctorat în filosofie despre Yoga, 
volumul fiind lansat atât la București cât și la Paris, unde numele lui începe să fie tot mai bine cunoscut. 

Ca profesor de istoria religiilor la Universitatea din București până în 1939, el uimește asistența care îl ascultă 
în amfiteatrul „Titu Maiorescuˮ al Facultății de Litere și Filosofie. Rostindu-și prelegerile, Mircea Eliade era 
„purtat de vârtejul erudiției sale” cum îi va recunoaște Emil Cioran talentul de orator academic. De aici începe 
cariera sa universitară care va culmina peste două decenii în America.

Eliade se raportează în articolele de presă, în studiile și chiar sub formă epistolară la personalitățile cele mai 
prestigioase ale lumii în domeniile sale de interes și numele său este remarcat pretutindeni. În perioada 
interbelică atât de înfloritoare spiritual, România îi dăduse tot ce se putea obține, cum chiar el a recunoscut 
adesea. „A fost șeful necontestat al generației 1930 și profesorul de o viață, fără să abandoneze vreodată 
hărnicia elevului care adună informație cu informație, într-o bibliografie extenuantă, continuată până la sfârșit. 
Aproape nimic din prefigurările de atunci nu a rămas nevalorificat. Aproape tot ce se află în marea construcție 
definitivă, a fost anticipat în intuițiile din clasa și mansarda de început. Iată un examen suprem de constanță și 
continuitate… Opera lui științifică și filosofică cuprinde, pe de o parte, seria de monografii tematice, prin care 
spiritul său analitic se manifestă cu o acribie dezlănțuită și cu putere de sistematizare greu de egalat. Pe de altă 
parte, statura savantului este aureolată de câteva lucrări de mare sinteză, unice prin viziunea integratoare și 
prin coerența arhitectonică.”. Astfel meditează profesorul indianolog Mircea Ittu, scrutând acel drum per 
aspera ad astra urmat de Eliade. 

Fenomenolog al religiilor, în cursurile și cărțile științifice el face un studiu comparativ al ideilor religioase de-a 
lungul istoriei, independent de formele concrete ale ritului fiecăreia dintre ele, sintetizând creștinismul, 
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hinduismul, iudaismul, buddismul și islamismul. Hermeneutul cu o cuprindere enciclopedică a fenomenului 
religios înțelesese că Dumnezeu se arată într-o multitudine de chipuri sacre, cel mai autentic fiind arhetipul 
indian. 

Cu o biografie intelectuală strălucită, în 1940 el este trimis ca atașat cultural la Ambasada României din 
Londra, ca în 1941 să se mute la Lisabona, unde rămâne până în 1945. În acest răstimp definitivează Tratatul 
de istoria religiilor, pe care îl publică în 1949. Savantul care elabora continuu trebuia să fie înțeles și de cei cu 
care coabita. După moartea primei sale soții, Nina, mama fiicei lui adoptive, el se va recăsători în 1950 cu 
Christinel Cotescu, stabilită în străinătate, provenind dintr-o familie boierească. Emil Cioran le-a fost naș, ca 
dovadă că vechea dispută erotică din tinerețe era acum deplin uitată. Luna de miere ei au decis plini de 
entuziasm să o petreacă în Italia, împreună cu niște rude. Mircea va cere soției să plece doar cu rudele spre 
Italia, unde el îi va întâlni numai după ce termină lucrarea aflată atunci în șantierul său de creație. Prioritară era, 
chiar și într-o asemenea situație excepțională a vieții familiale, munca lui științifică. Christinel a conviețuit cu 
Mircea 36 de ani numai pentru că și-a înțeles rolul și locul în existența lui. Pentru că la Paris, unde se stabilise 
cu fiica sa adoptivă, nu a reușit să obțină o catedră, cum sperase, iar în România socialist trecutul său politic i-
ar fi periclitat libertatea, el va accepta oferta venită din S.U.A. unde la Divinity School din Chicago i se propune 
să țină un an de conferință. Se stabilește definitiv împreună cu soția sa acolo, pentru că în 1957 este titularizat 
și va primi apoi și cetățenia americană. Ideea cursurilor sale era aceea că dincolo de formele concrete ale 
riturilor religioase, există o unitate profundă și indivizibilă a spiritului uman, care s-a afirmat de-a lungul istoriei. 
Șamanofilia, orientofilia, dezbaterile pe teme ca magia și mistica ajung să atragă atenția noii mișcări hippy, care 
a răbufnit prin anii '60 ai secolului al XX-lea. Profesorul Eliade era iubit nu numai de studenții lui, ci și de adepții 
noului curent. Savantul se consacră științei, în detrimentul creației beletristice, care intră într-o derivă tot mai 
accentuată. El afirma că niciodată nu a scris opere beletristice decât în limba maicii sale, limba în care continua 
să viseze, singura limbă în care a putut spune „Te iubesc”. Dimpotrivă, lucrările științifice puteau să circule în 
lumea largă numai dacă erau scrise în limbi de circulație, ca engleza sau franceza. El publică în limba engleză 
lucrări dedicate gândirii mitice și religioase precum Yoga, imortalitate și libertate, Șamanismul și tehnicile 
arhaice ale extazului, Sacrul și profanul, Aspecte ale mitului.

Creația sa literară se completează cu o capodoperă, căci la Paris apare antologia de proză fantastică La 
țigănci. În 1967 Eliade este elogiat în capitala Franței la împlinirea a 60 de ani. Cel mai amplu studiu al său este 
Istoria credințelor și ideilor religioase, din care poetul Cezar Baltag a tradus în limba română primele trei 
volume, pentru că la inițiativa lui Nicolae Ceaușescu intelectualitatea diasporei române trebuie să comunice cu 
țara de origine. În 1977 se face o invitație oficială pentru ca Eliade să participe la Centenarul Războiului de 
Independență, dar el refuză, reproșând faptul că chiar și în țări socialiste vecine, ca Polonia și Rusia, opera sa 
este mult mai bine cunoscută decât în România. 

În plină epocă ceaușistă apariția în țară a Istoriei credințelor și ideilor religioase produce o vâlvă fără egal. La 
ordinul venit de la centru, primii care aveau dreptul să le primească erau demnitarii PCR din capitală și din 
fiecare județ, mereu privilegiați, prin tradiție. În birourile secretarilor de partid din țară, acele volume erau 
așezate la loc vizibil, precum medaliile ori diplomele, dar posesorii lor nici nu aveau curiozitatea să le deschidă. 
Îmi amintesc că eu judecasem atunci că era o plasare cum nu se poate mai nepotrivită la politrucii comuniști a 
unei asemenea cărți înțelese numai de specialiștii domeniului. În librăriile din România socialistă cartea 
aceasta se găsea greu, se dădea pe sub mână. Renumele personalității internaționale a lui Eliade o luase 
înaintea cunoașterii reale a operei lui. O librăreasă de la selecta Librărie „Mihai Eminescuˮ din Sibiu mi-a 
mărturisit foarte ofensată că solicitarea cărții era formulată cam așa: „Vă rog să-mi dați și mie cartea aia scrisă 
de un român din Chicago.” Desigur că librăreasa a refuzat-o pe femeia aceea care nu știa nici numele autorului 
și nici titlul cărții, dar ținea să participe în felul ei la miracolul unei asemenea apariții livrești neașteptate. Ca 
profesoară de literatură, am valorificat din plin studiile din volumele Aspecte ale mitului și De la Zalmoxis la 
Genghis- Han, dar mai ales nuvelele fantastice și romanele. În România acelor ani grei de derută ideologică, 
apariția unor cărți ale lui Mircea Eliade era resimțită ca o eliberare din îngrădirea tipică structurii socialiste. Dar 
gloria lui Eliade era asigurată de circulația cărților în cele 18 limbi în care au fost traduse. 

În paralel cu Istoria credințelor și ideilor religioase, Eliade simte nevoia să-și scrie autobiografia, care ia forma 
unor Memorii și a unui Jurnal. Preocupat de acest proiect, el pare motivat să comenteze autobiografiile unor 
personalități precum Goethe, Papini, Einstein, Charlie Chaplin, Max Muller, Allan Watts etc., dorind să-și 
stabilească tehnica optimă a relatării propriei vieți. „Cred că autobiografia este, astăzi, singura care trebuie cu 
orice preț scrisă. Toate celelalte lucrări mai pot aștepta.” nota el la 5 aprilie 1963. 

Foarte curând, Eliade își uimește colegii americani cu fabuloasa lui cultură în domeniul istoriei religiilor. 
Studenții îl ascultă fascinați, așa cum vorbește, fără notițe în față, întocmai cum se întâmpla și la București la 
prelegerile sale din amfiteatrul „Titu Maiorescuˮ de la Facultatea de Litere și Filosofie. În amfiteatrele de curs 
din Chicago, cu mii de locuri ocupate până la refuz de studenți și profesori, în egală măsură încântați de ideile 
sale, Eliade vorbea transpus parcă într-o altă lume, spre care își conducea ascultătorii. Mac Ricketts evocă 
atmosfera prelegerilor lui Mircea Eliade din anii începutului de deceniu al șaptelea, când el îl asculta pe 
savantul român ca student: „În fața unei imense săli arhipline, vorbea liber, era captivant. Niciun alt profesor de 
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istoria religiilor nu s-a bucurat în America de așa popularitate. Țin minte ovațiile pe care le-a primit în octombrie 
1973, când a conferențiat la Chicago, în fața a peste o mie de profesori universitari.” Impresionant este faptul 
că, din modestie, Eliade nici nu stăruie în Memoriile sale asupra unor asemenea momente de glorie 
academică. În acel an Eliade era secondat la cursuri și seminarii de francezul Paul Ricoeur, profesorul care nu 
ezită să-și exprime bucuria de a-l fi cunoscut pe inegalabilul savant român: „Mă simțeam mândru de a fi printre 
acei care au avut ocazia să predea cu el la Universitatea din Chicago. Nu ar fi trebuit să spun onoarea, ci 
plăcerea, farmecul care se leagă de amintirea acestei experiențe. Mircea știa totul; când veneam la seminariile 
noastre comune cu notele mele laborioase, el sosea cu cultura sa imensă. Am învățat mai mult decât oricare 
din studenții săi, predând împreună cu el.” 

Eliade era recunoscut ca unul dintre cei mai mari experți de pe mapamond în domeniul istoriei religiilor și 
universitățile din toată America îi conferă cu un mare entuziasm titlul de Doctor Honoris Causa. Astfel, 
ceremonia de la Yale din 1966 va fi urmată de cea din 1969 în La Plata din Argentina, precum și la Ripon 
College. Vor urma Loyola Chicago în 1970, Colegiul din Boston în 1971, ca în anul următor să se alăture 
Colegiul Law La Salle din Philadelphia și Colegiul Oberlin. Numele savantului de origine română va fi onorat cu 
același titlu la Lancaster în 1975, la Sorbona în anul care a urmat și la Washington în 1985. În 1966 este onorat 
cu titlul Distinguished Service Professor. Nici Academiile, ca instituții cu un prestigiu științific inegalabil, nu s-au 
lăsat mai prejos, ci în 1966 cea americană, în 1970 cea britanică, după trei ani și cea austriacă, iar cea belgiană 
în 1975 l-au numit membrul lor de onoare. Statul Francez îi conferă Legiunea de Onoare pentru cele trei 
volume Histoire des croyances et des idées religieuses. Un palmares academic cu totul excepțional! 

În mod incontestabil, Mircea Eliade a devenit un mit în plină viață, căci prin cele 80 de volume ale operei sale 
beletristice și științifice, alături de care se cer așezate peste 1200 de articole de presă, el este cel mai cunoscut 
român al tuturor timpurilor. Pe Google există un milion de referințe despre el, caz singular în toată istoria 
românilor. În țara sa de obârșie, la început de secol al XXI-lea, Mircea Eliade este pentru cei mai mulți tineri 
scriitorul preferat. Un gest recuperator a fost făcut de Academia Română care l-a desemnat membru post-
mortem al ei în 1990. Din 1985 Catedra de Istoria religiilor de la Divinity School, în care savantul român 
activase strălucit timp de trei decenii, îi va purta numele. Este perioada când „numele Mircea Eliade 
explodează în toată lumea”, în formularea antropologului Andrei Oișteanu.

Cum era de așteptat, Eliade primește invitații să conferențieze în diferite centre universitare din America și 
din Europa, unde el descinde cu bucurie la Paris, mai ales acolo, unde în vacanțe revedea pe Emil Cioran și pe 
Eugen Ionescu și chiar pe Constantin Noica, cum s-a întâmplat în iulie 1972 și în vara anului 1985, dacă îmi 
amintesc bine ce mi-a povestit Patriarhul de la Păltiniș. Am avut norocul să cunosc pe doamna Ingrid Fotino, 
matematiciana universitară din Colorado, care mi-a relatat în interviul pe care i l-am luat o asemenea 
experiență de neuitat:

„– Anca Sîrghie.: L-am auzit pe soțul dumneavoastră, profesorul Mircea Fotino, povestind de vizita 
savantului român și scriitor Mircea Eliade la Universitatea din Boulder, Colorado în 1982. Ce amintiri vă leagă 
de acest eveniment extraordinar?

– Ingrid Popa Fotino: Vestea că Mircea Eliade va conferenția la Universitatea Colorado anunța în acel 
moment un eveniment de excepție, care trebuia pregătit minuțios. Responsabilitatea aceasta i-a revenit lui 
David Carrasco, un fost student al savantului, care își luase și Doctoratul cu Mircea Eliade la Universitatea din 
Chicago. În 1982 David era profesor la departamentul de Studii Religioase în universitatea noastră. El a 
pregătit cu atenție această vizită, care trebuia să ne găsească avizați. A convocat reprezentanți de la fiecare 
departament. Eu am reprezentat departamentul de Matematică. Ne-am angajat cu toții ca în răgazul de 8 luni 
să-i citim opera, întâlnindu-ne periodic spre a discuta ce înțeleseserăm. Consideram că numai astfel vom 
pricepe ce va conferenția Eliade. Era o necesară intrare în domeniul lui de competență. Urma ca Eliade să 
dialogheze cu noi și se cuvenea să fim preveniți. Mircea Eliade a sosit în luna octombrie 1982 și a ținut mai 
multe conferințe, culminând cu cea majoră din 26 octombrie. David Carrasco a scris o cărticică despre acest 
eveniment. David nu vroia să promoveze conferințele lui Eliade, pentru că se temea că vine prea multă lume. 
Nici noi nu am făcut propagandă, însă lumea totuși a dat năvală. Parcă văd sala cea mare a Universității 
Colorado care avea 3 părți despărțite prin panouri și lui Eliade i s-a rezervat una dintre ele. Când să înceapă 
prima conferință, erau 500 de scaune pregătite, dar s-au deschis și celelalte două părți, pentru că era multă 
lume, peste 1.000 de oameni. Unii au stat în picioare. Eliade vorbea englezește și mă străduiam să-l înțeleg, 
dar nu era chip, pentru că avea un puternic accent românesc. Am întrebat pe o doamnă tânără de lângă mine 
dacă ea înțelege ce spune conferențiarul. Răspunsul ei a fost: „Este destul să respir același aer, pe care îl 
respiră Mircea Eliade.” Am simțit că Eliade purta o aură mitologică. Era un idol pentru ascultătorii lui. Am invitat 
pe Mircea Eliade și pe soția lui, Christinel, la noi acasă. Christinel era o doamnă de societate, subțirică la trup, 
frumos îmbrăcată, elegantă. Ne-a permis, spre meritul ei, să vorbim preponderent cu el. L-am întrebat de ce 
este atât de celebru. Mi-a răspuns, cu o modestie excepțională, românește, dar nu am înțeles, pentru că 
vocabularul lui de specialitate îmi era străin. Am și dansat cu el tangou. A discutat prietenește și pentru noi a fost 
o prezență agreabilă, de neuitat. Îmi amintesc că Mircea Eliade trebuia să vină la Congresul ARA din 1986, cum 
se organiza în fiecare an în altă localitate. Era foarte importantă această manifestare academică, întrucât altă 
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sursă de informații despre cultura română nu aveam pe atunci. Soțul meu a organizat la Universitatea din 
Boulder un eveniment extraordinar, pentru că fiecare aducea noutăți despre arte, științe. În program era și 
Eliade, dar exact în acel an a murit.”

Se știe că Eliade a murit la Chicago. Cele mai impresionante mărturisiri le-am aflat de la Constantin Noica, 
prietenul său temeinic din tinerețea studenției bucureștene. Realitatea este că ei au fost despărțiți doar 
geografic, căci ei au corespondat până la final, în răstimpuri ei întâlnindu-se la Paris. Așa s-a întâmplat în 5 
iunie 1972, spre exemplu, când Dinu l-a sfătuit pe Mircea să accepte dialogul în plan cultural cu conducerea 
României socialiste. A fost o propunere care lui Eliade i s-a părut stranie, pentru că ura și teama de comunism, 
inoculate savantului de mentalitatea americană, deveniseră de mult timp irepresibile și ireversibile. Așadar, 
Noica socotea că Eliade a avut o moarte ideală, ținându-se de mână cu soția lui iubită. Durerea de a-l fi pierdut 
pe prietenul său este cu atât mai mare cu cât proiectul lui Noica de a răspândi opera filosofică a lui Lucian 
Blaga, tradusă în limbile germană, franceză și spaniolă, se bazase pe ajutorul lui Eliade. În felul acesta 
explicăm de ce nici acum, după 35 de ani de la acea inițiativă noiciană, nu există niciun semn că opera filosofică 
a lui Lucian Blaga s-ar fi publicat în țările Occidentului. 

În 1986, biroul lui Eliade, cu manuscrise, corespondenţă şi lucrări, a fost distrus într-un incendiu. La scurt 
timp, face un atac cerebral, care-l ţine la pat. Ioan Petru Culianu, discipolul favorit al scriitorului, descrie 
momentul ultimei lecturi a lui Mircea Eliade, nu alta decât cartea mult controversată a unui prieten de idei din 
tinerețe. „Christinel mă ia deoparte şi îmi povesteşte că luni, în jurul orei şase, Mircea Eliade i-a cerut cartea lui 
Emil Cioran Exercices d'admiration şi s-a aşezat în fotoliul său preferat de catifea verzuie ca să citească. Zece 
minute mai târziu, stătea în fotoliu zâmbind nemişcat, cu cartea deschisă în braţe. Crezând că e vorba de o 
glumă, Christinel l-a chemat o dată, de două ori, fără răspuns”, povesteşte Culianu în revista culturală 
românească din Paris „Limite”. Evocarea va continuă: „Este din ce în ce mai slăbit, dar, cu o mână pe ochelari şi 
cealaltă pe verighetă, încearcă ultimele gesturi de tandreţe”, mai scrie Culianu: „Îi propune soţiei sale un joc, 
care va fi şi ultimul său gest înainte de a-şi pierde definitiv cunoştinţa: îi arată verigheta, prinsă cu o sârmă 
verde ca să nu-i alunece de pe deget, îi strânge afectuos mâna, pune verigheta sa alături de a ei, încearcă să-i 
ducă mâna la buze ca să i-o sărute.” La ora 9.15 pe data de 22 aprilie, Eliade adoarme definitiv pe patul de 
spital cu o carte în mână.

Savantul care afirma în Noaptea de Sânziene „Toți suntem nemuritori. Dar trebuie să murim mai întâi” și-a 
edificat întreaga viață pe adevărul că „Miracolul nu constă în ceea ce sfârșește ea, ci în ceea ce începe.”, 
însemnat în Oceanografie. Mircea Eliade a avut o înmormântare solemnă la Capela Rochefeller a Universității 
din Chicago, situată chiar în vecinătatea locuinței sale. Au citit din opera defunctului fragmente în limbile în care 
ele fuseseră scrise, adică în engleză de către americanul evreu Saul Bellow, în franceză, lecturate de Paul 
Ricoeur și în română, citite de Ioan Petru Culianu. După incinerarea, dorită de Eliade, urna i-a fost depusă în 
Oak Woods Cemetery din Chicago. 

Constantin Noica avea dreptate să aprecieze că Eliade a avut o moarte ideală, pe care ar trebui să și-o 
dorească oricine. Cumpănesc la rându-mi că după o viață de asemenea anvergură renascentistă, o „mare 
trecere”, făcută mână în mână cu femeia iubită, te duce cu gândul la idealul erotic al lui Dante, Michelangelo 
sau Petrarca, cei care semănaseră spiritul acelui Rinascimento care a modernizat lumea europeană. 

Prima sa operă originală a fost publicată cu precocitate în 1921 Inamicul viermelui de mătase, urmată de  
Cum am găsit piatra filosofală. Așa prinde gustul gestului publicistic. Patru ani mai târziu, Eliade încheie munca 
sa pentru a debuta editorial, cu volumul autobiografic Romanul adolescentului miop. E coleg cu Arșavir și Hiag 
Acterian, cu Petre Viforeanu, Constantin Noic[15și Barbu Brezianu, care vor scrie apoi interesante amintiri din 
anii de liceu. Arșavir Acterian îi menționează, între altele, pe colegii lui Constantin Noica și Mircea Eliade 
făcând parte din cercul de filozofie Criterion prin 1940. Barbu Brezianu apelează la autoritatea lui Mircea 
Eliade, care a stabilit cel dintâi factura de filosof-poet a colegului lor de liceu Dinu, atunci când susține că „prin 
limba literară pe care o scrie, Constantin Noica rămâne categoric cel mai complet scriitor, mânuind tot atât de 
sigur, pe cât de discret, nuanțele pasiunilor.” 

O etapă decisivă în proiectul construcției de sine îl constituie anii 1925- 1928, când Eliade studiază la 
Facultatea de Filozofie și Litere din București, numărându-se printre emulii lui Nae Ionescu, profesorul de 
logică și metafizică, filosoful trăirismului, care îi va deveni prieten și ghid. La profesorul său l-a frapat pledoaria 
pentru „emanciparea de jargonul academic” și modul cald în care se raporta la studenți, încurajați să 
gândească liber. Din mărturisirea lui Eliade putem desprinde ce i-a datorat el profesorului maieut: „El a introdus 
în gazetăria românească o dimensiune europeană. Scria cum scria Unamuno, discuta într-un articol de ziar 
probleme de filozofie, de etică, de teologie. (…) El ne-a învățat, bunăoară, să nu citim cărți despre, ci să 
mergem la izvoare.” Recunoscându-i talentul, dar și cunoștințele neobișnuit de vaste și profunde, Nae 
Ionescu, care i-a vizitat mansarda, apreciată ca un minunat loc pentru studiu, i-a dat lui Eliade o slujbă în 
redacția ziarului „Cuvântul”. Acolo el publică în 1928 un serial intitulat Itinerariu spiritual, considerat drept crez 
al generației în fruntea căreia el de pe acum se situa. Pofta lecturii, prin nimic diminuată în ciuda dioptriilor în 
continuă creștere, îi scurta simțitor odihna nopților. „Lupta contra somnului, – va mărturisi tânărul filosof – ca și 
lupta contra comportamentelor normale, însemna, pentru mine, o încercare eroică de a depăși condiția 
umană. Pe atunci, nu știam că acesta era tocmai punctul de plecare al tehnicii yoga.”
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În 1928 Eliade va absolvi facultatea cu teza Filosofia Renașterii, o temă care nu întâmplător îl preocupă, 
aceasta fiind în consonanță cu propria devenire, mai ales că efectuase două călătorii în Italia, vatra acelui 
Rinascimento pornit din Florența. Rezumându-ne la un singur exemplu de aplicare a conceptului-pivot la 
cultura noastră națională, el considera că „gestul spiritual, dominant al secolului al XIX-lea românesc, este un 
gest al Renașterii: creații pe mari modele, planuri gigantice, conștiința demnității umane, mesianismul 
românesc. „Dumnezeu era cu noi.” 

Eliade studiază sanscrita și pleacă în India pentru 3 ani, unde va ajunge să locuiască chiar la maestrul său, o 
somitate a domeniului istoriei religiilor în India, profesorul Surendranath Dasgupta din Calcutta. Se 
îndrăgostește de fiica profesorului, Maitreyi Devi, și își propune să se convertească la hinduism spre a-i 
rămâne alături. Profesorul nu acceptă o asemenea legătură și îl alungă, aruncându-i cuvinte grele. Pleacă în 
Munții Himalaya, trăind ca sihastru, experiență descrisă în India, un carnet de drum publicat în 1934. Aceasta 
este prima carte, pe care am descoperit-o, într-o vreme când autorul era interzis în România socialistă, în 
biblioteca părinților mei. Din acel exemplar al ediției princeps apărută la Editura Cugetarea din capitală, am 
înțeles ce experiență de cunoaștere autentică trăise Eliade în India. Iată cum este descris primul moment al 
visului de ascet indian ce tocmai se împlinea pentru Eliade: „A doua zi, mi-am adus din Rishukesh bagajele, am 
măturat Kutiar-ul dat de mahant – cămară solitară cu prispă de ciment și umbra „pomului lui Shiva”, cu un pat de 
lemn și o lampă – mi-am încuiat pentru mult timp hainele și, înfășurat în cele două fâșii albe, m-am coborât să 
mă scald în Gange. Douăzeci de pași printre stânci, și Gangele curge, curge. Ape verzi, reci, cu mireasma tare 
a zăpezii…” 

Învață pe mai departe limbile bengali și sanscrită, cu care avea să avanseze apoi în cercetare. 
Experimentând tehnicile Yoga și viețuind în liniștea kutiar-ului din Himalaya, tânărul român a deprins un stil de 
studiu pe care l-a valorificat apoi întreaga sa viață. Despărțit de fiica mentorului său, va mărturisi: „Sufeream cu 
atât mai mult cu cât înțelegeam că, odată cu Maitreyi pierdusem India întreagă.” Este prețul unei iubiri de 
excepție, un moment sacru irepetabil și ireversibil, pe care Mircea va încerca mai târziu să-l explice iubitei lui 
bengaleze, atunci când mărturisește: „eu te-am scos din spațiu și din timp.” Iată și tema unei cărți care i-a sporit 
celebritatea lui Eliade, căci în 1933 el publică romanul său Maitreyi, care la început nu este observat în librării, 
ca apoi să facă un succes național și imediat apoi unul internațional. La Hollywood se va realiza și un film după 
această carte. Povestea de iubire a lui Allan pentru Maitreyi face înconjurul lumii, ca și cea dintre Romeo și 
Julieta shakespeariană, ca să menționez doar unul dintre cuplurile celebre ale iubirii neîmplinite. Fata 
profesorului simte nevoia să dea o replică și în 1972 publică romanul Dragostea nu moare, în care îl va socoti 
pe Mircea „lacom de faimă și de erudiție”. Avea dreptate Amrita, căci totul a fost sacrificat în existența 
omenească a lui Eliade acelui maraton de continuă sporire a erudiției. Totul, da, totul trebuia sacrificat pentru 
rodirea sa în plan beletristic și în spațiul la fel de vast al științei care era istoria religiilor. Dornic de glorie, Eliade 
publică pe rând romanele Întoarcerea în rai și Huliganii. 

Păstrez cu sfințenie în biblioteca mea „romanul indirect” al lui Eliade, intitulat Șantier, apărut în ediție princeps 
la Editura Cugetarea, mai ales că poartă pe pagina de gardă o dedicație misterioasă, cea a lui Emil Cioran, care 
scrisese pe cartea semnată de bunul său prieten un îndemn: „Adu-ți aminte de cei trei. Cu drag de la Luțu.” Nu 
apare nicio datare și nici subiectul dedicației, iar „cei trei” par să fie Eliade, Cioran și Sorana Țopa, actrița care i-
a cunoscut pe cei doi tineri celebri la societatea Criterion și le-a devenit pe rând iubită. Identificarea „celor trei” 
nu-mi aparține, ci ea mi-a fost sugerată de prof. Sebastian Doreanu din Denver, Colorado, familiarizat la rândul 
său cu biografia lui Mircea Eliade. Actrița blondă care a avut succes ca poetă la societatea „Sburătorulˮ a lui 
Eugen Lovinescu și va fi autoarea unor piese de teatru, niciodată nu l-a uitat pe Eliade și, în mod ciudat, a murit 
în anonimat în același an 1986 ca și Eliade, însă fără să fi perceput adevărata glorie internațională a iubitului ei 
de altădată. O dedicație prețioasă în biblioteca mea este și cea de pe romanul lui Mircea Eliade Lumina ce se 
stinge, în care pe foaia de titlu stă scris: „Dlui Acsinteanu, Această carte simplă și fugoasă. Omagiul lui Mircea 
Eliade Mai '934.” Prozatorul George Acsinteanu (13 iulie 1905 Axintele, Ialomița – 13 decembrie 1986, Sibiu) s-
a făcut cunoscut în capitală ca autor al romanului Piatra neagră 1930, urmat de Povestiri pentru îngerii 
pământului, 1932, Convoiul flămânzilor 1935 etc. Rămâne un mister modul cum a ajuns la noi cartea dedicată 
prozatorului Acsinteanu, care a murit la scurt timp după Constantin Noica, tot la Sibiu, ca și acest bun prieten al 
lui Mircea Eliade. Autograful celebrului scriitor este în cerneală albastră și așezat pe colțul din dreapta sus al 
paginii de gardă. Valoroasă este nu numai semnătura autorului, ci și scurta prezentare din care deducem 
opinia lui Eliade despre propria creație. 

Vom continua să urmărim linia ascendentă a destinului pe care tânărul filosof și-l construia în perioada 
interbelică. Neobositul Eliade își adună eseurile, pe care le tipărește sub titluri ca Oceanografie, 
Fragmentarium și Insula lui Euthanasius. Acum își editează și teza sa de doctorat în filosofie despre Yoga, 
volumul fiind lansat atât la București cât și la Paris, unde numele lui începe să fie tot mai bine cunoscut. 

Ca profesor de istoria religiilor la Universitatea din București până în 1939, el uimește asistența care îl ascultă 
în amfiteatrul „Titu Maiorescuˮ al Facultății de Litere și Filosofie. Rostindu-și prelegerile, Mircea Eliade era 
„purtat de vârtejul erudiției sale” cum îi va recunoaște Emil Cioran talentul de orator academic. De aici începe 
cariera sa universitară care va culmina peste două decenii în America.
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Eliade se raportează în articolele de presă, în studiile și chiar sub formă epistolară la personalitățile cele mai 

prestigioase ale lumii în domeniile sale de interes și numele său este remarcat pretutindeni. În perioada 
interbelică atât de înfloritoare spiritual, România îi dăduse tot ce se putea obține, cum chiar el a recunoscut 
adesea. „A fost șeful necontestat al generației 1930 și profesorul de o viață, fără să abandoneze vreodată 
hărnicia elevului care adună informație cu informație, într-o bibliografie extenuantă, continuată până la sfârșit. 
Aproape nimic din prefigurările de atunci nu a rămas nevalorificat. Aproape tot ce se află în marea construcție 
definitivă, a fost anticipat în intuițiile din clasa și mansarda de început. Iată un examen suprem de constanță și 
continuitate… Opera lui științifică și filosofică cuprinde, pe de o parte, seria de monografii tematice, prin care 
spiritul său analitic se manifestă cu o acribie dezlănțuită și cu putere de sistematizare greu de egalat. Pe de altă 
parte, statura savantului este aureolată de câteva lucrări de mare sinteză, unice prin viziunea integratoare și 
prin coerența arhitectonică.”. Astfel meditează profesorul indianolog Mircea Ittu, scrutând acel drum per 
aspera ad astra urmat de Eliade. 

Fenomenolog al religiilor, în cursurile și cărțile științifice el face un studiu comparativ al ideilor religioase de-a 
lungul istoriei, independent de formele concrete ale ritului fiecăreia dintre ele, sintetizând creștinismul, 
hinduismul, iudaismul, buddismul și islamismul. Hermeneutul cu o cuprindere enciclopedică a fenomenului 
religios înțelesese că Dumnezeu se arată într-o multitudine de chipuri sacre, cel mai autentic fiind arhetipul 
indian. 

Cu o biografie intelectuală strălucită, în 1940 el este trimis ca atașat cultural la Ambasada României din 
Londra, ca în 1941 să se mute la Lisabona, unde rămâne până în 1945. În acest răstimp definitivează Tratatul 
de istoria religiilor, pe care îl publică în 1949. Savantul care elabora continuu trebuia să fie înțeles și de cei cu 
care coabita. După moartea primei sale soții, Nina, mama fiicei lui adoptive, el se va recăsători în 1950 cu 
Christinel Cotescu, stabilită în străinătate, provenind dintr-o familie boierească. Emil Cioran le-a fost naș, ca 
dovadă că vechea dispută erotică din tinerețe era acum deplin uitată. Luna de miere ei au decis plini de 
entuziasm să o petreacă în Italia, împreună cu niște rude. Mircea va cere soției să plece doar cu rudele spre 
Italia, unde el îi va întâlni numai după ce termină lucrarea aflată atunci în șantierul său de creație. Prioritară era, 
chiar și într-o asemenea situație excepțională a vieții familiale, munca lui științifică. Christinel a conviețuit cu 
Mircea 36 de ani numai pentru că și-a înțeles rolul și locul în existența lui. Pentru că la Paris, unde se stabilise 
cu fiica sa adoptivă, nu a reușit să obțină o catedră, cum sperase, iar în România socialist trecutul său politic i-
ar fi periclitat libertatea, el va accepta oferta venită din S.U.A. unde la Divinity School din Chicago i se propune 
să țină un an de conferință. Se stabilește definitiv împreună cu soția sa acolo, pentru că în 1957 este titularizat 
și va primi apoi și cetățenia americană. Ideea cursurilor sale era aceea că dincolo de formele concrete ale 
riturilor religioase, există o unitate profundă și indivizibilă a spiritului uman, care s-a afirmat de-a lungul istoriei. 
Șamanofilia, orientofilia, dezbaterile pe teme ca magia și mistica ajung să atragă atenția noii mișcări hippy, care 
a răbufnit prin anii '60 ai secolului al XX-lea. Profesorul Eliade era iubit nu numai de studenții lui, ci și de adepții 
noului curent. Savantul se consacră științei, în detrimentul creației beletristice, care intră într-o derivă tot mai 
accentuată. El afirma că niciodată nu a scris opere beletristice decât în limba maicii sale, limba în care continua 
să viseze, singura limbă în care a putut spune „Te iubesc”. Dimpotrivă, lucrările științifice puteau să circule în 
lumea largă numai dacă erau scrise în limbi de circulație, ca engleza sau franceza. El publică în limba engleză 
lucrări dedicate gândirii mitice și religioase precum Yoga, imortalitate și libertate, Șamanismul și tehnicile 
arhaice ale extazului, Sacrul și profanul, Aspecte ale mitului.

Creația sa literară se completează cu o capodoperă, căci la Paris apare antologia de proză fantastică La 
țigănci. În 1967 Eliade este elogiat în capitala Franței la împlinirea a 60 de ani. Cel mai amplu studiu al său este 
Istoria credințelor și ideilor religioase, din care poetul Cezar Baltag a tradus în limba română primele trei 
volume, pentru că la inițiativa lui Nicolae Ceaușescu intelectualitatea diasporei române trebuie să comunice cu 
țara de origine. În 1977 se face o invitație oficială pentru ca Eliade să participe la Centenarul Războiului de 
Independență, dar el refuză, reproșând faptul că chiar și în țări socialiste vecine, ca Polonia și Rusia, opera sa 
este mult mai bine cunoscută decât în România. 

În plină epocă ceaușistă apariția în țară a Istoriei credințelor și ideilor religioase produce o vâlvă fără egal. La 
ordinul venit de la centru, primii care aveau dreptul să le primească erau demnitarii PCR din capitală și din 
fiecare județ, mereu privilegiați, prin tradiție. În birourile secretarilor de partid din țară, acele volume erau 
așezate la loc vizibil, precum medaliile ori diplomele, dar posesorii lor nici nu aveau curiozitatea să le deschidă. 
Îmi amintesc că eu judecasem atunci că era o plasare cum nu se poate mai nepotrivită la politrucii comuniști a 
unei asemenea cărți înțelese numai de specialiștii domeniului. În librăriile din România socialistă cartea 
aceasta se găsea greu, se dădea pe sub mână. Renumele personalității internaționale a lui Eliade o luase 
înaintea cunoașterii reale a operei lui. O librăreasă de la selecta Librărie „Mihai Eminescuˮ din Sibiu mi-a 
mărturisit foarte ofensată că solicitarea cărții era formulată cam așa: „Vă rog să-mi dați și mie cartea aia scrisă 
de un român din Chicago.” Desigur că librăreasa a refuzat-o pe femeia aceea care nu știa nici numele autorului 
și nici titlul cărții, dar ținea să participe în felul ei la miracolul unei asemenea apariții livrești neașteptate. Ca 
profesoară de literatură, am valorificat din plin studiile din volumele Aspecte ale mitului și De la Zalmoxis la 
Genghis- Han, dar mai ales nuvelele fantastice și romanele. În România acelor ani grei de derută ideologică, 
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apariția unor cărți ale lui Mircea Eliade era resimțită ca o eliberare din îngrădirea tipică structurii socialiste. Dar 
gloria lui Eliade era asigurată de circulația cărților în cele 18 limbi în care au fost traduse. 

În paralel cu Istoria credințelor și ideilor religioase, Eliade simte nevoia să-și scrie autobiografia, care ia forma 
unor Memorii și a unui Jurnal. Preocupat de acest proiect, el pare motivat să comenteze autobiografiile unor 
personalități precum Goethe, Papini, Einstein, Charlie Chaplin, Max Muller, Allan Watts etc., dorind să-și 
stabilească tehnica optimă a relatării propriei vieți. „Cred că autobiografia este, astăzi, singura care trebuie cu 
orice preț scrisă. Toate celelalte lucrări mai pot aștepta.” nota el la 5 aprilie 1963. 

Foarte curând, Eliade își uimește colegii americani cu fabuloasa lui cultură în domeniul istoriei religiilor. 
Studenții îl ascultă fascinați, așa cum vorbește, fără notițe în față, întocmai cum se întâmpla și la București la 
prelegerile sale din amfiteatrul „Titu Maiorescuˮ de la Facultatea de Litere și Filosofie. În amfiteatrele de curs 
din Chicago, cu mii de locuri ocupate până la refuz de studenți și profesori, în egală măsură încântați de ideile 
sale, Eliade vorbea transpus parcă într-o altă lume, spre care își conducea ascultătorii. Mac Ricketts evocă 
atmosfera prelegerilor lui Mircea Eliade din anii începutului de deceniu al șaptelea, când el îl asculta pe 
savantul român ca student: „În fața unei imense săli arhipline, vorbea liber, era captivant. Niciun alt profesor de 
istoria religiilor nu s-a bucurat în America de așa popularitate. Țin minte ovațiile pe care le-a primit în octombrie 
1973, când a conferențiat la Chicago, în fața a peste o mie de profesori universitari.” Impresionant este faptul 
că, din modestie, Eliade nici nu stăruie în Memoriile sale asupra unor asemenea momente de glorie 
academică. În acel an Eliade era secondat la cursuri și seminarii de francezul Paul Ricoeur, profesorul care nu 
ezită să-și exprime bucuria de a-l fi cunoscut pe inegalabilul savant român: „Mă simțeam mândru de a fi printre 
acei care au avut ocazia să predea cu el la Universitatea din Chicago. Nu ar fi trebuit să spun onoarea, ci 
plăcerea, farmecul care se leagă de amintirea acestei experiențe. Mircea știa totul; când veneam la seminariile 
noastre comune cu notele mele laborioase, el sosea cu cultura sa imensă. Am învățat mai mult decât oricare 
din studenții săi, predând împreună cu el.” 

Eliade era recunoscut ca unul dintre cei mai mari experți de pe mapamond în domeniul istoriei religiilor și 
universitățile din toată America îi conferă cu un mare entuziasm titlul de Doctor Honoris Causa. Astfel, 
ceremonia de la Yale din 1966 va fi urmată de cea din 1969 în La Plata din Argentina, precum și la Ripon 
College. Vor urma Loyola Chicago în 1970, Colegiul din Boston în 1971, ca în anul următor să se alăture 
Colegiul Law La Salle din Philadelphia și Colegiul Oberlin. Numele savantului de origine română va fi onorat cu 
același titlu la Lancaster în 1975, la Sorbona în anul care a urmat și la Washington în 1985. În 1966 este onorat 
cu titlul Distinguished Service Professor. Nici Academiile, ca instituții cu un prestigiu științific inegalabil, nu s-au 
lăsat mai prejos, ci în 1966 cea americană, în 1970 cea britanică, după trei ani și cea austriacă, iar cea belgiană 
în 1975 l-au numit membrul lor de onoare. Statul Francez îi conferă Legiunea de Onoare pentru cele trei 
volume Histoire des croyances et des idées religieuses. Un palmares academic cu totul excepțional! 

În mod incontestabil, Mircea Eliade a devenit un mit în plină viață, căci prin cele 80 de volume ale operei sale 
beletristice și științifice, alături de care se cer așezate peste 1200 de articole de presă, el este cel mai cunoscut 
român al tuturor timpurilor. Pe Google există un milion de referințe despre el, caz singular în toată istoria 
românilor. În țara sa de obârșie, la început de secol al XXI-lea, Mircea Eliade este pentru cei mai mulți tineri 
scriitorul preferat. Un gest recuperator a fost făcut de Academia Română care l-a desemnat membru post-
mortem al ei în 1990. Din 1985 Catedra de Istoria religiilor de la Divinity School, în care savantul român 
activase strălucit timp de trei decenii, îi va purta numele. Este perioada când „numele Mircea Eliade 
explodează în toată lumea”, în formularea antropologului Andrei Oișteanu.

Cum era de așteptat, Eliade primește invitații să conferențieze în diferite centre universitare din America și 
din Europa, unde el descinde cu bucurie la Paris, mai ales acolo, unde în vacanțe revedea pe Emil Cioran și pe 
Eugen Ionescu și chiar pe Constantin Noica, cum s-a întâmplat în iulie 1972 și în vara anului 1985, dacă îmi 
amintesc bine ce mi-a povestit Patriarhul de la Păltiniș. Am avut norocul să cunosc pe doamna Ingrid Fotino, 
matematiciana universitară din Colorado, care mi-a relatat în interviul pe care i l-am luat o asemenea 
experiență de neuitat:

„– Anca Sîrghie.: L-am auzit pe soțul dumneavoastră, profesorul Mircea Fotino, povestind de vizita 
savantului român și scriitor Mircea Eliade la Universitatea din Boulder, Colorado în 1982. Ce amintiri vă leagă 
de acest eveniment extraordinar?

– Ingrid Popa Fotino: Vestea că Mircea Eliade va conferenția la Universitatea Colorado anunța în acel 
moment un eveniment de excepție, care trebuia pregătit minuțios. Responsabilitatea aceasta i-a revenit lui 
David Carrasco, un fost student al savantului, care își luase și Doctoratul cu Mircea Eliade la Universitatea din 
Chicago. În 1982 David era profesor la departamentul de Studii Religioase în universitatea noastră. El a 
pregătit cu atenție această vizită, care trebuia să ne găsească avizați. A convocat reprezentanți de la fiecare 
departament. Eu am reprezentat departamentul de Matematică. Ne-am angajat cu toții ca în răgazul de 8 luni 
să-i citim opera, întâlnindu-ne periodic spre a discuta ce înțeleseserăm. Consideram că numai astfel vom 
pricepe ce va conferenția Eliade. Era o necesară intrare în domeniul lui de competență. Urma ca Eliade să 
dialogheze cu noi și se cuvenea să fim preveniți. Mircea Eliade a sosit în luna octombrie 1982 și a ținut mai 
multe conferințe, culminând cu cea majoră din 26 octombrie. David Carrasco a scris o cărticică despre acest 
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eveniment. David nu vroia să promoveze conferințele lui Eliade, pentru că se temea că vine prea multă lume. 
Nici noi nu am făcut propagandă, însă lumea totuși a dat năvală. Parcă văd sala cea mare a Universității 
Colorado care avea 3 părți despărțite prin panouri și lui Eliade i s-a rezervat una dintre ele. Când să înceapă 
prima conferință, erau 500 de scaune pregătite, dar s-au deschis și celelalte două părți, pentru că era multă 
lume, peste 1.000 de oameni. Unii au stat în picioare. Eliade vorbea englezește și mă străduiam să-l înțeleg, 
dar nu era chip, pentru că avea un puternic accent românesc. Am întrebat pe o doamnă tânără de lângă mine 
dacă ea înțelege ce spune conferențiarul. Răspunsul ei a fost: „Este destul să respir același aer, pe care îl 
respiră Mircea Eliade.” Am simțit că Eliade purta o aură mitologică. Era un idol pentru ascultătorii lui. Am invitat 
pe Mircea Eliade și pe soția lui, Christinel, la noi acasă. Christinel era o doamnă de societate, subțirică la trup, 
frumos îmbrăcată, elegantă. Ne-a permis, spre meritul ei, să vorbim preponderent cu el. L-am întrebat de ce 
este atât de celebru. Mi-a răspuns, cu o modestie excepțională, românește, dar nu am înțeles, pentru că 
vocabularul lui de specialitate îmi era străin. Am și dansat cu el tangou. A discutat prietenește și pentru noi a fost 
o prezență agreabilă, de neuitat. Îmi amintesc că Mircea Eliade trebuia să vină la Congresul ARA din 1986, cum 
se organiza în fiecare an în altă localitate. Era foarte importantă această manifestare academică, întrucât altă 
sursă de informații despre cultura română nu aveam pe atunci. Soțul meu a organizat la Universitatea din 
Boulder un eveniment extraordinar, pentru că fiecare aducea noutăți despre arte, științe. În program era și 
Eliade, dar exact în acel an a murit.”

Se știe că Eliade a murit la Chicago. Cele mai impresionante mărturisiri le-am aflat de la Constantin Noica, 
prietenul său temeinic din tinerețea studenției bucureștene. Realitatea este că ei au fost despărțiți doar 
geografic, căci ei au corespondat până la final, în răstimpuri ei întâlnindu-se la Paris. Așa s-a întâmplat în 5 
iunie 1972, spre exemplu, când Dinu l-a sfătuit pe Mircea să accepte dialogul în plan cultural cu conducerea 
României socialiste. A fost o propunere care lui Eliade i s-a părut stranie, pentru că ura și teama de comunism, 
inoculate savantului de mentalitatea americană, deveniseră de mult timp irepresibile și ireversibile. Așadar, 
Noica socotea că Eliade a avut o moarte ideală, ținându-se de mână cu soția lui iubită. Durerea de a-l fi pierdut 
pe prietenul său este cu atât mai mare cu cât proiectul lui Noica de a răspândi opera filosofică a lui Lucian 
Blaga, tradusă în limbile germană, franceză și spaniolă, se bazase pe ajutorul lui Eliade. În felul acesta 
explicăm de ce nici acum, după 35 de ani de la acea inițiativă noiciană, nu există niciun semn că opera filosofică 
a lui Lucian Blaga s-ar fi publicat în țările Occidentului. 

În 1986, biroul lui Eliade, cu manuscrise, corespondenţă şi lucrări, a fost distrus într-un incendiu. La scurt 
timp, face un atac cerebral, care-l ţine la pat. Ioan Petru Culianu, discipolul favorit al scriitorului, descrie 
momentul ultimei lecturi a lui Mircea Eliade, nu alta decât cartea mult controversată a unui prieten de idei din 
tinerețe. „Christinel mă ia deoparte şi îmi povesteşte că luni, în jurul orei şase, Mircea Eliade i-a cerut cartea lui 
Emil Cioran Exercices d'admiration şi s-a aşezat în fotoliul său preferat de catifea verzuie ca să citească. Zece 
minute mai târziu, stătea în fotoliu zâmbind nemişcat, cu cartea deschisă în braţe. Crezând că e vorba de o 
glumă, Christinel l-a chemat o dată, de două ori, fără răspuns”, povesteşte Culianu în revista culturală 
românească din Paris „Limite”. Evocarea va continuă: „Este din ce în ce mai slăbit, dar, cu o mână pe ochelari şi 
cealaltă pe verighetă, încearcă ultimele gesturi de tandreţe”, mai scrie Culianu: „Îi propune soţiei sale un joc, 
care va fi şi ultimul său gest înainte de a-şi pierde definitiv cunoştinţa: îi arată verigheta, prinsă cu o sârmă 
verde ca să nu-i alunece de pe deget, îi strânge afectuos mâna, pune verigheta sa alături de a ei, încearcă să-i 
ducă mâna la buze ca să i-o sărute.” La ora 9.15 pe data de 22 aprilie, Eliade adoarme definitiv pe patul de 
spital cu o carte în mână.

Savantul care afirma în Noaptea de Sânziene „Toți suntem nemuritori. Dar trebuie să murim mai întâi” și-a 
edificat întreaga viață pe adevărul că „Miracolul nu constă în ceea ce sfârșește ea, ci în ceea ce începe.”, 
însemnat în Oceanografie. Mircea Eliade a avut o înmormântare solemnă la Capela Rochefeller a Universității 
din Chicago, situată chiar în vecinătatea locuinței sale. Au citit din opera defunctului fragmente în limbile în care 
ele fuseseră scrise, adică în engleză de către americanul evreu Saul Bellow, în franceză, lecturate de Paul 
Ricoeur și în română, citite de Ioan Petru Culianu. După incinerarea, dorită de Eliade, urna i-a fost depusă în 
Oak Woods Cemetery din Chicago. 

Constantin Noica avea dreptate să aprecieze că Eliade a avut o moarte ideală, pe care ar trebui să și-o 
dorească oricine. Cumpănesc la rându-mi că după o viață de asemenea anvergură renascentistă, o „mare 
trecere”, făcută mână în mână cu femeia iubită, te duce cu gândul la idealul erotic al lui Dante, Michelangelo 
sau Petrarca, cei care semănaseră spiritul acelui Rinascimento care a modernizat lumea europeană. 
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Titus VÎJEU

Scurtă prezentare:
• Absolvent al Institutului de Artă 

Teatrală  și Cinematografică 
I.L.Caragiale secția teatrologie-
filmologie (1971).

•  Publ ic is t ică  rad iofonică  în 
p r o g r a m e l e  c u l t u r a l e  a l e 
Radiodifuziunii (emisiunile Clubul 
artelor, 7 zile – 7 arte, Din marea 
poezie a lumii, Dicționar de 
literatură contemporană).

• Cărțile sale de versuri, de la 
Panatenee (1969) la Biblioteca de 
rouă (1993), sunt antologate în 
Gândul și șoapta (2016).

• A mai publicat volume de eseuri 
(Fotografia unei iubiri, Fratele 
grâu, Eterul și eternul), memoriale 
d e  c ă l ă t o r i e  ( M i a z ă z i  – 
Miazănoap te ,  Memor ia  de 
rezervă), cărți de istorie culturală 
( S c r i p t a  M a n e n t  –  g h i d 
biobibliografic al autorilor din 
Radio, O aventură estetică târzie 
cu Andrei Strihan, etc.).

• Doctor în cinematografie și media 
a tipărit cărți de specialitate 
precum: Andrzej Wajda – omul de 
celuloid, Dan Pița – arta privirii, 
Cinema, cinema, cinema, Mircea 
Daneliuc – Monsieur l'auteur sau 
lupu l  s ingura t ic  a l  fi lmulu i 
românesc, Elisabeta Bostan – 
Imag ina r i um sau  fi lmu l  î n 
perimetrul candorii, Nicolae 
Mărgineanu – invizibilul vizibil, 
Florin Mihăilescu – imaginea 
imaginii de film.

• Profesor titular la Universitatea de 
Artă Teatrală și Cinematografică I. 
L. Caragiale – facultatea de film 
unde a predat timp de un sfert de 
secol cursuri de istoria, teoria și 
estetica filmului.

• Membru al Uniunii Scriitorilor și al 
Uniunii Cineaștilor din România, 
dar și al unor societăți culturale 
europene.

Șoim

A obosit bătrânul nostru șoim
de vânătoare. Mulți ani

și-a făcut datoria cu cinste
zburând de pe dealul pe care urcam

în goana calului spre-a dobândi
unica perspectivă a jertfei.

Ca o săgeată pornea șoimul nostru
asupra prăzii, nelăsându-i măcar

șansa de-a mai privi o secundă
valea plină de flori.

Fericit era când primea
inima animalului fugărit

și-și rotea ochii precum astrele
pe un cer înnoptat,

pregătindu-se pentru o nouă lansare.
Astăzi se uită la mine întrebător,

refuzând să se desprindă
de mănușa mea din păr de cămilă,

chiar dacă în vale mai trec
cohorte de iepuri, legiuni de vulpi tremurânde

și căprioare sălbatice…
Nu mă părăsi – pare a-mi zice – 

nu mă alunga preacinstite stăpân
dar simt că nimic nu va mai fi

ca înainte…

Poezia

Coborâsem în crater spre a vedea
mai bine zborul cometei…

În orice clipă vulcanul părea
gata de luptă,

gata să arunce spre cer
tone de lavă fierbinte.

Am rămas în cușca incandescentă
a măruntaielor subpământene,

netemător, suspendat
de frânghia de fum

pe care atâția descinseseră
în lumea fără întoarcere

a Hidrei – poem.

FULGER ÎNDRÃGOSTIT 
DE CUVINTE (2)
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Știu că ne-am cunoscut 
în cretacic. Nu mai țin minte
dacă era cel timpuriu ori cel

inferior. Oricum, atunci se formau
continentele și se nășteau

primele păsări ce învățau zborul
după cum tu zburai

spre inima mea.

Theodoros

Aș fi vrut să-l întreb atunci, la Atena,
dacă ofițerul de frontieră

ce-i arăta oaspetelui cât de fragilă
e trecerea dintre viață și moarte

nu putea fi chiar fiul
sublocotenentului mort în Albania

și căruia Elytis îi înălțase după război
un imn funebru, eroic. Avea

vârsta potrivită, vreo cincizeci de ani,
cam cât trecuseră de la războiul

ale cărui urmări
le controla cu un singur picior

așezat pe ceea ce ipocrita
focă imperială o numise

Cortina de Fier.
Al doilea picior rămăsese în aer

(pasul suspendat al berzei desigur!)
iar noi ne gândeam la lumea

aceasta precară. Știam
că putea să-mi răspundă că personajele

nu au copii, nici măcar
aici în Balcani, unde închipuirea

strivește logica și unde nimic
nu seamănă cu nimic. Drept urmare

poveștile de pe ecran împrumută
puterea cailor năzdrăvani ce vorbesc

cu stăpânii. Dar pentru
ca jocul acesta istoric să poată

continua
el trebuia să moară în seara aceea
sub roțile unei motociclete a poliției

ce nu era decât reprezentarea
modernă

a carului de foc
al lui Hefaistos.

A murit pe loc, cum se spune,
neapucând să-mi confirme

dacă Utopia este cu-adevărat
cea de-a treia aripă

a Îngerului.

în prima zi de război,
când glonțul îți străpunge
impecabila uniformă și fața
ți-e rasă regulamentar, până la sânge.
La fel de trist e să mori
în ultima zi a războiului, când
din falnica ta uniformă
au rămas câteva petece pământii
și barba nerasă de-un secol
nu mai încape în rama oglinzii
de buzunar.
… Acestea sunt cele două momente
fundamentale
asupra cărora urmașii lui von Clausewits
ne avertizează fără ca noi
să ne imaginăm vreo clipă
fericirea ce-i încearcă pe ceilalți,
morți între prima și ultima zi
a războiului…

Vizita

Așteptau cuminți în fața ușii,elegant îmbrăcați
un El și o Ea – necunoscuți mie,
propunându-mi îndată ce le-am deschis
să discutăm câteva minute
despre Dumnezeu.
Pentru o clipă am crezut că sunt
îngeri dar
în dimineața aceea de duminică
mi-am zis în gând că serafimii
se află-n biserici. Poate de aceea
mi-am permis să-i întreb dacă
Domnul știe că la ora aceea
ei se află în cartierul Băneasa
din București. Credeam
că vor fi mâhniți de această
primire dar ei
mi-au explicat la fel de politicos
că datorită interferenței unei
companii chinezești pe linia cosmică
de câte ori sună la sediu
le răspunde Confucius…

Paloarea certitudinii

Cel mai trist e să mori
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Al treilea scrib

Trist și solemn. Faraonul dictează
în sala de cristal a palatului: 
„Cel mai important lucru e viața
de după moarte!” iar scribii
notează atenți: Primul apucă
să scrie: „Cel mai important lucru 
e viața de după…”, al doilea:
„cel mai important lucru 
e viața…”.
Al treilea scrib, ucenic încă, notează
doar: „cel mai important lucru …”
Primul și al doilea papirus au dispărut
când marea revărsare a fluviului
a inundat biblioteca din Memphis.
A rămas cel de-al treilea, neterminat,
aflat azi în colecțiile Muzeului
de Antichități din Cairo,ca mărturie 
a faptului
că de trei mii de ani ne tot întrebăm
care o fi acel lucru 
care contează cu-adevărat…

x x x

Pe vremea în care Gangele nu
devenise fluviul sacru al Himalaei,
nebănuind că se va umple cândva
de freamătul bacterian al civilizației
un șoarece perfid se rotea
în umbra unui corb uriaș, crescând
așa cum aveau să crească
Engels în umbra lui Marx,
Stalin în umbra lui Lenin,
pregătindu-le de-atunci
intrarea între fiare a acestor domni
despre care Prințul Sidhartha,
iubitorul de animale nu va afla
nimic, niciodată.

Noul rege 

„Uciderea pruncilor s-a dovedit
un proiect eșuat, câtă vreme
lumina a continuat să umble

pe cer, îndrumând magii
până la ieslea din Betleem.”

Astfel gândea noul rege
pregătind propria-i hecatombă,

da, mult mai bine va trebui
pregătită

uciderea bătrânilor, chiar dacă
nici o lumină nu se ivește pe cer

să vestească minunea.

Un film ratat

La sfârșitul liceului
fiecare din ei hotărâse

ce vor face în viață. Vor fi
doctori, ingineri, astronomi, pianiști

numai ea a decis să renunțe
la o posibilă carieră mondială

închizându-se-n cameră
cu cinci crini foarte toxici,

murind fără vise, în somn.
După cincizeci de ani, cei rămași 
deveniți între timp medici vestiți,

ingineri, astronomi, pianiști,
au convenit că numai ea,

nu îmbătrânise, rămânând
tânără pururi. Alesese se pare

soluția ideală. Din păcate niciunul
din foștii colegi n-au putut

să-și amintească numele ei.

x x x

Cântec lin
de pangolin

Dancing Queen
at the sixteen

vino iarăși
(și eu vin)

lângă lanul de pelin, lângă floarea de ricin.
Un alt veac

un alt destin…
Peste umbra ta uitată

trece Sfântul Augustin…
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Dorian STOILESCU
Australia

Scurtă prezentare

• Născut în Galați

• Lector în educație la Western 

Sydney University

• A obținut doctoratul în educație la 

Ontario Institute for Studies in 

Education (Universitatea din 

Toronto (OISE / UoT). 

• Scrie poezie, proză, eseuri și 

traduceri în română și engleză

• A activat la cenaclurile Anton 

Holban și Noduri și Semne în 

România și la New Writers Group 

Inc și Western Sydney Writers în 

Australia

• A publicat peste 100 de poezii în 

română și zeci de poezii în 

engleză

• A debutat cu volumul de poezii 

„sub roțile tirului” cu o prezentare 

de Ana Blandiana și are în 

pregătire volumul „stetoscopul 

stelelor migratoare”

• Printre revistele la care a publicat 

se numără: Convorbiri Literare, 

Vatra, Poesis International, 

Poezia, Viața Românească, 

Familia, Itaca, Kryton, Sintagme 

Literare, Porțile Nordului, Conta, 

Argo, Monitorul de Poezie, 

Metafora, Contraste Literare, 

eCreator, Axis Libri și Parnas 21 

(în română) și Live Encounters 

Magazine (Poetry & Writing), 

WestZine Antolohy, Writers Group 

Inc. Anthology și Between Dusk 

and Dawn Romanian/ Australian 

Literature Anthology în engleză.

mama avea o 
singură ciudățenie

mama nu judeca niciodată greșit
ea era întotdeauna unde trebuie să fie
și făcea exact ceea ce trebuie să facă
la momentul cel mai potrivit
mai precis decât cel mai bun ceasornicar
totul fiind atât de exact, eu nu am
nici o amintire deosebită despre ea

absent, stau în amfiteatrul lumii
sunt invitat să vorbesc în memoria ei
dar eu pot să spun foarte puțin 
rămân un comedian cu o singură replică
uitând mereu detaliile, stau surprins, mut și privesc în 
jur 
lumea asta snoabă, 
curioasă, cinică, și plictisită,
adunată ca o colecție de lei din savană

cineva continuă să întrebe cine a fost mama, ce a făcut
și cât de diferită este de ceilalți din familia mea
dar ea nu a distrus nimic
nu a luptat cu nimeni, nu s-a judecat cu nimeni
nu a fost prizonierul nimănui
și a făcut politica fără nici o politică
eu nu îmi aduc aminte nimic deosebit de mama
ea a fost mama mea și atât
nu aștepta ordine de la altcineva, nu a reclădit nimic 
pentru că nu și-a distrus lucrurile 
și nu s-a luptat cu cei dimprejur
a muncit mereu pretinzând că nu muncește niciodată
și s-a reinventat pe ea însăși de câte ori a fost nevoie
de aceea eu nu îmi aduc aminte exact ce a făcut 
mama

mulțimea asta curioasă stă încă în amfiteatru
indispuse fiare, gata să mă sfâșie
eu demult mă vreau plecat
dar nu sunt lăsat să părăsesc locul

mama mea avea o singură ciudățenie:
lipsa de cea mai măruntă ciudățenie – uitate unele de 
altele
memoria, limba și inima mea stau să mărturisească
nerecunoscători lilieci, distrați, aiurea
ignoranța mea despre mama
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Separa�on

we no longer attempted talking to each other:
that's why an orchard of oranges raised in front of 
us, distracting us.

but we were walking slowly around, admiring it.

one day, we couldn't look at the face of each other:
therefore, stretching our arms to oranges,
we were picking them, savouring.

when we no longer tried to hold each other's hands
a row of scissors rose from us instead of nails …
to quietly alter and graft the trees of the orchard.

yet we weren't trying anymore to go to each other:
then an eerie disease began to come out
and all the trees began to dry out.

in the end, we push each other away:
that's when a tractor with metal strings grew on our 
backs

pulling out in our full submission
all the trees from their roots.

now being far away from each other
we are silently looking down at the empty earth.

In the new country

here nobody wants to know much
about us
every newcomer is afraid of the other
every day
becomes entertainment in the media
with extreme sports
made on the run of stream river
when we spend a little time together
go through chills and heavy trials
then get up quickly and walk away
faking smiles
mimicking the common sense

then we ceremoniously greet each other 
giving from time to time gratitude and chance
like matchboxes
exchanging them
remembering that a little respect
it's still good for something
such as cigarette breaks during advertisements

then unnoticed
like refrigerant coolant
we're scattering our lives
manipulated to descend
too fast – too intense – too blindly
to achieve the ambition
for others
of the unicity of an absolute
thermal point

Îndepărtare

Noi nu mai încercam să vorbim unul cu celălalt
de aceea, o livadă de portocali ne ieșise-n față

rătăcindu-ne…

Dar noi ne plimbam încet, admirând-o.
Ziua, nu ne mai puteam uita la fața celuilalt

și-așa, întinzând brațele către portocali
le culegeam poamele, savurându-le.

Apoi, noi nu mai încercam să ne ținem de mână.
Atunci, un rând de foarfeci ne-a răsărit

în loc de unghii
și-așa ne altoiam, liniștiți, crengile livezii.

Atunci, ne-am dat brânci unul altuia:
pe loc, o boală ciudată a început să iasă

iar pomii, toți, au început a se usca.
Tiruri au venit apoi, distrugând într-o încăpățânare 

nebună
punând toate trunchiurile livezii la pământ.
În final, nu mai știam drumul către celălalt:

astfel, tractoare cu corzi de metal ne crescură în 
spate

smulgând, în deplina noastră resemnare
copacii din rădăcină.

Acum, stând departe unul de celălalt,
ne uităm, tăcuți, în pământul gol.

În noua țară

Aici nimeni nu vrea să știe prea multe despre noi
și fiece nou venit se teme

în ascuns de celălalt.
Astfel, orice zi devine divertisment în sporturi 

extreme 
pe coama pârâului social-media

când petrecem puțin timp
trecem prin încercări grele, emoții, fiori,

dar ne ridicăm repede plecând plini de bun simț,
ne salutăm ceremonios,

dându-ne din când în când
recunoștință și șansă

asemenea unei cutii de chibrituri.

Și iarăși, și iarăși
facem schimb de chibrituri

aducându-ne aminte că respectul rămas
tot e bun la ceva,

ca o clipă de pus ordine
în timpul unei pauze publicitare.

Apoi, ca pânza lichidului frigorific
ne îndepărtăm

automanipulați să coborâm
mult prea repede,
mult prea intens,

în atingerea ambiției
unicului,

punct al absolutului termic
pentru ceilalți.
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deprinderea de-a face 
declarații de dragoste

tu vei arăta ca o stea de operetă
fragedă ușor plânsă stând pe șezlong
eu ca de obicei împleticit 
de parcă aș avea discuri de coloană răsucite
acum când trebuie să-ți fac
obișnuitele declarații de dragoste

să capăt mai multă convingere și pricepere
în mod neașteptat și teatral
te ridici și-mi tragi iute șuturi în fund
de văd ninsori în miez de vară și stele

apoi calmă te reașezi
și mă pui să repet iarăși și iarăși
scena declarației noastre
ținându-mă în picioare la nesfârșit
regizor răbdător așteptând scena perfectă
cu starul scăpătat dornic să-și recucerească lumea

camuflare

am pus împreună porecle pentru steaua polară
pentru inima mea sângerând între nenumit

ce nu va fi niciodată văzută de tine tristă
să știi ce infraroșu dor mi-e de tine

port o mustață arțăgoasă – căpitan de dorobanți
uitându-mă câinește la tine ca la ceasul rău – 

vei simți că eu sunt bun dar mustața-i rea
și nu vei realiza nicicând ce slab pot fi cu tine

clipim amândoi ridicoli părând disperați
prefăcându-ne actori ai cinematograf mut

nici peste altă sută nu vezi ochii mei fixându-te 
tainic 

să-nțelegi cât de mult sunt îndrăgostit de tine

mă gândesc la tine ca un dependent de heroină
de-aceea voi purta barbă dură ca vârful Nehoiu 

deși mă știi și știi cât sunt de accesibil
nici nu-ți va trece prin cap să-mi ceri favoruri

amarului sânge al meu l-am pe o scrisoare
literele s-au scris încet dureros și ferit…de aceea
nu vei auzi inima mea bătând ascuns pentru tine

ci vei vedea doar un bărbat citind însingurat o carte

Încăpățânarea sinelui

Cineva s-a încheiat cu fără de sine însuși
la șireturi, la cravată și la pardesiu

și a ieșit pe poartă.

Zâmbea fără de sine la sine
când dintr-o dată a pornit

ceasul fără de sine
la toți oamenii de pe străzi.

Acum toți indivizii, de toate felurile,
se suspectează unul pe celălalt.

Sunt singur în camera mea.
Eu sunt suspectat de mine însumi.

Ce mă fac?
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Ceasul de-apoi 

În cer,
Bate ora de bronz şi de fier.

Într-o stea
Bătu ora de catifea.

Ora de pâslă bate
În turla din cetate.

În ora de lână
Se-aude vremea bătrână

Şi se sfâşie
Ora de hârtie.

Lângă domnescul epitaf
Bate glasul orei de praf.

Azi noapte, soră,
N-a mai bătut nici-o oră.

(din volumul: „Flori de mucigai „,1931)

T.R.

Despărţire 

Când am plecat, un ornic bătea din ceață rar,
Atât de rar, că timpul trecu pe lângă ora.

I-am auzit întâia bătaie amândoi,
Pierzându-se-n noiembrie prelungă și sonoră.

Poate mai bate încă momentul de atunci,
Poate-a tăcut îndată și-așteaptă să mai vie
Îmbrățișarea veche, din nou precum a fost,

Și lacrimile tale, în gara cenușie.

Cu limbile-i oprite pe palidul cadran,
Ne-a urmărit plecarea, de sus, ca o fereastră
De casa părăsită, cu-o rază frântă-n geam.

Nu l-ai simțit că este părtaș la jalea noastră?

Te-ai împăcat sau suferi de vremea ce-a crescut?
La ce visezi când ziua pe lampa ta se curmă
Și cade-n geam bătaia la ceasul cunoscut,
Tu, care-ai stat s-asculți, pe cea din urmă?

(din volumul „Cuvinte potrivite”, 1927) 

Tudor ARGHEZI

(21.05.1880 – 15.07. 1967)
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I. Preliminarii
În cadrul poeziei române interbelice și al poeziei române 

în general, apariția lui Tudor Arghezi a fost socotită un 
adevărat „fenomen” (G. Călinescu), un „miracol” (Ov. S. 
Crohmălniceanu), autorul Cuvintelor potrivite fiind 
considerat „cel mai mare poet al nostru de la Eminescu 
încoace” ( Mihai Ralea ). 

Explicația acestor succinte aprecieri, care reprezintă o 
sinteză a receptării critice de ieri și de azi, este una singură: 
Tudor Arghezi a revoluționat poezia română contemporană, 
realizând, ca nimeni altul, un nou limbaj, de o mare forță și 
grandoare, astfel încât, pe drept cuvânt, s-a putut spune că 
într-un fel s-a scris până la el și altfel după. Arghezi este 
„vraciul” care a găsit o „potrivire „ ideală a cuvintelor, 
conform unei viziuni moderne despre poezie și rosturile ei, 
el este „geniul verbal” (Vladimir Streinu) care a creat o nouă 
estetică – estetica urâtului – dând drept de încetățenire 
literară unor expresii care erau socotite „scandaloase”, 
descoperind noi zone lirice, ignorate de întreaga poezie 
anterioară. 

În contextul poeziei române interbelice, supusă unui 
proces înnoitor, ca, de altfel, întreaga artă europeană a 
epocii, revoluția argheziană se impunea ca un factor 
obiectiv și necesar, dar ea nu s-a manifestat fără 
dificultățăți, ci, dimpotrivă. Destinul omului și al operei sale a 
fost extrem de controversat. Revendicat pe rând de mai 
toate curentele și orientările literare, de la tradiționaliști și 
moderniști până la avangardiști și extremiști, Tudor Arghezi 
n-a aparținut, practic, niciunuia, el rămânând, de fapt, credincios propriei sale viziuni despre lume, propriului 
său univers liric. Numele lui Tudor Arghezi a însemnat în epocă simbolul unei aprige „bătălii”, care a cuprins o 
întreagă generație. Geo Bogza spunea: „Tudor Arghezi a pus pecetea unei alte vorbiri și implicit a unei alte 
gândiri, pe generația mea”. (Geo Bogza, Scrieri în proză, V, ESPLA, 1960, p. 518). 

S-au spus despre Arghezi cele mai controversate păreri: că este eminescian și antieminescian, că este 
simbolist și antisimbolist, că este romantic, că aparține tradiției, dar, în egală măsură, avangardei, că este un 
poet religios, dar și nereligios, că are o filozofie, o viziune lirică personală, dar și că este un primitiv, că scrie o 
poezie pornografică etc. 

Dincolo de marea diversitate a acestor opinii, care demonstrează prin ele însele complexitatea artei 
argheziene, un adevăr esențial se impune: puternica personalitate a lui Tudor Arghezi, lucru observat cu 
pregnanță încă de la debut de Al. Macedonski, primul său mentor spiritual: „Acest tânăr, la o vârstă când eu 
gângăveam versul, rupe cu o cutezanță fără margini, dar până astăzi, coronată de cel mai strălucit succes, cu 
toată tehnica veche a versificării, cu toate banalitățile de imagini și de idei, ce multă vreme au fost socotite, la 
noi și în străinătate, ca o culme a poeticei și a artei” (Al. Macedonski, Poezie și poeți contemporani, în Liga 
ortodoxă, Nr. 4).

De aici, diversitatea și complexitatea poeziei argheziene, care, oferind mereu alte și alte ipostaze, scapă 
încadrării critice, printr-o derutantă schimbare a registrelor lirice, de o forță unică în literatura română. 

Prof. univ. dr. Ion HAINEª
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II. Aventura lirică sau fețele poeziei
Poet proteic, imposibil de cuprins într-o formulă, prezentând cititorului o mare diversitate de ipostaze lirice, 

Tudor Arghezi este, pe rând, poetul țăran, frust și elementar din Testament, poetul „psalmilor” și al marilor 
întrebări existențiale, poetul Florilor de mucigai, al unui univers inedit și pitoresc, poetul universului mărunt, 
miniatural și domestic, poetul dragostei și al naturii, poetul delicat și tandru, al unor infinite suavități, ca și 
teribilul pamfletist, de o forță acidă a verbului nemaicunoscută în literatura română. 

E. Lovinescu observa, pe bună dreptate, că poetul este un „suflet faustian, în care nu sălășluiesc numai 
„două suflete”, ci se ciocnesc principiile contradictorii ale omului modern”. (E. Lovinescu, Scrieri 6, Istoria 
literaturii române contemporane, Editura Minerva, 1975, p. 150). 

Suflet scindat între atâtea extreme, poetul este el însuși conștient de această trăsătură fundamentală a 
operei sale. Într-un celebru Portret el se confesează: „M-am zămislit ca-n basme cu șapte frunți și șapte / 
Grumazi și șapte țeste / Cu-o frunte dau în soare, cu celelalte-n noapte, / Și fiecare este / Și nu este / Sunt înger, 
sunt și diavol și fiară și-alte-asemeni / Și mă frământ în sine-mi ca taurii-n belciug…”

Ceea ce derutează în poezia lui Tudor Arghezi este tocmai această capacitate extraordeinară de schimbare 
a măștilor, permanenta aventură lirică, trecerea rapidă de la o ipostază la alta, de la angelic la demonic, 
păstrându-se peste tot același timbru inconfundabil, arghezian. 

Universul poeziei argheziene, o nouă estetică și un nou limbaj se vor defini într-o artă poetică genială ce 
deschide volumul de debut Cuvinte potrivite (1927). Este vorba despre Testament. 

Nu vom comenta acum această poezie, ci vom trece direct la volumul Flori de mucigai (1931), în care 
descoperim o cu totul altă fațetă lirică, un alt univers, o altă lume, complet opuse celor de până acum. Este, s-a 
spus, opera cea mai originală a lui Tudor Arghezi. „Cu Flori de mucigai arta lui Arghezi se preface în așa fel, 
încât, putem afirma că poezia argheziană autentică, lipsită de orice ecouri străine, aici începe”, scria G. 
Călinescu. (G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ediția a II-a, Editura 
Minerva, 1982, p. 814). 

Anunțată programatic de Testament („Din bube, mucigaiuri și noroi / Iscat-am frumuseți și prețuri noi”), 
estetica urâtului își găsește în Flori de mucigai un excepțional câmp de aplicare. (Desigur, și de data aceasta 
putem stabili o legătură cu amănuntul biografic – faptul că poetul a cunoscut direct prin detenția de laVăcărești, 
lumea închisorilor, dar „Florile de mucigai sunt operă de rafinament, de subtilitate artistică, ele presupun un 
cer al gurii dedat cu mirodeniile”. (Idem). 

Același critic constată, pe bună dreptate, că „punctul de plecare îl formează observarea limbajului, cu un 
puternic miros argotic, al pușcăriașilor”. (Idem). 

În același timp, Arghezi pleacă și de la Baudelaire, autorul Florilor răului, care a revoluționat poezia 
modernă, lărgindu-i tematica și diversificând limbajul, prin introducerea unor zone noi, insolite. Apropierea 
între Baudelaire și Arghezi s-a făcut de mult în critica noastră. Important este să precizăm că, deși influențat de 
Baudelaire, Arghezi, natură însă cu adevărat „adamică”, el înțelege să experimenteze pe cont propriu toate 
virtualitățile liricii moderne”. (Ov. S. Crohmălniceanu, Literatura română și expresionismul, București, 
Editura Eminescu, 1971, p. 206). În altă parte, Ov. S. Crohmălniceanu observă: „Arghezi are și această mare 
îndrăzneală: limbajul poetic însuși se supune la el „esteticii urâtului”. Ea aduce o irupție nemaiîntâlnită în lirica 
noastră, de violențe lexicale, de formule argotice, de cuvinte mustoase, țipător colorate, chiar deșănțate, nu o 
dată”. (Ov. S. Crohmălniceanu, Literatura română între cele două războaie mondiale, vol.II, Editura 
Minerva, București, p. 57-58). 

S-ar putea înțelege de aici că toată chestiunea ține numai de limbaj. Nimic mai fals. Este vorba, desigur, 
despre o anume viziune asupra poeziei, despre o nouă estetică. În ce constă ea? 

Încă din Flori de mucigai, poezia programatică a volumului cu același titlu, poetul ne lasă să înțelegem că i s-
a tocit „unghia îngerească”, fiind nevoit să scrie „cu unghiile de la mâna stângă…”, „Pe întuneric, în 
singurătate”, neajutorat de nicio altă putere exterioară (inspirația divină), într-o ambianță ostilă, într-un spațiu 
închis, al celulei cotidiene în care e condamnat să trăiască. Scrisul apare, deci, ca un efort colosal, al unui suflet 
demonic care, negăsindu-l pe Dumnezeu, se coboară în infernul unei lumi damnate, realizând o nouă aventură 
lirică prin cunoașterea și evidențierea unui univers de excepție. „Le-am scris cu unghia pe tencuială / Pe un 
părete de firidă goală”, spune poetul. 

Încă o dată, estetica aceasta se înscrie împotriva oricărei convenții lirice, poezia Florilor de mucigai 
provocând un adevărat scandal, șocând sensibilitățile obișnuite, fiind considerată drept pornografică. 

Nimic „poetic” nu apare în Flori de mucigai. Dimpotrivă. Borfași, târfe, asasini, cerșetori, o lume 
„monstruoasă”, surprinsă în aspecte triviale și abjecte, folosind un limbaj argotic, de mahala. Este o lume 



abandonată, aflată la periferia societății, trăind într-adevăr în bube, mucegaiuri și noroi, cunoscând doar 
mizeria, suferința, boala, întunericul și moartea. În acest univers infernal, înseși florile sunt de mucegai. 

Notațiile sunt de un realism dur, impresionant. Scene dantești, surprinse de un ochi obiectiv, nemilos, descriu 
diverse momente ale vieții de închisoare, în culorile cele mai întunecate, teribile: „În frig și noroi / Trec hoții-n 
convoi, câte doi, / Cu lanțuri târâș de picioare”.(Cina) sau: „Pasul strâns lângă pas / Merge-mpiedicat, ca un 
compas. / Și palmele unite cu ciocanul, cătușa și pila, / Parcă se roagă cu de-a sila”. (Galere). Este o umanitate 
suferindă care însă repetă în mod caricatural imaginea răstignirii din mitul biblic: „O șchiopătare de vulturi 
căzuți din stele / Prin oțățitul întuneric tare, / O răstignire fără cruci și fără schele, / O Golgotă șeasă, fără altare”. 
(Galere). 

Ca un contabil impasibil, poetul notează: „Aduceți cerneala: / Se face acum socoteala / Az-noapte, cu luna și 
plopii, / Opt bolnavi au dat ortul popii. / … Cu toții-s în piele goale, / Au bube cleioase pe șale, / Noroaie de sânge 
pe piept și picioare. / A morții atroce și grea impudoare / Dezvăluie cinic ce vor / În viață organele lor” 
(Dimineața). Iar în altă parte: „Ies morții… / Subt bolta cu clopot a porții, / sunt zece la număr / Și, umăr la umăr, / 
Se duc, câte doi în coșciuge, / Fără mumă, fără popă, fără cruce, / … Din condică zece s-au șters, / Vărsați în 
univers, / Cu brațele puse domol / Pe pântecul gol”. (Morții). Alteori, socoteala e mai ușor de ținut: „Pe la trei, / 
Vin păduchii mititei, / Pe la cinci, / Ploșnițele cu opinci. / Șobolanul te miroase / Pe la șase / Gâlcile dacă ți-au 
copt, / Doctorul vine la opt. / Bezna rece, zidul rece. / Mai muriră paisprezece”. (Serenadă). 

Poetul dă uneori o tentă socială descrierii lumii închisorilor: „Câțiva au ucis. / Câțiva ispășesc ori un furt, ori un 
vis”, spune el. Pentru că „Totuna-i ce faci: / Sau culci pe boieri sau scoli pe săraci”. (Cina). Cei ce ispășesc 
pedepse sunt legați la mâini și la picioare cu lanțuri grele „Ca să poată hodini stăpânii” (Galere). Departe de 
vatră și prins de boieri, țăranul Ion ajunge o victimă a unei anumite realități sociale. Portretul său e puternic 
contrastant: „În beciul cu morții, Ion e frumos / Întins jos pe piatră, c-un fraget surâs. / Trei nopți șobolanii l-au 
ros / Și gura-i băloasă ca de sacâs”. (Ion Ion). 

Împletirea dintre suav și grotesc este una din trăsăturile caracteristice ale artei argheziene. Celebrele 
portrete feminine Tinca sau Rada excelează prin alăturări șocante, angelicul și demonicul fiindu-le, deopotrivă, 
definitorii. De o frumusețe fizică excepțională, ele declanșează porniri erotice tulburi, cu urmări tragice. Cu 
făptura ei împărătească, Tinca, vânzătoarea de flori, duce „Coșul ei cu soare, / Proptit în șold, pe cingătoare”, în 
timp ce „în sânul ei ca mura / Își pironeau căutătura / Domnii zvelți din jurul mesii”.(Tinca). Înțelegem ușor de ce 
ea provoacă gestul criminal pentru care „Năstase osânditul”, cel păcălit de „oftatul mincinos”, trebuie să 
plătească. Dar, în același timp, din tonul intim cu care i se adresează poetul, mai înțelegem și o vădită simpatie 
pentru această „curvă dulce, cu mărgăritărel de mai”, care își trăiește viața și își poartă frumusețea într-o 
libertate absolută. Arghezi are curajul de a transforma în limbaj poetic limbajul cotidian, argotic, realizând o 
nouă muzică, aceea a nepotrivirilor șocante („curvă dulce”), o nouă limbă poetică: „Cine ți-a frământat carnea 
de abanos / Și ți-a băut oftatul mincinos: / Cui i-ai dat, fă, să ți-o cunoască / Făptura ta împărătească?”. În 
aceeași manieră, portretul Radăi: „Cu o floare-n dinți / Rada-i un măceș cu ghimpi fierbinți. / Joacă-n tină / Cu 
soarele-n păr, ca o albină”. (Rada). Dansul ei frenetic, frumusețea ei statuară trezesc sentimente instinctuale, 
exprimate poetic în metafore de o mare prospețime: „Statuia ei de chihlimbar – Aş răstigni-o, ca un potcovar – 
Mânza , la pământ ,– Nechezând.– Spune-i să nu mai facă / Sălcii, nuferi și ape când joacă, / Și stoluri și grădini 
și catapetesme, / Sunt bolnav de miresme, / Sunt bolnav de cântece, mamă, / Adu-mi-o, să joace culcată și să 
geamă”. (Ibid). „Fătălăul” este, de asemenea, o stranie împreunare între angelic și demonic. Tâlharul de 
drumul mare este de o frumusețe fizică neobișnuită, feminină („Cu vreo câteva tulee, / Mă, tu semeni a femeie, / 
La sprânceană / Fetișcană, / Subsuoară / De fecioară / Ai picioare / Domnișoare, / Coapsa lată / Adâncată…” 
(Fătălăul). El este rodul unei zămisliri curioase: „O fi fost mă-ta vioară, / Trestie sau căprioară / Și-o fi prins în 
pântec plod / De strigoi de voievod? / Că din oamenii de rând / Nu te-ai zămislit nicicând. / Doar anapoda și 
spârc / Cine știe din ce smârc, / Morfolit de o copită / De făptură negrăită / Cu coarne de gheață, / Cu coamă de 
ceață”(Idem). Poetul i se adresează pe un ton familiar: „Și-al dracului-a miere / Și a tiparose / Hoitul tău 
miroase”…Sau: „Din atâta-mpărechere și-mpreunare, / Tu ai ieșit tâlhar de drumul mare. / Na, ține o țigare” 
(Idem). Observăm, din nou, ce fel de cuvinte introduce Arghezi în poezie „Mă”, „Fă”, „Na”, „mă-ta”, „al dracului”, 
„hoitul”, „smârc” etc. 

Aceleași contraste neobișnuite le întâlnim și în alte portrete. Unul dintre pușcăriași pare un sfânt: „se închină. 
/ E smerit, bate metanii, / Dă acatiste, face sfeștanii, / Liturghii și sărindare. / Plânge la icoana mare”, dar aflăm, 
surprinzător, în final că omul „Are patru spargeri în dosare, / Nouă furturi de buzunare / Și un păcat neiertat: / Un 
asasinat.” (Candori).

Arta lui Arghezi în Flori de mucigai este inegalabilă. Poetul este pe rând liric, epic și dramatic. El împrunută 
diverse măști, de la cea tragică la cea parodică și comică, de la cea sarcastică la cea ironică. Pictor realist, 
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observator lucid și neiertător al realității, el este în același timp un creator de figuri grotești, caricaturale, 
monstruoase în manieră Goya, de care a și fost apropiat. Florile de mucigai sunt operă de artist pur” (Nicolae 
Manolescu, antologie și postfață la vol. Tudor Arghezi, Poezii, Editura Minerva, 1971. p. 295). 

III. Arta poetică

Tudor Argezi este cel mai mare creator de limbă poetică românească de după Eminescu. „Cum am avut 
limba lui Eminescu”, tot așa avem azi „limba lui Arghezi”, observa Vladimir Streinu. 

Același Vladimir Streinu vorbește despre „forța hugoliană de expresie a lui Arghezi, pe care îl cumpănesc 
exclusiv ca geniu verbal”. (Vladimir Streinu, Pagini de critică literară IV, Marginalia, eseuri, Editura Minerva, 
1976, p. 13).

Ca un adevărat „vraci”, Arghezi a revoluționat limbajul poetic românesc în toate planurile-morfologic, 
sintactic, lexical, stilistic – spărgând toate șabloanele și canoanele, înnoind și împrospătând ca nimeni altul 
expresia artistică, imprimând cu o forță titanică propria sa limbă, astfel încât putem vorbi despre un timbru 
arghezian, oricând recognoscibil, chiar dacă nu cunoaștem concret o anume poezie sau alta. Practic, toate 
fațetele poeziei argheziene, toate aspectele fundamentale ale existenței își au corepondent în planul expresiei 
poetice.

Poet modern, Arghezi este demiurgul care știe să găsească o „potrivire” ideală între „slova de foc”, inspirată, 
încărcată de harul artistic și „slova făurită”, elaborată, meșteșugită în laboratorul intim de creație. Arhaisme, 
neologisme, regionalisme, cuvinte de argou, expresii populare, cuvinte din sfera concretă, materială, ca și din 
cea abstractă, filozofică, toate își dau mâna într-o întâlnire unică, irepetabilă. 

Marea noutate a artei argheziene vine nu din folosirea unor cuvinte rare, ci dintr-o rară întrebuințare a lor. 
Arghezi dovedește o capacitate excepțională de a materializa imaginile, de a face concrete noțiunile 

abstracte, dând expresiei plasticitate și relief. 
Sintaxa poetică argheziană este, de asemenea, șocantă. Urmărind să dea frazei „armonie, relief și putere 

dinamică de viață”, așa cum spunea, Tudor Arghezi a modificat în mod radical topica obișnuită, după legi 
proprii, conform viziunii sale originale asupra existenței. El schimbă locul atributelor sau al complementelor, ca 
și pe acela al propozițiilor subordonate, într-un mod aproape derutant, realizând însă, de fiecare dată, o 
surpriză, prin care se subliniază un cuvânt, o intenție, o anumită idee. Câteva exemple: „Şi care, tânăr, să le urci 
te-aşteaptă – cartea mea-i, fiule, o treaptă”, „Gătită masa pentru cină, / Rămâne pusă de la prânz”, „Și 
Dumnezeu ce vede toate, / În zori, la cinci și jumătate, / Pândind să iasă prin perdea, / O a văzut din cer pre ea „ 
etc. 

Putem spune, în încheiere, parafrazându-l pe Arghezi însuși când vorbea despre Eminescu, că „fiind foarte 
român, Arghezi e universal”.

CROCHIU· EDUARD NIÞULESCU
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Georges FRIEDENKRAFT
Franþa

Presentation
• Né le 27 Mars 1945 à Libourne (Gironde) 
• Au Lycée Montaigne à Paris, il devient l'ami du 

futur metteur en scènes Patrice Chéreau et 
fréquente avec lui les théâtres parisiens et les 
cinémas du Quartier Latin. 

• Il est très influencé par l'enseignement de son 
professeur de Seconde au Lycée Louis-le-
Grand, qui lui fait découvrir la littérature 
grecque classique, mais aussi le symbolisme et 
le surréalisme. 

• Elève de l'Ecole Normale Supérieure de la Rue 
d'Ulm en 1964 (Groupe C – Sciences 
biologiques) 

• Commence à écrire en 1967 à Strasbourg et y 
a d o p t e  s o n  p s e u d o n y m e  a l s a c i e n 
„Friedenkraft”: „la force de la paix” 

• Nommé en 1968 au CNRS (Centre National de 
la Recherche Scientifique) et spécialisé en 
neuropharmacologie. 

• Doctorat ès-Sciences en Biologie (Strasbourg, 
1973). 

• Fonde en 1983, avec Jacques Arnold, Jean-
Pierre Desthuilliers, Daniel Sauvalle, Michel 
Martin de Villemer et quelques autres poètes, 
l'association « La Jointée », qui publie 
notamment la revue littéraire Jointure, dont il 
restera l'un des principaux animateurs. Le 
numéro 100 a été publié en 2016. 

• Doctorat ès-Lettres en Philosophie (Lyon, 
1986). 

• A publié de nombreux articles et poèmes dans la 
presse française et internationale. 

• A notamment beaucoup oeuvré pour le 
rapprochement en poésie de l'Europe et de 
l'Extrême-Orient. Nombre de ses poèmes 
adoptent des formes d'origine japonaise 
comme le haïku (ou haïkou), le renga, le haïbun 
(ou haïboun), le tanka ou le pantoun malais.

• Participe en Octobre 2013 à Ipoh en Malaisie à 
l'organisation du 33° Congrès Mondial des 
Poètes, organisé sous la présidence de sa 
femme, sous l'égide de l'Académie Mondiale 
des Arts et de la Culture (WAAC) et avec l'aide 
l'Institut Darul Ridzuan (Perak, Malaisie). Sous 
son nom civil (Chapouthier), Friedenkraft a 
notamment dirigé, en collaboration avec le 
poète malaisien Malim Ghozali PK, l'anthologie 
du Congrès, qui a publié, en langue anglaise, 
près de 200 poètes du monde entier.

Principaux ouvrages:
• Un cadre à notre amour, Editions P.J.Oswald, 

1967 
• Complainte en forme de mélodie, Editions de 

l'Olivier, 1969
• Le cycle de Mélusine: 

1. Mélusine ou ta saveur et ma lutte, Editions 
de l'Olivier, 1971 

2. La saison avec Miralna, poème en quatre 
actes, illustrations de Denise Majorosi, 
Editions Poésie Vivante, Genève, 1972 

3. Un, deux, trois, nous n'irons au bois, 
poème b i l i ngue  f rança i s -ang la i s , 
illustrations de Wan Hua Goh-Chapouthier, 
Editions Poésie Vivante, Genève, 1977 

4. Pour toi l'inconnue, pour toi l'étrangère, 
Editions du Charbon Blanc, Paris, 1988 

5. La loi du lérot, Editions du Charbon Blanc, 
Paris, 1988 

6. Poèmes fantaisistes, „Petits cahiers 
poétiques d'Europoésie”, n° 6, Editeur 
Europoésie – Editions en Marge, Meulan 
(France) – Trois-Rivières-Ouest (Québec), 
1996 

7. Cinq chants pour désarmer le doute, 
Revue indépendante, 1997, N° 256, 21-28 
(I-VIII) 

8. Prélude à la vie (haïkous) – Prelude to life 
(haikus), Texte bilingue français-anglais, 
adaptation anglaise de Brian Fergusson, 
Editions Peccadilles, Paris, 1997

9. Monostiches pour l'Asie en rêve – 
Monostiches on an Asian dream world, 
Texte bilingue français-anglais, adaptation 
anglaise de Brian Fergusson, Editions 
Peccadilles, Paris,1999 

10. Images d'Asie et de femmes, Editions La 
jointée, Paris, 2001, Prix Blaise Cendrars 
2002 de la Société des Poètes Français 

11. Esquisse d'une femme de sève, 
Association Française de Haïku éditeur, 
Seichamps (France), 2004

12. Sur les sentiers du songe (poèmes pour 
mettre le vie en musique), Prix Robert-
Hugues Boulin, Editions Sajat, 2015, puis 
Prix Ginyu Haiku 2016, Tokyo 

• Haïbouns 
• Naître deux fois, haïbouns entre humour et 

fantaisie, Editions Unicité, Saint-Chéron, 
France, 2016 

• En outre, sous son nom civil, Georges 
Chapouthier, l'auteur a publié près d'une 
v ingta ine de l iv res sc ient ifiques ou 
philosophiques sur le cerveau et sur les 
animaux. 
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Distinctions: 
• «Poet Laureate», World Academy of Arts and 

Culture, Taipei, R.O.C., 1981 
• «International Eminent Poet», International 

Poet Academy, Madras, Inde, 1987 
• «Riconoscimento Internazionale» (Poesia, 

Giornalismo e Scienza), Padus Amoenus, 
Sissa, Italie, 26 Mai 2002 pour «Métissage» 

• Prix Blaise Cendrars 2002 de la Société des 
Poètes Français pour «Images d'Asie et de 
Femmes» 

• «Menzione Speciale» pour „Images d'Asie et de 
Femmes”, 27° Premio Internazionale di Poesia 
edita in voluma «Sicilia 2003», Palerme 

• «Premio Speciale Estero alla Carriera» 
(Letteratura, Scienza e Giornalismo), Padus 
Amoenus, Sissa, Italie, 29 Mai 2004 

• «First Prize Winner (Abroad)», Chetana Literary 
Group (Inde), Tricennial Year Prize (2006)

• Lauréat 2010 du concours de haïbuns du 
Festival de la Micronouvelle et du Haïbun, 
organisé par les Editions L'Iroli à Plouy 
(Picardie), avec «Rencontre à Taïwan» 

• Premier Prix de Poésie libre avec «Idylle d'outre 
continent», Florilège de la Saint-Valentin, 
Editions Thierry Sajat, Bourges, 2011, pp 67 -
68

• Prix Robert-Hugues Boulin, Editions Sajat, 
2015, pour l'ensemble de son oeuvre. Le prix 
consistait dans la publication du livre Sur les 
sentiers du songe (poèmes pour mettre la vie 
en musique)

• Prix Ginyu Haiku 2016, Tokyo, pour Sur les 
sentiers du songe (poèmes pour mettre la vie 
en musique)

Oserai-je avouer ma liesse 
qu'auprès du mur cyclopéen 
j'ai vibré pour l'eau de tes tresses 
moi un rêveur européen? 

Fleur d'ascèse

Qu'importe que tu sois chaude ou froide,
brune ou blonde, frontière barbelée,
qu'importe

toi qui veilles au confluent de deux mondes
toi qui dort sous les fougères où se tapit
aux aguets la couleuvre
entre le trèfle lisse et l'aspérité des bruyères

qu'importe que tu sois belle ou laide, marge
des clairs obscurs ou des nuits blanches,
qu'importe

si tu sais mêler dans ta couche, lisière indécise,
l'auge et la tasse, l'onde et la vase,
le chien le loup, granit et lave,
qu'importe

si en toi, douanière des contrastes,
émerge enfin cette enfant de la fange et de l'ombre,
cette danseuse nue au milieu des ruines
qui resplendit en découvrant les nuages,

fleur de la rédemption: lotus!

Au pied de la grande muraille 

Elles serpentaient charmeresses 
soeurs sur les collines pelées 
l'une géante forteresse 
l'autre chevelure esseulée 

Soeurs elles alignaient leurs fleuves 
tordant leurs méandres nerveux 
de ruines, de tourelles neuves 
de boucles noires, de cheveux 

Timide je n'osais te dire 
moi qui suis un fils du couchant 
les mots qui font vibrer les lyres 
et qu'on distille en se cachant 

Je n'osai rompre le silence 
qui de soleil nous inondait 
pour te conter une romance 
comme mon coeur le demandait 

Tu te serais, vierge de jade 
effarouchée de mes accords 
j'aurais perdu ma sérénade 
et mon mirage serait mort 

Aussi tapi dans l'herbe tendre 
auprès du mur inexpugnable 
je t'admirais sans rien attendre 
que ton départ inévitable 

Quand tu passas à mon passage 
oh vierge que le temps héla 
ton pas caressa mon visage 
et ton sourire me frôla 
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Treize heures bourdonnent 
au clocher des mouches 
la nuit secoue ses grands jupons 

Jonchées de jachères 
comblées de congères
tes jambes sont ruissellement 

La nuit serpentine 
tapie dans les douves 
sur l'horizon des arbousiers 

Alisiers
Pour ma petite fille Quitterie

Tu viens d'avoir sept ans à peine
de trois pommes tu as dévié
bientôt ta toise sera vaine 
quand fleuriront les alisiers

Si la planète est toujours belle 
loin des affres des pollutions
tu goûteras les ritournelles
et les ailes de papillons

A pâque équipée de galoches
tu cueilleras dans ton panier
les oeufs chocolat que les cloches
auront mis sur les alisiers

Si le saule est de joie en larmes 
c'est qu'après mon dernier salut
la terre aura toujours son charme
et des sauges sur les talus

Le merle aura toujours ses trilles
les genêts leurs habits dorés
à ton tour tu verras ta fille
gambader sous les alisiers

Si la planète est toujours tienne
c'est qu'au creux du riche limon
renaît une vie artésienne 
des argiles où nous dormons

Ainsi la sève des jacinthes
surgit de la glaise où l'on meurt
la vie renaît dans l'eau qui suinte
entre les alisiers en fleurs

Réveillé la nuit
tu allumes la lumière: 
le poids du passé

La braise grimace
nous irons ravir les mûres
aux rouges limaces

Pourquoi d'être saule
pleurerais-je: le chat miaule
aux rides de l'eau

Ne te gorge pas
du jus des baies de bourdaine
mais du suc des mûres

La chanson des chouettes 
au creux de la nuit d'hiver 
amours enneigées

En quatre saisons
les chatons se font châtaignes
pauvre floraison!

Médire, aboyer
sous le soleil de Satan:
le ver dans le fruit

Je lève la tête 
un muret couvert de lierre 
une rose rouge 

Je m'inclinerai
devant les ruses du vent 
jamais sous le joug

Etreinte 

La nuit serpentine 
tapie dans les douves 
sur l'horizon des arbousiers 

La lucarne est moite
fondent nos racines 
le soleil plombe les moissons 

Ta salive est mauve 
la nuit volcanique 
brise la houle des draps blancs 

Roulés en cloporte 
moi et toi ma mousse 
dans l'haleine des palmeraies 

Haïkous 
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Radu ªERBAN

Haiku 
on the Sky of 
Romanian Literature 

Surprised in three lines
I'm breathing Japanese air –

in a haiku mood.

Lecture at HIA 's annual haiku contest prize -
Tokyo, December 5, 2015

1. From “doina” to haiku, on UNESCO intangible heritage list 
of Humanity

Japan has tentatively listed haiku as a UNESCO intangible 
cultural heritage of Humanity, in 2014. The Romanian “doina”, 
already on the same list since 2009, is a “lyrical, solemn chant, 
improvised and spontaneous” (quote from UNESCO site). 
“Doina” also involves a style of short poetry, close to haiku, 
slightly melancholic.
By their nature and tradition, the verses of “doina” are a collective 
(collaborative) product, not having a named author. Haiku also, 
as we know from Bashō, are many times composed, refined and 
recited in groups, not by only one poet. Beyond this characteristic 
of “group creation”, I see many other similarities between the 
aesthetics of “doina” and haiku, both taking great inspiration from 
nature, the seasons, weather, state of spirit etc.
In the UNESCO Decision 4.COM 13.69 is mentioned (R2) about “doina”: “inscription of the element on the 
Representative List would bear witness to human creativity and would contribute to enhancing the visibility 
of intangible cultural heritage”. That is 100% valid also for haiku. This is why I sincerely congratulate HIA, 
for tentatively listing haiku at UNESCO! Two years ago, in 2013, Mount Fuji was also inscribed in the same 
list. After climbing to the top of Fuji-san, on July 22-23, 2014, I noted this: “The simple awareness of the 
present moment, devoid of sophistication, focused my attention on the essence of the spirit, just like in a 
haiku: no complicated judgements, no detailed analysis, no metaphorical parallels; only a distilled image of 
the present place and present moment”.
By joining the UNESCO heritage list, the 17 syllables poetic form, proves to be not just a popular 
composition, but a profound creation. Of course, by its nature, it is easier for Romanians to write a haiku 
than a novel, for instance. This is one of the reasons for its attractiveness, even for the people without a 
talent for literature. Its universality comes also from the facility of making it. 
Including doina and haiku on the same UNESCO heritage list would not be an accidental association of 
facts. There are some basic, important parallels between them. It confirms a resonance in the spirits and 
minds of the two peoples, Romanian and Japanese, of the beauty of their nature and landscape, with four 
distinctive seasons and plenty of colorful plants and flowers, all over the plains, hills and mountains, with 
the changing aspects of the seas and skies and a transcendental harmony between human being and the 

Scurtă prezentare:
• născut în 1951
• autor de cărți de economie, 

diplomație, haiku, istorie, religie și 
memorialistică, de articole în 
reviste l i terare de prestigiu 
(„România Literară”, „Convorbiri 
Literare” etc.), cu 30 de cărți 
publicate în limbile română și 
engleză,  una t radusă  ș i  în 
japoneză 

• Radu Șerban a participat la 
negocierea aderării României la 
Uniunea Europeană și a fost 
a m b a s a d o r  î n  J a p o n i a  î n 
perioada 2012-2016.

• Societatea Română de Haiku i-a 
decernat Diploma de apreciere pe 
a n u l  2 0 2 0 ,  i a r  A s o c i a ț i a 
Internațională de Haiku din Tokyo 
l-a nominalizat printre susținătorii 
includerii poemului haiku în Lista 
patrimoniului cultural imaterial al 
umanității UNESCO.
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environment. Like in haiku, in doina too, the poetic ornaments are avoided, or, in any case, they are not 
very relevant like in the “pastels” of the Romanian classical poet, Vasile Alecsandri (1821 – 1890), for 
instance.

2. Precursors of haiku in Romania: from Ovid to Eminescu

The tradition of poetry in Romania dates back at least 2050 years, when the biggest poet of the Roman 
Empire at the time, Ovid (43 BC – 17/18 AD), spent the last years of his life in Tomis, today the city of 
Constanta. Let's take three of his verses (translated from Latin):

The morning star shine
brightly, to vanquish the night

1)
and usher the day.

Doesn't it resonate in some haiku format? Like in an old Roman mosaic of his entire work, such verses 
complete together the harmonious picture of Ovid's literary creation. 
But let's recognise, that was in the Latin language, even though Romanian derives from it.
The very first Japan-related Romanian documents date back to the times of Nicolae Milescu Spatarul 
(1636 – 1708), a famous Romanian ambassador, writer and traveler, who penned his memoirs about the 
Land of the Rising Sun after a visit to China in 1676, during the Edo period in Japan. Nicknamed 

2)“Romanian Marco Polo” , in Chapter 58 of his work “On China”, he describes “the famous and big 
Japanese island and what is there”. 
The industrial revolution introduced, in a certain manner, the competitive industrialization of the word too, 
making it more interchangeable all over the world. The Japanese words travelled up to Romania. In 1878, 
the writer and scientist Bogdan Petriceicu Hașdeu (1838 – 1907), director of State Archives at the time, has 
translated for the Prince Carol I (future King) two tanka poems. They were received from the Prince Nigata 
no Itu, written on a special silk scroll.
In 1904, two works were published in Romanian: an essay about tanka poetry, and a study by the poet 
Alexandru Vlahuță, entitled “Japanese poetry and painting”, including many tanka poems translated from 
French. 
In Romanian literature, short poetry has its own history. Ion Pillat (1891 – 1945) is famous for his one-line 
poems. About him, in September 1988, at a colloquium, the Romanian haiku specialist Florin Vasiliu (1928 
– 2001) introduced the lecture: “One-line Pillatian poem and Nippon haiku”. That showed a deep 
interrelation of the two kinds of poetry. In his foreword, the poet commented that the one line poem 
although resembles haikai, it differs from it. “The less the poet has written, the more the reader has to read. 
A long poem can be read in a hurry, each verse helping to understand and enjoy the next one. But a single 
verse is to be read slowly. The letters are read quickly, but the telegram stops us”. Pillat wrote about nature, 
plants, animals, mountains, sea, weather, forests, fire etc. Considered a world-range poet, he was defined 
as “A single Panflute, but how many echoes in the woods”. His poem “From shamisen” is recalling Mount 
Fuji, Kumamoto, Nikko, in beautiful quatrains like this:

Mount Fuji, Mount Fuji
Over you fly the clouds
White storks, black storks,
With stretched wings. 

Referring to the adored tree of the Romanian national poet, Mihai Eminescu, lime (linden) tree, some 
inspired authors like Magdalena Dale introduce in haiku the flavor of this plant widely spread in my country. 
In fact, Eminescu (1850 – 1889) can easily be affiliated to haiku, if we cut fragments of his genial nature 
descriptions, like this one:

“All those sleepy birds
Now tired from flight
Hide among the leaves
Good night”.

1) Metamorphoses: Book The Eighth - Poem by Ovid
2) Vasiliu, Florin and Lucia – “Romanian writers travelling in Japan”, Ed. Haiku, 1999
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The natural themes of haiku in Romania, although universal, are in majority adopted from Japanese culture 
and tradition: crickets, fireflies, chrysanthemums, moon, frogs, ponds, cuckoos, skylarks, roses etc. 
Through poetry, human nature humanizes wild nature. But one specific theme, symbol of our national poet, 
Eminescu, is the linden tree (or lime tree). It will, probably, continue to inspire the Romanian haiku writers, 
like this fragment from his poem “Longing”:

“…And upon our bodies softly
Do the lime-tree petals fall”.
(Translated by Corneliu M. Popescu).

The hay is also a typical Romanian „ingredient” for poetry, since it is a part of the people's life for millennia 
(On the Trajan's column, in Rome, the first images of Dacia comprise nice hayracks). And apropos Rome, 
the name of my country is Romania, not Rumania, as you spell it in Japanese, because the name comes 
from the capital city of Rome. 

3. Beginnings

The first haiku anthology in Romanian was published in 1935, a translation from German by the writer 
Traian Chelariu (1906 – 1966), under the title “Nippon Soul”.
In 1937, he published a collection of fifty tanka and haiku translated from Norinaga Motoori, Matsuo Bashō 
and other classics. He suggested that the Romanian intellectuals learned about Japanese poetry, 
especially from French.
The poet and essayist Aurel Rău (born 1930), brought to the Romanian reader the Japanese lyrics in his 
two books: “In the Heart of Yamato” and “The Japanese quince tree”. He also translated one of the 
travelling logs of Matsuo Basho and other Japanese classics of the genre. In 1970 he published “From 
Japanese lyrics”, including some haiku. 
Later on, in 1942, the anthology of tanka, “From Japanese courtesans' songs” was translated from French 
and published, by Al. T. Stamatiad. The same author published “Silk Scarves”, a volume of Japanese 
poetry comprising haiku by Basho, Shiki, Bussan and Issa.
Translations of classical haiku in Romanian had a positive impact on the Romanian original creations – in 
the opinion of Florin Vasiliu.
In his novel “La Medeleni”, the romantic novelist Ionel Teodoreanu (1897 – 1954) refers to the Japanese 
haikai, acknowledging the apparition on the firmament of the short Japanese poem. 
During the 1970s, two poets, Ion Acsan and Dan Constantinescu translated poems from German and 
published 2 anthologies of tanka and haiku.
In 1974 a box in Japanese style with 4 Lilliputian volumes, by Basho, Buson, Issa and Shiki with 
translations by the same poet Dan Constantinescu (1921 – 1997) was published.
A tanka book in Romanian was published in 1987, in Munich, by Dumitru Ichim, who had emigrated to 
Canada. In fact, Ichim is the expression of an “exiled” poet (remember Ovid!), who escaped the limitations 
of the communist regime, by publishing abroad during the censored period of 1945-1990, two volumes of 
haiku, in 1977: “Valley of golden sand” and “Footmarks”. Then, in 1993, he came with a new one, “Draw 
well of the light”. 
In 1983, the poet Alexandru Chiriac published a volume of poems in three verses in Japanese style. In the 
same decade, another poet, Vasile Smărăndescu, released the volume of poetry “The cemetery of the 
rains”, including 30 micropoems in haiku style. 

4. Steps towards genuine haiku in Romania

In 1919, the poet George Voevdica translated tanka from German, publishing the volume „Oriental 
Flowers”. He even adapted the poems to the European tradition, adding rhyme, rhythm and titles.

thIn the first part of the 20  century, Lucian Blaga, a famous diplomat, philosopher and poet (1895 – 1961), 
by his love of nature and profound sense of time, had affinities with haiku. Maybe a good, inspired, poetic 
translation can put in Japanese, in a haiku form, his verses: 

“Such a deep silence surrounds me,
That I think I hear moonbeams
Striking on the windows”.
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He even uses the word “haiku” in one of his poems: “Haiku spirit / snowflakes that frozen the light / and 
reviewing the cold winter of words”. 
Another poet and critic, Tudor Vianu (1898 – 1964), has considered haiku akin to “small objects of fine 
arts”. In the same spirit, Ion Pillat wrote in his “Poetic Art”: „Not the words, the silence gives voice to the 
song”.
Romanian literature registers its first haiku in manuscript, by Alexandru Macedonski (1854-1920), who 
wrote a number of poems inspired by Japan, although he never collected them into a volume; among the 
10 so called “rondels” about Japan, published posthumously, we can find: Rondelul apei din ograda 
japonezului, Rondelul marii japoneze, Rondelul crizantemei (“The water rondel from the Japanese yard”, 
“The rondel of the Japanese Sea”, “Chrysanthemum rondel”. His own model of poetry, “rondel” was also a 
kind of short poem. 
The first 12 haiku poems published in Romania belong to Al. T. Stamatiad (1885 – 1955), in his volume 
„Sentimental landscapes” – 1935. It is worth mentioning that the volume was awarded the most prestigious 
distinction of the “Romanian Academy”. 
Ioan Timuș (1890 – 1969), writer and first Romanian specialist in Japanology, published two books about 
Japan, which he visited between 1917 – 1922. In 1943 he received the Grand Prix of the Romanian 
Academy for the book “Japan of yesterday and today”. 
Gheorghe Băgulescu (1886–1963), former ambassador of Romania to Japan, made many references to 

3)
haiku in his writings, being considered one of the initiators of haiku in Romania.

th
The propensity to exoticism of the 19  century in Romanian literature has favored the interest in haiku, with 
its lyricism, fitting the idyllic view of Romanian village life held at the time.
The lyric poems in Romania within the “bucolic” period, like elegies, are tending towards pure forms, pure 
beauty, emptied of solid substance, as it is the case in many classic haiku. But the contemporary poems, 
be it in the perfect haiku format or not, tend to put some content, some solid substance in its pure beauty. 
Even the subject of war can be reflected in modern haiku.
The old Romanian pastoral ballads were the source of inspiration for the cultivated creators of poetry in 
Romania. The best known ballad, Mioriţa, starts with a snapshot of nature, almost in a haiku manner:

“Near a low foothill
At Heaven's doorsill,
Where the trail's descending
To the plain and ending…”

HAIKU 
PE FIRMAMENTUL LITERATURII ROMÂNE 

– Eseu pentru reuniunea anuală a Asociației Internaționale de Haiku – 
Tokio, 5 decembrie 2015 

1. De la doină la haiku, pe lista patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO 

Anul acesta, 2015, Japonia are toate șansele să înscrie „haiku” pe lista patrimoniului cultural imaterial 
UNESCO. Aflată deja pe aceeași listă, din anul 2009, „doina” românească, un „cântec liric solemn, improvizat 
şi spontan” (citat de pe site-ul UNESCO) conține și ea un gen de poezie scurtă, ușor melancolică, apropiată de 
haiku. 

Prin natura și tradiția lor, versurile doinei reprezintă o compoziție realizată în comun, fără un autor distinct. 
Haiku, în mod asemănător, așa cum îl știm de la Bashō, este adesea compus, rafinat și recitat în grup, nu de un 
singur poet. Dincolo de acest numitor comun de „creație în grup”, găsesc multe alte similitudini între estetica 
„doinei” și cea a „haiku”-ului, ambele atât de mult inspirate din natură, anotimpuri, vreme, stări de spirit etc. 

În Decizia UNESCO nr. 4.COM 13.69 se menționează următoarele despre doină: „înscrierea acestui 
element în Lista Reprezentativă va purta mărturia creativității umane și va contribui la sporirea vizibilității 
patrimoniului cultural imaterial”. O astfel de caracterizare merită din plin și haiku. De aceea adresez mult 
succes Asociației Internaționale de Haiku (HIA), la UNESCO. 

3)  Florin Vasiliu, “Haiku Poem in Romania”, 2001
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Cu doi ani înainte, Muntele Fuji se înscria cu cinste pe aceeași prestigioasă listă. După ce i-am escaladat 
piscul, pe 22-23 iulie 2014, notam următoarele: „Simpla conștiință a prezentului, fără sofisticare, îmi focaliza în 
prim plan spiritul esențelor, specific poemului haiku: fără judecăți complicate, fără analize amănunțite, fără 
paralele metaforice, doar imaginea stilizată a locului de aici, în atmosfera momentului.”

Devenind piesă rară a patrimoniului UNESCO, forma poetică din 17 silabe se va dovedi mai mult decât o 
compoziție populară, o creație profundă, un tezaur al civilizației umane. 

Românilor le vine mai ușor, desigur, să scrie un haiku scurt, decât un roman, de exemplu. Acesta este unul 
din motivele atractivității haiku-ului, chiar și pentru oameni netalentați în ale literelor. Universalitatea sa 
provine, printre altele, și din facilitatea de a-l scrie, dar nu numai. 

Fericita asociere pe aceeași listă UNESCO a doinei și a haiku-ului nu este deloc o accidentală asociere de 
fapte. Importante paralele fundamentale între ele creează un mirific spațiu comun, confirmând rezonanța în 
sufletele și mințile celor două națiuni, română și japoneză, a monumentalității naturii și peisajelor lor, cu cele 
patru anotimpuri distincte și o abundență policromă de plante și flori frumoase prin câmpii, dealuri și munți, cu 
spectaculoasele înfățișări unice ale mărilor și pleoapelor albastre ale bolții celeste alături de o transcendentală 
armonie între ființa umană și mediu. Ca și haiku, doina eludează ornamentele poetice, sau în orice caz nu le 
conferă relevanța, de exemplu, din „pastelurile” clasicului român Vasile Alecsandri (1821 – 1890). 

2. Precursorii haiku-ului în România: de la Ovidiu la Eminescu 

Pe teritoriul de astăzi al României, tradiția literară lirică datează de acum 2050 de ani, când cel mai mare poet 
al Imperiului Roman la acea vreme, Ovidiu (43 BC – 17/18 AD), și-a petrecut ultimii ani din viață la Tomis, astăzi 
orașul Constanța. Iată trei din versurile sale (traduse din latină): 

„Luceafărul de ziuă 
Strălucește să învingă noaptea 
Și să vestească ziua.”

1. Ovidiu – Cartea a VIII-a a Metamorfozelor 
Nu rezonează oarecum într-o suavă matrice de haiku? Ca într-un vechi mozaic roman, asemenea versuri se 

îmbină armonios în ansamblul operei literare a celui dintâi cântăreț al spațiului nostru străbun. 
Primele documente românești referitoare la Japonia, fără a fi versuri, reverberează la vremurile lui Nicolae 

Milescu Spătarul (1636 – 1708), faimosul ambasador. Cărturar și pelerin care și-a înmuiat condeiul, cu talent și 
pasiune, în cerneala Țării Soarelui Răsare, după o vizită în China în anul 1676, în perioada niponă „Edo”. 
Supranumit „Românul Marco Polo”2, în capitolul 58 al lucrării sale „Descrierea călătoriei în China”, vorbește 
despre „vestita şi marea insulă a japonezilor şi ce se află acolo”. 

2. Florin și Lucia Vasiliu – Scriitori români călători în Japonia, Editura Haiku, 1999 
Revoluția industrială s-a însoțit, în bună măsură, de o anumită „industrializare” a cuvântului, conferindu-i o 

nouă doză de interșanjabilitate în întreaga lume. Cuvintele japoneze au călătorit, pe buzele aventurierilor și în 
epistolele temerarilor cărturari, până în România. În anul 1878, scriitorul și omul de știință Bogdan Petriceicu 
Hașdeu (1838 – 1907), director al Arhivelor Statului la vremea aceea, a tradus pentru prințul Carol I (viitorul 
rege) două poeme tanka, primite de la prințul Nigata no Itu, caligrafiate pe un sul special de mătase. 

În anul 1904 s-au publicat în România două lucrări specifice: un eseu despre poezia tanka și un studiu al 
poetului Alexandru Vlahuță intitulat „Poezia și pictura japoneză”, incluzând mai multe poeme tanka, traduse din 
limba franceză. 

În literatura română, poemul scurt își are istoria sa. Ion Pillat (1891 – 1945) a rămas faimos prin poemele într-
un vers. Despre el, la un colocviu în septembrie 1988, specialistul român în haiku, Florin Vasiliu (1928 – 2001), 
a prezentat prelegerea „Poemul pillatian într-un vers şi haiku-ul nipon”. El a demonstrat profunda corelație între 
cele două genuri de poezie. Poetul Ion Pillat a explicat că poemul într-un vers, deși se aseamănă cu haikai, 
diferă de el. „Pe cât poetul a scris mai puţin, pe atât cititorul e nevoit să citească mai mult… Un poem lung se 
poate citi mai repede, căci fiecare vers ajută la pătrunderea şi gustarea celuilalt. Un singur vers se vrea citit mai 
încet. Scrisorile se parcurg iute, telegramele însă ne opresc…” Pillat a dăltuit în versu-i natura, plantele, 
animalele, munții, mările, vremea, pădurile, focul etc. Considerat poet de talie mondială, el a fost definit 
metaforic drept „un singur nai, dar câte ecouri în păduri”! Poemul său „Din șamisen” aduce în obiectiv mirifice 
spații încărcate de lirism, precum Fuji, Kumamoto și Nikko, în inspirate catrene de genul acesta: 

„Munte Fuji, munte Fuji, 
Peste tine zboară norii – 
Berze albe, berze negre,
Cu aripile întinse”. 
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Sub narcoza copacului adorat al poetului național Mihai Eminescu (1850 – 1899), teiul, unii autori inspirați ca 
Magdalena Dale aduc în haiku aroma acestui arbore larg răspândit în țara mea. De fapt, Eminescu însuși poate 
fi afiliat haiku-ului, dacă decupăm secvențe din genialele sale descrieri de natură: 

„Somnoroase păsărele 
Pe la cuiburi se adună, 
Se ascund în rămurele – 
Noapte bună!”

Deși universale, în limba română temele despre natură în haiku se inspiră, în majoritate, tot din cultura și 
tradiția japoneză: greieri, licurici, crizanteme, lună, broaște, lacuri, cuci, ciocârlii, trandafiri etc. Prin poezie, 
toate aceste elemente ale naturii sălbatice se umanizează ca prin farmec de către însăși natura umană. O 
temă specifică există totuși, pe care am amintit-o deja, teiul, simbol al poetului nostru național, Eminescu. Ea 
va continua să inspire autorii români de haiku, la fel ca în fragmentul de mai jos, din poezia sa „Dorința”: 

„Flori de tei deasupra noastră 
Or să cadă rânduri-rânduri. „

Cu inconfundabila sa mireasmă, fânul dăinuie și el ca un „ingredient” tipic poeziei românești, în simbioză cu 
traiul de milenii al oamenilor (pe Columna lui Traian din Roma, primele imagini despre Dacia înfățișează căpițe 
de fân). 

3. Începuturi 

Prima antologie de haiku în limba română, publicată în 1935, s-a născut ca o traducere din limba germană de 
scriitorul Traian Chelaru (1906 – 1966), cu titlul „Suflet nipon”. În 1937, același scriitor a publicat o colecție de 
50 de tanka și haiku traduse din Norinaga Motoori, Matsuo Bashō și alți clasici, constatând că intelectualii 
români aflaseră despre poezia niponă îndeosebi prin intermediul limbii franceze. Traducerea în limba română 
a haiku-ului clasic a avut un impact pozitiv chiar asupra creațiilor originale românești – în opinia lui Florin 
Vasiliu. 

Poetul și eseistul Aurel Rău (n. 1930) a dăruit cititorului român un crâmpei din lirica japoneză prin două din 
cărțile sale: „În inima lui Yamato” și „Gutui japonez”. Tot el a tradus din memoriile de călătorie ale lui Matsuo 
Bashō și alte lucrări clasice ale genului. În 1970, a publicat „Din lirica japoneză”, care cuprinde, evident, și 
haiku. 

Mai târziu, în anul 1972, Al. T. Stamatiad a tradus din franceză o antologie de tanka și a publicat-o sub titlul 
„Din cântecele curtezanelor japoneze”. Același autor a publicat „Eșarfe de mătase”, un volum de poezie 
japoneză cuprinzând haiku de Bashō, Shiki, Bussan și Issa. 

Un personaj din romanul „La Medeleni” al scriitorului romantic Ionel Teodoreanu (1897 – 1954) face referiri la 
haikai-ul japonez, confirmând apariția pe firmamentul literaturii noastre a poemului scurt nipon. 

În anii 1970, doi poeți, Ion Acsan și Dan Constantinescu au tradus din limba germană și au publicat două 
antologii de tanka și haiku. 

În anul 1974 s-a publicat o casetă în stil japonez cu 4 volume miniaturale, de Bashō, Buson, Shiki și Issa în 
traducerea aceluiași poet, Dan Constantinescu (1921 – 1997). 

O carte de tanka în limba română a fost publicată în 1987 la München, de către Dumitru Ichim, care emigrase 
în Canada. De fapt, Ichim este expresia poetului exilat (amintind de Ovidiu!), care, eliberat de constrângerile 
regimului comunist, a publicat în străinătate, în perioada cenzurii 1945 – 1990, două volume de haiku, în anul 
1977: „Valea nisipului de aur” și „Urmele”. Apoi, în 1993, a reușit o nouă apariție, „Fântâna luminii”. 

Poetul Alexandru Chiriac a publicat în 1983 un volum de poeme în trei versuri în stil japonez. În același 
deceniu, un alt poet, Vasile Smărăndescu, scrie volumul de poezie „Cimitirul ploilor”, cuprinzând 30 de 
micropoeme de factură haiku. 

4. Pași spre haiku-ul consacrat în România 

În 1919, poetul George Voevidca a tradus tanka din limba germană, publicând volumul „Flori orientale”. El a 
și adaptat poemele la tradiția europeană, adăugându-le rima, ritmul și titlul. 

În prima parte a secolului al XX-lea, prin pasiunea sa pentru natură și profundul simț al timpului, Lucian Blaga, 
faimosul diplomat, filosof și poet (1895 – 1961), a avut afinități cu haiku. Poate cândva, printr-o bună și inspirată 
traducere în limba japoneză, se vor putea articula sub formă de haiku renumitele sale versuri: 
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Parc de lectură:
Flori de cireș deschise

Cititorilor.

Lecture in the park:
blossoming cherries—pages

for avid readers.

Atâta linişte-i în jur de-mi pare că aud 
cum se izbesc de geamuri razele de lună. 

Supranumit „poetul luminii”, chiar a folosit cuvântul „haiku” într-unul din poemele sale în care fulgii de nea, 
înghețând lumina în iarna rece a cuvintelor, emană un „spirit de haiku”. 

Un alt poet și critic literar, Tudor Vianu (1898 – 1964), considera haiku-urile drept „mici obiecte de artă fină”, 
imaginând o miniaturală vitrină. În același spirit, Ion Pillat declara în „Arta poetică”: „Nu vorbele, tăcerea dă 
cântecului glas”. 

În literatura română primul haiku în manuscris aparține lui Alexandru Macedonski (1854 – 1920), care a 
compus o serie de poeme inspirate de Japonia, fără însă a fi culese vreodată într-un volum. Printre așa 
numitele „rondeluri” despre Japonia, publicate postum, se numără Rondelul apei din ograda japonezului, 
Rondelul marii japoneze, Rondelul crizantemei. Propriul său gen de poezie, „rondelul” a fost el însuși un poem 
scurt. 

Primele 12 poeme haiku publicate în românește aparțin lui Al. T. Stamatiad (1885 – 1955), în volumul său 
„Peisagii sentimentale” (1935). Valoarea volumului s-a consfințit prin cea mai prestigioasă distincție a 
Academiei Române, la acea vreme. 

Ioan Timuș (1890 – 1969), scriitor, primul specialist niponolog român, a publicat două cărți despre Japonia, 
țară pe care a vizitat-o între 1917 – 1922. În 1943 și-a încununat, și el, opera cu Marele Premiu al Academiei 
pentru cartea „Japonia de ieri și de azi”. 

Fost ambasador român în Japonia, Gheorghe Băgulescu (1883 – 1963), a elogiat în repetate rânduri poemul 
haiku în scrierile sale, drept unul din inițiatorii genului în România. (Florin Vasiliu, Poemul haiku în România, 
2001). 

Tentația spre exotism a literaturii române din secolul al XIX-lea a stimulat interesul pentru haiku, mai ales că 
lirismul său se regăsea în cotidianul vieții idilice de la țară în România acelei vremi. 

În perioada „bucolică”, poemul liric din România, precum elegia, tindea spre frumusețea pură, spre forme 
golite de substanță, cum este și cazul multor haiku-uri clasice. Poemele contemporane însă, fie ele în forma 
standard de haiku sau nu, tind să adauge ceva conținut, de așa manieră încât chiar și războiul poate fi reflectat 
în haiku, astăzi. 

Printre vechile balade pastorale românești, prețioase surse de inspiraţie pentru autori de poezie cultivați din 
România, cea mai cunoscută, Miorița, debutează cu o secvență din natură, de o manieră familiară haiku-ului: 

„Pe-un picior de plai, 
Pe-o gură de rai, 
Iată vin în cale, 
Se cobor la vale…”

• • •

Din volumul: „Meditative. Poeme haiku în română și engleză. Haiku Poems in Romanian and 
English”, tipărit la eLiteratura, București, în luna iunie 2020, autor Radu Șerban:

Zboară cuvântul
Purtându-și cu vântul o

Floare de soare.

The word in full flight
carries the seeds of sunflowers

over the wind's wings.

Zar fără puncte –
Doar intima lumină

Ne norocește.

A die with no dots –
only the intimate light
will dispense us luck.
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Dana OPRIÞÃ
Statele Unite ale Americii

DECONT

şi iată-mă 
cu trupul tatuat de îmbrăţişări neştiute cu

sufletul pângărit de adaosuri comerciale şi de TVA
cu taxele plătite la zi

înşelând doar minciuna nimic 
altceva n-am ştiut a spune n-am putut a gândi

renunţând la fiecare clipă de plăcere 
amânând să îmbrac jacheta umilinţei să

spăl rufele inocenţei la 40 de grade cu un detergent foarte bun
am stat la masă cu târfa asta de viaţă 

cu frica ei de frică
cu groaza ei de doi bani

am mestecat amintiri le-am înghiţit gustul amar al renunţării
am confundat dragostea cu imaginea ta

iubitul meu etern iluzoriu
cu atingerea ta fluturată pe sub geam

şi am uitat că exist pentru mine am uitat să trăiesc
am iubit fără să iubesc

n-am urât niciodată
m-am lăsat înjosită de dorinţe
am făcut semnul crucii pe dos

am şuierat cuvinte usturătoare am croşetat cu ele hărţi de desfrâu
şi totuşi am fost copilul cuminte

ce se spală pe dinţi dimineaţa la amiaz 
după o şuetă deocheată şi seara înainte de (ne)somn

am fost copilul perfect
deşi traversam strada doar prin locul nepermis şi

mergeam numai prin mijlocul ei
am visat am dormit pe-ndelete

m-am spălat pe mâini de câte ori am putut
dar am aflat Calea ce eşti şi

m-am întors la Tine singurul meu Adevăr
pentru care 

niciodată 
nu are date de nemurire



57

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M

• numele adevărat: Marius Horațiu 

SIMON 

• s-a născut în 1952 la Târgu Mureș 

(Neumarckt am Mieresch, Maros-

vasarhely), într-o familie cu 

rădăcini pe valea Mureșului și 

Nirajului, la care s-a adăugat și o 

rădăcina oltenească, bunicul 

matern, mort la Stalingrad, fiind 

din Vladimirii Gorjului.

• absolvent al Facultății de Filologie 

(Universitatea Babeș-Bolyai), pe 

care a absolvit-o ca șef de 

promoție 

• până în anul pensionarii, 2017, a 

fost profesor de limba și literatura 

franceză la diferite școli și licee 

din Cluj în anul 2020, a fost distins 

de Franța, cu titlul de Cavaler al 

Ordinului Palmes Academiques

• în ultimii ani s-a dedicat pasiunilor 

sale: lectura, pescuitul și jocul 

cuvintelor franțuzești și românești 

cu fantezia-scrisul, l'écriture, cum 

ar zice critica franceză

• a publicat volumele: 

• „Terra incognita – Histoires de 

nulle part” („Terra incognita- 

Povestiri de nicăieri”), Edilivre – 

2014

• „Une porte quelconque-

Ailleurs c'est peut-etre ici” („O 

ușă oarecare, aici sau nicăieri), 

Edilivre – 2017

• „Istorii”, Editura Napoca Star, 

2019

Simon de BISSENOS

În utimul timp, bătrânul dormea rău. E adevărat, că ațipea ușor 
dar se trezea brusc. Avea impresia că cineva îl zgâlțâia cu putere. O 
prezență necunoscută și răuvoitoare, o umbră din trecut, poate, o 
amintire.

Ca să se calmeze, își împingea scaunul cu rotile până la fereastră 
și rămânea cu ochii ațintiți pe albastrul liniștit al mării, care părea că 
mângâie țărmul insulei sale, refugiul unde s-a aciuat ca să uite sau 
să-și învingă frica de cei care aveau ca misiune să-l pedepsească și 
să-l elimine.

Totul a început în ziua în care a dat bir cu fugiții sabordând și 
abandonând submarinul, lăsându-l să putrezească pe fundul 
oceanului. Înaltă trădare a patriei și a Imperiului Înstelat, dar pentru 
el o libertate dorită și în sfârșit găsită, în ciuda condamnării la 
moarte în patria sa, acum atât de departe.

În dimineața asta, uită de pilule și sorbi pe îndelete un pahar de 
votcă rece ca ghiață. Atras de lumina soarelui, își împinse scaunul 
până pe plajă. Spuma valurilor îi mângâia timid picioarele 
moarte.Totuși, avea impresia că, cu un pic de efort, ar putea să se 
scoale, să facă câțiva pași spre oglinda albastră a mării. Închise 
ochii. Deodată, împins de o mână necunoscută, se sculă și începu 
să meargă. În larg, un submarin și un echipaj îl așteptau. Cu lacrimi 
în ochi își făcu semnul crucii. Un pescăruș singuratic țipă zburând 
deasupra plajei cu nisip roșiatic.

Bătrânul zâmbea. O forță necunoscută părea că-l împinge spre 
larg. Și, totuși, mergea sau nu era decât o iluzie? Nu îndrăznea să-
și privească picioarele. Rămânea cu ochii ațintiți asupra orizontului 
care părea că-l cheamă, șoptindu-i cuvinte pe care vântul le legăna 
în jur. Încercă să se concentreze, să le prindă, să le înțeleagă. 
Mergi! Curaj! E timpul! Suntem cu tine! Cine? Habar n-avea. Nu 
privi înapoi! Mergi tot înainte! Ceva straniu se producea. La fiecare 
pas, apa, valurile se retrăgeau. La urma urmei, de ce să-și bată 
capul. N-avea decât să lase lucrurile așa cum erau și, mai ales, să 
asculte de aceste cuvinte misterioase.

A merge pe ape! Ceea ce i se întâmpla îi aminti de Biblie și de 
imensa putere a lui Dumnezeu. De câte ori în viața asta trecătoare 
nu întâlnise ființe care, fără să o mărturisească, se credeau mici 
Dumnezei fără milă față de alții sau mimând dragostea față de cei 
din jur? Dacă la capătul acestui drum peste ape avea să-l 
întâlnească pe adevăratul Dumnezeu? Tâmpenii! Trebuie numai 
să meargă, dar până unde? Departe, departe de această insulă 
închisoare, departe de scaunul cu rotile.

Încercă să se gândească la altceva. Pentru câteva clipe se 
revăzu copil.

TERMINUS
E incredibil ce poți să vezi,

când îți înfunzi ochiul într-o sticlă goală
Fred Vargas, Puțin mai departe, pe dreapta



E vară, vacanță. În fundul grădinii, într-o covată de lemn, își supraveghează vapoarele de hârtie. Aproape 
fără nici un efort, numai cu puțină imaginație ar putea să declanșeze furtuni născute din mișcarea mâinilor. Da, 
atunci s-a simțit pentru prima dată un Dumnezeu, stăpân pe flota de hârtie pe care a creat-o, ca apoi să o 
distrugă și s-o lase să putrezească într-o pubelă. Resturi fragile printre gunoaie.

Poate că acest drum straniu în care valurile îi ghidează pașii, încearcă să-l învețe un lucru simplu pe care-l 
ignorase sau făcuse tot posibilul să nu-l bage în seamă. Fusese și el un fel de Dumnezeu. Studiile, angajarea în 
marina Imperiului, ascensiunea în elita forțelor navale, submarinele cu care a brăzdat mările și oceanele 
supraveghind forțele dușmanului, toate au fost pași spre a deveni un Dumnezeu. O simplă apăsare pe un 
buton roșu și lumea ar fi luat foc. În vremea aceea, era mândru, dur cu echipajul. Se simțea comandant suprem 
al armatei sfârșitului, un erou al Armaghedonului.

Într-o zi însă, îi veni ideea să se joace cu focul, să ia legătura cu dușmanul și să trădeze. A acceptat să-și 
îndrepte nava spre fundul oceanului, totul să pară un accident, o dispariție misterioasă. Pentru el, un nou 
început, o libertate plătită, însă, cu o permanentă fugă.

Dușmanul îl primi cu brațele deschise, dar nu-i garantă decât o sumă importantă, nu și viața. Astfel, a devenit 
un maestru al deghizărilor, obligat tot timpul să se ascundă. O viață de prizonier al singurătății și a neîncrederii, 
accentuată de natura sa paranoică.

Deodată, un om într-un costum gri și cu privirea neiertătoare își făcu apariția pe plajă. Un bătrân în uniforma 
Imperiului.

Nu mă cunoști, în schimb eu te știu de mult timp. De altfel, asta n-are nici o importanță. După fuga ta la 
dușman, aveam misiunea de a te găsi și de a te omorî. Ai fost condamnat și știai ce avea să urmeze. Ca să te 
salveze, dușmanul a regizat o sinucidere, un așa zis accident. Din păcate, moartea asta falsă ți-a lăsat 
moștenire picioarele imobilizate, o viață de cârtiță într-un scaun cu rotile. Șefii au avut motive, pentru mine de 
neînțeles, și au amânat sfârșitul. Timpurile se schimbaseră, se vorbea tot mai mult despre pace, de fapt un 
răgaz pentru a câștiga timp și a construi noi arme. Nenorocitul tău de submarin nu mai era decât un morman de 
fiare vechi

Totuși n-am înțeles de ce a trebuit să-ți elimin echipajul. Telefonul din această dimineață cere-mi ordona să te 
aștept pe plajă m-a surprins și el. Aproape te uitasem.

Omul tăcu și dispăru în liniște în spatele unei uși de fier pe care bătrânul o recunoscu. Era ușa de la cabina sa 
de comandant. Din nou, vocile reapărură. Intră! Poți să-ți întorci capul! Ezită între a trece pragul sau să 
privească înapoi. Deodată, a înțeles. Aventura sa, jocul în care a fost când un Dumnezeu de cârpă, când unul 
curajos sau crud se apropia de sfârșit. Ajunsese în fața ultimei încercări, alegerea sfârșitului. Se hotărî și 
deschise ușa. În spatele ei neantul și frigul. Omul în costum gri reveni și închise ușa surâzând.

Aici Corbul. Misiune îndeplinită. Bătrânul comandant și-a dat ortul popii. Era și timpul! I-am lăsat iluzia că și-a 
ales singur sfârșitul.

Bine Corbule. Nouă puțin ne pasă cum a sfârșit. Te înțelegem. Ai așteptat atâta vreme.
Acum ce fac? Îl las pe țărm sau îl împing în valurile mării.
Plaja nu e o idee bună. Ar urma o posibilă anchetă a poliției, a autorităților, s-ar amesteca și media. Așa că 

peștii și-ar face mai bine treaba.
Familia?
Nu-ți fă probleme. Și pe bătrân îl durea în cot de ea. Prima lui nevastă a venit la proces și l-a acuzat de tot felul 

de tâmpenii pentru a-și salva pielea. A doua a fost una dintre sirenele noastre. Pricepi,nu?
Desigur. O altă misiune?
Nu te grăbi. Mai stai pe plajă și supraveghează. Poate niște fanatici soldați a lui Dumnezeu mai dau târcoale 

în căutarea epavei. Ea nu mai există, dar pentru orice eventualitate.
Înțeles. Supraveghez și elimin dacă e cazul.
Succes și vânătoare reușită. Să-i ia dracul pe fanaticii ăștia care vor să moară mângâind sâni și pântece 

fierbinți. Poți să te folosești și de sirenele care nu sunt prea departe.
Se făcu din nou liniște. Corbul se uită pe ecranul GPS- ului și descoperi pe Mo, Mia și Mora jucându-se printre 

valuri. Trei sirene se masturbau râzând în hohote.
Noaptea lasă luna să răsară. Un corb bătrân își desfăcu aripile și se îndepărtă spre un țărm invizibil. 

Pustietate. Urma o noapte liniștită la țărmul unei mări obosite. Un scaun cu rotile își începea călătoria pe mările 
lumii. 

(text publicat în volumul „Istorii”, Ed. Napoca Star – 2019)
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…

TERMINUS
Incroyable tout ce qu'on peut voir quand on 

s'enfonce l'œil dans une bouteille vide
Fred Vargas, Un peut plus loin sur la droite.

Le vieux dormait mal ces derniers temps. Il est vrai qu'il s'assoupissait souvent, mais il se réveillait en 
sursaut. Il avait l'impression que quelqu'un le secouait violemment. Une présence inconnue et malveillante, 
une ombre du passé, un souvenir, peut-être.

Pour se calmer, il poussait sa chaise jusqu'à la fenêtre et restait les yeux rivés sur le bleu calme de la mer qui 
semblait caresser les rivages de son île, le refuge où il a échoué pour oublier, vaincre la peur et échapper aux 
hommes sans pitié qui avaient pour mission l'éliminer et le punir. 

Tout avait commencé le jour où il avait fui en abandonnant son sous-marin pourrir au fond de l'océan. 
Trahison de la patrie et de l'armée de l'Empire Etoilé, mais une liberté désirée et enfin, trouvée, malgré sa 
condamnation à mort dans sa patrie lointaine.

Ce matin, il oublia ses pilules et sirota un verre de vodka glacée. Invité par la lumière éblouissante du soleil, il 
fit rouler son fauteuil jusqu'à la plage. L'écume des vagues effleurait timidement ses jambes mortes. Pourtant, il 
avait l'impression qu'avec un peu d'effort, il pourrait se lever et marcher sur le miroir bleu de la mer. Il ferma les 
yeux.

Soudain, comme poussé par une main inconnue, il se leva et commença à marcher. Au loin, son sous-marin 
avec son équipage abandonné, l'attendait. Les larmes aux yeux, il se signa. Une mouette solitaire poussa son 
cri en survolant la plage au sable rougeâtre.

Le vieux souriait. Une force inconnue semblait le pousser vers le large. A sa grande surprise, il marchait. Ou 
était-ce une simple illusion? Il n'osait pas regarder ses jambes. Il restait les yeux rivés sur l'horizon qui 
paraissait l'appeler en lui chuchotant des mots que le vent faisait voltiger autour de lui.

Il essaya de se concentrer, d'attraper ces messages volants. « Marche! Courage! Il est temps! On est avec 
toi! » Qui « on »? Il l'ignorait complètement. « Surtout, ne regarde pas en arrière! Marche! » Bon. Il marcha, mais 
il se produisit quelque chose d'étrange. L'eau, les vagues se retiraient à chaque pas. A la fin, il accepta les 
choses telles quelles et, surtout, il décida d'obéir à ces voix mystérieuses.

Marcher sur les eaux, ça lui rappela la Bible et l'immense pouvoir du Dieu. Combien de fois, dans cette 
chienne de vie n'avait-il pas rencontré des êtres qui, sans le dire ouvertement, se croyaient de petits Dieux, 
impitoyables envers les autres ou feignant un amour total pour leurs semblables.

Il pensa à autre chose. Et si au bout de cette route dans la mer il allait rencontre le vrai Dieu? Fadaises. Il 
fallait seulement marcher, mais jusqu'où? Loin, loin de cette île prison, de cette foutue chaise. Pour quelques 
instants, il se revit enfant. 

C'est l'été, les vacances. Au fond du jardin, dans une bassine en bois, il surveille des bateaux en papier. Avec 
un peu d'effort d'imagination, il pourrait déclencher des tempêtes nées des mouvements de ses mains. Oui, 
c'est alors qu'il a été pour la première fois un Dieu, le grand maître de ses bouts de papier qu'il avait créés, puis 
détruits et, à la fin, abandonnés pourrir dans le tombeau d'une poubelle. Fragments fragiles de rêves parmi les 
ordures. 

Cette route étrange où les vagues guidaient ses pas, essayait de lui apprendre une chose simple qu'il ignorait 
ou qu'il semblait ignorer. Il avait été, lui aussi, Dieu! Ses études, son engagement dans la marine de l'Empire, 
son ascension dans l'élite des forces navales- des sous-marins qui sillonnaient les mers et les océans en 
surveillant les forces ennemies- tous ont été des pas vers son Dieu. Un appui sur un simple bouton rouge et le 
monde se serait embrasé.

A cette époque-là, il était fier, dur avec l'équipage. Il se sentait soldat, et commandant sans faille de l'armée 
de la fin du monde. Héros de l'Armageddon. 

Un jour, il eut l'idée de jouer avec le feu. Contacter l'ennemi et trahir l'Empire. Il accepta de diriger son navire 
vers le fond de l'océan. Maquiller un accident, une disparition mystérieuse, le commencement d'une liberté 
payée par une fuite permanente.



60 Anul 14 · Nr 51

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M
L'ennemi l'accueillit, mais il ne lui avait garanti qu'une grosse somme d'argent et non pas la vie. Alors, il devint 

un Dieu des déguisements, des fuites. Une existence libre, mais toujours en cavale. Une vie de prisonnier de la 
solitude et de la méfiance, accentuée par sa nature paranoïaque. 

Soudain, venu de nulle part, un homme vêtu d'un costume gris, aux yeux vitreux, apparut sur la plage. Un 
vieux en uniforme de l'Empire.

« Vous ne me connaissez pas, moi si, et depuis belle lurette. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Après votre 
fuite à l'ouest, j'avais la mission de vous trouver et de vous tuer. Vous avez été condamné. On vous l'a dit. Pour 
vous sauver, l'ennemi a maquillé un suicide ou un soit- disant accident. Malheureusement, votre fausse mort 
vous a légué des jambes immobiles, une existence de taupe impuissante sur une chaise roulante. Mes chefs 
ont eu des raisons, pour moi incompréhensibles qui ont ajourné votre fin. Les temps étaient changés, on parlait 
de la paix, mais seulement pour gagner du temps et construire de nouvelles armes. Votre putain de sous-marin 
n'avait plus que la valeur d'un tas de ferrailles. 

Pourtant, je n'ai jamais compris pourquoi j'avais dû éliminer tout votre équipage. Le coup de téléphone de ce 
matin, qui me disait de vous attendre ici, m'a beaucoup surpris. J'ai obéi. »

L'homme se tut et sa silhouette se dissipa en silence laissant derrière une porte en fer que le vieux reconnut: 
celle de sa cabine de commandant. 

De nouveau, des voix se faisaient entendre:
« Tu peux tourner la tête. »
Il hésita entre franchir le seuil noir et regarder derrière lui. Soudain, il comprit. Son aventure, son jeu dans 

lequel il était tantôt un Dieu minable, tantôt courageux et cruel allait s'achever. Pourtant, il était arrivé au 
moment du vrai pouvoir : choisir sa fin. Alors, il ouvrit la vieille porte. Derrière, le néant et le froid. L'homme en 
gris ferma la porte en souriant.

« Ici le Corbeau. Mission accomplie. Le vieux capitaine a passé l'arme à gauche. Il était temps! Je lui ai laissé 
l'illusion d'avoir cassé lui-même son sablier, pauvre con! »

« Oui, le Corbeau. Nous, on s'en fout. Mais on te comprend. Tu as trop attendu. » 
« Je fais quoi, maintenant? Je l'envoie vers quelques rivages ou je le laisse dans les bras de la mer? »
« La plage ce n'est pas une bonne idée. Il y aura une enquête, des flics, des autorités, des médias. Les 

poissons feraient mieux leur mission »
« La famille? »
« Laisse tomber. Lui-même s'en foutait éperdument. Sa première femme est venue lors de son procès 

l'accuser de toutes sortes de stupidités pour sauver sa peau. La deuxième était l'une de nos sirènes. 
Tu piges? » 

« Bien sûr. Alors, ma nouvelle mission? »
« Te presse pas. Reste encore dans les parages et surveille. Il y a, peut-être, des Fous de Dieu qui rôdent 

autour à la recherche de l'épave. Elle n'existe plus, mais, sait-on jamais. »
« Je comprends chef. Je surveille et j'élimine, si l'occasion se présente. »
« Bonne chance et bonne chasse. Emploie aussi les sirènes qui ne sont pas loin. Qu'ils meurent ces fous, en 

caressant de beaux seins et des ventres lisses et chauds » 
Le silence revint. Le Corbeau regarda l'écran de son GPS et découvrit Mô, Mia et Mora jouer parmi les 

vagues. Trois sirènes se masturbaient en riant aux éclats.
La nuit laissa la lune se dessiner sur le ciel du couchant. Un vieux corbeau déploya ses ailes et s'éloigna vers 

un rivage encore invisible. Silence, solitude, une nuit tranquille sur une mer fatiguée. Une chaise vide 
commença son voyage sur les vagues du monde.

(traducerea în franceză aparține autorului, Marius Horațiu Simon / Simon de BISSENOS)
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UN POET FERMECÃTOR 

Anul 2019 poate fi socotit ca foarte norocos, din punct de 
vedere editorial, pentru poetul, romancierul, teoreticianul, 
istoricul şi criticul literar Ion Haineş pentru că i-a îmbogăţit 
bibliografia cu încă trei cărţi de poeme şi anume: Scoicile 
foşnitoare, Exerciţii de respiraţie şi Insomnii, toate apărând 
la Editura RawexComs din Bucureşti.

Poetul se dovedeşte un perfecţionist al versului trudit cu 
migală, după cum o mărturiseşte într-unul din poemele sale cu 
rol de artă poetică. Poezia poate juca un rol terapeutic în viaţa 
celui bântuit de angoase existenţiale profunde (Cine mă 
apără?).

Prin cel dintâi volum amintit aici, Ion Haineş se înscrie 
îmbogăţitor în paradigma de poeţi ai mării din literatura lumii 
dintotdeauna. Domnia sa elogiază marea primordială pe care 
dintru începuturi, omul o poartă în suflet ca pe o neştearsă 
senzaţie din existenţa sa placentară (Marea din noi). Călătoria 
poetului spre mare, mereu una iniţiatică, marea fiind asociată 
dragostei, chemarea ei neştergându-se niciodată din destinul 
celui ce renaşte de fiecare dată din întâlnirile de taină cu ea 
(Călătoria, Ne cheamă marea). Lumea fantastică a mării li se 
dezvăluie doar celor iniţiaţi, temerarilor care-i conştientizează şi 
pericolele inerente (Scafandrul). Marea îi îndeplineşte poetului 
dorinţa de libertate absolută şi n-o poate echivala în fascinaţie 
decât întâlnirea cu femeia iubită: „De-abia aştept să mă-

ntâlnesc cu tine / E ca şi cum m-aş întâlni mereu cu marea / Două eterne frumuseţi, splendoarea / Unei 
comuniuni între destine” (Întâlnirea). Ca niciun alt peisaj, marea potenţează trăirea paroxistică a iubirii pe care 
o proiectează de-a dreptul în miracol (Tăcerea). Ea conferă acurateţe oricărui ritual existenţial, îl smulge pe 
poet din contingentul derizoriu şi-l forţează să exprime, prin scrisul său, nerostitul, inefabilul (În colţul de 
umbră). Marea ia parte deopotrivă la durerea şi la bucuriile îndrăgostitului: „O dimineţi surpate, păduri de-a 
valma, lupi, / Însângerează marea de mine când te rupi” (Dimineţi surpate), respectiv: „Ne limpezim în ape 
disperarea / pe care n-o salvează decât marea // Şi ne întoarcem la oglinzi mai clare / Privindu-ne cu-o caldă-
nfiorare” (Noi suntem vinovaţi). Unele poeme împrumută intenţionat titluri arhicunoscute, cum ar fi 
Adolescenţi pe mare (Nichita Stănescu), Bătrânul şi Marea (Ernest Hemingway), Nu voi mai fi tânăr 
(Serghei Esenin). E şi acesta un mod intertextual de a-şi exprima dragostea faţă de marea literatură a 
înaintaşilor cu care se simte solidar.

Pentru poet este un prilej de perpetuă bucurie şi de speranţă în dăinuirea frumosului acestei lumi. Marea îi 
facilitează omului regăsirea de sine, evadarea din rutina zilnică şi debarasarea de orice convenţie socială 
ipocrită (Plouă pe mare, Nudiştii etc.) Muzica mării îi aminteşte de operele unor mari compozitori: Händel, 
Beethoven, Debusssy (Muzica apelor) şi-i întreţine trează revelaţia că totul este veşnic şi în perpetuă 
devenire: „Dar cu adevărat nimic nu moare / Materia e o arhivă vie / Şi pietrele sunt pagini vorbitoare, / De mii de 
ani ele stau mărturie // Că totul curge, totul se transformă, / Nimic nu e pe lume-ncremenit, / Nisipul cald nu e 
decât o formă / A universului multiplu, infinit” (Nisipul tace). Nu-i uită nici pe marii înaintemergători ai săi pe 
ţărmul Mării Negre: Ovidiu la Pontul Euxin, Eminescu şi marea, de la care împrumută tonul testamentar: 
„Vreau să mai văd o dată marea, / Să-ngenunchez, să o implor / Să îmi alunge disperarea / Şi-apoi cred c-aş 

poet · critic literar · jurnalist
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putea să mor” (Vreau să mai văd o dată marea). Sau: „să mor, să dorm şi să visez mereu / Că mă întorc la 
Muma mea primară / Şi când se va ivi un curcubeu, / O să mă nasc din nou ca-ntâia oară” (Când voi muri). Ca 
orice poet, Ion Haineş speră să se salveze prin scris: „Numele noastre vor rămâne doar / O amintire scrisă pe 
nisip, / Nimic nu e pe lume în zadar, / Doar Marea e un veşnic arhetip” (Numele noastre).

Exerciţii de respiraţie este în esenţa ei o carte a recuperării trecutului şi a bucuriei de a exista şi ea se 
deschide cu o serie de texte de ordin programatic, teoreticianul şi profesorul universitar de literatură română 
intrând în scenă. E definită aici poezia, ca „o păpădie / fragilă, vulnerabilă / care la o simplă / suflare de vânt / se 
poate spulbera” (Păpădia), se aduce un elogiu poetului ca un ales, conştient de harul său divin ce i s-a dat şi de 
capacitatea lui privilegiată de a accede la Cuvântul dintâi (Rostirea mea) şi se înalţă un imn limbii române 
care-l adăposteşte şi-l „apără de invazii străine”(Limba română, pavăza mea). Deplânge, de asemenea, 
alienarea pe care i-o produce îndrăgostitului de azi tehnologizarea excesivă a vieţii. El îi sugerează iubitei să-i 
scrie de mână, ca altădată, şi nu pe Internet (Scrisoare). Cu orice prilej, poetul îl îndeamnă pe omul 
contemporan să se întoarcă la natura atotvindecătoare şi la divinitatea pe care natura o conţine implicit în 
fiecare pliu al ei (Priveşte cerul). Tânjeşte după vremurile paradisiace ale tinereţii pierdute când totul se 
petrecea frumos şi plenitudinar, iar timpul avea răbdare cu oamenii (Umbra). Poetul a ajuns la vârsta când 
nostalgiile sunt îndreptăţite şi când el se lasă captivat de lumea acum revolută (La Cetate). Scenele din 
copilărie şi din satul natal de pe Valea Dunării eterne se succed prin faţa ochilor poetului ce-şi şterge pe furiş 
câte o lacrimă consolatoare de fiecare dată (Inelul, Mă cheamă satul, Amprenta (I), Începuturi). În aceeaşi 
ordine de idei, îşi evocă părinţii trecuţi deja în lumea umbrelor (Pe malul celălalt, Între linii).

Aluziile livreşti fac parte din recuzita intertextualistă a autorului veşnic îndrăgostit incurabil: „Ca personajele 
ruseşti din Idiotul, / Ca Nastasia pe care-o cunoşti, / M-ai prins descoperit şi fără oşti, / Lăsându-mă acaparat cu 
totul. // Dar nu mă plâng, prefer, senin, ispita, / Vreau să mă mistui tot în acest foc / Şi bucuros că am acest noroc 
/ Nel mezzo del cammin di nostra vita” (Să nu te-apropii). Iubita este ca o vioară, iar iubirea e un miracol, 
destinul cuplului depinzând de „mişcarea / imperturbabilă din astre” (Eclipsa). Chiar şi după ce s-a despărţit de 
iubita lui, mereu vinovată şi pasibilă de trădare, ca şi în lirica erotică a lui Eminescu, poetul nu încetează să 
vadă partea frumoasă de atunci a relaţiei acum destrămate, fie definitiv, fie momentan: „Vibra în jurul nostru 
atmosfera, / Se colorau pădurile în verde, / Eram şi cei mai fericiţi pe Terra, / Fără să ştiu că-n toamnă te voi 
pierde. // Căci a venit un nor nebun deodată / Şi ţi-a întunecat, absurd, vederea, / Şi m-am trezit cu casa 
sfărâmată / Şi cu otrava care-a fost ca mierea” (Puteam fi fericiţi). Cel mai adesea, însă, iubirea este una 
prezentă şi benefică pentru poetul inspirat de aleasa inimii sale (La masa mea de scris).

Poezia devine o pavăză împotriva extincţiei şi el va trăi prin scrisul său chiar şi după plecarea fizică de pe 
acest pământ (Scriu, deci exist). Întreaga lui viaţă este un drum spre propriul sine. Drept care îl imploră pe 
Dumnezeu să-l ţină cât mai mult pe acest pământ spre a-şi achita toate datoriile faţă de semeni (Datorii, Firul, 
Probe, Călătorii, Vocile etc.). Vitalismul liricii sale aminteşte de Walt Whitman (Respiraţia pământului, Iisus, 
prietenul meu, Mirosul ierbii cosite, Chemarea mării).

Cea de a treia carte a domnului Ion Haineş este şi cea mai voluminoasă, titlul ei fiind sinonim cu al celui de al 
doilea ciclu: Ars poetica, Insomnii, Iluminări şi Scrisori. Poetul reia, diversifică, îmbogăţeşte, consolidează 
şi nuanţează principalele teme din cărţile deja prezentate mai sus. Optimismul funciar contaminant al poetului 
se mai temperează şi face loc unui sentiment generat, odată cu trecerea anilor, de tristeţe că se apropie ora 
bilanţului. Fiorul religios se strecoară în discurs, iar formulările cu iz testamentar se intensifică şi ele din ce în ce 
mai fireşti la capătul unei experienţe de trudă sisifică pe ogorul poeziei şi al literaturii în general (Insomnii, 
Dialog cu fiul, Al treilea ochi, Testament, Un înger doarme-n fiecare, Spirala, Poate într-o altă viaţă, 
Suntem lumină din lumină, Trăiesc ca şi cum). Unele piese ale volumului captează şi prelungesc ecouri 
baladeşti din Radu Stanca (Actorul, Aristocratul). Ca şi Esenin, poetul român ştie că întâlnirea cu Omul 
Negru nu poate fi amânată sine die (Omul negru). Prezentul cu oraşul lui cenuşiu şi asfixiant face şi mai acută 
nostalgia după ţinutul basmic al copilăriei apuse pentru totdeauna (Zăpezile de altădată, Cobor adesea). 
Preţuim adevărata valoare a lucrurilor şi fiinţelor dragi abia atunci când acestea au dispărut ori s-au îndepărtat 
în negura timpului, oricât ne-am amăgi că le purtăm intacte în suflet. Apelul la terapia prin întoarcerea la natură 
n-a fost întru totul abandonat: „Au înflorit caişii, e un semn / Că pot de-acum în taină să te-ndemn // Să depăşim 
durerea ce ne roade / Şi să ne bucurăm din plin de roade // Copacii i-am sădit noi amândoi, / Udaţi de lacrimi şi 
udaţi de ploi // Şi ce frumoasă s-a făcut grădina! // Ea nu ne-acuză, dar a cui e vina // Că într-o clipă de restrişte, 
poate, / Ambiţioşi uitarăm chiar de toate? // Am să-ţi trimit o frunză de cais / Şi-o sărutare dulce, ca în vis” (Au 
înflorit caişii).

Ion Haineş este un poet cu conştiinţă artistică interogativă acută, dublat de un poëta artifex demn de orice 
antologie a poeziei mării, a dragostei sau a timpului care nu iartă, un poet fermecător căruia cu greu i s-ar putea 
reproşa ceva.
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AM UITAT

Am uitat cuvintele toate
m-am cufundat în tăcere
în dulcea învăluitoarea tăcere
ca-ntr-o găoace
clocită de Pasărea Phoenix
trebuie din nou să le-nvăț
trebuie din nou să le pipăi
conturul cu grijă
până la punerea-n rost
până la rostire
până la forma finală
dinainte prescrisă
totul e să nu fiu uitat 
de cuvinte
să nu fiu abandonat 
părăsit
trebuie din nou să cobor
în patria Mumelor
sau să urc în zona virgină
a zăpezilor pure
unde cuvintele tac
și așteaptă 
să ia forma visată
ca un cuib în pădure
în liniște în meditație
dar simt presimt
ca o femeie lehuză
că în curând
se va face lumină-n cuvinte
care toate
vor scoate capul în lume
să spună ce au de spus
răspicat
reinventându-mi memoria
renăscându-mă.

POEZIA

Poezia-un strigăt
o exclamație

o declarație de dragoste
o esență tare

amețitoare
o magie evocatoare

o tensiune inedită
inefabilă

o energie creatoare
o fereastră deschisă

spre lume
spre corola de minuni a lumii

POARTA SĂRUTULUI

Poarta – o deschidere spre lume,
o copertă, o invitație,

un arc de triumf,
triumf al iubirii, al vieții;

să nu treci pe sub ea 
decât purificat

de zgura cotidiană,
decât îmbrățișându-ți cu patimă

iubita, contopindu-te cu ea,
asemeni celor două trupuri 

simbolice,
eternizate în piatră,

două trupuri, două semicercuri,
unite într-un cerc mare, imens,

ca un ochi,
un singur ochi, 

ce veghează neabătut
frumusețile lumii,

miracolul ei;
poarta țărănească, simplă, 

cu stâlpi vânjoși, ce susțin arcul porții, 
cu liniile rotunde

ce unduiesc sub tavan,
capitel puternic și grațios,

sărutul – esența iubirii,
a continuității, 

a sensului de a exista.
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MASA TĂCERII

Să ne-așezăm la masă
în liniște
să spunem doar rugăciunea
binecuvântând bucatele
pâinea noastră cea de toate zilele
vinul și toate celelalte
dăruite nouă de Dumnezeu
să aprindem o lumânare
de clipa asta sacră
a Cinei cea de taină
În capul mesei
Mama
care-mparte egal bunătățile
rod al câmpului
al trudei al sacrificiului
apoi tatăl nebărbierit
cu figura lui obosită
dar împăcat
apoi noi frații și surorile
apoi nepoții
îmbrăcați sărbătorește
cu mâinile curate
cu sufletul curat
cu toții doisprezece
cinând în tăcere
lăudându-l pe Domnul
care discret
deasupra noastră
invizibil
ne veghează destinul
știind sigur
absolut sigur
că niciunul dintre noi 
nu va trăda. 

FOTOGRAFII

Privesc fotografiile și-mi pare
Că-i văd aievea pe părinți trăind,
Aprind din când în când o lumânare,
Cu brațele de aer îi cuprind.

Icoana Maicii Domnului tresare,
Mi-s ochii-n lacrimi, mă topesc de dor,
Fantoma lor mereu în vis mi-apare
Și nu-nțeleg de ce părinții mor.

Fotografii alb-negru, fotografii color,
Fotografii la munte și la mare,
Fotografii acasă, în pridvor,

Fotografii la orice sărbătoare.
Ai grijă, Doamne, dacă mor,
O lume-ntreagă de-amintiri dispare. 

NOSTALGIA TĂCERII

Trăiesc nostalgia tăcerii,
aerul ei pur, absolut, 
dinainte de naștere,

cad în somn,
într-un somn profund,
ca un hipnotic înotând 

în apele amniotice
și mă trezesc deodată

țipând, plângând, urlând,
dureroasa desfacere,

rostirea dintâi,
prin care Cuvântul,

ca într-o nouă geneză,
cu un vuiet amețitor,

se desprinde din gol,
rotindu-se, învârtindu-se

în jurul axei sale
ca o roată de foc, 

luminând orizontul;
vorbind, aduc un elogiu

tăcerii, 
cântecului ei virtual,

pur, absolut, 
trăiesc între două extreme:

A FI SAU A NU FI.

TĂCEREA COPACILOR

Copacii tac. Dar dacă pui urechea
atentă pe scoarța lor

vei auzi cum circulă în seve
un sânge viu

în ritm egal de cântec neîntrerupt
copacii cresc în ploaie sau în vânt

copacii cresc pe arșiță și ger
ei tac și cresc 
și nu se plâng

cresc drept
spre cerul luminos

respiră
sunt plămânii pământului

învăluit în smog
stau singur în pădure

și aud
o uvertură anunțând furtuna

copacii freamătă amețitor
Patetica e simfonia lor

eu mă retrag
în izolarea calmă din cabană

și-ascult în liniște
Patetica. 
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SCRIU, DECI EXIST

Scriu, deci exist. 
Exercițiul scrierii, exercițiu
al supraviețuirii. 
Scriu, deci exist. 
Respir, trăiesc la o înaltă
temperatură. 
Sunt mereu în priză,
mă încarc cu electricitate pozitivă. 
Să nu vă apropiați prea tare de mine
căci s-ar putea să luați foc,
să vă aprindeți de flăcările 
inefabile din fiecare cuvânt,
din fiecare pagină. 
Scriu, deci exist
Comunic. Sunt viu.
Iar dacă mor, 
Cuvintele rămân,
ele depun mărturie
că sunt viu,
că n-am murit de tot.
Scriu, deci exist. 
Astfel, înving moartea,
căci „scrisoarea ieste un lucru vecinicu”, 
așa cum spunea, 
acum câteva sute de ani,
un mare cronicar.

TEAMĂ

Mi-e teamă să rostesc un cuvânt
că se și face de îndată 
seară sau dimineață.
Mai bine tac,
dar și tăcerea inventează cuvinte,
păsări, ploi abundente.
Închid ochii și văd
peisaje de vis, ninsori
și fulgi mari,
căzându-mi pe pleoape
Mi-e teamă să țip,
să ies din singurătate,
să nu sperii anotimpurile,
să nu înghețe respirația mea.
Mângâie-mi sufletul și hai
să ascultăm în tăcere
căderea stelelor. 

CAII

Privesc superbii cai fremătători, 
balet fantastic lunecând sub lună,

și fascinat de goana lor nebună
visez o herghelie de candori.

În dans sălbatic, liberi, fără frâu, 
într-un galop viril de sănătate,
simbol de forță și prosperitate,

se-ndreaptă să se-adape la pârâu

Sau ies din mare-n spume albicioase,
sar picurii în aer răzvrătiți,

priviți spectacolul de basm, priviți
cum ard în vânt coamele luminoase.

Și nările ce parcă varsă foc,
sunt cai de rasă, nu de tracțiune,

modele sculpturale-n acțiune,
sunt frumusețea lumii la un loc.

Statui de carne arcuiți în mers,
aleargă-n cercuri fără vreun efort,
e ca și cum ar face-ușor un sport,

plăcerea lor supremă-n univers.

În clipe de răgaz și de tandrețe,
caii se-alintă-n cântec infinit,

povestea lor eu o transfer în mit,
le dau cu plecăciune o binețe

Și îi îmbrățișez înduioșat,
și calul alb, și calul brun sau negru,

și-nvăț să fiu la fel, suflet integru, 
cu frumusețea lumii împăcat.

MIRAJUL MĂRII

Ca o imensă orgă, Marea cântă
Liniștitoare, furtunoase melodii,
Orchestra inefabilă mă-ncântă,

O iau cu mine-n orele târzii

Și-ncerc să prind în vers mirajul Mării, 
Să pun pe note veșnicul tumult,
Dar mă întorc în liniștea-nserării
Inimitabilul ecou să-l mai ascult

Ce nu se lasă prins în poezie
Transfigurând natura în Cuvânt

Cântecul Mării e o melodie
Vibrând în suflet, dar pierdută-n vânt. 
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Leibniz

Vavila POPOVICI
Statele Unite ale Americii

FILOZOFIA, RELIGIA, ȘTIINȚA și POLITICA (18)

„Dacă un lucru nu este, unu este încă / și cu el toată lumea”. / Toate în Unul și El – peste 
toate! / Dumnezeul inimii mele! / „Minus doi a b de înmulțit cu trei a”, / unu operația 
algebrică inteligibilă făcând, / înțeles Universului dând. / Dumnezeul minții mele, 
Dumnezeule algebric, / Dumnezeule al absolutului, / Unu-le care ai pus în mișcare 
orologiul cosmic / ce bate secunda pentru univers, / ca timpul să curgă într-un singur 
sens. / Ți-a plăcut atât de mult ordinea, Doamne? / Ai cunoscut vreodată regretul?”

(Poemul „Demiurgos” din volumul „O mie și una de poeme”, ed. 2016)

Am scris în eseurile anterioare despre marile sisteme filozofice din 
epoca modernă care a succedat epocii evului mediu, adică sistemele lui 
Descartes, Spinoza și urma să mai scriu despre cel al lui Leibniz, toți trei – 
promotori ai încrederii în puterea rațiunii. Fraza rostită de Leibniz: „Ia 
ceea ce trebuie și fă așa cum trebuie, și vei avea ceea ce dorești”, 
certifică crezul lui. 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) a fost filozof și matematician, 
unul dintre întemeietorii iluminismului german. O personalitate 
complexă, caracterizată printr-o forță creatoare impresionantă, realizată 
în diverse domenii. S-a născut la Leipzig, oraș în Germania, într-o familie 
luterană evlavioasă, ca timp – aproape de sfârșitul Războiului de Treizeci 
de Ani, război care a ruinat Germania. Tatăl său era avocat și profesor de 
filozofie morală la universitatea din localitate. Ca adolescent, a fost 
educat în școală, dar în mare măsură a fost autodidact, studiind în 
biblioteca tatălui său, decedat în 1652. În anul 1661, el este admis la 
Universitatea din Leipzig ca student la drept. Acolo intră în contact cu 
convingerile oamenilor care au revoluționat știința și filozofia – precum 
Galileo, Francis Bacon, Thomas Hobbes și René Descartes. 

În 1666 obține titlul de doctor în Drept și intră în serviciul lui Johann 
Phillipp von Schӧnborn, arhiepiscop și prinț elector în Mainz, pentru care 
îndeplinește un mare număr de însărcinări politice și diplomatice. În 
1673, întreprinde o călătorie la Paris, unde rămâne timp de trei ani și se ocupă în mod intens cu studiul 
matematicii, științelor naturale și filozofiei. Întors în Germania, obține în anul 1676 postul de bibliotecar, și apoi 
solicită postul de consilier, care i-a fost acordat, în 1678, devenind consilier privat pe lângă Ernst August, prinț 
de Braunschweig-Lüneburg, și mai târziu prinț elector de Hanovra, apoi pe lângă urmașul lui, Georg Ludwig, 
care va deveni rege al Marii Britanii – George I. În această funcție rămâne până la sfârșitul vieții. Se bucură de o 
deosebită prețuire în viață, considerat a fii un geniu universal. Opera sa se extinde nu numai în domeniile 
filozofiei și a matematicii, ci tratează și teme variate de teologie, drept, diplomație, politică, istorie, filologie și 
fizică. A fost fondatorul și primul președinte al „Academiei de Științe” din Berlin (1700). În 1685 Leibniz fusese 
numit și istoric pentru Casa Brunswick, având misiunea să dovedească, cu ajutorul genealogiei, originea casei 
princiare. În căutarea documentelor, își începe călătoriile doi ani mai târziu. Trecând prin sudul Germaniei, 
ajunge în Austria, unde află că Ludovic al XIV-lea a declarat din nou stare de război (rege născut din părinți 
aflați la o vârstă înaintată, considerat a fi copilul-minune trimis să salveze Franța de la dezbinare spirituală). În 
Viena este bine primit de către împărat; pleacă apoi în Italia. Oriunde va merge, el se întâlnește cu oameni de 
știință și își continuă astfel lucrările. Se întoarce la Hanovra la jumătatea lunii iulie 1690. Până la sfârșitul vieții 
Leibniz își continuă cercetările în domeniul istoric, depășind interesul pentru genealogia Casei din Brunswick, 
lărgindu-și interesul către o istorie a Pământului, care a inclus aspecte precum: evenimentele geologice și 
descrieri ale fosilelor. A căutat, cu ajutorul monumentelor și lingvisticii, originea și migrația popoarelor, nașterea 
și progresul științelor, eticii și politicii și, în final, elemente ale istoriei sacre. În acest proiect al unei istorii 
universale, Leibniz nu a pierdut niciodată din vedere faptul că totul se sincronizează. Chiar dacă nu a reușit să 
scrie această istorie, efortul său a fost mare și util. Moare la 14 noiembrie 1716 în Hanovra. 
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Ca înfățișare, Leibniz a fost un bărbat de înălțime medie, cu o aplecare a umerilor, spătos, cu picioarele 
depărtate și curbate; era în stare să stea gânditor timp de mai multe zile așezat în același scaun, dar și 
străbătând drumurile Europei vara și iarna; muncitor neobosit, scriitor universal de scrisori, patriot și 
cosmopolit, un mare om de știință, unul dintre cele mai puternice spirite ale civilizației occidentale. Pe parcursul 
întregii sale vieți, Leibniz a fost perceput ca fiind un om manierat, dotat cu imaginație și humor, calități care i-au 
asigurat succesul dobândit în activitatea sa diplomatică și nu numai.

Opera sa se extinde în domeniile filozofiei și matematicii, dar tratează și teme variate de teologie, drept, 
diplomație, politică, istorie, filologie și fizică. „Marii filozofi au fost totdeauna și mari oameni de știință: un 
Aristotel, un Descartes, un Leibniz, un Kant, un Wundt…” nota un filozof. Amintea, de asemenea, faptul că 
germanii au excelat întotdeauna în extreme opuse, și exemplifica pesimismul lui Schopenhauer și optimismul 
absolut al lui Leibniz, idealismul absolut al lui Hegel și materialismul lui Bruckner.

Împărțind adevărurile în „raționale” și „faptice”, Leibniz considera că primele, având un caracter necesar și 
universal, nu pot proveni din experiență; principiile lor se află în intelect în stare embrionară și primesc de la 
simțuri doar un impuls pentru dezvoltarea lor. De aceea, la cunoscuta teză a sensualismului (plăceri ale 
simțurilor) scrie: „Nimic nu este în intelect care să nu fi fost mai înainte în simțuri”, și adaugă: „în afară de 
intelectul însuși”. Astfel el completează cele trei principii ale logicii aristotelice (bazate pe principiul identității), 
cu principiul rațiunii, necesar pentru verificarea adevărurilor faptice obținute pe calea inducției. (Logica se 
ocupă de condițiile gândirii normale, folosind rațiunea în realizarea anumitor activități). 

Operele filozofice ale lui Leibniz au exercitat o influență deosebită asupra dezvoltării ulterioare a filozofiei 
germane. Cea mai amplă lucrare filozofică a lui – Theodiceea – a fost publicată în 1710, lucrare în care 
predomină ideea lui de reconciliere a Bisericilor Protestantă și Catolică. Încercase de asemenea să formeze o 
alianță ecumenică între Asia confucianistă și Europa creștină. A lucrat alături de misionarii iezuiți, ce urmau 
misiunea ecumenică a fondatorului lor, în China. După ce descoperise asemănarea între conceptul creștin 
„Agapé” și conceptul gânditorului neo-confucianist Chu Hsi, numit „Jen”, întreba: „Nu putem noi să spunem că 
Li-ul chinezilor nu este substanța suverană, pe care noi o venerăm sub numele de Dumnezeu?”. Chu Hsi 
aparținea Școlii confucianiste a Principiului, care urma tradiția lui Confucius și Mencius, anume Legea 
naturală, oponentul acesteia fiind Școala Minții, a pragmatismului.

Concluziile la care ajung simultan mai mulți cugetători, dovedesc importanța științei și a filozofiei și a ideilor 
filozofice asupra evoluției intelectuale a unei epoci. 

În domeniul Matematicii, Leibniz, în jurul anului 1675 a elaborat, independent de Isaac Newton, bazele 
calculului diferențial și integral, de o mare însemnătate pentru dezvoltarea ulterioară a matematicii și fizicii, 
care enunțase principiile calculului infinitezimal într-o lucrare din 1666. Simbolurile matematice introduse de 
Leibniz în calculul diferențial și integral se folosesc și astăzi. Perfecționând realizările lui Blaise Pascal, Leibniz 
a construit un calculator mecanic, capabil să efectueze înmulțiri, împărțiri și extragerea rădăcinii pătrate. A 
dezvoltat forma modernă de numărare binară, utilizată astăzi în informatică și pentru calculatoare, a încercat 
să creeze un calcul logic, o logică bazată pe utilizarea simbolurilor, fiind un precursor al logicii matematice.

În fizică, Leibniz a introdus noțiunea de „forță vie” (mv2) ca măsură a mișcării (energia cinetică, cum o numim 
azi), diferită de cea de „cantitate de mișcare” (mv) (numit astăzi impuls), premergător noțiunii moderne de 
energie. 

În Filozofie, a susținut o nouă teorie asupra substanței care are în centru ideea de acțiune, spre deosebire de 
teoria carteziană a substanței, bazată pe noțiunea de întindere. Acțiunea unei substanțe se traduce în 
percepția sa. 

Filozofia modernă era și ea dualistă, la începuturile ei prin Descartes pentru care lumea este alcătuită din 
două categorii de substanțe, absolut independente între ele, substanțele cugetătoare – spiritele – și 
substanțele întinse, corpurile. Se crede că din cauza exagerărilor acestui dualism s-a ajuns la reapariția 
monismului, sub forma panteismului lui Spinoza, și a celui dinamic susținut de Leibniz.

Leibniz considera că un lucru este din punct de vedere metafizic reductibil la o substanță simplă, un element 
spiritual indivizibil numit monadă. În limba greacă „monas” înseamnă „unitate, sau „ce este unu”. Prin urmare, 
când ne referim la monade trebuie să avem în vedere faptul că ele reprezintă substanțe simple, care nu se nasc 
și nu pier, autonomia lor fiind totală; sunt indestructibile, o oglindire a universului. Or, acea ființă deghizată în 
monadă de care vorbea Leibnitz era chiar divinitatea, Dumnezeu. Monadele nu pot fi influențate de factori 
externi; faptul că nu sunt identice le oferă acestora o forță activă. 

Monadele dețin un grad ridicat de cunoaștere a lumii, mai bine spus un grad distinct, unic care se datorează 
faptului că sunt eterne, fără spațialitate. Prin multiplicitatea infinită a monadelor ne referim la faptul că acestea 
fiind unice, este imposibil să intre în context cu altceva. Astfel, Leibnitz consideră că monadele nu au ferestre și 
că ordinea prestabilită a acestora se datorează faptului că nu există cauză-efect.

Conform viziunii lui, orice monadă este înzestrată cu o potență strict internă pe care o denumea „vis visa” și 
pe care ar fi putut s-o califice drept energie. El mai vorbea și despre faptul că fiecare ființă din lumea reală 
(omul, planta) reprezintă un agregat de monade multiple printre care se regăsește o monadă dominantă. 
Există și o ierarhie a monadelor, în funcție de gradul de cunoaștere. 

Leibniz considera că Dumnezeu este principiul organizării raționale a lumii, și această organizare este și o 
lume a Grației. 

Întotdeauna am considerat că Dumnezeu a lucrat ca un matematician iubitor al artei, al frumosului, și poate 
nu ar fi meritat mustrarea marelui poet, gânditor și om de știință german Johann W. Goethe prin care și-a 
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manifestat îndoiala față de credință cu ocazia cutremurului din Lisabona: „Dumnezeu i-a pedepsit la fel pe cei 
nevinovați ca și pe cei vinovați și nu s-a dovedit părintește”. 

În cartea „Secretele zeilor” (2017), autor jurnalistul Claudiu – Gilian Chircu se amintește despre concepția 
reîncarnării care a bântuit, ca timp, secole întregi și în foarte multe locuri, și a fost îmbrățișată sau cât de cât 
acceptată de către marii gânditori ai lumii, printre ei numărându-se și grecul Platon, italianul Giordano Bruno, 
scoțianul David Hume, germanii J. W. Goethe, G.W. Leibniz, rusul Lev Tolstoi și americanul Benjamin Franklin. 
Voltaire nota în dicționarul lui filozofic că doctrina reîncarnării nu este nici absurdă, nici inutilă: „Nu este deloc 
uluitor să te naști de mai multe ori, decât să te naști o singură dată; totul în natură este renaștere”.

Ideea păcatului este explicată de Leibniz prin prezența metafizică a răului, acesta decurgând din faptul 
„creatural” al omului. „Pentru Leibniz, citează Petre Țuțea din H. Schmidt, lumea ca întreg este într-adevăr 
perfectă; lucrurile din ea, însă, sunt imperfecte. Din răul metafizic al mărginirii și capacității suferinței lucrurilor, 
care este nedespărțită de ființele limitate, rezultă răul fizic (suferința). Răul moral a fost permis de Dumnezeu 
căci fără rău nu este nici o virtute”. 

După metafizica gândiristă (curent filozofic din România, de orientare existențialist-ortodoxă din jurul revistei 
„Gândirea”, în primele decenii ale sec. al XX-lea, revistă condusă de teologul, scriitorul, filozoful Nichifor 
Crainic) care se confunda în acest punct cu teologia, păcatul sau răul în lume este un accident apărut în limitele 
creaturii, din propria libertate a voinței, o desfigurare a frumuseții, și armoniei cosmice și, totodată o mâhnire 
pricinuită creatorului.

Oricum, pentru Leibniz, Dumnezeu este creatorul celei mai bune lumi „dintre toate lumile posibile”. Voltaire, 
cu spiritul său sarcastic, a ridiculizat viziunea optimistă a lui Leibniz, într-unul din romanele sale.

Leibniz a publicat un mare număr de lucrări, în limba germană, franceză sau latină. În lucrarea sa „Despre 
originea radicală a lucrurilor”, scrie: „Fiecare suflet cunoaște infinitul, cunoaște totul, dar în mod confuz. Ca și 
cum plimbându-mă pe malul mării și auzind zgomotul mare pe care-l face, aud zgomotele particulare ale 
fiecărui val, din care este compus zgomotul total, dar fără să le deosebesc; percepțiile noastre confuze sunt 
rezultatul impresiilor pe care tot universul le face asupra noastră. Este la fel cu fiecare monadă. Dumnezeu 
singur are o cunoștință distinctă a totului, căci el este izvorul lui. S-a spus bine că el este peste tot ca un centru – 
adică circumferința lui nu este nicăieri, totul fiindu-i prezent în mod imediat, fără nici o depărtare de acest 
centru”. O spusese învățatul german Nicolaus Cusanus în secolul al XV-lea și au preluat-o și alți filozofi.

Constantin Noica, în cartea sa „Concepte deschise în istoria filozofiei la Descartes, Leibniz și Kant” notează 
că Descartes și Leibniz aveau același ideal de fericire omenească; îmbunătățirea sorții și tehnica prin care 
avea să se înfăptuiască o astfel de îmbunătățire. Îi interesa medicina, matematicile, metafizica, teologia: 
„Leibniz mai religios ca spirit, ajungea la ideea unei teologii naturale, unde toate științele urcă până la conceptul 
unui Dumnezeu „izvor al tuturor bunurilor”. Idealul lor era metafizic, dacă nu chiar religios: „umanitar, progresist 
și aproape ingineresc” – spune Noica. Subliniază că amândoi excelau în matematică, fizică; astronomia – o 
presimțeau, și chimia nu îndrăzneau încă să o presimtă; amândoi avea simț practic. „Când se gândeau la o 
lume mai fericită, se gândeau și la una mai confortabilă. Noi trăim în ea, dar n-o mai înțelegem bine. Ei aveau o 
întreagă metafizică pentru ea.” Noica mai dezvăluia universalismul care-i aparținea lui Leibniz, acea tendință 
de a unifica: în filozofie, unde încerca o împăcare a modernilor cu anticii; în biserică pentru o împăcare a 
catolicilor cu protestanții; în cultură pentru înțelegerea între filozofie și religie; în politică visând armonia 
popoarelor creștine în Europa. Căci, spune tot Noica, „a înțelege lucrurile în unitatea lor lăuntrică nu înseamnă 
a exclude, ci, deseori, a implica varietatea lor exterioară”. Cât de modern în gândire ar fi fost pentru zilele 
noastre! Leibniz este ingenios și de multe ori se miră cum ideile sale nu au constituit preocuparea 
predecesorilor (înaintașilor) lui. Era stăpânit de voința unității și „A nu avea o astfel de voință, spune Noica în 
cartea sa, înseamnă pentru Leibnitz o barbarie. O nouă barbarie este în perspectivă, cu atât mai tulburătoare 
cu cât e produsul culturii însăși. Observațiile oamenilor își îmbogățesc numărul, cunoștințele lor sporesc și ele, 
dar toate nu înseamnă nimic atâta vreme cât nu reprezintă o colaborare și un efort de convergență. (…) Să te 
ferești să fii înecat de fapte, sfătuiește Leibniz”.

De curând, în România, a fost invitat cercetătorul în științe dr. Adrian Niță, de la Institutul de filosofie și 
psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române. Acesta a spus printre altele: „Prin 
enciclopedismul preocupărilor sale, Leibniz se vădește și astăzi o figură enigmatică. Faptul că filosoful german 
a fost, în același timp, inginer de mină, inginer mecanic, geolog, istoric, paleontolog și arheolog, matematician 
și logician, un precursor al Europei Unite de astăzi – la inițiativa lui este creată Academia din Berlin ce avea 
drept scop refacerea unității spirituale și politice europene – ori un militant al unificării credinței cu știința și, 
deopotrivă, cel care a elaborat un proiect coerent al ecumenismului etc., ei bine, acest enciclopedism al 
preocupărilor leibniziene produce și astăzi, în rândurile cercetătorilor și istoricilor filosofiei, stupoare și 
admirație”.

Tot în România a fost înființată Societatea Leibniz, în 2013 la București, cu scopul de a promova studiile 
despre Leibniz, de a contribui la dezvoltarea cercetării și la crearea condițiilor pentru o educație de calitate – în 
spiritul irenismului (înțelegerea între creștinii de diferite confesiuni) promovat de Leibniz, al toleranței și 
respectului pentru drepturile omului.

Suntem la început de secol XXI și în acest moment lumea are nevoie mai mult ca oricând de Rațiune. Poate 
ar fi bine să luăm ce trebuie și ce este bine din tot ce avem, să facem lucrurile așa cum trebuie, și vom avea 
ceea ce dorim: Liniște și pace! 
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Încheiere 
Frate, o boală învinsă ţi se pare orice carte.

Dar cel ce ţi-a vorbit e în pământ.
E în apă. E în vânt.
Sau mai departe.

Cu foaia această închid porţile şi trag cheile.
Sunt undeva jos sau undeva sus.

Tu stinge-ţi lumânarea şi-ntreabă-te:
taina trăită unde s-a dus?

Ţi-a mai rămas în urechi vreun cuvânt?
De la basmul sângelui spus

întoarce-ţi sufletul către perete
şi lacrima către apus.

 (din volumul: Lauda somnului, 1929)

T.R.

Lucian

BLAGA
09.05.1895

06.05.1961

Cântec pentru anul 2000 
Vulturul ce roteşte sus

va fi atunci de mult apus.

Lângă Sibiu, lângă Sibiu, prin lunci
numai stejarii vor mai fi şi atunci.

Mai aminţi-mă-vă un trecător
vreunui străin, sub ceasul lor?

Nu cred să mă vestească cineva
căci basmul ar începe-aşa:

Pe-aici umblă şi el şi se-ntorcea mereu,
contimporan cu fluturii, cu Dumnezeu.

(din volumul: Nebănuitele trepte,1943)

Poezia 
Un fulger nu trăieşte
singur, în lumina sa,

decât o clipă, cât îi ţine
drumul din nor până-n copacul

dorit, cu care se uneşte.
Şi poezia este – aşa.
Singură-n lumina sa
ea ţine pe cât ţine:

din nour până la copac,
de la mine pân' la tine.
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„Pe un fel de suport din lemn, acoperit cu o pânză soioasă, 
neagră, sta o targa, iar peste targa – trupul neînsufleţit al 
poetului. Cum poetul era înalt, picioarele lui se revărsau cu 
mult peste lungimea tărgii, în neant. Pe pereţi: închipuiri 
fantasmagorice de scurgeri şi igrasie. Nici o lumină la 
căpătâiul mortului, nici o floare nu lumina pe pieptul lui. Am 
depus în mâini buchetul de lăcrămioare. M-au podidit neguri 
şi am pornit a plânge ca un nemernic. Şi am tot plâns, până 
ce m-am liniştit şi înseninat. La scurt timp după ce s-a 
deschis oficial uşa, a intrat în morgă o fecioară. A depus un 
bucheţel de flori pe pieptul mortului, a stat câteva momente 
concentrată-n reculegere rostea, pesemne, o rugăciune –, 
apoi a scos din poşetă un bloc-notes şi un stilou, şi a scris 
ceva, lipind, apoi, cu o pioneză, de marginea tărgii, hârtia 
scrisă. Apoi s-a dus. Curios, m-am dus să văd ce sta scris pe 
biletul acela… Era scrisă acolo, cu litere gingaşe, poezia 
„Cînele din Pompei”.

Întărâtată, atenţia mea a devenit mai ascuţită. Observ în 
buzunarul dinlăuntru al hainei poetului ceva alb. Şi mai 
curios, iarăşi, săvârşesc indiscreţia şi caut să văd… Era 
acolo plicul cu felicitarea pe care i-o trimisesem eu de ziua 
naşterii lui, dar care a ajuns târziu, iar doamna Blaga, după 
ce l-a spălat şi l-a îmbrăcat de plecare, a înţeles să-i puie 
plicul cu felicitarea mea în buzunarul hainei… Era, probabil, 

unica felicitare pe care o primise de ziua naşterii.
Apoi, s-a strecurat în morgă o arătare neagră, gârbovă, sprijinindu-se pe un fel de par, îmbrobodită toată, de 

nu i se zărea decât nasul, şi s-a aşezat pe banchetă. Eu, în continuare, la căpătâiul mortului, în picioare. 
Arătarea întreabă: „Ţi-e rudă?” Eu răspund: „Nu”. „Prieten?” reia dânsa. Eu dau din umeri. „Nu vrei să vii să stai 
lângă mine?” mă roagă… M-am dus. „Eu sunt Veturia Goga”, se recomandă arătarea. „Am vrut, continuă ea, 
să-l duc la Ciucea, să-l aşez lângă Tăvi…, dar el a ţinut să fie înmormântat lângă părinţii lui, la Lancrăm… Ştii 

Teohar MIHADAȘ
O mărturie zguduitoare despre
 moartea poetului Lucian Blaga

Pe la începutul anilor '90, pe când eram redactor la Redacția „Cultural” a Televiziunii publice, am 
propus o emisiune care să fie dedicată doar celor care au avut / o au ca muză pe Euterpe. Așa s-a născut 
POESIS.

În drumurile mele prin țară, pentru a-i filma pe poeți citindu-și versurile, firește, am ajuns și în Cluj-
Napoca. Pe lista mea era și Teohar Mihadaș, care ar fi meritat cu prisosință un interviu despre tragicul său 
traseu prin viață. (Pentru cei care nu sunt familiari cu numele său, a fost educator, eseist, poet și prozator 
de origine aromână).

Nu îmi amintesc motivele pentru care, din păcate, nu am reușit să realizez acel interviu și acea lectură a 
poemelor sale, cert este că Arhiva TV este, astfel, mai săracă. Peste ani, grație internetului, căutând să 
selectez poeme pentru rubrica IN MEMORIAM, am găsit acest text, despre care nu știu dacă a fost 
vreodată publicat și dacă da, unde. Mi s-a părut trebuincios să îl aduc sub ochii dumneavoastră, acum, la 
125 de ani de la naștere și 59 de la trecerea în neființă a unuia din marii scriitori-filosofi ai lumii: Lucian 
Blaga. 

D.O.
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care i-au fost ultimele cuvinte pe care le-a rostit?” „Nu”, îngaim eu. – „Cresc arborii din mine!”, grăieşte pentru 
ultima dată vedenia, şi se duce.

Îmi reiau locul la căpătâiul mortului. La scurt timp, apare altă arătare: un tânăr înalt, cu chica furtunoasă, 
păşind ca un actor pe scenă. Se opreşte teatral, face o scurtă pauză şi se lansează-n imprecaţii: „Cum!? Lucian 
Blaga e mort şi lumea nu ştie?… Blestemata să fie naţia care nu-şi cinsteşte oamenii aleşi pe care i i-a dat 
Pronia!” Şi a părăsit interiorul scenei vociferând cu mâinile ridicate spre cer. Era, am aflat mai târziu, pictorul 
maramureşean Mihai Olos.

Apoi, s-au arătat doi medici, îmbrăcaţi în alb clinic, bine dispuşi şi dolofani, care, spre indignarea mea, au 
venit la obrazul poetului şi au început să-l palpeze cu buricele degetelor… „Cum vă permiteţi!?” am scrâşnit 
spre ei şi… gata-gata să-i strâng de grumaz. Ei, însă, politicoşi şi ceremonioşi, mi-au explicat că este vorba de 
o chestiune profesională, în felul acesta executându-se ultima probă de verificare şi constatare a morţii reale… 
I-am înţeles şi mi-am cerut scuze, morocănos.

În fine, au apărut şi cioclii cu sicriul. Au apucat de targa, au coborât-o lângă sicriu şi, apucând – unul de 
picioare iar celălalt de umeri –, au dat să-l aşeze-n cutie. – Cel care a apucat de umeri, nu ştiu cum anume a 
prins şi-a smucit, că mâna poetului, lungă şi albă, a pornit a se ridica, vroind parcă să-mi arate ceva înainte de a 
se trage peste ea încuietorile. M-am dus, după ea, cu ochii, înfiorat. Cioclul însă a răsucit-o la locul ei, rapid.

Când să aşeze capacul peste sicriu, apare un funcţionar de la Sanepid. „Ce faceţi aici?”, întreabă el cu 
importanţă. „Iacă ce vedeţi.” „Nu permit, nu permit – strigă el – deplasarea înainte de a se căptuşi sicriul cu 
hârtie gudronată. Nu permit!” Cioclii au tăcut, cu mâinile de-a lungul corpului, zicând, fireşte, ceva foarte plastic 
în rândul lor.

Mă apropii de funcţionar şi încerc să-i explic: „ştiţi este un caz special, e poetul Lucian Blaga”… „Lasă, 
dom'le, iordanele şi nu mă vrăji pe mine. Eu nu calc legile ţării…” Am alergat la un telefon public şi-i telefonez lui 
Aurel Rău: „Dragă Aurel, Blaga nu poate fi deplasat la Lancrăm, fiindcă nu este căptuşit cu hârtie cătrănită.” El 
mă roagă să revin peste 10 minute. Am revenit. Zice: „Am vorbit cu preşedintele Uniunii şi mi-a răspuns că nu-l 
interesează. «E-al vostru şi faceţi ce ştiţi cu el!» Dar am vorbit şi cu conducerea locală de partid şi s-a dat 
dezlegarea necesară”.

Mortul a fost dus şi aşezat pe catafalc, în sala Casei Universitarilor. Eu şi cu Liciniu, un nepot de-al poetului, 
am făcut o haltă de consolare la bufetul „Continental”. Acolo, în sala de la Casa Universitarilor, altă situaţie: 
erau depuse coroane de flori peste sicriu, se intona în surdină marşul din Eroica, iar tinerii scriitori din Cluj 
făceau de gardă, îmbrăcaţi foarte lejer ca la grădina de vară, cu sandalete-n picioare, haine pestriţe şi gulerele 
de la cămăşi date peste cele de la haină, chiar cu ochelari de soare la ochi. Iarăşi m-am aflat slab de înger şi 
iarăşi am început a plânge, drept care, distinsa doamna Ilin, admiratoare a poetului, ca să nu fie văzută că stă 
lângă unul care plânge, s-a depărtat urgent, la mare distanţă de mine.

Ultima gardă au făcut-o bătrânii, îmbrăcaţi în negru. A vorbit Aurel Rău şi după el, gâtuit de emoţie, D.D. 
Roşca, după care sicriul a fost depus pe platforma unul camion. I-am întrebat pe cei de la Steaua şi Tribuna – 
naiv cum sunt – dacă nu cumva au şi pentru mine un loc în maşina în care aveau să meargă ei… Au dat din cap 
că nu. Atunci, spre uimirea acelora care au făcut brusc tensiune la ochi şi exoftalmie, din doi, trei paşi aruncaţi 
în direcţia camionului şi un salt în sus, m-am pomenit iarăşi la căpătâiul mortului, şi-am pornit spre Lancrăm… 
În partea cealaltă a sicriului, şedea un tânăr îmbrăcat în negru şi cu un aparat de fotografiat trecut peste umeri. 
O neagră suspiciune stăruia între noi. El credea despre mine că…, eu despre el… Când ne-am cunoscut, la 
capătul călătoriei, – el era un nepot de-al poetului, inginerul Şerban –, să ne dăm în cap de ciudă nu altceva.

Era de ziua eroilor, o zi într-adevăr năpădită de lumini, ce se revărsau de dincolo de soare. Departe, pe 
fundal, Munţii Apuseni, în care se putea vedea somnul aurului, aievea. Întâlneam, trecând prin sate şi oraşe, 
coloane de elevi, însoţiţi de profesori, în haine de sărbătoare, mergând cu flori la mormântul eroilor, iar eroul 
trecea printre ei şi nimeni nu-l vedea.”
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Marina Antonia NEGRILÃ

Activitatea Fraţilor Bogos din anii 1917-1918 este cel mai bun exemplu că unirea Basarabiei cu Patria-Mamă 
nu s-a făcut de către persoane izolate, ci de către întregi familii de intelectuali moldoveni care au luptat, 
generație după generație, ca să mențină libertatea Moldovei, iar după anexarea ei de către imperiul rus, să 
mențină spiritul și cultura românească trează în conștiința românilor basarabeni. 

Descendenți dintr-o veche familie moldovenească menționată în cronici încă din veacul al XVII-lea 
(Letopisețul Țării Moldovei, Ion Neculce) și de istorici ca Nicolae Iorga, Radu Rosetti, Aurel Sava și Gheorghe 
Bezviconi în lucrările lor, generația Bogos contemporană cu evenimente din anii 1917-1918 se compune din 
cei cinci copii ai preotului Dimitrie Bogos și a soției sale Vera, născută Vartic. Acesta a slujit ca preot în 
comunele Grozești și Boldurești și și-a educat copiii în spiritul credinței în Dumnezeu și al dragostei de Patrie. 
El însuși era urmărit de Serviciul Special al Departamentului Poliției Chișinău, după cum aflăm din informarea 
făcută de colonelul rus Sokolov în 31 decembrie 1909, și anume că preotul Dimitrie Bogos din comuna 
Boldurești avea un comportament „îndârjit naționalist”. El este descris ca „fiind unul din cei mai înfocați 
naționaliști, care nu se jenează să poarte un brâu național sub veșmintele bisericești, iar în discuțiile cu 
enoriașii moldoveni să exprime vederile sale național-separatiste”. Un alt strămoș, preotul Emanoil Bogos din 
Gangura, născut în 1790, fiul preotului Chirică Bogos, după ocuparea Basarabiei de către ruși în 1812, a slujit 
în continuare enoriașilor săi în „slova moldovenească”.

Cel puțin 4 din cei 5 copii ai cuplului Dimitrie și Vera Bogos au participat activ la efortul de întregire a neamului. 
În ordinea vârstei aceștia sunt: Dimitrie D. Bogos, fiul cel mare, care, conform dorinței tatălui său, a devenit 
avocat ca să poată apăra cauza românilor în tribunalele rusești; Sergiu D. Bogos, economist și profesor de 
liceu; Vladimir D. Bogos, medic; Nina D. Bogos căsătorită Cazacliu, medic; iar Maria D. Bogos căsătorită 
Șerban, cel mai mic copil, născută în 1901, era prea tânără ca să fie activă în acea perioadă. 

Cei trei fii ai cuplului Dimitrie și Vera Bogos au urmat Seminarul Teologic din Chișinău, apoi și-au continuat 
educația făcând studii superioare. Dimitrie D. Bogos (n. 14 iunie 1889 în satul Grozești, județul Lăpușna – d. 14 
mai 1946 la București) a urmat Dreptul la Universitatea din Varșovia, iar ca teză de absolvire a elaborat lucrarea 
cu calități de previziune Statele Unite ale Europei, teză premiată de Senatul Universității; Sergiu D. Bogos (n. 
1891 în satul Grozești, județul Lăpușna – d. 1976 la București) a urmat Economia la Universitatea din Kiev; 
Vladimir D. Bogos (n. 1 aprilie 1893 în satul Grozești, județul Lăpușna – d. 25 mai 1950 la București) a studiat 
Medicina la Universitatea din Kiev și la 
Universitatea din Cluj; iar fiica Nina D. Bogos (n. 
1897 – d. 1921) după terminarea Liceului 
Eparhial de Fete din Chișinău a studiat Medicina 
la Universitatea din Iași. 

În timpul studenției la Varșovia (1910-1914), 
Dimitrie Bogos face parte din cercul studenților 
români basarabeni de la acea Universitate și 
ține legătura cu cercurile studenților basarabeni 
de la universitățile din Dorpat (Estonia), Kiev, 
Petrograd și Odesa. La întrunirile cercului din 
Varșovia, Dimitrie o cunoaște pe Isabella, 
studentă la Facultatea de Istorie și Filozofie a 
Universității, fiica inginerului de origine 
poloneză Anton Goleanski din Tighina. După 
terminarea facultății în 1914, cei doi se 
căsătoresc și Isabella îl urmează la Petrograd, 
unde Dimitrie Bogos se înrolează la Școala 

Preotul Dimitrie Bogos cu soția și cei cinci copii ai lor, în anul 1908. De 
la stânga la dreapta rândul întâi, așezați: fiul Vladimir, soția Vera, 

preotul Dimitrie Bogos, iar lângă el, în picioare, fiica Maria; rândul în 
picioare: fiica Nina, fiul Sergiu, fiul Dimitrie. Băieții poartă uniforma 

elevilor de la Seminarul Teologic din Chișinău.

Statele Unite ale Americii

Nepoata lui Dimitrie Bogos,
Arhitect licenþiat în 

SUA ºi România
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Militară de Ofițeri/Junkeri din localitatea suburbană Oranienbaum, la 40 km. vest de Petrograd. A absolvit 
școala în 4 luni, procesul fiind accelerat din cauza războiului care deja începuse în august 1914. În Carnetul 
său Militar este menționat „specialitatea militară pentru care a fost pregătit: Ofițer de Stat Major”.

După absolvirea școlii de ofițeri este mobilizat și trimis pe frontul din Polonia și Țările Baltice. Servește ca 
Sublocotenent, Locotenent, Căpitan. Pentru vitejie în armata țaristă a fost decorat cu ordinele Sfânta Ana și 
Sfântul Stanislav. În februarie-martie 1917, când, din cauza revoluției ruse, se dezmembrează armata țaristă, 
el este demobilizat și se întoarce în Basarabia natală, la Chișinău, unde se integrează imediat în mișcarea 
națională care se înfiripa în jurul redacției ziarului Cuvânt moldovenesc. Această manifestare politică națională 
„constituie a doua manifestare, a doua mișcare mai importantă care se producea în Basarabia de la 1812. În 
primul rând, în 1905, când moldovenii grupați în jurul intelectualilor Gavriliță și Dicescu încearcă să scape de 
jugul cotropitorilor; acum din nou, tineri și bătrâni intelectuali entuziaști, idealiști, s-au adunat încercând să 
găsească modalitatea pentru a se scutura definitiv de jugul străin. Acestui cerc i se datorează înființarea 
Partidului Național Moldovenesc, iar acestor intelectuali – primele începuturi ale organizării naționale.” Citat 
din cartea memorialistică a avocatului Dimitrie D. Bogos La Răstântie: Moldova de la Nistru 1917-1918.* 

În aceeași perioadă, martie-aprilie 1917, studențimea de la Universitatea din Kiev începe să se organizeze în 
jurul Cercului Național al studenților români basarabeni „Deșteptarea”. Acest Cerc luase ființă în 1908 la Kiev 
din inițiativa studenților basarabeni Daniel Ciugureanu, Ștefan Ciobanu, Simion Murafa, Alexei Mateevici și a 
regățeanului Ștefan Berechet. De-a lungul anilor cercul a trebuit să-și suspende activitatea, căci autoritățile 
regimului țarist au calificat-o ca fiind subversivă. Dar în anul 1917, studenții din Kiev, care erau în legătură cu 
mișcarea națională din jurul ziarului Cuvânt moldovenesc din Chișinău, primesc un avânt de energie de la 
ardelenii și bucovinenii aflați la Darnița, lângă Kiev. Aceștia erau foști prizonieri austrieci (ardeleni și 
bucovineni) din Rusia, care reușiseră să convingă autoritățile românești și rusești ca să fie instruiți și înarmați 
pentru a se alătura Armatei Române în lupta contra Germaniei și Austro-Ungariei (Puterile Centrale). Ei au fost 
relocați la Darnița formând Corpul Voluntarilor Ardeleni-Bucovineni. Conducătorii Corpului de Voluntari nu 
numai că au aderat la Cercul „Deșteptarea”, dar au și influențat programul acestuia. Cercul fusese reactivat în 
martie 1917 de către studenții basarabeni Vlad Bogos și Vlad Cazacliu, iar la 26 aprilie 1917, ei prezintă 
programul cercului în cadrul unei ședințe cu toți membrii. În acest program apare pentru prima dată, imperativ 
și fără echivoc, ideea de unire cu România. „Acțiunea studenților de la Kiev, care datează din 26 aprilie 1917 a 
însemnat prima expresie a dreptului la autodeterminare și primul pas făcut pentru unirea Basarabiei cu 
România.”* Programul a fost primit cu entuziasm unanim de către participanții adunați în Sala 14 a Universității 
din Kiev: „Studențimea entuziastă de la Kiev, reprezentanții tineretului intelectual basarabean nu admiteau în 
întregime programul Partidului Moldovenesc, cu care totuși voiau să lupte în comun, pentru că în el nu se 
vorbea nimic despre unire.”* Programul Cercului „Deșteptarea”este semnat: Președinte Vlad Bogos, vice-
președinte Vlad Cazacliu, dar la elaborarea programului a contribuit în mare măsură căpitanul avocat Victor 
Deleu, președintele voluntarilor transilvăneni și bucovineni și comandantul primului eșalon de voluntari care a 
plecat în iunie 1917 în România, la Iași. Acest prim detașament de voluntari a primit steagul românesc 
desfășurat la ședința din 26 aprilie 1917 a cercului „Deșteptarea”, pentru a-l duce la Alba Iulia (extras din 
amintirile lui Vlad Bogos). 

În mai 1917 studentul Vlad Bogos vine la Chișinău aducând cu el programul cercului „Deșteptarea” și noile 
idei pentru viitorul Basarabiei. Acolo continuă să conducă lupta studenților basarabeni prin Societatea 
Studenților Moldoveni, în calitate de președinte, în acord cu programul elaborat la Kiev împreună cu Victor 
Deleu. Acest program este adoptat și urmat în continuare de către intelectualii românii basarabeni.

La Congresul Studenților Moldoveni din 10 mai 1917, studenții Vlad Bogos și Vlad Cazacliu „propun ca la 1 
septembrie 1917 să se deschidă în Basarabia gimnazii moldovenești pentru băieți și pentru fete, să se 
introducă limba română și în seminariile de preoți și de învățători, precum și în școlile de specialitate. Să se 
facă pregătirile ca la Chișinău să avem o universitate moldovenească.”* „Secretarul congresului Vlad Bogos 
desfășoară un steag național al studenților, pe care este scris cu litere latine: ‚Trăiască școala moldovenească 
autonomă!' Toți cei de față se ridică în picioare.”*

În 20-26 octombrie 1917 Dimitrie D. Bogos ia parte la Congresul Ostașilor Moldoveni unde se hotărăște, 
printre altele: 1. autonomia Basarabiei, 2. naționalizarea oștilor moldovenești și 3. mărirea numărului 
cohortelor de la 16 la 100. Deci apare clară necesitatea creării unei armate proprii. Avându-se în vedere 
experiența sa militară în armata țaristă, de unde ieșise cu gradul de căpitan, i se încredințează funcția de Șef de 
Stat Major al Comisariatului Militar al Armatei Moldovenești. În această funcție începe imediat organizarea 
birourilor Statului Major și ia parte la organizarea armatei. 

Dimitrie Bogos participă ca delegat din partea Comisariatului Militar Moldovenesc la ședința de deschidere a 
Sfatului Țării din 21 noiembrie 1917 și este unul din cei ce au luat cuvântul în acea zi. Se adresează adunării: 
Fraților! „Cuvântarea ștabs-căpitanului Bogos a fost acoperită cu aplauze furtunoase”, se menționează în 
procesul verbal nr.1: Solemnitatea Deschiderii Sfatului Țării. 
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Vladimir Bogos a fost ales deputat în Sfatul Țării din partea Societăților de Studenți Moldoveni din Kiev și 

Odesa (în locurile destinate moldovenilor de peste Nistru). La 27 martie 1918 a votat unirea Basarabiei cu 
România. 

Către sfârșitul anului 1917 și începutul lui 1918, în condițiile în care se declarase autonomia Basarabiei la 
Congresul Ostășesc din octombrie, iar la 2 decembrie 1917 Sfatul Țării proclamase Republica Democratică 
Moldovenească, rămânerea trupelor bolșevice în Basarabia însemna un adevărat pericol pentru cei din Sfatul 
Țării și Blocul Național Moldovenesc. Pentru apărarea ordinei era nevoie a se organiza în continuare unități 
moldovenești, iar Comisariatul militar este reorganizat și transformat în Directorat. În aceste împrejurări, șeful 
de Stat Major căpitanul Dimitrie Bogos, având ca ajutor pe sublocotenentul Vasile Țanțu, se ocupă de 
organizarea armatei. În afară de cohorte, din inițiativa sa se formează în decembrie 1917 la Chișinău două 
regimente de cavalerie și se stabilește pe lângă Sfatul Țării o stație de radiotelegraf, creându-se astfel legătura 
cu câteva centre din Basarabia, iar pentru paza palatului Sfatului Țării este înființată o gardă specială sub 
comanda locotenentului Modval; de asemenea sunt înființate secțiuni de artilerie, geniu și formațiuni de 
intendență, sanitare și de transport. 

La 25 decembrie 1918, se organizează o serbare națională pentru sfințirea drapelelor aparținând unităților 
militare ale Armatei Moldovenești și are loc parada armatei. Ordinul dat cu ocazia acestei serbări este semnat 
de șeful Statului Major căpitan Bogos. Scopul acestei manifestări era „de a stabili o legătură strânsă între Statul 
major și unitățile formate. Tot atunci plecă la Kiev în mod secret Vlad Bogos și Vlad Cazacliu, ca să urgenteze 
trimiterea voluntarilor ardeleni spre frontul român (care să facă escală în Chișinău n.n.), crezând că datorită 
ajutorului acestora se va putea pune mâna definitiv pe situația din localitate (Chișinău).”*

Provocările bandelor bolșevice culminează cu atacarea, dezarmarea, arestarea voluntarilor ardeleni la 
sosirea lor pe 6 ianuarie 1918 în gara Chișinău. Au fost și morți printre ardelenii veniți atunci la Chișinău. Acesta 
era ultimul eșalon de ardeleni de la Darnița, care, în drumul lor spre Iași, fuseseră chemați să se oprească în 
Chișinău pentru a întări unitățile Armatei Moldovenești; în această situație liderii Blocului Moldovenesc din 
Sfatul Țării, din inițiativa medicului Daniel 
Ciugureanu (prim ministru în guvernul Rep. 
Moldovenești), trimit emisari la Iași cerând 
sprijinul Armatei Române. Bolșevicii aflând de 
această acțiune reacționează cu dușmănie, 
provocând dezordine și confuzie în rândurile 
trupelor moldovene. Pe străzile orașului se aud 
lozincile: „Sfatul Țării trebuie distrus, trădătorii 
spânzurați!” și apare o l istă neagră de 
„trădători”, pe care figura și Dimitrie Bogos. 

La 9 ianuarie studenții, conduși de Vlad 
Bogos, Ion Văluță, Vlad Cazacliu emit un 
manifest, în care arată scopul sosirii ardelenilor 
la Chișinău, încercând să aducă la rațiune pe 
moldovenii păcăliți de propaganda bolșevică. Ei 
condamnă cu vehemență acțiunile subversive, 
chiar fratricide, ce au avut loc în acele zile contra 
ardelenilor. În aceeaşi zi militarii ardeleni aflați 
sub arest, sunt eliberaţi din penitenciarul din 
Chișinău.

Una din acțiunile în care s-a dovedit atât de utilă prezența cavaleriștilor la Chișinău, a fost când în primele zile 
ale lunii ianuarie 1918, elementele ruse bolșevice în retragere din capitala Basarabiei creau anarhie și 
destabilizare. Iată cum își amintește Dimitrie Bogos de acea acțiune din zilele premergătoare sosirii Armatei 
Române în Chișinău: „În piața așa-zisă Nemețcaia, vestitul bandit Cotovschi (unul dintre conducătorii 
bolșevicilor încartiruiți la Chișinău n.n.) ținea un miting, îndemnând la pogrom contra ‚burjuilor'. Se prezintă 
căpitanul Manuilov cu un escadron… Trimit să traverseze piața fără ca să atace. Demonstrația a avut efect. Am 
avut o muncă teribilă ca să putem opri scoaterea bogăției din oraș de către bolșevici.” * Această tactică a 
cavaleriștilor a impus respect și manifestația a fost împrăștiată.

La 13 ianuarie 1918, trupele române conduse de gen. Ernest Broșteanu intră triumfal în Chișinău. Un grup de 
tineri entuziaști, studenți și militari din Chișinău, printre ei fiind 3 studente de la facultatea de Medicină din Iași, 
merg cu o trăsură (într-o altă versiune este o mașină militară) încărcată cu flori în întâmpinarea Armatei 
Române înainte de intrarea în oraș. Aceste studente, Nina D. Bogos, Iulia Bujoreanu și Elena Tocan, erau 
îmbrăcate în cele 3 culori naționate ale României: roșu, galben și albastru. Acest eveniment apare descris în 
memoriile filologului Vasile Harea (la acel moment redactor la ziarul Cuvânt moldovenesc, deputat în Sfatul 

27 noiembrie/10 decembrie 1918, Chișinău, după votarea reformei 
agrare și a Unirii necondiționate a Basarabiei cu România.

 1. Dimitrie Bogos, 2. Vladimir Bogos
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Țării) și ale ofițerului Anatolie Moraru (deputat în 
Sfatul Țării), ambii fiind martori oculari. 

Mai târziu în acel an, Nina D. Bogos se 
căsătorește cu avocatul Grigore Gazacliu, 
deputat în Sfatul Țării, care a votat la 27 martie 
1918 Unirea Basarabiei cu România. Din 
păcate, doctorița Nina Bogos Cazacliu se stinge 
din viață în anul 1921, la numai 24 de ani. 

La mijlocul lui februarie 1918 Dimitrie Bogos 
este avansat la gradul de maior și numit sub-
Secretar de Stat la Ministerul de Război al 
tinerei Republici Moldovenești. În această 
calitate colaborează cu ofițerii de Stat-Major 
trimiși de Ministerul de Război din Iași, pregătind 
fuziunea Armatei Moldovenești cu Armata 
Română. După înfăptuirea actului istoric al Unirii 

Basarabiei cu România la 27 martie 1918 Armata Moldovenească intră în componența Armatei Române.
Dimitrie Bogos a fost președinte al Societății Ofițerilor din fosta Armată a Republicii Democrate 

Moldovenești, președinte al Ligii Cetățenești și președinte al Societății Ziariștilor Profesioniști. 
După Marea Unire, ziua de 24 ianuarie a fost aleasă drept ziua pentru întrunirea Cavalerilor Ordinului 

Ferdinand. Din acest Ordin au făcut parte fiii neamului care, prin fapte deosebite, au contribuit la înfăptuirea 
Marii Uniri. Printre aceștia se numără și Dimitrie Bogos, șef de Stat Major al armatei Rep. Moldovenești precum 
și fratele său, Vlad Bogos, deputat în Sfatul Țării și conducător al studențimii basarabene.

După Unire, Dimitrie Bogos a fost unul din primii prefecți de județ (prefect de Lăpușna între anii 1918-1920); 
la 1 iunie 1921 a fost trecut ca maior în rezervă în Armată Română. A fost director pentru Basarabia la Interne în 
guvernul gen. Al. Averescu (1920-1921) și ministru al Basarabiei în guvernul Tache Ionescu (1921-1922). 

În 1924, Dimitrie Bogos publică la Chișinău lucrarea sa memorialistică: La Răspântie: Moldova de la Nistru 
1917-1918. Sursele pe care se bazează lucrarea sunt articole din ziare și reviste basarabene din 1917-1918, 
jurnalul său zilnic și al fratelui Vlad Bogos, cartea lui Constantin 
Stere „Marele război și politica României”, manifeste, 
telegrame, adrese din acea perioadă. Lucrarea reprezintă 
veridic acea perioadă, fiind scoasă atât de recent după 
evenimentele Marii Uniri, când amintirile erau proaspete. Este 
foarte bine documentată și constituie o sursă valoroasă pentru 
istorici. Nicolae Iorga menționează în lucrarea sa O Viață de 
Om, așa cum a fost, pe „basarabeanul Bogos” ca fiind „autorul 
unei folositoare cărți despre unirea provinciei sale”.

Dimitrie Bogos a fost primar al Chișinăului între anii 1931-
1934 și deputat în trei legislaturi în Parlamentul României din 
partea Partidului Național Țărănesc: 1920, 1928, 1932. 
Profesează avocatura, iar ca publicist colaborează la ziarul 
România Nouă, revista Viața Basarabiei și alte publicații, cu 
articole interesante reflectând actualitatea în Basarabia.

În 1936, biografia sa, cât și a fratelui său Vladimir Bogos, sunt 
incluse în lucrarea Politics and Political Parties in Roumania, publicată de către International Reference Library 
Publishing Co., London 1936.

La 10 noiembrie 1938 la București, la sala Dalles, Dimitrie Bogos ține o conferință cu prilejul împlinirii a 20 de 
ani de la Unirea Basarabiei cu România. După ce prezintă un istoric al provinciei și al capitalei sale, arată 
situația din Basarabia de la Unire și până la acel moment. 

După trecerea în rezervă în 1921, în viața sa militară urmează concentrări și desconcentrări. La 4 iunie 1940 
este concentrat, iar la 28 iulie 1940 este mobilizat, apoi demobilizat la 15 noiembrie 1940, dar rămâne 
concentrat și la 22 iunie 1941 este iarăși mobilizat și trece Prutul cu Armata Română condusă de generalul Ion 
Antonescu. Am menționat precedentele date, căci sunt legate de invadarea sovietică a Basarabiei și apoi data 
trecerii Prutului de către Armata Română în iulie 1941. 

Când a fost mobilizat la 22 iunie 1941, avea 52 de ani, în viața civilă era avocat, om politic, publicist, ca militar 
maior în rezervă. Este mobilizat în urma reactivării sale voluntare ca maior în Armata Română, pentru a 
participa la redobândirea provinciei natale. La trecerea Prutului împreună cu Armata Română, și-a scos eșarfa 
de doliu pe care o purta la braț în memoria Basarabiei pierdute, luată abuziv de Rusia Sovietică în urma 

Aripa tânără a Sfatului Țării. 1. Vladimir Cazacliu, 
2. Vladimir Bogos, 3. Grigore Cazacliu

Grup de tinere studente la Universitatea din Iași 
(fotografia datează din decembrie 1915). 

Trei dintre ele, la 13 ianuarie 1918, au întâmpinat 
Armata Română la intrarea în Chișinău: 

1. Nina Bogos, 2. Elena Tocan, 3. Iulia Bujoreanu

3
1

2
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ultimatumului din 26-28 iunie 
1940, și o aruncă semnificativ 
în fluviul ce nu mai era hotarul 
care să despartă Basarabia 
de România. 

Ultima dată care apare în 
Carnetul său Militar este 29 
octombrie 1945, când a fost 
d e s c o n c e n t r a t  d e  l a 
Batalionul de Infanterie al 
Marinei Regale și trecut în 
rezervă.  Se întoarce la 
București, unde se găsea 
familia sa. Grav bolnav, intră 
sub tratament la Clinica 
Medicală a profesorului dr. 
Nicolae Gh. Lupu de la 
spitalului Colentina, sub 
directa îngrijire a acestuia. 
Este îngrijit cu devotament de 
către soția sa Isabella Bogos 
și înconjurat cu dragoste de 
fiicele sale Iraida, Margareta și Nina, dar nu a mai putut fi salvat, era deja prea târziu. Decedează în Bucureşti, 
str. Justiţiei nr. 41, la 14 mai 1946, cu o lună înainte de a împlini vârsta de 57 de ani. A fost înmormântat la 
Cimitirul Ghencea, apoi transferat în cripta familiei din cimitirul Mănăstirii Cernica.

Pentru activitățile și faptele de arme din cadrul Armatei Române a fost decorat cu ordinele Ferdinand clasa I, 
Steaua României în grad de Comandor, Coroana României în grad de Comandor, Vulturul României în grad de 
ofițer, Medalia Peleș, etc. 

În 1950, în timpul masivelor arestări operate de regimul comunist din România, la 5 mai, Dimitrie Bogos a fost 
căutat de organele securităţii, care nu s-au lăsat convinse decât după prezentarea actului de deces. Soția sa 
Isabella este chemată la Procuratura Generală din București cu actul de deces, pentru a dovedi că el nu mai 
există (fapt consemnat de fiica sa Iraida Bogos Ioan în jurnalul ei).

După Unire, Vladimir Bogos absolvă Facultatea de Medicină la 
Universitatea din Cluj, după care revine în Basarabia activând ca 
medic primar în județul Hotin. Ca publicist a colaborat în perioada 
1917-1918 la ziarele România Nouă și Cuvânt moldovenesc, iar în 
perioada interbelică a publicat articole în diverse reviste și ziare. A 
fost prefect al județului Hotin în 1931 și deputat în trei legislaturi în 
Parlamentul României. A primit distincțiile Steaua României în 
grad de ofițer, Coroana României în grad de ofițer și Ordinul 
Ferdinand. 

În 1940 se refugiază în România, iar în 1941 se întoarce în 
Basarabia și practică medicina în județul Hotin. După al doilea 
refugiu în România în 1944, își reia activitatea de medic în 
regiunea petroliferă Ochiuri, județul Prahova. 

Luând parte la campania de combatere a tifosului exantematic, 
se îmbolnăveşte de această boală, care îi afectează inima. În 
1950 boala de inimă se agravează și la 25 mai 1950 decedează în 
București la spitalul Filantropia, în urma unui atac de cord. Se 
odihnește alături de frații săi în cripta familiei la cimitirul Mănăstirii 
Cernica. 

Sergiu Bogos, fiul mijlociu al preotului Bogos și al soției sale 
Vera, după terminarea Seminarului Teologic din Chișinău 
urmează Facultatea de Științe Economice la Universitatea din 
Kiev. În timpul studenției participă la activitățile Cercului Național 
„Deșteptarea” din Kiev, reactivat de fratele său Vladimir. La terminarea facultății, în 1914, este trimis pe front, 
unde, pentru acte de vitejie, este decorat cu Crucea Sfântului Gheorghe. În 1917, după dezmembrarea armatei 
țariste, este demobilizat și se reîntoarce în Basarabia, la Chișinău, unde împreună cu frații săi Dimitrie și 

Dimitrie Bogos în perioada când a 
fost primar al orașului Chișinău

Dimitrie Bogos în 1921 la 
București

Vladimir Bogos, medic, 
în perioada interbelică
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Vladimir participă la lupta intelectualilor basarabeni pentru unirea 
cu România. 

În perioada atât de dificilă pentru Basarabia din decembrie 1917 
– martie 1918 îndeplinește funcția de curier între Sfatul Țării și 
Guvernul României din Iași. 

După Unire lucrează ca profesor de liceu la Școala de 
Viticultură și la Liceul Comercial din Chișinău. Preocupat de 
problemele economice din Basarabie, ia parte la recensământuri 
și elaborează monografii ale satelor din județele Lăpușna, Soroca 
și Tighina. Printre acestea, cea mai amplă este monografia 
comunei Nișcani din județul Lăpușna.

În 1941 participă la eliberarea Basarabiei. După război 
funcționează ca profesor la Liceul Comercial din Brăila. Se stinge 
din viață la București, în anul 1976, și se odihnește alături de frații 
săi Dimitrie și Vladimir la cimitirul Mănăstirii Cernica. 

În 2014, Poșta Republicii Moldova a emis seria de timbre Militari 
Basarabeni în Primul Război Mondial, în care figurează maiorul 
Dimitrie Bogos, alături de 
generalul Constantin Brăescu 
ș i  m a r e ș a l u l  A l e x a n d r u 
Averescu. Reprezintă  un 
f rumos omagiu adus de 
Republica Moldova fiilor săi. 
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Sergiu Bogos în perioada celui de al 
doilea Război Mondial

Dimitrie Bogos purtând eșarfă de doliu la 
brațul stâng în memoria Basarabiei pierdute. 
Aici cu nepoțica Rodica Marta în iulie 1940

Mormântul Fraților Bogos la cimitirul 
Mănăstirii Cernica
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Irina Lucia MIHALCA

The Star Picker

He was lifting me up to heaven,
to the stars,
I, small, he tall,
From the top I looked at the world
I'm small, she's big …
The darkness was further,
warmer,
The world, the trees and the moon
they swing
at every step.

He was lifting me 
up to heaven,
to the stars,
I still feel how,
easy,
I was breaking down some stars,
lanterns that lit up
the steps,
fingerprints left,
after
our passage …

And now he is lifting me up
in flight, in the sky,
among the stars,
in my dreams,
smiling,
looking at my light,
even if
I'm here,
He's there,
somewhere,
in the sky,
among the stars,
icon, living candle,
He, forever,
always
MY FATHER.

We are

As an uninterrupted dream ever,
as a thought pulsing at the end of the street,

as a truth always worn in the hearts,
like a storm over unbounded plaines,

like a necklace of stars that surround us,
as a belt of times through spaces,

as a revolt of signs on the celestial vault,
as a fierceness of heroes in their last deeds war,

like a sun that surrounds us among the clouds,
as the day that arrived before eternity,

We are.

We are the rug, the flame, the sparks,
smile, tear, dream,

thoughts, words in delirium, deeds,
beams of sun or moon, zephyr, storm,

castle of shadows, corolla of lights,
rainbow reflected through parallel mirrors,

hidden tunnel in the labyrinth of love,
soul looking for soul-mate,
never found on the Earth,

seeks him in Heaven,
walking the angel hierarchy.

We are the pieces of the same puzzle,
we are YOU, ME,

the manifestation of ABSOLUTE through US.
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not slowing down the mind,
feeling
or being present in the Now.
Only then is you, a free being,
only that being exists, not the surrounding forms,
illusions appear, disappear, die, rebirth,
a ladder that leads to infinity.
The universe is in us.
That now is always unchanged,
identically nothing, of no use.
Only that is love.
Compassion
and her flowing joy
will illuminate your entire temple.
Let her shine
in the center of your being!

God is hiding in everything
and it leaves the illusion that the forms exist.
When you understand that you can not
laugh. Sounds absurd.
Knowing Him is not to get you
on a road, a peak, a goal,
but a waiver
to identify yourself with the form.
A veil rises, steps toward the light,
veil after the veil rises,
that nothing is identical
In everything that exists,
in dreams and visions he speaks to you,
entering into Him enters into All.
So much peace, so much love
and so much joy at one place!

Who is the other one? I'm coming in now
and you too, who are we?
It is not us, but He,
we are One, united with Him,
we are the same, part of the whole,
me, you, the co-creator
of your own life,
a single great, eternal being,
in motion and understanding.
From drops are all…

From drops are all

From the movement of thoughts 
emerge the emotions,

you plunge into the deep, the dream 
comes out of the womb,

the answers are waiting for you,
illusions are,

behind there are thoughts, emotions,
states, attachments,

in their whirlwind there are not you,
in presence, in feelings, then it is you.

If seeing means to believe,
Is it also true?

In the silence of your heart, you listen
to your inner voice,

you come in, in mystery,
you wake up the fire

and everything you finds out is the emptiness.
That emptiness is He, God.

There is no time there, no form,
at the periphery the shapes are rotating,

not in your center,
in that circle the past is gathering

with happiness, drama, ideas, names, feelings,
In that hole, nothing but nothing.

If you stay with your back to the future,
looking back, see

how are all this scattered.
Everything that exists outside

is produced by the mind,
even the „love” of the people.

Everything. It stretches in the past (memory)
or in the future (fantasy),

never at present.
The nature of the mind

cannot stand in this time.

Life is just present. An infinity
of present moments

what in reality are just One,
All-the-same-time.

One alone, identical, moment.
Feeling, not thinking,
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Roxana PAVNOTESCU

O piscină olimpică. Un cer boltit de un albastru intens cu strălucirea și transparența apei din bazin. Lumina 
înaltă, răspândită peste tot, părea că urcă din adâncurile piscinei, din străfundurile unei lumi inversate. Totul e 
translucid de alb și albastru: apa, aerul, cerul de sticlă, zidurile – o lume de alabastru unde aerul dens și irizat ce 
apasă pe suprafața apei are aceeași textură densă de lumină. Piscina era goală. Singura prezență era E., care 
mă aștepta undeva pe margine. Apa îmi venea cam până la mijloc, nu înotam, stăteam în picioare și vorbeam 
cu E. Despre ce, nu știu. Apa era nemișcată ca o mlaștină. Nu era nici caldă, nici rece, mai exact nu avea 
temperatură, poate pentru că nu se mișca deloc, ca și cum ar fi fost într-o stare necunoscută de agregare. Era 
stătută ca și aerul și la fel de grea ca plumbul. Abia îmi mișcam picioarele, poate ăsta era motivul pentru care 
mă aflam într-o piscină și nu înotam. E. arată cu mâna amenințător către suprafața apei. Mă întorc și piscina îmi 
pare dintr-odată nesfârșit de lungă – un culoar ca o mare ce se termină în linia orizontului. Pe suprafața ei 
netedă plutesc niște forme negre și mișcătoare. Pe măsură ce se apropie, le disting spinarea șobolănoasă. Nu 
par să facă nici un gest care să propulseze mișcarea, par la fel de neclintite ca și apa și totuși se apropie. Aceste 
ființe respingătoare au toate dimensiunile: sunt mici cât niște șoricei de stână sau mijlocii sau mari, unii sunt 
uriași și deșirați ca niște maimuțe. Glisează cu toții spre mine, ca niște aluviuni purtate de suprafața curgătoare 
a unei ape stătute. Piscina curge de vreme ce aceste ființe urâte și indezirabile se apropie fără să se miște. 
Doar o parte infimă din trupul lor e scufundată în apă. Prin urmare, numai o forță colosală a lui Arhimede i-ar 
putea menține pe linia de plutire. Apa pare o masă compactă și statuară care curge virtual relativ la nemișcarea 
șobolanilor. În jurul ghearelor, apa face niște încrețituri la intersecția dintre nemișcarea lor și curgerea ei 
imperceptibilă. Un specimen, uriaș cât un câine, vine spre mine cu o viteză mult mai mare ca a celorlalți intruși, 
ca și cum apa ar curge cu viteze variabile proporționale cu dimensiunile aluviunilor șobolănoase. Legea lui 
Arhimede, a gravitației, a curgerii fluidelor și în general toate legile fizicii par a fi complet bulversate. E. îmi face 
semne disperate să ies afară. Stau cu picioarele înfipte în dalele piscinei ca-ntr-o mlaștină de marmură și nu 
reușesc deloc să mă mișc. Ca și cum întreaga forță arhimediană s-ar fi epuizat în propulsarea acestor creaturi, 
al căror minimal volum scufundat în apă este dezlocuit de o greutate infinită. Strigătul lui E. mă trezește totuși 
din această stare letargică, tocmai când uriașul specimen se cățăra pe umerii mei. Picioarele mi se desprind 
greoi de solul piscinei. Într-un final, învățatul din Siracuza pare să-mi dea o mână de ajutor. O cumplită senzație 
de greață și repulsie mă determină să apuc cu ambele mâini șobolanul de picioare și să-l izbesc cu putere de 
suprafața apei. Luat prin surprindere, specimenul plonjează în adâncul ei 
cu zgomot, ca și cum așa dintr-odată, făptura lui a încetat să mai 
beneficieze de grațiile unui Archimedes fals și părtinitor.

Coșmarul începe abia câteva zile mai târziu…
Culoarele lungi și puternic luminate sunt o autostradă de paturi pe roți ce 

se mișcă ordonat pe două benzi. Pe la colțuri, se produc ambuteiaje, 
paturile pe rotile dau ba înainte, ba înapoi, ca să se poată strecura unul pe 
lângă altul. Pomii de perfuzie sunt dislocați, deranjați, fac piruete pe loc, se 
răsucesc în jurul propriilor fire, se mai întâmplă să-și încrucișeze 
tentaculele între ele, atunci circulația se blochează. Unele paturi așteaptă 
priponite pe marginea drumului, stau parcate la zid, în așteptarea unui 
infirmier. Șoferii de pat, contrar corespondenților lor din lumea dezlănțuită, 
sunt niște ființe vesele și pline de solicitudine. Se salută zgomotos între ei, 
claxonează, semnalizează din mâini, bip-ăie din buze, dau din cap. Și 
traficul își urmează impecabil cursul către lifturi, laboratoare, săli de 
operație, secții, cabinete și saloane… Pe holul din fața secției de 

Sobolanii
lui Arhimede

Statele Unite ale Americii
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radiologie, paturile sunt parcate la rând și așteaptă disciplinate la stop ca s-o ia la stânga în salonul de 
admitere. O altă coadă se formează la ieșirea din secție. Paturile își așteaptă cuminți șoferii, ca să fie conduse 
către saloane. Un haos semiorganizat – similar lumii de-afară. Structurile instituționale se diferențiază 
cromatic: pacienții au cămășuțe albe cu mici geometrii albăstrii și capse prinse la spate, roba medicilor e 
complet albă, surorile, pe ranguri și infirmierii îmbracă diverse nuanțe de albastru. Vizitatorii nu sunt obligați să 
poarte vreo uniformă peste hainele de stradă. 

La camera de urgență, paturile staționează peste tot, prin toate cotloanele. Pacienții îmbrăcați în uniformă 
sunt repartizați în paturile umblătoare, dar nu și în camere. Procesul exodului către saloane poate dura între 
câteva minute și câteva ore, în funcție de gravitatea cazului și aglomerația momentului. Casa bolnavului e patul 
și nu salonul. În salon se ajunge cu greu. Cu puțin noroc ești externat după câteva ore și ture cu patul prin tot 
spitalul, direct de la camera de gardă. Borcănelele cu urină, specimenele, flacoanele cu sânge și fișa medicală 
sunt așezate pe etajerele sau în portbagajele numeroase ale patului, alături de punga albă cu șnur la capăt, 
unde stau efectele pacientului: de la chiloți și pantofi până la carnetul de conducere. Un pom de perfuzie, 
câteodată chiar două, țin patul legat de dârlogi, să n-o ia la fugă. Paturile aleargă pe culoarele zugrăvite în 
albastru cu viteze diferite în funcție de starea bolnavului, așa cum șobolanii glisau, mai repede sau mai încet, 
pe suprafața apei. Zidurile, mobilierul, uniformele prezintă aceeași cromatică luminoasă a piscinei. Șoferii de 
pat sunt niște adevărați Ruder Künstler prin modul în care reușesc să-și facă loc și să se evite prin spațiile 
înguste și pline de obstacole. Se mișcă cu precizie, suplețe și oareșce grabă. De-altfel, sunt singurii care poartă 
o conversație lejeră. Doctorii sunt mereu grăbiți, iar surorile și asistenții sunt flegmatici și apatici; doar 
împiegații de paturi sunt răbdători, binevoitori și simpatici. Poate pentru că sunt conștienți de rolul lor 
psihopomp, când te conduc la sala de operație, la morgă sau la ieșirea din lumea lui Esculap. Victimele sunt 
încurajate cu solicitudine, indiferent de destinație. În fapt, marele talent al șoferilor de spital constă în 
manipularea pomului de perfuzie relativ la patul și vena bolnavului. În mod ideal, distanța trebuie să rămână 
constantă, deci fără rotații, izbituri sau frâne bruște. Oricare dintre aceste mișcări executate abuziv, ar putea 
compromite perfuzia, vena sau starea psihică a pacientului. Cine e obișnuit cu astfel de itinerarii și nu se bucură 
de un șofer prea talentat, știe că trebuie să țină strâns firul de perfuzie cu cealaltă mână, pentru a prelua 
șocurile și izbiturile asupra venei și așa în suferință.

Am avut un vis groaznic, îi spun lui E. O să mă îmbolnăvesc foarte grav. Sau o să mor. E. ignoră visele, ca pe 
orice altceva care se înscrie în afara postulatelor universale pe care le-a studiat la școală. Totuși, în vis, tocmai 
el m-a avertizat de sosirea acelor ființe oribile.

În vis, apa stătută înseamnă boală. Am aflat asta, în copilărie, de la bunica mea, ce-și tălmăcea cu pasiune 
visele. Și bolile bunicii au fost multe și chinuitoare; era destul de tânără când i-au scurtat viața, ajutate din plin și 
de personalul mediu și strălucit de spital – cea mai nefericită verigă, chiar și în clinicile cele mai înalte. Acea 
categorie care știe foarte puțin, dar îndeajuns de mult ca să te omoare cu zile. Degeaba ne interpretăm și 
onorăm visele, dacă nu le dăm până la capăt crezare. Așteptăm stupid o confirmare a stărilor noastre de 
conștiință; doar că nu conștiința construiește visul. Ignori semnele bolii și refuzi să le pui în relație cu visul al 
cărui efect puternic a trecut, s-a estompat, la scurt timp după trezire. 

Șobolanul adus de apele stătute înseamnă molimă, epidemie, infestare, moarte. Vena mea blocată, 
trombozată cu șobolani de toate mărimile mi-a arătat simptome de capitulare zile de-a rândul, până când mâna 
mi s-a umflat și înroșit atât de rău încât a început să mă și doară. Era însă prea târziu, șobolanul era deja cățărat 
pe umerii mei. Iar eu nu mai puteam înota prin acea apă stătută; eu și sângele meu băltit, contaminat, coagulat, 
blocat prin cotloanele obstrucționate ale venei.

Colega mea de cameră are 86 de ani. Numele ei este Agatha Casiola, dar îmi place să mă gândesc la numele 
ei de familie ca fiind cel de botez. Agathei îi place și ei cum îi sună propriul nume. Îl rostește tare, nuanțat și cu 
vădită plăcere. Poate că este doar unul dintre lucrurile pe care și le mai amintește cu certitudine, și atunci îl 
repetă destul de des ca să nu-l uite și pe acesta. Prin urmare, Casiola poartă la mână o banderolă cu numele ei, 
așa cum poartă toți deținuții spitalului. Banderola nu poate fi scoasă decât cu o cheie specială, ca și cătușele. 
Deci, nu poți evada cu ea la mână din spital. În caz că va uita cum o cheamă, Casiola se poate uita pe 
banderolă. La fiecare vizită în care se măsoară semnele vitale, surorile te pun 

să-ți reciți numele. Casiola ridică în sus mâna cu banderola în timp ce-l rostește tare cu o voce fermă și 
mândră. Casiola e o femeie drăguță, bună și jovială. Are o voce puternică și convingătoare. Nu pare să sufere 
de nimic altceva, decât de fericire. Fericirea ce ți-o aduce vârsta scutecelor și a lipsei oricăror griji. Casiola 
locuiește în scutece și a atins, de-o vreme, această fericire. Are fața destinsă și frumoasă ca un bibelou de 
porțelan. O singură expresie se mișcă constant pe figura ei; o vagă curiozitate amestecată cu mulțumirea de 
sine. Casiola și-ar dori să citească, dar nu are ce. Din când în când, ia fișa medicală și o studiază de la A la Z. O 
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pune la loc și o ia din nou, o parcurge cu același interes. Poate crede că e, de fiecare dată, o altă carte. Înainte 
de a începe sforăiala, mai citește puțin din fișă. Doctorița o întreabă în fiecare zi dacă știe de ce e acolo. Deși 
citește de câteva ori pe zi fișa medicală, Casiola răspunde de fiecare dată că nu are nici o idee. Cred că nici 
doctorița nu prea are. Probabil, a fost adusă aici dintr-un cămin spital. Analizele Agathei sunt bune, se pune 
problema să fie externată. Casiola nu pare să dorească să se întoarcă de unde a venit. Cu toată sforăiala din 
timpul nopții și a zilei, îmi va veni greu să mă despart de numele ei splendid și fața ei frumoasă. Când trec spre 
baie, cu pomul de perfuzie după mine, pe lângă patul ei, Casiola mă întreabă dacă ies la plimbare și-mi urează 
„o zi bună”. După ce-ți petreci, timp de câteva minute, „ziua bună” la baie, la întoarcere, te întreabă de unde vii 
și ce mai faci. Nu știu dacă se gândește că ai fi aceeași persoană. Foarte probabil că nu, pentru că ai schimbat 
poziția pomului de perfuzie în raport cu direcția ta de mers. De recunoscut, te recunoaște însă. După zâmbetul 
ei bonom și larg, pari a fi cunoștința ei de-o viață. Cu siguranță, Casiola nu face o legătură între strănutul de 
după perdea, la care-ți răspunde prompt și categoric cu God bless you și persoana ce iese mereu la plimbare în 
tovărășia unui corp straniu ce se obstinează să mă țină numai de mâna stângă. Casiola și-ar dori o carte. Una 
adevărată. Nu știu de ce nu-i aduce nimeni una, iar ea nu cere, cu toate că și-ar dori foarte mult. Soțul Agathei 
sosește din când în când în vizită însoțit de membri mai tineri ai familiei. Nu este clar dacă sunt copiii Agathei. 
Mai degrabă nu. Poate că nu i-a dat Dumnezeu copii și aceștia sunt doar niște nepoți, dar i-a dat un soț atent, 
mic și puternic, care le decide și știe pe toate. Agatha e conștientă de sonoritatea numelui ei. Îl rostește cu 
emfază, de câte ori i se schimbă scutecele sau i se aplică vreo procedură. Îl rostește tare și răspicat, chiar și cu 
termometrul în gură. Nu prea aude bine sau mai degrabă aude selectiv, ori poate nu mai recunoaște anumite 
cuvinte care au evadat din vocabularul ei. Îi place să mănânce, să savureze ceai și să țină foi de hârtie în mână. 
Nu știu ce-a făcut la viața ei. Poate a fost profesoară. Are un fel anume de-a vorbi răspicat, cu elocvență, despre 
cele mai banale lucruri.

Personalul mediu mai elevat (adică surorile șefe) umblă în spatele unui terminal mobil, pe care-l plimbă prin 
saloane, tastând întruna datele bolnavilor. Din terminal iese o trompă care citește onctuos codurile de pe 
brățările pacientului; alte tentacule mișcătoare țâșnesc din același dispozitiv, ca să ia temperatura, pulsul, 
tensiunea și să colecteze sânge, pipi și alte umori purtătoare de informație. Trompa citește cu frenezie tot ce-i 
iese în cale: banda de perfuzie, etichetele de pe țucale, eprubete de sânge, fișa medicală, prescripții, punga de 
perfuzie, suge vampiric informația din cele mai nebănuite cotloane. Până și când îți caută venele, să-ți ia 
sânge, surorile își țin ochii ațintiți în ecran, preocuparea principală fiind să hrănească sistemul cu date în fiecare 
moment. Dacă bolnavul a reușit să-și ia masa, dacă l-a ajutat cineva, dacă a fost schimbat, spălat, țesălat, nu 
întreabă nimeni. Și de ce-ar mai întreba dacă e scris totul în calculator? Totul e consemnat până la cele mai mici 
detalii. 

Pe perete, într-o ramă neagră, stă o fotografie alb-negru cu o statuetă a lui Budha în poziție de meditație, 
văzut din spate. Sunt de trei zile în această cameră și n-am observat-o până acum. Nu toate lucrurile ți se 
revelă de la început. Ceea ce vezi cu ochii nu vezi și cu mintea. După cum reprezentarea minții, adică ochiul 
minții, răzbate în afara vizualului. Distorsiunea realității, atât de necesară procesului artistic, merge până la 
eludarea obiectului din câmpul vizual. Cum de n-am observat acest tablou în cele trei zile în care fixez un singur 
zid, cu mâinile arestate – una spânzurată de pomul de perfuzie, cealaltă cocoțată pe un turn de perne pentru a 
ajuta circulația inversă. Distorsiunea vizualului e similară procesului de privire printr-o lentilă care te face să 
vezi mai bine sau mai prost. Artistul nu vrea să reproducă ceea ce este, vrea să surprindă sau mai exact să 
descopere acea parte a lucrului ce iese din spațiul vizual. Ființele de hârtie, lemn, plasture sau mucava au de 
multe ori o autonomie proprie și o viață a lor, atâta vreme cât se va găsi un ochi peste timp să le admire. Statuia 
cu spatele întors către mine mă întreabă de ce sunt aici, în această cameră cu Agatha, de atâtea zile. Tocmai 
acum, când ar fi trebuit să plec pentru parastasul de un an al mamei. Salteaua pneumatică se umflă și dezumflă 
ca o găină ce respiră cu ghearele răsucite pe stinghia pe care doarme – patul imponderabil al găinii. Ca o ființă 
vie, patul respiră sub tine și gâfâie la orice mișcare. Respirația ta și a lui devin una singură. Din loc în loc se 
mișcă peristaltic și părți ale trupului ți se mulează, aproape senzual, peste dunele de aer ale ființei neliniștite de 
sub tine. Dormi nestingherit în îmbrățișarea ei, ca-ntr-o iubire previzibilă, de mult consumată. Saltelele astea 
mișcătoare mai au, în fapt, și altă funcție decât cea terapeutică; îți alină singurătatea nopților și zilelor lungi de 
spital. Parcă ar fi un animal mare ce respiră lângă tine și metabolizează, după inflexiunile trupului tău; răsuflă, 
mârâie, bolborosește, fâsâie, ticăie, își trage sufletul.

Casiola e la ora de terapie. Prin perdeaua ce ne separă, nu pot să-mi dau seama în ce constă, pe lângă small 
talking-ul stupid, același în fiecare zi. Casiola nu-și amintește câți ani are, zice că în jur de 50, doar numele îl 
știe foarte bine și-l pronunță tare și răspicat. Crede că are mulți copii, dar nu le știe numărul, vorbește de o fată 
de cincisprezece ani, posibil o nepoată. În schimb, pomenește de un soț și că lucrează cu el, poate au avut un 
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business împreună. Întrebată ce anume lucrează, răspunde că trebuie să aibă grijă de trupul ei. După fiecare 
interviu de felul acesta, Casiola doarme profund. Probabil, conversația o obosește căutând răspunsuri la 
întrebări privitoare la o existență care nu-i mai aparține. Casiola trebuie doar să aibă grijă acum de trupul ei, ca 
și cum ar fi o altă ființă ce trăiește lângă ea și o are în grijă. Soțul, copiii, câți or fi fiind, își poartă singuri de grijă. 
Ei vin și pleacă, îi pun multe întrebări, la fel ca terapeuta. Casiola a fost fără discuție o femeie frumoasă și încă 
mai este. Trupul, ce trăiește acum lângă ea, și de care trebuie să aibă grijă, are pielea întinsă și strălucitoare ca 
porțelanul, musculatura e încă frumoasă și zveltă. Îmi amintește de trupul mamei și de pielea ce i s-a păstrat 
frumoasă și albă, până a fost atacată de ulcerațiile hepatice. Cu siguranță, Casiola a fost pe deplin conștientă 
de frumusețea ei. Un anume, inevitabil, narcisism îi trădează singura preocupare: de-a avea grijă de trupul ei. 
Casiola este o femeie bună și plăcută. Zâmbetul ei etern și jovial, cu care va părăsi această lume, e o 
binecuvântare. Visele ei se petrec, probabil, în grădina raiului. O serenitate formidabilă îi luminează toată ființa. 
Când a părăsit salonul, Casiola nu și-a luat rămas-bun. În timp ce o împachetau pentru plecare, prin perdeaua 
trasă, nu a făcut nici o legătură între strănutul meu întâmpinat mereu cu acel emfatic „God bless you” și 
persoana care ieșea adesea la plimbare în compania unui pom, îi stingea lumina sau îi lua tava de mâncare.

Statuia lui Budha întors cu spatele la mine mă ajută să meditez la experiențele ciudate prin care trec, la 
parastasul compromis al mamei, la visele premonitorii ce mi-au anunțat, în repetate rânduri, boala. Îmi revine 
în minte cel cu apa, în același timp curgătoare și stătută a piscinei, pe care glisează șobolani, ca niște aluviuni. 
Cum vin cu sutele, cu miile, până când circulația pe apă devine imposibilă. Totul e blocat, strangulat, stagnat, 
șobolanul uriaș suit pe umerii mei…

Pe moment, am intuit semnificația visului am realizat că inevitabilul, ceva rău și neașteptat, se va întâmpla și, 
cu toate astea, am ignorat semnele evidente ale bolii până când vena s-a blocat și stenozat, fără prea mari 
șanse de recuperare. Mă aflu în spital cu o tromboză a venei sub-claviculare. Un dop uriaș de sânge a fost 
dezintegrat prin intervenție chirurgicală.

M-am îmbolnăvit cu puțin înainte de împlinirea sorocului de un an de la moartea mamei. M-am conformat 
acelui „nimic neîntâmplător” și-am amânat evenimentul până la aniversarea ei, care cade exact cu 40 de zile 
mai târziu. Decizia a fost spontană și a venit înainte de a mă gândi că poate mama și-a dorit acel praznic de ziua 
ei. Toate parastasele ei s-au rânduit într-un șir de coincidențe numerologice; s-au potrivit exact în zilele moșilor 
și ale altor sărbători bisericești: stingerea din viață de Paștele Blajinilor și singura luni a morților, iar plecarea la 
40 de zile din această lume a coincis miraculos cu ziua ei de naștere… Prin urmare, parastasul de un an s-a 
oficiat de ziua ei, când se împlinea un an de la plecarea sufletului și nu a trupului. Zilele de început și sfârșit par 
a fi în legătură într-o ecuație numerologică. Ca și cum mama, conștientă de memoria mea slabă și ignoranța 
pentru calendarele și rosturile bisericești, s-a gândit să-mi facă viața mai ușoară. Și poate că în lumea pe care o 
numim veșnică, să existe, de fapt, un fel de timp cu o reprezentare pur matematică sau simbolică.

După credința creștină, ziua plecării ființei din lume este la patruzeci de zile de la data morții fizice. Trupul va fi 
abandonat și desemnat îngropăciunii, dar sufletul va mai fi o vreme lumesc. Cei apropiați defunctului vor 
continua să-i recunoască semnele pretutindeni, la modul panteist, oniric sau în multe alte forme. Mama nu și-a 
dorit praznic de ziua morții, și-a dorit un praznic al trecerii, după patruzeci de zile. S-a jucat întotdeauna cu 
simbolurile, pe care le răstălmăcea după placul ei. Posibil ca vena mea ostenită și șifonată, obstrucționată 
mecanic și poate victima unei zgârcite constituții anatomice, să fi sucombat la un moment dat, oricum. Dar 
blocarea ei, în preajma parastasului, a fost pesemne isprava parșivă a mamei ce se vroia întotdeauna în afara 
tiparelor. Afecțiunea se vădea amenințătoare și presupunea o intervenție chirurgicală foarte invazivă. Acum, 
acel proiect refuzat mi se pare imposibil și îndepărtat. S-a dovedit că n-a mai fost nevoie. Amânarea lui, la 
momentul respectiv, a fost tot alegerea mamei. 

(fragment din volumul „Cartea neiertăciunilor”)
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Maria OCTAVIAN 

07.06.1934 – 28.04.2014

T.R.

FINALITATE

Pisici de soare, încolăcite-n drum
ascund o umbră coborâtă acum –

Lucioasă se-ntretaie cu aurul din soare,
nu deosebesc lumina ce-o poartă fiecare.
Doresc, aşa deodată, frenetic s-o mângâi

şi s-o întreb: înaltă
lumină porţi în plete,

sau eşti numai cealaltă,
albastra umbră – golul

ce dăinuie în jur
„Delirul cel mai pur.”

Dar cum suflarea tace,

pisicile de soare, încolăcite-n drum,
se mută mai încoace,

torc umbra argintie
şi ca o nălucire o urcă pe-o frânghie

şi se pierde,
în cerul încă verde, în cerul încă verde. 

(din volumul „Paradis arhaic”, 1969)
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Timpul face parte din acea zonă a inefabilului despre care credem că știm tot, dar care 
nu ni se dezvăluie, de fapt, niciodată – vreau să spun în infinitul nostru ciunt. 

Poate că este o banalitate, dar trebuie să ne-o asumăm, cum, la fel, aceea că, din 
motive de care suntem ori nu răspunzători, se întâmplă ca pe parcursul unei existențe 
să pierdem contactul cu ființe care, unele, chiar ne-au marcat drumul în viață, spre care 
avem întotdeauna o reverență, care ne sunt dragi și cărora le dorim tot binele care se 
poate întâmpla. Aici sau oriunde s-ar afla. Uneori, dacă destinul vrea, dorința de a le 
revedea se poate transforma în realitate. Fie rămâne pentru mai târziu, în infinitul cel 
infinit.

Astfel, am trăit cu emoție de adolescent bucuria de a putea reintra în contact direct cu 
fosta mea dragă profesoară de limba și literatura română de la „Sava”, Pav, cum îi 
spuneam noi, cea pentru care poezia începea cu felul ei de a fi. După mulți ani, prea 
mulți, dincolo de distanțe și de timp, am reușit să aflu o adresă, din acelea cu @, prin 
care am putut să tandru corespondăm. O vreme. Prea puțină, însă. În conversațiile 
noastre telefonice, mi-a spus că vrea să vadă cum arăt. Am făcut repede o fotografie și i-
am trimis-o. În reacția pe care a avut-o, am simțit că, de fapt, avea nevoie să știe, să își 
închipuie că timpul nu a trecut, că nimic nu s-a schimbat, deși vorbele spuneau altceva. 
Eu, însă, nu am avut șansa să o revăd, nici măcar într-o imagine redată de „un ochi” aflat 
pe computer. În vara acelui an, când am ajuns în țară, am încercat să stabilesc o 
întâlnire, pe care mi-o doream cu tot sufletul, să îi pot oferi din cărțile pe care le 
publicasem, să îi aflu părerea, așa cum făceam în adolescență, cu primele mele poeme, 
dar, fie era prea cald, fie prea mult zgomot de la lucrările pentru metrou, fie era plecată 
să își găsească liniștea, la casa de la munte, unde nu am îndrăznit să o tulbur nici măcar 
cu sunetul telefonului ce dorea să audă măcar o voce dragă. Cred, însă, că erau doar 
pretexte de a nu veni în fața mea cu un chip descompus de marea suferință care pusese 
stăpânire pe ea ca o rugină și pe care, deși o trăia, bănuiesc că refuza să o accepte. 
Mereu timpul adus în față, de fapt lipsa lui, de a pune în ordine un volum de poezie ce 
așteptase cam mult să fie publicat, de a duce la bun sfârșit planuri mereu amânate, 
vorbea despre marea trecere fără teamă, cum fără exaltare, doar ca o eternă lipsă de 
timp, care trecuse ca un tsunami și peste dorința de a se reîntâlni cu o fostă elevă. Cred, 
însă, că voia ca în amintirea mea, să rămână același chip frumos care a vegheat la 
împlinirea destinului meu poetic.

Apoi, nu a mai fost posibil să aud vreodată acel glas blând și clar (fiecare literă stătea 
întotdeauna cuminte, la locul ei, pentru că ele alcătuiau, de fapt, nu simple cuvinte, ci 
unele cu suflet). S-a întâmplat ca nu peste multe luni, trupul, aparent firav, dar atât de 
puternic, a pornit să cunoască alte lumi, neștiute de noi, cei ce încă suntem îmbrăcați cu 
carne peste suflet. Iar eu am rămas, peste același (cât poate fi el de „la fel”) timp, 
adolescenta timidă, însă fără a putea păstra în memorie îmbrățișarea care sigur ar fi 
existat, fără a putea vedea pe chipul frumos al profesoarei poete Maria Octavian, reacția 
la paginile pe care, peste ani, așa cum mi-a urat, le adăpostisem între coperte de cărți, ci 
doar cu imaginea bine cioplită în inima mea, a unui chip ce trimitea în eter poezie, 
bunătate, fragilitate, în aceeași măsură cu severitate, autoritate, intransigență. 

Și, tot astfel cum Eminescu (pe care, dacă nu l-ai fi iubit, sigur o făceai după ce ascultai 
lecțiile lui Pav) spune în sonetul lui, „Când însuși glasul gândurilor tace, / Mă-ngână 
cântul unei dulci evlavii”…

Dana OPRIÞÃ
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Statele Unite ale Americii
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Dan LUPESCU

Filolog pasionat, cu vaste lecturi beletristice, cu propensiuni pentru tatonarea și asimilarea unei solide culturi 
cu orizonturi filosofice și mitice, profesionist al cuvântului virtuos și virtuoz –, Mariana Tomescu a respectat cu 
sfințenie regula de aur de a nu se lansa în scrierea de romane decât după ce a acumulat o experiență de viață 
bogată, asumându-și provocări și riscuri demne de o Leoaică autentică, născută adică în aceeași zodie cu 
Marin Preda, Dumitru Radu Popescu, Romulus Cojocaru, dar și cu Guy de Maupassant, Ernest Hemingway 
sau Aldous Huxley.

Cronicar de teatru și de film, autoare a câtorva volume de proză pentru copii, dar și a patru romane – unul mai 
captivant decât celălalt –, Mariana Tomescu s-a bazat, se bazează încă, în postura de romancier redutabil, pe 
consistența de granit viu pe care i-o asigură faptul că a profesat îndelung într-unul dintre cele mai dure 
meșteșuguri, acela de jurnalist, cu state irefragabile, de câteva decenii, ca publicist-comentator și realizator de 
emisiuni politice cu mare impact la posturile publice de radio (mai întâi, la Craiova, apoi la Radio România 
Actualități).

Profesional, ea duce mai departe povara moștenirii grele – însă în sensul pozitiv, de tandru blestem de 
familie, nu în acela negativ, cu implicații legate de eventuale dezastre – pe care i-a lăsat-o tatăl său: Paul 
Tomescu (alt Leu, născut în zi toridă de 28 iulie…), călit, forjat și consacrat în perioada interbelică, la școlile 
imbatabile de presă scrisă din București, de la cotidianul Curentul, dar și de la Adevărul și Dimineața, care au 
purtat pecetea de ceară fierbinte a unor lideri precum Pamfil Șeicaru – apreciat drept cel mai valoros ziarist 
român dintre cele două războaie mondiale –, Camil Petrescu, G. Călinescu, F. Brunea-Fox, Geo Bogza.

Lentilele groase – aidoma acelora ale scriitorului poliglot din Riga (Letonia) Leons Briedis, ori ale graficianului 
craiovean Gabriel Bratu și ale fiicei acestuia: Andreea, conferențiar universitar și anglist de vocație -, lentilele 
groase prin care Paul Tomescu adulmeca răbdător evenimentele curente, din România, din Europa, de pe 
Terra, par să fi fost preluate de fiica sa, Mariana, dar nu la modul fizic (purtate pe nas), ci metafizic, subtil, ca 
știință și artă, tehnică și tehnologie de tâlcuire și tălmăcire a sensurilor din adâncuri privind omul, Omul, 
oamenii, Omenimea de pe aici și de oriunde altundeva de pe planetă. Abordate, asumate și metamorfozate în 
planul ficțional al prozei beletristice adevărate.

Constituind câte o treaptă de inițiere – 1. ucenic, 2. calfă, 3. maestru I, 4. maestru II sau venerabil –, cele patru 
romane ale Marianei Tomescu au erupt intempestiv, în zorii secolului XXI, asemenea unui vulcan zgâlțâit de 
seisme neștiute, trezit din somnul său recules, de veacuri. 

În ordinea cronologică a apariției, acestea sunt: Vară fără sfârșit (2001), 
Clopotele de la Sacre-Coeur (2008), Orizonturi barbare (2010), Via 
Dolorosa (2014). Primele trei au fost girate de Editura Elion din București, 
având-o ca editor pe doamna Virginia Carianopol, iar cel de-al patrulea roman 
a fost încredințat Editurii SemnE, tot din Capitală.

Deși au văzut lumina tiparului în primul deceniu și jumătate al mileniului al 
treilea, universul narativ al celor patru romane menționate îmbrățișează anii 
din proximitatea celei de-a doua conflagrații mondiale, cu toată cohorta de 
bulversări și neliniști existențiale – în anii de dinainte… –, dar și de speranțe 
înfrigurate, năzuințe, aspirații și idealuri din cei imediat următori. Căci războiul 
fusese declarat încheiat, din punct de vedere militar, diplomatic, politic, însă el 
continua în sufletele oamenilor, zvârliți în fața unui puhoi de întrebări 
mistuitoare, abandonați într-o răspântie de istorie necunoscută, deloc 
vegheată sau ocrotită de Troița izbăvitoare.

Capul de serie al acestei tetralogii romanești, ce poate fi privită și din 
perspectiva specifică unui Bildungsroman, poartă titlul Vară fără sfârșit. Ideea 

 romancieră de top
Mariana Tomescu
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de anotimp – un anume timp -, afișată sentențios din chiar titlul cărții, ne duce, aproape automat, cu gândul la 
faptul că un topos, un soi de spațiu-timp, al prozei scrise de Mariana Tomescu este însuși timpul (Timpul !), trăit 
și disecat din interiorul vieții zbuciumate a unei comunități armonioase de români și evrei. Apropo de tehnica 
narativă, s-ar putea face o analiză pornind de la dihotomia statuată de Eugen Simion în titlul jurnalului său 
parizian: Timpul trăirii, timpul mărturisirii. 

Elemente direct legate de măsurarea curgerii ireversibile a acestuia „în realitate” (deoarece în ficțiune el 
poate fi reflectat în discontinuitatea lui, rezultând romane de tip puzzle) – pendula, ceasul elvețian de mână 
marca Schaffhausen, ceasul de buzunar, din aur…. – apar, din când în când, de-a lungul romanului. 

Martor și „cronograf” al tuturor evenimentelor -, pendula este evidențiată de atâtea ori încât poate fi 
considerată laitmotiv al cărții, alături de veșnicul punct de referință: VARA. Dincolo de cea reală, din ambianța 
în care se desfășoară povestea scrisă de Mariana Tomescu, VARA este cu precădere aceea din sufletele celor 
doi tineri, Alex (prescurtare de la Alexandra, de parcă s-ar fi intenționat sugerarea, mai ales, a virtuților 
masculine reale ale protagonistei-narator, începând cu luciditatea, spiritul de analiză și sinteză, 
pragmatismul…) și Georgi (evident, de la George, „italienizându-l”, în intenția de a-i scoate în relief partea 
feminină / efeminată a viitoarei sale personalități de pianist și compozitor, pradă unor crize depresive ciclice). 

Timpul, marcat implacabil de pendulă, vara și moartea – care, cu viteză fulgerătoare, le seceră intempestiv 
pe cele șase mătuși ale Alexei, ca și pe alte ființe apropiate – constituie protuberanțe semnificative / turnuri de 
control ale universului din cele patru romane ale Marianei Tomescu, în care cap de serie este Vară fără sfârșit.

Timpul și reperele, materiale ori imateriale, legate de el, ca și diversele trepte ale comunicării, comuniunii, 
euharistiei, se pot constitui într-un veritabil principiu constructiv al narațiunii, așa după cum, în capodopera 
Pădurea spânzuraților de Liviu Rebreanu, lumina, în varii ipostaze și locuri, este principiul constructiv 
fundamental. 

Fără a fi conceput pe structura cronologiei inverse, romanul Vară fără sfârșit se deschide prin secvențe nu 
de acum șase-șapte decenii, de când s-a încheiat marele război, ci mult mai apropiate momentelor prezente: 
anul 1988 când, în răstimp de nouă luni, din ianuarie până în octombrie, a și fost scris. Autoreferențială, 
mărturisirea dă seamă despre spiritul de observație fin și despre capacitatea de a realiza conexiuni rapide, cu 
valențe de introspecții psihologice: „De aici, de la etajul opt, lumea mi se pare atât de mică, încât mă feresc să 
privesc în jos, pentru ca nu cumva să mă obișnuiesc cu aceste imagini liliputane. Mă tem că aș putea uita, la 
un moment dat, chipul oamenilor, confundându-i cu niște furnici, sau mai degrabă cu niște puncte. Mă tem că 
s-ar putea să devin eu însămi un astfel de punct, fără vârstă și fără sex, aidoma celorlalte, mișcându-ne 
împreună încolo și-ncoace.” (n.n. sublinierile ne aparțin).

După acest stop-cadru, menit să marcheze clipa T0 (T zero) a debutului gestației romanului ce tocmai se 
pune, instantaneu, pe cale / în mișcare, asistăm la întredeschiderea, apoi lărgirea orizontului de plonjare în 
lumea ce va fi prospectată cu mijloacele romanului psihologic, din familia acelora semnate de Hortensia 
Papadat-Bengescu, Cella Serghi, Camil Petrescu, Horia Vintilă sau chiar Petru Dumitriu: „Când rareori sunt 
nevoită să privesc pe fereastră, îmi amintesc de teoria profesorului X, despre o ipotetică lume bidimensională, 
o lume orizontală, cu desăvârșire plată. Și mi se face frică. Atunci îl chem pe Pascal, pentru că numai el mă 
poate ajuta în astfel de momente. E adevărat că uneori se înfurie […] Alteori mă dojenește blând și 
condescendent […], obligându-mă să-mi revin cât mai repede. Dar în sinea lui Pascal mă compătimește. 
Pentru că sunt, așa crede el, o ființă fragilă […] Eu cred, dimpotrivă, că el este cel slab și asta pentru că mintea 
lui atât de înțeleaptă nu poate niciodată să treacă dincolo de suprafața lucrurilor. Cred, de asemenea, că există 
spații și lumi care-i vor rămâne inaccesibile până la capăt.”.

Urmează o străluminare și un blitz-dialog cu miresme urmuziene: 
„Și astfel, asemenea Androginului, înainte ca zeii să-l fi împărțit în bărbat și femeie, Pascal și cu mine formăm 

o entitate aproape perfectă.
– Nu-ți bei cafeaua? Se răcește.
– Scuză-mă, uitasem…
Așa cum se întâmplă adesea, conversația noastră alunecă repede într-o zonă în care fiecare se-ntoarce spre 

sine. Și totuși comunicăm. […] Asta facem mereu, de ani și ani, conversații cu vorbe și conversații mute, 
îndelungi și într-atât de pline, încât am reușit să le confundăm cu propriile noastre vieți.” 

* * *
Revenind la ideea de Bildungsroman, se cuvine să precizăm că Alex, protagonista Marianei Tomescu, are, la 

începutul cărții, vârsta de 12 ani. Destinul acesteia este urmărit, în Vară fără sfârșit, până în anii studenției, 
care coincid și cu cei dintâi ai căsniciei cu profesorul Pascal. Întâmplător sau nu, gândul ne zboară spre Elevul 
Dima dintr-a șaptea de Mihail Drumeș (una dintre cele mai bine vândute cărți de beletristică românească din 
toate timpurile), dar și la insolitul roman al maturizării unei fetițe în vârstă de 11 ani, Anne Shirley, publicat în 
1908 de Lucy Maud Montgomery sub titlul Anne de la Green Gables. 
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Modele de asemenea romane, ale creșterii și modelării personalității, din anii copilăriei și ai adolescenței 

până la maturitatea deplină, pot fi: Cum și-au pierdut accentele fetele Garcia (1991) de Julia Alvarez, Să 
ucizi o pasăre cântătoare (1960) de Harper Lee, Invisible man (1952) de Ralph Elisson (așadar, nu romanul 
lui Welles, după care s-a turnat filmul de artă ce tocmai a intrat pe piața cinematografelor românești și 
occidentale), De veghe în lanul de secară (1951) de J. D. Salinger, Muntele vrăjit (1924) de Thomas Mann 
(carte seducătoare, după cum o numește Laura Sandu, în care personajele trăiesc la mare altitudine, în Alpi, 
dar într-un sanatoriu, antecameră a morții, pendulând între purgatoriu și vis), Portret al artistului în tinerețe 
(1916) de James Joyce.

Privind retrospectiv dincolo de granița secolului XX, este obligatoriu să amintim, din aceeași categorie a 
Bildungsroman-ului, Marile speranțe (1860) și David Coperfield (1850) de Charles Dickens, Jane Eyre 
(1847) de Charlotte Bronte, Suferințele tânărului Werther (1774) – roman romantic, cu cheie – și Anii de 
ucenicie ai lui Wilhelm Meister (1795) de Johann Wolfgang Goethe.

La pag. 71 a romanului Vară fără sfârșit, apare o trimitere directă la primul personaj memorabil al lui Goethe, 
care a lansat, la vremea respectivă, o „pandemie” nu doar în Germania, ci și în Europa. Spicuim din dialogul 
sprințar, însă pe fond precipitat, al romanului Marianei Tomescu: 

„– Uite ce e, Werther…
– Nu știu la cine faceți aluzie, domnule Pascal, dar pe mine nu mă cheamă Werther.
– Nu știi cine e Werther ?!
– Habar n-am și vă rog să nu mă ironizați.
– Nu l-ai citit pe Goethe ?
– Cred că nu.
– Asta e rău, e foarte rău chiar. […] Scuză-mă, te rog! Vroiam să spun că tânărul acela îți seamănă într-o mare 

măsură.”.
Este foarte posibil ca una dintre cheile esențiale ale trăirilor teribile ce-i încearcă necontenit pe cei doi 

protagoniști tineri, Alexa și Georgi, să fie deconspirată de romanciera Mariana Tomescu în pasajele imediat 
următoare, edificate pe exploatarea substratului de inocență și neliniște, de furie și angoasă ontologică. 

Precizăm că secvențele de mai înainte, ca și cele pe care le vom reproduce mai jos fac parte din Jurnalul 
Alexei, despre care ea însăși scrie introspectiv (redactându-și, concomitent, romanul Vară fără sfârșit): „Am 
început să țin un jurnal în care notam cu minuție fiecare impresie legată de prezența lui Pascal. Încercam să-l 
asimilez universului meu, dar ceva inexplicabil mă împiedica. Mă străduiam să-i fac loc între mine și Georgi, 
însă el părea să se abstragă mereu, refuzând să ne fie părtaș, iar eu nu pricepeam ce anume îl nemulțumea, de 
ce se oprea mereu șovăielnic în urma noastră, când mai avea puțin, un singur pas de făcut, până la hotarul ce 
despărțea lumea din noi de cea din afară.”.

Urmează un pasaj cu virtuți de poem în proză, în tonalități care au bizare miresme din Reveria lui Debussy 
sau din aceea a lui Schumann (la care se și face, în altă parte, trimitere), amintind, paradoxal, prin cadență, de 
celebrul Bolero al lui Maurice Ravel: „Imaginam nesfârșite cavalcade pe cai albi cu frunțile poleite de stele, pe 
câmpii aprinse de mac, peste care se revărsa în răsărit lumina de la patru sori ce răsăreau în fiecare anotimp 
câte unul și doar o dată, într-o singură zi toți patru, când noi îi chemam să-ncununeze clipa cea frumoasă a 
anului. Mi-l închipuiam alergând alături de mine și de Georgi printre ierburi înalte, ude de rouă, în grădini 
inundate de vară, or bătând cu piciorul plaja de sidef a unui țărm de mare pe care nu-l văzusem niciodată, dar 
pe care Georgi mă-nvățase să-l ascult. Și-n visul meu îl vedeam rămânând mereu un pas înapoi, ca și când 
doar de dragul meu s-ar fi încumetat să ne urmeze în această stranie aventură.”.

Descătușându-și până la capăt efuziunile (precum Fecioarele despletite – publicat în 1924 de Hortensia 
Papadat-Bengescu, ori, poate din nou paradoxal, acordurile grave din Concert din muzică de Bach, roman al 
profunzimii, unul dintre primele romane psihologice din literatura română – 1924, aparținând aceleiași 
autoare), Alex, protagonista, glosează în continuare, creionându-i un portret străveziu profesorului Pascal – cu 
care se va și căsători ceva mai târziu -, simultan cu disecarea / excavarea propriilor sale trăiri din adâncuri, pe 
cât de lucide, pe atât de puțin sau deloc dureroase: „Ce mi se părea ciudat e că, deși îl cunoșteam atât de puțin 
– mi se releva doar în răstimpul vizitelor pe care le făcea tatei și atunci stăteau ceasuri în șir aplecați peste 
masa de lucru, vorbind puțin, despre lucruri de care nu aveam habar –, o intuiție aproape premonițială mă 
făcuse să-ntrevăd din primele momente ceea ce în mod obișnuit ar fi trebuit să-mi dezvăluie experiența și 
timpul. Dacă ar fi fost s-o iau în serios, ar fi trebuit să fug din calea lui Pascal, să rămân doar cu Georgi și să mă-
ndrăgostesc de el, așa cum îi făgăduisem, numai că apariția noului venit mă făcuse să-nțeleg că Georgi și cu 
mine eram aceeași ființă, de aceea nu putusem până atunci și probabil că n-aș fi putut niciodată să mă 
îndrăgostesc de el, pentru că nu te poți îndrăgosti de tine însuți.”.

Am găsit de cuviință să recurgem la această buclă tocmai pentru a înțelege mai bine starea de spirit în care 
plutea Alex, ca și reverberațiile aparte ale dialogului tăios dintre profesorul Pascal și învățăcelul pe care se 
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angajase să-l salveze din capcanele matematicii, meditându-l pro bono (after school, cum s-ar exprima 
fandosiții maneliști ai rom-glezei de azi): „O să-ncercăm să ne descurcăm și așa…, să creăm, adică, un 
echilibru între ignoranța dumitale, care nu știi deloc ce e viața, și între ignoranța mea, care habar n-am de 
muzică, adăugă Pascal și trecu cu mâna peste clapele pianului deschis.

– Nu le-atingeți, domnule Pascal, sări Georgi. Vă rog! Nici nu vă dați seama cât de răzbunătoare sunt 
sunetele sub mâna unui profan! Rezonează oribil! Îți fac timpanele praf și-ți zgârie nervii cu mii de ace 
ascuțite.

– S-ar putea să ai dreptate. Iartă-mă, te rog! Să știi însă că la fel se-ntâmplă și atunci când confuzi pe sinus cu 
cosinus, pe plus infinit cu minus infinit, pe alfa cu omega.

– Adică?
– Adică… se tulbură armoniile universale. N-ai auzit de asta?”.
Iar armoniile universale se vor zgudui seismic, în tronsoanele din ultimele două treimi ale romanului. Dar nu 

doar în roman, ci și în România, în Europa și pe toată planeta.
* * *

În capitolele cele mai răvășitoare sunt reconstituite, cu mijloacele specifice ficțiunii literare, grozăviile la care, 
în anii războiului, se dedau semeni de-ai noștri orbiți de vanitate dictatorial-militaristă și de puterea – tsunami 
efemer, dar cu efecte apocaliptice. Alex (alter ego narativ al Marianei Tomescu) realizează această 
reconstituire reproducând mai multe epistole cuprinzătoare, scrise de diverse personaje ale romanului în anii 
1938-1948, adică exact în perioada în care, peste ocean, în S.U.A. / U.S.A. exploda, realmente, piața 
beletristicii provocate de atrocitățile războiului mondial din urmă. 

Secvențele epistolelor – care, atenție!, acoperă circa o cincime (20 %) din numărul paginilor romanului Vară 
fără sfârșit – au un fel de antecameră / preludiu, în pag. 30-32, în care, pornind de la arhiva sentimentală 
alcătuită din fotografiile de familie, sunt reînviate dramatismul și tragismul bombardamentului „prietenesc” 
asupra Bucureștiului, al actualilor noștri parteneri strategici: „Acesta e bunicul. Era foarte bătrân, era cu mult 
mai în vârstă decât bunica, dar era foarte frumos, de aceea îl luase bunica de bărbat […] Asta e bunica, era 
foarte grasă, pentru că mânca foarte multe dulciuri […] Asta e tanti Atena, sora mamei, și asta e mama […] Cred 
că 18 ani avea. Dăduse bacalaureatul. Scrie pe dos. Și aici e tot ea.”.

Paragraful ce urmează se află, din nou, sub sceptrul efuziunilor lirice ale Alexei, însă implică multiple tâlcuri, 
trăiri și resorturi de analiză psihologică. Nu rezistăm tentației de a-l cita: „Poate că Georgi știe ce spune, căci 
toate fotografiile și tot trecutul acela îi aparțineau, nu avea rost să-l mai contrazic, deși mie îmi era peste putință 
să-nțeleg ce legătură putea să existe între fata aceea care părea făcută numai din soare, cu bucle bogate 
care-i cădeau pe umeri și pe brațele goale, tropotind în pași de gazelă pe terenul de tenis și doamna Lascadi, 
sau femeia transparentă întinsă între cearceafurile înghețate. Nu putea fi decât o închipuire, îmi spuneam, în 
care poate că Georgi credea pentru că asta îi făcea plăcere. Eu însă nu credeam, fiindcă nu puteam să pricep 
cum de sălășluiseră în învelișul aceleiași ființe doi oameni, care semănau atât de puțin.”. 

Înșiruirea stroboscopică a unui veritabil eșantion / pluton de ascendenți (verișoarele Gloria și Nene, Lealea, 
doica, unchiul Mircea, unchiul Nicolae, Ion, pădurarul…) este sincopată de ghilotina unui schimb de întrebări și 
precizări:

„– Și unde sunt acum?
– Când acum, în poză?
– Nu, acum, acum. Bunicii, mătușa și unchii și verișoarele tale?
– Au murit. La primul bombardament. Erau în București în casa mătușii Atena. Se adunaseră cu toții căci era 

aniversarea Gloriei. Împlinea cinci ani. Venise și unchiul Mircea de pe front într-o permisie de câteva zile. 
Mama alergase cu mine tot orașul, voia să cumpere o păpușă, pe cea mai mare și mai frumoasă și nu-i plăcuse 
nimic din tot ce găsise și abia într-un târziu se hotărâse să ia o păpușă muncheneză și așa am întârziat și 
alarma ne-a prins pe drum. Îmi aduc aminte foarte bine căci eram destul de mare, aveam aproape patru ani.”.

Evocarea telegrafică pe care o conturează adolescentul Georgi este însă foarte expresivă și cutremurătoare, 
halucinantă, cu accente violente, „naturaliste”, demne de filmul neorealist italian: „După ce avioanele au plecat, 
mama m-a ridicat, mi-a scuturat hainele, a adunat de pe jos păpușa spartă în cioburi, apoi mi-a astupat nasul și 
gura cu voaleta de la pălăria ei, căci aerul era plin de moloz și am început să alergăm printre ruine, printre morți, 
printre polițiști și soldați spre casa unde bunicul și bunica, mătușa Atena, unchiul Mircea și unchiul Nicolae, 
Gloria și Nene ne-așteptau doar pe noi ca să taie tortul cu cinci lumânări. Ardeau focuri mari, lumea se-
nghesuia să-i vadă pe cei morți, ambulanțele Crucii Roșii căutau un loc mai liber unde să se poată gara și câinii 
fără stăpân se amestecau printre picioarele trecătorilor. Când ne-am apropiat de ruine, mama m-a lăsat jos din 
brațe, apoi s-a agățat cu mâinile de cotul unui ofițer și a început să-l zgâlțâie. […]

– Domnule, domnule ofițer, dar dumneata, dumneata trebuie să înțelegi că eu caut casa surorii mele, casa cu 
numărul 24, te rog, te rog să-nțelegi…
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După aceea a leșinat și omul a luat-o în brațe și a urcat-o într-o mașină care ne-a dus pe amândoi la spital, 

unde o călugăriță a stat două zile și două nopți la căpătâiul ei.”.
Întorcându-se, apoi, la țară, la Mălureni, mama lui Georgi „i-a interzis preotului să facă slujba de pomenire 

sau să-i scrie tatei pe front. 
– Acesta e tata. Eu nu l-am cunoscut. M-am născut după ce el plecase. Aici e la logodna lor. «În amintirea 

celei mai frumoase iubiri, Mihai». Aici e tot el.
– Ce tânăr e. Parcă ești tu.
– În uniforma de la Saint-Cyr. Și aici tot el, în ziua când a plecat pe front. Asta e ultima. Văd că mai sunt niște 

scrisori pe care nu le-am văzut niciodată.
– Citește-le!
– „Mălureni, 20 iulie 1937. […]”.
Georgi citește, cu voce tare, prima epistolă, cea mai scurtă dintre toate, apoi ajunge la „Lausanne, 12 iunie 

1938.”. Scrisoarea aceasta este una dintre cele mai lungi și consistente (aproape opt pagini și jumătate), căreia 
îi succede alta, de nouă pagini, datată „9 Martie, 1944”, dar fără să se specifice localitatea. Este mesajul de pe 
urmă al unui bărbat sortit morții, conștient că nu mai are altă ieșire și că este dator cu încă o mărturisire, ultima: 
„Ana, iubita mea, sunt treaz de 46 de ceasuri și-n aceste patruzeci și șase de ceasuri m-am gândit numai la 
tine. Te-am refăcut părticică cu părticică din amintiri și te-am așezat lângă mine, mireasă albă, și te-am 
dezmierdat și te-am iubit până ce zăpezile astea ne-au troienit cu totul și-atunci m-am trezit din nebunia mea și 
mi-am adus aminte că mâine în zori voi muri, iar tu, Ana, rămâi fără bărbat și fără tată la fecior și că eu nu pot 
face nimic, ca și când aș fi mort încă de pe acum. E numai stepă în jurul meu, cât vezi cu ochii, numai întinderi 
nesfârșite, albe, e poate prizonieratul cel mai cumplit din câte există, pentru că îți lasă, întreagă, iluzia 
libertății. Și atunci nu-ți mai rămâne decât una: aceea dinlăuntrul tău. Poate că am febră și poate că din nou 
aiurez, dar chiar și așa am încă destulă putere să pot alege adevărul vieții de adevărul morții, căci sunt 
două, să știi.”. 

După detalii multe și extrem de interesante, bărbatul pierdut, ca un punct aproape invizibil, prin imensa stepă 
rusească, conchide cu serenitate, dar și în stil serenisim, cu înțelepciunea și filosofia de viață atât de 
contrariant-profundă, unică, se pare, doar a Neamului nostru românesc: „Așa a fost, Ana, draga mea. Apoi, 
într-o zi, s-a întâmplat ceva. Am făcut probabil o greșeală, asta face parte uneori din regula jocului. Puteam să 
n-o fi făcut, cine mai știe ?! Pesemne că trebuia să cad așa și nu altfel, asta e jertfa mea și a ta, Ana, căci greul 
ce ți-l las pe umeri pentru tot restul zilelor e jertfa ta, pe care eu am așezat-o, precum Manole, la temelia 
morții mele. Voi trece pragul dintre cele două adevăruri retrăind clipa născută doar pentru tine și pentru mine, 
atât de fragilă și atât de străvezie încât am fi putut vedea prin ea înaintea și înapoia timpului, ca și când înainte 
și înapoi tot una sunt, ca și când veșnicia întreagă ai fi ținut-o în palma ta. Adio, Ana. Plec împăcat și senin. Mi-
am fost singur duhovnic și tu – Dumnezeu. Nu mai doresc nimic acum decât ca Varga, căruia i-am 
încredințat scrisoarea aceasta și pe Lavra, să supraviețuiască războiului, Ana, dragă.”.

* * *
Analiza cea mai limpede, profundă și bine structurată a romanului Vară fără sfârșit am publicat-o în nr. 14-17 

/ decembrie 2002-martie 2003 al revistei LAMURA, sub semnătura prof. univ. dr. Ovidiu Ghidirmic, care afirmă 
categoric: „Din punct de vedere naratologic, romanul se bazează pe o complexă tehnică a rememorării. 
Naratorul principal este Alexa, alter-ego al naratoarei și, în același timp, voce auctorială, care își evocă, 
nostalgic,copilăria și adolescența, petrecute într-un însemnat oraș de provincie, din Sudul țării. Pe parcursul 
romanului, Alexa cedează inițiativa naratologică altor personaje, care relatează evenimente tragice din 
perioada celui de-l doilea război mondial. Avem de a face, astfel,cu o multiplicare a perspectivelor narative. În 
centrul atenției se află destinul familiei Lascadi, de veche și nobilă stirpe balcanică, al cărei arbore genealogic 
coboară mult în timp. Unul din reprezentanții săi este autorul unui Lexicon bizantin, cunoscut în străinătate.”.

Directorul executiv al revistei LAMURA, universitarul Ovidiu Ghidirmic, rezumă cum nu se poate mai clar, 
minuțios și magistral: „Ultimul vlăstar al acestei familii, Georgi – unul dintre protagoniștii romanului și, totodată, 
unul din naratori – rămâne orfan. Tatăl, căpitanul Mihai Lascadi, moare pe front. După dispariția mamei, 
adolescentul trece sub protecția profesorului Vornicescu, tatăl Alexei. Georgi este predestinat unei strălucite 
cariere muzicale. Viața refugiaților polonezi, din timpul războiului, este descrisă cu lux de amănunte.. În 
această comunitate năpăstuită de vitregiile războiului își face apariția Hanya, evreică poloneză, care scapă din 
lagărul de exterminare de la Auschwitz, cu mințile rătăcite, amnezică și care dă naștere unei fetițe, Eva, 
adoptată mai târziu […] de bătrânul avocat evreu Rosen. Drama Hanyei este zguduitoare și vorbește de la sine 
despre ororile războiului”. 

Fără a mai intra în amănunte suplimentare privind evenimentele evocate în cele patru romane ale Marianei 
Tomescu (pornind și de la ideea de a nu răpi potențialilor cititori plăcerea de a descoperi ei înșiși alte și alte 
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surprize), apreciem că suntem datori cu încă o suită de conexiuni. Astfel, personajele cărților sale sunt, 
asemenea acelora din Fructele mâniei, capodopera din 1939 a lui John Steinbeck, cel obsedat de tragedia 
contemporanilor săi, „prizonierii unui timp și ai unui loc” (cf. studiului din 1966 al lui Warren G. French: The 
Social Novel at the End an Era).

Tetralogia romanescă atât de percutantă a Marianei Tomescu ne duce cu gândul și la cele trei romane scurte 
incluse de Katherine Anne Porter în volumul său Calule alb! Călărețule palid!, în care regăsim speranța „într-
o existență cu un sens mai profund pentru întreaga omenire eliberată de amenințarea războiului”. În anul 
apariției volumului menționat, 1939, Paul Rosenfeld comenta astfel, în termeni potriviți și pentru universul 
narativ al romancierei cu obârșii craiovene: „Katherine Anne Porter aparține unei direcții ilustre conduse de 
Hawthorne, Flaubert și Henry James. E direcția povestitorilor a căror creație se distinge printr-o mare calitate 
estetică, ale căror sentimente au atins o expresie armonioasă.”. 

Nuanțând și amplificând argumentele, Philip Blair Rice preciza: „Accentuând însușirile stilului ei, nu vom 
umbri faptul că Miss Porter are și alte atribute ale unui bun prozator. Cele mai bune opere ale ei stăpânesc 
ritmul și construcția narativă; dialogul e colocvial și, în același timp, plin de grație și de demnitate; a păstrat 
cu minuție o mare varietate de caracteristici locale și ale modului de viață; oamenii descriși de ea vorbesc 
foarte firesc; e spirituală; o inteligență modernă […], dominându-și narațiunea de la o oarecare distanță.”. 
Mariana Tomescu pare să fi scris tetralogia sa având, dacă nu în apropierea mesei de lucru, măcar în 
subconștient, ecourile acestor creații beletristice nord-americane.

Revenind la cronica literară scrisă de Ovidiu Ghidirmic menționăm: „Triunghiul Georgi-Alexa-Pascal are 
ceva din triunghiul Felix-Otilia-Pascalopol din Enigma Otiliei a lui G. Călinescu. Georgi reprezintă pentru 
Alexa puritatea adolescentină a prieteniei, în raport cu maturitatea iubirii lui Pascal. Vară fără sfârșit este un 
roman despre sensul grav și tragic, profund, al existenței, marcată de destin și de liberul arbitru, de iubire în 
confruntare cu moartea. Din Vară fără sfârșit se desprinde o anumită filozofie despre ciclicitatea timpului. 
Așa se explică și titlul romanului, care nu ne sugerează o vară continuă, nesfârșită, ci o vară care revine ciclic și 
care se repetă la nesfârșit, cum ni se consemnează în final: «Va trece vara și vara va veni din nou, fidelă 
legământului nostru de eternă iubire.»”.

În ceea ce ne privește, nu ne putem abține să nu subliniem că fraza de mai sus – din finalul, de o tristețe 
metafizică evidentă, final dintr-o secvență de numai zece rânduri, în carte – ne amintește de atmosfera grea de 
taine și de cuvintele foarte asemănătoare cu care se încheie capodopera dramatică Unchiul Vania de Anton 
Pavlovici Cehov.

Vară fără sfârșit este un roman cuibărit în moarte, în care moartea își face cuib / cuibar cald, ademenitor, se 
cuibărește precum pestrița moțată, poate că și pintenată, doldora de ouă, ce se pregătește să eclozeze, în 
deșertul fierbinte ce ne înconjoară. Peste tot și peste toate, se presimte, însă, o tainică lumină, din adâncuri de 
speranță într-o lume mai bună, răsărită misterios, tămăduitor și izbăvitor.

Și, totuși, nu rezistăm ispitei de a mai decupa câteva calupuri dinspre finalul romanului Vară fără sfârșit. De 
o mare plasticitate și forță narativă sunt paginile care descriu un ospăț pantagruelic, urmat de răsfoirea și 
comentarea precipitată a noutăților desprinse din ziarele aduse de Mihu, cantonierul: 

„ – Acesta e din 12. Ia uite, au bombardat iar la București și la Ploiești, rezumă domnul Saul.
– Pe-astea de la noi nu le mai pune nimeni la socoteală, zise grefierul, închizând complice dintr-un ochi.
– Nu sunt importante… 25, 30 de morți… Fleacuri! Rahat!
– Sunt demenți, domnule, se indignă Sandi, care mai ciupise o permisie. Sunt pur și simplu demenți, fiindcă 

dacă stai să te gândești, din punct de vedere militar, porcăria asta n-are nicio valoare. De ce să bombardezi 
Capitala? Spune-mi, dom le, de ce? […]

– Uite aici! Ăsta e din 17: Evenimentele militare și politice văzute de cercurile oficiale berlineze.
– Dă-i în mă-sa! Dă-i în mă-sa! Sunt sătul! – i-o reteză Raul.
– Atunci din 16… Știri de pe frontul invaziei.”.
Sacadat și frenetic, ca într-o cavalcadă fără sfârșit, au loc alte și alte discuții în contradictoriu: „Se dau lupte 

pe trei fronturi: de răsărit, în Normandia și în Italia”; „Rușii sunt ca și intrați în Polonia, mâine-poimâine intră și 
peste noi și gata!”; „Dar de ce crezi că bombardează ăia Ploieștiul? Bucureștiul, nu zic, ce-au făcut acolo e un 
act de imbecilitate și până la urmă o crimă, dar cine mai pune la socoteală crimele într-un război, cine mai știe 
ce e crimă și ce nu, dar cui îi mai arde să facă asemenea distincții?”; „un titlu de pe pagina Universului: Presa 
poloneză și evenimentele de la Varșovia ”; „Am o misiune. Trebuie să-l omor pe Hitler.”.

* * *
În ritmuri înfocate, Perinița avea să se dovedească preludiul fatal al unui eveniment pe care nimeni nu-l 

anticipase: „Simțeau cu toții nevoia unei destinderi. Lumea din sat se-ntorsese și se așezase în fața porților și 
pe la gard. Jucau orășenii și se pupau. […] Doamna Tita își pierduse pălăria și juca și ea desculță, ca și 
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poloneza, iar sora profesorului Papadat își lăsase fiicele în grija Berthei și o îndemna pe Marisa Kovalcik să 
facă la fel. Numai Hanya cu copilul în brațe, rămăsese deoparte, lângă Bertha, de care nu se despărțea nici o 
clipă și lângă Mamușa, urmărind pe cerul plin de stele un punct știut numai de ea.”.

Instantaneu, se declanșează urgia: „Un vuiet ca o furtună dezlănțuită s-a prăvălit din cerul plin, puzderie, de 
stele, strivind satul, valea și pădurea ocrotită de liniștea în care te puteai crede la capătul Pământului. Primele 
explozii au răsunat aproape. Curtea, masa și hora spartă s-au luminat ca ziua. Pământul a început să se 
zguduie și clopotul bisericii să bată netras de nimeni, amestecându-și glasul de plumb cu bubuiturile ce se 
îngemănau mereu într-o înlănțuire de apocalips. Ardea grajdul lui Gheorghe și caii nechezau ca scoși din minți. 
Singurul care s-a repezit în prăpădul de flăcări, doar cu un briceag în mână, ca să-i sloboadă, a fost Andrej, 
nebunul. Caii au luat-o în galop, alergând sălbatic peste câmpul iluminat de uriașe artificii și abia atunci au 
văzut că pădurea ardea și ea, că le făcea parcă semne celor ce mai puteau privi într-acolo, ca o torță uriașă, ce 
trebuia să însemne pentru vecie locul în care pieriseră doctorul Stașek și Boleslav.”.

Cortina cade intempestiv. Micro-capitolul imediat următor are un singur paragraf, de numai cinci rânduri și 
jumătate: „Căruța lui Gheorghe arsese în șopron și calea ferată, și ea bombardată. Au plecat pe jos, înșirați 
unul câte unul, urmând cu piciorul drumul prăfos, semănat cu schije, care ducea spre oraș. Au ajuns târziu, 
către miezul celei de-a doua nopți, vlăguiți și înspăimântați și fericiți să-și afle casele în picioare. Apoi viața și-a 
reluat cursul, adaptându-se bombardamentelor care au urmat și care nu erau decât preludiul unor mari 
și dramatice evenimente.”.

Regretatul critic și istoric literar Ovidiu Ghidirmic, director al revistei LAMURA (serie nouă: 2001-2017), 
fondator al Școlii doctorale „Al. Piru” din cadrul Facultății de Litere a Universității din Craiova, aprecia că Vară 
fără sfârșit este „un roman polifonic, construit după tehnica punctului și contrapunctului, despre ororile 
războiului, despre dragoste și moarte […] Punctul forte al romanului îl constituie tehnica sugestiei lirice, de 
esență simbolistă. Frazele sunt muzicale și cadențate, extrem de rafinate.”.

Din recenziile la cel de-al doilea roman al Marianei Tomescu, Clopotele de la Sacre-Coeur, am optat pentru 
trei puncte de vedere ale unor literați autorizați:

1. Valeriu Râpeanu: „o mărturie dramatică despre destine semnificative pentru istoria noastră 
contemporană”;

2. Ovidiu Ghidirmic: „o radiografie a totalitarismului, care se vrea cartea unei generații”;
3. Dan Mutașcu: „o carte care se achită […] de o datorie a generației tinere în anii 60, de a se înțelege și a se 

împăca cu ea însăși”.
În prelungirea acestor praguri hermeneutice, pe coperta ultimă a celui de-al treilea roman al Marianei 

Tomescu întâlnim următoarea precizare: „Pentru aceasta, va fi necesară mărturisirea, ca un ritual al purificării. 
Este punctul nodal al romanului Orizonturi barbare, care vine să continue conținutul Clopotelor de la Sacre-
Coeur.”.

* * *
Apropiindu-ne de finalul comentariului nostru, cedăm – cu mărturisită plăcere – imboldului de a lărgi aria 

conexiunilor hermeneutice, încercând să demonstrăm, astfel, că Mariana Tomescu este o romancieră de top și 
grație faptului că beletristica sa se află în consonanță cu multe dintre valorile de excepție, din domeniu, de pe 
plan internațional.

Ilustrând, parcă, legea și rigorile armoniei, ea calcă apăsat pe urmele mari și sigure ale pașilor lui Wallace 
Stevens, care, după cum observa Dan Grigorescu: „reia ideea că imaginația este elementul capabil să distileze 
în frumusețe neliniștile existenței zilnice. Negând speranța într-un viitor cosmic și într-o justiție poetică, omul 
aparține vieții pământene, recunoscând durerea ca parte integrantă a lumii vii. Din suferință se naște spiritul 
cutezător al făpturii umane.”.

I se potrivesc Marianei Tomescu – aidoma mănușilor din cea mai fină piele, care se mulează perfect și 
elegant pe degetele angelic de lungi ale unei pianiste rasate – judecățile de valoare exprimate de Robert Lowell 
despre un celebru scriitor nord-american: „O neobișnuită claritate structurală, o justețe a tonului și a 
ritmului, o ingenuitate tăioasă și eficientă, focurile de artificii retorice ale descrierii și dialogului. Dar, mai 
mult decât atâta: interesul viu pentru subiecte cu adevărat umane; un echilibru, o stăpânire a mijloacelor, o 
maturitate, o agerime, o asprime, o delicatețe a temperamentului.”.

Născută în zi de 17 august, la aproape opt luni de la trecerea în eternitate a unui alt monstru sacru al literaturii 
universale, Theodore Dreiser -, Mariana Tomescu pare să fi preluat, cu mâini sigure, torța eclatantă aprinsă de 
acesta. Maxwell Geismar îl plasa pe Dreiser, în substanțialul său studiu American Moderns, din 1958, alături 
de Balzac, ca mare romancier, reliefând: „Ceea ce a dat operei sale remarcabila ei textură și strălucire a fost 
simțul simplu al varietății și misterului vieții așa cum se înfățișează ea în forme atât de diverse.”.

Cele patru romane ale Marianei Tomescu – Vară fără sfârșit (2001), Clopotele de la Sacre-Coeur (2008), 
Orizonturi barbare (2010), Via Dolorosa (2014) – probează din plin realitatea că autoarea are o copleșitoare 
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memorie fotografică a detaliilor semnificative, știe să inducă narațiunii sale ritm cinematografic deosebit de 
captivant. Tetralogia ei romanescă are indiscutabile dimensiuni ontologice și gnoseologice. 

* * *
Spirit meditativ și interogativ, neliniștit și tandru, bonom și iubitor de oameni, de omenie, cu deschideri umane 

/ umaniste irefragabile -, Mariana Tomescu scrie o proză căreia nu-i poți imputa nimic. Din anumite puncte de 
vedere, cele patru romane ale sale intră în consonanță și cu șocanta capodoperă a lui Al. Piru: Cearta, prin 
siguranța decupării cadrelor și cursivitatea montajului, prin expresivitate și concizia dialogurilor, prin știința și 
arta de a surprinde / sugera stări de spirit, prin rafinamentul de a crea rapid atmosferă, inclusiv prin descrieri 
deloc pletorice, dimpotrivă, condensate și gâlgâind de tâlcuri.

În anul venirii pe lume a romancierei noastre -, peste ocean, Anais Nin puncta autorefențial, cu just temei, în 
studiul Realism and Reality, că literatura sa constituie „o încercare de a realiza, cu ajutorul cuvintelor, ceea ce 
realizează pictura cu ajutorul formelor și culorilor”, fiind, altfel spus: „o reflectare emotivă a realității”. 

Ne străduim să punem punct prin încă o conexiune hermeneutică. Este foarte posibil ca – înainte cu trei 
săptămâni de a se naște Mariana Tomescu – Gertrude Stein să-i fi transferat subit (în secunda plecării prin 
Tunelul de Lumină) o bună parte din țelurile și calitățile sale artistice, sintetizate astfel de Katharine Anne 
Porter: „Eforturile ei de a ajunge la rădăcinile vieții adevărate, de a face să se înalțe din ele viață, au dat 
cuvintelor sale o fluiditate întunecată, asemănătoare cu murmurul sângelui. Nu mutilează cuvintele și nici nu le 
inventează. Multe cuvinte își păstrează înțelesul originar pentru ea și le folosește cu simplitate.”. 
Amendamentul nostru la această judecată de valoare constă în schimbarea unui singur cuvânt: în loc de 
simplitate, Marianei Tomescu i se potrivește, cu mult mai bine, naturalețe.

Stilul practicat are tangențe cu arta unor regizori celebri la scară mondială, precum: – Serghei Eisenstein (în 
ceea ce privește valorificarea prim-planului și detaliului, fanta de lumină roșie / filtrul de culoare, ca în Ivan cel 
Groaznic, ori chiar montajul metric, ritmic și sonor), Michelangelo Antonioni (care, prin decoruri colorate, a 
preluat din pictură principiul culorii dominante, la Mariana Tomescu aceasta fiind roșul cardinal / roșul imperial / 
roșul de purpură / roșul de cinabru din frescele Mânăstirii Sucevița / roșul euharistic / sângele lui Iisus Hristos, 
Răstignitul…), David Griffith (cultivarea cavalcadei, ce poate fi privită și din unghiul confruntării dintre bine și 
rău, cu ascendențe în tragedia greacă).

Dacă în România acestor ani ar mai exista regizori de talia unor Dan Pița, Mircea Veroiu, Iosif Demian, precis 
că vreunul dintre ei s-ar angaja în realizarea unui film artistic de lung metraj ori măcar a unei docu-drame / 
docu-tragedii, pornind de la universul provocator, în plan cinematografic, al romanelor scriitoarei ce a lăstărit 
din trunchiul spiritual atât de viguros al tatălui său: jurnalistul de farmec și calibru aparte Paul Tomescu.

Aici, suntem în consens și cu următoarele judecăți de valoare ale lui Ovidiu Ghidirmic, satisfacția noastră fiind 
cu atât mai mare, cu cât am reușit să re-descoperim cronica sa literară abia după ce pusesem punct acestui 
comentariu al nostru, pe care l-am „împănat” ulterior cu substanțiale recursuri la cronica sa. Așadar, citatul: 
„Romanul nu este numai polifonic, dar și cinematografic. Scenele de război pot fi realmente filmate. Autoarea 
știe să-și pigmenteze narațiunea și cu unele elemente de ordin senzațional, care fac lectura și mai captivantă. 
Hanya moare într-un spital de alienați din Belgia. La aflarea veștii, Eva, îndrăgostită de Georgi, se sinucide. 
Georgi își regăsește resursele interioare în muzică, factorul coagulant al narațiunii, în acest roman polifonic, 
savant orchestrat. Într-unul din turneele sale muzicale, la Krakovia, după un concert din Bach, Georgi face 
cunoștință cu medicul evreu Haas, care se îngrijise de sănătatea Hanyei, luptător în mișcarea de rezistență 
împotriva fascismului și care făcea parte dintr-o lojă masonică, după cum ni se sgerează în roman.”.

Dincolo de rezonanțele sincretice amintite mai înainte, este cuviincios să afirmăm că – asemenea romanelor 
Jocul cu mărgele de sticlă de Herman Hesse și Citadela de Antoine de Saint-Exupery – lectura romanelor 
Marianei Tomescu o poți începe de la orice pagină, indiferent unde se deschide volumul respectiv, pentru că 
poți intui / deduce / înțelege întregul univers narativ plecând de la oricare dintre filele acestor cărți.

Prozatoarea este locuită, nu rareori, de harul clarvederii / străluminării / revelației, care îi conferă virtuțile 
necesare pentru a ne convinge, pe noi, cititorii, că lumea este mai mult decât ceea ce pare. Iar dacă nu am fi 
atât de obsedați de dihotomia bine-rău, ne-am putea descoperi esența divină și am trăi întru această 
dimensiune spirituală, eliberându-ne de cătușele înrobitoare ale materiei / materialismului. Pentru ca să se 
petreacă minunea aceasta, s-ar cuveni ca, mai întâi, să ne smerim și să ne cultivăm cerbicia de a învăța să 
murim puțin pentru a învăța să trăim. Și ar mai însemna să ne zâmbim nouă înșine, unul altuia și Trinității, 
radiind lumină, iubire, iertare, bună îngăduire, concordie, pace, pace, pace…

Reiterăm, finalmente, judecata de valoare pe care am ales-o ca titlu al acestui eseu: Mariana Tomescu – 
romanciera de top din zorii secolului XXI. 

(Craiova, 19-29 februarie 2020)



94 Anul 14 · Nr 51

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M

Plouă 
Pe-aici când plouă, plouă îndesat,
Nu ţine ca la noi un ceas ori două.

Că ziua plouă, plouă pe-nserat,
Şi când se crapă iar de ziuă, – plouă.

În faptul zilei, streşinile plâng.
Pădurea stă plouată ca o curcă.
Natura calcă cu piciorul stâng:

Pe-aici când plouă, – plouă, nu se-ncurcă!

Iar când s-arată soarele sărac.
De după nouri, ca să-ţi facă-n ciudă,
N-apuci a scoate nasul din cerdac,

Că până la întoarcere, – te udă.

Există şi răstimpuri când se moaie,
Când parcă nu mai toarnă-aşa, de sus,

Şi cerul câte-oleacă, spre apus,
Se luminează puţintel – a ploaie.

Atunci se cheamă că e timp frumos
(Măcar că tot mai cade-un pic de bură),

Dar fumul din ogeac se lasă-n jos,
Şi porcul umblă tot cu paiu-n gură…

T.R.

Câţi ca voi! 
Sus, pe gardul dinspre vie,

O găină cenuşie
Şi-un cocoş împintenat
S-au suit şi stau la sfat:
- Ia te uită, mă rog ţie,

Cât de sus ne-am înălţat!…

Şi deodată, cu glas mare,
Începură amândoi,

Să cotcodăcească-n soare:
- Nimeni-nu-mai-e-ca-noi!…
Nimeni-nu-mai-e-ca-noi!…

Dar de sus, din corcoduş,
Pitulându-se-ntre foi,

Mititel şi jucăuş,
Le-a răspuns un piţigoi:

- Câţi-ca-voi! Câţi-ca-voi!…

George TOPÎRCEANU 
20.03.1886 – 07.05.1937
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Balada unui 
greier mic 

Peste dealuri zgribulite,
Peste ţarini zdrenţuite,
A venit aşa, deodată,

Toamna cea întunecată.

Lungă, slabă şi zăludă,
Botezând natura udă

C-un mănunchi de ciumafai, -
Când se scutură de ciudă,

Împrejurul ei departe
Risipeşte-n evantai

Ploi mărunte,
Frunze moarte,
Stropi de tină,

Guturai...

Şi cum vine de la munte,
Blestemând
Şi lăcrimând,

Toţi ciulinii de pe vale
Se pitesc prin văgăuni,

Iar măceşii de pe câmpuri
O întâmpină în cale

Cu grăbite plecăciuni…

Doar pe coastă, la urcuş,
Din căsuţa lui de humă

A ieşit un greieruş,
Negru, mic, muiat în tuş

Şi pe-aripi pudrat cu brumă:

– Cri-cri-cri,
Toamnă gri,

Nu credeam c-o să mai vii
Înainte de Crăciun,

Că puteam şi eu s-adun
O grăunţă cât de mică,

Ca să nu cer împrumut
La vecina mea furnică,

Fi'ndcă nu-mi dă niciodată,
Şi-apoi umple lumea toată

Că m-am dus şi i-am cerut…

Dar de-acuş,
Zise el cu glas sfârşit
Ridicând un picioruş,

Dar de-acuş s-a isprăvit…
Cri-cri-cri,

Toamnă gri,
Tare-s mic şi necăjit!

Acceleratul 
Peste fagi cu vârfuri sure

A căzut amurgul rece.
Înserarea mută trece
Furișată prin pădure.

Spre apus abia s-arată
Printre crengi, întunecată,

O văpaie de rubin…
Din frunzișurile grele

De-nnoptate tot mai vin
Glasuri mici de păsărele…

Reci și palide-n senin
Se ivesc deasupra stele.

*
Și deodată, dintre dealuri
Se desprinde larg un zvon

Departat și monoton,
Ca un murmur lung de ape
Revărsate peste maluri…

Crește-n luncă, mai aproape,
Umple văile vecine
De răsunet mare…

Vine!…
*

Fulger negru… trăsnet lung
Dus pe aripi de furtună,

Zguduind pământul tună,
Zările de-abia-i ajung…

Parcă zboară,
Parcă-noată, –

Scuipă foc, înghite drum,
Și-ntr-un valvârtej de fum

Taie-n lung pădurea toată…
*

A trecut…
Dinspre câmpie,

Vuiet greu de fierărie
Se destramă în tăcere…

Scade-n depărtare…
Piere…

*

Iar în urma-i, din tufișuri,
De prin tainice-ascunzișuri,

Se ivesc pe jumătate,
Păsărele ciufulite,

Alarmate
Și-ngrozite:

-Cine-i?… Ce-i?… 
Ce-a fost pe-aici?…

Ciripesc cu glasuri mici
Cinteze și pitulici.

Doar un pui de pițigoi,
Într-un vârf de fag pitic
Sta cu penele vulvoi

Și, făcând pe supăratul:
– Ce sa fie? Nu-i nimic.
A trecut Acceleratul…

Acuarela 
În pădurea de cristal

Ca un alb decor de teatru,
Stau copacii vertical

(Trei plus douăzeci și patru).
Înger trist de abanos,

Înger mic
S-a trezit cu fața-n jos

Într-un cuib de borangic.
Un luceafăr ideal,

Verde i s-a prins pe gene,
Ca un fulg de papagal
Din păduri braziliene.
Iar căpșunii de pe jos

Îi trimit în nări mireazmă
De tămâie și aghiazmă,
Pruncului de abanos.

ILUSTRAȚIA
Tatiana Rogovsky SUA 

(prescurtat în revistă – T.R.)
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Portretul autorul hâtru-sever, 

cu panã de condeier
ºi fonfleuri la pãlãriefonfleuri 

Dr. Mihai POSADA

Născut la 25 octombrie 1945 în Aldești, județul Galați, Mihai 
Batog-Bujeniță este un scorpion zodiacal ce locuiește în „dulcele 
târg al Ieșilor”, deține cu mândrie gradul ostășesc de comandor de 
aviație (în retragere și rezervă), și se declară de profesiune 
strașnic pilot militar pe avioane de vânătoare supersonice, al 
Forțelor Aeriene ale Armatei Române, care a condus aeronave 
uriașe: „monștri din metal de mii de tone”, cum citim în volumul de 
„poeme ironice” Cântece de shomerie (2011). A absolvit în 1967 
Şcoala Superioară de Ofiţeri de Aviaţie Aurel Vlaicu (actual, 
Academia Forţelor Aeriene), în 1977 Academia de Înalte Studii 
Militare, dar și Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a 
Universității Apollonia din Iaşi, în 2013. Colaborează la importante 
reviste de cultură, de literatură, dar și la cele de umor, din țară și 
din: Israel, Statele Unite ale Americii, Canada, Anglia, Austria, 
Olanda, Belgia, Cipru, Spania, Australia. 

A susținut, anual, cicluri de conferințe (unele publicate), la: 
Fundaţia „Prietenii Iaşului”, la Uniunea Veteranilor de Război şi la 
Penitenciarul Iaşi, plus unele activităţi culturale la Comunitatea 
Evreilor din Iaşi, sau în cadrul programului „Scriitori în licee”, 
organizat de Biblioteca „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Este membru 
al: Uniunii Epigramiştilor din România, Uniunii Scriitorilor din 
România, Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români (ACSR), 
Societăţii Culturale „Junimea 90”, Asociaţiei Jurnaliştilor 
Profesionişti din România (cu legitimație). Îndeplinește funcția de președinte al: Asociaţiei Literare 
„PĂSTOREL”, Iaşi (pers. jur.); cenaclului: Academia Liberă „PĂSTOREL”, Iaşi; iar onorific, al Ligii Scriitorilor, 
Filiala Nord-Est România. Concomitent și pe acelea de: director al revistei BOOKLOOK, Iaşi; redactor-
coordonator la revista de cultură CRONICA din Iaşi; redactor-şef adjunct la revista de cultură: MERIDIAN 
CULTURAL ROMÂNESC – Vaslui; și nu în ultimul rând redactor-şef adjunct la revista de cultură RAPSODIA, 
patronată de Cercul Militar din Sibiu. 

Prezent într-o serie de antologii de proză, poezie, culegeri și dicționare de scriitori români, Mihai Batog-
Bujeniță este autorul a 34 de cărți publicate, numeroase studii și comunicări științifice și are în lucru alte două 
volume. Deține 106 PREMII LITERARE ŞI ŞTIINŢIFICE, INCLUSIV PREMIUL U.S.R. filiala Iaşi (dec 2007 şi 
oct 2014) pentru PROZĂ SCURTĂ (volumul: Feriţi linia, trec proşti fără oprire), iar în 2014 pentru ROMANUL: 
Bântuind prin paradis; DIPLOMA ŞI ORDINUL „CAVALER AL CETĂŢII” ÎN GRAD DE AMBASADOR – 
acordată în 2013 de Administraţia Proiectului: Cititor de proză-Republica Artelor-Dublin); MEDALIA DE 
ONOARE ŞI DIPLOMA DE „PRIETEN AL COMUNITĂŢILOR” – oferită de preşedintele Comunităţilor Evreieşti 
din România, Iaşi 25. 09. 2015. Toate datele biobibliografice provin din CV-ul primit de la autor, iar îndrăzneala 
de a scrie aceste rânduri despre un prozator de anvergura autorului fonfleurilor mi-a fost insuflată de 
redactorul-șef al RAPSODIEI, poetul Ioan Gligor Stopița, căruia îi sunt recunoscător și îi mulțumesc pentru 
încredere și onoare.

* * *
Din vasta operă a scriitorului Mihai Batog-Bujeniță am ales fonfleurile împrăștiate generos prin publicații 

literare, culturale, de umor și din toate la un loc, prin Țara întreagă și chiar dincolo de granițele sale politico-geo-
strategice. Aceste fonfleuri alcătuiesc un domeniu distinct, particular și original în măsura în care pot fi 
asimilate unei bogate și îndelungate tradiții în cultura universală și, nu mai puțin, în aceea românească: snoava 

DESPRE FONFLEURILE IRONISTULUI MIHAI BATOG-BUJENIȚĂ

graficã de Florin BUCIULEAC, Iaºi
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și anecdota populară precursoare, ironia romantică, sarcasmul avangardei, condensate de cele mai multe ori 
după rețeta „3 în 1”. 

Ce sunt însă fonfleurile? După umila noastră părere, ele pot fi considerate cronica însemnărilor despre cele 
văzute și auzite în direct, simțite pe propria piele, constatate, „rumegate” timp de o viață, o viață în plină 
desfășurare. Existența/evoluția fonfleurilor e una infinită, așa cum fără început și fără sfârșit sunt toate 
întâmplările și gândurile noastre… Formulate lapidar, ele sunt surorile maximelor din vechime și ale 
proverbelor populare. Nu putem omite contribuția la nivel instructiv și formativ pentru veacurile de generații 
viitoare, în domeniul observației lucide și a transpunerii umoristicomicosatirice a celor observate, a unor 
scriitori (re)cunoscuți ca „moraliști francezi”: Michel de Montaigne-Delecroix, Blaise Pascal, François al VI-lea, 
duce de La Rochefoucauld, prinț de Marcillac sau Jean de La Bruyère, dar aceștia pot părea un pic prea decisiv 
de serioși în formulările lor. Neapărat, pe poetul latin Juvenal însuși (pe numele de cetățean: Decimus Iunius 
Iuvenalis) – autorul unor texte intitulate printr-al doilea secol după Hristos chiar Satiræ, dar și pe colegii satirici 
ai acestuia în primul veac al erei creștine: etruscul Aulus Persius Flaccus sau anticul roman Gaius Petronius 
Arbiter. Apoi, pe londonezul Jerome Klapca Jerome, pe boemul ceh Jaroslav Haŝek, pe rușii Ilia Arnoldovici 
Freinzilberg și Evghenii Petrovici Kataev – cunoscuți drept Ilf și Petrov, pe evreul rus Șalom Aleihem – pe 
numele civil Solomon Nahumovici Rabinovici, iar la noi, tot fără pretenții de exhaustivitate, se cuvine să nu 
uităm de umorul neaoș al neîntrecutului humuleștean învățător-povestitor Ion Creangă, de Al. O. Teodoreanu 
zis «Păstorel», apoi nici de un „profesionist al umorului” (Marian Popa) de talia lui Geo Dumitrescu, ori calitatea 
de maestru ironist a marelui Marin Sorescu sau pe alocuri a lui Tudor Arghezi și fără a da uitării umorul 
autoironic al povestirilor evreiești de mare circulație în România, până pe la mijlocul veacului al douăzecilea, un 
exemplu de autor de primă mărime rămânând Ion Pribeagu – pe numele său adevărat Isac Lazarovici, 
odinioară textierul vestitului Constantin Tănase și, desigur, nici ironia altor prozatori români, de la: Damian 
Stănoiu, G. Brăescu (general în rezervă la 1918 – deci mai sunt scriitori rezerviști, pe lângă comandorul Mihai 
Batog-Bujeniță sau generalul-maior Radu Theodoru; ambii foști aviatori!), Nicuță Tănase, Radu Cosașu 
(Oscar Rohrlich), la: Cornel Udrea, Gheorghe Jurcă, Laurențiu Cerneț, Ion Râmbu, Ioan Groșan, Daniel 
Bănulescu, Cătălin Mihuleac; de asemenea se cuvine amintit aici comicul de calitate al dramaturgilor Vasile 
Alecsandri, I.L. Caragiale, Tudor Mușatescu, Valentin Silvestru (Marcel Moscovici) sau Ion Băieșu (Ion 
Mihalache) și mulți, mulți alții. Firește, rolul paideic, educativ, al scrierilor semnate de ironiștii tuturor timpurilor a 
fost și rămâne unul moral, ei fiind implicit moraliști în raport cu moravurile și năravurile eterne ale omului și cu 
cele mai apăsat manifestate în câte o epocă anume a devenirii speciei. În concluzie, printre cei mai numeroși 
ironiști s-ar număra autorii evrei, scriitori în diferite limbi ale Pământului, cultivând un gust special pentru 
tratarea în răspăr satirico-educativ a celor mai serioase stări de lucruri, mentalități și convingeri generale. Ceea 
ce azi numim: „a face haz de necaz”. În cazul nostru, cu deosebit talent literar. Dacă, potrivit Marinei Tzvetaeva, 
„Vse poeti jidi”/”Toți poeții sunt evrei”, iar versul din 1924 al poetei născute la Moscova în 1892 și sinucisă din 
disperare în 1941, la Ielabuga în Tatarstan, avea să fie preluat ca motto, la 1961, într-un poem al lui Paul Celan, 
putem spera că ironiștii au împreună ceva împrumutat din zeflemeaua superioară evreiască specifică. Nu e 
străin de contaminare nici Camil Petrescu, autor al „poeziei portret a României”, cum o numește azi publicația 
COTIDIANUL: Zeflemeaua, cu mottoul: „Românii e deștepți!”, text scris probabil prin anii '50 ai veacului trecut 
și rămas actual până recent, când ar fi fost găsit în arhive. 

Printr-un motto așezat în fruntea propriului curriculum vitæ, autorul se auto-portretizează de-a dreptul în stil 
fonflematic: „Ludic din fire, lucid de nevoie!”.

Revenind la fonfleurile scriitorului ieșean, am putea să ne apropiem de conținutul lor urmărind caracteristica 
abordării stilistice, fără a ne lăsa intimidați de scurtimea epică a fiecărui fonfleu în sine, vorbind astfel despre 
pamfletul sarcastic, umorul negru, comicul debordant, umorul satiric sau chiar de paradoxul ironic. Specialiștii 
au sesizat deja, între calitățile prozei lui Mihai Batog-Bujeniță: „un neverosimil dar al umorului grotesc şi un 
aiuritor simţ al fabulosului derizoriu” (Zoltan Terner, Tel Aviv); „Mihai Batog-Bujeniţă deţine secretul 
zâmbetului, ştie că o proză umoristică nu trebuie să stârnească hohotul gros, anatomic, proza umoristică este 
un exerciţiu de inteligenţă în care sunt interesaţi atât scriitorul, cât şi cititorul” (Cornel Udrea); „Din păcate, la 
final, constaţi că ai râs cu râsul altuia, că hohotele purtau în ele un car de amărăciune” (Valeriu Stancu); 
„Autorul este astăzi poate că umoristul cel mai prolific, având la activ în ultimii 15 ani cam 20 de volume, mai 
ales proză scurtă şi romane” (Dr. Mihai Neagu-Basarab, Freiburg, prin 2006); sau: „plin de sarcasm şi umor, 
o veritabilă radiografie a societăţii româneşti contemporane…” (Roni Căciularu, Israel) și multe multe altele, 
despre caracteristicile distinctive ale prozei scrise de Mihai Batog-Bujeniță.

Ne vom rezuma doar a încerca, în ciuda dificultății date de vastitatea abordărilor auctoriale, o categorisire a 
fonfleurilor pe căprării tematice, întru o mai judicioasă caracterizare a acestui gen particular de apoftegme cu 
simțul umorului care privesc tot ce se vede și ce nu se vede direct, de jur-împrejurul nostru. Când vizează 
relația cu divinitatea, unele fonfleuri sună nietzscheean, altele de-a dreptul voltairian: „Dumnezeu vorbeşte 
întotdeauna cu noi. Inutil! Niciodată nu ne spune când vom câştiga la loto”; „Sfântul Francisc de Assisi, Sfântul 
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Paisie, Prorocul Daniel şi alţii vorbeau cu animalele. Eu fac exact acelaşi lucru în fiecare zi şi nu mă bagă 
nimeni în seamă. Nu mai este credinţă în ziua de azi”. Când, aidoma tânărului timișorean Goran Mrakić, 
sesizează că „Bunele relații de vecinătate au degenerat în adevărate boli venerice”, M.B.-B. se formulează 
mult mai intransigent: „Doar monumentele funerare fac, de cele mai multe ori, diferenţa dintre oameni”; 
„Punctul de vedere al lunetistului era o linie de ochire”; „Soacra este o poamă acră, iar fiică-sa doar o poamă”; 
„Formând un triunghi amoros cu două capete pătrate ajunsese într-un cerc vicios”; „Şeful pare bătut în cuie, 
deşi este doar bătut în cap”; „Soţia şi soacra îl asupreau cumplit, însă el se răscula susţinut ferm de o vecină”; 
„Iubirea îl schimbă pe om. Mai ales iubirea de sine”; „Mi-am câştigat, democratic, dreptul la nuditate şi am 
pierdut, la fel, dreptul la intimitate…”; „Hotel, motel, bordel… Să fie doar o coincidenţă?”; „Nu luaţi masa cu un 
insipid. Până şi cele mai savuroase preparate îşi vor pierde gustul”. Când, utilizează cu istețime polisemia în 
bună conviețuire lingvistică cu expresia populară, alte fonfleuri surprind cititorul prin ineditul lor insolit, 
reabilitând calamburul „Clopotarul era surd toacă”; „Fiind scos din pepeni avea diabet zaharat”; „Fiind dus cu 
sorcova, plecase cu pluta”; „Eşti într-o ureche! Soţia lui Grigore Ureche către ibovnicul său”. Cele mai multe, 
firește la fel de greu clasificabile cum sunt toate celelalte, ar constitui o panoplie de săgeți ale ironiei/autoironiei 
cu adresă precisă: „Unii scriu cărţi de bucate, alţii bucăţi de carte”; „Omul inteligent are îndoieli, prostul are 
convingeri. Câştigă prostul!”; „M-am gândit mult, am vorbit frumos şi am reuşit să nu spun nimic”; „Nu băutura l-
a doborât, ci invers! A pus la pământ sute de butoaie, damigene şi sticle. N-a fost uşor, dar a învins, mai 
mereu!”; „Diferenţa între abdomen şi burtă este de numai câţiva ani”; „Se vindea pe trei parale, deşi nu făcea 
nici doi bani”. 

Când filosofia imanentă fonfleurilor vizează istoria mai veche sau mai recentă, sarcasmul și ironia sunt 
neiertătoare: „Ce istorie frumoasă am fi avut, dacă vestitul Paris întâlnea familia Nicolae şi Elena Ceauşescu!”; 
„Marele voievod avea 159 cm înălţime”; „Guvernul din umbră este bun vara, celălalt iarna, că te arde”; 
„Importanţa conceptului de libertate este dată de gratii”; „Ca să fii perfect dezinformat ai cea mai la îndemână 
cale: ştirile din media”; „Dacă vrei să mă cumperi, întâi vinde-mă. Doar aşa vei afla preţul corect!”; „Miracolul 
reţelelor de socializare: Aici îşi pierd minţile şi cei care nu au aşa ceva”; „Perspective stranii: Uneori, dacă 
priveşti oamenii consideraţi mari de aproape îţi dai seama cât de mici sunt”; „Senzaţional! A fost descoperit 
Guvernul Mondial! Se ascundea sub numele de Made in China!”; „Conceptul de taler cu două feţe aplicat 
trădătorilor nu merge la politicieni. Pentru ei cubul ar fi soluţia optimă”. 

Cu fonfleurile care se constituie în constatări ale existenței ca atare, surprindem chiar o tandrețe a umorului 
practicat de Mihai Batog-Bujeniță: „O vreme facem ménage à trois, apoi manger dans trois”; „Prin comparaţie 
cu noi, bărbaţii, femeile sunt total ilogice. Aceasta este şi cauza pentru care atunci când rostesc ceva, noi 
executăm fără crâcnire”; „Vrei să fii bogat, plin de succes, să ai aventuri şi să primeşti daruri de toate felurile? 
Citeşte-ţi zilnic horoscopul!”; „Cumpăraţi numai gonflabile fabricate în luna august. Nativele din zodia leului 
sunt foarte temperamentale!”; „Mulţumiţi femeilor care v-au refuzat! Aţi scăpat onorabil dintr-o mulţime de 
necazuri”; „Nu mă tem de moarte, fiindcă de peste şaptezeci de ani mă antrenez, murind în fiecare zi câte 
puţin”; „O carte posibil bună = cincizeci de lei, o vodcă sigur bună = zece lei! Alegeţi!”.

Cu siguranță, mai avem alte și alte categorisiri posibile, dar ne oprim deocamdată aici, cu speranța că vom 
descoperi, într-o bună zi, fonfleurile ambalate editorial în volum. Ar merita. 

Fonfleurile vin, cum spuneam, în descendența unei glorioase literaturi de gen autohtone, din care ne 
amintim, cu reverență, de poezia Satiră. Duhului meu, de Grigore Alexandrescu, la 1840; «Scrisoarea IX» 
intitulată Fiziologia provințialului, de Costache Negruzzi, la 1880; urmată de proza Fiziologia 
provincialului în Iași, de Mihail Kogălniceanu, la 1884 și de comedia de moravuri a lui Tudor Arghezi, Doi 
vecini, transpusă de Geo Saizescu pe peliculă de celuloid, la 1959. Sau de aiurea: Măgarul de aur al lui 
Apuleius într-al doilea secol, Il decamerone al lui Boccaccio la 1470 sau La vie très horrifique du grand 
Gargantua, père de Pantagruel a lui Rabelais la 1534, ca să nu mai pomenim pildele lui Esop cel născut în 
Nessebarul de astăzi al bulgarilor, vechi de peste 2.500 de ani… Ceea ce identifică modalitatea de expresie a 
fonfleurilor cu literatura ca mod de viață este permanenta legătură necesară și suficientă între acuitatea 
observației și subtilitatea expresiei. Cuceritoare sunt verva, calitatea și cantitatea, uriașe toate, ale expresiei 
ironice, umoristice, sarcastice până la grotesc, adică valoarea lor fabulos literară. Ele aparțin categoric 
literaturii nonficționale. Sunt de-acum, dimpotrivă, dintre cele mai realiste scrieri ale timpurilor. Din gâlceava 
ironistului cu lumea, ies cu toții în câștig: autor, cititori, comentatori, degustători și cunoscători. Rămășagul pe 
care scriitorul Mihai Batog-Bujeniță îl face cu umorul se înscrie în „homericul râs” al generațiilor lucide în 
reflectarea ales empatică, autoironică a realităților și este, dincolo de orice îndoială, un pariu câștigat.

Mărţișor 2020 Sibiu-pe-Cibin
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Vlad SCUTELNICU

! dă-ți un răspuns

te privesc îngăduitor dar nu te înțeleg
scoți as-ul din mânecă fără să fii văzut

ai chintă roială sau ce vrei tu
când dorești 

cu toate acestea te plângi că
nu ai noroc

eu, cel care vrăjește zarurile
ca pe o morișcă de oprit timpul

soarele și gândurile
te bat prietenește pe umăr întrebându-te

:? la ce înălțime ai fi dispus 
să joci

! și la zece mii de metri deasupra pământului
exclami nepăsător, chiar îngâmfat

? cu parașută ori fără, te provoc eu

? are vreo importanță… scapi tu printre dinți
amestecând plictisit cele
cincizecișidouă de cărți 

ca pe cele cincizecișidouă de săptămâni
ale anului care oricum și oricînd ies

așa cum dorești tu

!? …știu și eu…meditez gânditor
privindu-mi cu milă prietenul

? dacă ai fi prins că 
trișezi

ți-ar fi totuna
să fii aruncat pe geam de la zece mii de metri

ori de la parter…

nostalgie 

nepăsător
cândva te odihneai sub umbra frunzei

de măr din grădinile edenului
atunci totul se număra în fructe și fericire

de
pe frunza pe sub care ai trecut astăzi

mâine va cânta toamna

o urmă în spatele tău

e o noapte senină și calmă
cu lună plină pe drumul ei

și stele puhoi cum doar în vis se întâmplă

te rog să privești atent și
să-mi spui

:? vezi tu urma lunii pe cer

tu mesteci în cana cu ceai
apoi sorbi îngândurat lichidul aromat

din care ai scos lingurița
ce nu a lăsat nicio urmă în el

mai târziu căptușit de orgolii
te petreci pe stradă fluierând prin 

noaptea senină un cântec ce
se va pierde ușor și neștiut ca un

! este
o urmă în spatele tău 

! ce zi minunată

ai scăpat printre degete cana albă
de porțelan chinezesc și s-a spart

nu pune mâna pe mătură
nu îndepărta de pe gresia bucătăriei deocamdată

cioburile
aduc noroc lasă-le așa

mai lasă-le cinci-zece minute
o zi

două
trei

astăzi soarele a înviat trei boboci
de trandafir

! ooo, ce zi minunată 
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Iubita mea

Am găsit-o răvășită,
întinsă la o margine de pat

Cu foile în ochi, sub veioza ce pâlpâia
își dezvăluia silueta măruntă.

Mirosea încă a proaspăt
A ramură de copac
și foșnet de frunze

Cu spatele arcuit, arăta perfect,
Ziceai că e ca din reviste

Atât de frumoasă era. 
Cu brațele întinse, parcă mă aștepta să o mângâi 

și să o ridic.
Sub platoșa lustrei,
Zâmbind ca o literă,

Sărutându-mă ca pe o poezie,
Jelindu-mă ca pe un buchinist 

M-a strâns în braţe și 
Mi-a declarat iubire veșnică.

Cu un sărut timid, i-am promis că nu o voi trăda 
niciodată

Că o să fac tot ce e posibil să nu mai sufere
Să nu mai fie niciodată abandonată…

…decât în pauzele dintre două vieți!
E cartea ce tocmai o citiți în acest moment!
în acel moment doar că nu era îmbrăcată. 

Coperțile îi erau deja apretate, 
Așteptau doar să se întindă 

Pe sânii pietroși
și silueta de viespe

Ale poeziilor ce o conțin. 
în stare de excitare maximă!

Să trăiești, iubita mea, cartea! și tu, cititorule! 

Cristinel POPA

și îți sunt recunoscător 
Că m-ai învățat să îndur
și mă faci să mă simt viu
Cu roșu în inimă
cu urmele vieților împărțite
și cu rămășițele bătăliilor apuse
Mă înfățișez în fața-ți
și mă transform în statuia unei bune intenții. 
Pentru tot ce mă doare și sufăr
Sunt bucuros
și-ți închin povestea aceasta, 
ca o poveste a poveștilor.

Pentru tot ce mă doare

Pentru tot ce mă doare 
și mă face să sufăr
Pentru ceea ce simt
înăuntrul flăcării,
înafara aerului
și a soarelui
Pentru tot ce e rău,
și e bine
și cald
și e ploaie
și sună
și cântă
și e tropot de Lună
și e șipot de ape
și e strungă de aur
Pentru gândurile negre
și vaietul aerului
Pentru tine, 
Pentru voi
Pentru lună 
și stele
și crimă
și lege
și sânge
și moarte
Adie-ți Doamne mila 
și apropie-mi flacăra
Arde-mi gândul rău și 
înălțimea umbrii să mi-o măsori 
Cu paloșul,
Glasul fricii 
Fă-l să înghețe. 
Pentru toate acestea
Primesc Doamne în inimă
Un gând
și o suliță.
Pentru suferința dăruită
îți sărut mâinile
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cu palele înțepenite, pline de praf
Totuși, pentru o bună stare de sănătate, 
stăpânul o unge cu ulei
îi mângâie freza
îi vorbește frumos, epitetele nelipsind cu siguranță
… însă aventurile de noapte, astea îi pot dăuna
Am pândit-o pe geam într-o seară
își făcuse bagajul, se rotise un pic din cauza 
suportului slăbit,
La lăsarea serii 
țup, n-am mai văzut-o,
A apărut doar la răsăritul lunii
Cu palele crăcănate
Rujată și parfumată, de la frunzele de brad
Avea câțiva fulgi pe obraz
Tocmai ce servise pisica un porumbel! 
Ea a asistat impasibilă la măcel. 
Către dimineața, după atâta distracție, a adormit
Vântul o lăsase în pace!
După ani și ani, i-a slăbit vederea
Brațele s-au crăpat, 
Dar frunzele verzi ale palelor încă sunt vânjoase
Ca să-i ridic morala, i-am dat un sfat.
De atunci, bătrâna îmbrăcată în elice și pale nu mai 
fuge noaptea prin vecini!
O să-i aduc un consort
îi voi așeza bot în bot pe gard. 
Iar la nunta lor le voi angaja drept cavaleri de 
onoare:
bradul de la Revelion, replantat în chiar fața 
serenissimei sale, frumoasa morișcă
Iar domnișor de onoare va fi noul cais,
Plantat lângă bicicletă
Nași îi vor fi, ca de obicei
Cerul. 
Luna
Oamenii
Soarele. Viața. 
Svuuur, iubita mea!
Să trăiești o infinitate și o rotație!
Svuuur…
A ucis-o, din păcate, vântul! 

Morișca

Dacă se umflă puțin în pale
Imediat e pusă la punct:

Svuurr, țipă vântul, trăgând-o într-o parte și alta,
Potolește-te!

E galbenă, colorată, 
O vezi din avion 

De treci grăbit pe cerul Iașiului,
Ochii îi sunt roșii de la atâtea săruturi 

Fie zi, fie noapte, ea e la datorie
Umbra ei vine dinspre luna

Se prelinge în geam,
împinsă de vânt

Intră în casă,
După câte o aventură nocturnă

Parc-ar fi umbra Doamnei cu coasa
în zilele obișnuite toarce mărunt, obosită

în cele caniculare a șomat liniștită
Doar picurii de ploaie ce i-au mișcat un pic brațele

Metabolismul îi înțepenise
Muncă, muncă, prestaţie în fata copacilor, lângă 

gard, de față cu câinii și găinile
E obositor să saluți fiecare nou sosit

După câte o rafală de vânt
Uite, a sosit stăpânul casei!

Să trăiți!
Tocmai ce ațipisem, zice ea

și bura de vânt s-a simțit încă
Din cântecul frunzelor caisului…

Muncește, muncește
Zi și noapte

Dar v-ați gândit cu ce se hrănește când și când o 
morișcă?

Furtuna pe stomacul gol e contraindicată
Ploaia cu picurii mari, de asemenea, înțepenește 

palele
și apoi strănută, mornăind într-o parte

Razele de soare – dimineața pe stomacul gol
Nu aduc aportul de energie necesar 

Canicula, canicula se lasă uneori cu alergie
Prea rămâne într-o stare de letargie 

și ar putea să se îngrașe, 

ÎNSINGURARE · ELENY PENDEFUNDA
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Scufundări în Cer

Tu, gând înnobilat cu litere de vis, 
reinventează-mă ca să dispar din astă 

lume plină de oglinzi
și trece-mă dintr'al trezirii drum 

pe calea adormirii 
să nu mai simt ce sunt 

și să mă mint!

Răstălmăcește'mi răsturnarea 
imensității unei lumi ce nu'i,
ce s'ar da crezării

ca un tărâm de somn!

Vai, gândule, ce te-am pierdut când dorm, 
n'ai să revii decât în întuneric, 
în bezna de-adevăr, 
în claritatea lunii iluminând divinul

în mintea mea de om.
 
Ce's eu și nu's, un alter dominat 

în fulgere, emoții și simțiri 
uitate dintr'un viitor indus.

Nimic din mine. Tu.
Miroslava, 24 februarie 2020

Stress

Am asistat, fără să vreau, la o scenă.
Fără să vreau.

Doi îndrăgostiți se certau, Doamne, 
chiar se certau

și ce cuvinte-au spus, nu pot
să reproduc. Erau cuvinte

pe care niciun om nu le-ar fi spus
dac'ar avea puțină minte.

Am asistat, fără să vreau, la descărcări 
adunate'n întuneric

Liviu PENDEFUNDA ale viselor în taină prinse 
de-un geometru sferic

lipsit de înțeles, ce ispitește totul
în adevărul altui drum ales.

Astfel, fără să vreau, am nimerit 
apocalipsul la debut supranumit 

și stress.
Miroslava, 1 martie 2020

Acvariul 

Ah, Doamne Isuse, de ce
am visat că mă trezesc
în mână c'un rozariu,

deși știu c'am adormit, așa e!,
după un ciclu venerat 

întru iubire?

De fapt:
sunt sigur că's treaz acum în vis
doar apparent într'o neștire
prin micile planete'nșiruite

din rozariu, mi's
un pelegrin trecând spirala

clopotului închinat
unui etern acvariu.

Miroslava, 3 martie 2020

Poarta luminii: tu 
singurului meu sprijin

Lumea'i permanent deschisă 
spre lumină

și teamă mi'i că știi doar tu.

M'ai înțeles pe calea sinelui 
și ai știut:

doar ochii tăi străpuns-au
și pământul. Nu

mai puteam din clopote opri
din adevăr strălucitorul câmp.

Amestecul din aer, apă și de tină 
dispare'n foc topit și crud
să împlinească'n spirit vânt
ce-alintă sufletul

ales în a gândi
taina atunci când
lumea'i permanent deschisă 

spre lumină.
Miroslava, 5 martie 2020
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Syrinx
În mitologia greacă clasică, Syrinx (Σύριγξ) a fost o nimfă, adeptă a zeiței Artemis, cunoscută pentru 

castitatea ei. Urmărită de zeul Pan care o dorea, a alergat pe marginea râului și a cerut ajutor de la nimfele 
râului. Drept răspuns, a fost transformată într'o trestie, al cărei sunet a izvorât obsedant când respirația 
frustrată a zeului s'a slobozit peste ea. Pan a tăiat trestiile realizând un instrument de suflat, modelând astfel 
primul nai, care era cunoscut pe atunci sub numele de syrinx. 

– Iartă-mă, bunicule, dar abia îmi spuseseși despre participarea ta la o întâlnire secretă a misterelor lui Pan. 
Și acum vrei să ne spui că apetitul său pentru tinerele atât de frumoase încât nu le putea rezista s-a petrecut cu 
mult timp în urmă, încât deja a devenit o legendă? Aici, lângă oracolul de la Dodona, tu taci de parcă ți-ar fi frică 
de ceva! Care'i adevărul?

– Frumosul macedonean, a cărui vârstă nu i-o arăta trecerea timpului în pletele'i albe, se ridică o clipă de pe 
buturuga din poiana unde își petrecea de multe ori serile în compania nepoților și, cu mâinile în șold, continuă 
să răspundă întrebărilor care curgeau în mod obișnuit la încheierea legendelor povestite…

– În ciuda a tot ce se spune, Pan e un zeu plin de har, a cărui înțelepciune este de netăgăduit, trăiește și ni se 
înfățișează de fiecare dată când îi invocăm prezența în templul din Teba. E un spirit dansând ca un mim, 
sugerând antiteza doctrinară dintre Hermes și Dionysos, însoțit mereu de kabiri. Inițiații i se subordonează 
relevând fragmente interpretative din misterele altor zei. Sacralitatea lor m'a atins din ce în ce mai mult, de re– 
petate ori uitând de mine, identificându-mă cu zeii.

– Și, totuși, bunicule, de ce eviți să ne povestești despre aventurile amoroase ale acestui împătimit iubăreț și 
dorul lui de aventuri?

Tăcerea se așternuse din nou în mireasma florilor din pădure. Greierii nu încetaseră să acompanieze susurul 
unui izvor cu apă rece din care, în pumnii lor, copiii dar și adulții se răcoreau cu stropii limpezi de viață. Era 
timpul când ielele și ființele fermecate din poiana atât de des utilizată pentru dansul nocturn al fecioarelor zâne 
urmau să se strecoare pe lângă zidurile vechiului lăcaș.

De multe ori, ascunși după tufele de oleandru, tinerii urmăreau dansul însoțit de un ritm magic al cântului divin 
și cu greu se abțineau să nu intre în hora lor.

– Bunicule, taci mereu când te întrebăm despre Pan, despre naiul lui conceput din trupurile minunatelor 
nimfe ale apelor transformate în trestii. Știm că mai avem puțin până să împlinim vârsta când vei putea să ne 
duci și pe noi la templul în care să jurăm păstrarea secretelor acelui cult pe care ni'l închipuim dătător de 
cunoaștere și apropiere de lumea zeilor.

– Nu știți nimic. Tot ce vă spun pare legendă, un mit și astfel adevărurile se transpun prin trecerea anilor. Când 
veți fi admiși în sanctuar și veți uita de poveștile cu Apollon și Artemis, veți trece prin etapa spiritului și frumuseții 
lui Hermes și Afroditei… abia apoi veți înțelege ordinul kabirilor, ca un tărâm intermediar prin spectacolele 
oferite de ei, iar școlarizarea pe care o veți urma vă va trimite în întunericul orfeic, pentru că structura deservită 
de ierarhia acelor Tholos, asociați cu consorții zeițelor, vă va conduce spre îndeplinirea probelor…

Acum, înserarea distingea între umbre fețele mirate și din ce în ce mai curioase ale tinerilor:
Kabirii dionysiaci sunt și cei despre care ne povestești uneori? Mitos și Krateia și puiul lor, Pratolaos, sunt ei 

oameni ca și noi? Și, de fapt, ce ne poate aduce inițierea pentru viață?
Peste mințile lor confuze, o lumină străbătu poiana ca un roi de licurici, semnalând că oamenii trebuiau să 

părăsească locul sacru unde deja începuse să prindă formă un altar uriaș dintr'o substanță care iriza nuanțe 
străvezii de alabastru și devenea cu fiecare clipă o solidă întruchipare de cristal înlănțuit de zeci de lumini ce'l 
înconjurau îmbrăcând într'o ceață lăptoasă, doar aparent opacă spațiul imensului platou dintre vârfurile 
munților.

*
– Cât am dormit, bunicule?, întrebară în cor, abia treziți de razele bunului soare în acea dimineață în care 

visele se stinseseră precum imaginile valurilor înspumate ale mării, neștiind căror ape aparținea spuma 
strecurată între vârfurile și văile lichidului zbuciumat. De ce n'am plecat acasă și-am adormit, recunoaștem că 
bine, pe patul de frunze al poienii? 

– Vă povesteam despre Pan când a trecut o boare a lui Morfeu. Vă amintiți, în Pind, timpul stătea pe loc și 
picurarii trăiau în armonie cu oile și pășunile lor. Pan cânta o muzică hipnotică din syrinx, naiul său cu șapte 
tuburi de diferite lungimi, o muzică dulce, suavă, preluată de mulți dintre aezi. Ceea ce nu știe lumea e că 
melodiile sale cuprind un cod tainic și mesaje simbolice.

– Dar nu ne amintim, bunicule, cine spuneai că e acest Pan?
– Păzitorii Templului vor duce misterele lui departe, ei vor fi adevărații Templieri. Și totul pornește de aici, 

dintre noi, fără timp, dar din pădurile și pășunile noastre. Pan locuiește în peșteri și hălăduiește văile și munții. 
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Fără a gândi altfel, decât cu bucurie și optimism, el este zeul fertilității și al plăcerilor sexuale, adesea dansând 
un ritual cu nimfele și picurărițele.

– Nu mă întrebați de câte ori am avut ajutorul său în bezna nopții, în pădurile înfricoșătoare, bântuite de 
demoni, dar proștii au considerat că el ar determina panică. Oare, nu înțelegeți de unde derivă cuvântul pan-
ică? De la teama pe care o înfrângi asemuindu'l cu răul. Dar eu m'am delectat întotdeauna cu spiritul său 
natural plin de darul cuvântului magic. Secretele misterelor le veți înțelege într'o zi. Ficțiunea și fantezia se vor 
releva în gândirea unor mari scriitori, în Narnia lui Lewis sau Tărâmul de Mijloc al lui Tolkien, ca o reflectare a 
idealurilor templiere. Așa încât Pan este un simbol al Universului, o personificare a naturii, o reprezentare a 
întregului, a toate și a tot ce există, a tuturor zeilor, bunătatea întruchipată (în ciuda faptului că e imaginat cu 
coarne și picioare de țap).

Înmărmuriți, tinerii începură a se uita cu alți ochi la bunicul lor, razele soarelui jucând o aură în pletele sale 
albite de timp.

– Deci, și tu, bunicule, ai călătorit în diferite vremi prin această poartă de care ne amintești uneori, de parcă ai 
cunoaște-o!?

Cântecul nimfei Syrinx izvorând din sufletul naiului lui Pan e Cuvântul de Ordine prin care eu, ca templier, am 
trecut poarta extradimensională a infinitului. Și nu o dată. Noi, inițiații, venim și plecăm prin acest portal însoțiți 
de cântul magic, fotonic, al lui Pan.

ÎNSINGURARE · ELENY PENDEFUNDA



105

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M

Unul dintre cei mai mari poeţi pe care i-a avut România, a murit în condiţii neelucidate încă, în urma unui linşaj 
mediatic. Pe 29 ianuarie 2008, cei de la NewsIn au fost primii care au intoxicat presa cu informaţii calomnioase, 
precum că Cezar Ivănescu ar fi primit Decizie emisă de CNSAS, de fost colaborator al Securităţii.

Amintesc că poetul Cezar Ivănescu a concurat cu Nicolae Manolescu la funcţia de Preşedinte al Uniunii 
Scriitorilor din România.

În ziua intoxicării presei cu informaţii false, Nicolae Manolescu şi Mircea Dinescu se aflau la Paris. Mircea 
Dinescu a declarat de la Paris: „Nu am văzut dosarul, nu am votat, dar să răspundă, că a fost informator al 
Securităţii”. Pe bună dreptate, Cezar Ivănescu se întreba: „De unde ştie Mircea Dinescu că am fost informator, 
dacă nu mi-a văzut dosarul?”

Pe 31 ianuarie 2008, apare ştirea în presă că CNSAS a funcţionat neconstituţional, pe toată perioada, de la 
înfiinţare. Astfel au declarat cei de la Curtea Constituţională.

Vineri, 1 februarie 2008, la emisiunea de pe Realitatea TV a lui Stelian Tănase, Mircea Dinescu a declarat în 
direct despre Cezar Ivănescu că „a fost securist şi a semnat angajament în 1961 cu Securitatea”. Cum ar fi fost 
posibilă o colaborare cu Securitatea, în timp ce poetul Cezar Ivănescu a fost dat în consemn la Antitero şi 
Direcţia a 5-a, considerat periculos pentru vechiul regim comunist? 

În cotidianul israelian de limbă română „Viaţa Noastră”, din 4 februarie 2008, a apărut următoarea ştire: 
„După ce o viaţă a fost terorizat şi hăituit de Securitatea românească, poetul Cezar Ivănescu se vede la 
această vârstă (67) acuzat de Mircea Dinescu, membru în Colegiul CNSAS, că a fost informator al Securităţii, 
fără să existe nici o hârtie oficială în această privinţă, nici o consultare a dosarului… Este pur şi simplu o 
calomnie strecurată prin presa din România pentru a încerca un linşaj mediatic. A protestat pe toate căile şi, 
începând de azi, 04.02. 2008, orele 12,00, la Uniunea Scriitorilor din România, Bucureşti, Calea Victoriei nr.15, 
în Sala cu oglinzi, va declara greva foamei. A anunţat şi pe Preşedintele României în această privinţă”.

În ziua de 6 februarie 2008, Cezar Ivănescu a fost invitat la emisiunea NAŞUL, B1 TV, unde a răspuns 
provocărilor în mod calm şi cu adevăr. În această emisiune, Cezar Ivănescu afirmă în direct: „NewsIn, ei sunt 
primii care au infestat toată presa cu această informaţie şi apoi ziarele aferente.

Ştirea s-a difuzat năvalnic peste tot, a fost preluată de toată presa şi aşa mai departe. Am fost supus timp de o 
săptămână unei încercări de linşaj mediatic… Că sursa din CNSAS, eu am spus că ar fi Mircea Dinescu care 
mă urăşte cumplit, că l-am incriminat în cartea despre Preda, dar şi în numeroase alte texte…”.

T.R.

Cezar
Ivănescu

06.08.1941 · Bârlad – 24.04.2008 · Bucureºti LA 79 DE ANI DE LA NAªTERE!

Poetul

„Dar legea ni-i deșartă și străină când
viața-n noi cu greu se mai anină”.

(Nicolae Labiș)
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Spre finalul emisiunii a declarat: „… mulţi oameni politici au fost tranşanţi în a lua atitudine în acest moment 

faţă de persoana mea, nu au ezitat nici o clipă. Culmea e că din breasla noastră, dintre literaţii noştri, dintre care 
unii îmi sunt datori în eternitate, ei s-au clătinat. Am o scârbă şi o stare de greaţă apropo de aceşti oameni cum 
nu vă închipuiţi”.

Pe 21 aprilie 2008, la insistenţele unei rude mai îndepărtate, din Bacău, poetul Cezar Ivănescu s-a internat în 
Clinica privată „Vasile Palade” din Bacău pentru o banală intervenţie chirurgicală.

Pe 22 aprilie 2008, chiar directorul clinicii, medicul chirurg Vasile Palade i-a făcut intervenţia chirurgicală (cu 
semn de întrebare), după o anestezie generală. Se pare că pe fondul unui organism slăbit din cauza defăimării 
în presă (slăbise aproximativ 20 de kilograme) şi din cauza nerespectării unor condiţii medicale, poetul n-a 
rezistat acestei intervenţii.

Pe 23 aprilie era transferat la Spitalul de Urgenţă Bacău, unde în timp de cca 24 de ore nu i se făcuse niciun 
control pentru a se vedea cauza înrăutăţirii sănătăţii.

Pe 24 aprilie 2008 s-a hotărât transferul cu elicopterul SMURD la Bucureşti, care şi acesta a venit cu patru ore 
întârziere. Seara, după ora şase, poetul Cezar Ivănescu a murit la Spitalul de Urgenţă Floreasca, Bucureşti, 
unde se constatase un diagnostic diferit faţă de cel pus la Bacău. 

„Cezar Ivănescu a deschis, atât cât a putut, uşile către toţi cei ce arătau talent, dedicaţie şi pasiune, indiferent 
de stil, voce lirică şi timbru de intonaţie estetică. Prin „Numele Poetului” care a făcut să existe sute şi poate mii 
de scriitori, mai importanţi ori mai mărunţi de pe la noi, opera lui de mentor şi de îndrumător şi-a găsit expresia 
cea mai potrivită. Era, de fapt, expresia unui om liber”.(„Cezar Ivănescu – un biruitor” de Artur Sivestri, 
fragment).

Poetul, intuind că moartea-i va fi aproape şi timpul nefiind de partea sa, şi-a lăsat toate mărturiile înregistrate 
pe casete audio şi, printre acestea, ne roagă pe noi, cei apropiaţi (pe fiica sa, Clara Aruştei şi prietenii) care am 
fost de partea adevărului, să-i apărăm numele şi opera. 

https://www.youtube.com/watch?v=mUm_oL57QNU&feature=related 

• * •
Astăzi, 6 august 2020, se împlinesc 79 de ani de la nașterea poetului Cezar Ivănescu (1941, Bârlad – 24 

aprilie 2008, București). Am avut onoarea să-l cunosc la Iași, în anul 1980 şi am rămas în relaţii de prietenie și 
colaborare până la final. În memoria sa redau mai jos un interviu de Dincolo:

Lucreţia Berzintu: Dragă Domnule Cezar Ivănescu, relatați-ne, vă rog, cum a început conflictul cu Mircea 
Dinescu?

Cezar Ivănescu: Mircea Dinescu a intrat în literatură ca un discipol al meu, chiar titlul primului său volum de 
versuri, „Elegii de cînd eram mai tînăr”, preia un vers din poemul meu, Amintirea Paradisului, „Cînd eram 
mai tînăr şi la trup curat…”. În continuare se poate citi răspunsul la această întrebare pe Blogul meu pe care 
l-a făcut fiica mea, Clara Aruştei, după plecarea mea Dincolo: 

http://cezar-ivanescu.blogspot.com/2009/03/cezar-ivanescu-aprilie-2...
LB: Oare, istoria se repetă ca în „Timpul asasinilor”?
CI: Această carte, „Timpul asasinilor, Documente şi mărturii despre viaţa, moartea şi transfigurarea lui 

Nicolae Labiş”…, explică unele lucruri prezente… Amintiţi-vă noaptea de 14 spre 15 iunie 1990 când 
stăteam cu luminile aprinse şi priveam din spatele uşilor, din spatele geamurilor, să apară minerii beznei să 
ne omoare soţiile şi copiii, după ce ne omorâseră pe noi cu ciomegele, o noapte întreagă… Ar putea fi o 
sugestie… Dar noi suntem încă în viaţă… Şi pentru morţi cine vorbeşte?… ah, da, s-a convenit să 
vorbească asasinii lor, cine ştie mai bine ca ei cum i-au omorât? Tot ei or să le facă şi albumele… şi, suflete, 
pentru acei din noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989, pentru fata împuşcată în ceafă pe Batiştei căreia i 
se vedea glonţul ieşindu-i prin frunte?, tot ei, suflete, tot ei…

„Dar legea ni-i deşartă şi străină
Când viaţa-n noi cu greu se mai anină,
Iar datina şi mila sunt deşarte
Când soru-mea-i flămândă, bolnavă şi pe moarte…”

LB: Ce este traumatomanţia?
CI: „Traumatomanţie” se cheamă artă, este o manţie de origine turcească se pare… este o manţie care te 

ajută să prevezi viitorul după natura rănilor primite… Am făcut o aluzie la această iniţiere a mea într-un mai 
vechi poem, Jeu d`Amour (Joc din Baad) şi, urmărind această artă, mă voi expune continuu ca un 
demonizat până la sfârşitul vieţii mele… Alice Botez, după ce mi-a citit cărţile, mi-a spus că e evidentă în ele 
amintirea unei morţi violente şi tot ea s-a mirat că nu am observat încă o altă evidență, sigla CI, la toate 
adăugându-se durerile fizice insuportabile fără nici o cauză fiziologică… Nu eu am inventat, ci Alice Botez 
m-a obligat să cred că sunt o reîncarnare a lui Iulius Caesar.

LB: La ce vă ajută această practică, a traumatomanţiei?
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CI: Traumatomanţia mea de două parale pe care o practic are o valoare apotropaică: mă apără de demonii 
beznei: astfel că n-am luat nimic de pe lumea asta, nici femeia altuia, nici pâinea de la gura altuia şi-am 
căutat toată viaţa să fiu alături de cei în suferinţă, de cei îngenuncheaţi, de perdanţii tuturor cauzelor 
pierdute… Să nu trăim din prezumţii… atâta pot, să aleg suferinţa şi pe cei învinşi: asta e virtutea mea: cum 
să se pună nemernicii cu cel mai desperat dintre desperaţi?

LB: După cele două apariţii editorile, „Pentru Marin Preda” şi „Timpul asasinilor”, v-ați aşteptat la reacţiile 
celor pomeniţi în aceste cărţi?

CI: – E adevărat, toate zerourile literare mă pot ataca simultan şi din toate părţile pentru că le ofer momeala 
stilului vulgar, plebeian… degeaba le vorbeşti, sufleţelule, despre Micul sau Marele Vehicul, ei oricum nu 
pot înţelege, degeaba le vorbeşti despre Biblie… Pentru voi scriu, îngere, pentru voi şi numai pentru voi!

LB: Maestre Cezar Ivănescu, să înţeleg că defăimarea care v-a făcut-o presa din România, începând cu 29 
ianuarie 2008, a fost un „atac simultan din toate părţile”?

CI: – Am fost supus timp de o săptămână unei încercări de linşaj mediatic.
LB: Aveți, pentru noi, un mesaj de Dincolo?
Cezar Ivănescu – Le mulţumesc Domnului Isus Hristos şi Maicii Domnului, Fecioara Maria, instanţei 

absolute, soţiei mele, Maria, acolo, în ceruri, şi fiicei mele spirituale, Clara Lucia Aruştei, aici, pe pământ. 
Mi-au stat ei, mi-au stat tot timpul alături. Tuturor acelora care au trecut de partea mea le mulţumesc, dar nu 
atât cât îşi închipuie, pentru că au trecut de partea adevărului… Celor cunoscuţi şi necunoscuţi, încă o dată 
le trimit dragostea mea şi le urez mai ales acelora risipiţi prin lume mult noroc. Pentru acei care au gustat cu 
voluptate această pâine otrăvită a minciunii, nu am decât compasiune. E ceva rău în ei… care îi îndeamnă 
să se bucure la ivirea în lume a răului. Îl întâmpină recunoscându-se în el. Să încerce să se purifice, să 
scape de sub tirania răului care îi domină… În această încercare mi-au stat alături români, evrei, maghiari, 
ţigani, armeni, sârbi, albanezi… Cu toţii s-au dovedit nu doar europeni, ci adevăraţi cetăţeni ai 
universului… Ei sunt speranţa mea că vor remodela o nouă umanitate… nu există păcat mai mare în 
univers decât să batjocoreşti sufletul unui om!

LB: Să fiți binecuvântat!
de Lucreția BERZINȚU

• * •
! cum am putea fi fericiți

cînd întîmpinăm
și binele și răul cu indiferență?

atîta indiferență că într-o zi crăpăm
ni se sparge coșul pieptului

de rîs: sîntem de rîs
nevătămați... și atît de depărtați

de tot ce se întîmplă
cu destinul nostru –

ca zeii !
(Cezar Ivănescu, volumul „Rod III”, Ed. Cartea Românească, 1975)

• * •
Daniel CRISTEA-ENACHE

Portret de poet 
(fragment)

 Cezar Ivănescu avea toate datele pentru a fi un mare poet – şi a fost. Posteritatea lui este asigurată de critica 
literară care, în continuare, încearcă să ajungă la codul unei poezii de o uimitoare, oximoronică diversitate în 
monotonie; şi, nu mai puţin, de către discipoli fideli care au creat şi au întreţinut în jurul artistului o mitologie. [...]

În fapt, poetul era incomod atât pentru autorităţi, cât şi pentru confraţii bine plasaţi; laşităţile şi acomodările lor 
se vedeau mai clar prin contrastul cu îndârjirile şi refuzurile sale. Din această perspectivă, devine mai clar 
motivul pentru care, central în poezia românească, Cezar Ivănescu nu a fost central şi în sistemul cultural al 
epocii. Înţelegem discrepanţa izbitoare dintre valoarea liricii sale şi poziţia lui în establishment. Centralitatea 
poetică a fost dublată de o marginalizare în canon – iar comentariile entuziaste ale criticilor şi admiraţia 
cititorilor avizaţi nu trebuie să ne înşele. Don Cezar, care merita din plin să fie în vârful piramidei de omologare 
şi vizibilitate canonică, a fost împins, încet şi tenace, către zona de margine, în timp ce în manuale, la tribune şi 
în funcţii culturale înalte s-au aflat alţii... 

Gheorghe Grigurcu este printre criticii care au subliniat această nedreptate, evidenţiind-o ca atare şi 
luptându-se pentru recunoaşterea meritelor literare ale poeţilor din al doilea „val” al generaţiei '60. Însă 
acţiunea critică a lui Grigurcu, nu altfel decât poezia lui Cezar Ivănescu, subliniază tocmai imposibilitatea de a 
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regla valoric o epocă marcată şi controlată ideologic. Ar fi fost ilogic ca un mare poet român ce nu a plătit tribut 
autorităţilor să fie acceptat în centrul sistemului normat şi dirijat de ele. Ar fi fost, în fond, absurd ca un poet 
îndărătnic şi îndârjit să fie preferat unuia acomodant şi encomiastic. Ar fi fost de-a dreptul bizar ca un om de 
caracter să fie preţuit tocmai de cei ce nu-l aveau – şi care instrumentalizau lipsa de principii a artiştilor noştri 
colaboraţionişti. 

În epoca nouă, Cezar Ivănescu a trecut fără să-şi fi curbat coloana vertebrală în cea zisă de Aur şi fără să 
regrete avantajele care ar fi decurs din adaptare. Şi pentru că Istoria, pe intervale mai mari, reglează perfect 
atât imposturile, cât şi nedreptăţile, e tot mai evident, azi, că poezia lui Cezar Ivănescu este şi va fi în continuare 
citită, în timp ce a altor colegi de generaţie, nu. Este tot mai limpede că succesul vedetelor din socialismul real 
nu se prelungeşte în epoca democratică, întrucât era unul circumstanţial şi contextual; şi că, în schimb, cota lui 
Cezar Ivănescu rămâne neatinsă de ruptura revoluţionară de sistem şi de fluctuaţiile inerente, pentru că ea s-a 
datorat strict poeziei şi valorii acesteia.

(„România literară”, nr. 46, 2014)

Gladiator

! îmi pot schimba veștmintele
tonsura părului şi armele

pot chiar părea un ins ca orişicare
mă ajută enorm şi faţa mea,

comună, poate fi a oricui,
nici distincţie aristocratică

şi nici sigiliul acuzat al. rasei :
un amestec : un pumn

nevolnic de ţărînă,
îmi pot schimba şi stilul de luptă

dar nu pot în nici un fel să-mi schimb Destinul :
să nu mă mint pe mine însumi

trăim vremuri fără ambiguităţi, la Roma,
(doar în privinţa asta) :

fac parte dintre-acei ce-s însemnaţi
să moară , să-şi dea duhul,

moartea mea e programul meu zilnic,
împărţită pe ore, o măsur şi-o privesc în faţă...

de n-ar veni imprevizibilă
cum e memoria anilor mei de tinereţe

cînd plînsul în ungherul încăperii
ca o celulă mă doboară...

unii, veniţi din Orient
(aceştia ştiu să facă tot ce-i fatal

comerţ al minţii şi-o anume senzualitate)
îmi sugerează să mă detaşez

acesta-i jocul care-l joacă şi Divinul,
iluminarea cugetului care vede totul

şi bunătatea inimii care acceptă :
accept şi eu : cu mine însumi plin de cruzime !

(Cezar Ivănescu, „111 cele mai frumoase poezii”, Editura Nemira, 2014,
Antologie de Daniel Cristea-Enache)

• * •
Miercuri 15 iulie 2020, primeam prin e-mail, următorul mesaj de la Iași:
De Sărbătoarea Schimbarea la față și a zilei poetului Cezar Ivănescu, ex-director al editurii Junimea, vom 

inaugura librăria „Cezar Ivănescu” joi, 6 august, orele 16:16 (sic!)
Era anunțul care preceda revista SCRIPTOR 7-8/2020, al cărei fondator și coordonator este Lucian Vasiliu, 

cel care știe să aibă grijă de valorile culturale naționale, care, multe dintre ele, sunt legate de dulcele Târg al 
Iașilor.

Dana OPRIȚĂ
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După ce-a mai cotrobăit o vreme prin sertarele memoriei, Sebastian s-a 
scuturat cu o mişcare bruscă a capului de nostalgia ce-i apăsa gândurile şi-a 
continuat pe un ton ceva mai vesel. 

– M-ai întrebat, cândva, cum am fugit din ţară, da?, a pornit-o el de-ndată pe 
o altă potecă a vieţii sale aventuroase… Păi, ar trebui să afli, întâi de toate, 
cine m-a ajutat să pun la cale „trădarea” mea de patrie, a părut să-i 
zâmbească Sebastian unei amintiri misterioase, fiindcă, de scos din ţară, ştii 
cine m-a scos?! Ia ghiceşte! 

A aşteptat pronosticul lui Simion, şi cum acesta întârzia, s-a folosit de 
acelaşi ton glumeţ ca să-i dezlege ghicitoarea: 

– Tocmai omul căruia îi salvasem odinioară viaţa, Alupei Tuzgurel!… N-a 
vrut în ruptul capului să-mi rămână dator: „Să ştii, dumneata, Sebastiane, 
dragule”, m-a dorlotat el, „că ţiganu' care-l uită p' ăl' dă i-a făcut bine pă lumea 
asta, are de tras, pe lumea ailaltă, toate ponoasele alor săi”… Iar porcarul 
acela, altfel decât semenii lui, pe care lumea îi ştie mai degrabă ca hoţi de cai 
sau şuţi, decât ca pe nişte oameni cu frica lui Dumnezeu, a fost „naşul” ce-a 
organizat alaiul de nuntă care m-a trecut dincolo, în Iugoslavia… 

Stupoarea care se aşternuse pe chipul asociatului său l-a făcut pe 
Sebastian să-şi râdă uşurel în barbă. 

– He, he, he, a punctat el cu satisfacţia unui scamator, căruia îi reuşeşte 
ghiduşia, sigur că, după atâţia ani, poate să-ţi pară anapoda, dar jur că aşa s-

a întâmplat! Tuzgurel m-a uşchit din ţară, în timpul nunţii unui căldărar din neamul lui…

– Cel mai bun prilej de alianţe între şatrele ţigăneşti este nunta, numai că, în cazul de care-ţi povestesc eu, 
mirele fiind din Varadia, iar mireasa din Mali-Zam, un sat de peste Dunăre, nu departe de Vârşeţ, a trebuit ca 
bulibaşa, pus la cale de Tuzgurel, să ceară acordul autorităţilor româneşti şi sârbeşti pentru a trece frontiera cu 
puzderia de nuntaşi. A obţinut acordul destul de uşor, şi asta fiindcă şeful pichetului de grăniceri închisese ochii 
la multe matrapazlâcuri ale şătrarilor din zonă, mai ales la transporturile ilegale de ţigări şi băuturi de 
contrabandă, whisky mai ales, dinspre Serbia spre România, dar şi invers, a produselor alimentare – în special 
a salamului din carne de cal, în prepararea căruia ţiganii-s meşteri neîntrecuţi – transporturi mânărite en-gros 
peste Dunăre, şi de-o parte, şi de alta. Sigur, nu pe degeaba închidea ochii comandantul pichetului la afacerile 
necurate ale ţiganilor, câştigase de pe urma lor atâtea căciuli cu bani, başca de-ale gurii, cât să-i ajungă să 
deschidă cu ele două, trei magazine săteşti. 

– E la mâna noastră, m-a asigurat Tuzgurel că ne putem baza pe „don' şef al grănicerilor”, după ce aflase ce 
am eu în cap… Şi uite cum nunta asta, de trece Dunărea, s-a nimerit la fix, aşa ca matale să te şuteşti elegant 
de p'acileaşa, s-a mirat el cu un aer comic, dându-mi, însă, de înţeles că bătuse cărţile într-un fel ce elimina, din 
capul locului, orice durere de cap. 

Totul s-a întâmplat într-o zi de miercuri. Se ştie că ţiganii se cunună doar în ziua asta, iar copiii şi-i botează în 
zi de joi. Ce nu se ştie prea bine este de ce aleg ei să cunune şi să boteze în zilele de la mijlocul săptămânii?… 
Unii, mai într-o dungă, cred că în felul ăsta le rămâne timp berechet pentru chef, beţia lungă fiind motivată de un 
proverb ţigănesc ce spune că-i „mai bine să porneşti în căsnicie clătinându-te, decât să alergi treaz după 
femeia altuia”… Alţii, mai aşezaţi, leagă obiceiul de-a porni cheful pe la mijlocul săptămânii de vechile tradiţii 
ale nomazilor, care, fiind mereu pe drumuri, pierdeau noţiunea timpului… Mă rog, ei cu obiceiurile lor, şi eu cu 
interesele mele. Iar pentru mine, cel mai important lucru, în acele zile, era să-mi aranjez cât mai bine fuga din 
ţară… 

Pregătirile de nuntă au început încă de cu seară. Şi, cum mireasa era de cealaltă parte a Dunării, aşteptându-
şi mirele, normal că întreaga atenţie a şatrei s-a concentrat asupra lui ginerică, o uscătură negricioasă de vreo 

NU TRAGEÞI, OAMENI BUNI!
(fragment)

Eugen DUMITRU
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cincisprezece ani, un ţafandache pe care cei din jur îl tratau cu respectul datorat unui adult, înghesuindu-se, 
bărbaţii la sticlele de coniac, care mergeau din mână în mână – şi slavă cerului, coniac de contrabandă era 
berechet! – iar femeile închinându-se şi scuipându-şi în sân, să nu-l deoache pe junele magraon, ce îmbrăcase 
smoking-ul peste o cămaşă înflorată, de culoarea vântului turbat. Toate amănuntele astea le ţin minte bine, 
fiindcă femeile, pe care Tuzgurel le pusese să se ocupe şi de ţinuta mea, ca să nu le trezească grănicerilor vreo 
bănuială, la trecerea frontierei, m-au băgat în şedinţă încă din aceeaşi seară. Mi-au dat pe faţă cu un smac 
special, pentru ca piele mea să aibă timp să se închidă la culoarea pielii lor şi, în final, mi-au înfundat pe cap o 
pălărie neagră, cu boruri largi cât roata de căruţă, celebra pălărie cu specific ţigănesc, pe care ei o poartă doar 
la ocazii speciale, de pildă la o nuntă. Şi-au mai făcut ceva ţigăncile… 

Pomenind de ele, Sebastian a făcut o figură de pick-pocket, imposibil de prins cu mâţa-n sac. Apoi a 
continuat pe un ton moale… 

– M-au pus cu burta pe carte, cum se spune, învăţându-mă, doar în câteva ceasuri, expresii ţigăneşti ce-mi 
puteau folosi în tentativa de-a spăla putina, fără vreo belea din partea autorităţilor, iar în timpul lecţiei, o 
bătrână, ce părea să fie şefa vrăjitoarelor din zonă, mi-a strecurat în băutura, de care nu mă dezlipisem nici un 
moment, câteva picături dintr-un elixir cu miros de rozmarin, de-al cărui efect n-am ştiut nimic, decât atunci 
când a început să-şi facă efectul.

Crescuse, în curtea casei mele părinteşti, un cireş mai înalt şi decât cei doi plopi ce străjuiau, de-o parte şi de 
alta, intrarea în ogradă. Mă născusem cu el în faţa ochilor, iar mai târziu, stând lungit în pat şi privindu-l prin 
fereastră, îmi storceam creierii să aflu cam ce-ar putea fi dincolo de coroana lui, acolo unde se aciua, vară de 
vară, un pui de cuc. Găsise el acolo, cu siguranţă, un cuib străin, în care îşi punea ouăle, să fie clocite de 
celelalte păsări cântătoare. Altminteri, de ce nu prididea să-şi strige numele, ca şi cum ar fi fost un strigăt de 
victorie, ce-i drept, cam trist, totuşi strigătul învingătorului, rămas singur pe câmpul de luptă?! 

Într-o noapte, când până şi regina florilor adormise de cât parfum risipise în jurul ei, mi-am luat inima în dinţi şi 
am început să urc crengile bătrânului cireş, la început lungi şi groase, apoi din ce în ce mai subţiri şi ţepoase. 
Vroiam să aflu ce-i în lumea de deasupra… De frică să nu alunec şi să-mi frâng gâtul, urcam cu atenţie, însă 
foarte greu, aşa că, spre dimineaţă, abia dacă ajunsesem, poate, la jumătatea drumului. Zic poate, fiindcă 
uitându-mă în jos, abia de mai zăream, prin vălătucii de ceaţă, pământul. Greu urcuşul, dar merită, îmi 
spuneam, căci poteca de crengi ducea drept spre vârful ce se termina, hăt, în nori… Iar eu, dincolo de nori îmi 
doream să ajung, şi să ating cu mâna bolta cerească… 

Căţărându-mă anevoie printre crengile ce-mi zgâriau mâinile, m-a izbit peste frunte un pantof scâlciat… 
Atârnă în aer, sau ce?, m-am întrebat, curios să aflu rostul minunii ce se-ntâmpla chiar sub nasul meu… Nici 
vorbă, nu atârna de nici o creangă, pur şi simplu se mişca prin aburii dimineţii, ca şi cum ar fi fost mânuit de un 
păpuşar, aşa cum văzusem eu, odată, la un bâlci… O fi, m-am gândit, încălţarea vreunuia de pe-aici, din cireş, 
deşi… Era gata-gata să mă pierd cu firea, văzând că, din pantof, iese un picior de bărbat, un picior negricios şi 
cam murdar. Hai că-i tare!, am început să râd ca prostu', după ce mi-a mai trecut din sperietură, şi-am 
descoperit al cui era pantoful… Era al unui ţigan, care semăna al dracu' de bine cu Alupei, cu Tuzgurel adică, 
singurul care îşi pusese carnea în saramură ca să mă trimită la export. Stătea aşa, ca la el acasă în mijlocul 
şatrei, numai că era suspendat în aer şi-mi zâmbea cu toată gura. 

– Ţi-a luat ceva timp s-ajungi aici! Cât pe-aci să cred că n-o să mai vii… 
– Ce zici, omule, m-am prefăcut eu că-l văd atunci pentru prima oară, mă cunoşti de undeva? 
– Sigur, a părut el puţin derutat, fără să-şi şteargă zâmbetul larg din colţul gurii… Te aşteptam! 
– I-auzi, păi de ce? 
– Vreau să te-ajut să cunoşti lumea de deasupra lumii tale, Sebastiane… 
– Da' de ce să m-ajuţi? 
– Ca nu cumva, fără mine, să cazi, şi să-ţi rupi gâtu', fraiere… 
Probabil că mă uitam la el ca la felu' paişpe, drept care s-a simţit dator să precizeze. 
– Ai noroc, crede-mă, fiindcă eu sunt îngerul tău păzitor! 
– M-ai lăsat cu gura căscată… Tu eşti… 
– Îhî, şi-a rânjit încă o dată fasolea spre mine îngeraşul Tuzgurel, eu sunt îngerul tău păzitor… 
– Cum să-ţi spun eu, Simioane, retrăia el, siderat, acea călătorie prin eterul unui timp fabulos, deşi luasem în 

glumă întâlnirea cu magraonul extraterestru, nu puteam să-mi scot din cap pantoful ce spânzura în aer, ca o 
pară mălăiaţă, gata să aterizeze în gura lui nătăfleaţă. 

– Bine, dar unde ţi-s aripile?, am făcut-o pe bunul creştin, care mai răsfoieşte din când în când Biblia. 
– Ehe, noi, care suntem îngeri de mâna a doua, păzitori mai ales ai ţiganilor de prin şatre, nu purtăm aripile pe 

spate, ca îngerii cei boiereşti. Aripile noastre îs la picioare, Sebastiane, iar pantoful meu, crezi matale că-i unul 
obişnuit? Ei bine, nu… e scâlciat, recunosc, da' e fermecat! El mă poate duce într-o clipită oriunde doresc, fie 
pe pământ, fie în ceruri… 

– Eh, ce bine mi-ar prinde şi mie un asemenea pantof! 
– Ţi-l împrumut… dar, când ajungi în lumea de deasupra, ţi-l scoţi din picior şi mi-l arunci înapoi, promiţi? 
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I-am promis în grabă că o să fac tot ce-mi cerea, numai ca să scap de gura lui şi să probez puterile 
miraculoase ale pantofului… Pantof de înger păzitor, nu glumă! Cum l-am pus în picior, cum am început să urc 
vertiginos spre lumea fermecată, de dorul căreia plecasem de acasă, în noaptea aia… Şi-am urcat, şi-am tot 
urcat, de era să-mi pierd răsuflarea. Până la urmă am ajuns undeva, dar nu ştiam unde, fiindcă locul acela nu 
semăna deloc cu ce-mi doream eu să găsesc în lumea de deasupra, ci mai de grabă cu o mirişte arsă după 
strângerea recoltei de peste an. Era un obicei vechi al celor din Clisură, prin care scăpau una-două de insectele 
şi de buruienile dăunătoare, activităţi de toamnă înscrise în calendarul agrar al viitoarelor recolte. 

Doar că pământul acela nu mirosea deloc a tăciune stins sau a uscăciune, ca în timpul secetei nemiloase din 
'46, era un pământ reavăn, plin de speranţă, aşteptând parcă mâna care să-i culeagă roadele. Obosit de drum, 
m-am trântit în iarba de-abia mijită, încercând să pun pleoapă pe pleoapă vreo câteva ceasuri, înainte s-o iau 
iarăşi din loc. Am aţipit, sau poate doar mi s-a părut, nu mai ştiu precis, simţeam cum gustul aspru, dar 
parfumat, al rozmarinului îşi făcea vraja asupra mea. 

Când am deschis din nou ochii, poiana ciudată în care poposisem se poleise cu lumina lunii, iar lumea aceea 
de sidef mi-o aminteam, parcă, dintr-o altă viaţă. Am auzit, venind de departe, venind parcă din străfundurile 
lumii, un ritm sacadat de dube, şi-am văzut, cu ochii minţii, mai mulţi bărbaţi în cămeşoaie lungi şi în iţari 
tăvălindu-se prin roua ierbii şi ridicându-se din ea la ivirea zorilor, ca nişte uriaşi care şi-au recăpătat puterile 
sorbindu-le, toată noaptea, din măruntaiele pământului. 

S-au prins de umeri şi-au încins o horă de-a lor, a bărbaţilor ca vijelia, iar în ritmul sălbatic al dubelor, părea că 
lumea întreagă se cutremură sub picioarele lor. Deşi găsisem o scorbură în care să mă ascund, aveam 
senzaţia că ştiau de prezenţa mea acolo şi că era doar o problemă de timp pentru ca poiana aceea verde să fie 
mânjită de sângele nepoftiţilor ce le aflaseră taina. 

Însă hora lor sălbatică s-a sfârşit brusc, atunci când, din linia orizontului sidefiu, s-a năpustit spre ei un 
călăreţ, măturând, în galopul nebun al roibului, tot ce-i stătea în cale. 

– Trezeşte-te, Sebastiane, s-a auzit un glas de femeie, ce venea parcă din depărtarea fără culoare a visului… 
Hai, trezeşte-te odată!… 

Iar glasul acela de femeie, mai suav ca trilul de privighetoare, a început să cânte… Cântece care nu s-au mai 
auzit pe lumea asta!… Cânta de deasupra mea, iar eu şedeam aşa, cu ochii strânşi, şi ascultam. Ştiam bine, 
din bătrâni, ce-i cu glasul acela. Era glas de ielă, de maisteră, cum îi spuneau ei. E, şi-a cântat aşa, pe deasupra 
mea, poate juma'te de ceas, poate mai mult, până or răsărit zorile. Abia atunci am avut curajul să casc ochii şi 
să deschid gura. 

– Ce s-a întâmplat? Cine mă strigă?, m-am prefăcut că de-abia atunci mă dezmeticesc din somnul în care mă 
prăvălise elixirul balaoacheşelor. 

– Eu, Sebastiane, m-a învăluit încă o dată ecoul glasului ei. 
M-am ridicat în capul oaselor, căutând-o cu privirea pe fiinţa înzestrată cu tril de privighetoare… Şi am văzut-

o, Simioane! 
Amintindu-şi acel episod al odiseiei sale, copatronul societăţii de pompe funebre „Ultimul drum” a rămas 

oarecum surprins de acurateţea amintirilor ce dădeau buzna, dintr-odată, peste el. 
Nu cred să existe în lumea asta, şi nici de dincolo, vreo închipuire mai frumoasă decât juna înaltă şi oacheşă, 

cu privirea iscoditoare, înveşmântată în mantie de pelerin din alte vremuri, pe care o descopeream, uluit, în faţa 
ochilor. 

La rândul ei, mă privea cu un soi de superioritate, căreia nici un bărbat, probabil, nu i-ar fi putut ţine piept. 
Impresia aceea de trufie s-a conturat când a început să vorbească. Deşi cântase ca o pasăre a Paradisului, 
glasul îi era uşor răguşit, iar în vorbele ei se ascundea un reproş voalat. 

– Ţi-ai pus în minte să ajungi în lumea de deasupra lumii tale, Sebastiane? 
– Da, am mormăit eu, mirat de felul ei de-a merge direct la ţintă. 
– Dar nu ţi-a trecut prin capul tău sec gândul că bunul Dumnezeu anume a despărţit lumile, tocmai pentru a-i 

împiedica pe muritori să umble de colo, colo? 
– În lumea mea nu se mai poate trăi, zână bună, aşa că… 
A fremătat uşor, ca o trestie, negând din umeri rangul misterios pe care i-l acordasem. 
– Nu sunt o zână bună, Sebastiane, ba din contră, când nu-mi place ceva din ce faceţi voi, oamenii, sau vreo 

surată de-a mea, care se crede mai căpoasă decât celelalte, iau foc şi, ca să mă stingi, ţi-ar trebui vreo câteva 
veacuri… 

– Şi-atunci, cum să-ţi spun? 
– Dina–Constandina, fiica Avestitei, din neamul ielelor, care-i aşteaptă pe cei din neamul tău, aici, la 

răscrucea de lumi, arătându-le drumul spre pământul Făgăduinţei, unde vor găsi, poate, dacă au credinţă, dar 
şi noroc, izvorul tinereţii fără bătrâneţe şi-al vieţii fără de moarte… 

Prin valurile de ceaţă ce se stârniseră dintr-odată, aducând cu ele un miros ciudat de tămâie, chipul ei 
căpătase o paloare de porţelan. 

– Înţeleg că acel pământ al Făgăduinţei, despre care vorbeşti, s-a aflat mereu în lumea de deasupra noastră, 
greşesc cumva?, m-am agăţat de licărul pe care mi-l picurase în suflet Dina-Constandina, aidoma 
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condamnatului, pentru care ultima speranţă face ca moartea să fie poate de zece ori mai uşor de suportat… 
Sunt curios să-l văd, iar dacă mă vei ajuta să-i găsesc izvorul fermecat, îţi voi rămâne recunoscător toată 
viaţă… 

– Nu-i de-ajuns, Sebastiane, m-a fixat ea cu o privire rece, de judecător care a decis deja sentinţa, fiindcă, 
odată ce-ai pornit pe acest drum, s-ar putea, dacă stelele vor vrea, să-mi datorezi eternitatea… 

– Asta rămâne s-o hotărăşti tu, fiică a Avestitei, din neamul ielelor, dar eu îţi promit, cu mâna pe inimă, că nu 
voi judeca nimic din tot ce mi se va întâmpla pe drumul cunoaşterii… 

Un fluture de culoarea aurorei, născut parcă din mirarea ce i se citea pe faţă, când pomenisem de urmările 
păcatului originar, s-a rotit de mai multe ori în jurul ei, aşezându-se, cuminte, pe fruntea de ceară a Dinei-
Constandina. După ce s-a odihnit vreo câteva clipe, tremurându-şi delicat aripile, fantasma aceea de soare-
răsare şi-a reluat zborul în cercuri largi, oprindu-i-se după o vreme în podul palmei, pe care părea că anume o 
deschisese, ca să-i ofere adăpost. 

– Cât de ciudaţi sunteţi voi, oamenii, Sebastiane! Nu puneţi nici un preţ pe viaţă, dacă nu muşcaţi măcar o 
dată din mărul cunoaşterii… Dar aveţi dreptate, cine nu cere nimic, nu învaţă nimic, cine nu caută, nu 
găseşte… 

Ca la un semn ceresc, din părul ei de abanos, fluturi de toate felurile – cu aripi albe pătate de rubin, negri ca 
murele coapte, coloraţi cu şofran sau flori de mătrăgună – s-au răspândit în roiuri, rotindu-se deasupra noastră, 
gata să ne însoţească pe drumul ce părea, după spusele acelei preotese din altă lume, fără întoarcere. 
Preoteasă căreia i se făcuse pesemne milă de chinul aşteptării mele, şi revărsa, din umerii ei înveşmântaţi în 
mantia neagră a pelerinilor, o adevărată ploaie de fluturi. 

– Nu te-ai supărat, nu-i aşa, Dina-Constandina, fiindcă sunt nerăbdător să ajung în lumea de deasupra?, am 
întrebat-o, cu teamă, dar fermecat de dansul graţios al fluturilor ce se adunaseră în roiuri deasupra ei, 
desenând conturul unei inimi. 

– Nici vorbă, fiindcă şi eu am coborât din lumea de deasupra mult timp după ce se săvârşise primul păcat al 
lumii, m-a liniştit ea, cu un soi de aroganţă bine mascată în poza pelerinului preacucernic. 

Văzând-o cât e de frumoasă, s-a stârnit în mine instinctul cărnii, pe care îl crezusem amorţit, odată ce somnul 
gândurilor mă toropise de-atâta vreme… Zău că nu mi-ar fi părut rău să o întâlnesc pe înserat, aşa, ca din 
întâmplare şi, după vreo câteva vorbe de duh, s-o răstorn în miriştea rămasă după seceriş, şi călcată în copitele 
roibului ei nărăvaş. 

– Tu, Sebastiane, ai cerut şi-ai căpătat, mi-a răspuns ea, chiar dacă era limpede că pricepuse toate măgăriile 
ce-mi treceau mie prin cap… Nu m-ai supărat cu nimic, aşa că te voi ajuta… Fii atent, însă, la ce îţi spun şi vezi 
dacă-ţi convine târgul pe care ţi-l propun… 

Rostind avertismentul, m-a privit cu acelaşi soi de mândrie celestă, deşi sunt sigur că-şi făcuse anumite 
planuri în legătură cu călătoria ce avea să o facă în compania mea. 

– Te voi ajuta să cutreieri lumea în căutarea izvorului vieţii, dar n-o să ridic un deget, dacă vei vrea să te întorci 
vreodată în lumea din care ai plecat… 

N-am mai apucat să-i răspund, fiindcă o mână grea m-a smuls din acea amorţeală, încărcată de himerele 
lumii după care tânjeam, însă al cărei pământ părea aşa de îndepărtat. 

– То је сvе tvоја?, s-a auzit o voce îngroşată de tutun, cavernoasă, plutind prin ceaţa groasă, mirosind a 
tămâie 

– Od nas, komandant!, i-a răspuns o voce cunoscută, ce nu putea fi decât a îngerului meu păzitor, Tuzgurel. 
Când m-am dezmeticit, eram într-o căruţă cu coviltir, înconjurat de câţiva ţigani de-ai balaoacheşului de 

prieten al meu. Râdea spre mine cu gura până la urechi. 
– Bravo, barosane, hai că i-am păcălit, mama lor de ţucălari ai lu' Tito!, nu se mai sătura de hăhăială porcarul 

din Clisură. 
Se referea, desigur, la trecerea punctului de frontieră, şi-abia atunci am înţeles strategia magraoancelor care 

mă trimiseseră, cu fiertura lor de rozmarin, în lumea viselor. S-au temut tot timpul că o să calc în străchini şi că, 
lăsându-mă să deschid gura, or să dea cu toţii de belea… 

– Da' cum ai făcut-o, Tuzgurele? 
– Le-am spus că eşti mangă, da' că eşti de-ai noştri, ha, ha, ha…

– Cât timp m-am luat la trântă cu paharele de macheală pe care mi le tot îndesau sub nas ţiganii – „să prinzi 
oarece curaj, omule!”, mă pregăteau ei pentru aventurile nefericite ce aveau să urmeze – se înnoptase de-a 
binelea. Despărţindu-mă de Tuzgurel şi de petrecăreţii lui, am fost cuprins de nostalgie, gândindu-mă că, 
lăsându-i în urmă, îmi luam adio de la limba în care crescusem şi de la amintirile păstrate în adâncul sufletului. 
Printre ele, de bună seamă, nopţile petrecute cu bruneta şi focoasa Alexandra, mama Marei, do'nişoara pe 
care ţi-ai luat-o tu de nevastă, Simioane… Ehei, Alexandra – Anda cum o alintam eu – pe care încă nu mi-o 
făcusem muiere la casa mea, deşi era borţoasă când m-am hotărât eu să-mi iau lumea asta în cap şi să caut 
una mai bună, a oftat Sebastian, dând înapoi timpul şi proiectându-şi în memorie imagini numai de el ştiute, 
era, chiar şi aşa, cu burta la gură, mai frumoasă ca o icoană… Când m-am întors în ţară, după atâta amar de 
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vreme, focoasa mea ajunsese oale şi ulcele, însă am aflat, cu bucurie, dar şi cu mare durere, că nu se măritase, 
aşteptându-mă pe mine… 

A făcut un gest scurt cu mâna, ca şi cum ar fi vrut să alunge un gând rebel sau o părere de rău, apoi, parcă 
ceva mai bătrân, şi-a reluat povestea aventurii sale din urmă cu mai bine de patruzeci de ani. 

– Mergând mai mult pe bâjbâite şi fiindu-mi încă frică să nu cad în mâna grănicerilor români, chiar dacă 
depăşisem de mult linia frontierei – ca să vezi unde ducea frica de autorităţi, în acele vremuri! – am ajuns la o 
casă unde nişte ţărani coceau rachiu, în miezul nopţii. „Ehe, n-ai scăpat încă, Sebastiane!”, îmi şoptea inima 
„altminteri, de ce-ar face rachiu oamenii ăşti' pe ascuns?”… Ştiam câtă puşcărie halise Milu Cărmăzan, un 
prieten de-al meu, care vindea alcool la MAT-urile din Clisură, fiindcă Miliţia îi descoperise, în fundul curţii, 
cazanul de copt ţuică. Intrasem la idei, aşa că m-am oprit în întuneric şi-am aşteptat ca ţăranii să vorbească. 
Am respirat uşurat, auzindu-i vorbind sârbeşte, şi de-abia atunci am fost sigur că scăpasem din ţara unde chiar 
şi binele o ducea din ce în ce mai rău. Mulţumindu-i bunului Dumnezeu pentru ajutorul dat, le-am explicat 
ţăranilor, mai mult prin semne, că vin din România. Printre ei s-a nimerit să fie şi un român din partea Banatului 
sârbesc, care, după ce s-a uitat la mine pe sub sprâncene, m-a întrebat mirat. 

– Da' de ce-ai plecat de acasă, măi frate? 
I-am spus că în România, din cauza Anei Pauker, cel mai roşu în cerul gurii om al lui Stalin, chiar nu mai era de 

trăit. „Tovarăşa” cu pricina, am încercat eu să-l conving, se făcea vinovată nu numai de plecarea mea, ci şi de 
pribegia multor fraţi de-ai noştri. 

A clătinat din cap, gânditor, căutând parcă un răspuns la împrejurarea în care mă aflam şi de care, vedea el 
bine, eu n-avem habar. 

– Ai fugit de dracu' şi ai dat de tat' său!, m-a avertizat în şoaptă, ferindu-se parcă să fie înţeles de consătenii lui 
sârbi. 

Deşi părea sincer îndurerat de soarta mea, l-am crezut doar atunci când au apărut nişte indivizi în lodene 
negre, cu şepci de felul celor purtate de agenţii CEKA, cu care avusesem de-a face, din nefericire, în timpul 
războiului. Indivizii m-au înhăţat una-două şi, vârându-mă într-un Gaz sovietic – cum dracu' de se rătăcise Gaz-
ul ăla pe-acolo, ştiind că Broz-Tito se avea cu Stalin ca şoarecele cu pisica, n-am înţeles atunci – m-au condus 
la sediul securităţii din Vârşeţ. De-abia când am dat piept cu acei vlăjgani din UDB, adică din securitatea iugo-
slavă, am înţeles avertsimentul românului care cocea rachiu cot la cot cu sârbii. 

Sediul securităţii se afla într-o clădire destul de veche, mâncată de igrasie, creându-i impresia muşteriului 
care ajungea pe-acolo, că va muri de ftizie, înainte să-i fie luat primul interogatoriu. Mă mângâiam cu speranţa 
că voi fi găzduit în acea temniţă a viselor spulberate doar provizoriu. Numai că, fără a ţine seama de speranţa 
mea, haidamacii m-au sechestrat într-o cameră încărcată de cele mai scârboase miasme – aşa îmi închipuiam 
eu c-ar trebui să miroasă haznaua iadului! – zăvorând în urma mea o uşă masivă, poate singurul lucru cu 
adevărat temeinic al acelei temniţe puturoase. 

Pentru mine, primul contact cu închisoarea a fost îngrozitor. Eram furios că ajunsesem pe mâna cioclilor de la 
UDB, dar mai ales nu înţelegeam de ce mi se-ntâmplă tocmai mie una ca asta?!… Oare, zodia strălucitoarei 
stele, despre care se spune că ar fi şi norocoasă, mă părăsise aşa, dintr-odată? Altminteri, fără a se ţine scai de 
mine, steaua atât de invocată de unii mi-a purtat, ce-i drept, noroc, ba chiar m-a scos basma curată din câteva 
situaţii ale vieţii, cel puţin ciudate. 

În celulă mai erau încă opt bărbaţi şi un băiat de vreo zece ani. S-au trezit imediat, la sosirea mea. Am intrat în 
vorbă cu ei, aflând cum ajunseseră acolo. Din păcate, şi ei crezuseră că vor fi primiţi, dincolo de Dunăre, cu 
braţele deschise. Păi, nu era plină presa românească de articole otrăvite despre prezenţa anglo-americanilor 
în Iugoslavia, iar noi le luam în serios, ca nişte proşti? 

După câteva zile am fost urcat într-un camion şi transferat la închisoarea din Pancevo. Odată cu mine, au luat 
„drumul pulberei” alţi şase dintre românii transfugi. Au rămas acolo doar doi bărbaţi şi Aurel, băiatul de zece ani, 
urmând ca ei să fie extrădaţi, după câteva zile în România. De ce?… Fiindcă nu erau buni de muncă. Pe 
moment n-am înţeles cum vine treaba asta, însă aveam s-o pricep mai târziu… 

La poarta puşcăriei, pe când coboram din camion, noaptea, şi pe o ploaie torenţială, un bărbat, care vorbea 
româneşte, s-a apropiat cu mult curaj de maşină şi i-a spus unuia dintre noi, lui Tutoveanu, pe care se pare că îl 
cunoştea mai de mult, că, dacă va reuşi să fugă din lagăr, să treacă neapărat prin Zagreb, pe la pastorul Petru 
Indrieş, fiindcă îl va găzdui şi-l va ajuta să ajungă în Occident. Deşi nu mă privea personal, am reţinut totuşi – şi 
bine am făcut! – numele şi adresa acelui popă papistaş, ardelean inimos altminteri, dispus să-i ajute pe cei 
aflaţi la ananghie. 

Am petrecut noaptea, uzi şi tremurând de frig, într-o celulă jegoasă din noua puşcărie, în care n-am apucat să 
stăm prea mult, pentru că a doua zi, pe burta goală – pe bune, fiindcă nu mai băgasem nimic în gură de două 
zile – am fost transferaţi în închisoarea din Covaciţa. Închisoarea, unde se spunea că ar fi fost executat 
generalul Draja Mihailović, devenise între timp un lagăr de tranzit pentru refugiaţii români. Şi, chiar dacă mulţi 
dintre refugiaţi împărtăşiseră soarta acelui general cetnic, moara de tocat „duşmani ai poporului” a lui Tito 
continua să macine… 

– Păi, aveau şi ei „duşmani ai poporului”, ca noi?, şi-a declinat Simion, cu un zâmbet imberb, ignoranţa. 
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– Ohoho, l-a citit Sebastian, care, oricum, n-avea aşteptări prea mari în ce priveşte inteligenţa partenerului 

său de afaceri… Crezi că Tito era singur pe lume? Nici vorbă, în Iugoslavia, alături de partizanii comuniști ai lui 
Broz, luptau și cetnicii conduși de acest general, Draja Mihailović. Cetnicii erau şi ei tot partizani, dar nu 
comunişti, ci naţionalişti, de-aia îşi mai spuneau şi Armată Regală a Patriei… Se ştie că, atunci când vine vorba 
de duşa zemlja, ăştia merg până în pânzele albe, s-a folosit Sebastian de o expresie, folosită altminteri de mai 
toţi vecinii din Balcani ai sârbilor… Nu mai departe decât bătălia de la Kosovo Polje, de acu' şase sute de ani, 
când oştenii prinţului Lazar şi-au dat viaţa pe Câmpia Mierlei, oprindu-i pe ienicerii şi spahiii lui Murad să dea 
buzna în Europa… Păi, dacă mai de mult, se luaseră de piept cu turcii, acu', în timpul războiului, au sărit în 
cârca nemţilor, da' şi a comuniştilor… 

Cântărind vorbele socrului şi asociatului său cu minuţia arheologului ce decopertează un sit străvechi, 
Simion a oftat din toţi rărunchii, apăsat de vitregia acelei istorii, aflată nu din cărţi, cum s-ar fi cuvenit, ci de la 
oamenii locului. 

– Şi uite că, după atâta amar de vreme, ticăloasul de „jandarm universal”, ce stă la mama dracu', undeva, prin 
Brooklyn, vrea să rupă Kosovo de duşa zemlja, dându-l pe mâna necredincioşilor… Mare nelegiuire – l-a 
surprins el pe cel ce bătuse lumea în lung şi în lat, să afle elixirul din care, dacă bei, nu îmbătrâneşti niciodată – 
e ca şi cum i-ai smulge voinicului inima din piept şi l-ai obliga să lupte, pentru patria-mamă, punându-i în locul ei 
o inimă de piatră. 

– Acu', nici aşa, Simioane, să-i aburcăm în slava cerului pe vecinii ăşti' din stânga Dunării, că au şi ei destule 
păcate pe suflet!… Ţi-o spune unul ce-a suferit multe de pe urma partizanilor lui Tito, de parcă eu aş fi fost 
singurul vinovat că neamurile lui de slavi războinici care, pe lângă faptul c-au luptat cu nemţii, s-au omorât şi 
între ele!… Fiindcă, după război, cetnicii, comuniştii şi ustaşii s-au omorât unii pe alţii, fără milă, ştii asta?! 

Sebastian a închis ochii din nou, chemându-şi sub pleoape nişte amintiri din coşmarul trăit cândva, de care, 
povestindu-le, parcă ar fi vrut să se elibereze. 

– Pe unii, ce au sfârşit în puşcăria din Covaciţa, i-am apucat şi eu, a mai răsfoit Sebastian câteva pagini din 
acea odisee tumultoasă… Bunăoară, în celula în care stăteam împreună cu Anton Herdelea, fost cizmar de lux 
în Orăştie, care musai vroia să ajungă în Italia, la firma „Leonardo”, au adus un ofiţer cetnic, unu' Ivo Tosić. 
UDB-iştii i-au legat mâinile la spate, obligându-l să stea întreaga noapte aplecat deasupra hârdăului cu 
murdării. Un hârdău descoperit, care puţea groaznic. Da' nu s-au mulţumit doar cu atât, nemernicii, îl scoteau 
seară de seară din celulă şi-l torturau într-un beci de-al lor, căruia îi spuneau ispitivanje soba, adică „camera de 
interogatoriu”. Apoi, dezbrăcat cum era, după reprizele de bătaie pe care şi le lua, puneau un câine-lup să-l 
fugărească prin beciul acela îngheţat. Ne-a făcut dovada, săracu' de el, cum arată carnea vie a unui om hăcuit 
de colţii fiarei, şi-atunci noi i-am mulţumit Domnului că suntem doar nişte pârliţi de transfugi, nu adversari 
politici ai lui Tito… 

Ştiind că, după atâtea chinuri, îl aşteaptă oricum glonţul, Tosić şi-a luat singur viaţa. Într-o noapte, până să ne 
dezmeticim ce-are el de gând, s-a spânzurat de gratiile de la fereastra celulei, cu cureaua din piele de bou a lui 
Herdelea, o curea dichisită, fasonată cu ţinte de argint de către colegii de breaslă ai cizmarului din Orăştie… 

Uşurându-şi sufletul de ororile greu şi de povestit, Sebastian a făcut o pauză de detoxifiere a creierului său de 
acele imagini tenebroase, şi-a pornit-o din nou, agale, pe drumul amintirilor. 

– De la un învăţător musulman, unu' Arkan Dedić, priponit în puşcăria din Covaciţa înainte să sosim noi acolo, 
am aflat că doi dintre fii lui Mihailović au luptat de partea comuniștilor împotriva propriului lor tată şi că Churchill, 
care îi sprijinise până atunci pe cetnicii lui Draja, a decis să-l ajute pe Tito, după ce aflase că regaliștii aceia au 
luptat, în anumite situaţii, de partea nemţilor împotriva comuniștilor și, mai rău, că participaseră la vestitele 
masacre împotriva populației bosniace. Dedić era bosniac, suferise multe, alături de ai săi, de pe urma sârbilor, 
aşa că vorbea în cunoştinţă de cauză. În '44, impulsionat de aliaţi, guvernul iugoslav, aflat în exil, îi ordonase 
generalului Mihailović să se pună cu oamenii lui sub comanda lui Tito, dar ordinul n-a fost respectat niciodată. 
În '45, când s-a sfârşit războiul, cetnicii s-au risipit prin Italia și Austria. Cei mai mulţi dintre ei au fost repatriați cu 
forța în Iugoslavia, acolo unde Tito, mareşalul cu bărdiţa în mână îi trimitea de îndată în judecată și-i executa pe 
bandă rulantă. Printre ei, şi Draja Mihailović, arestat în Bosnia, unde făcuse, la rându-i, prăpăd și executat la un 
an după război, în închisoarea din Covaciţa. 

Rememorând toate acele acte de barbarie ale creştinilor de la Dunăre, Sebastian şi-a aprins o ţigară şi, 
sorbind cu voluptate primul fum, l-a citit cu coada ochiului pe asociatul său la „Ultimul drum”, care îl privea cu 
adâncă admiraţie. 

– Văzându-mă aşa colţos – periculos, aşadar, pentru ceilalţi ostateci – securiştii lui Tito au hotărât să mă 
despartă de restul românilor. Aşa că m-au pus în celulă cu acest Dedić şi cu Goran Strinić, fost şef de gară 
undeva, în Croaţia, un individ extrem de timorat. De la tovarăşii mei de celulă am luat lecţii de sârbă şi croată, 
aşa încât, atunci când m-au transferat în lagărul de muncă de la Banovici, din inima Bosniei, m-am descurcat 
binişor, zic eu, în timpul interogatoriilor luate de însuşi şeful UDB al lagărului, un anume colonel Obradović 
care, întâmplarea a făcut să ştie şi româneşte. 

Primul dintre interogatorii s-a desfăşurat chiar în curtea minei, după ce-am refuzat, în faţa grupului de 
prizonieri români, să mai pun mâna pe lopată, muncind „în folosul popoarelor Iugoslaviei”, cum ar fi vrut 
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Obradović. După ce m-a înjurat ca la uşa cortului şi mi-a tras câteva scatoalce în moalele capului, spunându-mi 
că, prin refuzul meu, îmi bat joc de cele un milion şi vreo şapte sute de mii de jertfe sârbo-croate, din cel de-al 
doilea război, a început să mă toace cu întrebări de gen stalinist, despre care, odată cu moartea „tătucului”, 
crezusem că am scăpat. 

Pentru ca să vadă că nu-s ageamiul ce-a trecut Dunărea doar să-l salute pe el, torţionar de-al lui Tito, i-am 
pomenit despre dreptul internaţional al oricărui emigrant, acel „medjiunarodno prave”, înscris, în toate limbile 
pământului, în Carta Drepturilor Omului. 

Călăul, care îşi face meseria despicând scăfârliile condamnaţilor, probabil c-ar fi avut obrazul mai subţire 
decât Obradović, ce mi-a arătat lopata, spunân-du-mi: 

– Lopata este internaţională, vlahule, ascultă-mă pe mine!… 
Mi-a aruncat un zâmbet strâmb, născut parcă din satisfacţia sălbatică, ce-i juca în lumina ochilor… 
– Vezi, dar, că eu îţi respect poate cel mai important dintre drepturile despre care vorbeşti tu, dreptul la 

muncă!… Numai că tu refuzi acest drept! 
I-am repetat că n-am de gând să pun mâna pe lopată, explicându-i totodată că mi-am asumat riscul de-a fi 

împuşcat la trecerea frontierei, tocmai fiindcă vreau să ajung cu orice preţ în Lumea Liberă, şi că el nu poate 
proceda aşa, ca un ofiţer nazist, obligându-mă la muncă forţată, într-un lagăr din fundul Bosniei. 

– Dumneata, colonele, eşti creştin, sau ce Dumnezeu eşti?, am strigat eu la el, vărsându-mi necazul de-a fi 
luat prizonier, exact atunci când crezusem că am devenit un om liber. 

Deloc impresionat de strigătul meu de disperare, Obradović a luat însă foc auzindu-mă că îl compar cu un 
ofiţer nazist. 

– Ai făcut războiul de partea nemţilor, vlahule?, a mustit el, cu o ură prea puţin creştinească pentru fiul unui 
popor, a cărui devoţiune pentru ortodoxie este binecunoscută. 

Nu ştiu de ce mi-a trecut mie prin cap apelul acela disperat la ortodoxie, poate fiindcă îl priveam cu 
neîncrederea animalului de povară ce aşteaptă, în mijlocul deşertului, un strop de apă, iar el observase 
negreşit acest lucru. Doar biciul şi înjurătura, am presupus eu, fac parte din fişa postului unui astfel de călău. 

– Am fost, ce-i drept, în război, i-am prezentat eu biografia ultimilor ani, dar n-am luptat de partea nemţilor, 
aşa cum crezi dumneata, ci de partea oamenilor, indiferent dacă erau români, ruşi, nemţi sau ce alte seminţii o 
mai fi amestecat Dumnezeu în nenorocitul ăla de război! 

Colonelul Obradović şi-a mijit uşurel ochii, încercând parcă să descifreze sensul vorbelor mele. 
– Eşti mai alunecos ca nodul de la frânghia spânzuratului, s-a folosit el de imaginea ce rezuma perfect 

situaţia în care mă aflam nu numai eu, desigur, ci şi ceilalţi două sute de români care nimeriseră în acel loc 
blestemat, la fel de prizonieri ca şi mine… Cum, adică, ai fost de partea oamenilor? Păi, pe front lupţi de partea 
cuiva, că-i neamţ, rus, sau ce Dumnezeii mă-sii o fi, a continuat el interogatoriul pe acelaşi ton arogant… E, tu 
de partea cui ai luptat?! 

– Ţi-o mai spun o dată, colonele, nu de alta, da' ca să pricepi şi dumneata, am luat-o de la capăt cu 
amănuntele biografiei mele… În război, eu am fost un nenorocit de felcer, deci n-am luptat de partea nimănui, ci 
am oblojit, ani la rând, răniţii ce soseau de pe front, că erau români de-ai mei, nemţi sau duşmani sovietici… 

N-am reuşit să termin explicaţiile, că un râs hăhăit a ţâşnit din bojocii de buhai ai lui Obradović. 
– Ha, ha, ha, adică ai fost un fel de Maica Tereza a îngerilor, cam asta vrei să spui, nu?!, a hăhăit el şi, în 

mijlocul tăcerii ce-i acoperea pe românii-prizonieri, rămaşi toţi smirnă şi aliniaţi milităreşte în curtea interioară a 
lagărului, doar râsul lui împuţit se auzea. Simţind că trebuie să-mi reprim senzaţia de vomă, am rămas cu ochii 
pironiţi asupra unui grup al acelor nefericiţi, în care se afla şi familia inginerului Veniamin Iuga.

(continuarea în numărul următor) 
De același autor:

ÎNTR-O PÂNZĂ DE PĂIANJEN, roman (2009)
DECALOGUL UNEI BLONDE, roman (2012)
NU TRAGEȚI, OAMENI BUNI, roman (2014)
MACHO MAN, roman (2016)
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Mihai TUDOR

„Ce vreţi, suntem aici la porţile Orientului, unde totul se înfăţişează mai puţin grav”...
  (Raymond Poincaré, avocat şi om politic francez, 1860-1934) 

 Citatul face parte din pledoaria lui Poincaré ca avocat al companiei concesionare austriece în procesul de la 
Bucureşti al fraudelor comise cu prilejul concesiunilor de căi ferate.

M-am uitat în dicţionar la cuvîntul democraţie. Provine din cuvîntul grecesc demokratia, demos însemnînd 
popor, iar kratos putere. Sensul este evident şi nu mai merită comentarii. Aplicat şi aprofundat încă din Grecia 
antică, rămîne singura opţiune în edificarea unui sistem liber şi prosper. Mărturisesc că am fost nevoit să caut 
acest cuvînt datorită realităţii halucinante în care trăiesc şi pentru a-mi lămuri angoasele şi neliniştile 
existenţiale.

Trăiesc într-o ţară care, de secole, nu cunoaşte acest cuvînt, nu l-a învăţat şi nu a reuşit să-l adopte la nivelul 
realităţii lui sociale şi politice. Au fost încercări, în parte reuşite, la începutul existenţei sale dinastice şi mai 
tîrziu, în perioada dintre cele două războaie mondiale.

România - aţi ghicit, aceasta este ţara la care mă refer - şi-a întrerupt lungul şi sinuosul drum al reformării şi 
modernizării ţării din cauza îmbolnăvirii şi rătăcirii pe o altă cale, născută la umbra unui imperiu şi cedată apoi 
parţial teritorial, fără împotrivire şi rezistenţă, din dorinţa sa revanşardă de autoritarism, forţă, discreţionar şi 
samavolnicie. O perioadă nesfîrşită de tiranie și întuneric în istoria naţională. Odată libertatea redobîndită, 
speranţele au renăscut; alt cuvînt căutat în dicţionare prin prisma practicii sale incomplete şi mistificate. Două 
cuvinte-aspiraţii esenţiale pentru un stat puternic, modern, performant şi firesc-funcţionabil, înjosite şi terfelite, 
însă, de cei care le însîngerează călcîndu-le în picioare.

Banul, kitschul, nesimţirea, iresponsabilitatea, incompetenţa, lipsa asumării a tot ceea ce ar trebui să 
însemne datoria, cinstea, onoarea şi demnitatea, indolenţa, non-valoarea şi non-cultura guvernează autoritar 
peste o societate anchilozată, anemică, descurajată şi confuză. În pofida creşterii economice constante şi a 
investiţiilor solide, nu reuşeşte să-şi depăşească condiţia de ţară marginală a Uniunii Europene, cramponîndu-
se de trecut, fără viitor şi perspective clare şi sigure, mulţumindu-se să lîncezească în postura de simplu 
consumator al zonei europene şi avînd forţă de muncă ieftină şi bine instruită pentru economiile dezvoltate 
care, fie o atrag peste hotare, fie îi exploatează potenţialul în ţară, cu consecinţe nesemnificative pentru 
capitalul comunist. Pardon capitalist. 

O altă constantă socială şi politică este atomizarea şi fragmentarea forţelor, de la nivel decizional pînă la 
omul simplu, şi împărţirea sa în coterii luptîndu-se pentru interese personale sau de grup veroase şi 
netransparente. Proiecte şi reforme mari, generoase, se pierd în mocirla mediocrităţii şi a retoricii populiste şi 
patriotarde.

Valorile reale şi personalităţile de înaltă ţinută morală şi profesională sunt distruse şi desconsiderate cu o 
apetenţă devoratoare umilitoare pentru un neam pretins inteligent şi înţelept şi înlocuite cu V.I.P.-uri şi vedete 
de carton, cuvinte împrumutate ca sinonime comerciale din culturile altora. Acestea îşi pun în valoare doar 
calităţile fizice şi charisma, fără profesionalism sau merite artistice şi sunt în căutare de publicitate la 
televiziunile noastre eşuate în senzaţional, pornografie, scandaluri ieftine şi mult circ. Fără pîine. Astfel nu 
trebuie să ne mirăm dacă histrionismul şi amatorismul care macină în prezent România, nu vor aduce cîndva 
duhoarea respingătoare a imbecilizării.

Televizorul a devenit de asemenea şi noul dicţionar al limbii române. De aici şi memoria scurtă cultivată 
românului de rînd raportată la pretenţiile sale hiperbolizante şi ameţitoare. Pretenţii nefundamentate şi 
nejustificate atîta timp cît productivitatea şi disciplina muncii sunt negative, la fel şi domenii vitale pentru viitor, 
ca învăţămîntul, cercetarea, cultura şi medicina. Aş mai adăuga şi alte elemente negative care impietează 
asupra dezvoltării normale a ţării şi mă gîndesc la mita şi corupţia din planul economic şi din cel politic, prin 

Democratia si 
libertatea la români

,,
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intermediul cărora se reglementează acţiunile economice dorite. Ele nu sunt numai endemice, dar reprezintă şi 
adevărate rezervoare ale „industriei“ naţionale. Exemplele pot continua cu lipsa acută a reformării justiţiei şi a 
administraţiilor locale, lăsate de izbelişte, nedescentralizate şi cu fonduri insuficiente, a infrastructurii rutiere, 
feroviare şi aeriene precare, impedimente majore pentru investiţiile de anvergură, şi, nu în ultimul rînd, lipsa 
îngrijorătoare a autorităţii statului, a legalităţii şi eficienţei sale legislative. 

Revenind însă la cele două drepturi fundamentale puse în discuţie, democraţia şi libertatea, observăm cum, 
în scurt timp, am făcut trecerea de la sistemul autocratic nimicitor la o oligarhie la fel de nemiloasă şi nu mai 
puţin de bulversantă. Menţionez că oligarhie provine dintr-un alt cuvînt grecesc, oligarchia, oligos însemnînd 
puţin, iar arche putere. Alt cuvînt care a fost prezent şi a existat de-a lungul timpului ca formă de conducere. 
Demosul din Antichitate se rezumă acum la actorul pasiv şi inert, exploatat fără scrupule de noua oligarhie 
politică şi economică. Libertatea sa se limitează la contemplarea privilegiilor amintite, adevărate reguli ale 
economiei de piaţă, disfuncţională şi aservită. Gîndul mă poartă inevitabil la teza mereu actuală dezvoltată de 
Orwel în „Ferma animalelor”. „Toate animalele sunt egale, dar unele sunt mai egale decît altele”. Se pare că, 
deşi ne-am rupt lanţurile, ne simţim şi ne comportăm în continuare ca şi cum am fi încătuşaţi. Reflexele, 
obiceiurile şi mentalităţile trecutului ne-au marcat invariabil atitudinile şi iniţiativele. Nu ştim sau nu mai putem 
să ne luptăm pentru drepturile care cîndva însemnau totul. Ne-am resemnat şi ne lipseşte entuziasmul, 
energia şi forţa învingătorului. Învingătorii vin din trecut şi trăiesc tot acolo. Ne lipsesc, îi regretăm şi totuşi ne 
mulţumim inexplicabil cu condiţia actuală de perdanţi letargici, în căutarea gloriei faptelor de odinioară.

Un alt rol important în istoria românilor care a contribuit la apariţia inactivităţii prezente atît de molipsitoare, îl 
constituie nenumăratele dictaturi, interne sau externe. Ajungînd să avem o lungă tradiţie a acestora, am dat 
viaţă şi ne-am folosit de un întreg cult al supravieţuirii derivat din deprinderile pe care am fost nevoiţi să ni le 
cultivăm. Înţeleg prin aceasta tot mecanismul politic şi social alcătuit şi perpetuat în perfecţionarea eludării, 
înşelării şi păcălirii autorităţii, prin reţeaua sa de instrumente legale, instituţionale şi constituţionale.

Aşadar nu ne-am eliberat de trecut, nu respectăm regulile, nu suntem uniţi şi ne simţim neputincioşi, 
aşteptînd să fim conduşi cu mînă de fier.

În condiţiile date putem afirma cu tărie că cele două elemente indispensabile în construcţia unui stat modern 
şi responsabil la care am făcut vorbire nu ne priesc şi, cel puţin deocamdată, nu ni se potrivesc. Dacă nu luptăm 
şi nu întreprindem ceva pentru schimbare şi îmbunătăţirea condiţiilor prezentului, generaţiile viitoare, singurele 
consolări şi certitudini, nu vor mai putea face nimic şi vor orbecăi în continuare, derutate şi vulnerabile, în bezna 
tot mai adîncă, de neînlăturat. Luminîndu-le lor drumul, vom reuşi să ne orientăm nouă înşine paşii în direcţia 
aşteptată. Nu rămîne să ştim decît dacă o vom face la momentul oportun. 

VIS ÎN GALBEN · EDUARD NIÞULESCU
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Minunea lui Dumnezeu, Eminescu

După ce Dumnezeu a sfinţit lucrarea Lui
Cuvântul în tine a căpătat mişcare

A ochilor ce dau de ştire în ziua nimănui
Spre a înţelege noua-ntruchipare.

În această zi ai împărţit bucăţi din tine, 
Poeme să le-nţelegem în ceas de mântuire, 

Ajutorul măduvii timpului ce vine, 
A leoaicei cu ochii verzi eliberată de iubire.

O mie de ani într-o singură zi
Proclamă un ceas fără eroare, 

În duminica de suflet te-aştept să vii
Poemul să-l citeşti întruchipat din mare.

Prilej universal de a ne cunoaşte, 
De a întoarce cuvântul înapoi, 

În mielul de la Ipotești ce tăcerea o paşte, 
Aşa cum va fi în Ziua de Apoi.

Dor

Îmi este dor de câmpul înflorat pe cămăşi de in
De roata horei jucată la fântână

De fetele ce-aduc din vii în doniţe pelin
Când îşi mână ciobanul oile la stână.
De palma aspră ce-nfige plugu-adânc

Întorcând brazda recoltei viitoare,
Mi-e dor de ţăranul cu plosca la oblânc
Umplută cu apa rece rece la izvoare.

Îmi este dor de pasul lui apăsat pe hotar
Când cumpăneşte ploaia în privire
De braţele vânjoase ce pun în car

Rodul crescut din marea iubire.
Mi-e dor de cumpăna ce coboară din cer

În ciutură apa rece şi curată,
De roţile încinse cu verighetele de fier

Pe uliţa satului de ploaie arată.
De vorba ţăranului, înţeleaptă, mi-a dor,

Spusă cu asprimea mierei de albine.
Pădurea în care n-a intrat topor

Aşteaptă anotimpul, care, nu mai vine!

La un veac dupã Eminescu

Stând de straje cuvântului scris.

Eminescu nu a avut
viaţă personală

Eminescu viaţă personală nu a avut
El sprijinea cerul să nu cadă peste noi

Se făcea nor şi-n tăcere cuvântului scut
Spre turnul potopit de ploi.

Eminescu nu a avut viaţă personală
Întâmpina zorii alergând prin fum
Salvând marinarii surprinşi în cală
Sau fecioarele urmărite pe drum.

Eminescu viaţă personală nu a avut
Fântânilor spre seară le aprindea lumină

Şi cumpenelor le punea în vârf un soare de lut
Salvând amurgul de rugină.

Eminescu nu a avut viaţă personală
El curgea molatic ca un râu sub lună,

Atunci când vântul coboară cu o rafală
Păzea livada cu Poezia împreună

Eminescu viaţă personală nu a avut
Târziu se culca învelit de-o zeghe

Și-atunci mai scria un poem ce l-a durut
Până când cocoşii îl strigau, stând de veghe.

Eminescu e soldatul ce apără iubirea
Cu pana înmuiată în cerul albastru

Înconjurat de muze mușcând din măr iubirea
De parcă rupe lumină dintr-un astru.

Eminescu trăieşte întotdeauna în vis

Al. Florin ÞENE
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Eminescu

Eminescu, cetatea limbii române
cu toate turnurile Carpaţilor

modelate de balade
în care îşi au adăpost

Decebalus per Scorilor, Mircea cel Bătrân,
toţi bărbaţii înmuguriţi pe acest pământ.

Eminescu planetă luminoasă
în jurul căruia gravitează astrele cuvintelor

laminate de înţelepciunea poporului
scrise pe hrisovul brazdelor cu plugul.

Eminescu cetate cu toate punţile lăsate
să intre armata îndrăgostiţilor
cu pletele argintate de stele

şi braţele pline cu roadele câmpiilor
întinse în inima noastră.

Eminescu paşi de aur ce se aud trecând
din istorie în limba noastră
şi luând forma cuvintelor

ce ne leagă
precum iubirea, precum aerul

de acest pământ dulce
ca limba română

precum Eminescu.

Ca aerul şi seva, 
Eminescu…

Îi aud paşii venind dinspre lumină
Şi foşnetul stelelor în părul LUI

Când plopii fără soţ îl aşteaptă să vină
La fereastra unde dorul s-a aprins în gutui.

Coborând dinspre Carpaţi îl aud uneori
Cu fruntea împodobită de gânduri

Pe cărări de-argint şi flori
De tei presărate rânduri, rânduri.

Îi aud glasul venind dinspre trecut
Dulce ca mierea cuvintelor străbune
Când este veacul şoaptă de-nceput
Şi luna vibrează iubirea pe strune.

Doinesc tulnice pe poteci de munte
În balade prelungind chemarea
Aşternută peste veacuri punte

Pe care să vină odată cu zarea.

Din poeme se desprinde, spre el venim,
Ca aerul şi seva ce-n arbori suie,

În fiecare dintre noi îl regăsim
Cioplit în inimi veşnică statuie.

BLUE PARADIS · CARMEN DOREAL
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The Snow, The Sand 

and The Soul 

Soft flakes forming heavy sheets on earth 

Snow arrives in varied styles of entry 

From gentle flurries dancing with mirth 

Around bare branches and full pine trees 

To screeching storms and bitter fury.

Mysterious and misunderstood 

Snow, at once is loved & hated 

Destined to meet, they would; 

Drawn by this one trait they shared 

Snow and Soul, now together, elated. 

Enthralled by the pure white glow 

Soul failed to see what's plain 

The sunny reflections would soon go 

Leaving tire-tainted slush behind. 

That soiled Snow, winter's bane. 

Undeceived, Soul wanders in the cold, 

Seeking respite from the glaring white. 

This season's unkind mysteries unfold; 

Bitter winds mock with unyielding pride, 

Soul's disillusioned plight.

Memories of a distant land, 

Pleasantly press upon Soul. 

A forgotten affair with the Arabian Sand; 

Purges frigid feelings so foul, 

And bestows a wanderlust of old. 

Imbued with warmth in every grain 

Sand lazes in dreamy siestas 

Sunny reflections once more feign 

Victory over logic's impasse. 

Soul is lost in Sand's glowing vistas.

When suddenly a storm rises 

All pretense of serenity lost 

Sand appears in beastly guises 

Blurring everything from city to coast 

Demanding breath at a grainy cost. 

Ever to seek, never to find 

A season that does not falter; 

Soul struggles with a fate unkind. 

No more passions to surrender 

Soul waits at mercy's altar. 

Canada

Brief presentation: 
In her own words, „she walks in 

faith, talks in satire and dreams in 
flavours”

• writer, actor, theatre artiste, dancer 
and lover of all things related to 
art; but above all she's a child of 
God

• successful career in Marketing and 
Communications

• she incorporates creative writing in 
her work giving them a unique flair 

• many of her literary works have 
been published in Canada 

• she played the lead role in the 
short film, 'The Layoff' which has 

thbeen accepted into the 9  Annual 
Workers Unite Film Festival 2020 

• she has also acted in several 
theatre productions

• she volunteers her time to raise 
awareness about mental and 
emotional health 

•  she is also an ant i-human 
trafficking activist

The burning leaf

The burning leaf, like 
The burning question 

Begs attention 
Almost demanding. 
Once bright & loud 

Fallen to the ground 
Without a sound 
Softly landing. 
Slowly burning 

A hole in the mind 
Here you will find 

Her ranting. 
Words and leaves 

Blowing in the wind 
An aimless stint 

At understanding. 
Still and unmoving 
Partially drowned 
Not lost not found 
Rot withstanding. 

Winter sets in 
With time and age 
Seasons engage 
Nature's handling 

Of mind and matter 
The leaf dissolved 

The question unsolved 
Now undemanding.

Asha PONNACHAN
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Liniște

Iată-mă în liniștea fără de margini.

Capătul străzii, muntele din zare
frunza clătinată de mirarea pomului

necunoscând vreodată tăcerea deplină
toate le văd cu ochii mei netemători de întuneric

În liniștea fără de capăt
cu adâncul comparată

cu înaltul mereu mai sus al Cerului
cu începutul

eu învăț să înțeleg necuprinsul
Pacea

Liniștea seamănă tot mai mult cu întunericul iernii

Eu am venit dintr-o vară anume
dintr-un loc viu

Cine ești acum?
Poți tu înțelege tăcerea?

Cuvintele mai au ele rostul deplin
ori înțeles?

În liniștea de peste lume
doar gândul mai sparge marginile

trece cutezător mai departe
cu mine de mână.

Toamna

„Prin frunze moarte seara-și taie drum” 
(Vintilă Horia)

Cum rupe Toamna-ncet, petală cu petală
din trupul meu ce ne-nțelept 

clamase veșnicia,
cum Toamna ia în stăpânire glia

și șterge amintirea de vestală,
Cum seara-și taie drum ușor spre noapte

și-ntunecă începutul și tăria!

Dimineața

Dimineața asta pare egală cu toate surorile sale 
de peste timp / de peste veac

S-a trezit uitând visul de peste noapte 
ori 
amintindu-și că era copil
Se juca de-a v-ați ascunselea cu soarele
îi promitea o zi cu lumină – vara
o zi întunecată – iarna 
ca să-și mai tragă sufletul
să-și odihnească mersul de perpetuum mobile

Îi trebuie chiar și dimineții din când în când 
răgaz
să se gândească la sine
să ia aminte la ce-a fost, să hotărască 
cu înțelepciune 
ce va urma

Să tragă linie. 

Apoi 
cu hotărâre 
să trimită soarele să-i lumineze calea
permanent începătoare

Ce n-aș da să primesc și eu în dar
astfel de dimineață!

Mihaela ALBU
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Un vis

Visez 
tot mai des

tot mai aievea
o pasăre liberă.

Zboară cu nonșalanță peste oraș
se depărtează și revine. 

Statornică dragoste

Dacă aș avea talent
i-aș desena aripile larg deschise

două brațe în cuprindere maternă

Dacă aș avea talent
i-aș desena ochii

în nestinsă lumină

Dacă aș avea talent
i-aș prinde în linii delicate

arcuirea – adăpost al vieții

Dacă aș avea talent
i-aș trasa mai întâi și mai întâi

zborul

Dar/cum nu am talent
o primesc în vis

într-o totdeauna așteptare
și zbor cu ea

uneori

Trecere

Sub pana mea curge un fluviu.
Curg anii. 
Îi adun cu grijă
punte albă peste zilele încuiate-n neant
prăbușite în hău
fără capăt
Palidă rază
amintirea desparte
în felii
ore închise între ziduri de timp
bătute de vântul de toamnă.
Vorbe fără întoarceri 
se amestecă în întunericul greu
Din umbră, din tăcere
Începutul curge spre vărsare.
Aud cum crește crivățul din Nord
Calea se umple de povară grea
Noaptea din mine e tot mai rea
Spre apus Lumina se stinge 

Cum a căzut Noaptea la mine-n odaie!

FLORI ªI FLUTURI · EDUARD NIÞULESCU
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În mâna dreaptă, în vârful peniței, 
în piept, în ochi, pe tâmple,

în pori, în lacrimă, în respirație, în umbră,
mă ocupă pe de-a-ntregul

și sunt al ei.
Sunt vocea ei, vibrația ei, plânsul ei,

sunt mâna care scrie ce spune ea,
pur

și simplu
și supus.

DESTĂINUIRE

Sunt vulnerabil ca o ninsoare.
Mă pot cuceri o stradă, un zgomot,

o liniște în plus.
Mă poate cuceri privirea unei trecătoare,

pădure subțire de fum și apus.

Mă pot cuceri fantomele toate,
lumini și atracții,

erorile sute,
un zbor fără aripi,
pierzanii și râset,

caii de ceață ai nopților mute.

Nu mă pot feri de pericole,
ele mă așteaptă oriunde,

în vină, în alb, în umbră, în hău,
nu mă pot feri de ele, iubito,

S-ar putea să poarte chipul tău.

ZEIȚA

Când nu mai aud zgomotul din jur,
când uit de frig, de foame, de ducă,

de n-am, de vreau,
când uit de toți, de toate,

atunci vine Ea.

E RARA AVIS

M-a luat de braț femeia bună,
femeia măr, femeia mană,
femeia zi, femeia lună,
femeia dor, femeia ană.

Ea caldul sângelui îmi este
și înflorire poate fi,
e adevăr, e și poveste,
e și plecare și-a veni.

E și a fi în trup subțire
cum se-ntrupează-n fructe vara,
ca vorba-n faptă și iubire,
e rara avis, ana rara.

NUMAI NISIPUL TĂCEA

A fost o mare numai pentru noi,
a fost o vară a noastră întrutotul,
aerul năștea pescăruși, orizonturi,
nourii ne atingeau cu botul.

Eram unul al altuia până la cer,
cerul se-ntrupa din vorbele noastre,
marea cu toate valurile ne repeta numele,
când verzi, când albe, când albastre…

Fericiți priveam depărtări nevăzute,
trupurile noastre – coaja aceluiași ou,
numai nisipul tăcea, absorbindu-ne,
în albastrul mării ecou.

Coman ªOVA
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M-A VIZITAT ZĂPADA

A venit pe strada Labirint
și a intrat
ca într-un castel al ei,
fără să bată. 

Mi-a cutreierat sângele
până dincolo 
de pașii iubitelor uitate.

A umblat ușoară
prin părul meu,
albindu-l frumos.

Apoi, 
într-o noapte, 
a plecat
fără să-mi spună,
făcând o pârtie largă
de la tâmple
până la cuvintele mele.

OPREȘTE DOAR CLIPA

Aceasta-i pădurea, iubito,
acestea-s uneltele mele,
acestea-cuvintele,
acesta sunt eu sub amarele stele,
aceștia-s părinții din care venim,
aceastea-s păcatele,
vinde-le.
Oprește doar clipa în care iubim.

ȚIE

Mă îmbăt de sevele calde
ale fiecărui cuvânt,
ale cuvintelor 
toate,
le trec prin sângele meu,
curent de înaltă tensiune,
și le aștern fierbinți
înaintea ta,
în semn de iubire.

SOCRATICĂ

Să bem împreună
paharul acesta
cu îngeri,
ne-am promis 
să bem împreună
acest pahar.
Încep eu. 

CÂND NIMENI

Când nimeni nu mai are încredere, 
tu să mai ai;

Când nimeni nu mai vrea să se poată,
tu să mai vrei;

Când nimeni nu mai așteaptă nimic,
tu să mai aștepți;

Când nimeni nu mai are răbdare,
tu încă să mai stărui;

Când pentru toți totul s-a prăbușit,
tu să te apuci din nou de lucru

ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.
Dis-de dimineață.

PĂSĂRI STRĂVEZII

Ochii mei pleacă de-a lungul bulevardelor,

prin labirinturile metrourilor,
pe scările rulante,

ca să te văd venind.

Sunt orb aici unde sunt,
pentru că ochii mei au plecat,

păsări străvezii, în întâmpinarea ta,
ca să te vadă cum vii.

În tot orașul te caută
pentru a te vedea cum vii.

Covoare albastre se fac,
plutitoare, calde,

ca să pășești venind.

PE MINE CEL ADEVĂRAT

Pe mine cel adevărat de nimeni cunoscut
caută-l.

Fără reazem sunt dacă nu mă găsești.

Sunt în aripa muntelui de gheață,
sunt în umbra cuvântului

în toate zilele rostit
și în toate viețile știut.

Nu mă cunosc dacă nu mă cunoști.
Pe mine cel adevărat de nimeni cunoscut

caută-l.
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Poveste de vară
E fermecător la mare. Absolut fermecător. Ieri dimineaţă, când am coborât, era un soare care îmi surâdea cu 

gura până la urechi. Mi s-a spus că aici ar putea fi locul, că aici s-ar putea să apară. 
Ambarcaţiunea aceea pe care o întâlnisem în drum, era o barcă de pescari ce întinseseră năvoade adânci, 

cu ochiuri mici şi dese. Privind şi mai departe, am constatat că marea era plină de astfel de corăbioare ce 
pândeau momentul înserării, să-şi scoată prada la mal. Puţin mai încolo, vreo două siluete de ambarcaţiuni 
ceva mai mari, dar ele nu păreau să fie nici un pericol. Apa era atât de liniştită, atât de enervant liniştită, încât îţi 
venea să umbli gol pe gelatina ei întinsă ca o folie de plastic. Era prea devreme pentru ca cineva să se 
încumete să apară pe plajă, mai ales că era încă ud nisipul, după ploaia torenţială de azi-noapte. Şi aici se 
simţea aerul săgetat de foste fulgere ucigaşe. M-am plimbat puţin, bălăcindu-mă în vaga idee de valuri care se 
străduiau să-mi demonstreze că nu greşisem cu nimic destinaţia pe care mi-o stabilisem. Apoi m-am întins pe 
plajă. Îmi place să simt nisipul, cu tot cu scoicile lui care îmi înţeapă spinarea. Spinarea mea atât de încercată. 
Nimic în lume nu mă tentează mai mult, decât să stau cu burta la soare, dimineaţa, foarte devreme, când încă 
nimeni nu s-a trezit, când încă nimănui nu i-a trecut prin minte cât e de frumoasă marea, cu tot cu valuri şi scoici 
şi melci, ba chiar cu peşti şi meduze cu tot, cât de altfel e lumina răsăritului când încă nu s-a întâmplat ceva rău, 
când nu ai nimic nici pe cap, nici în cap, nimic altceva decât visele pe care vrei să le trăiești, dar cu ochii deschişi 
de data asta, gata cu visele de peste noapte în care totul este posibil şi nimic nu se întâmplă de fapt. Nimic?

Primul care s-a hotărât să se smulgă din ghearele somnului este un domn. Trebuie să fie domn, judecând 
după mărimea pântecului pe care îl poartă mândru, nevoie mare. (Ce-i drept, credeam că numai femeilor li se 
poate întâmpla asta şi doar în anumite momente ale existenţei lor mature). Se pregăteşte să facă genuflexiuni 
şi un mic jogging acolo, de ochii netreziţi ai lumii. Mai întâi râgâie cu mulţumire de sine, ca un mare savant. La 
adăpostul dimineţii, îşi poate permite şi un pipi scurt, direct în valuri şi fără a se mai chinui să ajungă în apă, 
măcar până la brâu, aşa cum fac oamenii serioşi în timpul zilei, pentru ca ceilalţi oameni serioşi – care şi ei fac 
exact la fel când au nevoie – să nu aibă nimic de obiectat. „Nimic din ce-i uman nu-mi este străin”, zic ei, dând cu 
bâta în baltă de câte ori au ocazia. Şi o au foarte des. I-am observat de la distanţă, când nici unul nu se simţea 
privit. Gândurile le sunt şi mai murdare, uneori cu mult mai murdare, chiar decât comportamentul sau hainele.

Atenţie! Vin copiii! Ca nişte termite, atentează permanent la minima rezistenţă a falezelor, scobindu-le până 
dau de apă, până cad înăuntru, infirmând proverbul conform căruia „cine sapă groapa altuia, cade singur în ea” 
sau poate că se exersau în acest sens, am mai spus-o, lucrurile astea e bine să le înveţi de mic, mai târziu e 
întotdeauna prea târziu. Lopăţele, „forme”, găletuşe au invadat nisipul. Se adună scoici, cochilii de melci, 
meduze, alge şi tot ce se mai poate aduna, spre disperarea însoţitorilor. Se ţipă, se vociferează, se plânge, 
foarte puţin se rade. De parcă asta le-ar da ameţeli. Ca ameţelile mele ce mă chinuie uneori. „Mama, uite, 
scoica asta are taine!” Mă ridic să văd cum arată copilul care a putut rosti minunea. Minunea nu a durat decât o 
secundă, fiindcă îmi dau seama de gafa pe care era s-o comit. „N-are, mamă, carne. Carnea a fugit”. Auzi! A 
fugit! Unde, doamnă, dacă nu vă supără întrebarea? Părinţii ăştia sunt bagaje întregi de aberaţii, reproşuri, 
palme pregătite să se lipească de fundul micuţilor, de sfaturi şi iar reproşuri. Dar ce zic „bagaje”?! Peroane, gări 
întregi de minciuni gogonate, oferite ca pe nişte adevăruri capitale, ce trebuie urmate întocmai, fără nici o 
împotrivire. Bieţii copii nu pot ajunge decât nişte mici eretici, feriţi de arderea pe rug, dar pândiţi de pedepse 
încă şi mai cumplite. „Ţi-am spus să nu intri în apă de ce nu intri în apă că de aia am venit la mare de ce aduni 
meduzele şi nu le laşi să trăiască fă şi tu un castel acolo de ce faci cozonaci d'aia ţi-am luat formele ţi-am spus 
că meduzele înţeapă acoperă-le cu nisip de ce-ai pus apă în găletuță de ce n-ai pus” şi tot aşa, până când 
sărmanii copii sfârşesc într-o enormă derută ce-i va urmări toată viaţa. Şi nu vor mai face altceva, decât să imite 
obiceiurile stupide ale părinţilor, excesiv de grijulii să le dea mură în gură copiilor tot, ca pe dumicaţii de 
mâncare pe care, dacă s-ar putea şi, uneori se poate, i-ar mesteca în locul lor, doar să termine mai repede şi să 
se ridice să plece de la masă. „Mama, vino să-mi speli găletuța”! (Doamne, ce limbă au învăţat oamenii ăştia să 
vorbească, la ce fel de şcoală?). Să nu vă închipuiţi că micuţa e reţinută de vreo primejdie. Stă la trei centimetri 
de apa care, cum spuneam, n-are nici măcar un val şi nu vrea să facă nici un pas mai departe, doar e cuminte, i 
s-a spus să nu intre în apă, că se îneacă, iar copiii au un ridicat simţ al conservării propriei pieli. „Uite, m-am 
băgat în apă, uite, m-am scos din apă”, striga, spre propria încurajare, un puşti, înfricoşat de ameninţările 
părinteşti legate de mare, practic executând propoziţiile de mai sus, chiar în buza malului. Mai mult lovindu-se 
de nisip, dar vânătăile făcute astfel, iar nu prin bătaia pe care ar fi primit-o dacă nu ar fi ascultat, îi dădeau 
concreta iluzie a libertăţii pe care o va urma de-acum încolo.

Cu „scăfăndrelul” e altceva. El este un butoiaş cam de doi ani vechime (e clar prima oară la mare) pe care 
mama şi tata lui încearcă să-l convingă, prin diverse metode, că apa îl menţine la suprafaţă, dacă ţine gura 

Dana OPRIÞÃ
Statele Unite ale Americii
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închisă şi dă din mâini şi din picioare, cât de cât ritmic. Forţa persuasiunii a acţionat atât de bine, încât acum 
trebuie inventat ceva pentru scoaterea afară a aceluiaşi scăfăndrel, stârnit în porecla nu prea fericit gândită. 
„Nămol proaspăt şi coliere avem. Nămol şi coliere avem”, strigă o persoană cu fuste lungi şi bogat colorate. 
Însă nimeni nu vrea să aibă nici nămol, nici coliere. Melcilor le stă bine printre valuri – atunci când sunt – sau 
laolaltă cu celelalte resturi de foste vieţuitoare scuipate de apa sărată şi caldă.

Astăzi, cum spuneam, marea e o imensă farfurie cu supă. Algele, sub formă de fidea, plutesc pe suprafaţa 
lichidului aproape incolor, oricum foarte limpede, care se întinde până departe. Departe, departe. De-aici nu se 
vede celălalt mal. „Sunt pietre, acolo unde eşti tu”?, e întrebat un băiat care cercetează fundul mării, dotat cu 
ochelari şi labe de scafandru. Doar că nu răspunde. Ai senzaţia că e surd. Şi totuşi se uită la tine, e destul de 
aproape. Poate n-a auzit. Se reia întrebarea, mult mai rar: „Sunt pietre şi acolo sau doar aici, la mal? „Ia ne 
znaiu pa rumînskii”!, vine răspunsul şi mi-am amintit brusc de bancul cu fermierul american şi bandajul de 
Colorado. „Merci”, i se aruncă peste umăr, ca pe un ghioc pe care l-ai ridicat crezând că e intact şi pe care îl 
trimiţi în mare, constatând că nu e. „Dă-te imediat jos de acolo! Ce, vrei să aluneci şi să cazi”? „Da”, sosi brusc 
mărturisirea, care până şi pe cel mai experimentat tătic îl descumpăneşte. Tăticii ăştia sunt puşi să aducă 
argumentele supreme. Ei, de asemenea, prezintă gradul cel mai ridicat de încredere. „Tata, să nu mă îneci”! 
„Nu te înec, dragă. Dacă voiam asta, o făceam demult”, i se spune, ţinând copilul bine de mijloc, lăsându-i libere 
mâinile şi picioarele, ca să dea din ele în apa mică de tot. Asta e metoda prin care ei îşi învaţă „păpuşile” să 
înoate. Adică să se ţină la suprafaţă. Habar n-au ce minunat e să te ţii la fund. Asta învaţă mai târziu, dar nu de 
la părinţi.

Apoi, după ce şi-au făcut datoria faţă de progenituri, taţii se duc să înoate în larg, spre încântarea celor mai 
multe neveste, care întrevăd o portiţă de libertate. Dar marea nu-i primeşte chiar pe toţi. Ulise a rezistat 
sirenelor c-aşa a vrut Homer, care nu l-a întrebat şi pe el dacă şi-ar mai fi pus dopuri sau doape (depinde cât de 
„cult în cap” eşti) în urechi, de-ar fi fost după voia lui. Iar când cineva nu-i e pe plac – se ştie – marea îl azvârle 
afară, ca pe un gunoi care i-a provocat strănutul. Puţini sunt cei care nu se mai întorc.

Doamne, Dumnezeule!, cum rezistă să stea pe plajă până la ora asta, când orice om are anumite nevoi 
fiziologice? (eu mă gândeam la mâncare, desigur, nu știu la ce vă gândeaţi voi). Sunt deshidrataţi, li s-au lungit 
urechile de foame, de căldură a început să le crape pielea, deja roşie, dar ei continuă să stea întinşi, de 
preferinţă pe burtă, rareori cu o carte în mână, mormane de carne acoperită strategic cu bucăţele de pânză 
colorată. „Să profităm de soare, doar n-am dat banii degeaba, ne-a costat o avere capriciul ăsta de a veni la 
mare”. Viaţa e plină de astfel de mofturi pe care încercăm să ni le oferim şi de care habar nu avem să ne 
bucurăm. Nimeni nu face nici o mişcare, până şi reproşurile s-au rărit, spre fericirea copiilor care nici ei nu ştiu 
ce să facă cu această fericire. Prea au fost învăţaţi să nu mişte fără să dea de ştire, fără să fie în permanenţă 
controlaţi, să urmeze întocmai sfaturile, să se supună unui program prestabilit, care nu suportă nici un fel de 
modificare, să-şi pârască până şi propriile lor năzdrăvănii, să se pună singuri la colţ, în genunchi, pe coji de 
nucă uscată şi zdrobită, verificată în prealabil. Nici degetul nu le vine să-l mai sugă. De când li s-a permis asta, 
nu mai are nici un gust.

În sfârşit, e linişte. Mă rog, câtă poate fi. Marea îmi surâde complice, dar, curios, de data asta nu prea o 
înţeleg. Ameţelile de care mă vaiet în ultimul timp au reapărut. Mă învârt în loc ca un titirez. Îmi e frică să nu fiu 
văzut. Mă scufund puţin în apă. E rece. Îmi face bine. Repet de mai multe ori trucul ăsta. Doar că pierd uşor 
noţiunea timpului, care, oricum, niciodată nu a fost punctul meu forte.

Acum s-a întâmplat la fel. M-a trezit un miros înţepător care venea spre mine în rafale. Nu erau nici algele, nici 
scoicile de vină. Mirosurile astea le cunosc eu bine. E altceva. Mă întorc. Pe dig, un profil melancolic respiră o 
ţigară. Un viciu solid instalat, se pare. Valurile de fum nici măcar nu se pot lua la întrecere cu cele ale mării, încă 
potolită. Mă uit după soare. Îl descopăr dând din coate, să-şi facă loc printre nori, spre apus. Îmi plac apusurile. 
Şi oamenii le apreciază, ca pe un vin bun. Doar că, de cele mai multe ori, preferă să guste doar vinul, gândindu-
se la apusurile de soare. Mă apropii cât pot de mult: sper să nu fie o confuzie. M-am săturat de confuzii şi de 
gesturi interpretate greşit. Fata e singură. Deasupra ei zboară un pescăruş, care îi spune o poveste de vară. 
Nu-l înţelege. Ar vrea, dar nu înţelege. Poate reuşesc eu. Ah, iar ameţeala asta îngrozitoare! E frumoasă. Are 
părul lung şi forme delicate. Pentru o privire indiferentă şi fugară, ar părea mai curînd tristă. Dar eu ştiu ce 
gândeşte, dar eu văd fascinaţia cu care se uită spre larg, bucuria ce o încearcă ascultând valurile şi pescăruşii, 
chiar dacă nu pricepe nimic.

Cunosc bine tremurul buzelor şi mişcarea braţelor ce caută îmbrăţişarea. Le-am văzut de atâtea ori în 
adâncul memoriei mele. „Uite! Priveşte zidurile albe ale Cetăţii cum se reflectă pe orizont… Nu oricine reuşeşte 
să le vadă, nu oricărui om îi este îngăduit. Le vezi? Ştiu că le vezi. Sidefii, aproape roz în lumina miraculoasă a 
serii. Acolo soarele încă străluceşte, acolo soarele străluceşte mereu, sunt oaze cu verdeaţă din belşug şi apă 
bună ce-ţi potoleşte setea. Acolo e linişte, acolo nu se poate întâmpla nimic rău, fiindcă nimic rău nu există. 
Acolo sunt eu, dragostea mea. Acolo sunt. Să ne grăbim. Nu ne-a mai rămas timp decât pentru a scrie mesajele 
din sticle naufragiate pe care, probabil, nu le va găsi nimeni. Pe care, oricum, nimeni nu le va înţelege. Să ne 
grăbim. Dragostea mea”.

Fără a lăsa vreo urmă, reală sau imaginară, cetatea avea să fie distrusă chiar în acea noapte, de cele două 
vase de război, care şi ele se profilau pe linia subţire a orizontului, atunci când… Era o simulare a unui atac 
nocturn, un exerciţiu de rutină.

Şi totuşi, a doua zi, aproape de ţărm, putea fi zărită, îndesată cu ceva alb, o sticlă ce plutea la suprafaţa apei. 
Avea o formă ciudată şi reflexe sidefii, aproape roz în lumina miraculoasă a dimineţii.

(1995)
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Acum 

(Ultima poezie a lui 

Ștefan Augustin Doinaș) 

Acum, că mi-a fost dată la o parte

albeața de pe ochi, aceea care

mă făcea să nu mai văd adevărul,

pot să aștept în deplină liniște.

Clipele și-au recucerit nisipul

uitat în clepsidră, iar sicofanții

au devenit de prisos. În suflet mi

s-au limpezit strigăte de uimire.

De multă vreme trebuia să aibă

loc apocalipsa. Dar uguitul

câtorva guguștiuci a-ntârziat-o.

Acum tronurile așteaptă pustii.

Un fulger brusc îmi oferă-n zigzag o

scăriță pe care încep să cobor.

T.R.

ªtefan Augustin DOINAª
26.04.1922 – 25.05.2002
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SIMION BALINTH PERSONALITATE IMPORTANTĂ 
A REVOLUȚIEI ROMÂNE DE LA 1848-1849 DIN TRANSILVANIA

Revoluția română din Transilvania de la 1848-1849 a avut un caracter preponderent național deoarece 
maghiarii, atât burghezia revoluționară, cât și casta nobiliară au voit să impună Ardealului un control, fără a 
recunoaște celelalte națiuni conlocuitoare.

La 28 mai 1848, Dieta de la Cluj a proclamat unirea Transilvaniei, preponderant românească, cu Ungaria, 
fiind reprimate toate mișcările de împotrivire ale românilor transilvăneni și ale sașilor. Intelectualitatea română 
din Transilvania a fost contra creării unui stat național maghiar, unde românii ardeleni majoritari, ar fi urmat să 
rămână fară drepturi politice egale cu ale ungurilor, minoritari în Transilvania.

Românii au convocat o adunare proprie în care să se discute și să se stabilească măsurile ce urmau să fie 
luate. Adunarea a avut loc la Blaj pe 3/15 – 5/17 mai 1848 la care au participat peste 40.000 de români, în frunte 
cu episcopii Andrei Șaguna (ortodox) de la Sibiu și Ioan Lemeny (greco-catolic) de la Blaj, în mijlocul cărora 
erau Avram Iancu, Ion Buteanu și Simion Balinth, care vor fi în fruntea mișcării revoluționare în anii 1848–1849, 
fiind socotiți de autorități „de trădare națională” [A. Sîntimbrean, 8]. Tot la Blaj s-a manifestat și ideea de unitate 
națională strigându-se „Noi vrem să ne unim cu Țara” [Țara Românească].

Prin decizia nr. 638 din 10 decembrie 1848 a Comitetului Național Român, al cărui președinte era Simion 
Bărnuțiu, Simion Balinth a fost numit prefect (general) al Gărzii Naționale, Legiunea Auraria et Salinae, 
respectiv al Gărzii Naționale a vechilor saline 
(Turda), prefectură ce se întindea în părțile 
Arieșului [A. Sîntimbrean, 8].

Conform V. Hossu [4, p. 141 și 5, p. 146-148] 
Simion Balinth coboară dintr-o familie nobilă de 
pușcași din Țara Chioarului. Ca supuși al 
principelui de pe domeniul Cetății de Piatră, 
p reo ț i i  îndep l ineau  d ive rse  p res ta ț i i 
economico-administrative și militare cu sătenii. 
Așadar, nu e întâmplătoare prezența pe câmpul 
de bătaie, între pușcașii atât de bine apreciați 
din Draga-Vilma (azi Vima Mică) a preotului 
Bălaș Balint (Valentin), fiul unuia dintre cei 
trecuți în starea de libertinat de către principii 
Acatiu Barcsai și Ioan Kemeny. De aceea, în 
1662, când a fost ridicat la „starea de nobil 
adevărat” printr-o „nova donatio”, și-a păstrat 
numele de familie și nu cel preoțesc (Papp = 
Pop). Doar blazonul – redus la descrierile care 
ni s-au păstrat la elementele esențiale, 
trădează profesia sa: scut albastru [azur] în 
câmpul căruia se află un călăreț care 
strunește calul cu mâna stângă, iar cu 
dreapta ține o carte sfântă (Biblia).

Conform Ioan cavaler de Pușcariu, ediția I [7, 
I, II, p. 8,9,287 și II, p. 29], precum și în ediția a 

PERSONALITÃÞI ªI 
FAMILII ROMÂNE DIN ARDEAL

ARISTOCRATE ALE SPADEI ªI SPIRITULUI

Alexandru-Grigore PISOSCHI
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II-a, Editura Societății Culturale Pro Maramureș „Dragoș Vodă”, Cluj-Napoca, 2003, au fost înobilați la 22 
august 1659 de Acatiu Barcsai: Bode de Draga-Vilma, Sztojan de Draga-Vilma, Roman Mercza de Draga-
Vilma, Orosz de Draga-Vilma, toți având același blazon (se vede că aceștia au fost rude): „Scutum celestini 
coloris, in campo eques armatus dextra sclopetum. Sinistra habenas tenens. Supra scutum galea, 
quam contegit diadema regium”.

Michael I Apafi, în 1663, înobilează cu același blazon pe Papp Balint de Draga-Vilma și pe Balas Balint de 
Draga-Vilma: „Scutum milit. celest. coloris, in campo eques armatus, dextra libelum, sinistra habenas 
tenens”. Faptul că în dreapta cavalerul ținea Biblia, ne arată că era un apărător al dreptei credințe și un 
propăvăduitor al științei de carte.

Conform I. Gorun [2 – A. Hodoș] și A. Sîntimbrean [8], strămoșii lui Simion Balinth au venit în Copandul de 
lângă Turda (azi Copăceni) ca administratori la curtea baronului Banffi, proprietarul Copandului. Unul dintre 
strămoșii săi a fost preotul Ursu Balinth, căsătorit cu Anna, cu care a avut cinci baieți și patru fete. Primul dintre 
băieți, Antonie (1790-1823) se spune că s-a căsătorit devreme și a murit la 32 de ani. A pribegit în Țara 
Românească participând activ la revoluția lui Tudor Vladimirescu. A fost căsătorit cu Mariana Papp de Lemeny, 
având patru copii Ioan (1808-1880), Simion (1810-1880), Floarea și Iosif. Soția lui Antonie, Mariana a fost o 
femeie energică, luptându-se cu greutățile ca să-și țină copiii la școală. Simion Balinth s-a născut la 30 
septembrie 1810 în Copand, azi Copăceni, un sat mic, curat românesc, aproape de Turda, tatăl său Antonie, 
fiind cantorul bisericii din Copand.

Privitor la numele de Balinth, iată ce scrie preotul Iosif Balinth (n. 1836) din Petrid, vărul lui Simion: „Familia 
noastră, strămoșul și moșul s-a numit Popu și Pop. Numele de Balinth, l-a primit mai întâi tatăl meu 
(Grigorie) cam prin anii 1812, când era „convictist” (școlar intern) [Probabil după numele satului Balint, 
vecin cu satele Draga și Vilma, care au constituit domeniul de inobilare] la școlile romano-catolice din 
Cluj, din cauză – cum spunea dânsul – că fiind localizați la masă după alfabet, își primeau ca Popa, mai 
târziu porția de „vict”, de mâncare. Nota bene, moașa, bunica mea, era nascută din familia Balint. Tot 
atunci și-a schimbat numele din Pop și Ioan Baritz, care era de aceiași vârstă cu tatăl meu; Ioan Baritz, 
tatăl lui George Bariț. Asemenea lucruri se mai întâmplau și la alte școli ungurești din Ardeal. Din 
Popovici, care era tot Popă au făcut numele de Hodoș”.

Simion Balinth, la vârsta de șapte ani, merge la școală la Cluj unde învață cinci ani, până în 1822, luptându-se 
cu greutățile existenței. În 1822 se îmbolnăvește tatăl său, Antonie, și este nevoit să rămână acasă, la oi, până 
în 1824 când se duce la Gimnaziul de la Blaj, apoi la Sibiu, unde se întreține singur. Revine la Blaj pentru a 
absolvi cursul de Filosofie, după care urmează Seminarul Teologic, cu note bune și foarte bune, avându-l 
profesor pe Timotei Cipariu. În 1834 este numit capelan la Biserica greco-catolică din Roșia Montană, pe lângă 
preotul Zahei Galgoț. La 27 august1834 se căsătorește cu Carolina Galgoț, una din fiicele preotului. După 
moartea lui Zahei Galgoț, în 1842, devine preot paroh greco-catolic al Roșiei Montane.

Carolina și Simion Balinth au avut doar două fete, cea mare a murit în 1842, iar a doua, Ana-Neti (1837-1905) 
s-a căsătorit în 1857 cu dr. Iosif Hodoș, avocat din Abrud, vicecomite al comitatului Zarand și deputat în 
Camera de la Pesta, asesor în consistoriul sibian.

Simion Balinth era poliglot, cunoștea bine maghiara, latina și germana, era un om cult, peste media 
generației sale de intelectuali. Avea un interes deosebit pentru cultura și presa româneasca a timpului. A avut 
opt nepoți, șase băieți și două fete, după Alexandru Hodoș, fiul lui Iosif Hodoș, bucurându-se în viață, ca bunic, 
de toți nepoții. A trăit în frățietate cu ortodocșii, făcând și slujbe comune.

În casa parohială unde locuia Simion Balint, poposește în anul 1863, marele savant Bogdan Petriceicu 
Hașdeu, unde a cunoscut-o pe frumoasa roșiancă Iulia Faliciu, nepoata preotesei Carolina Balinth, cu care se 
va căsători la 10 iunie 1865.

În anul 1869, la 20 de ani de la asasinarea prefectului Ion Buteanu, la Iosășel-Gurahonț se inaugurează un 
modest monument al prefectului. S-au deshumat osemintele și s-a pus cosciug nou. Au luat parte Avram Iancu, 
Simion Balint și Axente Sever. Protopopul Simion Balinth și alți zece preoți ortodocși și greco-catolici au 
săvârșit slujba înmormântării.

În zi de mare durere pentru toți românii, la 13 septembrie 1872, protopopul Simion Balint oficiază, în fruntea 
unui sobor de 36 de preoți, la Țebea, slujba de înmormântare a lui Avram Iancu – Crăișorul Munților, prieten și 
tovarăș de arme, pentru apărarea poporului și a pământului românesc [A. Sîntimbrean, 8].

În timpul revoluției, Simion Balinth a luptat cu arma în mână îmbărbătând pe cei din subordine. Gheorghe 
Bariț face, în 1884, între altele, următoarele observații [3, p. 62,63]:

„Dacă Simion Balinth, în calitate de prefect (general), în acea parte a comitatului Turda, n'ar fi operat cu 
energie și cu prudență rară; dacă el n'ar fi știut să scoată ca din pământ, cete de vânători, arme și munițiuni 
pentru aceștia; dacă nu s'ar fi aruncat orbește cu asalt asupra artileriei ungurești, ca să-și câștige și tunuri, 
poate fi oricine convins, că din mulțimea comunelor românești, care se află în largul teritoriu dintre orașele 
Turda, Iara, Ofen-baia [astăzi Baia de Arieș], Trascău [azi Rimetea-Alba], nici una n'ar fi rămas neaprinsă și 



130 Anul 14 · Nr 51

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M
nedevastată de insurgenți [n.n. unguri] și sute de familii românești ar fi fost exterminate…Abea se începuse 
revoluțiunea, când tribunalul negru și secret, la început întocmit la M. Oșorhei [Tg. Mureș ] decisese ca toți 
românii care știu carte să fie uciși pentru ca poporul să fie lipsit cu totul de conducători. Mai ales oamenii 
tineri, știutori de carte erau persecutați pe moarte, ear pe unde nu puteau pune mâna pe tineri, omorau pe 
părinții și frații lor”. Așa a fost asasinat preotul greco-catolic Ioan Pop din Bezded-Sălaj, tatăl lui Alexandru 
Papiu-Ilarian, jurist, istoric, lingvist, ministru român în Transilvania, membru titular al Academiei Române din 
1868.

O caracterizare succintă, dar deosebit de revelatoare este aceea făcută de comandantul Kemeny Farcas, 
după a treia bătălie de la Abrud, când nu a putut să spargă apărarea moților „Dracu' să se mai bată cu popii!”, 
având în vedere că că majoritatea comandanților români erau preoți.

După înfrângerea ungurilor, la 31 august 1849, Simion Balinth își adună oamenii la Petrid și, în fața 
căpitanului David Ursu, le ține o cuvântare, în care mulțumește, în numele națiunii române, bravilor 
oameni pentru curajul lor, pentru stăruința rară; îi mângâie cu încredințarea că durerile lor vor fi 
cercetate și vindecate, jertfele lor grele vor fi luate în seamă, pagubele ce au suferit ei și frații lor în 
vremea războiului, vor fi răsplătite și dorințele națiunii române îndeplinite… Când și cum? Aceasta, în 
acele mari clipe, nu se poate spune; speranța tuturora trebuia întărită.

După revoluție, la 15-27 septembrie 1852, Mitropolitul Alexandru Șuluț l-a întărit pe Simion Balinth în calitate 
de protopop de Roșia Montană (al Districtului Bistra); cu 10 ani înainte, fusese numit asesor consisorial și 
protopop onorar.

Simion Balinth a primit urmatoarele distincții:
• Crucea cu Coroană de Aur pentru Merite, conferită de împăratul Franz Josef al Austriei 
• Crucea de Cavaler al Ordinului Leopold, conferită de împăratul Franz Josef 
• Ordinul Sfânta Anna, conferit de țarul Rusiei Nicolae I.
Protopopul Simion, Cavaler de Balinth și de Draga-Vilma a trecut la cele veșnice la 16 aprilie 1880, din cauza 

unei pneumonii. A fost înmormântat în Cimitirul Bisericii Greco-Catolice din Roșia Montană, nu departe de casa 
parohială.

Simion Balinth a fost un mare patriot, luptător cu arma în mână ca și frații săi de arme, pentru drepturile 
românilor, important om politic, sprijinitor al culturii și model de caracter și devotament. A fost un mare bărbat al 
Neamului Românesc care trebuie cinstit și pomenit veșnic!
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POVESTEA ZĂPEZII

Era o ţară-n care nu ningea…
Cu oameni negri e povestea mea:
Atât de negre lacrimi, şi de triste,

Înăbuşeau în negrele batiste
Încât, odată, un străin le-a zis

(Avea străinu,-n braţe, un cais)
C-ar fi de-ajuns o lacrimă de-a lor

Să piară şi cais, şi călător!
Ei l-au privit cu ochiul stins si tâmp,

Dar cum strângeau tăciunii de pe câmp
Şi timp n-aveau de vorbe – au tăcut.

Şi dus a fost străinul cel limbut. 
A mai trecut o noapte şi ceva.

Şi-n ţara asta-n care nu ningea
Nici barem printre gânduri, uneori,
Veni pe lume un copil din flori…

Era frumos copilul, ca un vis
De nimeni povestit, de nimeni scris,
Şi-atât de blând, încât ţi se părea
Că ochii lui imenşi, de peruzea,

Te vindecau de triste şi de negre.
Iar mai târziu, când mâinile-i alegre

Şi-au înţeles menirea şi norocul
Dezmeticind în colburi negre – jocul,

Cercat-au el şi frigul, şi arsura,
Şi mângâierea ierbilor, şi zgura,

Veşmântul trist pe trupul de vestală,
Pizmaşul mărăcine sub petală,
Tăişul, lanţul, rugul şi cenuşa,
Şi fulgul inefabil, şi cătuşa…

Atât trudit-au gândul lui să ştie
Ce-i stins în rod, ce-i rodnic în pustie
Şi-atât de tainic le-a deprins orândul
Că se-mbunau stihiile, urmându-l…

Miron MANEGA

Cum a crescut copilul, nu v-aş spune,
Ar fi un cântec negru – de tăciune!

În zariştea posacă şi puţină
El n-avea loc de propria lumină,

Că-l urmăreau cu ură fără margini
Locuitorii negrelor paragini

Să-i interzică mâinile şi visul
Care trezeau în amintiri caisul

Vestit cândva de un străin limbut…
Cerneau lumini în visul lui tăcut
Peste pământul părăsit de iezi;

Lumini cu nume palid, de zăpezi. 
Şi visul lui era o piază-rea

În ţara-n care nimeni nu visa,
Căci mulţi l-au ascultat. Şi l-au crezut.

Şi dorul de zăpezi de la-nceput
Mocnea acum ascuns pe sub cenuşi.

Şi paznici negri se-nmulţeau la uşi
Cu jbilţuri groase încercând să prindă,
În laţul lor, vreun murmur de colindă…

Dar cum, de la un timp, îi urmărea
În truda lor, o pasăre de nea

Şi de nesomn zăreau lunateci iezi,
L-au prins pe visătorul de zăpezi
Şi l-au legat, departe de lumină,

Cu lanţuri grele, într-o fosta mină.
L-au judecat apoi, grăbit, în taină,

L-au condamnat să nu mai poarte haină,
Să n-aibă drept la adăpost ori mas,

La bună ziua sau la bun-rămas,
La somnul cel obştesc, ori la vreun pat,

Să poarte veşnic lesă cu stigmat,
Să fie ars de viu pe metereze

Vreun vis de va-ndrăzni să mai viseze…
Lăsat să fie-n plata nimănui

Când s-o dezice de zăpada lui! 
Iar când la temniţă s-au dus să-l vadă

Găsit-au doar o mână de zăpadă.

(1988)
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Scurtă prezentare:
• Absolvent al Facultății de Studii 

Economice din Craiova în 1987;
•  Debu t  î n  1977  î n  r ev i s t a 

Cutezătorii, sub girul lui Ovidiu 
Zotta; în 1983 în volumul Andra, 
Mihai Stoian i-a publicat prima 
poezie;

• Volume de autor:
• „Roșu Alternativ”, 2012
• „Amintirile toamnei”, 2014
• „Vitrina cu Vise”, 2018
• „Nevoia de a fi Blând”, 2019

• Prezent cu poeme în diferite 
publicații culturale și Antologii, 
plus apariții online

• Este membru al „Ligii Scriitorilor 
din România” și al Societății 
Culturale „Anton Pann”.

• Din 2019 a devenit membru UZPR.
• Cofondator al ziarului „Clipa 

Literară”, al Revistei „Mirajul 
Oltului”și al cenaclului cu același 
nume.

Blocul insomniac

iarbă aruncată în sus cu verdele la timpul prezent
scheletul de fier păzește intrarea blocului precum un 

paznic ce-și rotunjește 
mustața la ultimul fum de țigară 

din cenușă renăscut
blocul vechi își schimbă straiul

cu polistiren expandat pentru nopți insomniace
ca într-un joc de copii 

se va închide copilăria în nisip 
blocul ascunde trăsături umane între ziduri tencuite cu 

palmele ude
de ființe coborâte dintr-un alt univers, sunt salahorii 

speranței,
șenile albastre strâng în brațe pereții să nu răsufle timpul,

la fiecare etaj liniștea este spartă, forfecată cu migală
în culori vesele ucenicii duc cu ei zâmbetul sacrificat,
cutiile poștale părăsite de noroc au plecat să-și facă 

toaleta în grădina publică
este plină de moloz cărarea ruginită în frunzele toamnei
blocul nu se predă, nu plânge în chingi de schelă strâns

ca un uriaș vegheat de vulturi rezistă,
maleabil, sociabil cu glezne de beton armat

și cărămidă asemeni unor perechi de urechi ascultă
cuvinte răvăşite în ploaie,

aici straturi de viață miros a parafină și conservanți,
domnișoara de la etajul doi primește săruturi pe rețetă,

la prânz avortează cerul,
seara pregătește așternuturi noi pentru o noapte de 

dragoste
în camera mea întunericul înlocuiește lumina unui zâmbet 

cu lacrimile uscate ale vremii
zugrăvită pe verticală,

seara veioza adună respirația gândurilor forțate să trăiască
ca o grădina rămasă în zăpada timpurie,

vecinul meu de apartament crește lupi,
duminica îi scoate în ogradă,

se aud zgomote ca într-o pădure
sfâșiată de fugere,

cerul se aruncă pe brânci, 
de la geam văd pașii templierilor

pe ziduri călărind umbra,
umblă cu capul desculț să adauge tăcerea soarelui,

calcă pe raze ca într-o sală de bal cu candelabre
ce varsă lumina domol pe epoleții lor de argint,

le dă putere să urce în istorii sărăcia
nu au leac pentru ea, povestea lor de iubire

este scrisă de un Dumnezeu aspru,
pe acoperișul devenit trambulină poeții sinucigași plătesc 

în avans
cu versuri dintr-un alt veac, saltul în gol.

Ovidiu Cristian DINICÃ
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Piața 

Intrăm triști, grăbiți în piață
atragem atenția subretelor
spânzurate în galantare
cât să intre privirea prin urechile acului
și să evadeze în delir,
zilnic grijile lustruiesc balustrade,
sânii mamelor plâng,
pe maidanul aglomerat victime naive
verze împăiate,
roșii trofee vegetale,
portocale acrite,
nuci înverzite,
flori supuse travaliului de a naște timp,
zilele mor în calendar să ajungă duminici
atunci se dezlănțuie iadul fructelor,
un țârcovnic cu barba înfășurată în stele aleargă 
spre coșul împletit
să pizmuiască toamna,
eu nu văd zâmbetul soarelui, decupez volte, 
croșetez frica,
pofte întinse la mezat,
meșteri ce poartă cocarde lasă zeului cântar 
uiumul,
între cărări trec ostateci cu brațele goale să prindă 
libelule,
respiră greoi, pufăie asemeni unor vechi locomotive 
staționate
în rezerve de spital, în locul vagoanelor trag de 
paturi ce nu au stații
există resemnare,
vuiet prelung
se vede capătul lumii.. 

Mama

mama încurcă adesea sunetele
unele le simte cum i se urcă pe umeri
ca niște copii răsfățați
altele îi ajung la urechi
asemeni cuvintelor
ce se rup în silabe și se risipesc
ea caută să le adune și ele rostogolesc lumina
ce devine sălbatic de albă
ninge peste peste ea ca în copilărie
când merele roși le mânca direct din pom
unele cuvinte reușesc totuși să-i escaladeze 
memoria
și să dezgroape imagini
ce o întorc la viață
abia atunci înțelege că timpul a trecut
și plânge până se lasă seara.

TRAIAN SECARÃ
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Carmen Camelia STÃNESCU

SE STING ÎN NOI STELE…

Murim câte un pic în fiecare 
mugur
și-n frământarea firului de iarbă
pe care stă deschis
ochiul de rouă al soarelui…
murim câte un pic în fiecare emoție a apei 
cursă din inima pietrei și-n ochi de copil încrezător 
în zare…

nimic nu seamănă cu atunci 
când ne căutau pe-acasă 
diminețile
cu un răsărit primenit și ciripit de rândunică
pregătit să ne mângâie auzul …
vibrația noastră 
unea cerul cu pământul ca într-o horă
de duminică veche,
când bunica își punea ia cea nouă, să o iubească
soarele…

murim și parcă se sting în noi stele
și sfârșesc licurici
în furtuni dezlănțuite de vise arse 
pe rug…
vicleanul nu va triumfa,
pentru că tremurul lui îi sperie caii
care îl vor trăda
iar drumurile îi vor simți ura în coastă
și se vor închide…

murim câte un pic în seninul nostru 
pe care l-au întunecat
furtunile 
dezlănțuite de anotimpul altora…

CUPRINDE NECUPRINSUL

ridică-te pe vârfuri și lasă-te purtată
de vraja cântecului
din adânc,
zboară ca un fluture liber cu aripi crescute 
din zare și ochi de stele,

cuprinde necuprinsul
cu mintea
și iubește-i lumina ca pe tine, 
flacără vie,
aprinsă după furtună…

ridică-te pe vârfuri și zboară
cât ține zarea 
în albastru,
cât visele nu se trezesc din vrajă 
și greierii cântă cu îngerii 
în corul cerului,
cât marea naște valul 
în adâncuri
și perla îi este lumină…

ridică-te și arzi 
în iubire
ca o catedrală în flăcări peste care au curs lacrimi 
fierbinți
până la terminarea timpului
și tăcerea ultimei secunde 
în tâmpla ceasului…și zboară…cântec,
sau fluture… 
poate vis… 

CÂND PESTE TOT
CRESC FIORI CU ARIPI

Doamne, cum mă risipești
în tăceri
hăituite de gânduri care au rupt 
lanțurile 
să mă ajungă
și cât de frumos mă aduni
în lacrimă
și-mi pui zâmbetul la tresărirea
ei,
să înflorească muguri…!

Îmi pui liniștea 
cingătoare
și mă prinzi într-o horă unde jucăm
doar noi și visele albastre 
de ieri
când le rosteam
cu mintea
și le împlineam cu ochii închiși
să nu le fure nimeni
de sub pleoapă…

Unde să tac
și cat să mă doară muțenia
când peste tot
cresc fiori cu aripi
și apele transpiră cântece ce-au rădăcina
crescută în noi
țipăt de mangrove….

(30 iunie 2019, Montreal)

Canada
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PE FIRUL APEI

Voi merge pe firul apei
să simt
tresărirea adâncului,
răsucirea sub ochiuri
a șoaptelor 
rămase de la facerea
lumii,
pierdute de cei care au plâns
când
s-a născut iubirea …

voi merge fără popas
până unde îmi vor asculta 
pietrele 
dorința mersului pe coastele lor
și până când apun 
sălciile
de la capătul apei
pe care merg și mă fac șoaptă 
cursă în adâncuri 
mărturie
că am fost…

ANOTIMPURI UITATE DE CEAS

Sunt ultima nepăsare a timpului
rămasă
printre anotimpuri uitate, în graba lui
și ele, înșirate …

așa,
mă găsești repede, nu trebuie 
să mă cauți
prin secundele care și-au lovit tâmpla
de clepsidră
și au rămas încremenite…

sunt la distanța dintre tine și timp,
la un anotimp distanță, 
dintre secundă
și tine, 
tu acum,
atât de aproape plecat și atât de rămas 
în anotimpuri uitate
de ceas…

ÎN FEERIA STELELOR

Și când se-adună visele în jurul
meu
prinse ca în hora din duminica
Rusaliilor,
mă învârt cu luna în brațe
să te strălucesc 
iris al meu 
stăpân pe lumină…

te prelungi pe furiș să nu te simtă
stelele
când mă cuprinzi în somnul care ne leagănă
iubirea …

ești cântecul meu de leagăn
care nu a lăsat 
timpul
să-mi fure copilăria…
în feeria stelelor
aud numele pe care mi l-ai scris
cu sufletul
și mi-l strigi cu brațele crescute din inimă 
să mă poți cuprinde…

mă ningi cu vise și mă acoperi 
cu cerul tău,
să rămân…

(23 iunie 2019, Montreal)

CÂND VIAȚA MI-A PLOUAT 
MĂRGĂRITARE

Sunt curcubeul rătăcit în palmă
Pe care-o ploaie caldă l-a pierdut,
Din joaca ei cu fulgere și teamă
Lumină-n mâna ta m-am prefăcut..

Am ars în picături povești cu nor
Și-am pus culoare vie la hotare 
Am strălucit în urme de nămol
Când viața mi-a plouat mărgăritare..

Am strâns apoi apusurile toate
Și răsăritul l-am păstrat în taină,
Când vântul mă tăia adânc în spate 
Lumină adunam să-mi fie haină.

Sunt curcubeul rătăcit în palmă
Pe care-o ploaie caldă l-a pierdut.
Adună-mă culoare fără teamă
Și curge-mă în suflet cum ai vrut.

VIS · CAMELIA-CARMEN STÃNESCU
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POETRY MARKET

Letters in crimson
distilled lyric
in laughter and tears
taste of fresh fruit
and fragrance of wet leaves
flying with the wind.
Over the counter, poems
are the essence
of a lost language
in the ink of silence.
They don't beat
but they sting and hurt
while the poet's eyes
at the corner
like a knife of stone
waits for a buyer.

PERJURER

Am I the only one
to fall to carry out
a love promise?

So much vengeance
you put into my day,
falsifying my infinite
inquisition about
the mental poverty
of the human animal!

My hunger for time
feeds itself 
on the absolute.
Enlarge your desire
in order to see that
I am the right one

Statele Unite ale Americii
Teresinka PEREIRA

POEM TO CELEBRATE LIFE

Our life is only a season
which sprouts by chance in the sunshine.
To play living, loving, being happy,
to enjoy the landscape colors
and the music of the day, 
the dreams of falling words
in our destiny, is our right.

We can live sweetly
if we know the rules of the game
fast and mysteriously,
and go on without worrying
without proving whether every word is true or false,
because what counts is what we hear and see.

Happiness comes only once in a lifetime, 
and when it happens we don't notice it,
even if we kiss the one we love, 
or if we shake the hands of our best partner
before the darkness of the night
takes away everything that was beautiful,
loved, present, and that seamed eternal.

Enjoy the flower of the day
and the sun, the music, kisses and words
like they are just for a day,
fresh and spontaneous as a flying bird.

POETRY IS A 
RAINBOW OF FEELINGS

Poetry can moisturize our
throat and renew the promise
made with the first kiss.

A beautiful aquarelle
of a rainbow on the horizon
without poetry, neither
the lover's eyes get to see
the color of the dawn,
nor the trees away with the breeze.

The rainbow of poetry brings
the condition by which
all of the world gets more life,
including dew drops,
the smile of the morning
and the bluish night.
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THREE TIMES

Three times I wrote
this poem in your skin
and again I tattooed it
in your tongue
so you would feel it
inside your being.

But when you woke up,
you were still asking me
about love.
Then I took your pulse and saw 
that you were breathing with pain
in this space between 
my lips and the morning.

I knew that if I lose you
I could stop existing;
therefore, avoiding day light
and surprising myself,
I repeated, may be
lying again:
I love you!

JESUS · EDUARD NIÞULESCU
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Italia

ªtefan DAMIAN

Îngerii de sfârºit de mileniu
Gli angeli di fine millennio

1.

Stau agăţaţi de copacii care se topesc
odată cu bruma: apoi se întind la soare

să îi înţepe spinii dimineţii. 
Dar nu se mişcă: ziua îngerilor începe
la amiază când prind muştele amorţite

puţinele larve
ronţăite ca nişte praline

sau umbrele celor ce se încumetă să treacă
răstigniţi pe acolo. Se acoperă cu aer

se învelesc în el
crezând că astfel vor deveni oameni

şi nimeni nu îi va mai ocoli. 
Sprijină albastrul cu ochii 

sau noriidupă caz
căzuţi în extaz ca nişte vrăbii bete

după ce au ciugulit grăunţe fermentate
şi li se pare că numai lor

li se datorează lumina şi întunericul
căldura şi frigul

întinse deopotrivă
pe toată rotunjimea fără rost

a planetei.

2.

Se opresc la fiecare cădere de frunze:
frica de toamnă devine un drog

chiar şi în miezul verii. Îşi aţintesc
privirile şi urechile ca melcii

aşteaptă să se întâmple ceva
ce n-au mai văzut

decât în închipuirea care îi asaltă
ca un spadasin nevăzut

adversarul.
Ar vrea să se roage

dar nu îi lasă 
teama de a-şi pierde puritatea.
Numai gâturile li se întind sfios

cu înfiorarea unui vânt nebun
domolit dintr-odată. Şi ei continuă să

existe tremurând
cocoţaţi strategic în cel mai înalt Paradis

al inconştienţei.

1.

Stanno appesi agli alberi che si sciolgono
insieme alla brina: poi si stendono al sole
che li punzecchia con le spine del primo mattino.
Non si muovono: la loro giornata comincia
a mezzogiorno quando cacciano mosche stordite
le poche larve
sgranocchiate come praline
o le ombre dei passanti
crocefisse là. Si ricoprono d'aria
si avvolgono nella speranza di diventare umani
e che nessuno li scansi.
Con gli sguardi appoggiano l'azzurro
o le nubi
a seconda del caso
cadono in estasi come passeri ubriachi
dopo aver beccato semi di canapa
li sembra che solo a loro
sia dovuta la luce e il buio
il caldo e il freddo
distesi equamente
su tutta la rotondità senza senso
del pianeta.

2.

Si fermano ad ogni caduta di foglie:
la paura dell'autunno diventa una droga
a metà estate. Tendono gli sguardi
le orecchie
e come le lumache
aspettano che succedesse qualcosa
mai visto
se non nell'immaginazione.
Vorrebbero pregare:
la paura di perdere la purezza 
non glielo permette.
Solo i loro colli si stendono con timidezza
sotto il brivido del vento pazzo
apparso all'improvviso. E continuano
ad esistere tremanti
nel più alto Paradiso
dell'incoscienza.
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3.

Frumuseţea curge din trupurile statuilor
cum curge credinţa din ochii sfinţilor
pe pereţii bisericilor înveliţi cu ceară.

Se adună în mici bălţi cutremurate de o uşoară
vibraţie a aerului.

Vin să se adape din ea
ca porumbeii hămesiţi

de primăvară: se purifică
până când devin transparenţi.

„Unde e frumuseţea?"
 strigă câte un înger profet

împins de ceilalţi ca la o demonstraţie
fără să mai ajungă să-şi astâmpere setea.

„Unde e viitorul? Dacă nu sunt puri
bătrânii şi tinerii

credeţi voi cei din vârsta de mijloc
că veţi putea trăi tot pe Insulă

sau într-un inel al perfecţiunii minciunii
pentru totdeauna?"

Aceştia nu îl iau în seamă 
iar dacă se uită la el

îşi fac semne că îi lipseşte o doagă
şi că nu are nici un rost
să i se dea un răspuns.

4.

Ne vom îmbrăca neglijent
când vrem să trecem

necunoscuţi prin viaţă
ca să deschidem plăcerea ploii de a cădea

mai aproape de Grădina
de care arşiţa a râs o vară întreagă. 

Astfel va prăbuşi peste noi
toamna un întreg castel de frunze. Dar noi 

ca şi îngerii
nu-i vom simţi apăsarea.

Ori am învăţat să mimăm perfect 
ca şi aceia care ne conduc

în preajma alegerilor.
Vom scoate din dulapuri

hainele groase şi vom scutura din ele
trupurile noastre din iarna trecută. 

Numai aşa ne vom da seama
cât am fost de absenţi

uitaţi în şifoniere
printre scrisori sau pagini de revistă

pe care le recitim cu gândul
când ni se cuibăreşte sub limbă

regretul ca un drog plăcut la înghiţit.

3.

Dalle statue la bellezza si scioglie
come la fede dagli occhi dei santi
sui muri delle chiese.
Si raccolgono in piccole macchie arricciate
da una leggera vibrazione d'aria.
Ci vengono a dissettarsi gli angeli
e i colombi ingordi
di primavera: si purificano
fino a diventare trasparenti.
"Dov'è la bellezza?" grida un angelo profeta
spinto da altri come ad una manifestazione
senza arrivare a placare la sete.
"Dov'è il futuro? Se non sono puri i giovani
credete voi dell'età adulta
di poter vivere sull'Isola
o dentro l'anello perfetto della bugia
di sempre?"
Nessuno lo prende in considerazione
si fanno segni che ha un buco nel cervello
e non merita
risposta.

4.

Ci vestiremo con sciatteria
ogni volta che vorremmo attraversare
sconosciuti la vita
per aprire il piacere alla pioggia
di cadere più vicina al Giardino.
Così ci scaglierà addosso
l'autunno un castello di foglie e insetti.
Ma noi
non sentiremo alcun peso.
(Forse abbiamo imparato a mimare
come quelli che ci guidano in prossimità alle elezioni).
Toglieremo però dagli armadi
gli abiti pesanti e scuoteremo da dentro
i nostri corpi dell'inverno passato.
Solo così ci accorgeremo
di essere stati assenti
dimenticati tra lettere e pagine di riviste
in cui si annida
il rincrescimento come una droga amena.
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TRĂIESC DOAR LA PARTER

Mă răsucesc în patul cu dorinţe,
Strivit de lenea care-n trup se-mplântă.
Fără de rost, un gest trândav descântă 

Înşerpuiri de vorbe şi sentinţe.

Abia trezită, clipa ce cuvântă,
Îşi pierde silnic seva din semințe.

Un ceas cărunt, uitat de neputinţe,
În răsuciri de abur se frământă.

Rescriu tăcut pustiul ce m-apasă
Şi mă retrag într-un ungher ascuns

Să rânduiesc mâhniri de pus pe masă.

Odăile sunt hău de nepătruns.
Trăiesc doar la parter în a mea casă.

La catul cel de sus nu am ajuns.

Adrian MUNTEANU

CATEDRALA ÎN AMURG · ELENY PENDEFUNDA
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Radu VIDA

Scurtă prezentare:
• Născut la Cluj
• Absolvent al  Facultății  de 

jurnalism, Bucureşti 1984 și al 
ce le i  Postuniversi tare de 
Istorie, Cluj 1988 

• Masterat sociologie, UBB Cluj 
1997 

• Doctor în sociologie UBB Cluj 
2004

• jurnalist la Cluj, parcurgând toate 
treptele acestei profesii, de la 
simplu reporter, la Redactor-şef 
(„Făclia de Cluj”, 2016 – 2020)

•  Cadru didactic asociat  – 
Facultatea de Ştiinţe Politice, 
Administrative şi ale Comunicării 
– Jurnalism 2003 – 2014

• a publicat mai multe volume de 
poezie, proză scurtă, reportaj, 
poate fi citit în Antologii de poezie 
și de proză, poezia sa este 
tradusă și tipărită în diferite 
reviste, colaborează la realizarea 
unor Monografii din varii domenii, 
este prezent cu articole în presa 
mai ales clujeană, de asemenea 
realizează studii și cercetări în 
domeniul sociologiei literaturii și al 
științelor socio-umane.

• în 2018, la Ed. Napoca Star 
publică primul său roman, Iubirile 
Vikingilor

• prezent în presa literară din țară
• colaborări la posturi de Radio și 

Televiziune din Capitală și din țară
• membru al Uniunii Ziariştilor 

Profesionişti, 1991 / preş. 
Filiala Cluj 1991-2005 / Liga 
Scriitorilor, Cluj, 2007 / Consiliul 
de conducere „Adevărul de Cluj” / 
„Agora literară”, / ARIP 

• pentru activitatea sa publicistică, a 
f o s t  r ă s p l ă t i t  c u  O r d i n u l 
j u r n a l i ş t i l o r  c l .  I I ,  U Z P 
(Bucureşti) 2005 și Ordinul 
jurnaliştilor cl. I, UZP (Craiova) 

N-a mai văzut niciodată așa ceva, poate doar în filme. Se opri în 
mijlocul sălii și admiră barul lung, aflat de-a dreapta, cum intră tot 
omul. „Să poată comanda din prima”, își spuse Zia. Scaune înalte, 
rotunde, erau înfipte într-o țeavă solidă, „inox, probabil”, gândi, iar 
barul era din lemn, acoperit cu un fel de pleu, lunecos și, cu 
siguranță, rezistent la apă. „Sau alte lichide,” urmă gândul s-o 
informeze, pentru că, „fată dragă, aici se bea, nu glumă”. Iar apa 
este, mai mult ca sigur, pe ultimul loc în preferințele clienților.
Ochii îi fugiră cu o repeziciune uimitoare spre fundul sălii, acolo, 
unde un glasvand separa „lumea de aici, de ceea de dincolo”. Iar 
„dincolo” erau niște caraghioși, plictisiți, cu bărbi neîngrijite, păr 
nepieptănat, revărsat peste niște haine intenționat ponosite, jeanși 
rupți cu mare artă pe la genunchi și în fund, evazați, probabil. 
Siluete greu de ghicit în această atmosferă suprarealistă. De fum 
de țigară… cât încape. Cică erau înafara localului, dar prin 
numeroasele crăpături fumul pătrundea în sala principală și infesta 
aerul și așa închis. Erau acolo, la intrarea-ieșire și câteva butoaie 
de aluminiu, răpuse de setea convivilor de bere și câteva lăzi din 
lemn și placaj, cu despărțituri clare pentru sticle de un litru (alcool 
pur în aerul respirat de ceata de bețivi ce vizitează, zilnic, localul.
- Vă pot ajuta cu ceva, domnișoară? se auzi de după bar.
Zia tresări cu uimirea care o cuprinse la intrarea în această lume 
necunoscută, privi înspre locul de unde presupunea că vocea o 
interpelase. Își drese glasul cu un „hââââm!” ce-i dădu răgaz să-și 
recapete încrederea în sine și răspunse:
– Nu am nevoie de nimic. Doar mă uitam… căutam pe cineva, îi 
veni, fără să vrea, minciunica pe limbă.
– Tuhutum! auzi din dreapta ei Zia, și realiză că, barmanul ocolise 
tejgheaua de lemn, sigur, fără să fie observat, pentru simplul motiv 
că era mai scund chiar și decât cele scaune rotunde înșiruite de-a 
lungul barului.
– !?
– Da ce bine arătați!, spuse negricioasa piticanie, legănându-se 
admirativ de pe un picior pe altul.
Uluită pentru moment, Zia se uită la cel care se prezentase 
Tuhutum și descoperi un țigănuș, cu șort alb, cravată legată în jurul 
gâtului ca a pionierilor sau şoimilor patriei de pe vremuri, păr vâlvoi 
și ochi exoftalmici, aproape ieșiți de tot din orbite. Avea într-o mână 
un șervet imaculat și în cealaltă un țoi, ceva cu totul necunoscut 
pentru Zia. Barmanul cel sfrijit și mic „cât o peniță și-un pic” lăsă 
toate cele pe bar și se apropia periculos de fata care, acum, chiar 
că își pierduse cumpătul.
„Ce mama dracului caut eu aici și, mai ales, cine-i individual ăsta 
care mă mănâncă din ochi?”
Nu apucă să-și răspundă, pentru că, din spate, acolo unde 

(roman în curs de apariție la editura Napoca Star – Fragment) 
NE VEDEM LA PELIªORU
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remarcase că se înșiruiau mesele mici și scaunele pe măsură, se auzi o voce de bas, caldă, dar și fermă, 
la adresa barmanului:
– Îneacă-ți pofta-n răchie, Tuhutum! Fata e cu mine.
Barmanul dispăru din peisaj, așa cum apăruse, iar Zia apucă să privească de unde auzise vocea. „Acum 
trebuie să joc scena îndrăgostitei, dacă vreau să scap de libidinosul de la bar”.
Se așeză tăcută la masa lui David și, în ăst timp, își frământa mintea, cum să iasă din această situație 
aparent fără… ieșire.
„O voce baritonală și fața deosebit de plăcută”, remarcă în treacăt.
– Eu am terminat aici, plătesc și putem pleca, se adresă David lui Raul.
– Și eu care mă gândeam că…
Apoi, către Tuhutum, care se iți de după bar și privi pe lângă trupul bine făcut al clientului lui, sperând să 
mai zărească o dată făptura minunată a fetei ce-i călcă pragul.
– Sucul meu și Cola colegului care a plecat. Nu cred că face mai mult de…
– Rămâne din partea casei, șopti piticul de după tejghea, cu condiția să nu mi te pui în față când plecați. 
Are fata niște picioare, să te tot holbezi la ele! șopti piticul. Asta înțeleg eu prin expresia „craci mișto”!
David intră în jocul barmanului și spuse la rându-i:
– Să nu ți se umezească retina, prietene. Îți promit că am să le admir și eu. Picioarele, vreau să spun. Mai 
la vale, desigur.
Mergem? se întoarse spre Zia.
Fata era prea uimită de desfășurarea rapidă și, oarecum, stranie a evenimentelor. Își dădu totuși seama că 
salvatorul ei, un cavaler „după vorbă, după port” merită jocul de scenă. Privi spre piticania care se 
bălăngănea în dreapta și-n stânga pe picioarele-i crăcănate și se întrebă la modul serios dacă nu cumva 
poate atinge fără nici un efort podeaua cu mâinile. Ca maimuțele celea care, odată coborâte din copac, vor 
să atingă solul patriei cu toate patru membrele, chiar dacă Natura a hotărât stare bipedă.
Au ieșit amândoi pe lângă bar.
Zia făcu un pas înainte și David, neatent se ciocni de ea. „Coup de foudre?” Întrebarea se născu 
concomitent în mintea amândurora. Doar Zia își permise să zâmbească și ieși, ca o boare de primăvară, 
pe ușa de la Pelișorul. Făcură alți câțiva pași împreună, apoi, inevitabil, începu să se instaleze tăcerea. 
„Penibil”, își spuse David. „Să mă leg așa de fata asta! Acum ce o să fac? Să-i spun… ce să-i spun? C-am 
vrut s-o scap de insistențele lui Tuhutum? Poate că asta și vroia, nu? S-o bage cineva în seamă. M-am 
băgat eu, ca musca-n… și pe urmă-n lapte și am stricat totul”.
Nici Zia nu era mai puțin încurcată.
Mergea alături de un necunoscut, „nu-i vorbă, bine făcut, drăguț și elegant pe deasupra”, dar asta nu 
înseamnă nimic decât, poate, că visez sau trec printr-un exercițiu kafchian de mare respirație”.
Aruncă din nou o privire spre „salvatorul” ei, își scutură coama blondă și se hotărî:
– Mulțumesc. M-ai scos dintr-o mare încurcătură. Libidinosul de piticot nu mi-ar fi dat pace.
– Te-ai fi descurcat, zise fără convingere David. Numai că ar fi luat ceva timp. Iar Tuhutum nu lasă prea 
mult timp de gândire fetelor frumoase.
Zia tuși semnificativ și trecu cu discreție peste aprecierea lui David. Dar, în sinea ei trebui să recunoască 
că-i plăcu vorba mângâietor de catifelată a flăcăului.
– Acum ce facem? întrebă cu voce tare David, dând glas frământărilor interioare de când au părăsit 
cârciuma.
În nici un caz nu ne întoarcem la Pelișorul.
– Mai bine să ne așezăm pe o bancă în parc și să povestim, spuse Zia.
– Am ajuns în Parc? Și… despre ce să…? Bine. Mergem în direcție ulterioară, cum zice un amic, 
străbatem parcul și…
– Povestim, nu?
– Numai dacă vrei.
– Vreau. „Și încă câte n-aș vrea” se trezi David cu mintea răvășită. „Aș vrea să văd dacă Tuhutum 
barmanul a avut dreptate în ceea ce privește picioarele astea lungi. Dar cum dracu să mă uit la ele, dacă 
circulăm ca bezmeticii?!”
Pentru început ar fi bine să ne așezăm. Și să facem prezentările.
David răsuflă ușurat. Era servit pe tavă. Nu trecu de prima bancă și o pofti cu gesturi largi, aristocrate, pe 
Zia să ia loc.
– David. Fiul lui Vezina.
– Ce oficial!
Apoi, încercând să imite inflexiunile glasului lui David:
– Sângurean. Dea. Dar prietenii îmi spun Zia.
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Și întinse o mână caldă spre David, care se grăbi să i-o împacheteze în căușul palmelor lui. Apoi izbucniră 
în râs. Numai degetele încleștate au devenit mai jucăușe, se împleteau și se despleteau ca apele ce-și 
caută mereu îngemănarea.
Erau întorși pe jumătate unul spre celălalt, așa că David aruncă o primire spre ceea ce-l impresionase pe 
Tuhutum. „Grozave! Și lungi, de nu se mai termină!”
– În loc să te holbezi la picioarele mele, David Vezina, ai putea să-mi spui cu ce te ocupi?
„Aș putea și una și alta. Și Napoleon făcea trei lucruri de-odată. Și, zău, nu văd nici un motiv să visez ceva 
mai sus de tivul fustei”. Își ridică ochii când simți că roșește și spuse:
– Scuze. Sunt student în anul II la Conservator. Pian. Cât despre picioare… să știi că sunt superbe.
Zia își ascunse zâmbetul de satisfacție. Știa și ea ce și cum, nu odată, se urcase pe taburet doar să-și 
admire gambele. Dar asta nu înseamnă că trebuia să-i dea nas lui David. Și-și trase ușor mâinile dintr-ale 
flăcăului.
– Și celălalt pui de dac?
Semnul mirării i se întipări pe față, fără să scoată însă nici un cuvânt care să trădeze că știe totuși despre 
cine e vorba.
Colegul cu care împărţeai clipele înălțătoare de ţucsuială la Pelișorul…
– A! Raul Zârna. Fost coleg de liceu. El e la păstrare. N-a intrat la Medicină, dar urmează postlicealul la 
Sanitară și dă la anu'.
– Tu?, se interesă David.
– Eu, ce?
– Unde prestezi?
– Ai un vocabular… Dacă te-aș cunoaște aș zice că vrei să mă jignești. În fine. Sunt în clasa a XII-a, dau 
bacul și merg la Filo., Chineză, la București. Master în Zhung Zi și doctorat în Beijing..
– Oau! Cu dublu w, îi scăpă lui David. Una mai… exotică n-ai găsit?
– M-am gândit la arabă. Dar lor le-a trecut vremea. Mai e puțin și petrolul se termină și atunci se vor 
întoarce în deșerturile lor.
Apoi totul s-a înlănțuit în propoziţii simple, necăutate, firești. Tot mai firești. Au renunțat la neologisme, au 
râs, s-au întristat și le-a părut sincer rău când au constatat că trebuie să plece. David spre căminul lui din 
„Hașdeu”, unde împărțea camera cu trei colegi de facultate, iar Zia spre casa ei din „Andrei Mureșeanu”, 
cartier de lux, cu boieri ai zilelor noastre.
Niciunul n-a observat duba neagră, ce se insinua-n spatele fetei cu picioare lungi.

TIMP 1 · CARMEN-CAMELIA STÃNESCU
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25
Acum când am în mână primele două numere 

ale revistei „Lumină Lină, Gracious Light” de la 
New York în an aniversar, mă întreb cu emoție 
cum ar fi fost comunitatea românilor din 
metropola lumii fără această emblematică 
prezență publicistică. Titlul atât de inspirat al 
revistei ne poartă cu gândul spre imaginea 
„lumină lină a sfintei slave a Tatălui Ceresc” pe 
care, dacă îmi amintesc bine, monahul Nicolae 
Steinhardt o socotea cel mai frumos vers 
românesc când formula interogația admirativă 
„Lumină lină a sfintei slave: mai e alt vers 
deopotrivă acestuia în limba română?” În 
greacă, adjectivul din expresia „foos hilaron” 
înseamnă „veselă, jucăușă”, iar traducerea în 
limba română cu epitetul „lină” îi conferă o mai 
profundă sugest ie semantică și  l i r ică. 
Ieromonahul de la Cernica, devenit cunoscutul poet Tudor Arghezi, s-a inspirat din același simbol bogat al 
harului divin (cel ce coboară de Paști la Ierusalim din ceruri), dând expresiei religioase desigur o altă 
semnificație în poezia sa Lumină lină, studiată și de noi în școală. 

Lumina binecuvântată a acestei publicații românești newyorkeze radiază din metropola lumii până spre 
marginile Terrei, ea fiind expediată spre America, Europa, Australia, ajungând până în Orientul Mijlociu la 
porțile Ierusalimului din Israel. Desigur că s-ar putea zice că tehnica modernă a comunicațiilor rezolvă acum 
foarte ușor o asemenea circulație în rețea online, devenită o practică frecventă în lumea publicisticii. În schimb, 
eu nu cunosc nicio altă revistă românească să fie purtată de la New York, ca aceasta, prin cele mai importante 
centre ale României într-un colind dedicat dialogului cu scriitorii țării. Este un pelerinaj cultural singular, numit 
„Zilele Lumină Lină” și desfășurat în peste 20 de ediții anuale. Pretutindeni unde a făcut un asemenea popas, 
directorul revistei Theodor Damian a oferit gratuit sute de exemplare celor interesați să citească textele 
frumoase și interesante pe care le-a publicat. La fiecare eveniment literar astfel organizat, unii scriitori s-au 
arătat interesați să fie publicați în revista de spiritualitate și literatură de la New York. Participând la edițiile de la 
Constanța, București, Bistrița și organizând pe cea de la Sibiu în 2011, am realizat că aceasta este una dintre 
cele mai eficiente forme de zidire culturală ce apropie diaspora americană de țara-mamă. 

În America de-a lungul timpului s-au scos multe publicații bisericești, așa cum apare din 1936 și până în 
prezent „Solia”, „foaia de zidire sufletească” a Episcopiei Ortodoxe Române din America. Însă targetul și 
structura revistei „Lumină Lină”, patronată de The Romanian Institute of Orthodox Theology and Spirituality din 
New York, SUA, sunt cu totul diferite, ca o publicație în care filosofia creștină și literatura se îngemănează. De 
aici și o anume elită intelectuală căreia i se adresează, publicul-țintă diferind de cititorii calendarelor și ziarelor 
românești americane, încărcate cu reclame și anunțuri publicitare, desigur, necesare și acelea. 

Directorul acestei reviste unice în diaspora conaționalilor noștri din America, poetul Th. Damian, valorifică 
dubla sa competență profesională, adică pe cea de preot, care și în prezent păstorește „familia de duminică” de 
la Capela Sf. Apostoli Petru și Pavel din Astoria, și nu mai puțin calitatea de filosof de rang universitar la un 
Colegiu din Manhattanul newyorkez, unde mai scoate alte două reviste științifice, dar acelea în limba engleză. 

De un sfert de secol deja, Domnia Sa susține neprecupețit cea mai importantă rubrică a publicației, cea de 
„Teologie”, unde eseurile sale se așază pe linia de cumpănă dintre predica liturgică și cursul universitar, 
totdeauna atent să se conecteze la evenimentele imediate ale vieții Bisericii ortodoxe. Tocmai datorită nivelului 

UN SFERT DE SECOL ÎN 
LUMINA SPIRITULUI

Anca SÎRGHIE
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asigurat comentariului eseistic, rubrica sa este un popas mereu spornic pentru cititorii revistei. În prag de 
praznic pascal, prin eseul Învierea Domnului-restaurarea omului autorul punctează importanța evenimentului 
major al creștinătății afirmând: „După aducerea omului dintru neființă la ființă și înzestrarea sa cu chipul lui 
Dumnezeu, Învierea lui Hristos este cel mai mare dar făcut de Dumnezeu omenirii. Atât de mare încât, 
copleșiți, ne întrebăm cu psalmistul: „Ce este omul că-ți amintești de el, sau fiul omului că-l cercetezi?” (Ps. 8. 
4) Periplul pe care autorul îl propune cititorilor prin interpretarea zicerilor unor înțelepți conduce în final spre 
concluzia, demnă de reținut: „Învierea Domnului conferă o nouă dimensiune existenței umane, ea echivalând 
cu o nouă creaţie și generând un nou mod de a concepe lumea și viața, un nou mod de a fi.” Menite să atenueze 
nota savantă a discursului, lucrarea sculptoriței Viorica Colpacci Mormântul gol ca și psalmii lui Horia Ion 
Groza, (întocmai celor semnați de pr. Marcel Miron în nr. 1, precedent, al revistei) dau răgazul meditației asupra 
ideilor din eseul tocmai citit.

Rubrica „Studii” aduce rodul unor cercetări de istoria bisericii, de obicei foarte bine ancorate științific, cum 
dovedesc și notele bibliografice temeinic înserate în josul paginilor, suplimentând informația cu date privitoare 
la sursele documentare folosite. Sub titlul Adevărul suprem dumnezeiesc: Taina Sfintei Treimi, pr. dr. Nicolae 
Nicolescu propune cititorilor reflecțiile preotului martir Pavel Florenski. Într-un eseu dens, în care periplul 
autorului cuprinde popasuri la cugetările unor sfinți părinți ca Vasile cel Mare și Fericitul Augustin, se subliniază 
importanța gândirii martirului Pavel Florenski, care afirmă „în cuvinte remarcabile inexprimabila profunzime a 
Tainei Sfintei Treimi”. Ideile sunt susținute de nu mai puțin de 47 note bibliografice, dovedind că preotul martir 
cu ajutorul matematicii și fizicii moderne „salvează gândirea creștină de la scepticism, psihologism și 
agnosticism.” Dezbaterea pe care această temă esențială a perpetuat-o de-a lungul timpului, conduce spre 
nuanțările realizate de contemporanii noștri români: „Părintele profesor Ioan Ică senior, într-un studiu privind 
doctrina Fericitului Augustin despre Sfânta Treime, elaborat după tratatul De Trinitate, relevă câteva aspecte 
doctrinare importante legate de taina treimică, precum: conceperea unităţii fiinţei divine ca o unitate numeric 
una şi nu ca o unitate generică; elucidarea problemei trimiterilor divine şi a teofaniilor vechi-testamentare. Prin 
aceasta „se dădeau ultimele lovituri de graţie arianismului”, în ciuda accentului pus mai mult pe unitatea fiinţei 
decât pe trinitate, nepierzându-se însă din vedere „distincţia şi realitatea Persoanelor Treimice”.

Fie că se încadrează în rubrica intitulată „Eminesciana” sau este vorba de un studiu, număr de număr 
exegeza poetului nostru național se completează în mod interesant și consistent. Valentin Coșereanu, printr-o 
„detectivistică literară” curajoasă, izbutește să editeze Opere. Poezii de Eminescu în vol. I (1866-1876) și vol. II 
(1877-1883) pornind de la valorificarea spațiului ipoteștean. După o riguroasă documentare făcută la Arhivele 
Statului din capitală, corelând date găsite la Botoșani, unde același sculptor I. Georgescu a finisat un bust 
dedicat „poetului nepereche”, Tanța Tănăsescu punctează colaborarea artistului român cu parizianul Louis 
Martin la ambele lucrări. Astfel, cercetătoarea oferă cititorilor revistei newyorkeze Date inedite despre 
basorelieful lui Eminescu de la Cimitirul Bellu din București. Investigația merge până la descoperirea matriței 
de ghips a efigiei funerare, pe care a aflat-o în colecția particulară donată Muzeului de Artă Plastică din 
Câmpulung-Muscel de scriitorul Mihai Tican Rumano, a cărui faimă de călător prin țări exotice merită interesul 
unor cercetări viitoare. Socotim astfel, pentru că lucrările sale de memorialistică sunt prea puțin cunoscute 
până în prezent. 

Tot literaturii îi sunt consacrate paginile bogate de poezie, dacă am selecta fie și doar numele Mihaela Albu, 
de proză în ilustrația Flaviei Topan sau teatru, exemplificat de Dan Ciupitu cu Suita Nr.1 în G. major pentru 
violoncel de J.S.Bach), alături de rubricile „Documente și mărturii”, „Cărțile în agora”, „Recenzii”, „Reportaje”, 
devenite de mult timp tradiționale în structura revistei. Ca totdeauna, recenzii precum cea a Milenei Lițoiu 
intitulată Dumitru Ichim-inovator al limbii și simțirii poetice sau cea semnată de Ada Stuparu Considerații lirice-
despre poezia lui Dumitru Cristănuș punctează apariții recente în România ca și în Canada ori SUA. 
Remarcabilă este recenzia Mihaelei Albu la cartea lui Constantin Eritescu Jurnalul de veghe, ajunsă la vol. 4 
(2011-2018), „o frescă a lumii contemporane de dincolo și de dincoace de ocean, o lume în care un intelectual 
român trăiește, dar o și analizează cu luciditate.” Protagonistul este un perfecționist ce trăiește drama 
desțărării, după care Țara făgăduinței îl supune la o suferință „a inadecvării”. Între volumele rubricii Cărți în 
agora, semnalăm Fastuosul album cartografic dedicat Transilvaniei, realizat de Stoica Lascu. 

Redactorul-șef SUA, nu altul decât cunoscutul critic literar M.N. Rusu, asigură o mobilitate a rubricaturii, 
mereu mulată pe conținutul materialelor, selectate de obicei cu mult discernământ. Excepții există, totuși, ca 
oriunde în presă. În cazul lui Marian Vișescu strădania surclasează fantezia și imaginile nu mai pot emoționa, ci 
dimpotrivă, ca în versurile: „Azi, lumea flămândă îmi prinde lacrimile-n lanțuri, /trupul mi-e cuprins de groază,/ 
iar plânsul întemnițat într-un regat/ zugrăvit cu spaimă.”

În sumar este prezentă uneori și rubrica „Istorie”, care găzduiește în nr.1 al anului XXV, studiul prof. univ. Th 
Damian Mărturii ale implicării Bisericii Ortodoxe Române în evenimentele legate de Unirea Principatelor. O 
tradiție remarcabilă a revistei este să aducă prin rubrica „Universalia” în fața cititorilor poeți reprezentativi ai 
altor culturi, prin traducerile lui K.V.Twain (Diana Cârligeanu) care a transpus în engleză poezii eminesciene 
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sau Muguraș Maria Vnuck, care a tradus în engleză versuri de Menachem M. Faleh, lor adăugându-li-se ca 
bun traducător și Ioan Ioniță din Ilinois, SUA. 

Punctual prezentate sunt personalitățile din rubrica „Portret”, tot astfel cum Ioan Haineș scrie despre Grupul 
Literar „Catacomba”: Ioan N. Roșca. Salutăm inspirata prezență a poetei Mihaela Malea Stroe în mai noua 
rubrică “Punctul pe I”, unde spiritul ironic din titlul Degeaba? Da, degeaba!, pornind de la mesajul concertului cu 
care colindase țara Tudor Gheorghe, susține diatriba împotriva celor ce nu înțeleg spectrul problemelor cu care 
se confruntă România postrevoluționară, autoarea îndemnând ultimativ la responsabilizarea conaționalilor ei. 

Totdeauna bogat, „Fotoalbumul” cu ilustrarea evenimentelor “familiei de duminică” din parohia ortodoxă de la 
Capela Sf. Apostroli Petru și Pavel, este una dintre atracțiile tuturor cititorilor, ca o punere la curent cu 
evenimentele desfășurate acolo. Semnalăm „In memoriam”, rubrica ce vădește respectul pentru cei plecați 
dintre cei vii, ideea fiind pe cât de legitimă, pe atât de generoasă în sine. Poeta Dana Opriță sub titlul Am făcut 
teatru din dragoste, nu din frică a publicat amintirile care o leagă de Ducu Darie (1959-2019), regizorul înzestrat 
cu un „uriaș talent” și cu o fire prietenoasă, niciodată dezisă. Surpriza mea a fost să-i descopăr pe amândoi 
liceeni la Colegiul național „Sf.Sava”, unde și eu am fost profesor titular de literatura română în anii mei 
bucureșteni, drept care am resimțit o discretă emoție rememorativă, citind admirabila evocare. Poate că la 
rubrica „Aniversări” din nr.1 al anului 2020 personalitatea uriașă a poetului Nichita Stănescu merita mai mult 
decât cele două poze oferite de criticul literar M.N. Rusu din colecția proprie, chiar dacă acelea sunt de o reală 
valoare. 

Nu avem pretenția de a epuiza toate rubricile acestor numere ale primei părți de an 2020. Nici nu ne-am 
propus o asemenea exhaustivitate pornind de la faptul că revista nu are o structură rigidă, absolut constantă, ci 
rubricatura ei fluctuează în funcție de factura textelor selectate de Th. Damian și M.N. Rusu spre publicare. 
Pentru aspectul îngrijit al numerelor 1 și 2 din anul aniversar 2020, remarcabile prin corectitudinea formei 
textelor, ca și pentru modul cum au fost introduse ilustrațiile în pagini, mulțumiri i se cuvin aduse în primul rând 
secretarului de redacție, Claudia Damian. 

Ajunsă la redutabila vârstă a sfertului de veac, „Lumină lină”de la New York se impune în peisajul revuistic 
românesc ca un caleidoscop unde trecutul se întâlnește cu prezentul în cercetări de spiritualitate și de 
literatură. În an aniversar, ea continuă să fie o publicație elegantă, în paginile căreia se întâlnesc ambele maluri 
ale Atlanticului de nord, rezonând în ritmul celei mai autentice armonii. Dialogul diasporei cu țara prin cultură 
națională, temeinic înțeleasă și promovată, poate oricând să certifice identitatea poporului nostru în 
spectacolul globalizant al lumii contemporane. 

CODRII COSMINULUI · ELENY PENDEFUNDA
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ASRAN (ASOCIAȚIA SCRIITORILOR ROMÂNI DIN AMERICA DE NORD), într-o nouă formulă, modernă, 
cu un nou colegiu de redacție, cu o tematică bogată și diversă, colaboratori de prestigiu din România, 
Republica Moldova, Canada, SUA, Marea Britanie, Israel, Suedia, India, Turcia.

Alexandru Cetățeanu, directorul revistei, face un scurt istoric al Destinelor Literare, al cărei prim număr a 
apărut în 2007, la Montreal (Canada) și care a cunoscut imediat un mare succes. Iată, acum, inițiatorii 
sărbătoresc apariția celui de al 50-lea număr al revistei, prilej de bucurie și de rememorare. Cu o grafică de 
excepție, concepută de designerul Marc Marinescu Constantin, revista a publicat materiale-document, scrise 
de reputați români. Alexandru Cetățeanu este mândru că a publicat numeroase personalități, laureați ai 
Premiului Nobel, redactori de reviste de limba engleză sau franceză, scriitori, academicieni din România și din 
alte țări. A cooptat în Colegiul de redacție scriitori valoroși, Redactor-șef a fost scriitoarea și ziarista Daniela 
Gîfu, apoi alte nume, care l-au trădat, dar acum, redactor-șef pentru România este acad. prof. Liviu 
Pendefunda, iar pentru SUA, Dana Opriță, dr. în filologie, scriitor și ziarist de prestigiu. 

Alexandru Cetățeanu pomenește, printre alții, despre Mitică Furdui, fostul meu coleg de facultate de la IAC 
(Institutul de Artă Cinematografică), cu care a fost prieten. El povestește despre părerile acestuia privind 
sistemul comunist și despre Adrian Păunescu, „bardul lui Nicolae Ceaușescu". El regretă că s-au pierdut 
înregistrările cu celebrul actor și speră că s-ar mai putea găsi pe undeva. Totodată, explică de ce nu l-a publicat 
pe Adrian Păunescu: „Nu e suficient să ai talent, dacă nu ai caracter". 

Următorul text este, într-un fel, un articol-program, intitulat, nu întâmplător, Despre nevoia de repere, autor 
Dana Opriță, redactor-șef al revistei. Domnia Sa își propune ca revista „Destine Literare” să rămână o revistă 
de cultură, care să cultive valorile, adevăratele valori, de ieri și de astăzi, așa cum a învățat de la eminenta 
profesoară Zoe Dumitrescu Bușulenga. Dana Opriță amintește despre etapa când lucra la TVR Internațional și 
la departamentul „Cultural", unde, lunar, se întocmea o listă cu numele principalelor personalități care erau 
evocate nu numai cu data naşterii sau a morții, ci cu comentarii competente, de specialitate, ceea ce își 
propune și acum, în cazul revistei „Destine literare”.

Cu această ocazie „autoarea trece în revistă principalele manifestări prilejuite în țară și nu numai de 
împlinirea a 170 de ani de la nașterea lui Eminescu, modelul suprem. Totodată, amintește și de alte nume de 
referință ale culturii române, sărbătorite sau comemorate la început de an: I.L.Caragiale, Marin Sorescu, Ion 
Creangă, G. Călinescu, Mircea Eliade, Nichita Stănescu. 

În continuare, autoarea face un medalion profesorului craiovean Marian Barbu, critic și istoric literar, poet și 
prozator, prin intermediul criticului Dan Lupescu, la împlinirea vârstei de 80 de ani a acestuia. 

Apoi, un scurt comentariu al prof. Marian Barbu pe marginea cărții sale din 
2009, La Lilieci șase cărți în căutarea lui Marin Sorescu, comentată de 
acad. Grigore Brâncuși.

Zenovie Cârluga comentează studiul acad. Mihai Cimpoi, intitulat Hyperion 
și Demiurg, „Luceafărul", mit și dramă existențială, Editura Princeps 
Multimedia, Iași, 2019, în care autorul reia problematica poemului, alegorie a 
geniului, dar și o dramă existențială. 

Marian Barbu scrie câteva cronici despre romanul Animalul inimii de Herta 
Muller, despre Despărțirea de Nadejda de Mircea Pospai, despre Oameni și 
cărți din Piemontul Bălăciței de Rodica Pospai Păvălan, 2019, despre 
Vremuri sub lupă, 2017, de Teodor Oancă. 

În continuare, revista propune un Calendar pe lunile ianuarie, februarie, 
martie, realizat de Nicolae Oprea, privind personalitățile culturale românești 
de la începuturi până în prezent, calendar care se cere continuat. 

Simona Cârlugea Pârvu realizează un interesant interviu cu Tudor Nedelcea 
despre Marin Sorescu. (La un pahar de vorbă despre introvertitul Marin 
Sorescu). 

Ion HAINEª
membru UZPR

A APĂRUT REVISTA
DESTINE LITERARE 

An 14, Nr. 50, ianuarie-martie 2020
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La rândul ei, Dana Opriță ia un interviu lui Alexandru Cetățeanu, directorul revistei. La întrebarea ei, 

Al.Cetățeanu povestește istoria apariției revistei și dificultățile prin care a trecut de la emigrarea sa în Canada, 
în 1984, până când a publicat cartea Un român în Canada (1995), iar apoi, în anul 2000, a înființat ACSR 
(Asociația Canadiană a Scriitorilor Români), iar în 2007 a scos primul număr al revistei, care se numea simplu: 
Destine. Ulterior, a adăugat Literare. 

De la început, revista și-a propus o colaborare nu numai cu românii din diaspora, ci și cu alte culturi, în alte 
limbi, în special în franceză și engleză. Astfel, revista a căpătat un caracter internațional. Autorul este mândru 
că a publicat personalități importante, academicieni, scriitori, debutanți, oameni de cultură români din diaspora 
și din România.

La întrebarea Cine sunteți dvs, domnule Alexandru Cetățeanu?, acesta răspunde: „Un om norocos". Și 
explică de ce. Pentru că a reușit să trăiască în două societăți „antagoniste", să se nască a doua oară, să se 
adapteze bine, să prospere. „Nu mai sunt român ca mentalitate, mod de gândire, comportament, dar sunt 
român cu inima", spune el. 

Cu ocazia împlinirii vârstei de 85 de ani, Colectivul de redacție al revistei îi urează scriitorului și profesorului 
univ.dr. Ion Haineș multă sănătate, îi publică un grupaj de versuri, împreună cu o cronică despre „Destine 
Literare” Nr. 115-116, iulie-dec. 2019 și o prezentare a poetului Coman Șova. 

Dana Opriță (SUA) evocă cu o profundă emoție două personalități care au marcat viața spirituală a României 
contemporane, Acad. Dr. Vasile Cândea, celebrul chirurg, și ziarista Cristina Țopescu, care au dispărut de 
curând și pe care i-a avut în preajmă. Autoarea aduce un cald elogiu Cristinei Țopescu, cu care a fost colegă la 
TVR, o profesionistă adevărată, și regretă că atâta timp cât aceasta a fost în viață nu i-a transmis sentimentele 
ei de apreciere și de prietenie. De aici, o lecție de viață: Memento mori, amintește-ți că vei muri și, mai ales, 
ideea că uitarea este o a doua moarte. 

Revista deschide o altă rubrică nouă, alături de cea a Calendarului și a Interviurilor („Cine sunteți dvs. 
doamnă / domnule?”): Pagini pentru cei mici – Alt arici…, tot Pogonici, inaugurată de poeta Passionaria 
Stoicescu, cu desene inspirate, colorate, semnate de Tatiana Rogovsky (SUA). 

Prof. univ. dr. Rosemarie Haineș publică două eseuri foarte interesante, de actualitate, Lupta din invizibil și 
Globalizarea fake news. Autoarea pleacă de la ideea conform căreia conflictul se naște din negarea 
adevărului și din difuzarea falsului. Ea avertizează că viața nu poate fi trăită decât în Adevăr și că nu trebuie 
să consimțim la legalizarea minciunii. 

Acad. Radu Ciuceanu scrie un Cuvânt înainte la volumul Maratonul vieții de Nicholas Dima din SUA, o 
carte cu caracter autobiografic, care evocă destinul dramatic al unui om, dar și al țării sale, România, al 
Basarabiei și Bucovinei, aflate la răscruce de vremuri. 

Alexandru Cetățeanu (Canada) publică un reportaj despre O democrație americană, Autorul se referă la 
mendrele democrației americane, cu tentativele reprezentanților Partidului Democrat de a pune sub acuzare 
pe președintele Donald Trump. El descrie bătălia politică dusă de diverse posturi de radio și televiziune (Fake 
News Massmedia), care încercau să demonstreze că Trump nu are nicio șansă. Realitatea a dovedit însă 
altceva. 

Veronica Balaj în reportajul De dragul limbii române, evocă una din ședințele Cenaclului „Destine Literare” 
de la Montreal, în care s-au întâlnit (online) români din mai multe țări (SUA, Canada, România), datorită 
inimosului și cunoscutului mecena cultural Alexandru Cetățeanu. 

În rest, revista publică multă poezie, ceea ce este foarte bine (Menachem M. Falex – Israel, Traian Vasilcău – 
Republica Moldova, Padmaja Iyemar-Paddy – India, Dr. Hilal Karahan – Turcia, Jacob Isaac – India, Nicolae 
Nistor, Ovidiu Genaru, Liviu Pendefunda, Nicolae Adam – Franța, Dana Opriță – SUA, Marin Mihalache – SUA, 
Camelia Carmen Stănescu – Canada, Mariana Zavati Gardner – Marea Britanie, Irina Lucia Mihalca, Petru 
Solonaru, Mariana Pândaru Bârgău, Melania Rusu Caragioiu – Canada, George Filip – Canada, Vasile Mic, 
Vlad Scutelnicu, Mariana Pândaru Bârgău, Mircea Ștefan – SUA, Dimitrie Grama – Suedia, Dumitru Ichim – 
Canada, Carmen Doreal – Canada. 

Proză semnează: Horia Crios, Marian Pătrașcu, Gheorghe Andrei Neagu.
Cronici de carte sau de revistă semnează: Daniel Corbu despre Quinta Essentia, cartea lui Liviu 

Pendefunda, „un adevărat spectacol inițiatic despre „zestrea esoterică", despre Conștiința Cosmică, un 
manual inițiatic, de o originală încărcătură filosofică", Margareta Chirițoiu, Acad. dr. Florin Constantiniu despre 
Tratat de sociologie (2000), de Nicolae Grosu, carte pe care o consideră o lucrare magistrală, iar pe autor „cel 
mai mare sociolog român de azi și de ieri", Liviu Pendefunda, un studiu inedit despre George Bacovia, Anca 
Sîrghie despre Ioan Barbu, Eroii mei cu nume de stele, Constantin Lupeanu despre Ion Nicolaiescu (Șoimul 
din Balcani), Tudor Nedelcea despre cartea lui Zenovie Cârlugea Mihai Eminescu, Dicționar monografic-
Oameni din viața lui, Dana Anadan despre monografia Anca Sârghie în lumina slovei de Ada Stuparu, 
Adriana Răducanu despre viața poetului Radu Gyr de Al. Florin Țene, Mihai Posada despre Radu Stanca. 

Florentin Smarandache (SUA) dă o definiție a paradoxismului și face un istoric al acestei mișcări 
internaționale de avangardă înființată chiar de el, în anii 1980 în România. 
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Să încep cu… începutul – am respectat „sfertul academic”, până când participanţii din trei continente (Nord 
America, Asia şi Europa) au intrat în „sala” ZOOM-ului, după care am început Cenaclul cu o binecuvântare, 
dată de distinsul nostru coleg în A.S.R.A.N. – preotul poet Dumitru (Mitrel) Ichim, din Kitchener, provincia 
Ontario. Apoi, Valentin Luca, directorul tehnic al Cenaclului, a prezentat „Pastila zilei” numită DESTINEDIT, 
concepută de Marc Marinescu Constantin. Tânăra balenă (avea doi ani) care a avut curajul să „urce” sute de 
kilometri pe fluviul Saint Laurent (Lawrence în engleză) până în portul vechi de la Montreal, a plătit cu viaţa 
curajul – a fost găsită moartă, probabil lovită de o ambarcaţie. „Pastila” lui Marc despre superbul cetaceu ne-a 
întristat puţin, dar ce se poate face? 

Am continuat „maratonul” nostru literar (aşa ni s-a sugerat să numim Cenaclul), conform planului anunțat; 
minunata noastră colegă, scriitoarea dr. Anca Sîrghie, ne-a vorbit cu farmecul şi competenţa sa de 
profesionistă a literaturii, despre un subiect interesant … controversat şi poate mai puţin cunoscut – Eminescu 
şi Monarhia . Prietenia cu regina României, poeta Carmen Sylva (ce activitate literară bogată – câte cărţi, câte 
recenzii, câte titluri onorifice pentru activitatea ei de scriitoare, câte premii!!!) ne-a fost prezentată pe larg. Am 
aflat și despre criticile aduse de Eminescu regelui Carol I „îngăduitorul” și câte altele… Ca de fiecare dată când 
ne vorbeşte profesoara Anca Sîrghie, ne îmbogăţim cultura noastră de rătăciţi prin lumea largă (o mare parte 
din participanţi respiră de zeci de ani în alte culturi) şi îi mulţumim! A continuat redactorul şef al revistpei 
Destine Literare – scriitoarea dr. Dana Opriță, cu un Calendar devenit deja tradiţional pentru Cenaclu; ne-a 
vorbit, foarte pe scurt, despre scriitorii care s-au născut sau au decedat în luna iunie, Eminescu fiind unul dintre 
cei mai regretaţi. Tot Dana a prezentat pe următorul vorbitor, în persoana scriitorului Radu Vida, care ne-a 
propus un subiect deosebit de interesant – poezia cunoscutului poet şi actor Dorel Vișan. Fără discuţie, am 
ascultat cu plăcere expunerea despre îndrăgitul poet-actor, care nu a putut să se conecteze pe ZOOM, 
aflându-se undeva la ţară, pe lângă Cluj. Atât Dana Opriță cât şi nu mai puţin renumitul actor, poet şi cântăreţ 
Sergiu Cioiu (care l-au cunoscut personal pe Dorel Vişan, iar cu Sergiu a fost chiar coleg la IATC – cu doi ani 
mai mare) au avut cuvinte de laudă la adresa „sărbătoritului” nostru. O neaşteptată surpriză – pe micul ecran al 
ordinatoarelor a apărut preşedintele UZPR – Doru Dinu Glăvan, care ne-a dat informaţii importante despre 
Psalmii lui Dorel Vişan – respectiv despre o emisiune la Radio Reşița, regizată de Mihai Lungescu, păstrată în 
arhive. La serata Eminescu Jurnalistul din 14 ianuarie 2020, ţinută la ICR-Bucuresti (unde Dorel Vişan a fost 
prezent şi a vorbit despre proza lui Eminescu), domnul Preşedinte al UZPR l-a provocat să vorbească şi despre 
Psalmi şi i-a înmânat (surpriză totală!) un CD cu acea minunată emisiune. Apoi ne-a vorbit despre bogatele 
evenimente culturale ale lunii iunie organizate de UZPR (Online) – diferite premii Eminescu, Jurnalistul, 
premii postmortem pentru cei care l-au iubit pe „poetul nepereche” şi chiar „premii mătrăguna” pentru 
denigratori. Ne-a vorbit despre Ziua Ziaristului Român, propusă (şi încă neaprobată) de a se celebra pe 28 
iunie în fiecare an şi despre premiile UZPR pentru ziariştii devotaţi Uniunii – nu relatez decât o mică parte din ce 
am aflat de la neobositul preşedinte al UZPR, din care o parte dintre noi facem parte şi suntem mândri. 

A urmat (conform programului anunţat în Invitaţie) Sergiu Cioiu, care ne-a recitat cu măiestrie Scrisoarea 
III-a. Impresionantă, emoţionantă prestaţie – îi mulţumim din suflet Maestrului! 

Apoi, mezzo-soprana Claudia Codreanu, a interpretat Stelele în cer – impresionant clip trimis de Anca 
Sîrghie. Îi mulţumim Ancăi şi tinerei interprete – mari talente mai avem încă în ţară! 

A urmat prezentarea scriitorului Roni Căciularu din Israel; sau mai exact, aşa cum ne-a explicat distinsul 
nostru invitat – „din Tel Aviv şi Bacău – în două locuri – acesta a fost destinul meu şi le împletesc precum două 
fire de mărţişor…”. Maestrul Roni ne-a făcut un minunat CADOU – noua sa carte ACUARELE DE DEMULT 
(Mărunte amintiri), apărută la Editura Saga a lui Adrian Grauenfels. Este o carte care nu poate fi lăsată din 
mâna – o carte care m-a cucerit. M-am regăsit mult în paginile cărţii, dar nu „pi centru” la Bacău, ci „pe Unirii” 
strada de promenadă a Craiovei adolescenţei mele. Acţiunea „Acuarelelor de demult” se desfăşoară în primul 
rând în oraşul de pe Bistriţa (Bacău), dar şi în „dulcele târg” – Iaşul anilor de studenţie ai viitorului ziarist – Roni 

Aşa cum s-a întâmplat…
(Cenaclul Destine Literare nr. 7 – din 20 iunie 2020)

Alexandru CETÃÞEANU
membru UZPR



150 Anul 14 · Nr 51

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M
Căciularu. Mi-a făcut o deosebită plăcere să citesc la Cenaclu prefaţa cărţii, scrisă cu multă competenta şi 
subtilitate, de cunoscutul critic literar Răzvan Voncu. Felicitări şi multe alte „mărtişoare frumos împletite” 
înainte! Ne-am bucurat mult de cuvintele de laudă pentru cenaclul nostru, rostite de distinsul scriitor Roni 
Căciularu. 

Pentru următorul subiect aflat în program, i-am dat cuvântul lui Sebastian Doreanu, unul dintre românii cu 
suflet mare de la „o milă altitudine” (Denver-Colorado), nu înainte de a face câteva glume – s-a întâmplat să 
merg de mai multe ori la Kunming/provincia Yunnan, oraşul la „2000 de metri altitudine”…, dar în Denver există 
români minunaţi, care ridică altitudinea oraşului cu cenaclul „Mircea Eliade”. Nu am întâlnit români la Denver, 
cu toate că am fost şi acolo de mai multe ori, iar Sebastian mi-a dat explicaţia – „erau la Cenaclu …” (spontană 
şi bună glumă!) şi m-a rugat să citesc eu mai întâi un „laudatio” pentru scriitorul Norman Manea, pe care Dana 
Opriță l-a primit de la colegul nostru Dorin Nădrău (avocat din Michigan), scris în 2016, când scriitorul român – 
New-York-ez a împlinit 80 de ani! Aşa am aflat lucruri interesante despre viaţa şi opera sa, tradusă în parte în 20 
de limbi (!), despre premiile pe care le-a obţinut în lunga sa carieră scriitoricească etc. 

Sebastian Doreanu ne-a vorbit însă cu multă măiestrie şi competenţă despre un episod mai puţin apreciat din 
activitatea lui Norman Manea. În anul 1991, pe 5 august, acesta a publicat un eseu, numit Felix culpa în revista 
The New Republic, republicat în volumul ON CLOWNS: THE DICTATOR AND THE ARTIST, pe care ni l-a 
arătat (nu a găsit să ne arate şi revista în cauză, având (ca şi subsemnatul, de altfel) „mare încurcătură în 
bibliotecă”. 

Excepţională prezentarea, nu am cuvinte să exprim cât de mult mi-a plăcut, aşa cum a plăcut şi celorlalți 
participanţi la cenaclu. Nae Ionescu, Mircea Vulcănescu, Emil Cioran, Mihai Sebastian, Monica Lovinescu, 
familia Ierunca… generaţia lui Eliade – profesorul Doreanu ne-a explicat (găsind bine cuvintele „să nu supere 
pe nimeni”) de ce Mircea Eliade nu şi-a făcut mea culpa cu „mişcarea legionară” şi cum a tot fost acuzat în fel şi 
chip, cu diferite metode, de diferiţi indivizi (se pare că şi la comandă – cazul Norman Manea) şi apărat cu 
admiraţie şi competenţă de alţii. Au urmat câteva consideraţii interesante despre necesitatea abordării oricăror 
subiecte, chiar mai delicate, cu scopul descoperirii şi cunoaşterii adevărului. Sper că aceste „maratonuri 
literare” pe care le avem înregistrate, să fie puse pe un site, să poată fi urmărite de cât mai mulţi iubitori de 
literatură şi de adevăr. 

Apoi a luat cuvântul distinsa noastră colegă, scriitoarea Veronica Balaj din Timişoara – dar cu sufletul la 
Ottawa, unde are familia. După cuvintele de laudă la adresa cenaclului (îi mulţumim mult!), ne-a prezentat 
fapte inedite despre trecerea lui Eminescu prin Banat – o scrisoare a lui Eminescu către Petre Cermena, 
comandantul Cetăţii Timişoara, despre trupa lui Pascali, care a poposit la Timişoara, despre Țichindeal care a 
spus o poezie, despre spectacolele pe care le-a susţinut trupa în care Eminescu a fost sufleor (se juca mult 
Bolintineanu), despre cafeneaua Trei Roze, unde trupa a sărbătorit naşterea unei fetiţe a familiei Pascali, 
despre alte locuri pe unde l-au dus paşii pe Eminescu – în special la Oraviţa, unde se păstrează scândura 
scenei pe care a călcat Eminescu… Fascinantă expunere, amplificată de marele talent la povestit al Maestrei 
Balaj, realizatoare renumită de emisiuni culturale la Radio Timişoara. A venit vorba şi de marele critic literar, 
scriitor, prof. Zenovie Cârlugea din Târgul Jiu (autorul cărţii Oamenii din viaţa lui Eminescu – „nume de 
rezonanţă”, cum a completat poeta Veronica Balaj), pe care am avut onoarea să-l publicăm în revista Destine 
Literare… trebuie neapărat (repet) ca aceste prezentări în cadrul cenaclului să devină accesibile pe Internet. 

Minunată a fost apoi intervenţia redactorului-şef al revistei de largă circulaţie RadioMetafora (alături de 
prietenul nostru Octavian Păun), doamna Ilia Manole din Chişinău. Ne-a recitat din poeziile dânsei, ne-a vorbit 
despre limba şi cultura română, aşa cum este percepută în Basarabia. O iubim, aşa cum ne iubeşte şi dânsa – 
am simţit asta din fiecare cuvânt, rostit din suflet. Condoleanţe, doamna Ilia! – a pierdut recent fiul!!! Ce 
tragedie! Dumnezeu să-l aibă în pază! 

Cum trece pe nesimţite timpul, ascultând aşa oameni de cultură, aşa subiecte interesante! Au trecut trei ore şi 
jumătate de când am început cenaclul (aproape ora 23:00 în România) şi i-am dat cu bucurie cuvântul poetului 
şi compozitorului Marin Voican din Bucureşti, dar originar din Gorj. Ne-a recitat cu mult talent din volumul Doina 
de jale, poemele Lui Eminescu şi Glossa nouă. Îţi mulţumim, scump Maestru! 

A urmat poeta şi pictoriţa Doina-Maria Constantin, aflată în Padova, Italia, care l-a scuzat pe Octavian Păun 
că a trebuit să plece de urgenţă la Medgidia (problemă de sănătate a nașului domniei sale – îi uram refacere 
grabnică!), după care ne-a prezentat prima sa carte-album (poezii şi lucrări plastice), numită CONTINUUM. 
Ne-a citit o mică parte a prefeţei cărţii, scrisă de Gheorghe Stroia, membru al Academiei Româno – Americane 
de Arte şi Ştiinţe şi o mare parte a unei prezentări şi recenzii elogioase (Lumea pictorial expresivă a Doinei-
Maria Constantin) scrisă de editorul cărţii de la editura Armonii Culturale, presupun că este vorba de Victor 
Ravini Castravetia. Impresionant! Aşteptăm cu nerăbdare să auzim și poezii ale poetei Doina-Maria, de la care 
am mai aflat că e în aşteptare să-i fie publicate între 1500 şi 2000 de poeme (!). Aşteptam să vedem şi picturile 
artistei (născută la Sulina!) – unele au fost expuse la o expoziţie de succes în „ţara artelor”, nu departe de 
Veneţia! Între timp îi urăm mult succes şi… să aibă muzele pe aproape! 
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Dar a apărut o urgenţă – Marian Costache, un fidel participant la Cenaclu, trebuia să plece (s-a învoit de la 
serviciu), aşa că i-am dat cuvântul câteva minute. S-a referit la Carmen Sylva – a făcut o interesantă 
completare la materialul prezentat de Anca Sîrghie. Am aflat că Regina a corespondat şi cu o ziaristă 
canadiană pe nume Françoise – Robertine Barry . Poetul Émile Nelligan (ne-a arătat şi o carte a lui), care a 
scris o frumoasă poezie despre România, era în relații de prietenie cu Robertine – se pare că aşa a fost inspirat. 
Sebastian Doreanu, plin de surprize (ca de obicei) ne-a arătat că şi la Denver a ajuns o carte a lui Nelligan. Mi-a 
adus aminte – eu i-am oferit-o, cu mulți ani în urmă, când a fost pe la mine, pe țărmul fluviului Saint Lawrence. 
Apoi am avut plăcerea să-l ascultăm pe poetul Teodor Morar de la Caracal – care ne-a citit din cartea lui despre 
România – o pledoarie pentru dragoste de ţară, despre cum vede şi simte el România și românismul. Îl citez: 
„…a fi fără ţară e un blestem, țara stă în suflet…”. „Să fii român este o meserie…”. Ne-a mai vorbit despre un 
poet care îl atacă – „îl loveşte…” (cine o fi?) şi i-a dat o replică amuzantă (nu o reproduc). A încheiat cu o 
frumoasă poezie: „Nu ştii tu câtă ţărână/Va rămâne fără rost/Dacă dragostea s-amână/Dacă Cerul are cost./ 
Începutul şi sfârşitul/Sunt a vieţii amăgiri/Doar prin noi mai bate timpul/Clopotele din iubiri./Suntem trecători în 
toate/Dintr-o viaţă fără sens/Eu vezi, mă închid în carte/Cerul meu…alt univers! Din nou muzică pe versuri de 
Eminescu. Interpret, tânărul bariton Andrei Marinache din clasa mezzosopranei Caludia Codreanu care ne-a 
încântat auzul, cu poemul Codrul, interpretat cu mult talent. Impresionant, ce voce superbă! Am aflat de la 
Anca Sîrghie că anual se organizează la Sibiu un master-class vocal pentru aceste talente româneşti, care vor 
ajunge cu siguranţă pe scenele lumii. Gândul m-a dus la marea divă Virginia Zeani, prietenă dragă, pe care am 
vizitat-o de zeci de ori la reşedinţa sa din Palm Beach/ Florida. Poate ne va spune câteva cuvinte şi vom asculta 
o înregistrare a marei noastre soprane, la una din întâlnirile noastre viitoare – așa doresc. 

Ce frumoasă continuare… din Chişinău! Ilia Manole ne-a cântat din suflet, am simţit cu toţii asta, o parte din 
cântecul Basarabia, pe versurile poetului basarabean Dumitru Matcovschi (20 oct. 1939-26 iunie 2013). Să ne 
mai cântaţi şi pe viitor, scumpa noastră colega! Vă aşteptăm cu drag. 

Au urmat două momente poetice cu imagini şi fond muzical (creaţie Nemesis Advertising – Valy Luca) – Noi 
suntem de la Dumnezeu de Carmen Camelia Stănescu (inimoasa secretară a Cenaclului) şi poemul meu 
numit Bujor, peony, pivoine, botan…potrivit lunii iunie, deoarece „Au înflorit bujorii în Canada/Precum 
odinioară-n România/Au înflorit cu-atâta amânare/Ca să le-aștept mai mult magia./… – nu glumesc, aşa este. 

Pe noi, organizatorii, aflaţi la 7 ore de România, ne-am lăsat mai la urmă. Am avut bucuria să am ca musafiri 
pe țărmul fluviului, pe vicepreşedinta ASRAN, scriitoarea Melania Rusu Caragioiu şi pe poeta-avocat 
Alexandrina Caragioiu, dar am stat la doi metri distanţă, la computere diferite. Doamna Melania, autoare a zeci 
de cărţi de proză şi poezie, ne-a vorbit despre activitatea Centrului de bibliofilie al Uniunii Studenţilor din 
Timişoara şi a preşedintelui acestuia, prof. Dr. Ion Iliescu. Ne-a arătat o carte de colecţie de dimensiunea 
6/4.05 cm, cu Luceafărul de Eminescu, ediţie bibliofilă din 1983. Ne-a vorbit despre bibliofilie – pasiunea de a 
colecţiona cărți rare şi preţioase. Subiectul este interesant şi complex, ne-a convins. Îi mulţumim pentru 
informaţiile utile despre bibliofilie! 

A urmat prezentarea unor cărţi scrise de prinţul Eugen Enea Caraghiaur (sunt bibliofil) şi prin telefon ne-a 
vorbit chiar Excelenţa Sa. Am aflat că de Sfânta Maria va împlini 97 de ani! A confirmat dorinţa de a deveni 
membru al ASRAN şi ne-am bucurat. S-a bucurat să participe la Cenaclu, ne-a vorbit de romanele sale (6) şi… 
şi-a exprimat regretul că opera valoroasă a scriitorilor din exil nu este promovată şi cunoscută cât ar trebui în 
România, nici în prezent, cum nu a fost cunoscută nici pe vremea comuniştilor. Colegul nostru a scris în total 65 
de cărţi (poezie, eseu, economie politică, istorie, roman), și este membru al mai multor asociaţii de scriitori din 
Canada, România şi Basarabia. A avut o viaţă zbuciumată – a fost condamnat la moarte pe 17 august 1948 de 
Tribunalul Militar din Timişoara, pentru lupta anti bolşevică şi de susţinere a Basarabiei. A reuşit să ajungă în 
Canada, unde a prosperat, ajutat de o inteligență sclipitoare și simț de afaceri. Este cel de-al 51-lea Şef al 
Casei Cumane de România, Moldova şi Găgăuz Yeri, descendent pe fir direct al Casei Cumane de Panciu. Fire 
neobosită, a activat în diferite organizaţii şi i-au fost decernate diferite medalii şi titluri onorifice. Îi urăm viaţă 
lungă şi sănătate! 

Maria Palcu din Montreal (sora lui George Palcu din Bucureşti –cunoscut poet, compozitor şi interpret) ne-a 
citit din Mircea Eliade: „Neamul nostru românesc şi-a câştigat dreptul la nemurire, mai ales prin creaţia lui 
Eminescu…”. Sau: „Un neam supravieţuieşte mai ale prin creaţiile geniilor sale”. Apoi l-a citat pe Slavici, care a 
povestiţi despre o întâlnire cu Eminescu, abătut, obosit şi necăjit: „…scrie-mi-ar numele pe mormânt şi n-aş 
mai fi ajuns să trăiesc!” Apoi, a mai vorbit despre cea mai lungă poezie de dragoste recunoscută pe Planetă 
(„Luceafărul”), despre o planetă ce a primit numele „Eminescu”, a citat versuri de Vieru despre „înaintaşul său 
în poezie” şi ne-a citit poezia Viziune, scrisă de George Palcu. În final ne-a cântat cântecul Eminescu, de 
Grigore Vieru. La un cenaclu din luna mai, doamna Palcu ne-a vorbit despre marele pictor roman Eustațiu 
Stoenescu (14 mai 1884 – Craiova, 13sept. 1957 – New York). Credea (părea îngrijorată) că nu s-a văzut bine 
ce ne-a arătat – i-am explicat că cel care vorbeşte pe ZOOM, nu apare în prim plan decât pentru cei care îl 
ascultă pe respectivul – nu şi pe ecranul vorbitorului. Acum lucrurile s-au lămurit. 
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Apoi, ne-a vorbit poetul Alexandru Dospinescu, aflat la Montreal (mai exact în LAVAL) de 30 de ani! Cu sute 

de poezii în sertare – s-a hotărât să „iasă din sertare”. Ne-a citit 6 poezii, începând cu cea inspirată de un bust al 
lui Eminescu pus pe soclu lângă biserica „Buna Vestire” din Montreal, pe care îl consideră reprezentativ. Dana 
Opriță a cerut detalii şi aşa am aflat că bustul în cauză a fost făcut de un artist pe nume Petru Ioan Birău, care a 
fost miner, dar atras de artă, cu pasiune, a mers la studii şi a devenit sculptor. Tot colega noastră dr. Dana Opriță 
a vrut să vadă o poză a bustului şi ne-a „venit” în faţa ochilor din Denver, de la Sebastian Doreanu, căruia îi 
mulţumim. Poeziile citite de poetul Alexandru, au fost următoarele: Eminescu, Au secat fântânile (poezie 
inspirată de o secetă mare în Oltenia), Conjugare, Stăpâna mea, Ceaţa şi ultima numită Şi dacă. Succes la 
lansarea volumului, domnule Alexandru Dospinescu! Dar, a venit timpul şi de ceva proză din creaţia Danei 
Opriță. Ne-a citit dintr-un volum, care nu a ieşit încă de sub tipar, numit Şapte povestiri fantastic de reale. 
Superbă povestire!, care se numește În aşteptarea lui Godot, fiul. Am rămas muţi de admiraţie – când 
înregistrările cenaclurilor vor fi disponibile pe Internet, o să vă convingeţi de frumusețea povestirii și valoarea 
scriitoarei. 

Am trecut la „casa poetului” dintr-o pădure, lângă un lac privat, unde „domneşte” poetul Mircea Ştefan, alături 
de doamna Maria, distinsa lui soţie, tot „poetă”, dar a bijuteriilor. În calitatea sa de organizator şi consilier literar 
din echipa noastră, Mircea a mulţumit pentru participare „doamnei ambasador al culturii române – Anca 
Sîrghie, prietenului Seby Doreanu, lui Sergiu Cioiu, care la întâlnirea precedentă „a terminat cenaclul în forţă” 
citindu-ne „Oda în metru antic”, aşa cum rareori se poate auzi recitat un poem, iar la cenaclul actual, ne-a 
mărturisit că… „Pentru prima dată am ascultat „Scrisoarea a III-a” de la cap la cap şi mi s-a părut un poem scurt 
…!” „Făptaşul” Sergiu Cioiu a considerat afirmaţia lui Mircea ca „un compliment extraordinar” şi ne-a mărturisit 
că de altfel pregătise Mortua est şi ne-a explicat de ce… Dar ne-a mărturisit că are pe noptieră (printre alte 
cărţi) cartea de poezii Înţelepciunea bufonului, din care ne-a recitat (surpriză!) poemul Și lasă Doamne. 
Emoţionantă recitare, emoţionant poem! Mircea a precizat (ce eu ştiam) că acest poem, tradus în engleză de 
Adrian Săhlean de la Boston, a fost inclus în cartea Destine Paralele, – colaborare a doi poeţi (Mircea şi 
subsemnatul) pe care am dus-o în India, la Congresul Mondial al Poeţilor. Pentru Cenaclul din 4 iulie (Ziua 
Americii – interesantă coincidenţă!!) poemul va fi prezentat cu imagini şi pe fond muzical – adevărată artă, la 
care este Maestru, directorul tehnic al Cenaclului, Valentin Luca. În continuare, Mircea a avut cuvinte de laudă 
la adresa „proaspătului şi tânărului poet” Teodor Morar, care „duce pe umăr toată poezia – pe toţi poeţii 
dinaintea lui”, despre cum a vorbit despre România – merită ascultată înregistrarea. Apoi Mircea a amintit 
despre situația grea în care se află America în prezent şi am alunecat puţin spre politică – toţi românii americani 
şi chiar şi românii canadieni suntem frustraţi cu ce se întâmplă (distrugerea statuilor, acte de vandalizam fără 
legătură cu situaţia frustraţilor etc.), ce ar trebui să se înţeleagă, ce trebuie spus la toată lumea, că ei sunt 
rasiştii. S-a dus cu gândul înapoi, pe vremea bolşevicilor, când a fost evacuat din casa părintească 
transformată în Cămin cultural şi vreo 10 ani a locuit chinuit, pe unde s-a putut. Ne-a demonstrat că dacă va fi 
atacat, are cu ce să se apere – şi câţi americani nu s-au pregătit! Ne-a citit poemul Soldat de pază la un turn şi 
tocmai se pregătea să ne recite poemul Amintire din seară – când am observat un participant cu numele 
Aurel, care nu a zis nimic, nu s-a arătat la față, ci numai a ascultat – mare calitate este să ştii să asculţi, așa se 
zice pe aici! Am întrebat de unde este – era de la Satu Mare şi s-a arătat. Surpriză mare! Nu era altcineva decât 
poetul şi publicistul Aurel Pop. Ne-am bucurat mult că a fost și încă mai era alături de noi – şi Mircea a recitat 
poezia Amintiri din seară, din volumul „poemele dintre cuvinte”, publicat la „Citadela” în 2012 de distinsul 
nostru invitat. L-am rugat pe Mircea să ne citească un alt poem, dar până să-l găsească, am citit eu poezia 
Amintiri politice (că tot a venit vorba de… amintiri) din volumul Vinovat de septembrie: „noi mândri defilăm la 
sărbători/aplaudăm chiar şi notele de plată/…” – Scurt şi cuprinzător…cum bine a remarcat Sergiu! Poetul 
Aurel Pop ne-a recitat două poeme din volumul în pregătire La taifas cu Morțica (în Maramureş moartea este 
alintată…). Primul poem recitat a fost – Sub pleoape ţâşneşte o lacrimă din vis, apoi poemul Şi-am să plec. 
Scurte şi pline de semnificaţii… îi mulţumim! Ne-a prezentat revista Mărturii culturale – iar Mircea ne-a făcut 
plăcerea să ne aducă în plus câteva precizări – „Ion Pop, pe lângă faptul că este un delicat şi extraordinar poet, 
conduce o editură numită CITADELA şi scoate anual mai multe volume despre personalităţile ţinutului – a ajuns 
la peste 100 de personalităţi care s-au remarcat de-a lungul timpului, români şi maghiari…”. Revista 
trimestrială Mărturii culturale care apare la Satu Mare de vreo 5 ani, este scoasă numai de Aurel Pop, fără să 
mai contribuie şi Consiliul Popular la efortul de a publica o aşa revistă valoroasă – ne-a informat poetul Mircea 
Ştefan. Înainte de a se retrage de pe „scena” ZOOM-ului, maestrul Sergiu Cioiu ne-a făcut o propunere care 
ne-a onorat şi nu avem cuvinte să-i mulţumim. Este vorba de un recital de poeme din creaţia colaboratorilor la 
revista „Destine Literare” şi la cenaclu – urmând ca eu, Dana şi Mircea să le selectăm şi să i le trimitem din timp. 
Va fi un eveniment cultural de excepţie. Nici chiar toţi actorii nu sunt capabili să recite cum trebuie – ca fost 
profesor de actorie la I.A.T.C. (7 ani!), Sergiu ne-a subliniat acest adevăr. Dar câţi actori îşi dau seama că recită 
fals? Parcă să ne convingă ce înseamnă o recitare adevărată, de mare actor, maestrul Sergiu ne-a recitat 
magistral poemul Mortua est. Am rămas fără grai – ne-a vrăjit prietenul nostru din… capitala Canadei! Ce 
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momente înălţătoare! Ce noroc să avem cu noi o aşa comoară de artist! S-a discutat mai mult despre arta 
recitării, despre italienii care îl recitau pe Eminescu (asta ne-a spus Anca) şi au apărut subiecte înrudite. Tot 
Anca i-a comunicat lui Sergiu (şi la toţi care au rezistat până după miezul nopţii în România) că Genoveva 
Preda este la Bucureşti şi că îi transmite salutări. Am aflat că a locuit la Paris, unde l-a întâlnit pe Emil Cioran de 
multe ori, iar Dana ne-a mărturisit că a filmat-o la un Festival Românesc în Franța, că a fost sclipitoare, recitând 
în franceză şi va fi tare bucuroasă să reînnoiască legătura. 

Și…fugit irreparabile tempus! Nu se putea să încheiem seara (în România probabil cântau cocoşii), fără să 
amintim de distinsul prof. Ion Haineş (aflat la Mare) şi fără să ne recite, ca de obicei, inimoasa noastră 
secretară, poeta Carmen Stănescu. Am zis de câteva ori „Lăsaţi-mă să cânt”, nu de Gherase Dendrino, ci un 
minunat poem al poetului Ion Haineş (cu acest titlu – Lăsaţi-mă să cânt), din volumul Tăcerea şi cuvântul (au 
trecut Oceanul 4 volume de versuri semnate de Ion Haineş!). Superb poemul – l-am recitat cu tot sufletul. 
Carmen s-a depăşit pe ea – ne-a recitat 8 poeme frumoase: În lunca verde de la capătul timpului, În adieri 
de cântec dulce, Peste vină, Dimineţi de crin-dantelă, Să rup din Lună, O seară se-auzi, Negură în plină 
vară şi Sunt vinovată că scriu româneşte. Am ascultat-o cu plăcere – au existat multe cuvinte de apreciere – 
Sergiu, Mircea, subsemnatul… 

În ultima parte a „maratonului” de aproape 7 (şapte!) ore, am discutat în principiu despre programul 
cenaclului din 4 iulie – recitalul de poezie, Michael Solomon, Dan Ghiţescu … şi vom mai vedea. 

Nu ne venea să ne mai despărţim – cei care am rezistat „pe baricade”; tot am mai rămas în „sala ZOOM” vreo 
15 suflete „die hard”, cum se zice pe aici. Theodor Morar – că a venit vorba, ne-a vorbit despre cartea de eseuri 
pe care a „construit-o” în urmă cu două zile, o carte fără titlu (!) pentru fiul său (băiat isteţ – like father like son!) – 
l-am cunoscut la un cenaclu anterior – era în febra examenelor de „capacitate” şi ne-a delectat cu câteva mici 
fragmente din manuscris: „Grav nu este să-ţi pierzi credinţa – câţi nu sunt necredincioşi! Grav este să nu te mai 
recunoască niciun Dumnezeu…”. Sau: „Toate poveştile au un început – toate poveştile au un final… între 
aceste două puncte noi suntem două linii paralele – nu ne-am întâlnit niciodată cu adevărat! Bine, avem şi 
scuze – Dumnezeu a murit, spune Nietzsche. Îngerii se nasc debusolaţi… au cearcăne de aşteptări. Cât de 
greu este să-ţi aştepţi aripile!……. doar sufletul uneşte două linii paralele……Nu uita fiule – viaţa începe pe 
buza prăpăstiei!” 

„Insomnia este cea mai punctuală amantă, apare exact când nu ai somn…”, ne-a mai spus Theo, înainte de a 
încerca să ne luăm rămas bun – a câta oară? Am revenit la Ziua Americii (doar cu focuri de artificii private – ne-a 
spus Dana Opriță), a venit vorba de propaganda comunistă împotriva „capitaliştilor americani” şi în sprijinul 
foştilor sclavi din Africa (eu chiar am cântat – „Sunt o negresă din plantaţii…”), am ajuns și în insula 
Oahu/Hawaii, pe urmele lui Ștefan Baciu, ale lui Bartalomeu Anania etc., apoi Corneliu Victor Drăghici a amintit 
de poezia mea despre bujorii din Amărăştii copilăriei noastre şi multe altele. În sfârşit, ne-am despărţit, dar 
regretând că timpul a trecut prea repede. Aşteptăm cu nerăbdare întâlnirea din 4 iulie – unde vă invit cu drag, 
stimaţi şi răbdători cititori, care aţi aruncat privirile pe aceste rânduri, până aici, la sfârşit. La mulţi ani de 1 iulie, 
Ziua Canadei! (de Ziua Americii ne vom felicita chiar atunci, pe 4 iulie…)

VIAÞÃ · CARMEN-CAMELIA STÃNESCU
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Născut la 15.02.2000, la Spitalul Filantropia din Bucureşti, Eduard 
Alexandru Nițulescu, păzit la bine şi rău de Dumnezeu, primeşte în dar 
blândeţe, bunătate, isteţime şi talent. 

2019 Examen de bacalaureat şi lucrarea de atestat „Metamorfoze” 
la LICEUL DE ARTĂ „MARIN SORESCU” CRAIOVA, Secția 
Arhitectură 

2019 - PREZENT Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cadrul 
Universităţii din Craiova, domeniul Arte vizuale, specializarea Arte 
plastice – pictura 

Nu aude mare lucru, dar nu este surdo-mut. Vorbeşte cu un accent 
special (pentru că este un tânăr cu adevărat special) cel mai mult 
bazându-se pe vibrațiile produse (aşa asculta muzica şi dansează), pe labiolectură (cititul mișcării buzelor) şi 
pe interpretarea gesturilor faciale şi corporale, ca să audă. În cei 20 ani, viaţa lui a fost diferită de a celor din jur, 
datorită unui diagnostic primit când avea doar 1 an şi 7 luni: Hipoacuzie neurosenzoriala severă bilaterală. 
Cauza este necunoscută dar a vrut să vorbească şi a trecut demult timpul în care îşi arcuia buzele ca cei ce-l 
învățau să vorbească, fără să știe că, în același timp, ei scoteau și sunete. A reuşit să înveţe să vorbească într-o 
limbă pe care nu o aude iar de la o vârstă fragedă, arta lui vizează filtrarea experienţei prin forma şi articularea 
unei multitudini de răspunsuri pe pânze care oferă răspunsuri la întrebări aparent fără răspuns. Păsările 
cântătoare, ploaia, foșnetul frunzelor, colegii râzând, vorbind, cântând, țipând, apelul telefoanelor, șoaptele şi 
toate sunetele cu frecvenţa înaltă... Nu a auzit niciodată nimic din toate astea dar a încercat şi reuşit să se 
exprime prin pictura. 

În fiecare zi caută liniştit, fără regrete şi cicatrici în plus faţă de cele rămase în urma încercărilor sale de a 
atinge normalitatea impusă de cei, ce nu-i dau dreptul să aleagă dacă şi când să fie, ceea ce cred alţii că ar 
trebui să fie… inspiraţii noi şi alte modalităţi de a reduce decalajul dintre diferențele noastre, pentru a ne 
înţelege reciproc… înţelegând în timp că nu sunt două persoane la fel din punct de vedere fizic, emoţional, 
mental său spiritual… că nu putem să ne dorim toţi acelaşi lucru şi că viaţa ne învaţă aceleaşi lecţii, dar la 
momente şi în moduri diferite. 

Nu-i uşor să porţi o conversaţie, într-o cameră zgomotoasă, cu ochii închiși şi cu dopuri de silicon în urechi…  
dar cumva Edy a reuşit să îşi facă loc în lumea auzitorilor fiind, pe rând şi după pofta inimii, când copilaş 
răsfăţat, curios, mămos şi mâțâit ca un pisic când tânăr sofisticat, interesant şi aparent inabordabil, dar mereu 
transparent prin lucrările sale. 

Îl interesează prietenii, pictura, desenul, fotografia şi înotul. Îi plac filmele, îi plac animalele, îl aşteaptă încă 
pe Moş Crăciun şi pictează cu pasiune propria-i experienţă de viaţă. Pasiunea sa pentru pictura s-a manifestat 
de foarte devreme, încă din școala primară

Face ilustrația la poezii din cartea „Prinde-mă, cuprinde-mă” scrisă de Gela Enea. 
Participa la diverse activităţi de voluntariat în cadrul asociaţiei Acces Oltenia: plantează copaci, pictează sala 

de joacă a secţiei de Pediatrie din cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, participa în calitate de 
fotograf profesionist la diverse lansări de carte sau aniversări, participa la diferite proiecte sociale pentru 
persoanele defavorizate oferind ajutoare, imortalizând momente special sau pictând pe chip speranţă pentru 
femeile afectate de cancer. 

Participă la Cluj, pentru două săptămâni la începutul lunii iulie 2018, la ARTS SUMMER UNIVERSITY (ASU), 
un proiect educaţional organizat de către Asociaţia Studenţilor Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca 
(ASUAD) în parteneriat cu UAD, unde obţine Premiul I cu filmul mut „inteligent şi amuzant”, care „a ridicat sala 
în picioare” după cum relata ulterior unul dintre coordonatori. 

MENŢIUNE – pentru lucrarea „Centenar între maluri” la Salonul regional de fotografie pentru liceeni”, 
„Oltenia în imagini”, Ediţia a IX-a – aprilie 2018. Pictează alături de colegii lui pereţii laterali ai intrării în stadionul 
Ion Oblemenco, în spiritual alb-albastru al Universităţii Craiova. 

PREMIUL SPECIAL AL FOTOCLUBULUI „MIHAI DAN CĂLINESCU” pentru lucrarea „Prezentul trecutului” 
la Salonul municipal de fotografie pentru liceeni „Craiova în imagini” Ediţia a VIII-a – aprilie 2017 

A fost selecţionat cu lucrările „Poveste prin obiectivul meu”, „Mâhnire fără cuvinte” şi „Şoapte în Grădina 
Botanică” în cadrul Salonului municipal de fotografie pentru liceeni.

Eduard Alexandru NIÞULESCU

Un destin
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„Obsesia pentru adevăr a filosofilor
 ar trebui înlocuită cu speranța 

într-un viitor mai bun al omenirii.”  

Vasilica Grigoraș: În primii ani ai venirii mele în 
Vaslui, ca profesor de științe umaniste, am 
cunoscut o parte dintre colegii de la Bârlad. 
Adevărați profesioniști, cu o cultură solidă și 
oameni de omenie. Am cunoscut și elevi ai școlii 
bârlădene cu ocazia concursurilor școlare, apoi, în 
anul 1983 mergând cu grupul de olimpici ai 
județului Vaslui la Olimpiada națională de filosofie 
și economie, la Baia Mare. M-au impresionat în 
modul cel mai plăcut acei copii minunați, studioși, 
politicoși, cu simțul umorului și reale disponibilități 
de comunicare. În următorii ani, fiind bibliotecar la 
Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” 
am participat la o serie de activități culturale, 
l i te ra re ,  a r t i s t i ce ,  sp i r i tua le  bâr lădene. 
Învățământul de calitate, tradiția și mediul 
intelectual reprezentate de școli de prestigiu, 
Biblioteca Municipală „Stroe Belloescu”, Teatrul 
„Victor Ion Popa”, Muzeul „Vasile Pârvan”, 
Societatea culturală „Academia Bârlădeană”…, au 
constituit pilonii de rezistență ai formării generațiilor 
de copii și tineri. Dintre aceștia face parte și poeta, 
eseista, scriitoarea, jurnalista…, Daniela Gîfu. Ce 
ne puteți spune despre Bârlad, orașul copilăriei și 
adolescenței?

Vasilica GRIGORAª

Bârlãdeanca de la Cluj
Convorbire cu DANIELA GÎFU

Daniela Gîfu: Da, sunt originară din Bârlad şi 
această mândrie locală am purtat-o mereu cu mine, 
mândrie pe care am mai divulgat-o în urmă cu 
câțiva ani Prietenului nostru, jurnalistul și scriitorul 
George Roca. Am venit pe lume un secol și 
jumătate mai târziu, după Alexandru Ioan Cuza, 
primul domnitor al Principatelor Unite, Moldova şi 
Țara Românească. Bârladul (Baaadul de altădată) 
a fost vatra multor personalități dragi atât copiilor, 
cât și adulților cu spirit viu. Mă gândesc la poeta 
Elena Farago care a scris îndrăgita poezie 
„Gândăcelul”. Sau la Nicolae Tonitza, pictorul 
inegalabilelor portrete de copii. Sau la lingvistul 
Alexandru Philippide care dispreţuia formele fără 
fond. Sau la dramaturgul Victor Ion Popa, al cărui 
nume îl poartă şi Teatrul din urbe, autorul piesei 
„Tache, Ianke şi Cadâr”. Sau la savantul fizician 
Ştefan Procopiu, a cărui biografie m-a urmărit în 
anii adolescenţei, dar care a avut neşansa să se 
nască în România, motiv pentru care premiul Nobel 
l-a pierdut în favoarea fizicianului Niels Bohr pentru 
formula magnetonului. Şi, special l-am lăsat la 
urmă, pe fostul om politic al epocii comuniste, 
Gheorghe Gheorghiu Dej, figură extrem de 
contrariantă, care, se pare, că de pe patul de 
moarte, în martie 1965, convocându-i pe membrii 
Biroului Politic, l-a desemnat drept succesor pe 
Gheorghe Apostol şi nu pe Nicolae Ceauşescu, cel 
din urmă nici nu votase. Întrebarea mă supune la un 
efort cel puțin responsabil... Se adună în mintea 
mea aproape toate întâmplările din trecut, mă refer 
la trecutul meu în acest spațiu binecuvântat. Mă voi 
opri la una tare dragă mie. Să fi avut vreo 13 ani. 
Eram la teatru. Şi se juca piesa „Rămâne pe joi” în 
regia lui Cristian Nacu. În distribuţie se afla – pe 
atunci era atât de chipeş! – actorul (Dumnezeu să-l 
ierte!) George Alexandru. Juca personajul care se 
chema Liviu Diaconescu. Ştiu că făcea parte din 
trupa Teatrului de Stat „Victor Ion Popa” din Bârlad. 
La una dintre replicile interogative pe care le avea, 
eu, fascinată de acel bărbat tânăr, am strigat DA cu 
voce tare şi sala a izbucnit în râs!!! Dar copilăria 
pălește în fața adolescenței pe care am trăit-o! 
Dincolo de inocență, bun simț, reținere, în lăuntrul 
meu își croiau drum ambiția, consecvența, 
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După finalizarea studiilor postdoctorale am obţinut 
un post de cercetător ştiinţific III (echivalent poziţiei 
de lector) la Facultatea de Informatică a 
Universității ieșene, devenită a doua mea casă 
profesională. Aici mi se oferiseră condițiile să mă 
dezvolt și să-mi construiesc cariera după care 
tânjisem. Și cum cercetarea este în simbioză, cel 
puțin în cazul meu, cu activitatea didactică, am pus 
bazele propriului curs, fiind titulara cursului de 
„Semantica şi pragmatica limbajului natural” (în 
cadrul masteratului de Lingvistică computațională), 
elemente din acesta fiind folosite și la Tehnici de 
Ingineria Limbajului Natural. De altfel, atât de mult 
m-am ataşat de colectivul de aici, încât am decis să 
mai fac un doctorat în informatică, finalizat în anul 
2016. 

V.G.: Intelectualul cu preocupări în filosofie și știința 
comunicării…

D.G.: Un început îndrăzneț, privind peste Carpați. 
Poziția de referent la Casa de Cultură a muncipiului 
Cluj-Napoca mi-a deschis câteva ferestre de unde 
puteam privi cu îndrăzneală. Începutul carierei 
mele... Am profitat de comunicarea pe Internet, în 
cel mai „ortodox” mod, drum care mi-a alimentat 
ambiția. Dialogul pe care l-am purtat cu oameni 
deosebiți, acum PRIETENI pe viață!, mi-a insuflat 
suficient carburant spiritual ca să îndrăznesc. 
Parcursul pe care mi-l pregăteam își avea seva în 
această instituție privită cu prea puțină socotință de 
mulți dintre noi. Ei bine, aici în instituția gândită de 
Carol al II-lea cu diferite funcțiuni, după bunul plac 
al autorității publice locale, am cunoscut minți 
strălucite care se bucurau de o audiență selectă, 
deși seniorială. Este și motivul pentru care acum, 
când merg la Cluj, resimt un tip de emoție aparte. 
Îmi lipsește filosofia acelor ani care a însemnat, mai 
mult decât oricând, schimbări importante în modul 
de a privi viața, în special reflectate în discurs. Mi-a 
călăuzit preumblarea perspectiva pragmatistă a lui 
Rorty despre solidaritate și diferență culturală (și 
implicațiile acesteia asupra modului în care 
concepem azi politicile culturale pentru integrarea 
comunităților etnice, într-un oraș multicultural cum 
este Clujul). Încadrată, așadar, în așa numitul neo-
pragmatism, m-am „abandonat” analizei limbajului, 
în 2010 susținându-mi teza de doctorat în filosofie 
la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
teză care a fost primită ca deschizătoare de 
drumuri, filosofia mână-n mână cu informatica. Era 
o temă centrată pe violența simbolică în discursul 
electoral, analizată cu metode computaționale. 
Invitată să urmez studiile postdoctorale la aceeași 
Universitate, de data aceasta la Facultatea de 
Informatică, am cunoscut o nouă lume, cea a 
prelucrării limbajului natural. Și cum eram 
preocupată de analiza discursului public, începând 
cu anul 2011 am început o minunată colaborare cu 
prof. univ. dr. Dan Stoica la două catedre: Jurnalism 

responsabilitatea. Amintirea bunicii mele din partea 
mamei, a cărei prezență o simt mai ales atunci când 
timpul e îmbrăcat în haine de sărbătoare, m-a 
stimulat să progresez, mereu. De parcă ar dori să-
mi risipească bucuria de a trăi altundeva decât pe 
prispa casei ei modeste, unde scrijelisem pentru 
prima oară tabla înmulțir i i .  Satul bunici i , 
Bălăbănești, aflat la 16 km de Bârlad, rămâne 
simbolul paradisului pe care fiecare și-l închipuie 
opusul vieții pământene ezitante. Să revin. Am avut 
un trecut bogat, mai ales spiritual. 

V.G.: Citind interviul pe care l-ați acordat poetului, 
scriitorului, eseistului, jurnalistului, animatorului 
cultural, George Roca și eseul „Scrisul mă 
fericește”, publicat în Antologia „Taina scrisului” 
(București, ANAMAROL, 2019) m-am trezit în fața 
unui portret fascinant al unei tinere inteligente și 
ambițioase care s-a construit pe sine treptat, prin 
muncă și perseverență, în varii domenii ale 
cunoașterii umane. Curiozitatea debordantă, setea 
de știință și învățătură, seriozitatea omniprezentă și 
dăruirea v-au ajutat să adunați un portofoliu bogat: 
absolventă de fizică, specialistă în comunicare, 
doctor în filosofie și doctor în informatică… Un 
adevărat diamant uman. Vă propun să discutăm, 
pe rând, fațetele personalității Danielei Gîfu. 

Așadar, Daniela Gîfu – omul de știință, 
cercetătorul…

D.G.: Mda, cum precizam, sunt o femeie curioasă, 
abilă, asemenea unui „argint viu”,... cred că sunt 
câteva atuuri necesare ca să reușești. Studiile 
postdoctorale m-au ajutat să revin în mediul 
academic, devenind pe rând cercetător ştiinţific la 
cele mai prestigioase instituții academice din țara 
noastră și cadru didactic asociat la mai multe 
facultăți ale Universității ieșene și, din acest an, la 
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș. 
Sunt pietrele de temelie pe care am mizat și pe care 
le păstrez cu recunoștință… Într-o zi, sacrificiul pe 
care-l făcusem a început să se materializeze. Da, 
după o activitate de mai bine de 10 ani la 
Universitatea Populară din Cluj-Napoca, unde 
predasem cursuri de operare pe calculator, de 
grafică pe calculator şi de formatori, timp în care 
studiam permanent, finalizând un masterat în 
comunicare şi relaţii publice şi un doctorat în 
filosofie-comunicare, am obţ inut o bursă 
postdoctorală la UAIC (o cotutelă între Facultatea 
de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei şi Facultatea 
de Informatică) de 30 de luni. Cred că a fost cea mai 
revigorantă perioadă din viaţa mea. Deşi era un 
domeniu nou, prelucrarea limbajului natural (în 
engleză, NLP – Natural Language Processing), 
noua realitate m-a ambiţionat peste măsură. Îmi 
demonstram mie însămi, în primul rând, că 
cercetarea, chiar dacă nu în biofizică, așa cum îmi 
dorisem, este ceea ce mi se potriveşte cel mai mult. 



domeniul prelucrării limbajului natural / inteligență 
artificială din USA, Australia, India etc. Ceea ce pot 
spune, activitatea jurnalistică este o provocare 
continuă. Este normal ca un jurnalist bun, adevărat, 
să se „descurce” la fel de bine în toate domeniile 
presei. Se pare că am reușit să le îmbin inspirat. Cel 
puțin asta afirmă despre mine jurnaliști mult mai 
vechi și mai experimentați. Sigur, față de acești 
maeștri ai artei jurnalistice, eu mă consider încă o 
novice, dar constat cu satisfacție că evoluez în 
fiecare zi.

V.G.: Scriitorul, poetul, eseistul…
D.G.: În urmă cu mulți ani, m-am întâlnit cu doi amici 

de condei, îndoiți de faptul că și-au rătăcit 
neașteptat inspirația în timpul trecerii lor. Impresia 
pe care mi-o lăsaseră cu privire la nesiguranța lor, 
apreciați de-a lungul vremii de un public pestriț, dar 
constant, e că implorau o falsă empatie. În acea 
perioadă eu învățam să supraviețuiesc, făcând uz 
de emoția resimțită într-o lume complet străină. 
Inspirația, ca proces divin, include promisiunea 
prezenței vii a imaginilor și figurilor de stil aflate sub 
semnul contemplării native și a neviciatei relații 
emoție - cuvânt. Forțată de mâna vanității, 
inspirația este împinsă mai departe, în faza de 
expirație care, fiind un proces pasiv, exclude 
prezența metaforei. Cele două stări se succed într-
o manieră instinctivă, adesea irațională. Ești atât 
năucit, cât și înfricoșat de faptul că starea de 
epuizare emoțională acuză purtătorul de crize 
motivaționale. E asemenea asteniei de primăvară 
care poate fi combătută cu variate infuzii din 
amestecuri de ierburi robuste și aromate. Ceea ce 
apărea ca dislocare a imaginației ne pare acum clar 
ca expresia unei pasagere pustiiri spirituale. 
Imaginația dislocată se reconstituie într-un alt fel de 
coerență alinătoare. De aceea, trebuie reluate 
temele marilor clasici care au experimentat 
deșteptarea și menținerea spirituală. Este și 
motivul pentru care refuz să mai privesc la cele care 
mi-au mâhnit pasul și mi-au slăbit cugetul. Un 
prieten drag mie mi-a tot spus că vede în scrisul 
meu (ba chiar și în felul în care mă exprim de multe 
ori în conversații) un talent literar autentic. Spusele 
lui - pentru că am încredere în judecata sa - m-au 
ambiționat. Am început prin a scrie un jurnal, în care 
am notat, între 1 ianuarie și 31 decembrie a anului 
în care împlineam 33 de ani, „vârsta Hristică”, într-o 
formă trecută prin judecata mea legată de 
învățăturile creștine, observații din cursul fiecărei 
zile. Așa s-a născut prima mea carte, 33. Jurnal de 
inițiere spirituală, binecuvântată de mitropolitiul 
Bartolomeu Anania, care a fost lansată în 
Catedrala Ortodoxă din Târgu-Mureș și s-a bucurat 
de succes. Asta m-a încurajat și am continuat. Am 
scris o nouă carte de eseuri, temele fiind legate de 
pilde biblice, după care am îndrăznit să scriu 
poezie. Am deja trei volume de poezie care, după 

(Facultatea de Litere) şi Comunicare şi Relaţii 
Publice (Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-
Politice). În semestrul al II-lea al aceluiaşi an 
universitar, împreună cu prof. univ. dr. Mihai Dinu 
Gheorghiu am colaborat în cadrul masteratului de 
Relaţii umane şi comunicare organizat la 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei și 
tot așa. În fața studenților, am respins ideea că 
există o singură descriere a lumii. Obsesia pentru 
adevăr a filosofilor ar trebui înlocuită cu speranța 
într-un  viitor mai bun al omenirii.  

V.G.: Jurnalistul experimentând atât presă scrisă, cât 
și radio, tv…

D.G.: Pentru mine jurnalismul nu e o profesie, ci o 
pasiune. Este și motivul pentru care am investit în el 
mai mult de pe margini. Dar, îmi aduc aminte de 
vremuri le când urmam cursuri le studi i lor 
aprofundate în Biofizică la Universi tatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC). Atunci am 
făcut mai multe reportaje pe teme culturale la o 
televiziune locală din urbe. A fost un moment de 
cotitură în viața mea, înțelegând fascinanta lume 
jurnalistică pe care aveam să o cultiv permanent. 
Începând cu anul 2002, aflată deja la Cluj-Napoca, 
lucrând într-o instituție de cultură în care se 
întâlneau remarcabile personalități clujene, am 
început să mă implic în presa scrisă. Începând cu 
publicațiile clujene – „Curierul Primăriei”, „Cetatea 
culturală”, „Orașul” etc. dar și cele online, aflate în 
plin avânt, condeiul meu începea să prindă 
consistență. În paralel, din dorința de a-mi pune 
bazele teoretice ale comunicării de  masă, am 
urmat și cursurile masteratului de Comunicare și 
Relații publice, organizat de SNSPA, București, și 
ale școlii doctorale în Filosofie și Științe Social-
Politice, în cadrul UAIC, finalizată cu teza 
„Discursul presei scrise și Violența simbolică. 
Analiza unei campanii electorale”. Din 2011, aveam 
să fiu redactor șef adjunct și, la scurtă vreme, 
redactor șef la revista „Destine literare” din 
Montreal. De altfel, sub oblăduirea unor scriitori și 
jurnaliști prețuiți în țară și în afara ei - îi voi aminti în 
ordine alfabetică - Virgil Bulat, Alexandru 
Cetățeanu, Virgil Cisteianu, Dan Culcer, Dan 
Ionescu, Lucian Hetco, Corneliu Leu, Marcel 
Mureșeanu, George Roca, Victor Roșca, Artur 
Silvestri și mulți alții) am început să fiu prezentă și în 
presa de limba română din Canada, SUA, Franța, 
Germania, Australia ș.a.m.d. Din anul 2013, când 
am devenit parte din familia Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România (UZPR), condeiul meu 
jurnalistic a fost primit cu deschidere și validat, de 
trei ani fiind și redactor șef al Revistei UZPR. În 
egală măsură, ca cercetător științific la Facultatea 
de Informatică, în cadrul UAIC și la Institutul de 
Informatică Teoretică, Academia Română – filiala 
Iași, am o activitate extrem de bogată în colectivele 
de redacție ale multor reviste de prestigiu din 
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după moda orientală doar de draperii și nu de ziduri 
și uși). Pictorii chinezi au solicitat pigmenți scumpi 
din care să prepare măiestrite culori. Pictorii romani 
au solicitat doar unelte de șlefuit. Zilele au trecut și 
pictorii chinezi l-au anunțat pe sultan că au terminat 
de pictat sala lor. La foarte puțină vreme și zugravii 
romani au anunțat că și-au terminat munca. Iată că 
veni și ziua minunată a verdictului sultanului asupra 
echipei câștigătoare. Sultanul vizită întăi sala 
chinezilor. A fost vrăjit de pictura acestora… totul 
părea viu. Apoi, trecu în sala romanilor. Pentru asta 
a dat la o parte cortina care despărțea cele două 
săli. Și ce credeți ? Toată pictura chinezilor se 
reflecta pe un perete șlefuit de romani precum 
oglinda. Dar în reflexia oglinzii, toată pictura 
chinezească părea și mai frumoasă! Morala lui 
Rumi este înălțătoare: „Gândirea amuțește ori face 
să mă-nșel. / Mi-e inima cu Domnul sau inima-i 
chiar El. /A inimii oglindă în veci o să arate / 
imaginile pure-n adâncu-i reflectate. / Acei ce-o 
șlefuiră scăpat-au de culoare. / Divina frumusețe-o 
privesc fără-ncetare.” Cred că avem de-a face, în 
acest context, cu un adevărat dualism.

V.G.: Sunteți o persoană cu multă adrenalină. De 
unde vine satisfacția cea mai mare? 

D.G.: Am să răspund cu vorbele lui George Enescu, 
de la „odihna din muncă prin muncă”. Continui să 
trăiesc în numele adevărului, trăindu-l în metafore 
simple care mă țin pe un piedestal din ce în ce mai 
șubred.

V.G.: Vă considerați în continuare un explorator în ale 
vieții, profesiei, ori v-ați stabilit ținta și vă concentrați 
cu toate forțele spre a o atinge? Dacă da, care este 
aceasta și prin ce mijloace, pârghii veți accede la 
rezultatele dorite?

D.G.: Cum spuneam, sunt curioasă precum cei 
mici... Da, continui să explorez. Pot spune că 
domeniul inteligenței artificiale, căruia m-am 
dedicat de 10 ani încoace, este inepuizabil. Deși 
pentru unii pare de domeniul fantasticului, 
domeniul este regăsit și în mitologia greacă, când, 
de exemplu, se vorbește despre creațiile mecanice 
ale zeului Hefaistos. Un alt exemplu, pe înțelesul 
majorității, este monstrul doctorului Frankenstein 
care face referire la ideea de inteligență artificială 
creată de om. Ideea construcției unei minți 
artificiale, pe care o întâlneam în anii '40, nu doar a 
prins contur, ci a atins apogeul în zilele noastre. 
Este și motivul rămânerii mele profesionale în acest 
domeniu. Fiecare țintă atinsă trezește în mine 
nevoia de mai mult... Consecvența, ambiția, 
sacrificiul sunt mijloacele pe care personal am 
mizat. Cel puțin, acestea mi-au adus cunoaștere și 
profunzime. Și aici există un exemplu mitologic. La 
nordici, zeul suprem Odin, pentru a afla secretul 
fiecărei rune (deopotrivă literă și semn magic cu 
valențe creatoare) a trebuit să stea nouă zile 
spânzurat de un picior de Arborele Lumii, în piept 

părerea mea, dar și a criticilor, „desenează 
sentimente şi stări cu linii clare” (Ștefan Mitroi). 
Cred că acum pot îndrăzni să mă consider și 
scriitoare.

V.G.: Raționalitate și sensibilitate. La prima vedere 
un cumul de contrarii. Știința presupune rigoare, 
logică imbatabilă, poezia înseamnă trăire, 
transmite stări, emoții. Cum se împacă una cu 
cealaltă?

D.G.: Doar la prima vedere pentru că, așa cum 
spunea matematicianul și poetul (sau invers…) Ion 
Barbu (pe numele său adevărat Dan Barbilian), 
referindu-se la geometrie și poezie: „Oricât ar 
părea de contradictorii aceşti doi termeni la prima 
vedere, există undeva, în domeniul înalt al 
geometriei, un loc luminos unde se întâlneşte cu 
poezia.” Eu consider că raț ionali tatea și 
sensibilitatea, știința și poezia sau, dacă vreți, 
realismul și romantismul, sunt forme ale cunoașterii 
care se completează și se întrețin reciproc. Astfel, 
continuând de la „punctul luminos”, invocat de Ion 
Barbu, pot spune că prin raționalitate și știință 
putem descoperi legile fizice ale mișcării fotonilor, 
cuantele de lumină. În același timp însă, 
sensibilitatea ne face să ne bucurăm intens la 
apariția, pe cer, a miracolului curcubeului spectral 
al luminii albe. Un alt exemplu, de data aceasta din 
cultura universală este Johann Wolfgang von 
Goethe, un mare poet și, în același timp, un ilustru 
gânditor, filozof și om de știință. Referindu-se la 
satisfactia pe care o oferă cunoașterea filosofică, 
Goethe spunea: „Acum pentru prima dată mi se 
pare să-mi surâdă o teorie”. Să amintesc și 
cunoscutul roman „Rațiune și simțire” al scriitoarei 
engleze Jane Austen (1811) în care autoarea 
analizează în profunzime aceste stări, trăiri, prin 
intermediul personajelor pe care le creează. Cred 
că gândind și acționând cu raționalitate, realist, 
putem să ne construim starea de echilibru și 
siguranță care „protejează” sensibilitatea noastră și 
ne permite să ne bucurăm de frumusețea zilei. Pe 
de altă parte, sensibilitatea, emoțiile plăcute, 
bucuria vieții, ne oferă hrana pentru regenerarea 
sufletească, atât de necesară ca să putem gândi și 
acționa rațional, realist, eficient. La aceasta se 
adaugă și facultatea sensibilității de a-ți deschide 
dimensiuni ale existenței pe care rațiunea doar le 
bănuiește, dar la care nu poate accede. Poetul 
persan mistic Jalalluddin Rumi i lustrează 
diferențele dintre rațiune și simțire printr-o grăitoare 
pildă în versuri. În poezia „Zugravii din Râm și cei 
din China”, povestește cum, odată ca niciodată, un 
sultan, dorind să-și împodobească palatul, a 
chemat la el pictori vestiți din China și pictori 
renumiți din Roma. Fiecare colectiv de pictori se 
lăuda că este cel mai bun. Acceptând să-i testeze, 
sultanul le-a distribuit spre împodobire două săli 
alăturate ale palatului (săli din acelea, despărțite 
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specializarea de tip „nișă” sau „lamă”, în care știi 
„din ce în ce mai mult despre din ce în ce mai puțin”.  
În condițiile diviziunii muncii, orientate spre 
creșterea eficienței și performanței economice, al 
doilea model poate fi considerat unul care oferă 
sustenabilitate unei cariere profesionale. Făcând 
legătura cu tehnologia, de care depindem atât de 
mult cu toții, modelul de dezvoltare profesională și 
socială, pe care l-am expus anterior, este similar 
modelului „amplificare (putere) – banda spectrală”, 
folosit în fizică, în tehnologia informației și a 
comunicațiilor. Astfel, se poate transmite informația 
utilizând un spectru larg de frecvențe, dar cu o 
amplificare (putere) redusă sau, aceeași informație 
poate fi transmisă cu putere mare, dar într-o bandă 
îngustă, într-o „nișă” spectrală. Iată cât de fin se 
leagă, se întrepătrund lucrurile, cum se corelează 
tehnologia cu dezvoltarea profesională, cu 
modelele evoluției sociale.

V.G.: Sunteți un bun exemplu de schimbare a 
mentalității în ceea ce privește flexibilitatea pe piața 
muncii, un model de succes și demn de urmat de 
tineri. Cum vedeți acest aspect în societatea 
românească actuală? Au avut loc schimbări, se 
constată o adaptare la noile cerințe?

D.G.: Pregătirea mea în filosofie, prin teza de 
doctorat pe care am susținut-o, mi-a înlesnit 
înțelegerea conceptelor din diverse sfere de 
activitate, fapt care mi-a facilitat abordarea flexibilă 
a diferitelor domenii profesionale. Flexibilitatea pe 
piața muncii poate fi privită ca un mod sau o soluție 
prin care mediul de afaceri se adaptează constant 
la schimbările și provocările economice și sociale. 
Mentalitățile angajatorilor și angajaților evoluează 
și se modifică în consecință. Schimbările din 
societate, progresul acesteia influențează relațiile 
de producție și forțele de producție. Din punctul de 
vedere al relațiilor de producție, dezvoltarea culturii 
antreprenoriale a cetățenilor reprezintă o 
modalitate de adaptare individuală la noile cerințe 
ale mediului de afaceri. Înființarea propriei firme, a 
deveni din angajat – angajator, fiind propriul tău șef, 
este o oportunitate din ce în ce mai atractivă pentru 
t ineri ,  fie că sunt, sau nu, absolvenți  ai 
învățământului superior. Avem în România firme 
înființate de tineri, cu profilul de activitate în 
tehnologia informației, de exemplu, care au deja 
succes și o poziție bună pe piață. Fondurile 
europene și naționale accesibile prin programe de 
finanțare, de tip start-up de exemplu, pot fi o bună 
soluție pentru susținerea finanțării acestor firme 
dinamice, stimulându-le capacitatea de inovare. 
Tendința dezvoltării antreprenoriale va conduce la 
dezvoltarea clasei de mijloc în România, 
beneficiară a unui nivel bun al calității vieții. Din 
punct de vedere al forțelor de producție, 
schimbarea și adaptarea majoră a mentalității 
angajatului, în cadrul procesului muncii, și-au găsit 

având înfiptă o lance, fără mâncare și fără băutură. 
Mai mult, a trebuit să-și scoată un ochi și să-l ofere 
ca ofrandă.

V.G.: Cu un asemenea CV extrem de bogat, care 
oferă mari oportunități de realizare în alte țări, nu ați 
fost tentată să emigrați? Nu ați avut oferte, ori, în 
ciuda acestora, ați decis să rămâneți în țară? Cum 
explicați/argumentați această decizie?

D.G.: Am mai spus-o: străinătatea, cu atât mai mult în 
acest context în care mă aflu, e pentru mine doar 
experiență turistică, științifică și literară. Nu m-am 
născut și format în România ca să slujesc o altă 
țară. Probabil sună prea patriotic, dar chiar îmi 
iubesc rădăcinile. Pe oriunde am fost, în deja multe 
țări aparținătoare altor 3 continente, nu am uitat să 
promovez și să fac cunoscută originea mea și 
Universitatea care mi-a dat aripi.

V.G.: În România generației mele și mult după, știam 
c ă ,  d a c ă  u r m ă m  o  f a c u l t a t e ,  a v e m  o 
profesie/meserie, ne perfecționăm în domeniul 
respectiv și lucrăm până la pensie în acea sferă de 
activitate. Prin tot ceea ce ați realizat, prezentați o 
cu totul altă perspectivă a instrucției și formării 
tinerilor. Ce le puteți împărtăși, recomanda în acest 
sens?

D.G.: „Timpul nu a mai avut răbdare”, cum spunea 
Marin Preda. Cu alte cuvinte, vremurile s-au 
schimbat. Le sugerez tinerilor ca, atunci când își 
aleg facultatea pe care doresc să o urmeze, să se 
asigure că specializarea, calificarea pe care o vor 
dobândi la absolvire, să fie una utilă, căutată pe 
piața muncii, cel puțin pentru un orizont de timp 
previzibil. Știu că acest lucru nu este întotdeauna 
ușor, orientările din mediul economic fiind într-o 
continuă evoluție. Pe de altă parte, noțiunile care 
au fost predate în facultăți evoluează rapid, capătă 
noi valențe, chiar pe durata de timp în care o 
persoană este în puterea activității și împlinirii 
profesionale. Și pentru că eu „vin” din tehnologia 
informației, apreciez că aceasta constituie o 
expresie a adaptării tehnologiilor la arhitectura și 
organigramele funcționale ale societății viitorului 
care au și început a fi construite, pentru că „viitorul 
începe azi”. Le recomand tinerilor, absolvenți de 
facultate și nu numai, să aplice conceptul de 
învățare pe tot parcursul vieții, așa numitul „Life 
Long Learning” pe care eu l-am utilizat încă de la 
sfârșitul anilor '90, fiind deja la Cluj. Cu alte cuvinte, 
să se perfecționeze continuu în domeniile lor de 
activitate sau în cele complementare, conexe. Este 
bine însă ca ei să se orienteze spre specializări cu 
un pronunțat caracter aplicativ, acestea fiind de 
interes pentru angajatori.  De multe ori, la 
interviurile de angajare, întrebarea „ce știi să faci?” 
este adresată prioritar. Ca obiectiv al formării 
profesionale, în meseria aleasă firește, se află 
modelul specializării largi, în care știi „câte puțin din 
fiecare”, dintr-un evantai larg de probleme, sau 
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conduc la salturi calitative. În 1989, pentru 
societatea românească s-au încheiat câteva 
decenii de dictaturi succesive, care au constituit un 
obstacol în calea evoluției și manifestării 
dinamismului autentic al societăți civile. După 
1990, societatea românească s-a înscris pe drumul 
dificil al revenirii la democrație iar, în economie, 
sectorul privat a început să își dovedească 
eficiența. Din punct de vedere geopolitic, al 
alianțelor și al parteneriatelor, România se află într-
o poziție extrem de ofertantă. Eu cred că este bine 
să facem în continuare eforturi pentru ca scara 
normală a valorilor, bazată pe moralitate, toleranță, 
educație, competență, și performanță, să se 
manifeste la toate nivelurile societății românești. În 
acest fel, forța de muncă foarte bine pregatită, 
inteligența românească vor putea rezolva 
majoritatea obiectivelor pe care societatea noastră 
își va propune să le realizeze pe parcursul timpului, 
făcând față provocărilor viitorului.

V.G.: Cum vă considerați: optimistă, realistă ori 
pesimistă? E nevoie de schimbare a viziunii și a 
modului de a acționa? Dacă da, care ar fi primii 
pași?

D.G.: Sunt foarte realistă. Văd și apreciez lucrurile 
bune, le văd și le critic pe cele necorespunzătoare. 
Modul de a acționa trebuie să corespundă unei 
asemenea viziuni. Și trebuie acționat cinstit, legal, 
hotărât, urmărind binele țării și al semenilor, nimic 
altceva. Primii pași? Să eradicăm minciuna, 
falsitatea, prefăcătoria, urmărirea interesului 
personal, al interesului de partid, să nu ne ploconim 
în fața intereselor, a poruncilor sau „sfaturilor” 
venite din străinătate și dăunătoare nației române 
și, implicit, a fiecăruia dintre noi.

V.G.: Ce calificativ ați da școlii românești de ieri? Dar 
celei de azi? 

D.G.: „Viitorul unei naţiuni este hotărât de modul în 
care aceasta îşi pregăteşte tineretul”, spunea 
umanistul olandez Erasmus din Rotterdam. Noi, 
românii, îl avem pe Spiru Haret, părintele 
învățământului românesc modern, pe care l-a creat 
fără să dispună de resurse bugetare remarcabile, 
fiind animat însă de patriotism și de o pasiune 
deosebită. Spiru Haret a înfiinţat 1305 școli în 
zonele rurale, cu 2230 de posturi și 2660 săli de 
clasă. Pe savantul român Spiru Haret noi trebuie să 
îl considerăm de referință, când se pune problema 
realizării unei reforme a învățământului românesc. 
În această perspectivă istorică și dialectică, școala 
românească este parte integrantă a vremurilor de 
ieri și de azi, trebuind să se adapteze acestora. 
Există similitudini importante între școala 
românească de ieri și de azi. Astfel, ieri și azi ne 
dezvăluie olimpici remarcabili care sunt doriți de 
marile universități ale lumii. Ieri și azi, practica 
meditațiilor este încă o soluție pentru realizarea 
unei pregătiri superioare a elevilor, în vederea 

o expresie importantă chiar în cursul pandemiei 
COVID-19, prin așa numitul „lucru de acasă” (în 
engl. „teleworking”), desigur în sferele de activitate 
unde acest lucru este posibil. Activitatea în regim 
online s-a dovedit în multe cazuri eficientă, 
contribuind și la menținerea stării de sănătate a 
anga ja ț i lo r.  Tehno log ia  in fo rmaț ie i  ș i  a 
comunicațiilor își face din plin datoria de a susține 
economia bazată pe cunoaștere. Cred că putem 
propune, în contextul actual, o nouă sintagmă, mai 
cuprinzătoare, și anume „economia bazată pe 
sănătate și cunoaștere”!  

V.G.: Familia, școala și biserica sunt cei trei „actori” 
care trebuie să colaboreze cu dibăcie în educația 
copiilor; care este rolul și contribuția statului în 
procesul instructiv-educativ din România?

D.G.: Constituția României stipulează clar ce 
îndatorire are statul în privința educației. Iar 
această îndatorire este nu doar importantă, ci, o 
responsabilitate esențială. O bună lege a educației 
trebuie să corespundă nevoilor concrete ale 
României și să aibă consensul tuturor partidelor, 
pentru a nu fi schimbată de fiecare dată când 
ajunge la putere un alt partid. De departe cea mai 
bună lege a învățământului românesc este cea 
elaborată la sfârșitul secolului al XIX-lea de Spiru 
Haret care ar trebui luată drept model pentru o bună 
lege corespunzătoare actualului moment de 
dezvoltare a societății românești. Ținându-se cont 
de ceea ce Spiru Haret susținea - și avea perfectă 
dreptate - că „sistemul școlar al unei țări trebuie să 
fie oglinda fidelă a trebuințelor, aspirațiunilor și 
caracterului național al poporului care o locuiește”.

V.G.: Ce calități trebuie să aibă cineva pentru a reuși 
în viață? 

D.G.: Deloc puține, iar media online nu se lasă mai 
prejos în a le descrie… Ați avut curiozitatea de a 
căuta pe Google? Pagini întregi de sugestii cu 
„Cele n aptitudini / calități pe care orice om de 
succes trebuie să le aibă” vi se vor afișa, gata să te 
instruiască. Nu trebuie decât să te uiți în oglindă și 
să vezi câte ai. Cu siguranță, trebuie să fii serios, 
cultivat, creativ, ambițios, neobosit, onest cu tine 
însuți, să-ți cunoști bine meseria, să-ți propui țeluri 
importante, să te gândești mereu și la ceilalți, la 
binele comun. Știu că unii - și nu puțini - reușesc în 
viață și prin necinste, prefăcătorie, minciună, 
falsitate, fățărnicie, micime sufletească. Dar 
„realizările” acestora sunt artificiale și adevărul iese 
până la urmă la iveală, iar de acești oameni sperjuri 
până la urmă nu-și va mai aminti nimeni. Chiar dacă 
vor acumula bogății materiale.

V.G.: Vă rog, precizați câteva idei, concluzii despre 
societatea românească desprinse în urma 
cercetărilor sociologice realizate! Unde ne aflăm, 
ce ar trebui să mai facem? 

D.G.: Dialectica ne învață că societatea omenească 
evoluează constant, iar acumulările cantitative 



de dascăl. Statul nu-i prețuiește pe dascăli, nu le 
creează condiții bune pentru a desfășura o 
activitate de succes, nu-i răsplătește nici salarial, 
nici moral, pe măsura importanței muncii lor. 
Conducătorii de azi nu înțeleg marele adevăr 
haretian: „Cum arată astăzi școala, așa va rămâne 
țara”. Oprirea abandonului școlar este o problemă 
foarte importantă, dar și foarte greu de realizat. Și 
oricum de lungă durată. Cred că ar trebui, pe de o 
parte, să se ia o serie de măsuri care să 
demonstreze concret și foarte convingător că cei cu 
școală sunt mai prețuiți, din toate punctele de 
vedere, decât cei fără. Pe de altă parte, ar trebui să 
existe școli de toate gradele, pentru ca și cei care 
nu au capacitatea intelectuală de a urma școli mai 
pretențioase, să poată învăța undeva, pentru a 
ajunge, printr-o formă de școlarizare, să-și 
însușească o meserie utilă în societate. Și nu e 
vorba doar de școli de meserii, ci și de școli mai 
puțin pretențioase chiar și decât acestea.

V.G.: O altă problemă extrem de importantă pentru 
România este faptul că inteligența românească a 
luat drumul emigrării, din varii motive. Este o 
pierdere incomensurabilă pentru țară, neam, 
economie, cultură… Exportăm inteligență și nu 
câștigăm nimic, din start este o „afacere proastă” și 
extrem de neispirat gestionată. Ce ar trebui să facă 
factorii de decizie pentru a determina revenirea 
acestora în țară?

D.G.: Cred că majoritatea celor care emigrează nu o 
fac luând în considerare doar câștigurile mai bune 
de afară. Motivul principal este, cred eu, că la noi nu 
au condiții bune pentru a desfășura o activitate cu 
adevărat creativă, cu rezultate pe măsură, nu au 
echipamente tehnice de ultimă generație, sprijin 
material, înțelegere, susținere, o recunoaștere pe 
măsură a rezultatelor lor bune. De multe ori, șefi 
obtuzi, nepricepuți dar plini de sine îi umilesc. Cei 
care studiază în străinătate, cu rezultate bune și 
foarte bune și care vor să se întoarcă în țară, să 
aplice cunoștințele în folosul țării originare, sunt 
primiți, de cele mai multe ori, cu ostilitate. Cei 
mediocri, aflați în funcții de decizie, nu îi vor aici 
pentru că le-ar deveni concurenți redutabili. 
Rezolvarea constă în crearea unui alt climat, de 
susținere, prin toate mijloacele, a performanței.

V.G.: De ce vă este cel mai dor din Moldova (Bârlad, 
Iași)? Ce este acolo deosebit și nu ați regăsit la 
Cluj?

D.G.: Moldova are pentru mine, și e normal să fie 
așa!, un farmec aparte. Este un tărâm care 
mustește de tihnă... Timpul pare că își încetinește 
curgerea, ritmul activităților zilnice devine mai 
domol, oferindu-ți răgaz să auzi cum crește iarba 
sau cum cântă păsările... Moldovenii au ceva din 
vigoarea sufletească a oamenilor din vechime. Se 
bucură, se ceartă, dansează, se luptă… Pun suflet 
în tot ceea ce întreprind! Uneori, am impresia că 

admiterii la universitățile bine cotate din țara 
noastră și nu numai. Într-un eventual demers de 
acordare a unui calificativ școlii românești de ieri și 
de azi, trebuie să avem în vedere că școala este 
nemijlocit influențată de contextul economic, 
social, politic, în care aceasta funcționează. Cel 
puțin la nivelul unei medii statistice, acest context 
influențează direct calitatea orelor de curs, 
motivația dascălilor și nivelul de promovabilitate al 
elevilor la examene. Cred că putem considera 
calificativul acordat școlii noastre ca fiind 
determinat de cel acordat societății românești.

V.G.: De ce aceste diferențe?
D.G.: Într-un anume fel, răspund prin continuarea 

răspunsului de la întrebarea precedentă. Înainte 
învățământul beneficia, din partea statului, de o 
relativă susținere și stabilitate economică fiind, în 
schimb, controlat din punct de vedere politic și 
ideologic. Astăzi acest control a îmbrăcat alte 
haine, resursele financiare alocate învățământului 
sunt adesea insuficiente. Înainte de 1990, era 
încurajată raportarea promovabilității de 100%, pe 
ansamblul învățământului, în timp ce astăzi ne 
alarmăm, pe bună dreptate, de ratele scăzute ale 
promovabilității, subiectele fiind din ce în ce mai 
ușoare .  În  c iuda  aces to r  p rob leme a le 
învățământului, aflat într-o prelungită tranziție, 
trebuie recunoscut că elevii care doresc cu 
adevărat să învețe se vor evidenția, căci, într-o 
bună măsură, instruirea proprie devine cea mai 
validă formă de succes. Mai ales acum, când 
Internet-ul oferă posibilitatea accesului rapid la un 
volum imens de informație. E drept, trebuie să știi 
să filtrezi sursele de informare. Consider benefică 
încurajarea orientării și pregătirii practice a viitorilor 
absolvenți ai diferitelor forme de învățământ, 
deoarece doar Școala îi pregătește pe tineri în mod 
concret pentru profesiunea viitoare. În fond, „O 
privire în cărți și două în viață, vor da spiritului forma 
adevărată. (Goethe).   

V.G.: Cum vedeți școala în perspectivă - în evoluție, 
ori involuție? Ce ar trebui făcut pentru a spori gradul 
de eficiență? Cum poate fi oprit abandonul școlar?

D.G.: O adaptare la standardele europene, nu asta 
ne-am dorit? Aici, mi-ați atins o coardă sensibilă. 
Școala românească de altădată, căreia i-am trecut 
și eu pragul, trebuia să rămână de neatins. Dar se 
pare că avem nevoie de mase de manevră, nu de o 
școală de înțelepți… Școala noastră este de multă 
vreme într-un proces de involuție. Programele nu 
urmăresc pregătirea unor intelectuali care să 
posede cunoștințe solide, cu adevărat folositoare 
în sensul de a cultiva în elevi un spirit civic, cu iubire 
de țară și calități morale superioare. Vedeți, în acest 
sens, lipsa oricărui recurs la textele scriitorilor latini 
sau greci, texte care au format caractere patriotice 
în veacurile trecute. Avem din ce în ce mai puține 
cadre didactice de calitate și pasionați de profesia 
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V.G.: Ce vă supără, deranjează, întristează?
D.G.: Cândva răspundeam că mă supără minciuna, 

laşitatea şi snobismul. Odată cu trecerea anilor, am 
învățat să trec peste ele, dar nu și peste 
autosuficiență. Autosuficiența este un fel de negare 
tacită a utilității personale în folosul altora sau a 
utilității altora în folosul personal. Sună a 
comportament național, așa-i? De asemenea, mă 
supără faptul că avem atât de puțini oameni politici 
de valoare și de mare anvergură. Mă întristează 
faptul că majoritatea celor cinstiți, bine intenționați 
și bine pregătiți, care ar putea face multe pentru 
țară, refuză să se implice, iar cei care totuși o fac 
sunt atât de puțini încât fie sunt izolați, fie cad pradă 
jocurilor politice. 

V.G.: Ați avut momente în care ați simțit nevoia să vă 
reinventați? Cum ați conștientizat acest lucru? 
Dacă, da, care au fost primii pași? 

D.G.: Drumul meu profesional mi-a oferit șansa de a 
învăța și lucra în multe domenii de activitate pe care 
le consider complementare: fizica, filosofia, 
informatica, activitatea didactică, cercetarea 
științifică, literatura, jurnalismul. Eu consider că 
aceasta reprezintă o fericită conlucrare între 
domeniile real și uman vizibilă atât în dezvoltarea 
personală, cât și în perfecționarea profesională. 
Astfel că da, am simțit nevoia să mă reinventez 
permanent. Rezultatul este cel la care asistați! Nu a 
fost greu să conștientizez acest lucru, să fac primii 
pași, deoarece am început prin a învăța și a mă 
specializa în fizică. Un domeniu care m-a ajutat să 
înțeleg și să descriu realitatea și în care este 
necesară, pe lângă matematică și informatică, 
multă imaginaț ie și  observarea atentă a 
fenomenelor, evenimentelor care se petrec în jurul 
nostru. Apoi am simțit imboldul de a descrie 
minunata realitate, în care trăim cu toții, și într-un alt 
mod, apropiat sufletului. Și am făcut-o în eseuri și în 
metafore. Așa am început să am preocupări literare 
și jurnalistice care încă se diversifică. Într-adevăr, 
atât știința, cât și poezia, sunt forme ale cunoașterii 
în care îmi regăsesc inspirația și motivația.

V.G.: La pregătirea dvs., cu un potențial intelectual 
excepț ional,  cu o act iv i tate profesională 
prodigioasă, cu o implicare merituoasă în sfera 
științifică, jurnalistică și de comunicare, literară, 
culturală, curiozitatea mă îndeamnă să vă întreb: 
Ce v-a determinat să intrați în politică? 

D.G.: Fiind un om de acțiune, am simțit nevoia să fac 
mai mult pentru orașul meu adoptiv, și, cine știe, 
poate mai târziu, pentru țara mea. Am conștientizat, 
însă, faptul că activitatea mea științifică, oricât de 
bogată ar fi, nu e suficientă pentru acest deziderat. 
Cred că, având un rol politic, aș putea realiza mai 
multe în acest sens.

V.G.: Ce v-a motivat și când v-ați decis? De ce PRM? 
D.G.: Sunt femeie curajoasă și nu am găsit în niciunul 

dintre partidele contemporane determinarea, 

sunt suflete cu o pojghiță mai fină ca pergamentul 
de carne. Este un lucru bun, dar în lumea dură de 
azi, acest dar se poate transforma într-un viciu. 
Suferința trăită intens dă naștere unei furii 
zgomotoase! Noroc că trece repede, aducând 
după o perioadă tulbure, din nou, acalmia. Ceva din 
liniștea codrilor seculari în care colindau zimbrii, 
mai vibrează în sufletul moldoveanului. De aici și 
filonul poetic inepuizabil și vitalitatea ce răsună din 
muzica populară cântată de taraf,  fanfară, 
orchestră!

V.G.: Ce are Clujul în plus față de Iași? Ce v-a atras, 
ce v-a determinat să decideți a fi ardeleancă 
adoptată de Cluj?

D.G.: Clujul are un climat și un civism aparte care, 
chiar dacă nu e perfect, este, totuși, mult superior 
celor din alte orașe. Și apoi, eu fiind în primul rând 
om de știință și cadru universitar, nu pot să nu fiu 
atrasă de faptul că UBB-ul este singura universitate 
din România aflată în Top 1000 al celor mai bine 
cotate universități din lume. Candidând la funcția 
de primar îmi doresc ca, în timpul mandatului meu, 
colaborarea între mediul universitar și cel 
antreprenorial clujean să devină mai consistentă, 
mai vizibilă. Vreau să încurajez crearea de 
parteneriate între acestea, pentru realizarea de 
proiecte și obținerea de finanțări care să conducă la 
creșterea nivelului calității vieții, culturii și educației 
în municipiul Cluj-Napoca.   

V.G.: Din întreaga evoluție de până acum, este 
limpede determinarea dvs. de a merge întotdeauna 
la esența lucrurilor; ați avut nenumărate împliniri. 
Ați avut și neîmpliniri? Poate, și dezamăgiri… Ce 
ne puteți mărturisi în acest sens?

D.G.: Neîmplinirile, dezamăgirile… au fost acel 
imbold de a continua cu și mai multă dârzenie. E o 
zicală la noi, pe cât de lipsit de eleganță, pe atât de 
adevărată. Și uite așa, din șut în șut, putem face 
pași importanți mai în față. Preferabil, mai înspre 
bine.

V.G.: Realizările obținute vă aduc bucurie, vă 
relaxează, vă încântă, vă încarcă sufletul... Cu atât 
de multe preocupări, implicări, mai aveți timp 
personal, privat? Ce hobby aveți? 

D.G.: Am foarte puțin timp doar pentru tihna mea. Îmi 
place să ascult muzică, să vizitez locuri deosebite. 
Când mă duc în străinătate, la conferințe și alte 
evenimente științifice, încerc să iau contact cu cât 
mai multe din valorile acelei civilizații, valori 
artistice și istorice. Vizitez muzee, expoziții, 
biserici, cartiere vechi, cu aer traditional și încerc să 
le imortalizez cu sufletul și cu camera foto. Când 
am două-trei zile libere mă duc să văd sau să revăd 
o mânăstire, un castel, o cetate, un oraș istoric cum 
e, de pildă, Sighișoara. Iar șofatul mă relaxează 
inimaginabil. Nu în ultimul rând, îmi face plăcere să-
mi întâlnesc prieteni și să vorbim „câte-n lună și în 
stele”.
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Asemenea oameni avem cu nemiluita în România. 
Un adevărat om de stat sau om politic trebuie să-și 
stimeze adversarul politic, să-i recunoască cinstit 
meritele, nu să-l împroaște cu noroi, cu invective tot 
timpul pentru a arăta că acela nu are niciodată 
dreptate, că numai el știe ce e bine și cum trebuie 
acționat. Crezul omului de stat și al omului politic 
trebuie să fie întotdeauna: „Totul pentru țară, nimic 
pentru mine”. Politicianul, în schimb, nu are niciun 
crez pentru țară și popor.

V.G.: Mai are România asemenea oameni?
D.G.: Categoric, DA!, dar sunt cufundați în masa 

votanților. Partidele politice le duc lipsa dar nici nu 
reușesc să-i capaciteze.

V.G.: Ce proiecte de viitor aveți? Cu ce veniți nou, 
deosebit față de ceilalți candidați? De ce are nevoie 
Clujul acum?

D.G.: Proiectele mele sunt acum proiectele clujenilor 
care știu că merită mai mult. Toate acestea se 
împ le tesc  a rmon ios  cu  nevo i le  fiecăru i 
concetățean. Principala mea preocupare este 
reducerea poluării care este cu adevărat o 
problemă care cere imperios rezolvare. Se spune 
că într-o încăpere fără ferestre aerul curat este 
declarat nesănătos. Este exact ce se întâmplă 
astăzi în municipiul Cluj-Napoca. Vreau să deschid 
ferestrele, la propriu și la figurat, acesta este 
angajamentul meu în acest moment. Nu insist 
asupra poluării politice, care este „pandemică”. Dar 
municipiul Cluj-Napoca este - la propriu – unul 
dintre cele mai poluate orașe din România. 
Culmea, există o soluție chiar la noi acasă. E vorba 
de o tehnologie românească de purificare și 
oxigenare a aerului care zace de ani de zile în 
așteptare, în timp ce România plătește penalități 
usturătoare la Uniunea Europeană pentru nivelul 
inacceptabil de poluare. Voi face tot posibilul să 
implementez această tehnologie, ca și pe cea a 
transformării gunoaielor în sursă de energie, cu sau 
fără sprijinul celor care ar trebui să fie direct 
interesați.  De asemenea, mă gândesc la 
demararea demersuri lor pentru uti lzarea, 
implementarea BIM (Modelarea Informatică a 
Construcțiilor) la nivelul administrației publice 
locale prin procese inteligente bazate pe modele 
3D care oferă profesioniștilor din construcții și 
instalațiile aferente perspective și instrumente 
pentru a planifica, proiecta, construi și gestiona mai 
eficient clădirile și infrastructura. Extrapolând, 
Clujul acum are nevoie de un climat curat. 

V.G.: Modul de a ne comporta și reacționa la ceea ce 
se întâmplă în societate depinde de educație, de 
gradul de cultură, de modul de a gândi/raționa. 
Există o expresie latină, ale cărei rădăcini se 
regăsesc în textul Asinaria de Plaut (195 Î. Ch), 
„homo homini lupus est”, omul este lup pentru om; 
Acum, parcă este mai actuală ca niciodată. Privind 
evoluția a ceea ce se întâmplă în țară, dar și plan 

responsabilitatea față de destinul tinerei generații, 
a populației descumpănite și dezamăgite la cote 
îngrijorătoare vizavi de politicienii îndrăgostiți de 
funcții, avantaje și câștiguri personale. Da! PRM, 
oricât ar fi dorit unii să îl distrugă, nu a pierit! Partidul 
România Mare a renăscut, asemenea păsării 
Phoenix, încât chiar și afilierea mea la programul 
acestei formațiuni politice dovedește schimbarea 
radicală a profilului și programului său. Prin sigla 
sa, tinerii trebuie să recunoască un Partid 
Revoluționar Modern, o formațiune care crede în 
valorile românești și luptă cu îndrăzneală pentru 
păstrarea identității culturale. Un partid modern, 
dar autentic românesc, european totodată, care 
luptă pentru demnitatea vorbitorilor de limbă 
română, cu nimic mai prejos de idealurile 
fondatorului acestui Partid, poetul Corneliu Vadim 
Tudor. Sunt, la rândul meu, poetă și nu am niciun fel 
de sentiment de inferioritate în fața celor care se 
cred elitiști, manifestând o discutabilă morgă 
intelectuală, drapată în ideologii politice și curente 
culturale de import.  

V.G.: Care este motto-ul dvs. în viață? Care este 
sloganul politic în această campanie electorală? 
Care ar trebui să fie limbajul politic în fața 
electoratului, care ar trebui să fie atitudinea vis-à-
vis de oponenții politici? 

D.G.: „Totul este trist în lume…”, o extindere a 
versului lui Eminescu din poezia „Floare albastră”, 
pe care l-am schimbat în timp cu „Să te odihnești de 
muncă prin muncă” de la Enescu. Cred că îmi vine 
mai bine, privind experiențele de până acum, mai 
mult sau mai puțin înălțătoare. În privința atitudinii 
față de opozanții politicii, cred într-o dezbatere 
rațională, politicoasă și în căutarea unei soluții 
armonioase! Limbajul politic trebuie să fie corect, 
pe înțelesul omului simplu, dar cu toate acestea 
decent și elegant prin simplitate.

V.G.: Creionați, vă rog portretul politicianului zilelor 
noastre! Care ar trebui să fie cuvântul, fapta și 
crezul politicianului când e vorba de soarta omului, 
țării și poporului?

D.G.: Eu consider că în politică există trei categorii de 
persoane: oameni de stat, oameni politici și 
politicieni: 1. Oameni de stat sunt cei care, în 
întreaga lor activitate, se gândesc numai la binele 
țării și al poporului, un bine gândit și pentru imediat, 
dar mai ales pe termen lung. Ei nu fac nimic pentru 
ei înșiși. Asemenea personaje nu cred că există azi 
în politica românească. 2. Oamenii politici se 
gândesc atât la propria lor carieră cât și la binele 
țării și al poporului, pe termen scurt și mediu (mai 
rar pe termen lung). Asemenea personaje sunt 
extrem de puține, azi, în politica românească. 3. 
Politicieni sunt cei care mimează interesul pentru 
țară și popor, dar, în realitate, sunt interesați doar 
de binele propriu. Vor să facă avere din politică. În 
realitate, țara și poporul nu-i interesează. 



164 Anul 14 · Nr 51

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M
Analiza poate fi extinsă și în profunzimea planurilor 
religioase, privind Ortodoxia și Catolicismul. Prin 
realizarea integrării, a sintezei spiritualității și 
harului românesc, cu sistemul, „civilizația” de tip 
occidental, Europa poate câștiga enorm și își poate 
redobândi rolul de lider mondial, pe multiple 
planuri. Iar acest lucru se poate realiza, geopolitic, 
începând din „creuzetul” Europei Răsăritene și 
Centrale.

V.G.:  Prin tradiție, în decursul istoriei, românii au 
jucat hora și sârba; se pare că de la o vreme 
dansează foarte bine doar tangou -  într-un ritm 
lent, un pas înainte, doi pași înapoi? Credeți că 
România viitorului va fi salvată de români? 

D.G.: Hmm… Întrebare capcană căreia îi voi 
răspunde la fel. Îi vom face români și pe cei care nu 
sunt. Trebuie să credem că soarta României 
depinde de fiecare cetățean în parte. Că până la 
urmă se vor r idica din rânduri le noastre 
personalități care să se situeze la înălțimea 
momentului și a cerințelor necesare îndreptării 
României pe drumul cel bun. Realismul meu 
devine, în acest caz, optimism.

V.G.: Sunteți o persoană plină de inițiativă, 
ambițioasă, tenace, toate aceastea includ și spiritul 
de faiplay? Acceptați că sunt și alții mai buni decât 
dvs.?

D.G.: Dacă nu aș fi așa și dacă nu ar fi alții mai buni ca 
subsemnata, nu aș intra în nicio competiție... Da, 
sunt mulți oameni mai buni, mai experimentați, mai 
pricepuți. Totdeauna, când întâlnesc asemenea 
oameni mă bucur că pot schimba idei cu aceștia. 
Asta mă face să cred cu și mai multă tărie într-un 
viitor mai bun pentru România. Și mă străduiesc să 
învăț de la ei. Cred că viața este - sau ar trebui să fie 
-  un permanent  proces de învățare,  de 
perfecționare. 

V.G.: A fost un privilegiu și o bucurie această 
convorbire. Sincere felicitări, calde mulțumiri și mult 
suces în împlinirea tuturor proiectelor! Să aveți 
împliniri personale și să fiți de un real folos Clujului 
și societății românești! 

mondial, credeți că într-acolo ne îndreptăm? Dacă 
da, ce-ar trebui făcut pentru schimbarea mentalului 
colectiv și a atitudinii sociale și civice.

D.G.: Trebuie să avem înțelepciunea să alegem, să 
numim în funcții decizionale oameni cinstiți, 
dedicați interesului țării. Cei care se dovedesc a nu 
fi așa, trebuie înlăturați fără întârziere. Cei care ne 
conduc trebuie să fie mândri de țara lor, să-i apere 
interesele de azi și de mâine, să nu cedeze nimic 
din suveranitatea națională de dragul globalizării și 
al așa numitei „corectitudini politice” care s-au 
dovedit nefaste, care ne îngenunchează și ne pun 
în situația de aserviți ai unor forțe străine care 
doresc doar să exploateze din altă parte.

V.G.: Se vorbește de frățietate transpartinică a 
formațiunilor politice din România. Ce părere aveți: 
există aceasta? Dacă da, în ce constă? 

D.G.: Frățietatea transpartinică este la noi 
întotdeauna de conjunctură. Ea se rupe imediat ce 
interesele de moment ale politicienilor hrăpăreți nu 
mai coincid. O colaborare serioasă a două sau mai 
multe partide trebuie să se bazeze pe slujirea 
cinstită și neabătută a interesului național.

V.G.: Cum vedeți România în context european? Dan 
Puric spunea (parafrazez): România trebuie să 
spiritualizeze Europa, iar Europa să civilizeze 
România. Sunteți de acord? Care este opinia dvs. 
în acest sens? 

D.G.: Românii au origini sănătoase din punct de 
vedere religios, acea „frică de Dumnezeu” a 
însemnat și salvarea granițelor, atât cât a fost cu 
putință de-a lungul vremii. Alăturarea noastră la 
Europa civilizată înseamnă realizarea năzuințelor 
dintotdeauna ale poporului nostru. Armonia, 
cooperarea, bunăstarea, în pofida experienţei 
amărâtoare pe care țara noastră a avut-o câteva 
decenii în Europa, creează prilejul de reafirmare a 
nației noastre. Evoluția istorică și religioasă a 
Europei dezvăluie deosebiri, din multe puncte de 
vedere, între Estul și Vestul continentului. 
Geografia, la rândul ei, are un rol important în 
apariția și întreținerea acestor deosebiri. Un 
exemplu în acest sens este arcul Carpatic. Am 
putea spune că în România există multă, 
spiritualitate, „har” și talent însă, poate, mai puțin 
„sistem”. Prin „sistem" putem înțelege, în acest 
context, mod de organizare, civilizație, eficiență, 
performanță. În Occident există organizare și 
eficiență a sistemului însă, poate, mai puțină 
spiritualitate și har. În ambele situații lucrurile sunt 
nuanțate, iar o astfel de analiză și comparație, 
trebuie să fie complexă, să ia în considerare 
multitudinea aspectelor implicate. O posibilitate 
reală ar fi ca Occidentul să preia spiritualitate și har 
de tip românesc, iar România să preia eficiență și 
organizarea sistemului de tip Occidental. E un nou 
tip de negociere, s-o numim „civilizare”, realizată în 
ambele sensuri, pentru interesul ambelor părți. 

Redacția revistei DESTINE LITERARE
îi urează fostei redactor șef al revistei,

Daniela Gîfu mult succes în alegrile locale pentru 
primar al orașului Cluj-Napoca
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În ziua de 11 iulie 2020, 
în cadrul Adunării Generale a UZPR, 

Doru Dinu GLĂVAN 
a fost reales Președinte al UZPR, 

pe următorii patru ani (2020-2024). 
Conducerea UZPR a intrat într-o nouă eră. 
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