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Dana OPRIÞÃ
Redactor-ªef

„A VENIT VACANÞA,
CU TRENUL DIN FRANÞA…”

Și totuși, măcar aerul de vacanță a revenit și îmi doresc să îl păstrez cât mai mult. Chiar și când plouă, cum ar 
fi spus un drag prieten. Am gândit un număr de vară al „Destinelor Literare”, în paginile căruia zâmbetul să nu 

Cu siguranță este un motiv pentru care se întâmplă toate astea. În dulcea mea naivitate, mă gândesc la unul 
spiritual, nu la nimicnicia umană.

Desigur, acum sunt altele motivele pentru care nu putem pleca în Franța, acum lumea are alte probleme, pe 
măsura „evoluției” ei temeinice (în direcția cu minus, din păcate), parcă bifând punct după punct, an după an, o 
lungă listă a răului. 

Nu-i de mirare că mijlocul de mai 2021 mi-a readus această bucurie copilărească, pe care, în sufletul meu, 
am păstrat-o cu grijă. Pentru o clipă, mi-am revăzut zâmbetul către mama, către tata, fericirea că m-am născut, 
nerăbdarea de a cunoaște cât mai multe despre lume, care are mereu ceva să mă învețe, despre oameni, care 
sunt minunați, precum părinții mei. Nicio secundă nu mi-am închipuit că voi trăi ziua în care, un for autoritar, pe 
care, direct sau indirect  l-am ales să mă conducă, după ce mi-a dat senzația că este de încredere, îmi va 
interzice, mă rog, mă va sfătui că e de preferat să evit să folosesc primele cuvinte din vocabularul oricărui copil, 
că nefirescul va deveni firesc, că, în orice, balanța cade sau trebuie împinsă să se încline, în favoarea răului, a 
degradării, a noroiului, a ceea ce am fost învățată că te înjosește și te degradează dacă faci. Dar se întâmplă, 
fiindcă nefirescul a devenit firesc. 

Revenea / revine gândul copilăresc, niciodată, iată, uitat: A venit vacanța, cu trenul...

Oricât de mult ne-ar fi plăcut să învățăm, oricât de buni elevi am fi fost, trebuie să recunoaștem că nimic nu 
echivala cu acel fior de bucurie imensă, ca de îndrăgosteală, cum spunea o prietenă, că se apropie vacanța 
mare !  Cu aproape o lună înainte, vacanța era deja un cuvânt cu sens clar, delimitat de date concrete, când 
temele pentru acasă erau din ce în ce mai rare, iar (ne)șansele de a fi ascultat erau și mai puține, fiindcă 
profesorii începuseră să încheie mediile, să pună pe tabele situația școlară a acelui an, ca să se poată, la 
rândul lor, gândi la vacanță. Oh, Doamne ! Pentru noi, copiii - trei luni de joacă, de călătorii, de mers la mare, la 
munte, la țară, la bunici sau alte rude, în tot felul de excursii organizate de școala unde învățai, de colindat prin 
muzee, prin parcuri, de mers la filme, de stat în pat până târziu dimineața, de mâncat când ai chef, de citit și ce 
vrei, nu doar ce era în „Programă”… 

Și de ce vacanța n-ar fi venit cu trenul… din Franța? 

Pe vremea când eram foarte mică, nu doar eu, toți copiii așteptam să începem anii de școală ca să putem 
chiar avea o vacanță adevărată, să știe toată lumea că, de-acuma suntem „mari”. Jocurile copilărești ne 
învățaseră propoziția aceea veselă, despre trenul care are un singur pasager, adus tocmai din Franța. Astfel 
că, încă de la sfârșitul lunii mai, începea să fie repetată și oarecum cântată, urmând voia și talentul fiecăruia. 
Chiar dacă erau trei vacanțe, cea de vară era cea adevărată. Rima, iar asta ne plăcea, era precum ritmul roților 
pe șine, pe care îl cunoșteam. Însemna călătorii. Franța era țara îndepărtată, despre care știam câte ceva, (ca 
tot românul rămas francofon), cu Parisul ei, e drept, ceva mai mare decât „micul”, cu care se identifica 
Bucureștiul, unde m-am născut eu. Dar, la acea vârstă, ce înseamnă „mai mare”, ce înseamnă „departe”, 
altceva decât legat de vreun desert prefertat sau de magazinul unde ai văzut jucăria pe care ți-o dorești? Pe 
vremea aceea, Franța, la fel ca oricare alt loc de pe pământ, pe care îl strigam când ne jucam „Țările”, cu 
mingea pe stradă, în fața casei, era pe lista aceea de lucruri în așteptare. La vârsta acelor jocuri, eram prea mici 
ca să ne aventurăm singuri în neunoscutul unui voiaj până acolo, eram prea mici să știm că era, de fapt, pe lista 
lucrurilor care, poate, nu se vor întâmpla niciodată. Descopeream lumea cu inocență, lăsând toate grijile 
(cuvânt greu de înțeles de cineva care are doar câțiva ani vechime pe acest pământ) în seama părinților, care 
ar fi făcut orice pentru a prelungi perioada din viața copilului lor, în care totul este frumos, bun și plin de iubire. 
Așa cum eram convinși că este, de fapt, totul în viață.
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Și o rugăminte: să nu-l uităm pe 
Eminescu, nu doar fiindcă este luna 
iunie. Întotdeauna și întotdeauna. 
Eminescu.

Doamne ajută să poată fi adevărat !

Ca întotdeauna, asigurându-vă că 
fiecare număr al revistei este alcătuit 
cu mult suflet și cu mare grijă la 
calitatea materialelor ce sunt tipărite, 
vă doresc lectură plăcută, dar și o vară 
frumoasă, cu gândul la vacanța care, 
de ce nu?, ne va duce chiar și acolo de 
unde trenul copilăriei încă o trimite la 
noi.

Fotografia autorului acestui editorial 
al numărului 55 al „Destinelor Literare” 
face mărturie și, pentru a intra în 
atmosfera estivală, am hotărât să o 
înlocuiască pe cea care de obicei 
însoțește pagin i le  semnate de 
redactor-șef Dana Opriță. Tot redactor-
șef, dar cu pălărie, ochelari de soare și 
o bluză pe care se întâmplă să scrie: 
PARIS IS A GOOD IDEA ...

Auzind în memoria-mi afectivă ecoul 
roților de tren, am tras adânc în piept 
aerul copilăresc al anotimpului ce se 
apropie și, la începutul lui mai, am dat o 
fugă până la mare. E drept, una ceva 
mai mare decât Pontul Euxin, la 
Atlanticul din apropiere, pe plaja 
preferată din Wilmington, NC, unde cei 
mai buni prieteni ai omului au voie să te 
țină în lesă și să te plimbe cu picioarele 
prin apă, până vreun val rebel te udă 
mai mult decât ai vrea. Cazul meu.

Protestele în stradă sunt necesare, fiindcă e greu să le ignori, dar e important să le manifestăm prin atitudinea 
pe care o avem zi de zi, netemându-ne să spunem adevărul. Sigur, adevărul îl știe doar Dumnezeu, noi, ceilalți, 
ni-l fabricăm pe al nostru și îl credem unicul. Doar că ies la iveală piesele de pe tabla de șah dintr-un joc 
necinstit, cu un adversar care încearcă cu disperare să ne facă mat. Detalii care mărturisesc despre haosul 
fricii cu care marea majoritate a populației globului s-a lăsat îndoctrinată. Teama, iată, să ne bucurăm că vine 
vacanța cu trenul, din Franța.

lipsească, și, dacă se poate, să vă însoțească în permanență. Să vă dea încredere că vor putea fi înlăturate 
până și lucrurile aberante pe care încă le trăim în această perioadă a pandemiei fricii induse, deși am fost 
anunțați că s-au încheiat lucrările internaționale ale epidemiei măcar, fiindcă cele ale răsturnării tuturor valorilor 
dacă se poate și se va putea, în cazul în care tăcerea și nepăsarea continuă, acestea sunt în plină desfășurare.
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Dumitru ICHIM

PENTR-O PĂLĂRIE, 
HAI LA DRUMEŢIE

Azi mă uitam la pălăriuță și-i zic lui Matei, bebelușul meu, știi ce, puiu lu' tata, azi e 19 iunie, ziua Covrigului 19, 
Tot nu lucrezi săptămâna viitoare, hai să ne luăm lumea-n cap și să scăpăm de toată panarama asta și să 
mergem la Lacul Huron, unul din cele cinci mari lacuri ale Americii. A închiriat o mașină, telefon pentru 
rezervarea la hotel și pe cai!

Ei, na! Glumesc! Și uite așa când toți vorbesc despre morți de COVRIG 19 eu mă uitam cu jind la pălăriuța 
mea fermecată. Lumea asta e bolnavă și atâta de hapsână de numărul de morți că parcă simt o bucurie că au 
mai murit 100, de parcă s-a mai marcat un gol la un meci pentru campionat. E o gripă mai cărnoasă, te fereşti 
cât poți de ea, dai toate precauțiile de cum să te ferești și atât. Dar să faci oprești în loc o întreagă planetă e 
ridicol. Toată lumea trăiește în frică și mass-media sperie lumea de parcă armata dinozaurilor ne-ar invada.

Era o căldură îngrozitoare numai eu îmbrăcat ca preot și cu potcap ca să sperii lumea de smerenie. Glume pe 
seama mea, dar ca să mă răzbun, cine râde la urmă câştiga o turmă, mi-am propus să cumpăr cea mai scumpă 
pălărie din fetru, toate aduse din România mă făceau să apar ca Ivan Turbincă. Fiind oraș turistic toate sunt 
pipărate aşa că am răsuflat ușurat, mai ales portofelul. Fiind aproape 400 de dolari cu bacșiș cu tot mi-am 
propus să o port numai pentru excursii să nu apar ca un terchea-berchea ca prin Kitchener, unde nimeni nu dă 
doi bani pe mine, nici eu pe cei, ba câteodată unii crezând că sunt un homeless îmi mai vâră câte un 5-10 dolari 
în buzunar.

Programul care cuprinde trei prezentări în fiecare seară, plus mese rotunde pe diferite teme, are pe agendă 
excursii prin împrejurimi, în special, la Cascada Niagara și Niagara-on-the-lake.

Era acum vreo doi ani mi se pare, când la „Săptămâna Culturală Internațională” de la „Câmpul Românesc”, la 
Ediția Hamilton, Canada – 2019 avusesem din România ca invitați distinși oaspeți printre care Cristina Liberis, 
de la „Trinitas TV”, scriitoarele Claudia Voiculescu și Dr. Elena Armenescu din București, de la Cluj Nicolae 
Băciuț, redactorul de la „Vatra Veche” și Nicolae Șincan, plus o mulțime de oaspeți din Colorado, Detroit, 
Cleveland, Montreal și Toronto, etc. eveniment care înseamnă ceva în literatura română.

Îmi povestea o doamnă cameliotă, pe care o 
cunosc toți pe facebook, pentru extravaganțele 
ei deșănțate și ridicole de modeling, aere de 
cucoană de salon și ifosele de expertă în orice 
domeniu, că a vizitat Cehia și Bulgaria și că știe 
absolut totul despre Canada, o țară sălbatică 

La ora 4 după-amiază plecăm de pe Madison 
Ave South, o luăm pe Highland și apoi dă-i 
drumul prin adevărata Canada. Destinația – 
Bayfield, Ontario un resort turistic pe malul 
Lacului Huron. De dimineață fusese o furtună, o 
tornadă groaznică, totul se făcuse întuneric ca 
noaptea și din când fulgere și trăsnete și din nou 
scufundare în noapte. Pe drum se vedeau 
crengi și viituri de parcă trecuse un fluviu, dar 
după ce s-a luminat nici nu puteai crede prin ce 
trecusem.

Mă gândeam la dragii mei cititori că merită și ei o gură de aer înmiresmat de pădure fără botniță pe care să o 
porți la 30 de grade. Și mai ales, i-am purtat prin diferite locuri frumoase din lume, dar nu le-am spus nimic 
despre provincia cea mai dragă mie din Canada – Ontario.

Canada



Acesta e sala de recepție cu un buștean de frasin lustruit în mijloc. După tornada care a dat totul peste cap – 
nu apă la baie, electrica la jumătate de normă (Lustra când mi-a văzut chelia a făcut scurtcircuit), dar, hai să nu 
fim răi, că nu numai cu puf m-o crescut mumă-mea, etc. Le-am lăsat pe toate în mijlocul casei și ne-am urcat în 
mașină să mâncăm ceva. Terasă minunată pe prispa lui „Albion Hotel”, găsim o masă Admir arhitectonica 
clădirii, vizavi scrie pe o casă de epocă “Rutledge House” – 1867, apartamente de închiriat. Lume relaxată, 
glume, râsete, nici vorbă de mascarale, în afara de bietele ospătărițe care și-au tăiat cam mult din răchițelele 
strânse pe trup ca să poată confecționa măștile care să se asorteze. Deasupra meselor – umbrele cu reclame 
de bere “Moose Head”, “Budweiser – King of the Beer”. Matei găsește atmosfera “boring”, dar nu pentru mult 
timp. Un individ cu șapca pe dos, care stătea la masă cu o domniță cu cercei în nas și pe buric, cu tot felul de 
drăcovenii tatuate pe gât, cu șerpi ieșind din sân și ocolindu-l gingașa basculantă, discutând pe o voce răgușită 
de credeai că e un gater de tăiat scânduri. Și cum erau ei mai plini într-ale liuboviului, trece pe lângă masa lor un 
individ, gras și rotund la boi, tras ca prin butoi. Începe ca intermezzo un schimb de cuvinte cu patru litere, 
apăsat și pe un ton convingător. Apoi, ca să nu-și piardă echilibru', s-au apucat unul de gulerul celuilalt și cel mai 
ortoman și vestit la han i-a ars una țiparului, că i-a îndreptat șapca așa cum trebuia, dar era și capul în șapcă 
atunci când aceasta s-a izbit de perete. Cea mai tare țipa credincioasa, plină de cruci răsturnate, de credeai că 

Ei, glumesc și eu, ca de obicei. Așezat lângă o pădurice, cu o alee pentru „jogging”, curat cu flori, o reclamă cu 
tot felul de mâncăruri (Mai pune-ți pofta-n cui, Covigule!)

D'apăi capra cadi gios di râioasă, dar coada tot sus o țîne! Uite-așa, învățat cu hotelurile mari “Ramada Inn”, 
“Marion Inn”, “Confort Inn”, etc., tot mă umflam în mine de mândrețea magnificului hotel de vreo câteva etaje, 
când Matei trage mașina pe stânga și se uită după parcare la un fel de motel, unde vezi, Doamne, gomoșenia 
de mine numai la “York Hotel” ar fi dormit, uitând când, în București, la doctorat, neavând unde dormi, mă 
ascundeam pe la Gara de Nord. Imediat mi-au căzut galoanele și am acceptat neîncrezător că acesta este 
faimosul “Ashwood Inn” din Bayfield. Matei se uită la mine, de data asta de sus: „Aproape $200 noaptea, man!”

Recepția la ASHWOOD INN, Bayfield, Ontario

Drumul acesta e pentru mine un katharsis, o purificare la o lume la fel de crudă ca aceia care pun vițelușii în 
cotețe, o lume care pentru binele nostru ne pun în carantinare forțată nu că așa zic specialiștii în specialitatea 
medicală, ci pentru împlinirea profeției lui Bacovia sau a lui George Orwell. Nici chiar ciuma nu ar fi putut aduce 
atâta frică și să oprească planeta de niște politicieni care vor controlul lumii, iar aceasta nu e o teorie 
conspiraționistă, ci trista realitate a unor descreierați care s-au pus pe treabă în „arta” de grafitti spirituală – frica 
în toate nuanțele ei, Fenomenul Pitești făcut pe îndelete pe plan planetar.

Am ieșit din zona lor și deja observăm diferența. La fermele de vaci observăm un fel de cutiuțe, un fel de 
cotețe mai mari. Ce cruzime poate aduce în om setea de îmbogățire. Deci, după ce se naște vițelul este luat de 
la vacă și pus în această cutie unde i se administrează nutrienții, vitaminele și hormonii să-l crească peste 
noapte gata de vânzare. Mie tot nu-mi vine să cred și-mi dau lacrimile gândindu-mă la bieții vițeluși răpiți atât de 
crud de la mămicile lor.

Ieșim din Baden pe Sandhill Rd. spre Erb Rd., apoi luăm Hwy 21 spre nord. Covoare aurii de grâu sub un cer 
care s-a înseninat. Alte ferme au terminat cositul și, spre deosebire de prepelecele și căpițele noastre, fânul a 
fost strâns de combine în niște suluri rotunde de aproape înălțimea unui om. Casele fermierilor sunt rare, dar e 
o plăcere să le privești, cu gazonul tăiat și tot felul de flori cu care gospodinele împodobesc intrarea.

Deci, vorba lungă sărăcia omului. Am plecat pe Highland Rd. ieșind prin Baden spre Canada care prin 
bogăția ei hrănește lumea întreagă. După furtuna de azi dimineață, iată o minune de țară care prin lărgimea și 
diversitatea ei care îți umple sufletul de pace și de sentimentul unor pământuri binecuvântate de Dumnezeu. 
Ferme pe sute de acri încântă ochiul cu verdele porumbului, galbenul grâului cât vezi cu ochii, soia, fasole, 
ferme de animale și de păsări. În Ontario trăiesc ca fermieri Amish, Menoniţi, țărani foarte muncitori care au 
rămas închiși într-un timp refuzând tehnica și modernizarea: nu folosesc chimicale, nu electrică, nu 
automobile, călătoresc în trăsuri trase de cai, chiar pe drumurile municipale. Nu se lasă fotografiați și se 
căsătoresc între ei, așa că majoritatea sunt Martin sau Brubacher. Sunt îmbrăcați în negru și cu pălării la fel, iar 
femeile sunt ca acelea din picturile flamande.

Sunt în America din 1970, iar în Canada din 1973. Nu sunt un șobolan care a părăsit corabia când se 
scufunda și, ca preot, mi-am sacrificat tinerețe, ideal și o stare materială de invidiat pentru ceea ce s-a realizat 
ca biserică și cultură în Kitchener.

unde nu ai ce să vezi și cu dispreț, coborând colțurile până la bărbie, că să o tai nu și-ar irosi timpul vizitând 
America. M-am gândit la vulpea și strugurii, dar am tăcut.
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Aici pe malul Lacului Huron am învățat înțelepciunea cea din veac ascunsă și nici de serafimi știută: RELAX – 
YOU ARE ON LAKE TIME!

e în Barlamentul nostru strămoşesc. Au 
intervenit mai mulţi să-i despartă, cel de jos 
ţipând: „ia-l de pe mine, că-l omor”! După 
aceasta a început corul antic, fiecare acuzând 
pe celălalt. Un moșneguț simpatic, îmbrăcat în 
cămașă albă, s-a ridicat în picioare și a ținut o 
filipică ascultată de toți în care a condamnat 
vehement decăderea limbii engleze, folosirea 
profanităților într-un distins establishment de 
recreere mai ales în aceste vremuri care au dus 
omenirea la dărâmarea unei statui înălbită prea 
mult de porumbeii păcii. După vreo 45 de minute 
a sosit și poliția. Din cauza COVIDULUI mulți au 
început să fie duși cu pluta. Astfel, un individ a 
fugit din carantină și a furat chiar calul poliției. Și 
problema gravă care a ajuns și la urechile OMA 
e că bidiviul polițistului fusese furat fără de 
mască.

În mijlocul oceanului stă adâncul de taină al inimii lui Dumnezeu. Seninătatea genunii divine, dragostea fără 
de margini a Poetului, Creatorului cerului și al pământului. De aceea valurile vin spre țărmul inimii noastre, sunt 
valuri de lumină – Nu vă fie frică, nu suntem singuri, oricât de răi, criminali și nemernici am fi, lepădăturile 
iadului, nu suntem singuri, suntem iubiți, cum numai un Dumnezeu poate să fie Tatăl al nostru. Învățați de la 
valuri, cea mai frumoasă rugăciune pe care nici îngerii nu pot să o rostească.

Dacă închideți ochii și ascultați TIMPUL OCEANULUI veți auzi și apoi veți înțelege că apa se roagă, precum 
frunza, precum pasărea, precum sfântul cel fără de prihană. De ce oare, oricum ar bate vântul TIMPUL APEI e 
diferit de TIMPUL OMULUI? Nimeni nu a văzut ca vântul să împingă apa spre mijlocul oceanului, ci invers, 
toate valurile vin la maluri. Dacă unul șovăie și vrea să se întoarcă, alte valuri și mai mari îl împing spre mal.

După uraganul de azi dimineață, când totul era ca de smoală, timpul fricii și al disperării omenești, când 
copacii erau frânți și smulși din străfundul pământului, când țineam în mână o lumânare cât pentru practicul ei, 
firele electrice erau rupte, cât și pentru liturgicul ei de a te prinde disperat de lumina dătătoare de viață, cine ar fi 
crezut că peste câteva ore vremea s-ar putea schimba în asemenea hal ca totul să devină opusul ei?

“RELAX – YOU'RE ON LAKE TIME” – scria pe o pernă de la hotelul din Bayfield, Ontario. Trebuie să uiți de 
timpul ceasului, de timpul serviciului, de timpul grijilor „toată grija cea lumească să o lepădăm” pentru că există 
un timp al mării, al oceanului. Dacă nu ar fi lacrima, oceanul – fratele nostru mai mare – nu ne-ar înțelege graiul 
nostru suprafiresc.



Ce-i pasă ce simțiri o să ni-nspire

Astfel e sufletu-n antica mare.

Adânca mare…

Adânca mare sub a lunei față,

Înseninată de-a ei blondă rază,

O lume-ntreagă-n fundul ei visează

Și stele poartă pe oglinda-i creață.

Dar mâni ea falnică, cumplit turbează

Și mișcă lumea ei negru-măreață,

Pe-ale ei mii și mii de nalte brațe

O armonie, care capăt n-are

Ducând pieire țări înmormântează.

Astfel e-a ei întunecată fire.

Azi un diluviu, mâne-o murmuire,

Indiferentă, solitară mare!
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E o vară ciudată. Asta pot spune cu siguranţă. Sau, poate, aşa mi se pare doar mie. Pe o plajă ca asta, venind 
a cincea oară la mare, într-un singur an, îţi poţi permite luxul de a face comentarii. De exemplu, acel obiect 
aproape discret, care apare şi dispare odată cu valurile, aflat la o distanţă destul de mică de ţărm, nu mă 
opreşte nimeni să nu-l confund cu gîtul unei sticle, în care se află cine ştie ce mesaj lăsat în voia soartei, anume 
să-l descopăr eu. Ce-i drept, nu ştiu cum aş reacţiona, dacă ar fi cu adevărat ce îmi închipui eu, însă, oricum, 
lenea pe care am ademenit-o cu grijă, şi-a luat rolul în serios. Prin urmare, nici nu poate fi vorba de a mă 
deplasa din şezlongul meu comod, în care stau aproape întins, privind marea. Mi-ar fi plăcut, ce-i drept, să fie 
cu mine Eli, „tînăra domniţă”, logodnica mea, pe care am cunoscut-o aseară, vorba bancului. Dar acum nu-i 
vorba despre nici o ficţiune. Mă complac în această realitate, direct proporţional cu spaima pe care mi-o 
creează. Se pare, însă, că „instinctul meu masculin” a bătut toate recordurile. Am prevăzut că promisiunile ei 
drăgăstoase nu au temei legal. Nu că aş fi intrigat sau prea tare atins în orgoliul meu foarte personal (şi foarte 
masculin), dar, pur şi simplu, mi-ar fi plăcut să fie aici, cu / lîngă mine, cel puţin pentru relaxare, fiindcă, altfel, 
mă plictiseşte teribil să fac filosofie de doi bani, mai ales de unul singur, că de unul singur ar fi fost, dacă stau să 
îmi amintesc despre mintea ei extrem de foarte odihnită. Mai bine stau aici, cu adevărat singur, gîndindu-mă la 
mesajele dubioase din sticle aruncate în voia valurilor, într-adevăr superbe în vasta lor absenţă. Cine ştie, 
poate pluteşte undeva chiar un mesaj de la Eli, logodnica mea, pe care am cunoscut-o aseara, desigur.

De multe ori mi-am imaginat plaja asta. În toate felurile. Şi, cum „viaţa bate filmul”, trebuie să recunosc că 
fantezia mea nu a coincis nici de data asta cu o realitatea pe care încerc să vi-o împărtăşesc. Nu că aş fi un 
individ total aiurit şi cu capul în nori, prin urmare, dar, probabil – încerc eu să găsesc o explicaţie – mi-am dorit 
prea mult să ajung aici şi să fie, tocmai de asta, un loc exact cum îl visam. Fiindcă ne resemnăm întotdeauna cu 
situaţia în care ne aflăm (că n-avem altceva mai bun de făcut), am să spun iară „asta e situaţia” şi gata. Că doar 
n-o să mă apuc acum să plîng sau să scriu romane lacrimogene. Cine să le citească ? Oricum, cine mai citeşte 
ceva, altceva decît ziarele, eventual şi, sigur, chitanţele de plată ale diferitelor utilităţi. Norocul meu este că, 
uneori, doar uneori, mă adaptez extrem de repede la noua situaţie şi nu mă mai deranjează nimic ce altădată 
m-ar fi scos din sărite. Dacă lenea din mine m-ar abandona (dar asta se va întîmpla cam greu, fiind ea însăşi 
plină de lene) m-aş repezi să înot în marea asta superbă, deşi e aproape lac şi e plină cu meduze. Probabil ca 
să mă convingă (deşi nu era deloc cazul) a scuipat dintr-un val anemic un şir de cîteva astfel de animale care n-
au inventat încă vreun alphabet (credem noi), ca să se exprime coerent (de parcă cei care au, deja, aşa ceva – 
un alfabet, adică – reuşesc !). Ei, asta mi-a schimbat părerea despre mare, pe care o văd acum lipsită de orice 
imaginaţie rafinată. Aşa că trag mai departe cu nesaţ din interminabila mea pipă. Dacă aş fi fost vreun naiv şi m-
ar fi afectat individa aceea, destul de dubioasă, de altfel, ca şi numele ei (auzi! – Eli), ar fi trebuit ca pînă acum 
să fiu beat turtă, stînd pe şezlong, cu picioarele ridicate pe cort, dormind la nesfîrşit, într-o desăvîrşită 
nesimţire. Desigur, n-aş fi rezolvat mare lucru. Noroc că cine apucă pe calea asta, nu-şi mai aminteşte decît ce 
i-au spus alţii că a făcut atunci cînd nu ştia ce face. Aşa măcar, sînt liniştit şi nu-mi fac probleme decît de ordin 
semiliterar.

Între timp (că deja s-a făcut noapte), luna, imensă şi roşie ca o natură moartă cu maci, s-a cocoţat pe cer, 
făcînd amor cu marea, excitată la culme (un inginer ar spune mai simplu – a început fluxul. Mie, însă, mi-a 
plăcut cartea şi voi croşeta un pulovăr destul de călduros, din cuvintele aflate, altfel, la îndemîna oricui, 
povestind ce văd ochii inimii mele). Valurile îmi ating picioarele, cu toate că, pînă acum, era liniştită (dar cine 
mai are noţiunea timpului ?!). Eu stau, în continuare, nemişcat, în turnul meu de lene. Caricatura de vaporaş 
(singurul existent în această zonă, singura ambarcaţiune mai mare care poate fi văzută pînă la orizont, că mai 
departe nu bat, deşi, slava Domnului, am o vedere mult prea bună), poate e un iaht luxos, unde se consumă 
frumoase poveşti de dragoste, nu ca asta a mea, cu Oli, Eli sau cum i-o fi fiind numele. Asta doar în mintea mea. 
Vaporaşul, spuneam, şi-a făcut şi el vînt spre larg, ca în fiecare seară. De ce ? Păi, el trebuie să ştie. În fine, cei 
care îl manevrează. E aici o obişnuinţă semimonotonă, dacă nu ştii să vezi dincolo de ea. Şi totuşi, asta mă 

Bon diminé, 

Portitza !

Dana OPRIÞÃ
Statele Unite ale Americii



Mă fac ca nu observ şi privesc mai departe spre marea, enervată la culme de un vînt stîrnit naiba ştie de unde. 
Caut luna pe cer, prin apă, dar nici măcar pe plajă nu o găsesc. Şi era atît de gigantică, ultima oară cînd am 
văzut-o. Şi roşie. Asta-i culmea ! Mi s-a făcut atît de frig, încît au început să-mi clănţăne dinţii. Ei, da ! Dacă ar fi 
fost Eli cu mine, m-ar fi încălzit cu şuncile ei spectaculoase… Dar Oli nu este aici, aşa că trebuie să mă 
obişnuiesc cu gîndul că pînă dimineaţă voi îngheţa definitiv, asta dacă nu cumva îmi va trece prin cap să intru în 
cort, unde, de bine de rău, este ceva mai bine, încălzindu-mă măcar cu gîndul la şuncile lui Eli. Și cu ceva pături 
reale. Cum nu pot spune, încă, despre mine că sînt un bărbat eminamente idiot, din cauza unei insipide ca Ili, 
ştiu că-mi voi sfîrşi noaptea în braţele unei alte june de la bufet, care îmi tot face semne cu ochiul de cîteva zile 
încoace. Da' dacă i se bate doar pleoapa, într-un tic, prin urmare necontrolat ?! Ce mă fac atunci, mai mult decît 
de rîs ?! Mai bine singur, în cort, încercînd să scap de coşmarul frigului ce se înfruptă, cu neruşinare, din oasele 
mele. Oricum, aici nu are nici cea mai mică importanţă cum îţi sfîrşeşti sau începi zilele. Totul este să nu 
gîndeşti prea mult, altfel rişti să te întrebi ce cauţi aici. Da, chiar! Ce dracu' caut eu aici ?!

Poftim! Asta lipsea! Mi s-a stins pipa şi mi-e o lene teribilă să o scutur, ce să mai vorbesc de umplut. (Vorbeam 
despre pipă !)

linişteşte, îmi dă siguranţă. Probabil de asta repetăm, în fiecare zi, conştiincios, aceleaşi gesturi. În orice caz, în 
căutarea banalei tihne, mi-am permis cîteva zile, în plină vară, în care să încerc să nu mai văd nimic dincolo de 
ceea ce există cu adevărat (ce există „cu adevărat” ?!). Chiar şi peştii, care sar ca nebunii din apă, îi ştiu şi-i 
vreau cu buletinul de identitate al unor simpli peşti, iar nu vedetele, cei de aur, care îţi îndeplinesc pe loc cele trei 
dorinţe asupra cărora n-ai căzut niciodată de acord şi de aia nu ţi s-au putut îndeplini, că peştişorul, aşa de aur 
cum se află el, nu a avut timp să stea să te hotărăşti tu şi a plecat spre alţii, mai decişi. Mai bine iau pe loc repaus 
şi privesc în jurul meu.

Măcar zilele astea, aici, pe plaja unde aş fi vrut să fiu cu Eli-Oli-Ili, chiar dacă nu aş fi făcut altceva decît amor 
şi filosofie de doi bani, vreau să nu mă mai gîndesc la mine, eventual să nu mai gîndesc deloc. Doar să privesc.

E o imagine aproape fascinantă, în tot primitivismul ei sau, poate, tocmai de asta este atît de specială: pe o 
fîşie de nisip, extrem de îngustă, cu corturi de toate mărimile, formele şi culorile, oamenii şi-au pus imaginaţia la 
contribuţie, cu o asiduitate demnă de orice Robinson Crusoe, avînd înspre stînga lac, iar spre dreapta mare 
(fireşte, ordinea este arbitrară). Înspre partea lacului nu este nimic spectaculos, peisajul rămîne mereu 
neschimbat. Doar senzaţia pe care o ai, că eşti individul despre care povesteşte Bacovia (pentru cine nu ştie: 
poet simbolist român, 1881-1957), cumva „la apă”. Marea face, însă, toţi banii – linia orizontului, perfect 
delimitată, fără nimic care să o întrerupă, după cum spuneam, îţi lasă strania impresie de libertate, perfecţiune 
şi limitare, în acelaşi timp, că eşti parte dintr-o sferă. Mai ciudat este faptul că, în oricare parte a litoralului te-ai 
afla, dacă îţi dai seama de ea, te loveşti de aceeaşi senzaţie, aşa că, pînă la urmă, eşti, de fapt, centrul unor 
cercuri concentrice sau al unor sfere. Hei ! Stop ! Eli sau cum o fi chemînd-o, nu e lîngă tine, ca să faci faimoasa 
ta filosofie de doi bani !!!!!!!!!!!!!

Fiecare individ îşi vede, în linişte, de treaba lui, nimeni nu e dornic să întreţină nici un fel de relaţii cu vecinii, 
nici măcar de „bună ziua”, aşa încît este, totuşi, foarte ciudat cum, deşi vezi treizeci şi şase de corturi în jur 
(probabil), parcă ai fi singur, doar cu neliniştile tale și adăpostul tău portativ demontabil, cum îl definește 
Dicționarul. Mi-ar fi plăcut, de asemenea, să fie pe aici un far. Mint, ştiu că este unul, trebuie să fie. Prin urmare, 
certitudinea odată apărută, nu mă mai obosesc să-l caut. În plus, cu siguranţă nu este cum l-aş fi vrut eu, un 
motiv în plus să-l consider inexistent. Lumina lunii este, oricum, atît de puternică, de parcă aş fi pe Calea 
Victoriei (din nou, pentru cine nu știe: vechi bulevard în Bucureşti, capitala României, Europa), în plină noapte. 
Ce să mai vorbesc despre faptul că marea este fosforescentă, din pricina unor creaturi ciudate şi arată ca un 
ceas sau o broşă de prost gust, trîntită pe decolteul foarte larg, al unei cucoane foarte vechi. Toate astea nu mă 
împiedică să nu mă gîndesc cum m-aş fi descurcat, dacă mi-ar fi stat Eli pe cap (parcă aşa am reţinut, totuşi, că 
o cheamă pe logodnica mea, pe care, cum vă spuneam, am cunoscut-o aseară). E uimitor să constat cum te 
poate afecta (dacă te laşi dus de ape şi sînt cam multe în jur !) orice individ, dar, mai ales, individă, care este, de 
fapt, o perfectă dovadă că prostia nu doare, de unde se vede că pot să stau liniştit: sînt un om normal ! Ni se 
întîmplă cel puţin o dată în viaţă să avem o asemenea experienţă. Acum e rîndul meu. Cum, oare, o cocotă ca 
Eli, cu un trup imens, mereu spoită pe faţă, ca o pictură de Pablo Ruiz y Picasso, bună de atîrnat pe pereţi, la 
expoziţie, cu un creier ca o foaie de hîrtie (nescrisă), adică foarte odihnit, cum un asemenea specimen m-a 
putut face să umblu bezmetic după ea, o săptămînă întreagă, fiindcă de cînd am văzut-o în acel local de 
alcoolici, am pus ochii pe ea. N-o să pricep în ruptul capului (ce expresie inteligentă), cum de-am fost în stare 
să-i propun să stea cu mine, auzi domnule, tocmai aici, pe plaja asta care mi-a luxat imaginaţia ani de-a rîndul şi 
unde am venit tocmai ca să fiu singur ! Bine că a fost ea mai inspirată şi a refuzat, altfel cred că ajungeam să-i 
dau un şut în frumoasa şi consistenta ei parte dorsală, s-o trimit acasă sau de unde o fi venit.
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T.R.

Stefan Augustin
DOINAS

26.04.1922 – 25.05.2002

El o caută-n zadar: 

Ca pe-o floare-n vânt o poartă 

doar atâta aşteptă. 

Unda mării, înspumată, 

Şi-a sărit în apă fata. 

Marea chicotea: – Ha! Ha!... 

prinde-mă – şi sunt a ta... 

Ea zicea: Mă simt silfidă, 

unda mării s-alintă. 

El cântă pe ţărm. Perfida, 

Marea 

E târziu. Când – beat de dor – 

trupul ei mereu îşi pierde 

în argint albastru-verde 

valul viu şi apa moartă. 

să-şi consume-îmbrăţişarea. 

ziua nu le-a dat de veste 

Consumată-n strălucire, 

fără margini, ca şi marea. 

Dar cu mâna prin safire 

neagră-vânătă-verzuie…

sânii goi şi trandafirul. 

Joacă apa amăruie 

Unde-i cel ce-o caută? 

Iată - atingând nadirul 

Iat-o prinsă! Dar a cui e? 

pescuitu-i o poveste 

Unde-i sprinţena silfidă? 

ani de fum, eoni de foc. 

murmură apa lividă. 

tulburată frumuseţe,

– Prinde-mă şi sunt a ta,

clatină pe valuri creţe 

sărutarea cea din urmă. 

Doar azurul jos şi sus, 

Numai ei nu mai sfârşesc

Unde-s ţărmurile?... Nu-s. 

se desfac, se prăbuşesc. 

tremurând în jurul lor. 

Toate-n jur se sparg, se curmă,

unda mării scade, mută, 

ard rotindu-se pe loc. 

el o prinde şi-o sărută, 

ei – în linguşirea spumii – 

auriul chihlimbar. 

Oşie de vis a lumii, 
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• Tradus în limbile germană, 
engleză, spaniolă, franceză, 
maghiară, suedeză, daneză, 
sârbă, bulgară.

• Câştigător a 4 premii literare ale 
Uniunii Scriitorilor, pentru 
proză şi teatru şi a Premiului 
Naţional „I.L. Caragiale” pentru 
teatru

Scurtă prezentare:

• Cel mai mare tiraj de carte 
umoristică, înainte şi după 
revoluţie, Obiceiuri de nuntă la 
cangurii şchiopi, apărută în 
145.000 exemplare, carte 
retrasă de pe piaţă de regimul 
comunist în 1980.

• Absolvent al Facultăţii de 
Filologie din Cluj, promoţia 
1969

• Născut la 27 martie 1947 în 
o raşu l  Gheorghen i ,  j ud . 
Harghita

• Autor a peste 167 de cărţi 
( p o e z i e ,  p r o z ă ,  t e a t r u , 
monografii, antologii, eseu; în 
mai multe ediţii) şi casete 
audio, CD-uri. Realizator, în 
premieră mondială editorială, a 
d o u ă  v o l u m e  d e  p r o z ă 
umoristică în Braille (pentru 
nevăzători)

• A lucrat 42 de ani, până în 2012, 
în Societatea Română de 
Radiodifuziune, Studioul de 
Radio Cluj, ca realizator- 
coordonator programe de 
divertisment, teatru radiofonic 
şi spectacole cu public

• Membru al Uniunii Scriitorilor 
din România, Membru de 
onoare al Ligii Scriitorilor 
Români, Membru de onoare al 
Uniunii Ziariştilor din România, 
Director onorific al Asociaţiei 
Culturale Interludis, Rector 
onorific al Academiei de Umor 
„Răzeşii” din Suceava

Cornel UDREA

Românul estival
Mitocanul în clepsidră

Se îndepărtează agale, pe nisipul încins, fără să audă înjurătura unică şi 

grea, spusă în loc de concluzii…

Ce se poate lua dintr-un hotel? Săpunurile mici, şampoanele, prosoapele, 

pliantele, pliculețele de zahăr, de ceai, gemurile, untul în pachețel, acul şi 

ața, umeraşele…toate suveniruri magnetice, la care se adaugă şi câteva 

tacâmuri disparate…

De la 2 metri depărtare de cearceaful conjugal pe care s-a împrăştiat 

consoarta, cu fața în jos, ca să ofere soarelui, mai ales pe lățime, suprafețe 

îmbelşugate, măgarul devine altcineva: suge burta, îndreaptă umerii şi ochii 

i se transformă în binoclu, adăstând din toate unghiurile asupra ofertei. 

Imaginația lui se satură pentru sezonul toamnă-iarnă şi câte un oftat puternic 

mărturiseşte chinurile prin care trece. În clipa aceea iubeşte şi urăşte.

Vântură miniştrii, face înlocuiri ici-colo, dă de pământ cu puternicii zilei, 

dezvăluie picanterii, încă nepublicate pe prima pagină şi, dacă nu s-ar 

apropia ora prânzului, ar povesti despre cum o dată a dat nas în nas cu… mă 

rog şi i-a spus verde în față, că aşa nu se mai poate…

O va dovedi seara, când va prezenta feței dosul, spatele, dornic să 

adoarmă cât mai repede, pentru a viziona paradoxuri vivante de peste zi. De 

obicei, adoarme greu dar, îl visează pe caporalul care i-a făcut zile 

fripte…până la sfârşitul sejurului, al vieții va fi tot aşa: la 100 de vise cu 

caporalul se va strecura şi unul cu bruneta superbă, tolănită cu fața în sus, 

cu sutienul pus de-o parte, dar care în acest vis îi va apărea cu hanorac, 

pantaloni groşi şi bocanci de ski, întrebându-l de ce nu funcționează 

telefericul.

Știm pe cine urăşte.

Vara, eliberat de corvoada celor 8 ore de servici, vorba vine, românul se 

instalează comod în superficialitate, devine gălăgios şi comunicativ, după 

ce-şi învinge complexele de-a umbla dezbrăcat, cu mingea de baschet din 

burtă, la vedere. Dacă protuberanța sa îl indispune, formele de relief ale 

tinerelor îl fac voios şi onomatopeic: guiță, plescăie din buze, fluieră uşurel 

admirativ, face cu ochiul bărbaților din jur, exersând teoretic postura celui 

care ştie de ce o face, fiindcă la viața lui a făcut câte ceva, în acest domeniu.

Românul în chiloți de baie e dispus să facă politică, dacă găseşte 

interlocutor tăcut, ascultător, ar prefera surdomuții, dar nu îl deranjează nici 

cetățeanul care participă la monologul în doi cu sprâncenele, cu colțurile 

gurii, ori cu mişcări ale capului, cam toate asemănătoare cu ale calului când 

se adapă cu zăbala în gură. Ascultându-l, ai impresia că acuşi apare un 

bodyguard în mare doliu care să-i înmâneze un mesaj turnat în scoica 

păroasă a urechii, ca şi când Bucureştiul de sus îl recheamă urgent la un 

sediu neprecizat din motive lesne de înțeles.
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La bufetul suedez lăcusta dă în bulimie, îndoaie farfuria cu feluri de mâncare, doar a dat bani, banii lui! Și 

chiar dacă nu mai poate, mănâncă în continuare, repede şi temeinic, apoi se bagă iar la grămadă, folosind, la 

disperare, furculița celor cinci degete, făcute cupă de escavator.

Fericit, iese seara pe faleză şi plimbă pe glezna mâinii un şirag de covrigei uscați de care nu se va atinge.

El n-a venit să cheltuie, el a venit să se umple de măreția Mării şi se plimbă agale, cu ochiul grănicer până 

când pe o terasă descoperă cunoştințe. Se năpusteşte asupra lor, cu vocale şi uimiri, strângeri de mână şi îşi 

trage un scaun la masă. Comesenii, după surpriza pe care n-o calificăm, dacă nu sunt de-un acelaşi soi, 

comandă şi pentru ei…beau cu plăcere, vorbesc spumos şi subit, sub presiunea memoriei şi a ceasului se 

ridică grăbiți şi pleacă. Matroana, ajunsă la hotel, scoate grijulie din gentocul de şpațir, nişte alune şi ronțăie 

amândoi, preocupată, nu fără o anume mulțumire înscrisă pe obraz.

Acoperit numai cu cearceaful, fiecare aşteaptă somnul care să-l treacă peste apa nopții: mâine e o nouă zi de 

vacanță, în care se va munci, cu inteligentă inspirație şi cu tradiția în interes de serviciu. O ploaie ar complica 

lucrurile, dar timpul dintre mese se poate umple cu o adăstare în hol, fiindcă lumea e mică şi românul nostru are 

multe cunoştințe, iar dacă nu are, ce poate fi mai frumos, decât să închegi o nouă prietenie în fazaneria 

estivală.

Consoarta gâfâie pe lângă el, aşişderi „happy” şi dacă ăia mici poftesc o înghețată, li se cumpără una la două 

persoane, pentru lins alternativ.



14 Anul 15 · Nr 55

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M

Într-una din variantele vehiculate despre originea micilor se crede că se impune să se aibă în vedere 
asemănarea izbitoare a unor mâncăruri sârbești cu mâncăruri similare ce se regăsesc în gastronomia 
românească. În același timp, trebuie observat faptul că o mare parte a rețetelor din fosta  Iugoslavie trădează 
evidente influențe ale bucătăriei turcești, mărturie stând condimentele bucătăriei sârbești. Una dintre cele mai 
populare mâncăruri sârbești, considerată de unii drept mâncare națională, este „cevavčiči”, preparat ce pare a 
imita, în miniatură, kebabul turcesc. Numele acestui preparat provine de la „čevapi”, denumirea sârbească a 
kebabului, sufixul „čiči” fiind utilizat de sârbii sudici pentru formarea diminutivelor, astfel că, într-o traducere 
liberă, mititeii sârbești înseamnă kebabi mici.

Bacalbașa susține că umoristul Nae Orășanu este cel care a denumit mititeii la cârciuma lui Iordache de pe 
strada Covaci din vechiul centru istoric al Bucureștilor, zona Lipscani, ținută de un harnic și destoinic ardelean: 
Iordache Ionescu. Povestea spune că micii au apărut într-o seară când nevoia l-a împins pe proprietar, rămas 
fără mațe pentru cârnați, să pună direct pe grătar compoziția acestora. Evocarea istoricului Dan Falcan 
consolidează susținerea: „Pe strada Covaci, la numerele 3 – 5, se afla în perioada 1870 – 1890 restaurantul lui 
Ionescu N. Iordache al cărui renume se datora atât mâncărurilor tradiționale delicioase, cât și atmosferei 
întreținute de cei mai celebri lăutari ai vremii: Cristache Ciolac, Nicolae Buică, Lică Ștefănescu sau Fănică 
Luca. Localul era frecventat, printre alții, și de Ion Luca Caragiale, George Enescu, George Ranetti, dar și de 
numeroși străini, îndeosebi francezi și englezi. Tot aici se pare că au fost inventați și celebrii mici. Se spune că 
într-o zi, copleșit de mulțimea mușteriilor, Iordache rămâne fără mațele necesare fabricării vestiților cârnați 
patricieni. În disperare de cauză și dornic să satisfacă exigențele clienților săi, patronul amestecă carnea de 
oaie cu cea de porc, născocind la repezeală niște cârnați mici, fără înveliș, pe care îi aruncă pe grătarul încins. 
Succesul e imediat și de lungă durată. Micii intră în gastronomia românească, iar restaurantul din strada 

Covaci devine unul din punctele de atracție ale 
Bucureștilor.”

În ce privește paternitatea românească a mititeilor, Constantin Bacalbașa (ziarist, memorialist și om politic 
care a trăit între anii 1856 – 1935) ne-a lăsat detaliate referințe în două volume de reală importanță: „Bucureștii 
de altădată” (1871 – 1914) și „Dictatura gastronomică.1501 feluri de mâncări” (1935). Acestora, în anul 2017, 
Dan-Silviu Boerescu, le-a adăugat o valoroasă lucrare, intitulată „Cele mai vechi cârciumi bucureștene și 
clienții lor celebri”, cuprinzând numeroase „docu-drame și mituri urbane (…) însoțite de consemnări din presă”.

Conform altor surse, micii, sub numele de „cârnați 
mici” sau „cârnați mititei” erau o specialitate culinară 
ceva mai veche. Ulysse de Marsillac, ziarist francez 
adoptat de Principate, remarca încă de pe la 1870: 
„Strada care duce de la Gara Filaret la Mitropolie este 
toată plină de grădini restaurante, dar aici ele au un 
aspect foarte special. Mâncarea căutată, care 
reprezintă baza esențială a meselor luate aici, este un 
fel de cârnăcior foarte condimentat care te ajută să 
suporți mai ușor poșirca cu care îl stropești, și pe care îl 
mănânci, aproape întotdeauna, cu o salată de ardei, alt 

Preparat culinar deosebit de popular în bucătăria românilor, micul sau mititelul are o origine controversată, 
părerile privind apariția sa suscitând și în zilele noastre interesante dispute. Produs alimentar ieftin, micul 
românesc este nelipsit de pe grătarul românului la sărbători tradiționale, târguri și picnicuri. Originalitatea 
locală a mititeilor este serios susținută de datele oferite de statistici, potrivit acestora consumul anual de mici în 
România fiind de peste 22 000 de tone, vânzările de mititei produși industrial ridicându-se la 50 de miliarde de 
euro.

Dorin NÃDRÃU
Statele Unite ale Amricii

Legenda mititeilor
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Tot C. Bacalbașa este cel care a consemnat rețeta de pe la 1872-1873 a micilor: „Se ia carne moale de vacă, 
în special de la ceafă cât și din pulpă în cantități egale. Se taie bucăți, se adaugă seu de vacă subțire (adică 
prapor), se taie la fel și se amestecă. La 2 kilograme de carne, se pun 200 de grame seu, se sărează, se 
amestecă bine și se toacă cu mașina, se trece mai întâi printr-o sită mai deasă, apoi printr-o sită mai rară. 
Tocătura o închizi într-o pânză impermeabilă și o așezi în gheață sfărâmată, unde stă cel puțin 5-6 ore. După ce 
ai scos-o din gheață, o pui într-o cratiță și adaugi chimion și ienibahar pisat în cantitate de 30 grame. Apoi, să ai 
un vas cu zeamă de carne și usturoi strecurat, din care să adaugi tocăturii în timpul când o frămânți și se leagă 
bine carnea. Pe urmă, agăți mașinii de tocat o pompă cu care formezi cârnați învârtind de manivela mașinii; cu 
o mână învârtești și cu alta prinzi cârnații, atât de lungi cât dorești. Apoi, îi frigi la grătar la foc iute, grătarul fiind 
încins. În timpul friptului, unge-i cu o pană înmuiată în zeamă de carne. Când s-a umflat, mititelul e gata.” După 
cum se poate constata, Bacalbașa nu pomenește nimic despre bicarbonat, fiind cunoscut că mulți îl consideră 
indispensabil pentru frăgezirea și umflarea zemoasă a micilor pe grătar.

Trebuie menționat că lumea este în unanimitate de acord că mititeii se fac, în mod tradițional, din carne de 
vită în amestec cu carne de oaie, însă deși carnea tocată este relativ ieftină și ușor de preparat, acum mai bine 
de un secol alimentația românului nu excela în privința consumului de carne de vită. Prepararea micilor cu 
acest fel de carne este, fără îndoială, o influență a rețetelor sârbești. Chiar și originea lui Iordache Ionescu (deși 
numele său nu o arată, dar Bacalbașa o spune), aceea de ardelean „care scăpa uneori în ciorbă tarhon în loc 
de leuștean”, ar putea sprijini varianta filiației sârbești de sorginte turcă, știut fiind că după eliberarea sârbilor de 
sub ocupația turcă până la declanșarea Primului Război Mondial, atât Ardealul și Banatul, cât și vechile teritorii 
sârbești au făcut parte din același Imperiu Habsburgic și, ulterior, Austro-Ungar. Astfel s-ar explica și folosirea 
cărnii de vită pe grătarul cârciumii lui Iordache, deși celelalte specialități ale casei nu ieșeau din tipicul 
românesc al acelor timpuri: „cap de porc cu varză, urzici sleite cu usturoi, mâncărică de ardei gras cu ouă, 
pulpă de porc ca la Turda, stufat de văcuță, slănină afumată cu varză sau tocăniță oltenească de purcel.”

Cârciuma lui Iordache a devenit în câteva decenii un reper al gastronomiei românești, astfel că, în 1889, 
„bucătarul său reprezintă România la Expoziția Mondială de la Paris”. În anul 1900, tot bucătarul lui Iordache a 
fost ales să reprezinte Regatul României la Expoziția Mondială de la Paris, de data asta fiind însoțit de taraful 
lui Cristache Ciolac (1870-1927), steaua muzicii lăutărești a momentului. În cadrul ambelor manifestări 
internaționale, „eroul” delegației române a fost micul neaoș care a ajuns să fie de atunci principala marcă 
culinară a României. Peste ani, la Expoziția Mondială din 1939, el a traversat Atlanticul dimpreună cu vocea 
Mariei Tănase, fiind apreciat de publicul american. Un alt celebru ambasador al micului nostru a fost 
Constantin Brâncuși care-l prefera însoțit de mămăliguță și mujdei și stins apoi cu un vin frust. Mari oameni de 
afaceri și fețe simandicoase cu lustru nobiliar care au trecut pragul atelierului său din Montparnasse n-au ratat 
acest ritual gastronomic oficiat de maestru în cunoscutele sale straie de „tarabostes”.

Despre folosirea bicarbonatului, precum și despre „statutul” actual al micului românesc, Dan-Siviu Boerescu 
face precizări de-a dreptul binevenite: „Includerea bicarbonatului (E 500), conservant artificial care nu a fost 
niciodată autorizat pentru a fi utilizat în preparatele de carne, a dus la probleme privind licențierea producerii de 
mititei în Uniunea Europeană în 2013, când Comisia Europeană a adoptat un regulament ce interzicea 
folosirea de aditivi la prelucrarea cărnii tocate. În urma solicitării Asociației Române a Cărnii, Guvernul 
României a inițiat o cerere în fața Comisiei Europene în care a solicitat preluarea acestui preparat în lista 
rețelelor tradiționale, alături de hamburgher și de cârnatul spaniol chorizo. Folosirea bicarbonatului de sodiu a 
fost apoi permisă prin derogare în cazul mititeilor, după ce Regulamentul CE a fost modificat și publicat în 
Jurnalul Oficial al UE în 25 iunie 2014, ceea ce a permis atât producerea sa pe plan local în România fără 
legislație locală separată, precum și exportul lor în celelalte țări ale Uniunii Europene.”

Cu un vădit caracter anecdotic, legenda mai spune că între cele două războaie mondiale, când aparatele de 
zbor nu erau dotate cu mijloacele sofisticate de orientare din zilele noastre, reperul cel mai cert pentru piloți că 
se aflau în apropierea Bucureștilor era fumul alb gros rezultat din producerea mititeilor pe nenumăratele 
grătare care în majoritate funcționau continuu, zi și noapte…

(din volumul „Exerciții de gimnastică a minții”, în curs de apariție)

fel preferat al românilor, care îi dau numele semnificativ de <<ardei iuți>>.” Peste doar câțiva ani, în 1876, un 
ziarist al gazetei „Ghimpele” observă că la grădina lui Eliad de la Obor, închiriată unor cârciumi pe perioada 
Târgului Moșilor, „sub cetina de brad”, se consumau de către țărani și târgoveți „cârnații mititei”, bineînțeles 
asezonați tot cu salată de ardei iuți. Un alt jurnalist de la aceeași revistă, mărturisea că pe strada Covaci se pot 
consuma „mici” (poate prima atestare a denumirii de azi…), „ciorbă de schimbele” (ciorbă de burtă) și „rasol de 
raci”. În opinia cercetătorilor, acel „fel de cârnăcior foarte condimentat” al lui Marssilac, precum și „cârnații 
mititei” sunt același lucru cu micii din zilele noastre, la un moment dat impunându-se de către inițiații cârciumilor 
varianta prescurtată „mici”.
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Mi-am dat seama că oricât de înalte sunt așteptările în acest domeniu, ele vor fi mereu depășite de realitatea 

creativității de acasă, a umorului de o factură aparte, a hazului de necaz. Românul e un expert în râsu'-

plânsu'.

Tocmai când credeam că știu câte ceva despre ce se poate spune în situații ca cele mai sus menționate, am 

primit de la o prietenă, o prețuită și respectată poetesă (al cărei nume nu-l voi menționa!), un scurt mesaj 

intitulat „A crăpa – sau despre bogăția limbii române”, ce m-a impresionat. Conținea exprimări inventive, 

colorate, unele chiar grafice, pictate pe canvasul extraordinar al limbii române care continuă să surprindă prin 

plasticitate, printr-o gândire în același timp ortodoxă și neortodoxă, prin paralele pe care nici o altă limbă nu le 

poate imagina.

Să fie vorba despre o „imunitate” dobândită pe timp de pandemie la terțe suferințe, căci, tot vorba românului, 

oare cine nu are suficientă putere să confrunte problemele altora? Asta până ne vine nouă rândul și atunci 

lucrurile se înțeleg, brusc, altfel, căci: „fiecare moare pentru el singur”. Până atunci însă, românul face haz de 

necaz, cât poate, până poate.

Să fie asta indiferență sau înțelepciune legată de… cine „moare de grija altuia”?

Mai greu de dus mi se pare indiferența exprimată în expresia „mi se rupe”, sau, cum am auzit zilele trecute pe 

cineva: „Mă imunizez la morți… Probabil, nici nu o să mai știu când sunt și eu, mort. Asta înainte de a muri…”

E clar că românului îi pasă. Că râde sau plânge, e mai puțin important, dar îi pasă.

Românul preferă de multe ori să nu stârpească răul din rădăcină, să îl poată lua în răspăr, să poată face haz 

de necaz. Asta, în ciuda tragismului înrădăcinat în mentalul colectiv, clădit pe o istorie de greutăți și nedreptăți, 

care a inspirat, poate, fatalismul ilustrat emblematic și în Miorița.

Cum „nuntă fară lacrimi și înmormântare fară râs nu există”, nu știi când poți da din plâns în râs, de nu mai știi 

dacă e de rău sau de bine.

Vorbind despre cineva care a murit, românul spune că „a dat ortul popii”, „stă la taifas cu îngerii”, sau „e în 

pază, la dreapta lui Dumnezeu”.

Românului nu îi lipsește hazul, iar eu mă tot minunez cât de inovative și surprinzătoare sunt unele expresii, 

cât de bogată e limba noastră în astfel de exprimări, ele fiind uneori chiar șocante.

Milena MUNTEANU
Canada

Râsu'-plânsu'
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Dorin NÃDRÃU
Statele Unite ale Americii

Șmecheria la români

Nu pot fi de acord cu cei care susțin că pentru români „șmecher” este un concept identitar, ajuns de pe stradă 

în sfera politică și în cea academică, aflate, din păcate, de multe ori, într-un proces de suprapunere. Sunt însă 

de partea acelora care cred că, încet, încet, „șmecher” a ajuns să desemneze un aspirant la titlul de maestru al 

supraviețuirii într-un context advers. Prizonier al unui amalgam de norme care reglementează un itinerar 

pentru a-l face accesibil tuturor, șmecherul este cel care se „descurcă”, astfel că „descurcăreț” a ajuns să fie 

sinonim cu „șmecher”.

Cercetând mai serios metamorfozarea șmecherului de la ceea ce era în trecut la exponentul categoriei 

aparte pe care o reprezintă în zilele noastre, câteva trăsături caracteristice ce trădează comportamentul său se 

disting cu precădere. Astfel, șmecherul nu poate exista solitar, nu poate trăi de unul singur. El simte o nevoie 

vitală de a avea un adversar care să-l pună în valoare, fapt care implică o stringentă necesitate de a se pune în 

legătură cu alții, fiind de notorietate că el nu poate fi șmecher decât pe socoteala și în contul altuia, statutul de 

șmecher neputându-se afirma prin performanță izolată. În mod invariabil, șmecherul se raportează 

întotdeauna la fraier, opusul său. Diferențele dintre ei sunt de domeniul evidenței: șmecherul este dominat de 

tupeu, dispreț, sfidare și putere financiară, pe când fraierul este în permanență tăcut, sensibil și retractil. Din 

punct de vedere al instruirii, se constată de cele mai multe ori că liceul șmecherului este barul, iar facultatea, 

cazinoul. În ce privește cultura, a fost sesizată o deosebire pe cât de simplistă, pe atât de adevărată: șmecherul 

vizionează filme, pe când fraierul citește cărți…

Termen cu etimologie controversată (ba că provine din germană, ba că își are originea în turcă), potrivit 

Dicționarului explicativ al limbii române, „șmecher” înseamnă viclean, șiret, hoțoman, pișicher, lăsând la o 

parte regionalismele. Cuvintele „șmecher” și „șmecherie” au apărut ca frecvent folosite şi cu un înțeles stabil în 

limba și literatura română (deseori înmiresmate cu iz moldovenesc, „șmicherie”) încă din cea de-a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea, fiind întâlnite în repetate rânduri în scrierile lui Petre Ispirescu, Ion Creangă și 

Alexandru Vlahuță, la Ion Luca Caragiale purtând numele „Mitic”, personaj întruchipând, fără îndoială, 

trăncăneala și vorbăria goală de conținut. Mai târziu, Nicolae Steinhard cataloghează „șmecherul” astfel: 

„Pentru șmecher, graiul e un ceremonial, o capcană și un rit. În loc de a fi o expresie a realului, gândurilor și 

simțirii, un mijloc de transmitere a cunoștințelor, cugetării și emoției, e mai ales un sistem de minciuni, o rețea 

de capcane și un zgomot de fond”. Merită menționat că cuvântul nu se prea regăsește în traducerile sale în alte 

limbi, fiind considerat intraductibil.

Încercând o analiză a evoluției termenului, respectiv a fenomenului șmecheriei la români, trebuie observat că 

accepția inițială avea un cu totul alt conținut. Șmecherul dispunea de o conotație pozitivă, anume de individ 

dezghețat, greu de înșelat, probând o neîndoielnică abilitate de a evita încurcăturile și de a ieși lesne cu față 

curată din orice belea. Totodată, pentru români, șmecherul era cel care prin viclenie reușea să obțină ceva ce 

altora le era imposibil: ușurința de a scăpa din împrejurări dificile și îndemânarea de a fi avut o bună inspirație, 

adică de a fi fost, la un moment dat, mai isteț decât alții.

Sensurile cuvântului sunt astăzi departe de începuturile sale, migrând înțelesurile, indubitabil, spre 

escrocherie, atitudine sfidătoare și înșelătorie. În ciuda faptului că în cultura noastră șmecherul se bucură de 

prezumția de șăgălnicie și adesea de infantilism și inocență, la o privire mai atentă, el uzând de varii calități 

histrionice (îți stoarce lacrimi de milă, îți zâmbește fermecător) urmărește să obțină avantaje nemeritate. Din 

acest punct de vedere este evident că, înlăturând spoiala de șarm folosită, putem conchide că a lua ceva 

necuvenit tot furt se înseamnă.
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În fine, reputatul gazetar și scriitor Cristian Tudor Popescu, un fin observator al realității românești 

contemporane, caracterizează în termeni pe alocuri caustici statutul șmecherului român astfel: „A fi jmecher 

presupune a înlocui instituțiile cu oamenii. Legile și regulile, cu rețele de relații personale • Jmecherii au vocația 

diagonalei, sunt profesioniștii scurtăturii. Dacă le pui în față un unghi drept, cu regula că trebuie parcurs 

întocmai, în scurtă vreme or să facă potecă pe diagonală. Pe unii îi încearcă și un gust metafizic să respecte 

regulile adresate tuturor • Jmecherul român nu este inteligent în adevăratul sens al cuvântului. El obține bani, 

bunuri, funcții, putere prin fraudă, corupție, trafic de influență, înșelătorie, adică prin călcarea de cele mai multe 

ori grosolană a legilor, ceea ce nu necesită multă inteligență, ci multă ticăloșie • Cum e jmecherul român? E 

prost de jmecher.”

(din volumul „Exerciții de gimnastică a minții”, în curs de apariție)

Cu ani în urmă, scriitorul, jurnalistul și traducătorul Radu Paraschivescu scria următoarele, schițând un mic 

portret al șmecherului: „Jmekerul (sic!) s-a topit în țesutul social, așa că la ora asta îl vezi cam peste tot: la meci, 

în Parlament, la restaurant și la circa financiară, la piscină și la chioșcul din colț. E miștocar fără agendă și 

descurcăreț de meserie. Are vocația contrasensului, voluptatea zgomotului și siguranța celui pentru care 

dilema e un beteșug, iar căzutul pe gânduri un viciu. Cultivă cu stăruință scurtătura sau – după caz – darea de 

buznă. Când e pedestru, îl remarci după felul cum merge: încruntat a sfadă, cu brațele nițel încovoiate în 

buzunar, cu scăfârlia coborâtă între umeri și împodobită de șapca așezată cu cozorocul la spate, vag crăcănat, 

parcă provocând un oponent prezumtiv să-l calce pe umbră. Când e la volan, să te ferească sfântul să ai de-a 

face cu el. Și mai are ceva jmekerul – ceva decisiv, nerostit și ineludabil. E vorba de conștiința jmekeritudinii. 

Jmekerul știe că e jmeker și face tot ce depinde de el ca lucrul ăsta să se vadă. Te ia în cătare și te vrea supus. 

Când dai cu ochii de el, trebuie să te înfiori scurt și să duci mâna (fie și în gând) la cușmă: e limpede că ai nimerit 

pe cineva din superligă. Altminteri, eșafodajul se năruie și nimic nu mai are sens. Nici un jmeker nu circulă prin 

lume altfel decât însoțit de propria reputație.”
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IPOCRIȚII

Cornel UDREA

Oamenii sunt feluriți, ca vîrstă, ocupații, sex (nu e musai să vă dezbrăcați imaginația), unii plăcuți, veseli, 

comunicativi, alții de parcă le lipsește din gestiune sarcofagul lui Ramses, capul în pămînt, o privire-pumnal, 

vreme de ploaie rece.

Disprețul meu profund și trist se îndreaptă împotriva acestui soi de oameni mălăieți, stricați din fabricație, cu 

sufletele ruginite, aproape analfabeți, agresivi, bîrfitori, devoratori de nenorociri.

Vai, el și alții, cum căinează moartea fetei lui Țopescu, chiar să spună că au fost prieteni, nu, dar la moartea lui 

Mitru Fărcaș, a vorbit tare și peste tot, despre ce prieteni buni au fost, cum i-a doinit acesta cu taragotul în 

cerumen, deh, ca între prieteni, și arăta o fotografie, de la o nuntă, unde o sută de oameni s-au tras în chip cu 

Dumitru, iar în ultimul rînd, o jumătate de cap și o ureche, el, prietenul intim!

Ei, bine, gîlma asta cu șoșoni preistorici, și scufie cu moț, imitînd un durex reșapat, comentează moartea fetei 

Cristina, în stilul său murdar, haznalic, crucindu-se expresiv și larg-becalian, la intrarea în scara lui, cu un public 

în capoate ce au cunoscut, prin 1960 și o tinerețe colorată, fără uleiuri stratificate.

„Mă, eu zic ce știu – și aici face cu ochiul, conspirativ-solidar – fata aia a fost otrăvită ulterior, și cîinii, mă 

înțelegi…” și aici se oprește, taie ombilicul frazei și lasă copilul pe marginea drumului.

Locuiesc pe scara a III-a, a unui Titanic locativ, cu 120 de cabine (apartamente), un sat mai mic, biserica ne 

lipsește, dar popi avem, sunt nelipsiți, cînd și cum zice calendarul, iar clopotele-s pe aproape, uşor 

mustrătoare, pentru ușurătatea cu care privim veșnicia cu termen redus, ce ni s-a dat din Cer, pe persoană 

fizică.

Ticălosul acesta este cel care se bucură de necazuri, mănîncă accidente pe pîine, monologhează tăios 

despre violul letal din Caracal, îl doare în patrusprezece părți egale de toate Cristinele destinului bont, el vrea 

mai mult sînge, mai multă bătaie pe străzi, dacă se poate cu victime definitive.

Acolo, stă singur la masă și trage cu urechea, fiindcă asta îi place și asta știe să facă. Dacă ar sta la masă cu 

vecinii, nu ar mai avea niciun farmec!

Ei, bine, pe lîngă duamnele gospodine, atîrnînd cu pieptul pînă la etajul de jos, schimbînd opinii pe care le 

aude tot cartierul, mai trăiește și ipocritul, șobolanul, ciuaua-mioritic, fostul angajat la CUG, unde ducea 

hîrțoage, de la o administrație la alta, băiatul repede, aducătorul de pachete, de la cantină, pentru tov. 

secretarulu' de partid, pensionarul fără vîrstă, care vara trece strada în halat, cu pijamaua pe dedesubt, piciorul 

gol în șlapi, ca să își bea berea la „Mîța chioară".

Unchiul ăstuia a fost, în 1945, unul dintre cei 800 de membri de partid, care, cu ajutor străin și nepăsare 

englezească, ne-a dat pe mîna rușilor, iar tot prăpăditul bețiv, nespălat și puturos a primit un rînd de geamuri și 

un morman de pietre, cu care să le spargă și să îi înfricoșeze pe locatari.
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Dr. Rosemarie HAINEª

• un dublu discurs oficial,

Deja lumea s-a schimbat și tendințele de reconfigurare globală pot fi percepute. Zbaterea pentru întoarcerea 
la „normalitate” capătă accente dramatice.

E adevărat, civilizațiile s-au succedat ciclic, evoluția este un proces firesc și necesar, numai că în lumea în 
care trăim însuși sensul cuvântului „evoluție” a luat o altă întorsătură. Evoluția răsturnată, logica răsturnată, 
psihologia răsturnată par să fie coordonatele „lumii noi”.

În psihiatrie există o afecțiune în care bolnavul psihic își șochează privitorul prin gesturi și comportamente 
alienate, în mod intenționat, fapt ce-i procură o satisfacție morbidă. Este ceea ce trăim. Este ceea ce ni se 
întâmplă. Suntem încremeniți în fața întorsăturii pe care a luat-o, peste noapte, democrația neoliberală. Criza 
spirituală profundă a omenirii face ca societatea umană să se îndrepte în jos, să se scufunde în hăul răului.

• o agresiune fără precedent asupra umanului, în general,
• o satisfacție, aproape sadică, de a cultiva suferința,

Dar ce prefigurează re-setarea? Deocamdată, nu se vede decât vârful aisbergului:

• transformarea științei într-o nouă religie,

• o sărăcire a societăților, pe măsură ce înaintăm în timp,
• o privare de elementare drepturi cetățenești,

Marea resetare, despre care se vorbea în șoaptă în primăvara lui 2020, se desfășoară acum. Devine, pe zi ce 
trece, realitate. Numai cine nu vrea, nu vede.

• economii spulberate,
• sisteme financiare care de abia mai supraviețuiesc,
• o piață a muncii dinamitată,
• punerea în paranteze a ideologiilor și a religiilor,
• un capitalism neoliberal promovat până mai ieri, gongoric, aruncat la coș,

Interesantă este teoria statului mondial a sociologului american Immanuel Wallerstein, teoria stratificării 
mondiale a societăților de pe planetă în centre, semiperiferii și periferii. Motorul noului imperialism potrivit 

• identități naționale într-un proces de diluare,

O lume, o civilizație pare că trebuie demolată din rădăcini, cu orice preț, pentru a-i lua locul o alta. Pentru a 
rezolva problema, nu este nevoie decât de o armă biologică, orchestrată cu măiestrie de inițiatori și de 
executanți, deopotrivă. C19 are și o funcție programatică.

Dar ce punem în loc? Acesta este testul final al omenirii. Cum va putea individul uman să-și dezvolte, pe mai 
departe, propriul potențial? Unii pot să spună: dacă nu ai nimic, nu ai nimic de pierdut, dacă nu ai niciun viitor, 
atunci nu-ți fă griji pentru prezent. Care va fi ideologia viitorului? Conexiuni pe bandă largă pe internet, rețele de 
telefonie wireless (XG), spații de lucru virtuale, producție nanomoleculară, numerar digital, date referitoare la 
ADN-ul genomic, producție virtuală, lanțuri de aprovizionare virtuale ș.a.

• supremația tehnologiei.

Să încercăm câteva explicații!
De fapt, la o privire mai atentă, ne confruntăm cu un neo-neoimperialism (cf. prof. Ilie Bădescu, sociolog) în 

care sărăcia și inegalitatea sunt condiții pentru dominație, supunere și influență, o dată între națiuni, iar a doua 
oară în interiorul națiunilor, între guvernanți și guvernați.

• clătinarea sistemelor culturale, a învățământului, a artei,

Cazul României, cum e și firesc, este unul particular. Stafia dictaturii totalitare, care bântuie în lume, găsește 
în România un teren propice, din mai multe puncte de vedere. Sărăcia, minciuna, corupția alcătuiesc fundalul 
pe care se desfășoară viața cotidiană. Cuvintele de ordine: Destructurare, Dezinformare, Dezumanizare. Pas 
cu pas.

• o re-configurare geopolitică, de pe poziții de forță,

SEMANTICA 
TIMPULUI PREZENT
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aceleiași teorii ar fi nu statul, ci megacorporația mondială. Cu alte cuvinte, stratificarea mondială s-ar baza pe 
distribuirea inegalitară a bogăției și a puterii la scară mondială. Motorul unei noi civilizații ar fi tehnologia 
capitalistă, care devine astfel și un instrument de expansiune. Din punct de vedere economic, s-ar naște un 
imperiu mondial.

Stilul de viață în periferie imită stilul de viață din metropolă și generează politicianism și subcultură. De fapt, 
avem de-a face cu un colonialism postmodern.

Subdezvoltarea periferiilor duce la dezvoltarea centrului, a metropolei. Relațiile cu metropola sărăcesc 
periferia de resurse, de mână de lucru și provoacă exodul creierelor. Periferia devine piață de desfacere, lipsită 
și de tehnologia care este subdezvoltată, pentru că este blocată din exterior.

Repatrierea profiturilor sărăcește și mai mult periferia, care intră în jocul împrumuturilor, acel cerc vicios al 
strangulării: incapacități de plată și noi împrumuturi.

Concluzia. Astăzi, trăim un neo-neoimperialism neomarxist: obediență față de centru, spațiu mental 
controlat, antiteism, anticreștinism, anularea categoriilor de gen, monopol decizional, control virtual prin 
platforme online, bloguri, site-uri și alte rețele.

Ruptura dintre cei selectați ca elită și corpurile organice ale societăților de la periferie este profundă, 
conducătorii sunt detașați de cultura popoarelor, de credințele lor. Anomia socială este consecința, în acest 
context, a unui stil de conducere demagogic, așa-zisele elite transformându-se într-o cleptocrație-guvernare 
bazată pe corupție și obediență față de centru.

(29 Martie 2021)

Ținta prioritară: ștergerea hărților mentale sau a softului mental anterior, cum ar spune și Hofstede, și re-
construcția „noului mental” al lumii noi.

Totul se petrece prin revoluții care aduc o formă de dominare regională, apoi mondială și prin reforme care 
nu țin seama de tradiții, culturi, popoare. Supremația asupra unor spații de către metropolă se face și prin 
propagarea unor curente culturale și ideologice, care ocupă spațiul mental la scară globală.

Fundamentul acestui neo-neoimperialism este banul, puterea marilor corporații, ideologii dominante cum e 
cea a neoliberalismului, axat pe teoria eficienței piețelor libere.

Într-o astfel de societate, legătura socială între indivizi nu mai există, separarea, lipsa sensibilității, 
indiferența, fiind condiții de subordonare față de ban și față de centrul atotputernic. Președinții și guvernele din 
aceste state periferice sunt total obedienți față de metropolă, față de cei puternici, față de funcționarii sau marii 
finanțatori ai marilor corporații. Pentru a fi stăpâni pe situație, președinții și guvernele acestor state subalterne 
ar trebui să fie caractere puternice, să aibă înțelepciune diplomatică și energie creatoare. Nu este cazul 
României.

Ceea ce este sfidător și cinic este faptul că neo-neoimperialismul are la îndemână un instrument perfid, și 
anume, terorizarea minții.

Lupta insidioasă împotriva simbolurilor creștine este un exemplu. Războiul împotriva pământului este dus și 
împotriva cerului, a lui Dumnezeu (cf. i. Bădescu).

Iată ce spunea Herman Goring, locotenentul lui Adolf Hitler, când a depus mărturie la Curtea de Apel de la 
Nurenberg, fiind întrebat cum a făcut ca poporul german să accepte ceea ce s-a întâmplat; el a răspuns: „A fost 
foarte ușor, nu are nicio legătură cu nazismul, are legătură cu natura umană. O poți face într-un regim nazist, 
socialist, comunist, într-o monarhie și chiar într-o democrație. Singurul lucru care trebuie făcut pentru a înrobi 
oamenii, este să-i sperii.”

Teroarea, ca instrument de guvernare, este ceea ce caracterizează metropola, instrument preluat de 
„elitele” naționale.

Lumea postmodernă nu mai crede în nimic, iar individul trebuie să se încredințeze doar autorității raționale, 
să renunțe la tradiții, credințe, sentimente, memoria colectivă, la propriii eroi, sfinți, la marile figuri ale 
spiritualității unui popor. Triumful contraculturii.

Acum se duce războiul pentru cucerirea minților.
Codurile sociale vechi trebuie de-construite, demolate: creștinism, familie, practici, obiceiuri fixate prin 

tradiție. Imoralitatea devine o expresie a libertății, raportarea la Dumnezeu nu există.
Noua ideologie este antinațională, anticulturală, antireligioasă sau, mai bine zis, a-națională, a-culturală, a-

teistă. Selecția socială a elitelor se face nu în funcție de capabilitate, ci în funcție de apartenență la această 
nouă ideologie. Mediocritatea ia locul meritocrației.

Dincolo de imperativele economice ale neo-neoimperialismului există asaltul asupra culturii matriciale a 
națiunilor periferice. De altfel, omenirea este amenințată, astăzi, de mai multe dezastre pe care ea însăși le-a 
provocat, printre care dezastrul cultural.

Conceptul de corectitudine politică traduce o nouă codificare a limbajului și în numele ei se construiesc 
politici antinaționale. Lupta se duce pentru schimbarea reperelor spirituale ale societăților.
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Privitor ca la teatru

Ce din moartea ei se naşte
Pentru masca fericirii,

Înspre clipa ce se schimbă

Viitorul şi trecutul

Şi-nţelegi din a lor artă
Tu în colţ petreci în tine

Ce e rău şi ce e bine.

Vede-n capăt începutul

Şi de plânge, de se ceartă,
Totuşi tu ghici-vei chipu-i,

Joace unul şi pe patru,

Toate-s vechi şi nouă toate.
Pentru cine o cunoaşte

Recea cumpăn-a gândirii

Şi o clipă ţine poate;

Tu în lume să te-nchipui:

Vreme trece, vreme vine.
Când cu zgomote deşarte

Regăsindu-te pe tine,
Tu aşează-te deoparte,

Şi ar sta să le asculte?…

Nici încline a ei limbă

Te întreabă şi socoate.

În prezent le-avem pe toate,
Tot ce-a fost ori o să fie

Dar de-a lor zădărnicie

Cine ştie să le-nveţe;

Sunt a filei două feţe,

Cine ţine toate minte
În auz ne sună multe,

Tu rămâi la toate rece.

Ce e val ca valul trece;

Multe trec pe dinainte,

Tu te-ntreabă şi socoate;
Ce e rău şi ce e bine

Toate-s vechi şi nouă toate;
Vreme trece, vreme vine,

Nu spera şi nu ai teamă,

De te-ndeamnă, de te cheamă,

Tu pe-alături te strecoară,
Nu băga nici chiar de seamă,
Din cărarea ta afară
De te-ndeamnă, de te cheamă.

Cu un cântec de sirenă,

Ce e val, ca valul trece.

Lumea-ntinde lucii mreje;
Ca să schimbe-actorii-n scenă,

Vreme trece, vreme vine.
Toate-s vechi şi nouă toate:
Ce e rău şi ce e bine;
Te întreabă şi socoate
Nu spera şi nu ai teamă;
Ce e val, ca valul trece,
De te-ndeamnă, de te cheamă;
Tu rămâi la toate rece,

Treacă-n lume cine-o trece;
Zică toţi ce vor să zică,
Dacă ştii a lor măsură;
Ce mai vrei cu-a tale sfaturi,

Ca să nu-ndrăgeşti nimică,

De hulesc, să taci din gură;

Tu rămâi la toate rece.

Nu spera şi nu ai teamă.
Amăgit atât de-adese
Alte guri, aceeaşi gamă,

Lumea-i veselă şi tristă;
Şi de mii de ani încoace

Alte măşti, aceeaşi piesă,

La izbândă făcând punte,
Te-or întrece nătărăii,

De te-ating, să feri în laturi,

Se supun câte există,

Te momeşte în vârteje;

Nu te prinde lor tovarăş:

Teamă n-ai, căta-vor iarăşi
De ai fi cu stea în frunte;

Nu spera când vezi mişeii

Între dânşii să se plece,

Căci aceloraşi mijloace

Glossă 
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„Nu preţuiesc o carte decât prin tulburarea, prin otrava pe care-o toarnă în mine.”

Emil Cioran, aristocratul îndoielii 
„A scrie este un act disperat de salvare” – reținând acest citat 

din vasta operă filozofică și de eseist a lui Emil Cioran, m-am 
întrebat, total nedumerit, dacă „orice carte tipărită este o 
sinucidere”, după cum afirma același „aristocrat al îndoielii”… 
Mai mult ca sigur, fiindcă între paginile ei îți înmormântezi o 
parte din ființă, din viul tău ca muritor. O sinucidere lentă, 
progresivă, nu cu cianură, ci cu cerneală, în doze din ce în ce 
mai mari. La autopsie, criticii legiști vor descoperi în exces urme 
de sensibilitate și o inimă sfâșiată de trăiri esențiale. Analizele 
de laborator vor releva prezența unor substanțe interzise 
oamenilor de rând – inspirație, har, fantezie, nebunie – și, de 
aceea, concluzia va fi seacă: „Decesul a survenit din cauza 
supradozei de cuvinte și idei stupefiante, în amestec letal cu 
celuloza ingerată cu stiloul.”

Obsesiile de orice fel, în mod special obsesia absolutului, 
complexele celui ce așează viața în turnul de fildeș, prețuind-o 
doar ca expresie a exilului metafizic al omului se repetă – e 
adevărat, cu multă eleganță și în mod ciclic în opera lui Emil 
Cioran – tocmai fiindcă anumite teme vor fi reluate, 
reinterpretate și transformate în arhetipuri umane, exacerbate 
de senzații și trăiri fascinante… Însă mobilitatea spiritului este 
aşa de mare şi imprevizibilă, încât ea trece fermecător dintr-o 
contradicţie în alta şi de la un paradox strălucitor la altul, care îl 
întoarce și-l contrazice pe cel dinainte. „Cum să prinzi într-un 

desen reprezentativ, verosimil, valurile acestei mări agitate mereu de furtuni văzute şi, mai ales, de furtuni 
nevăzute, căci se produc în adâncuri” – desenează Eugen Simion, în aqua forte, cerul înorat al sufletului lui 
Emil Cioran… „Criticului literar nu-i rămâne decât să cerceteze însemnările moralistului şi, ghicind ceea ce 
este esenţial în ele, să sporească numărul schiţelor de portret… Mai precis să dea nedesăvârşirilor lui Cioran o 
ordine şi o verosimilitate. Cât de cât… Metafora lui Eugen Simion este, în mai multe sensuri, sugestivă. Ca şi 
lectura cărţilor lui Cioran, cea a eseului său te trece prin multe ape, prin multe stări şi te face să trăieşti 
sentimente dintre cele mai diverse şi mai contradictorii”… Eugen Simion le-a prins într-un desen cât se poate 
de reprezentativ şi de verosimil.

„Oamenii se împart în două categorii: cei care caută sensul vieții,

„Dacă ar fi cu putință să ne privim cu ochii celorlalți, am dispărea pe loc.”

„O inimă fără muzică este ca o frumuseţe fără melancolie.”

fără să-l găsească, și cei care l-au găsit fără să-l caute.”

„Singurătatea fără Dumnezeu este nebunie curată.”

„Nu există decât o ratare: aceea de a nu mai fi copil.”
„Era deasupra tuturor și nu participase la nimic: uitase pur și simplu să trăiască.”

Eugen DUMITRU

110 ani de la naºterea lui 

Emil Cioran…
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Oricât de mult ne-ar surprinde şi ne-ar violenta negativismul autorului „Schimbării la faţă” pe noi românii, nu 

ar trebui să ne fie ruşine să-l confirmăm într-o bună parte din negările şi învinuirile sale. Oare nu suntem obligaţi 
moralmente să fim oneşti şi să ne întrebăm dacă nu cumva merităm criticile acestui „expert al decăderii”? În 
lucrarea sa, care abordează mitologia nedesăvârşirilor lui Cioran, Eugen Simion documentează şi nuanţează 
cu fineţe la fiecare pas, abordând nu o dată un stil interogativ şi, contaminat parcă de spiritul cioranian, un stil al 
îndoielii care revelă şi invită la reflecţie. Căci criticul îşi propune şi reuşeşte să demonstreze că Emil Cioran e 
mai mult decât „paradoxalul, atipicul, surprinzătorul, contradictoriul care nu-şi recunoaşte alt merit decât acela 
de a fi profesor de îndoială, un erudit al suspiciunii, în fine, un specialist în apocalipsuri, cum ne spune de multe 
ori!”

Eugen Simion contextualizează şi analizează sine ira et studio scrierile tânărului Cioran, cele româneşti, 
însumând 3000 de pagini în ediţia „Opere fundamentale”, publicate de Marin Diaconu la Fundaţia Naţională 
pentru Ştiinţă şi Artă, în 2012. Criticul întreprinde o lectură în paralel a paginilor rămase în manuscris şi a 
articolelor de până în 1934, anul când apare „Pe culmile disperării”, carte „ce a scandalizat lumea intelectuală 
românească”. Consideră că e fundamental a-l citi pe tânărul Cioran, cu atât mai mult cu cât acesta a mărturisit 
că „tot ce ştie la 60 de ani, ştia deja la 20 de ani”, ce a urmat de-a lungul a patru decenii neînsemnând „decât un 
lung exerciţiu de verificare”. Negativismul tânărului Cioran e de natură să şocheze şi să scandalizeze, căci nici 
un alt român nu i-a contestat pe români aşa cum a făcut-o el. Impresia e că nimic nu-l satisface, din contră, îl 
revoltă şi îl aruncă într-o profundă criză morală. Este extrem de critic inclusiv cu Ardealul său, care „n-a produs 
după război aproape nimic în cultură”… Ce să mai vorbim de realitatea de dincoace de munţi! Ajuns la 
Bucureşti, ca student, este – observă Eugen Simion – dezamăgit de lumea lui Mitică, plină de proşti şi de 
escroci. Suntem, crede el cu mâhnire, „un popor resemnat şi inert în istorie”, nu există un mesianism 
românesc, cultura română este o cultură minoră, „de cârpeală”, adamică, iar România este o ţară fără noroc şi 
fără istorie, destinul ei fiind unul al eşecului. Detestă „fatalismul balcanic” şi deplânge „blestemul balcanic”. Ca 
toţi din generaţia sa, „generaţia tragică”, generaţia existenţialismului românesc, cum o defineşte Eugen 
Simion, detestă ironia caragialescă. Deplânge, în fine, mioritismul: „Învinuiesc această ţară de a nu fi putut să 
depăşească un scepticism vulgar şi de a fi receptat totul cu o resemnare imbecilă, cu o pasivitate inconştientă, 
de a nu fi avut curajul absurd al unei eroice afirmări…”

Tocmai de aceea, temele mari ce străbat opera sa se referă la: contingența ființei umane, păcatul originar, 
sensul tragic al istoriei, sfârșitul civilizației, amenințarea Răului, refuzul consolidării prin credință, viața ca 
expresie a exilului metafizic al omului, etc. Emil Cioran a fost, totodată, un gânditor pasionat de istorie, pe care 
o cunoștea bine din vastele sale lecturi și mai ales din autorii și memorialiștii perioadelor de decadență, de unde 
reflecțiile marcat gnostice și antimoderniste, oarecum în linia spengleriană, (Oswald Spengler: „Declinul 
Occidentului”) asupra destinului omului și civilizației. Atâta vreme cât a păstrat legătura cu originile și nu s-a 
înstrăinat de sine, omul a rezistat. Astăzi, el este pe cale să se distrugă prin obiectivare de sine, producție și 
reproducție irepresibilă, exces de autoanaliză, de transparență și prin triumful artificialului. 

Dincolo de duritatea tuşelor întunecate, nu putem să nu fim tulburaţi, mai ales azi, de propoziţiile „uluitoare” 
ale gânditorului care are, cu adevărat, „geniul conciziei”… Sigur, este aici şi un subtil mecanism psihologic: 
propozițiile sale „uluitoare” poartă amprenta unei mari autorităţi intelectuale şi scriitoriceşti. Spuse sau scrise 
de vreun demitizator de azi, cel puţin unele dintre ele ar provoca un zâmbet condescendent: vorbeşte şi el 
acolo, că aşa-i la modă, o modă, e drept, nefericită! Formulată memorabil, aforistic, de Cioran, orice idee, oricât 
de extravagantă, se poziționează cu totul altfel în mintea şi în sufletul cititorului, incitant, chiar dacă scandalos. 
Exerciţiile de negaţie din scrierile de tinereţe ale lui Cioran – atrage luarea aminte autorul eseului ce ne 
prilejuieşte aceste însemnări – vor continua în cărţile filosofului, la maturitate, dar şi la senectute. Referitor la 
„Schimbarea la faţă”, Eugen Simion constată că „lasă o impresie stranie. Niciodată în cultura română nu s-a 
spus ceva mai rău despre răul românesc”. Şi asta, după ce în „Pe culmile disperării”, publicată când autorul 
avea doar 23 de ani, în 41 de fragmente, sunt întoarse pe dos toate „ideile primite, toate adevărurile acceptate 
ca adevăruri”, carte pe care Eugen Simion o consideră ca fiind „jurnalul unei crize morale”. Dar s-ar putea 
spune, cred, că toate cele 15 cărţi ale lui Cioran „scrise în chip strălucit în două limbi” (în română și în franceză) 
compun un insolit jurnal al unei crize morale. Mai rămâne ceva de admirat sau măcar de luat în seamă privind 
cultura „de cârpeală” a unui popor fără istorie, cum zice cel ce se compară cu un Iov valah?! Da, şi încă ceva 
foarte important. De pildă, chiar limba pe care a părăsit-o şi pe care o consideră a fi cea mai mare creaţie a 
poporului român, o limbă a cărei poeticitate este superioară celei a limbii franceze. Apoi, Eminescu, singurul 
român pe care Cioran nu-l neagă, fiindcă el „depăşeşte prin talentul şi filosofia sa lipsa de profunzime şi 
grandoare, în fine, orizontalitatea românească…” Reciteşte Rugăciunea unui dac – „un imn al neantizării… 
unul dintre cele mai disperate poeme din toate literaturile”, în care se regăseşte. Reciteşte Luceafărul care „nu 



Eugen Simion defineşte admirabil sentimentul de ură iubitoare, pe care îl trăieşte şi îl exprimă în atâtea 
moduri Emil Cioran faţă de România şi de români. Şi chiar faţă de ţăranul român, pe care îl neagă în scrierele 
de tinereţe şi nu numai, dar căruia – remarcă Eugen Simion – îi dă dreptate până la urmă „în fatalismul şi 
scepticismul lui fundamental”. Uneori, observă criticul, Cioran devine de-a dreptul liric: când evocă, bunăoară, 
anii copilăriei şi paradisul pierdut din zona Răşinarilor vorbeşte precum Creangă. Deşi, observă Eugen Simion 
într-un alt context, spiritul lui Cioran se situează la polul opus celui al genialului humuleştean.

Și, în sfârșit, Emil Cioran nu poate fi înţeles, cât de cât, vorba lui Eugen Simion, în afara corespondenţei sale. 
Şi nu numai pentru că el este „unul dintre marii epistolieri ai epocii”, cum subliniază autorul eseului despre 
Cioran, o „mitologie a nedesăvârşirilor”. Apoi, să nu uităm, Cioran însuşi proclamă că adevărul despre un autor 
îl afli mai curând din corespondenţă, decât din operă. Prin urmare, în cazul său, se impune cu atât mai mult 
comparaţia între discursul privat din scrisori şi discursul public din operă – cum procedează Eugen Simion – şi 
asta nu numai referitor la „fantasma ţării, filozoful îndoielii o invocă mai totdeauna, cu un sentiment de ură-
iubitoare”. Prin urmare, vom descoperi în corespondenţa cu fratele, confidentul cel mai apropiat, dar şi cu 
colegii de generaţie din ţară „un alt Cioran, altul decât acela pe care îl ştim din scrierile publice. Un Cioran 
nebănuit: grijuliu, ca un ţăran foarte legat de familie, săritor, sfătos, iritat când primeşte veşti despre 
neseriozitatea generaţiei tinere, în fine, un Cioran plin de afecţiune când este vorba de părinţi, de fratele şi de 
sora lui”. Cel care scrisese atât de radical despre destinul nostru minor şi ruşinea de a fi român, despre 
blestemul şi fatalismul balcanic de care suntem marcaţi fără scăpare, îi mărturiseşte tulburător lui Constantin 
Noica într-o misivă din 1970, citată de Eugen Simion: „Cumpănind bine lucrurile, dintre noi tu eşti singurul care 
ai făcut cea mai bună alegere. Nu te poţi împlini decât aproape de originile tale; drept că o astfel de statornicie a 
cerut sacrificii, pe care nu ai de ce să le regreţi acum, din moment ce ele erau, pe cât se pare, înscrise de la bun 
început în destinul tău, şi care până la urmă s-au dovedit fertile. Nu ştiu dacă la tine e vorba de preştiinţă sau de 
instinct – cert e că tu ai înţeles dintotdeauna ceea ce mie mi s-a părut o extravaganţă sau chiar o nebunie. că a fi 
nu e cu putinţă decât înăuntrul propriei tale etnii”… Şi în scrisori, Cioran îşi exprimă admiraţia sans rivages şi, 
aş spune recunoştinţa, pentru Eminescu, face apologia limbii române pe care a părăsit-o, identifică paradisul 
copilăriei cu ţara natală „loc de refugiu imaginar”, dar într-un spaţiu cât se poate de concret, de real „cuprins 

Şi aceste „Opere fundamentale”, precum şi multe alte cărți ale lui Eugen Simion, confirmă încă o dată 
postulatul călinescian, potrivit căruia critica este arta citatului. Cu deosebire atunci când subiectul este Cioran. 
Avea dreptate Michel Tournier, când constata, nu fără o fină ironie invidioasă, că Emil Cioran „oferă citate 
pentru orice situaţie”, adăugând că „nu mai poţi deschide o carte recentă, fie că e vreun roman, o culegere de 
versuri sau un eseu, fără să dai peste o frază de-a lui Cioran”. Ceea ce, în treacăt fie zis, spune mult despre 
posteritatea moralistului, „artist al oximoronului şi paradoxului”, a ultimului European, cu majusculă, cum a mai 
fost caracterizat, „adorat şi contestat cu aceeaşi fervoare”, îndeosebi în Franţa. O posteritate care, atât cât se 
poate aprecia, pare să le depăşească net pe cele ale confraților săi, Eliade şi Eugen Ionescu, pentru a ne referi 
la strălucita triadă des invocată. Eugen Simion argumentează citând copios, dar niciodată mai mult sau mai 
puţin decât trebuie şi întotdeauna când trebuie pentru a trage încă o linie la portretul eroului său. Iată doar 
câteva dintr-o multitudine de exemple: Cioran este „un sceptic corupt de limbajul său nemaipomenit… El poate 
spune orice: nu-l crezi, dar îţi place. Scrie, uneori, enormităţi în ordine morală, dar propoziţiile lui sunt 
memorabile”. Admirator al lui Friedrich Nietzsche, filosoful care a fundamentat postmodernitatea, Emil Cioran 
este „un modern antimodern care anunţă, încă din anii '30, fără să-şi dea seama, spiritul postmodernităţii”. Dar 
şi un Cioran cunoscut direct de critic: „ca filosoful cel mai nihilist din secolul al XX-lea, dar în care trăieşte un om 
delicat şi nostalgic, un suflet, pot spune, chiar liric”.

Cât de paradoxal este şi destinul operei acestui artist al paradoxului! Ca şi colegul său de generație, 
Constantin Noica, considera critica literară o profesiune fără substanţă, pentru că nu are concepte. Și totuși, în 
Franţa este revendicat nu de filosofi, ci de criticii literari, ca un mare scriitor şi stilist al limbii franceze, comparat 
în ţara şi în limba lui Voltaire cu însuşi Voltaire, şi nu de oricine, ci de Jean d'Ormesson („aux antipodes d' un 
Voltaire, Cioran écrit aussi bien que lui…”), iar în opinia temutului critic Angello Rinaldi (L'Express): „Cel mai 
mare scriitor al Franţei de azi este românul Emil Cioran”. Evident, nu numai în Franţa, ci şi în România a fost şi 
este revendicat de critica literară. Cartea lui Eugen Simion e o strălucită dovadă. Critica s-a răzbunat pe 
contestatarul ei!

are pereche în toată literatura franceză (destul de săracă, de altminteri…) Ce limbă avem! Nu cunosc alta mai 
poetică. Din păcate e intraductibilă” – scria Cioran într-o epistolă din 1974. Dar „îţi vine câteodată să spui că ai 
noştri compatrioţi nu sunt demni de limba ce o vorbesc”, amintind o replică a lui Nichita Stănescu, care, întrebat 
odată la Iaşi, la Casa Pogor, ce crede c-ar spune Eminescu, dacă ar veni acum printre noi, poetul Necuvintelor 
a răspuns ghilotinant: „Ar spune: daţi-mi limba înapoi!” 
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între Răşinari, Sibiu, Şanta, Coasta Boacii”. În martie 1967 îi scria fratelui Aurel: „Îţi mulţumesc pentru ilustrata 
cu Păltinişul. N-am fost niciodată acolo, iarna. Este unul dintre locurile din ţară pe care aş vrea să le revăd 
cândva. Şi mai ales Şanta! Ar trebui cumpărată casa aceea, aşa părăsită şi pustiită cum e. Mi-aş putea sfârşi 
zilele acolo. Un refugiu ideal. Mă gândesc la Traian, ciobanul de la stâna unde mergeam după brânză. Cel din 
urmă cioban îmi pare azi de preferat oricărui intelectual parizian. Iată la ce concluzii ajungi în Occident”. Un 
Occident în criză, decăzut, cum reiese şi din corespondenţa cu austriacul Wolfgang Kraus (1924-1998), autor 
de studii filosofice, editor, organizator de prestigioase instituţii culturale europene. Este vorba de corpusul ce 
cuprinde 158 de scrisori ale lui Cioran plus două ale Simonei Boué, toate trimise lui Kraus, precum şi cinci ale 
acestuia către Cioran şi care a fost descoperit la Biblioteca Naţională din Viena de George Guţu şi publicat la 
Humanitas în traducerea sa: „Scrisori către Wolfgang Kraus (1971-1990)”. Într-una din epistole, Cioran scrie: 
„Nu există salvare pentru civilizaţia care nu mai crede în ea însăşi. Îmi îngăduiţi să fac o profeţie? Peste 
cincizeci de ani, Notre Dame va fi o moschee”. Scrisoarea este datată: 1 ianuarie 1987. Peste doi ani, în 
fatidicul 1989, diagnosticul său e şi mai sever: „Creştinismul este completamente gol pe dinăuntru”.

Corespondenţa lui Cioran e străbătută de ceea ce aş numi o jovialitate gravă care îl face pe filosoful 
deşertăciunii lumii mai uman. Este mereu preocupat de beteşugurile trupeşti şi, desigur, de binefacerile sau de 
ineficacitatea vreunui medicament, îşi priveşte cărţile, destinul lor, cu senină detaşare şi cu scepticismul celui 
care ştie că până la urmă totul este zadarnic, efemer şi că nimic nu e mai relativ decât eternitatea, refuză premii 
prestigioase şi cu mare vizibilitate în valoare de zeci de mii de dolari şi sute de mii de franci sau şilingi, citeşte 
mult („cititul e marele meu viciu”), scrie puţin („Neajunsul de a fi om, zice el într-o scrisoare, nu trebuie amplificat 
de grafomanie”), călătoreşte împreună cu Simone, dar nu într-atât încât să nu aibă mereu nostalgia unor ţări şi 
oraşe pe care nu le-a văzut încă sau pe care nu le va vedea niciodată, este îngrijorat de situaţia sa locativă, 
primeşte musafiri, de obicei nedoriţi, din România, care îi ocupă timpul şi îl agasează, îşi face zilnic obişnuita 
plimbare în „foarte frumoasa” Jardin de Luxemburg, tânjind după linişte şi singurătate, pe care însă nici într-un 
asemenea cadru nu le poate afla pe deplin „căci sunt nevoit să întâlnesc în fiecare zi pe cineva, ceea ce face 
parte din comedia pariziană. („Marea eroare a vieţii mele a fost aceea că am ales Parisul ca primul meu acasă, 
o viaţă fără zăpadă, fără puritate exterioară şi, ceea ce este şi mai rău, fără singurătate. E adevărat că aici eşti 
însingurat, dar niciodată singur”), nu agreează ceremoniile, festivităţile de orice fel, nu-i place să ţină 
conferinţe, nefiind un vorbitor şi temându-se de ridicol. La 1 noiembrie 1982, îi scria prietenului austriac, 
Wolfgang Kraus: „Acum câteva săptămâni am fost la Köln, nu pentru a ţine o conferinţă – nu sunt capabil de 
aşa ceva – ci pentru a purta o discuţie la Centrul European (predare de limbi străine). Mi s-au pus întrebări 
referitoare la… concepţia mea despre lume, iar o prietenă – (noi credem că e vorba de muza sa, Friedgard 
Thoma, cu care Cioran tocmai trăia o idilă) – care are o voce fermecătoare, a citit aforisme tenebroase. Am avut 
sentimentul că sunt autorul unor inscripţii funerare”. În fine, scepticul şi aristocratul îndoielii basculează între 
sentimentul ratării şi o discretă satisfacţie a împlinirii („Nu mă pot converti la nimic, şi totuşi nu-mi consider viaţa 
un eşec”).

Emil Cioran este un caz în literatură. Un mare creator în sfera filosofiei morale, un creator de limbaj. Într-un 
fel, el este urmașul, la distanță de mai bine de două milenii, a lui Socrate, cel ce „știa că nu știe nimic”, care s-a 
făcut vinovat de crima de a nu recunoaște zeii recunoscuți de cetate și de a introduce divinități noi, doar că 
Cioran, „necredinciosul-credincios (potrivit formulei folosite, altădată, de Pascal despre Montaigne) îl neagă 
pe Dumnezeu, dar caută în fiecare zi argumentele pentru negația sa. Semn că argumentele contra religiei nu 
sunt sigure și că fiul preotului ortodox Cioran din Rășinari n-a reușit să-și justifice necredința lui și nici să se 
lepede definitiv de Dumnezeu.
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22.04.1894 – 14.05.1957

Şi opuscule

Cu pagini încărcate de calcule subtile

Ideea

Pergamente şi colecţii vechi nepreţuite

Sunt pline

De tomuri grele

Legate-n marochine,

Mii şi milioane de idei,

Ierarhic subt capitole şi titluri

În zeci de mii de tomuri, anexe

În care zac orânduite

Dar în ele

Nu sunt decât cadavre de idei,

De cercuri seci, de semne

– Arabescuri –

Ca mici desemne

Şi magice majuscule.

Bibliotecile cu rafturi şi zăbrele

Ideile, în prăfuite cărţi.

Ca specii rare

Sălbatecii codri în ierbare,

Pământul necuprins, în petece de hărţi,

Zadarnic încercând să urce-n goluri.

Şi-acuma toate poartă cifre

În tomuri sigilate-n marochine;

Iar poezia lor,

Astmatice avânturi de simboluri

E doar gândire veşted conservată

Şi-nchisă subt formule şi subt chei.

Şi litere latine

Insectele-n vitrină,

Uscară

Căci scrisul tot

Cu ochelarii petrecuţi după urechi,

Bătrânii în halaturi vechi,
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Eu am văzut idei.

Dar eu,

Zigzagul de argint al fulgerului viu.

Întâia oara, brusc, fără să ştiu,

De dincolo de lucruri am văzut ideea,

Cum vezi, când se despică norii grei

Şi negri

Şi de atunci

– Neliniştit de depărtarea suavă şi adâncă

De toate tâlcurile, cheile –

Ca un bolnav cu ochii ţintuiti de lună

Pe care norul o ascunde încă,

Fără durere, fără bucurie,

Eu caut în natură pretutindeni, ideile.

Căci şi acum din lucruri şi vederi

Ideea se adună

Să văd cum se ivesc stafii.

Ograda şi ruina caselor pustii

Cum aşteptam pe când eram copil,

Că ideile-s de mult

Crescut din zilele de ieri,

Dar de căte ori descopăr, uimit

Pândesc şi azi prelung stăruitor,

Neliniştit de marile tăceri,

Atent şi răbdător

Căci am văzut idei.

Cu sufletul mărit

Cu ochi halucinaţi şi mistuiţi lăuntric,

Străvezie, dar precisă şi întreagă,

Alăturea de mine, culmi

Imense şi nebănuite, sosite-n noapte…

Privind prin crăpătura gardului

De-atâtea ori

Subt privirea unui derviş,

Deci le pândesc prelung stăruitor

Plutind subt apă, venind prin palele de ceaţă.

Ca nişte munţi, coloşi de ghiaţă

– Freamăt nocturn de ulmi –

Cu-nfiorări de veşti rostite-n şoapte,

În umbra limpezită de copac.

O figură, pe apa unui lac,

Eu sunt dintre acei

Aşa cum se încheagă

T.R.
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Radu Stanca este una dintre personalitățile emblematice ale 
culturii române contemporane ca poet, eseist și om de teatru 
complet, acesta fiind domeniul în care s-a impus prin talentul 
său de actor și regizor, de teatrolog și, nu în cele din urmă, de 
dramaturg.

Fervoarea actorului care juca în piesele montate la Sibiu, dar 
proiecta să se afirme și ca autor dramatic, se izbește de 
obtuzitatea autorităților comuniste din fruntea instituțiilor 
culturale ce funcționau în România Socialistă. Autor a 15 piese 
de teatru, Radu Stanca a fost frustrat în timpul vieții de 
satisfacția așezării sub cheia literei de tipar a operei sale 
originale. Drama creatorului nereceptat în contemporaneitate 
era trăită cu atât mai profund cu cât nu puține au fost încercările 
lui de a sparge acest zid așezat în jurul operei sale, unul care s-
a dovedit inexpugnabil antum. În plină perioadă proletcultistă, 
alegoriile sale cu personaje istorice și mitice nu i-au oferit 
regizorului ingenios bucuria chemărilor la rampă și ca scriitor. 
Autorul conștientiza cu acuitatea inteligenței sale această 
frustrare, mărturisită într-o epistolă din 30 oct.1948 lui Ion 
Negoițescu, prieten de idei inegalabil: „poți scrie pentru sertar 
orice, afară de teatru. Acesta trebuie scris cu sentimentul 
continuu al publicității, al contactului imediat cu publicul. Dacă 
lui Shakespeare cineva i-ar fi prezis jucarea pieselor numai 
peste 100 de ani, sigur nu le-ar fi scris. Teatrul se scrie cum se 
respiră-în afară!”

Devenit profesor de estetica și de istoria teatrului la Conservatorul popular din Sibiu încă din anul 1945, R. 
Stanca activează la instituția care își schimbă intempestiv denumirea din Teatrul Poporului și Teatru Municipal, 
în Teatru Muncitoresc, Teatrul Sindicatelor Unite, spre a intra în martie 1949 în rândul teatrelor de stat. În acest 

După primele piese de teatru intitulate „Cealaltă primăvară” și „Atotputernicul sânge” din 1942, el va scrie 
„Turnul Babel”, „Hora domnițelor”, „Critis sau Gâlceava zeilor”, „Greva femeilor”, „Ochiul”, toate create în 1945. 
Socotim că atât de tumultuosul an al încheierii războiului, în literatura română ar putea să poarte numele lui 
Radu Stanca, întrucât el scrisese atunci nu numai poezii sau eseuri, ci și cinci piese de teatru, chiar dacă ele au 
rămas antum în manuscris. Au urmat alegoriile pe motive biblice „Drumul magilor”, „Rege, preot și profet” în 
1946, când România trecea la instalarea puterii sovietice, iar asemenea abordări artistice contraveneau 
direcției ideologice care se impunea.

Succesele dobândite în perioada 1949-1961 la Sibiu ca 
regizor al celor 30 de spectacole montate, între care nici astăzi 

nu uităm „Hagi Tudose”, pentru care în noiembrie 1952 i se conferă Premiul de Stat, „O scrisoare pierdută”, cu 
experimentul celor 3 montări diferite sau „Hangița” în care artista Dorina Stanca debuta cu succes în rolul 
Mirandolinei. Ideea genială scenografic a momentului final din „Steaua fără nume”, spectacol realizat în două 
versiuni diferite, alături de „Harap Alb” cu care regizorul ne-a încântat copilăria, căci nici n-aș putea spune la 
câte reprezentații ale piesei am fost la teatru, precum și „Gaițele”, spectacolul purtat în turnee prin toată țara, 
cum se întâmpla cu cele mai multe piese montate de el, ori „Maria Stuart”, al cărei text schillerian a fost tradus 
din germană în limba română de el însuși, probează ingeniozitatea unei activități febrile și devotate marilor 
idealuri ale scenei.

Prof. univ. Dr. Anca SÎRGHIE

DRAMATURGUL

RADU STANCA
ÎN DECENIUL PROLETCULTISMULUI



Ce fel de creații dramaturgice puteau fi acceptate de teatrele românești ale deceniului proletcultist? Publicist 
de talent și cititor care nu pierde nimic din informațiile pe care le oferea presa, Radu Stanca nu scăpa nicio 
noutate în domeniul teatrului, domeniu căruia i se consacră tot mai decis. El aflase, desigur, despre premiera 
piesei „Bal la făgădău” de la Teatrul Comedia din București, cu care debuta Aurel Baranga în 17 august 1946. 
Ne vom opri, spre exemplificare, doar asupra acestui autor. Piesa era simptomatică pentru direcția pe care o 
lua teatrul românesc sub regim socialist, căci farsa menită să ridiculizeze partidele politice istorice ale 
României, respectiv P.N.L și P.N.Ț, pregătea terenul ideologic pentru apropiatele alegeri parlamentare așa-zis 
democratice, organizate în mod stalinist, adică fraudulos, în 19 noiembrie 1946. Nu este întâmplător că același 
Aurel Baranga va relua problema de mare interes politic a alegerilor în piesa „Bulevardul împăcării” și tot o 
temă de actualitate va fi piesa cu caracter social-educativ „Iarba rea”, unde este reprezentată intelectualitatea 
care se implică plină de elan în construirea socialismului. Cu asemenea subiecte conectate nemijlocit la 
problemele și ideologia politică triumfătoare în Republica Populară Română în perioada aceea se deschidea 
drumul unui dramaturg român spre scenele teatrelor din țară. Era o practică acceptată de cei mai mulți 
dramaturgi, de la H. Lovinescu la P. Everac, dar se dovedește de neconceput pentru Radu Stanca. Și piesele 
lui de teatru, create ca alegorii existențiale cu subiecte și personaje mitice, se așezau cuminți și atent 
îndosariate în sertarele autorului. Pentru posteritate. Câtă dezamăgire, câtă resemnare! Dar asemenea stări și 
sentimente nu lăsau loc renunțării.

Lecturile continuau febril, fără vreo tangență cu marxism-leninismul care se implementează tot mai energic, 
chiar prin metode lipsite de scrupule. Nu, Radu Stanca citea cu totul altceva, în căutarea unei mântuiri care, în 
mod explicabil întârzie și ea. „Lecturile mele din lumea teologală – se destăinuie el – nu m-au mântuit, ci, 
dimpotrivă, m-au întărit în convingerea mea că, pentru spiritele blestemate, nu există posibilitate de remediu, 
în afară de vechia (sic!) și insolita terapeutică a resemnării.”

Cititul era pentru Radu Stanca un modus vivendi, unul care îi asigura revelații spirituale, exact cum se 
întâmplă când descoperă cărți fundamentale, experiență pe care se grăbește să o împărtășească prietenului 

Creația sa originală se constituie uneori ca o formă de luptă cu boala care îl mistuia, așa cum mărturisea el 
despre „Dona Juana”, pe care în 1946 „în ciuda suferințelor mele fizice, am dus-o la sfârșit. Și aceasta e ceea 
ce mă bucură. Că mi-am învins, cum nici un medicament n-a izbutit, șubrezenia fizică, impunându-mi o muncă, 
inutilă și poate cu consecințe, dar încăpățânată și recalcitrantă”. Înainte de a fi publicată, piesa aceasta avea să 
primească în 1947 Premiul Lovinescu din partea Asociației Scriitorilor. Era o recunoaștere la nivel național, 
după care piesa pare să fi fost imediat solicitată la Sibiu, dar proiectul eșuează. Fără să-și piardă speranța, el 
notează:” „Dona Juana” va intra probabil în repertoriul de toamnă al teatrului „Mogador”, al cărui șef este Emil 
Botta – pronostichează autorul, scriindu-i prietenului său de idei – Acest mi-a cerut urgent piesa. De asemenea 
s-a interesat de ea Zaharia Stancu. Dacă se face ceva din chestia asta, aici la Sibiu îmi voi juca „Critis”. Clujul, 
precum văd, are un nou director. O să-l încerc și pe ăsta cu ceva. Poate cu „Ochiul” – care, istoric fiind – ar 
putea să atragă atenția istoricului… Scrisoarea aceasta e atât de scurtă deoarece ți-o scriu între două replici. 
Cum îmi vine rândul, te las!” (Scrisoare din 4 aug.1947) O asemenea confesiune explică interesul autorului 
pentru valorificarea scenică a textelor sale. În pofida atâtor încercări, în mod tacit, se crease o conjurație a 
tăcerii în jurul pieselor lui, care n-au depășit forma de manuscris în timpul vieții autorului, una suprapusă nefast 
celei mai negre perioade a contemporaneității noastre. O ilustrare fără echivoc a zicalei cronicarului: „Nu sunt 
vremile sub cârma omului, ci bietul om sub cârma vremii.” Nici măcar prestigiul de care el se bucura în 
societatea oamenilor de teatru din întreaga țară nu izbutește să-i deschidă drumul spre spectacolele visate cu 
piesele lui originale. Chiar dacă nu a fost întemnițat, ca cei mai mulți dintre prietenii săi cerchiști, Radu Stanca 
trăia o formă de prizonierat, sub raport artistic, prin faptul că nu erau jucate și nici măcar publicate piesele sale, 
ceea ce pentru un autor este cel mai grav simptom.

moment de mai certă stabilitate, Stanca este numit regizor, înțelegând să constituie în jurul său o veritabilă 
școală de tineri actori, pe care el îi va forma pentru scenă, începând cu Ion Besoiu, Ovidiu Stoichiță, Nicu 
Niculescu, Eugenia Barcan, Angela Păcuraru, Mircea Hândoreanu și alții.

Unicul text pe care scriitorul l-a văzut pus în pagină tipărită a fost „Grâuian și Dragomara (Lupta 
secerătorilor)”, din care al treilea act a fost selectat de Uniunea Scriitorilor din R.P.R., Filiala Regiunii Stalin, și 
de Cenaclul literar „Orizonturi noi” Sibiu în volumul colectiv Pagini sibiene apărut în 1957 (Vezi p. 95-114). 
Formularea din subtitlu, în care apare ideea de „luptă” în lumea satului, pare să fi explicat acceptul cenzurii, 
amputante altfel a „obsedantului deceniu”. Tot aceasta este singura piesă proprie pe care scriitorul a introdus-o 
în primăvara anului 1957 în programul repetițiilor la Teatrul de Stat din Sibiu, dar cu un subtitlu schimbat în mod 
cu totul semnificativ „Grâuian și Dragomara (Secera de aur)”. Lui Ion Negoițescu regizorul sibian îi mărturisea: 
„Piesa mea care s-a repetat până de curând a fost momentan întreruptă. Aprobată de regiune și de teatru, 
acum se găsește la minister, care amână mereu aprobarea. Eu am avut totuși satisfacția câtorva repetiții, în 
care mi-am „auzit” pentru prima oară un text de-al meu spus de alții..” (Vezi scrisoarea din 8 apr.1957). Dar 
birocrația ierarhizată a stopat și acest demers, încât nu s-a ajuns la spectacolul visat.
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perioadei interbelice, care mai erau încă activi, așa ca Cezar și Camil Petrescu ori Mihai Sadoveanu, care 
aveau un prestigiu deja solid și tinerii care la început de drum se arătau mulțumiți să-și afirme fidelitatea față de 
puterea comunistă, cum erau Marin Preda, Zaharia Stancu, Nicolae Labiș, iar în teatru Aurel Baranga, Horia 
Lovinescu, Paul Everac etc. Dar grija pentru calitatea artistică a unor noi producții literare confecționate la 
comandă politică era minimă. Nici R. Stanca și nici I. Negoițescu, cei mai reputați dintre cerchiști, nu s-au 
încadrat în aceste categorii de scriitori care puteau să prezinte interes pentru autoritățile comuniste. De aceea, 
pentru piesele de teatru ale lui Radu Stanca ori ale lui Lucian Blaga nu a existat în epocă șansa de a intra în 
repertoriile teatrelor și nici măcar un modus publicandi.

Una dintre cele mai mari mulțumiri pentru Radu Stanca a fost aceea de a vedea comentată în revista cea mai 
citită pe atunci, numită „Contemporanul”, reabilitarea postumă a lui Lucian Blaga, fostul său profesor la 
Universitate, care murise în mai 1961 ca scriitor interzis. Bucuria lui Stanca a fost atât de mare încât zile la rând 
el arăta revista cu acel anunț la toți cunoscuții pe care îi întâlnea, cum își va aminti actrița Eugenia Barcan. 
Gestul său exuberant avea o semnificație ce se răsfrângea și asupra propriului său destin de dramaturg, unul 
cenzurat antum fără cruțare. Aici similitudinea dintre Blaga și Stanca este deplină. Publicarea în anii 
proletcultismului socialist a pieselor de teatru ale celor doi dramaturgi a rămas un vis de nerealizat, ca și 
punerea lor în scenă.

Puțini au fost cei care i-au intuit lui Radu Stanca adevărata valoare în timpul contorsionatei vieți din perioada 
proletcultismului. „Întreaga mea activitate literară este deocamdată nestrânsă în volum, ci există sub formă de 
manuscris.” suna cu o testamentară nostalgie una din notațiile lui Radu Stanca, păstrată în arhiva familiei într-o 
schiță de „Autobiografie”. Desigur că amputările și îngrădirile, mai ales în activitatea de regizor a lui Radu 
Stanca la Sibiu, au fost numeroase. Deși încercările de a propune diferitelor teatre din țară propriile piese sunt 
neîncetate, nimeni și nimic nu l-a convins să recurgă la stratagema de a se inspira din „victoriile” socialismului 
românesc. O asemenea verticalitate moral-artistică era datorată solidei sale formații intelectuale, dobândite în 
anii interbelici într-o familie cu principii ferme. Desigur că regizorul nu s-a putut eschiva de la montarea unor 
piese din repertoriul sovietic. În schimb, dramaturgul Stanca a rămas vertical, departe de orice imixtiune a 
politicului, chiar într-o perioadă năpăstuită ca aceea când gânditorii și scriitorii clasici în care el credea se aflau 
acum pe liste negre, erau scoși din librării și din bibliotecile României socialiste. Da, „Radu Stanca s-a născut 
prea târziu și s-a stins prea devreme”, cum glosa actorul Mihai Bica, între alții.

Asemenea lectură continuă imperturbabil în condițiile în care pe plan oficial se poartă o vituperantă 
campanie împotriva cosmopolitismului occidental. „Presa și cartea occidentală, – va conchide Marin Nițescu în 
cartea sa „Sub zodia proletcultismului”, în care fixează concret tensiunea nefastă a proletcultismului – filmul și 
teatrul, dar mai ales ideile au fost considerate mai periculoase decât otrava pentru societatea românească. 
Importul cultural a fost mai drastic cenzurat decât importul bunurilor materiale. Lectura unei reviste franceze, 
italiene, engleze sau germane a fost considerată o crimă la adresa securității statului și pedepsită cu ani de 
temniță”. Era în evoluția istorică a culturii românești o amputare fără precedent, iar noul model, deși total 
neconvingător, venea din Răsărit și trebuia să fie impus cu orice preț, așa cum comentează același autor citat 
de noi: „Dimpotrivă, orientarea exclusivă spre Uniunea Sovietică a fost prezentată și impusă ca singura 
alternativă binefăcătoare, ca un izvor nesecat de regenerare a culturii noastre și de progres pe toate planurile.”

După moartea lui Stalin, se produce un ușor reviriment în strategia partidului unic cu scriitorii. Astfel, în 
perioada 1953-1957 se resimte un dezgheț poststalinist, cenzura arătând o neașteptată deschidere spre 
publicarea unor opere proscrise, unele care se abăteau tematic de la linia dictată strict de ideologia comunistă. 
Așa au fost publicate în 1953 „Bietul Ioanid” de G. Călinescu, în 1954 „Toate pânzele sus” de Radu Tudoran, în 
1955 „Moromeții”, vol. I de M. Preda și „Străinul” de Titus Popovici. În perioada 1955-1958 Camil Petrescu 
tipărește romanul istoric „Un om între oameni”, iar în 1957 Eugen Barbu dă literaturii române cartea sa 
„Groapa” și I. M. Sadoveanu scoate „Ion Sântu”.

cu care se identifică spiritual. „Ai citit: «Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen» a lui Nietzsche? 
Dacă nu, – îl va sfătui Stanca pe Negoițescu clujeanul, cu un juvenil entuziasm ultimativ – uită tot și citește-o. E 
o lectură mai pasionantă decât un roman de aventuri. De altfel, întreg Nietzsche (pe care l-am reluat) e 
fascinant. Nici nu mă mir că a izbutit, ca puțini alți scriitori, să extazieze o epocă. Când mă uit, acum după ce îl 
cunosc, în jurul meu, nu mi-e cu putință să găsesc, în tot veacul, un singur scriitor, intelectual sau om de 
acțiune, care să nu fie, într-un fel sau altul, sub raza lui toropitoare”.

Aproape fiecare victorie artistică a lui Radu Stanca a însemnat depășirea unor obstacole pe care în 
atmosfera stalinistă a proletcultismului românesc el trebuia să le învingă. Forma sa de luptă cu proletcultismul 
a fost să etaleze ca actor, regizor, eseist și ca poet realizări de certă calitate artistică. Era o luptă purtată în 
tăcere, creațiile lui fiind oferite spre lectură doar celor inițiați și capabili să le prețuiască. Frumoasa actriță de la 
Teatrul Național din Cluj, Doti Ghibu, a intrat în acest cerc restrâns, oricum îndrumată în deceniul cât a evoluat 
pe scena sibiană să adopte o tehnică actoricească numită de ei „euphorionistă.”



Da, la voi se-ndreaptă cartea-mi,

Pe-altă lume-n două clipe

Ah! lăsați ca să vă ducă

Aste suflete curate.

La voi inimi cu arěpe.

Și tablouri înfocate

Și dureri scânteietoare

Vor pătrunde tremurânde

Aste pagine citite

Doruri multe-ndefinite:

Or privi sub flori albastre

De visare ingrecată,

Sau a junelui privire

Ochii cei cuminți de fată

Și de-or trece pe-aste șiruri

Decât pace, pace, pace.

Eu nu voi nimic, nimica,

Toți acei ce-n astă lume

Merite pentru națiune.

De vor trece într-o viață

Eu nu pot să le dau lefuri,

Ș-altceva încă la doamne?

Ce la domni sărută mâna

Sau cei ce păzesc cântarul

Pentru pâne, pentru linte?

Plebea multe știutoare

Își muncesc sărmana minte

Vor ceva… mă lese-n pace,

Nici onori, nici pensiune.

Tot ce-i doare și ce-i pișcă.

Ah, prea știi mai dinainte

Carul statului de-l mișcă?

Cată cei ce noaptea, ziua

Cine caută la ele?

A dreptății, dragă Doamne,

Și mai bune și mai rele,

Sau acei care-și pun osul

Aducând cântări mulțime

Aducând cântări mulțime

Mă întreb cu îndoială

Nu-s în stare nici să judec

VASILE GORDUZ • STATUIA LUI MIHAI EMINESCU 

(MONTREAL · PLACE DE LA ROUMANIE)M
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Dr. Ion HAINEª

„Poeți filosofi, în sensul special care se poate da acestei categorii, sunt aceia care nu ajung să topească 
meditația reflecției în imediativitatea sentimentului , ci păstrează reflecția, gândind și îndoctrinând, în loc să 
închipuie și să cânte” ( Tudor Vianu, Op. cit., p. 45).

În această atmosferă spirituală și alimentată de o întreagă estetică de autoritate, poezia epocii s-a impregnat 
de implicații „filozofice”, asumându-și sarcini care, uneori, îi depășeau puterile, condiția specifică. Așa se face 
că, în curând, așa-numita „poezie filozofică” a devenit „un concept fals și alterat” (Tudor Vianu, Op. cit., p. 51), 
un concept negativ, cum observă același teoretician.

Neputându-se ridica la forma superioară a abstracției, care i-ar nega specificitatea, arta este, de fapt, 
condamnată la pieire. Este concluzia definitivă a gânditorului idealist. „Arta nu e totuși nici după conținut, nici 
după formă modul cel mai înalt și absolut de a aduce la cunoștința spiritului adevăratele lui interese… 
Cugetarea și reflecția au depășit artele frumoasse” (Op. cit. p. 15-16).

Pentru Novalis, conștiința filozofică și cea poetică se identifică, Filozofia și poezia devin în estetica romantică 
niște vase comunicante, împrumutându-și permanent sensurile, ideile, mijloacele. Transferul acesta de planuri 
avea să ducă la înțelegerea (limitativă) a filozofiei ca formă a poeziei și a poeziei ca formă superioară a 
filozofiei. Un moment important în constituirea conceptului de poezie filozofică îl marchează concepția lui 
Hegel despre raportul dintre filozofie și poezie și rolul pe care-l atribuie el artei în perspectivă istorică. Așa cum 
afirmă în introducerea Esteticii sale, Hegel consideră că arta, alături de religie și filozofie, aparține operei 
Spiritului absolut și este capabilă „de a exprima cele mai profunde interese ale omului, cele mai cuprinzătoare 
adevăruri ale spiritului (Hegel, Prelegeri de estetică, Editura Academiei R.S.R., 1966, vol.I, p. 13). Spre 
deosebire de religie și filozofie, care reprezintă conceptul abstract, arta reprezintă conceptul concret (ideea), 
dar „într-un mod ce-i este propriu, anume ea reprezintă în chip sensibil și ceea ce este mai înalt, apropiindu-l 
astfel felul în care apare natura, de simțuri și de percepție” (Idem). Este cunoscută, de altfel, definirea de către 
Hegel a frumosului ca „răsfrângere sau reflectare sensibilă a ideii” (Idem, p. 118). Deși recunoaște caracterul 
cognitiv al artei, Hegel îi atribuie totuși un rol inferior față de celelalte două forme ale spiritului, rezervând 
filozofiei, ca formă supremă a spiritului, rolul primordial.

În Germania secolului al XIX-lea, în plină efervescență romantică, se dezvoltă o întreagă „filozofie a artei”, în 
esență idealistă și metafizică, practic neexistând estetician de seamă al vremii care să nu fi participat la 
această pasionantă dezbatere de idei. Frații Schlegel, Kant, Shelling, Schopenhauer, Hegel, Nietzsche, ca să-i 
amintim pe cei mai importanți, au dezvoltat teorii care, în istoria esteticii au devenit, fiecare, puncte de referință.

Ideea identității dintre filozofie și poezie este susținută pe rând, când de filozofi, când de poeți, ceea ce a dus 
la constituirea noțiunii de „poezie filozofică” sau a înțelegerii „filozofiei ca poezie”, în funcție de diferența de 
accent care s-a pus când pe una, când pe cealaltă. Conceptul ca atare încă nu se formase, dar era în curs de 
constituire.

Epocă de sinteză, romantismul a însemnat punerea pe același plan a filozofiei și artei, care, în esență, aveau 
același scop, aspirația spre absolut și, pe un plan mai general, unitatea tuturor formelor de manifestare 
spirituală. „Poate niciodată înrudirea dintre filosofie și artă n-a fost, în cultura modernă, mai puternic resimțită 
ca în romantism” (Tudor Vianu, Filosofie și poezie, Editura Enciclopedică Română, București, 1971, p. 19).

Care sunt cauzele mai concrete ale acestei neîncrederi?

Orice poezie valoroasă implică un sens filozofic. Dar paradoxul este aparent, pentru că nu ne poate convinge 
că în cutare pastel, deși pe deplin realizat artistic, avem de-a face cu o poezie filozofică, în accepțiunea reală 
care trebuie să i se dea acestui concept.

Ele trebuie căutate în climatul spiritual al momentului istoric în care s-a constituit formula ca atare a poeziei 
filozofice, definită cu un termen consacrat, intrat repede în circulație, dar tot atât de repede devalorizat: "Die 
Gedankenlyrik".

„Poezie filozofică”, „lirică de idei”, „lirică de cunoaștere”, „poezie de concepție”, „poezie de meditație” sau alte 
determinări, vagi, care încearcă o definire pe ocolite, demonstreză statutul straniu al unui concept care nu e 
încă suficient fixat, clasificat, deși vârsta lui literară a atins de mult pragul maturității. Termenul (cu variantele 
sale sinonimice) e practic folosit de toată lumea, în accepțiuni sensibil diferite, dar nu i se acordă dreptul la stare 
civilă, fiind încă privit cu destulă neîncredere, într-un sens peiorativ, atunci când nu e de-a dreptul expulzat din 
sfera poeticului.

Aventura unui concept
sau căutarea unei identități



De aceea, credem, în concluzie, că atunci când se vorbește despre poezia filozofică, lirica de idei, poezia de 
concepție etc. trebuie să se țină seama de delimitările necesare.

Tudor Vianu afirmă, pe drept cuvânt, că „sunt poeți care cântă iubirea, natura sau moartea; alții însă ideile lor 
despre iubire, moarte sau natură. Unii pornesc de la experiența acestor realități, alții de la reflecția cu privire la 
ele"(Tudor Vianu, Op. cit., p. 44).

Panait Cerna, teoreticianul, la noi, al „liricii de idei”, devine pentru Paul Zarifopol ținta unor nereținute ironii, 
arătând că în Germania, (acesta) „găsise o hrană hipertrofiantă pentru această prejudecată a unei estetice 
specific neartistice.”

Poezia modernă nu se mai poate concepe limitativ, didactic. Fiind un act de cunoaștere, ea implică filozofia. 
Poetul meditează asupra problemelor fundamentale ale existenței - viață, moarte, fericire, adevăr - cu 
mijloacele sale specifice. În afara poeziei însăși, filozofia nu există. Gândirea poetică este facultatea care 
trebuie să definească pe adevăratul creator. Fără o idee poetică, fără concepție, fără fantezie, dar și fără o 
structură, o unitate de sinteză, poezia nu există. Poezia nu trebuie neapărat să și rezolve marile probleme pe 
care le pune. E suficient că le ridică.

Un aspect semnificativ, marii poeți ai epocii moderne sunt, în același timp, și mari teoreticieni: Edgar Poe, 
Baudelaire, Mallarme, Paul Valery, T.S. Eliot ș.a. Marcel Raymond distingea între metafizica poetului și cea a 
filozofului. Evoluția poeziei contemporane, diversificată în atâtea direcții și orientări, presupune o evoluție a 
conceptului însuși de poezie, o înțelegere istorică a lui.

Specificul limbajului poetic e permanenta sa ambiguitate (caracterul conotativ), care e cu atât mai 
polisemantic cu cât poezia e mai realizată artistic. Aceasta face ca, dincolo de o anume filozofie a poetului, 
realitatea artistică a operei să degaje alte semnificații, mai adânci, nebănuite nici de creatorul însuși. În acest 
sens, Eminescu este un poet filozof, iar Vlahuță nu, deși amândoi și-au pus aceeași gravă problemă: ideea 
morții. Trebuie făcute anumite delimitări. Dacă Eminescu și Blaga sunt poeți filozofi, Barbu (și, mai aproape de 
noi, Șt. Aug.Doinaș, Nichita Stănescu, Cezar Baltag) sunt poeți de concepție. Unii (primii) își pun problemele 
mari, fundamentale ale existenței, ale raportului dintre om și univers, dezvoltând o cosmoviziune, o imaginație 
poetică impresionantă prin subiectivism, ceilalți, sensibili la „idei”, refuzându-și „pasiunea”, „emoția”, 
transferate în plan intelectual prin conceptualizarea simbolurilor, prin impersonalizarea creației sau cultivarea 
ironiei, a unui limbaj poetic neologistic. În esență, avem de-a face cu două moduri fundamentale, nu diferite, ci 
complementare, de decantare poetică a lumii.

Marea poezie romantică germană (și, pe un plan mai larg, europeană) se dezvolta în afara acestor teorii, fiind 
filozofică, exact prin… opoziție cu teoria poeziei filozofice.

Epoca modernă avea să aducă noi orientări în înțelegerea conceptului de poezie în general. Născută ca o 
reacție antiromantică, noua conștiință artistică își propune declarat (programatic) restabilirea demnității artei, 
autonomia ei în raport cu celelalte forme de manifestare spirituală.

Încercând să schimbe termenii, atunci când vorbește despre poezia lui Cezar Baltag, încadrat în capitolul 
„Conceptualizarea simbolurilor”, Eugen Simion afirmă: „Muzical, lirismul lui Cezar Baltag e în aceeași măsură 
cerebral. L-am fixa chiar, dacă formula n-ar fi compromisă, în cadrele poeziei de concepție, în care meditația în 
jurul unei idei generale e totul” (Eugen Simion, Scriitori români de azi, vol. I, Editura Cartea românească, 1974, 
p. 145).

Tot ceea ce realizaseră secolele anterioare era o paraleleă între poezie și filozofie, din studiul căreia nu 
ieșeau câștigătoare niciuna. Romantismul ajunsese să apropie atât de mult cele două planuri, încât s-a ivit 
pericolul confundării lor, al identității. Novalis, se știe, nu mai face nicio distincție între rațiunea filozofică, 
obiectivă, și intuiția poetică, sensul imaginativ al creației. Poezia era înțeleasă ca filozofie, iar filozofia ca 
poezie. De aici, confuzia de planuri care avea să ducă la o înțelegere confuză a conceptului de poezie 
filozofică, ceea ce însemna, de fapt, anularea poeziei, căzută în didacticism, scientism, dogmatism.

Literatura clasică și postclasică a nemților, subliniază criticul, e îmbibată de „poezie” filosofică și asupra 
acestui soi de poezie ei au și teoretizat din belșug. „Gedankenlyrik e termenul în care se rezumă simptomatic 
această predilecție sau slăbiciune literară” (Paul Zarifopol, Pentru arta literară , vol. I, Editura Minerva, 
București, 1971, p. 196-197). Ceea ce a reproșat în esență Paul Zarifopol poeziei filozofice este didacticismul 
ei. El nu respinge poezia filozofică ca atare, ci osificarea ei prin îndepărtarea ei de la funcția specifică.

Noțiunea de „poezie filozofică” în accepțiunea germană a termenului, de Gedankenlyrik, a devenit în poezie 
sinonimă cu opusul ei, cu tot ce poate fi mai îndepărtat de adevărata artă. Semnificativ, se ajunge la o curioasă 
opoziție între lirica de cunoaștere și… poezia filozofică! Vorbind despre Rilke, Lucian Blaga spune undeva: 
„Poezia lui Rilke rămâne până la urmă sunet și melodie, dar ea se adâncește mereu de la „Cartea orelor” până 
la „Elegiile duineze” și până la „Sonetele către Orfeu”, devenind tot mai mult o lirică de cunoaștere. O poezie 
filosofică în sensul obișnuit al cuvântului, didactică și discursivă, poezia lui Rilke n-a fost niciodată"(Lucian 
Blaga, Isvoade, (eseuri, conferințe, articole), Editura Minerva, București, 1972, p. 127). Poezia însăși, 
structura intimă a cutărui sau cutărui creator, impun revizuirea conceptului, încărcarea lui cu alte semnificații, 
cerute de însăși evoluția poeziei, a conceptului modern de poezie.

Pornind de la același Panait Cerna, Eugen Lovinescu face considerații în legătură cu poezia „de concepție”, 
plecând nu de la cunoscuta teză de doctorat a celui care putea deveni la noi un teoretician de prestigiu, ci de la 
poezia acestuia, exagerat elogiată de un Mihail Dragomirescu și pe nedrept respinsă atât de categoric de 
criticul modernismului.

Depășindu-și condiția specifică, poezia cădea în didacticism, îndepărtându-se, de fapt, de artă, de 
adevărata ei menire. Paul Zarifopol, apoi E. Lovinescu au formulat opinii deosebit de severe cu privire la 
„poezia filozofică".
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Structura poemului este simplă şi are la bază permutaţia.
Se invocă adversativ „textul acesta” ca o continuare firească a unei 

anteriorităţi poetice oarecare, text care, teleologic, „mi se va usca pe 
mâini” cum spune autoarea. Avansăm ipoteza utilizării verbului „se va 
usca” în sensul „dispariţiei” sau „sinuciderii textului” şi nu în sensul de „va fi 
gata”, „va fi terminat”. Această interpretare este validată de utilizarea, de 
această dată indubitabil, a verbului, în sensul precizat mai sus, în 
contextul „dar mâinile acestea care ţi se vor usca pe gât?” presupunând, 
fie o tentativă de agresiune, fie, dimpotrivă, o stare de adulaţie, 
simbolizând cu siguranţă o atrofiere până la devitalizare, „uscare” a 
mâinilor.

Aceste ultime două versiuni sunt rezultanta unei relaţii de comutare sau 
tranzitivitate: „textul mi se va usca pe mâini” „mâinile ţi se vor usca pe gât”. 

Coroborate, primele două versuri şi ultimele două, care intertextualizează story-ul despre alt text, despre textul 
„Acela”, text având o relativă autonomie şi care ne va ajuta în percepţia „textului acesta”, coroborate deci, 
aceste versuri ne permit interpretarea de mai sus, ele simbolizând lipsa de forţă ilocuţionară a textului (din varii 
motive interioare sau, coercitiv, exterioare) ca produs evident mediat al mâinilor precum şi lipsa de forţă fizică, 
de vitalitate, din aceleaşi motive a mâinilor, deci, pars pro toto, a autoarei textului.

Lucidizând şi ţinând seama de histerezisul poetic sociolectal, autoarea, prin relaţia de tranzitivitate citată, se 
identifică cu textul astfel încât se stabileşte un fenomen de supraconductibilitate noesică în ambele sensuri 
text-autor, autor-text, spaimele unuia trecând la celălalt fără nici un fel de pierderi, de unde, încărcătura 
dramatică a poemului. „Textul acesta”, asemenea poate „textului aceluia”, „adânc de adânc” se va scurge 
liniştit în „propria sa umbră”, adică, în sens dialectic, se va autonega.

Trecând la textul „Acela” şi el având un „scriptor”, atenţia pare să se concentreze pe funcţia metaliterară.
Atitudinea acestui text faţă de „acele umbre”, personaje neveridice, nerealizate sau personaje negative, 

fantome, duhuri necurate, „şi ele creaţie a cuiva personajele unui scriitor”, deci o lume – „lumea se dizolvă în 
fapte” (Wittgenstein) – este explicitată prin utilizarea unor termeni angoasanţi şi depreciativi.

Aceste personaje, deci lumea lor, autoarea lasă la latitudinea lectorului concretizarea unei astfel de lumi, 
izbesc privirea, scheletele lor sunt răufăcătoare (personaje scheletice? sau până şi scheletele!!), cuvântul este 
viclean iar mirosul îngreţoşează.

Faţă de asemenea personaje, Înţeleptul aflat în pustiu (şi în pustiu sau oricât ar fi de pustiu tot mai există 
înţelepţi şi înţelepciune „o fântână adâncă, adâncă” cum zice autoarea) prudent sau temător, „aidoma unui text 

Antropomorfismul poemului Marianei Marin redus, non pejorativ, la text, 
provine, posibil din acel „neîndoielnic trup” utilizat de erudiţii arabi când 
vorbesc despre text. Text care-mi dă dovada că el mă doreşte iar ca 
dovadă scriitura. (Barthes)

„Scriu ca sa nu fiu nebun” (Bataille), dar, se întreabă Barthes, cine ar 
putea spune: „scriu ca să nu-mi fie frică?” (…) Cine ar putea scrie spaima? 
(ceea ce vrea să spună a o povesti) Spaima nu alungă nici nu constrânge 
nici nu împlineşte scriitura: prin cea „mai imobilă dintre contradicţii 
amândouă coexistă separate”.

Dar chiar dacă nu poate, poetul tinde.
Aşadar o posibilă antinomie ingenuu – incomprehensibil, în subiacenţă 

poet – lume, generatoare de spaime, surprinde din MARELE TEXT, o 
secvenţă şi anume” Textul care a privit la stânga, apoi la dreapta”.

Ion CORBU

TEXTUL, DULCE TEXTUL *

MARIANA MARIN

EXERCIÞII DE LECTURÃ
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aidoma unui text adânc de adânc.
Dar mâinile acestea

Care ți se vor usca pe gât?

Astfel poemul îşi este autosuficient, realizând prin cele câteva permutări textuale un sistem poematic dens, 
coerent şi benefic, neînchis aşa încât, mutatis mutandis, am putea afirma asemenea lui Saussure că „nu totul a 
rămas neclar dar nici nu a fost clarificat încă totul”

*TEXTUL CARE A PRIVIT LA STÂNGA, 
APOI LA DREAPTA

Mariana Marin

(Din volumul „Aripa secretă”, 
Cartea românească, 1968)

adânc de adânc” aşadar la superlativ, cum ar fi şi textul în cauză, realizează că şi o singură replică ar însemna 
recunoaştere, deci validare, legitimare a acelei lumi hidoase, şi, ca atare, singura soluţie etică rămâne 
autonegarea: „şi s-a scurs liniştit în propria sa umbră” după ce „a privit la stânga, apoi la dreapta”, fie pentru a se 
asigura că nu mai există nici un pericol, fie pentru a salva ceea ce ar mai putea fi salvat.

Aşadar întrebările, nu numai retorice, „dar textul acesta”, „dar mâinile acestea” se revelează şi se susţin prin 
raportare la textul „Acela” definindu-se ca o meditaţie asupra unei posibile, teleologic, similitudini tragice.

Dar textul acesta
care mi se va usca pe mâini?

Acela – povestea înfrigurată Margot, în seara 
mansardei –

urmărind într-o buna zi personajele unui scriitor,

și s-a scurs liniştit în propria sa umbră,

Înţeleptul a privit atunci la stânga, apoi la 
dreapta,

și nu te-a îngreţoşat și pe tine mirosul lor?
Nu le-ai auzit și tu cuvântul viclean

de scheletele lor răufăcătoare?
Nu ţi-a fost și ţie izbită privirea

pe care le urmăresc încă de la răsăritul 
soarelui?

– N-ai văzut cumva și tu acele umbre
Și pe care l-a întrebat:

Care avea o barbă albă, albă…
Acolo i-a fost dat să întâlnească un înţelept

a ajuns în pustiu, lângă o fântână adâncă, 
adâncă, adâncă.
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Cristian TIMOFTE

Transcrierea istoriei căutării unui loc de linişte şi mângâiere 
sufletească, găsit la Văratec, sihăstrie de maici, mai apoi schit, 
iar mai apoi mânăstirea de azi, cu tot satul ce o înconjoară şi 
adăpostitoare a locului în care Veronica Micle odihneşte.

I.

Jos, în vale, acolo unde brusc, într-o buză a muntelui, se 
sfârşea drumul, trăsura stătea oprită singură, caii păscând 
harnic iarba neatinsă. Era foarte de dimineaţă, soarele abia de 
răsărise, iară în pădurea învelitoare a muntelui stăpânea încă 
mişcătorul abur al ceţii, ca un fum alb şi viu.

În fruntea micului alai cernit călca o femeie frumoasă, 
dreaptă, cu haine lungi şi negre, înviorată fiind numai şi numai 
de crezul său de întemeietoare. Ea se chemase Bălaşa 
Herescu, fiind fiică a preotului Mihai de la Ieşi, dară mai apoi, 
după ce urmă multe sfaturi înţelepte ale Cuviosului Paisie, 
stareţul mânăstirii Neamţului, acesta îi de-te binecuvântarea 
de a se îmbrăca în straie de rasoforă, punându-i numele de 
Olimpiada. Urca panta ajutându-se de un toiag, având alături 
un cinstit părinte duhovnic, cu gândul luminat de darul lui 
Dumnezeu, iară în spate, înşirate, pe fetiţa sa Ecaterina şi 
două rasofore de la mânăstirea Topoliţa.

Sus, în poiana văratecă, chiar din clipa vederii trăsurii, 
pădurarul se ridicase sfios în picioare, aşteptând nemişcat, cu 
cuşma în mână, sosirea frumoasei boieroaice şi a 
Ieroschimonahului. Odată ajunşi în poiană, după ce şi-au dat 
bineţe în liniştea cântecului de păsăret abia trezit, învăluiţi din 
când în când de câte o blândă pâclă a ceţii scăpătate de sub 
poala pădurii, au făcut un cerc de oameni.

De cu toţii erau şapte: pădurarul, trăsurgiul care adusese 
alaiul, cele două rasofore de la Topoliţa, fiica Ecaterina cea 
Cuminte, cinstitul Părinte Iosif Pustnicul şi Olimpiada, cea care 
îşi va spune mai târziu, când gândul ei va prinde viaţă în lemn, 
credință şi piatră, Olembia Schimonahia Hereasca.

Și fără a mai rosti, în acele clipe de taină, vreun cuvânt, a 
intrat în mijlocul cercului de martori şi a înfipt fără icnet, dar cu 
putere, toiagul în pământul acoperit cu iarbă vie. Zgomotul a 

fost cuminte, ca cel al unui pas mai apăsat de înger ajuns pe coasta muntelui. Păsăretul nu şi-a oprit cântul 
zglobiu de dimineaţă, iară oamenii din cerc şi brazii cei falnici, toţi muţi, au asistat în pace la un curat act de 
întemeiere.

Şi altceva nu s-a mai petrecut atuncea decât blagoslovirea cu o repede ploaie de vară, iscată din seninul 
ceriului. Martorii s-au adăpostit în casa pădurarului Ioan Băloiul, iară acolo, fără mare târguială s-au cumpărat 
casa şi locul şi livada pentru preţul de 18 lei. Toiagul înfipt în pământ strălucea, cu mânerul său de fildeş alb, sub 
vesela ploaie de vară şi însemna aşezarea mânăstirii de la Văratec.

EXERCIȚII DE ÎNTOARCERE ÎN TIMP

Mãnãstirea Vãratecului 
care încã nu exista



Şi au mers (Olimbiada) în Topoliţa, şi nu s-au împăcat cu obiceiul ce era acolo. Cununa, boteza maicile; la 
biserică cânta dascăli. Şi s-au dus la părintele Paisie, şi au spus că nu se împacă; şi au zis că se va duce iarăşi 
în lume şi se va mărita: că o cere mulţi de neamuri, de frumuseţile feţei sale. Dar încă mai frumoasă fiind la 
suflet şi la înţelepciunea minţei, şi ştiind bine şi învăţătura Scripturei, o iubea foarte părintele Paisie. Şi I-au zis: 
să caute loc de schit. Şi au găsit acest loc ce se numeşte Varaticu”.

Tânăra şi frumoasa Olimpiada, de mână cu fetiţa ei, a găsit la Durău dragoste şi bunăcuviinţă frăţească. La 
Durău, sora Olimpiada s-a format şi s-a întărit duhovniceşte sub călăuzirea Cuvioasei Nazaria, ca şi a 
duhovnicului care era acolo, Iosif Schimonahul, cel care urma să o însoţească pe Olimpiada la întemeiere. 
După un manuscris anonim, îngrijit de maica Evghenia Negri, la Iaşi în 1862, şi copiat de Arhimandrita Zenaida 
Racliş, aflăm în puţine cuvinte, ceea ce nimenea nu va putea spune mai bine şi mai limpede cum a fost despre 
viaţa maicii Nazaria şi întâlnirea evanghelică, transformată în prietenie de o viaţă, cu sora Olimpiada. (

(fragment din romanul „Cele şapte ispitiri”, aflat în lucru)

„Eară după acestea s-au dus la Ceahlău, la un schit ce se numeşte Durău, tot cu sfătuirea părintelui Paisie; şi 
au petrecut mulţi ani în post şi în rugăciune, ziua şi noaptea. Eară privegherile şi ostenenile sf-sale, cine le va 
spune? Numai cel ce ştie inimile şi rărunchii. Eară întru acea vreme s-au întâmplat unei fiice de preot de s- au 
despărţit de bărbat, având şi o fiică Ecaterina. Şi pe maica Ecaterinei o chema Bălaşa, de douăzeci şi trei de ani 
fiind când s– au despărţit de bărbat, dintr-un oraş ce se cheamă Iaşii. Eară Bălaşa, fiind plină de duhul sfânt, şi 
de Dumnezeu aleasă, au venit la călugărie dimpreună cu fiică-sa Ecaterina. După cum zice copaciul bun 
poame bune face, aşa şi Bălaşa fiind bună, şi fiică-sa era plină de duhul sfânt şi de înţelepciune. Şi au venit la 
Părintele Paisie Bălaşa; şi cum au văzut-o îndată I-au pus numele Olimpiada, şi au îndemnat-o să vie la 
călugărie. Şi cu lacrimi o învăţa şi îi spunea vieaţa călugărească cum este şi-i spunea de maica Nazaria.

Iată un fragment limpede din „Viaţa Maicii Nazaria”:
IV.

II.
Căci cu multă vreme şi osteneală rosofora Olimpiada şi Cuviosul Iosif Pustnicul străbătuseră poiene şi păduri 

până au găsi un loc plăcut şi nemerit pentru întemeierea unei aşezări călugăreşti feminine. Aflându-se pe 
moşia Mânăstirii Secu, unită în acea vreme cu Mânăstirea Neamţ, fusese nevoie de o altă înfăţişare la Cuviosul 
Paisie care le-a dat binecuvântarea, primind apoi şi întărirea Înaltului Divan al Knejiei Moldovei. Dovedind 
sârguinţă şi crez în crezul ei, şi cu tot ce avea agonisit, chiară cu inelele, paftalele şi odoarele de zestre ale fiicei 
sale Ecaterina, Olimpiada a ridicat o bisericuţă de lemn căreia i-a pus ca hram „Adormirea Maicii Domnului”. În 
anul 1785 această bisericuţă a fost sfinţită se pare la 25 iunie, dacă nu cumva la 15 august.

Peste 220 de ani, uluitoarea Stareţa Stavrofora Nazaria Niţă ne spunea că la o săptămână după sfinţirea 
bisericuţei a avut loc ceremonia tunderii în monahism a ctitorei, dându-i-se acelaşi nume pe care i-l pusese 
Cuviosul Paisie ca rasoforă – Olimpiada. Tunderea în monahism a oficiat-o Schimonahul şi Duhovnicul 
Teodosie, exarhul mănăstirilor de sub purtarea de grijă a Stareţului Paisie.

III.
Cu doară cinci ani înainte, tulburată de cele ce se petreceau la Topoliţa, unde se săvârşeau cununii ale 

mirenilor şi alte servicii pentru credincioşi, dar care erau stingheritoare pentru maicile şi surorile doritoare de 
pace şi linişte, la care se adăugau şi unele neînţelegeri cu fosta prietenă, cea care între timp era călugăriţă, 
Măriuţa-Magdalena, Olimpiada a alergat la duhovnicescul ei părinte de la mânăstirea Neamţ, cuviosul Paisie, 
mărturisindu-se că nu poate trăi în aerul de vrajbă care era la Topoliţa. Atunce, gândind că nu mai este altă cale, 
frumoasa, cultivata şi plina de viaţă Bălaşa Herescu, cu fetiţa ei de mână, a apelat la un mic şantaj feminin 
destăinuindu-se părintelui că se va întoarce „în lume” şi se va recăsători, lucru cu totul posibil. Era tânără, 
frumoasă, cu ceva stare, iară de pretendenţi la mâna ei nu ducea lipsă. În cartea de după 220 de ani a uluitoarei 
Stavrofore Nazaria Niţă (de unde le – am aflat pe toate acestea) se zice că atunce, cu înţelepciunea sa, 
Cuviosul Paisie a văzut în sufletul tulburat al Olimpiadei dorul de viaţă cu adevărat curat şi, de aceea, cu alte 
sfaturi duhovniceşti, şi întărind-o şi cu o cuviincioasă scrisoare de recomandare, a îndrumat-o spre a merge la 
Durău, unde, cea ce trăise un timp la Piciorul (Poiana, Gura) Carpănului de lîngă Pocrov, Cuvioasa Nazaria 
Braşoveanca, era acum la Durău nacialnică, egumenă a sihăstriei de acolo, cu scopul de a i se supune spre 
povăţuire duhovnicească.

Fiindcă Schimonahia Nazaria Braşoveanca a primit-o cu bucurie sub povăţuirea sa pe sora Olimpiada şi a 
ajutat-o, trimiţând pe maica Xenia ca să o aducă de la Topoliţa la Durău. Atunci, maica Nazaria avea 80 de ani, 
îndreptându-se către vârsta de 117 ani şi, fără ştirea ei, către Văratecul care atunce încă nu exista.
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• alte volume tipărite: 
„Despărțirea de tăcere”, 
versuri – Editura Semne- 
București, 2016, volum 
premiat de Liga Scriitorilor din 
România pentru debut 
„Păcate și sfinți” – Editura 
Epica Magna, București, 2018

• debutul editorial, în volumul 
colectiv „Dintre sute de 
catarge”, apărut la Editura 
Militară,în anul 1982

• absolvent al Academiei 
Forțelor Terestre „Nicolae 
Balcescu”, Sibiu și al 
Facultății de Ziaristică din 
București

• din 1991 până în anul 1998 
director Editura „Quintus”– 
București

• publică poezie în periodice 
românești („Cenaclul de la 
Păltiniș” „Spatii culturale”, 
„Agora literara”, „Viata 
Militara” ș.a.)

Scurtă prezentare:

• între anii 1983-1990, redactor 
în publicistica militară, 
respectiv Revista „Viața 
Militară”, ziarul „La datorie” și 
emisiunea Tv „Pro Patria”

• născut la 16.04.1960, în orașul 
Vânju Mare, jud. Mehedinți, 
România

• fondator al Ziarului „Românul” 
(la București, în anul 1990)

Emil ALMÃªAN

sau tăcere mistuitoare

Cântec pentru Limba Română

deasupra mea a iertare

și tot în dragostea Ei mă va ierta

Iernile m-a troienit cu iubire.

când timpul din mine s-o înnopta

s-ar fi pierdut cu totul uitate

mi-a dat locul acesta pe lume,
și toate câte-mi sunt sub soare lăsate

sunt semnele dragostei Sale, nemăsurate,

m-a vegheat și m-a ocrotit,

a iubire și binecuvântare

de nu-mi dădea suflet Limba Română

Doar dragostea Ei a știut cât de greu
am urcat cărările cerului meu

Prin cuvintele Ei, până la stele
au urcat toamna cântecele mele.

Am luat chipul frunzelor
când le-a venit vremea să moară,

și-am înțeles tăcerea cât poate să doară
când rătăcești pe pământ

departe de-al nașterii tale cuvânt

prin care de la întâiul cuvânt rostit

Limba Română să îmi dea adăpost…

Trupul meu, gândul meu, dar, mai ales,
sufletul meu, cel din stele cules,

dorul ce bate, de-o viață, în inima mea

Când mi-e teamă sau când mi-e greu
Limba Română mă sfințește mereu.

Mi-a dat chip, mi-a dat nume,

Primăvara, mi-a așternut peste pleoape
muguri de cântec, de soare și ape

Cât eram de sărac de n-ar fi fost

Aș fi fost trecătoare țărână

din care am prins a-nvăța

M-aș fi născut de-a dreptul uitare

Cerurile ningeau albe cărți de citire

Limba Română să îmi dea adăpost…

Cât eram de sărac de n-ar fi fost

de nu erau cuvintele Sale lăsate



poate-i ruga din urmă, pe care o zic

c-aș putea la piept să Te strâng,

Atât de aproape, încât

Rogu-Te, dă-mi putere să tac,
și-atâta uitare stă să mă-ngroape...

Și-aș rămâne, pe drumuri, sărac,

aud stelele cum se-aprind să lumine...
Și sufletul, Doamne, mi l-am pierdut...

Doar liniștea Ta e în mine

dar m-ai face, iarăși, cuvânt,
și rostindu-Te, mă tem că mă frâng

Astăzi, nimic nu-ți mai cer...

atunci când te simt respirându-mi aproape

Atât de aproape îți sunt

că aud gândurile curgând senine...

Cerul de stele al tatălui meu

Ca o piatră, tocită, de moară

Sunt atât de aproape de cer,

Doar liniștea Ta

inima tatălui meu
până simt, în piept, cum îmi bate
și timpul renaște, renaște mereu,

sufletul tatălui meu
iertător mă colindă, a mângâiere,

dincolo de care nimic nu mai vreu,
Plutește prin mine o adiere

Și cerul de-odată e fără păcate

să privim doar o clipă-mpreună,
Ochii mei, preaplânși, îi ridic

Și mi-e dor cât nu pot să spun,

trupul curat al tatălui meu
de când în țărână s-a prefăcut

și mi-e gândul străin și ateu,
Parc-o lume întreag-a trecut,

fără chipul tatălui meu
de când viața, sărac, mi-o măsoară

trece timpul, se scurge greu,

dor ce mă macină, adânc, mereu,

în trecerea mea spre țărână

sângele cald al tatălui meu
și-atunci simt că-n mine curge tăcut

Ești liniștea, Doamne, din mine

că nu pot, o clipă, în palme s-adun

Mă sting, printre gânduri fără-nceput,
căutând să-nteleg ce sunt eu,

cerul de stele al tatălui meu

numai cei răsăriți la-ntâmplare,

îndelungă și sfântă răbdare

Ștergare aduse de la Tismana

mi-a pus Voronețul în ochii fierbinți

am trecut prin moarte și prin deșert.
Tata m-a învățat să fiu drept și să lupt,
mama, să iubesc și să iert

pe un petec de rai, numit Mehedinți.
Am văzut lumina fără prihană

veșniciei numită părinți

Lacrimile mele din ceruri s-au rupt,

Rădăcini

doi oameni, ca lacrima, sfinți.
Ei sunt cântecul, dorul și rana

Sunt fiu dintr-un Gheorghe și-o Ană,

Sunt fiul lui Gheorghe și Ana,

țărâna aceasta mi-i vatră și hrană,
un copil dintr-o țară de dor,

Sunt liber în fapte, în vorbe,

sufletul meu s-a-ntrupat

Într-o noapte de Paște,

cât ea mă cunoaște nu pot nici să mor

a iertat întreaga lumii durere

Sunt fiul lui Gheorghe și Ana,

o noapte înaltă, de Înviere,
strigătul mamei, spre a mă naște,

curge prin mine un sânge curat.
Din cel mai frumos Gheorghe

botezat într-un rece izvor.

au nins, peste mine, Munții Parâng

din apă m-au luat în liniștea lor

Cea mai frumoasă Ană

Am învățat că, prin vreme, se frâng
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din icoana trecerii sale în veșnicul lut

mă așez în genunchi și sărut
chipul mamei, nepământesc,

Mai frumoși ca o toamnă bogată,

Poate de-aceea, când în mine-i târziu,

cu sufletul părinților mei

Îmi vine să strig, fericit, către stele,

că în numele dragostei, și-al dorului, scriu
colindă prin ceruri un cântec de tei,

mai frumos decât toate icoanele puse în cui
că îl simt în tristețile și-n iubirile mele,

că ochii-mi sunt plini de privirile lui,

și-mi calcă alături, să nu rătăcesc

Toată viața îmi e luminată

mi-aș pune inima-n palme, să-i mulțumesc
tatălui meu, ca și cum ar fi viu

Pentru fiecare cuvânt pe care-l rostesc

Sufletul părinților mei

ochii ei mă privesc, iertător.

de sufletu-i plin de iubire și dor

Pentru fiecare cuvânt pe care îl scriu,

Psalm de-nceput

Când nu Te mai găsesc
am învățat cuvintelor să mă închin
ca unor icoane ce mă primesc
la mese cu pâine, sare și vin

Uneori, gândurile mele
sunt limpezi… După cum știi,
culeg cuvintele direct din stele,
și-n tâmplă se-aprind înalte și vii

facă-se voia Ta

Alteori, adun cuvintele din țărână,
le dau chipul și asemănarea mea;
câte din ele-or să rămână –

41

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M



42 Anul 15 · Nr 55

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M
Marcel MUREªEANU

(25) Fără de milă

Mă mulţumesc cu cât am fost, cu cât sunt

singurul său somn este veghea

că orice oprire e moarte, că orice zbor
se sfârşeşte-n cădere, de aceea

el ştie unde, el ştie de ce, el ştie
Gândul lucid mişcă aripa păsării din mine,

tot mai puţine se întâmplă,

(26) Amin

în care tot mai puţine se văd,

ascuţişul lui taie nemilos disperarea.

şi mi le arde şi mi le înnegreşte.
dar ea se prinde de degetele mele
Sunt lângă tine! o liniştesc eu,
unui bărbat nemilos şi bătrân.
prea de timpuriu, ca pe o fecioară
ca o nebună. Crede că a fost dată focului
Dar ea nu înţelege şi lăcrimează
veţi fi împreună.
Flacăra este viaţa ta, până la capăt
lacrimile astea de ceară?
i-am zis lumânării. Ce-i cu 
Nu plânge, nu plânge, nu te stinge nimeni!

(27) Nicio scăpare

a fost găsit de alţii. Eu m-am îmbătat o singură dată
şi nu mi-a trecut nici acum.
Unde mai încape în mine atâta luciditate? mă 
întreb.
Nimeni nu mi-a luat urma
şi toţi mă caută în altă parte,
acolo unde oamenii sunt puşi la îngrăşat.
Nu voi urî cu dragostea mea pe nimeni.
Caut ieşirea din Casa Tenebrelor, locul
în care personajele îşi violează autorii.
O moară de apă mă va spăla
şi mă va măcina numai pe mine
până la sfârşitul veacului
care nu va să vină.

şi cu cât voi mai fi. Tot ce am pierdut pe drum

şi acolo vor planta un arbore nefericit
care va creşte şi te va ajunge din urmă.

până vor găsi un loc mai frumos
Vor merge pe trecutul tău în jos

şi te vor săra ca pe un peşte mort

duşmanii noştri de azi, de ieri şi de mâine!

(24) Ingrata stăpână

şi-ţi vor lega în jurul lui

Mai e puţin până să putrezească
o eşarfă de mătase purpurie.

libertatea deplină te va strânge de gât 
Te vei naşte oriunde şi vei muri oriunde,
a creşterii şi cea a morţii noastre.
Două zile vor ajunge pe eşafod: cea
pentru bătrânii mistreţi.

Cât de mult seamănă între ei

Cine scrie ca el ca el să păţească!
şi te vor aşeza în vitrină, scriind dedesubt:

iar cheia o va lăsa sub piatra pragului.

Până în ziua de azi vor veni

ramura pe care stai.

În mintea ta vor semăna roşcove

Am viziuni cu memoria mea luând-o razna spre 
paradis!

Ea adună tot praful din cale, metalele grele
Ca o meduză zburătoare, ca un asin transparent.

şi vibraţiile gândului, şirul ştiutelor şi neştiutelor.
E atât de încordată de nu se vede pe sine
şi nu se recunoaşte. Am viziuni cu ea
căzând şi lovindu-se de pământ
pe un loc dintre uscat şi mare.
Mi-a mai rămas demnitatea de-a muri în picioare,
zice ea, aşa încărcată ca un pom de Crăciun,
şi închide cu a treia mână uşa
după care va sta, uitând de sine,

(23) Mistreţii



Cu ce să-mi spăl ochii? mai întreb eu.
Cu lacrimi sărate, cu mări de lacrimi

împătimit în rele, poate!

Nu te întoarce!
Să nu mă întorc la tine?

Să mă întorc la tine?
Nu mă lăsa!

Întoarce-te!

să iasă şi să mă ucidă.
Aştept să-mi deschidă cineva,
spre ieşirea din sine.
de deasupra uşii, lunecând
mai rămăsese în clepsidra
Nu era nimeni, doar puţin timp

multă vreme.
să ţi-i speli şi vei mai putea lucra cu ei

Multe zile vei sta liniştit,
Tocmai la timp, era putredă.
e bine că ţi-am scos aşchia din ochi!
Da, zice doctorul,

Să nu te las singur?
Lasă-mă.

Poate, scriitorule, bătrân hobbit
Va putea creşte la loc? întreb eu.
vei vedea bine…

(29) Pe cine să crezi?

Să te las singur?
Meditez!
La ce?
Meditez!
Ce faci?
Meditez!
Ce faci?
Meditez!
Ce faci?

(28) Călătorie cu hinduşii

(30) O clepsidră curată

M-am oprit în pragul Metanoei,
m-am uitat pe fereastră. 

fulgerul unui crin traversează cerul

să nu-l afle corbii.
şi-l unge cu mir şi-l va aşeza sub râu,
şi pe asinul lui alb îl ridică
Dinspre Cetăţuie coboară samarineanul
au văzut multe!
el poate învia, dar nu vrea, ochii lui
Trupul, frumos şi rănit, are paloare lunară,
nu vedeţi cât de urât e!? Mincinoşii!
niciodată. Nu e al nostru, jură ei,
şi întorc capul ca şi cum nu l-ar fi văzut
cu ulei de nandru! Oamenii trec pe lângă el
o slujbă creştinească, nimeni nu-l spală
Nimeni nu-l ridică, nimeni nu-i face
Trupul Neîngropat al Istoriei Noastre Recente!
De zile în şir zace în Piaţa Mare a Libertăţii

(31) O zi grea

De pe balcoanele caselor cad petalele
florilor domestice,

către apus.
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Roxana PAVNOTESCU
Statele Unite ale Americii

Sărbătoare
(în stil japonez)

Bradul a clipit

Semnul

sub fusta lui

Nimfă a luminii,

Luminariu
(haiku)

din miile lui de ochi

licuriciule!

peste linia orizontului,
coboară încet, să se adape
în mările adânci
ale firii.

Zările roșii aleargă cirezi

să mă uit

de crinolină.

Meditație

Nuntă de vulpi.
privesc cu sfială.
ochi verzi și oblici
printre ele,
din bănuții lor de aur -
Frunzele dănțuie
peste pădurea înmiresmată.
văl nuntit de lumină,
Mătasea ploii -

și mi-a făcut semn

văpaie țeși pe firul ierbii,

mereu alta,

și făceam stânga împrejur.

de la drum.
și nu m-am mai abătut

cu un cal mort

mi-am zis -

calul era murit coregrafic.

Calul era de fiecare dată murit

și mort,

într-o postură coregrafică,

și, de fiecare dată,

Un cal e frumos

se ivea câte o pajiște

Un adevărat estet!
mi-am zis,

nu-i puțin lucru
să mori atât de frumos

să te admire lumea
și după ce nu mai ești.

Calul zăcea cambrat
și gravat în peisaj,

ca și cum ar muri la nesfârșit -
ca în moartea lebedei a lui Saint Sæns.

Cert era
că ori pe unde o luam,

la fiecare despicătură de cărare

Se despicau cărările morțiș,

mi-am zis,
Acesta nu e drumul meu,

zăcea câte un cal mort pe pajiște.
și pe oriunde o luam

tot mai elaborată

Drumul

și mai grațioasă.

și cel de întors,
mai murea câte-un un cal mort.

Între timpul de dus



De-o vreme lumea-mi pare schimbată.
Văd aceleași lucruri ca mai înainte,

dar toate sunt în afara mea.
Mașini,
poduri,

acoperișuri.

sau pe acoperiș.

nici mai de mult,
nici acum,

N-am s-o recunosc,

dintotdeauna
sau niciodată.

Nu știu cine este
sau cum este,

dacă o întâlnesc

nu-mi apropie în niciun chip cerul.

Cu toate astea,

Măști

Pe vecina de peste drum
pur și simplu n-o cunosc.

într-o mașină,
pe un viaduct

Pentru că cercul meu de foc nu e tocmai între ele ‒

viaducte și

distanța de lume

sau trece prin propriu-mi stomac.

sau acoperișuri.

celor din amintire.
Ei trec egal și monoton

în mașini,
peste poduri,

viaducte
sau acoperișuri.

Ca toată lumea…
forme fără viață.

Încerc să le dau binețe
dar gura mi-e încleștată

nu mai sunt aidoma

e mai la stânga sau mai la dreapta

ca și cum o gheară a morții
mi-a subtilizat simțurile

și m-a înfășurat într-un voal de ceață.
Moartea nu e încă pe Pământ,

dar umblă liberă
și-ți face în batjocură

semnul crucii,
din goana mașinilor,

de pe viaducte,
poduri,

Cei, odată, iubiți sau dragi,

se taie într-un punct
pe linia orizontului.

Brațul și undița

(poezii inedite, din ciclul Crochiuri)

Nasul, brațul, genunchiul și undița
curcubeu nedespletit.
peste ape -
se așterne rotund
Doar firul undiței
în linii drepte.
decupează aerul
mai încordat ca nemișcarea,

îi străpung oblic umerii ascuțiți.
și săgeți paralele
Ploaia curge năprasnic din cer –

tăcere și uitare.
în două dimensiuni –
restructurează universul mic

Stampă

Pe mal, pescarul
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D.O.

Credem că este utilă o astfel de REamintire, măcar a numelor personalităților culturale românești de la 
începuturi, până în prezent. 

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. 

T.R.

03.04.1893 – s-a născut Damian Stănoiu (m. 
1956)

01.04.1881 – s-a născut Octavian Goga (m.1938)

01.04.1942 – s-a născut Gabriela Adameșteanu

APRILIE

01.04.1900 – s-a născut Alexandru Al. Philippide 
(m. 1979)

01.04.1940 – s-a născut Gheorghe Pituț (m. 1991)

04.04.1992 – a murit Vintilă Horia (n. 1915)

08.04.1911 – s-a născut Emil Cioran (m. 1995)
07.04.1952 – s-a născut Nichita Danilov
05.04.1946 – a murit Ilarie Voronca (n. 1903)

05.04.1933 – s-a născut Romulus Vulpescu (m. 
2012)

05.04.1932 – s-a născut Fănuș Neagu (m. 2011)

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

29.04.1936 – s-a născut Gheorghe Tomozei (m. 
1997)

28.04. 2000 – a murit Ovid S. Crohmălniceanu (n. 
1916)

27.04.2014 – a murit George Astaloș (n. 1933)
27.04.1977 – a murit Camil Baltazar (n. 1902)

27.04.1872 – a murit Ion Heliade Rădulescu (n. 
1802)

26.04.1963 – a murit Vasile Voiculescu (n. 1884)

26.04.1922 – s-a născut Ștefan Aug. Doinaș (m. 
2002)

24.04.2008 – a murit Cezar Ivănescu (n. 1941)
23.04.1922 – s-a născut Pavel Chihaia (2019)
23.04.1894 – s-a născut Gib I. Mihăescu (m. 1935)
23.04.1859 – s-a născut Lazar Șăineanu (m. 1934)
22.04.1996 – a murit Mircea Ciobanu (n. 1940)
22.04.1986 – a murit Mircea Eliade (n. 1907)
22.04.1897 – a murit Ion Ghica (n. 1816)
22.04.1850 – s-a născut Veronica Micle (m. 1889)
21.04.2008 – a murit Monica Lovinescu (n. 1923)

21.04.1923 – s-a născut Mircea Popovici (m. 
2014)

20.04.1970 – a murit Paul Celan (n. 1920)

20.04.1943 – s-a născut Dan Horia Mazilu (m. 
2008)

18.04.1894 – s-a născut Pamfil Șeicaru (m. 1980)
19.04.1848 – s-a născut Calistrat Hogaș (m. 1917)

17.04.1945 – a murit Ion Pillat (n. 1891)
17.04.1916 – s-a născut Magda Isanos (m. 1944)
17.04.1895 – s-a născut Ion Vinea (m. 1964)
16.04.1994 – a murit Mihail Crama (n. 1923)
16.04.1936 – s-a născut Gheorghe Grigurcu
16.04.1935 – a murit Panait Istrati (n. 1884)
16.04.1896 – s-a născut Tristan Tzara (m. 1936)
16.04.1879 – s-a născut Gala Galaction (m. 1961)
15.04.1997 – a murit Petru Creția (n. 1927)
14.04.1998 – a murit Francisc Păcurariu (n. 1920)

14.04.1924 – s-a născut George Munteanu (m. 
2001)

13.04.1935 – s-a născut C. D. Zeletin
12.04.1940 – s-a născut Mircea Martin
12.04.1931 – s-a născut Paul Miclău (m. 2011)
11.04.1944 – a murit Ion Minulescu (n. 1881)

11.04.1858 – s-a născut Barbu Ștefănescu 
Delavrancea (m. 1918)

11.04.1942 – s-a născut Virgil Mazilescu (m. 
1984)

01.05.1934 – a murit Paul Zarifopol (n. 1874)
01.05.1928 – s-a născut Ion Ianoși

MAI

11.05.2001 – a murit Paul Lahovary (n. 1909)
10.05.1929 – s-a născut Ion Horea

09.05.1946 – a murit Pompiliu Constantinescu (n. 
1901)

09.05.1918 – a murit George Cosbuc (n. 1866)

07.05.1947 – s-a născut George Stanca (m. 2019)
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 (m. 

2018)

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 G. I. Tohăneanu (m. 2004)
07.05.1937 – a murit George Topîrceanu (n. 1886)

09.05.1895 – s-a născut Lucian Blaga (m. 1961)

08.05.1950 – s-a născut Gheorghe Crăciun (m. 
2007)

12.05.1916 – s-a născut Constantin Ciopraga (m. 
2009)

12.05.2021 – a murit Ileana Vulpescu (n.1932)

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)

12.05.1934 – s-a născut Lucian Raicu (m.2006)

15.05.1926 – s-a născut Venera Antonescu
15.05.1922 – s-a născut Savin Bratu (m. 1977)

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)
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14.06.1818 – s-a născut Vasile Alecsandri (m. 
1890)

12.06.1977 – a murit F. Brunea-Fox (n. 1898)
12.06.1929 – s-a născut Irina Mavrodin (m. 2012)
11.06.1995 – a murit George Uscătescu (n. 1919)
10.06.1955 – s-a născut Dumitru Păcuraru

10.06.1853 – s-a născut Ion Pop-Reteganul 
(m.1905)

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

07.06.1716 – a murit stolnicul Constantin 
Cantacuzino (n. 1640)

06.06.1940 – s-a născut Gheorghe Pituț (m.1991)
06.06.1944 – s-a născut Mariana Vartic

05.06.1927 – s-a născut Alexandru Mirodan (m. 
2010)

05.06.1903 – s-a născut Ștefan Roll (m. 1974)
05.06.1871 – s-a născut Nicolae Iorga (m. 1940)

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)

18.06.1960 – s-a născut Vlad Zografi
18.06.1917 – a murit Titu Maiorescu (n. 1840)
17.06.1927 – s-a născut Sutö András (m. 2006)
16.06.1981 – a murit Ben Corlaciu (n. 1924)
16.06.1978 – a murit Teodor Pâca (n. 1928)

30.06.1945 – s-a născut Dorin Tudoran

29.06.1893 – s-a născut Demostene Botez (m. 
1973)

16.06.1925 – s-a născut A. E. Baconky (m. 1977)

15.06.1934 – s-a născut Matei Călinescu (m. 
2009)

15.06.1909 – s-a născut Virgil Teodorescu (m. 
1988)

15.06.1893 – s-a născut Ion Marin Sadoveanu (m. 
1964)

15.06.1889 – a murit Mihai Eminescu (n. 1850)

29.06.1837 – s-a născut P.P. Carp (m. 1919)
28.06.1951 – s-a născut Virgil Mihaiu

23.06.1834 – s-a născut Alexandru Odobescu (m. 
1895)

22.06.1913 – a murit St. O. Iosif (n. 1875)

28.06.1873 – a murit Andrei Șaguna (n. 1809)
25.06.1988 – a murit Șerban Cioculescu (n. 1902)
24.06.1947 – s-a născut Dinu Flămând

22.06.1943 – s-a născut George Banu

sursa: România literară. Calendar realizat 
de scriitorul Nicolae Oprea

(selecție)

05.06.1779 – s-a născut Gheorghe Lazăr (m. 
1823)

03.06.1972 – a murit Neagu Rădulescu (n. 1912)
03.06.1949 – s-a născut Ioan Țepelea (m. 2012)
03.06.1922 – a murit Duiliu Zamfirescu (n. 1858)
02.06.1939 – s-a născut Romulus Guga (m. 1983)
02.06.1816 – s-a născut C. A. Rosetti (m. 1885)

24.05.1923 – s-a născut Ion Caraion (m. 1986)
24.05.1812 – s-a născut George Barițiu (m. 1893)
23.05.2006 – a murit Iordan Chimet (n. 1924)
23.05.2003 – a murit Ion Drăgănoiu (n. 1943)
23.05.1942 – s-a născut Gabriel Liiceanu
23.05.1871 – s-a născut G. Ibraileanu (m. 1936)

23.05.1902 – s-a născut Vladimir Streinu (m. 
1970)

22.05. 1957 – a murit George Bacovia (n. 1881)
21.05. 1991 – a murit Ioan Petru Culianu (n. 1950)
21.05. 1964 – a murit Tudor Vianu (n. 1897)

01.06.1959 – s-a născut Cristian Popescu (m. 
1995)

01.06.1956 – s-a născut Mircea Cărtărescu

25.05.1933 – s-a născut Eugen Simion
24.05.1947 – s-a născut Adrian Popescu

01.06.1865 – s-a născut Constantin Stere 
(m.1936)

26.05.1996 – a murit Ovidiu Papadima (n. 1909)
26.05.1916 – s-a născut Vintilă Corbul (m. 2008)

28.05.1956 – s-a născut Marcel Tolcea

27.05.1905 – s-a născut Ioan I. Ciorănescu (m. 
1926)

31.05.1883 – s-a născut Onisifor Ghibu (m. 1972)

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)

31.05.1946 – s-a născut Adriana Bittel

27.05.1886 – s-a născut Emil Isac (m. 1954)

18.05.1928 – s-a născut Domokos Géza (m. 2007)
18.05.1993 – a murit Aurel Covaci (n.1932)

31.05.1990 – a murit Vasile Nicolescu (n. 1929)

25.05.1998 – a murit Ștefan Bănulescu (1926)

IUNIE

26.05.1997 – a murit Cezar Baltag (n. 1939)

29.05.1945 – a murit Mihail Sebastian (n. 1907)
28.05.1963 – a murit Ion Agârbiceanu (n. 1882)

30.05.1966 – a murit Oscar Walter Cisek (n. 1897)

21.05.1880 – s-a născut Tudor Arghezi (m. 1967)

31.05.1938 – a murit Max Blecher (n. 1909)

21.05.1932 – s-a născut Ileana Vulpescu (m. 
2021)

24.05.1924 – s-a născut Antoaneta Ralian (m. 
2015)



Şi-n stingerea eternă dispar fără de urmă!

Şi el îmi dete ochii să văd lumina zilei,

El este moartea morţii şi învierea vieţii!
Sus inimile voastre! Cântare aduceţi-i,

Îndură-te, stăpâne, şi dă-i pe veci viaţă!
Iar celui ce cu pietre mă va izbi în faţă,
Ce-o să asmuţe câinii, ca inima-mi s-o rumpă,
Ş-aceluia, Părinte, să-i dai coroană scumpă,

El este-al omenimei izvor de mântuire:
El zeilor dă suflet şi lumii fericire,

Ş-acela între oameni devină cel întâi
Puteri să puie-n braţul ce-ar sta să mă ucidă,
S-asculte orice gură, ce-ar vrea ca să mă râdă,
Să binecuvânteze pe cel ce mă împilă,
Să blesteme pe-oricine de mine-o avea milă,

Şi din noian de ape puteri au dat scânteii,
El singur zeu stătut-au nainte de-a fi zeii

Poate-oi uita durerea-mi şi voi putea să mor.

Să-ngăduie intrarea-mi în vecinicul repaos!
Şi tot pe lângă-acestea cerşesc înc-un adaos:

Ce mi-a răpi chiar piatra ce-oi pune-o căpătâi.

Gonit de toată lumea prin anii mei să trec,
Pân' ce-oi simţi că ochiu-mi de lacrime e sec,
Că-n orice om din lume un duşman mi se naşte,
C-ajung pe mine însumi a nu mă mai cunoaşte,
Că chinul şi durerea simţirea-mi a-mpietrit-o,
Că pot să-mi blestem mama, pe care am iubit-o -

Nevrednicu-mi cadavru în uliţă l-arunce,

Când ura cea mai crudă mi s-a părea amor...

Străin şi făr' de lege de voi muri - atunce

Şi inima-mi umplut-au cu farmecele milei,
În vuietul de vânturi auzit-am al lui mers
Şi-n glas purtat de cântec simţii duiosu-i viers,

Spre ură şi blestemuri aş vrea să te înduplec,
Să simt că de suflarea-ţi suflarea mea se curmă

Să cer a tale daruri, genunchi şi frunte nu plec,

Pe-atunci erai Tu singur, încât mă-ntreb în sine-mi:
Erau din rândul celor ce n-au fost niciodată,

Pe când nu era moarte, nimic nemuritor,

Căci unul erau toate şi totul era una;
Pe când pământul, cerul, văzduhul, lumea toată

Nici sâmburul luminii de viaţă dătător,

Rugăciunea unui dac 

Au cine-i zeul cărui plecăm a noastre inemi?

Nu era azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeuna,

Că tu mi-ai dat în lume norocul să trăiesc.
Astfel numai, Părinte, eu pot să-ţi mulţumesc
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T.R.

Prof. univ. Dr. Anca SÎRGHIE

BISERICA, O INSTITUȚIE NAȚIONALĂ 
IDENTITARĂ ÎN OPTICA LUI 

MIHAI EMINESCU
Moto: Atunci când rostim cuvântul „Biserică”, nu se cuvine să ne gândim numai la clădirea impunătoare a unei 

instituții religioase, care este în esență asemănătoare marilor temple din antichitate, de când oamenii au învățat să se 
roage. Biserica este construită din „pietre vii” și „voi ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o 

preoție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos” (1 Petru 2:5).

Jurnalistica rămasă de la Mihai Eminescu dovedește că relația lui cu Dumnezeu a avut o dimensiune 
omenesc-personală și una general-națională. Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Paștilor anului 1881, Eminescu 
reflecta: „Iată 2000 de ani aproape de când Biblia a ridicat popoare din iubire. Le-a constituit pe principiul iubirii 
aproapelui… 2000 de ani de când biografia fiului lui Dumnezeu este cartea care crește omenirea.” Nu 
întâmplător în articolele de presă el a dat instituției bisericești una dintre cele mai edificatoare definiții de 
vibrație patriotică, o sinteză a semnificației istorice pe care a avut-o la români binomul credință religioasă-
țară:„Biserica? Creaţiunea aceasta eminamente naţională a unui Iuga Vodă, carele la a. 1399 încă o face 
neatârnată de orice ierarhie bisericească, biserica lui Matei Basarab şi a lui Varlaam, maica spirituală a 
neamului românesc, care a născut unitatea limbii şi unitatea etnică a poporului, ea care domneşte puternică 
dincolo de graniţele noastre şi e azilul de mântuire naţională în țări unde românul nu are stat, ce va deveni în 
mâna tagmei patriotice”. Ideea era afirmată și în Icoane Vechi, Icoane Nouă: „Biserica au creat limba literară, 
au sfințit-o, au ridicat-o la rangul unei limbi hieratice și de stat. „

Crescut într-o familie de profundă credință religioasă, Eminescu a studiat cărțile de căpetenie ale ortodoxiei 
noastre, printre care: Cartea românească de învăţătură și Psaltirea (1643), Şapte Taine (1646) ale 
Mitropolitului Varlaam (Psaltirea purtând unele adnotări ale poetului), Psaltirea în versuri şi Acatistul (1673) ale 
Mitropolitului Dosoftei, Didahiile- Mitropolitului Antim Ivireanul, Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea 
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Atât antum cât și în postumitate Șaguna a avut parte de ponegriri ale unor dușmani ai săi. Atunci când înaltul 
prelat a fost tratat de un partid românesc din Transilvania ca vânzător al intereselor româneşti şi ca maghiarofil, 
jurnalistul M. Eminescu de la Iași îl apără postum cu un spirit justițiar și cu o siguranță a judecății cu totul 
exemplare. Rațiunea unei asemenea luări de poziții o găsim turnată în versurile eminesciene: „Ba să vezi… 
posteritatea este încă și mai dreaptă. /Neputând să te ajungă, crezi c-or vrea să te admire?/Ei vor aplauda 
desigur biografia subțire/ Care s-o-ncerca s-arate că n-ai fost vrun lucru mare,/ C-ai fost om cum sunt și 
dânșii…/ Măgulit e fiecare/ Că n-ai fost mai mult ca dânsul. Și prostatecele nări/ Și le umflă orișicine în savante 
adunări/ Când de tine se vorbește. S-a-nțeles de mai nainte/C-o ironică grimasă să te laude-n cuvinte./ Astfel 

Popasurile făcute în Transilvania la LB Iulia, Sibiu , Brașov etc. l-au apropiat de sărbătorile Astrei, asociația 
cu un rol important în emanciparea economică şi culturală a românilor transilvăneni. Mihai Eminescu a 
participat la reuniunile Astrei în perioada când Andrei Șaguna era președinte. Nu este exclus ca de pe atunci să 
se fi înfiripat în cugetul său convingerea că personalitatea mitropolitului transilvan deținea toate atributele 
exemplarității. Viitorul student la Viena în anii 1870-1872 avea să înțeleagă că orientarea politică a ierarhului -
diplomat era dictată de condiţiile social-politice în care trebuia să acţioneze. Om politic, „de la creştet pân-în 
tălpi”, cum îl definește Eminescu printr-o formulare care va deveni emblematică, mitropolitul Andrei vedea în 
activismul politic singura strategie prin care românii puteau să-și asigure o bază legală de dialog cu monarhia și 
cu structurile de putere ale altor conaționali din Transilvania. Șaguna înțelegea necesitatea de a câştiga 
bunăvoinţa Curţii din Viena spre a avea o mai mare libertate de mişcare în munca sa de ridicare economică şi 
culturală a poporului. De numele lui Andrei Șaguna se leagă înfiinţarea la Sibiu a „Telegrafului Român”, unul din 
cele mai importante ziare româneşti în epocă, cea mai longevivă publicație românească până în prezent. 
Peste ani, devenit jurnalist el însuși, Eminescu va fi impresionat de „Telegraful Român”, căci publicația 
rentabilizată economic și ridicată prin conținut și stil de către redactorul ei Nicolae Cristea, este prețuită de 
Eminescu drept „foaia cea mai modernă de peste Carpați.”

(1698) al voievodului-cărturar Dimitrie Cantemir. Alături de acestea se află și Scrieri apologetice ale 
Mitropolitului Andrei Şaguna (1867).

Cele peste 1800 de titluri de cărți, studii și articole, câte s-au scris până astăzi despre acest mitropolit, record 
nemaiatins de vreo altă personalitate a bisericii române, îndreptățește posteritatea să vorbească despre 
„epoca lui Șaguna”. Se identifica astfel cea mai aspră și dramatică perioadă de luptă pentru drepturile 
românilor în Transilvania, când după expresia lui Ioan Slavici, alt scriitor al contemporaneității sale, Șaguna a 
fost ”Mesia al ardelenilor“. Atunci când Eminescu medita asupra rostului pe care îl are, la modul generic, creația 
unei veritabile personalități se putea gândi și la destinul acestui făuritor de credință ortodoxă în Transilvania și 
chiar în întreg spațiul răsăritean: „Poți zidi o lume-ntreagă, poți s-o sfarămi orice-ai spune,/ Peste toate o lopată 
de țărână se depune.”(Scrisoarea I)

 Andrei Șaguna a avut „un asfințit măreț”, în expresia lui Ioan Lupaș. În ziua de 16/28 iunie 1873 Mitropolitul a 
trecut la cele veșnice. Conform dorinței sale testamentare, Șaguna a fost înmormântat în cavoul de lângă 
Biserica cea Mare din Rășinari, căci acolo slujise adesea, simțind cât de mult este iubit de enoriași. Prohodit 
numai de duhovnicul său, ieromonahul Gherman Bogdan, într-o simplitate salutară, adică „fără pompă, fără 
muzică și fără predică”, el a fost condus pe ultimul drum de preoți, studenți teologi și mai ales de poporul care l-
a iubit. Ierarhul se ferea cu înțelepciune și demnitate de ceea ce Eminescu socotea a fi o primejdie: „Or să vie 
pe-a ta urmă în convoi de-nmormântare,/ Splendid ca o ironie cu priviri nepăsătoare…/Iar deasupra tuturora va 
vorbi vrun mititel, /Nu slăvindu-te pe tine… lustruindu-se pe el/Sub a numelui tău umbră. Iată tot ce te 
așteaptă.”(Scrisoarea I)

 La înmormântare mulți veniseră de la Brașov să-l conducă pe Șaguna pe ultimul său drum. Într-un ziar 
german din Sibiu se concluziona: „Simplă și minunată, ca toate realizările sale, a fost și înmormântarea lui”. La 
rândul său G.T.Teutsch, episcopul evanghelic-luteran din Sibiu, conchidea în necrolog că „numele lui Șaguna 
înseamnă o nouă epocă în viața poporului român și a Bisericii ortodoxe.” Rășinărenii, care îl însoțiseră pe 
Șaguna la Blaj pe Câmpia Libertății în 1848, au fost prezenți și la înmormântarea sa, preluându-l călări de la 
marginea Sibiului spre a-l însoți până la mormânt. Jalea credincioșilor era îndreptățită. La înmormântare se 
auzea la Sibiu plângerea credincioșilor: ”Românime mult cercată, /Pune-ți doliul înnoit, /C-ai pierdut o stea din 
ceru-ți: / Pe Andrei Mitropolit“. Cugetând asupra acestui moment de asfințit al unui arhiereu de măreție unică în 
istoria neamului, Lucian Blaga afirma: „La finele vieții a privit cu mulțumire la roade și la osteneli. El ar fi putut să 
spună ca și Domnul de pe praporii bisericii, după truda celor șase zile ale creațiunii: sunt bune toate foarte. 
Doar că el a stins aceste cuvinte între buze, căci a voit să se înfățișeze smerit în fața tronului ceresc. În moarte 
el s-a unit cu pământul…pe care l-a înălțat mai mult decât toți înaintașii săi. Ca loc de unde a ținut să purceadă 
la judecata din urmă, el și-a ales cimitirul satului ciobănesc al Rășinarilor. Munții din spate vor fi treptele învierii 
sale.“ Este o apreciere care parcă preludiază canonizarea lui Andrei Șaguna, petrecută în 29-30 octombrie 
2011 la Sibiu, eveniment sacru prin care el a fost scos din mormânt, ca să fie înălțat în rândul sfinților.



Modul cum publicistul de la Iași a înțeles să vină cu promptitudine în apărarea memoriei Mitropolitului 
Transilvaniei spune în ultimă instanță mult despre spiritul onoarei, cu care era înzestrat Mihai Eminescu. A 

Toate micile mizerii unui suflet chinuit/ Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit.”

încăput pe mâna a oricărui, te va drege,/ Rele-or zice că sunt toate câte nu vor înțelege…/Dar afară de acestea, 
vor căta vieții tale/ Să-i găsească pete multe, răutăți și mici scandale-/Astea toate te apropie de dânșii…Nu 
lumina/ Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele și vina,/ Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt/ Într-un mod 
fatal legate de o mână de pământ;/

Preocuparea cu care publicistul Eminescu a valorificat acest document de o importanță capitală pentru 
disculparea lui Șaguna dovedește în principiu un fapt esențial, anume că injustiția postumă, mai primejdioasă 
decât oricare formă de greșeală în relațiile interumane, era inadmisibilă în concepția „poetului nepereche”, ea 
devenind un motiv de satiră în Scrisoarea I. Eminescologii nu vor putea ignora acest episod de front comun în 
plan jurnalistic realizat de redactorul de la Iași cu ziariștii sibieni în apărarea postumă a lui Andrei Șaguna. Este 
un episod prea puțin cunoscut, dar care va putea aduce o lumină nouă nu numai în cercetarea publicisticii 
eminesciene și transilvane, ci și a izvoarelor poeziei Scrisoarea I, care nu este pe de-a întregul rodul propriei 
drame de creator neînțeles, ci și reflexul unor experiențe similare cunoscute de poet în societatea timpului.

Bănățeanul V. Babeş reprezenta „partida” din Transilvania, el fiind un adept al activismului politic. Deși 
împărtășea aceeași doctrină, Babeș îl trata pe A. Şaguna „ca vânzător al intereselor româneşti şi ca 
maghiarofil”. „Grăitor de adevăr peste voia mea”, cum se autocaracterizează într-o epistolă către Veronica 
Micle din 1880, Eminescu îl apără pe marele prelat și om politic Andrei Șaguna în spirit justițiar. În articolul pe 
care îl va scrie despre defunctul Mitropolit cu scopul de a-i face dreptate postum, Eminescu nu-i aminteşte 
numele lui Babeș din respect pentru acela care încurajase începuturile activităţii sale ziaristice. În schimb, 
publicistul de la „Curierul de Iași” în 1877 recurge la un document lămuritor, o scrisoare autografă, datată 26 
aprilie 1849, trimisă din Debreţin de guvernatorul general al Ungariei, L. Kossuth (1802-1894), lui Ioan Dragoş 
(1810-1849), reprezentantul său la negocierile cu Avram Iancu din vremea Revoluţiei din 1848-1849. Kossuth 
expune politica sa faţă de popoarele din Ungaria după declararea independenţei acesteia în 14 aprilie 1849 şi 
condamnă orientarea lui A. Şaguna în timpul Revoluţiei din 1848-1849 în Transilvania. În acest document 
liderul maghiar se exprimă astfel: „Urmând simţământului inemei mele, nu esitez a declara că dacă, apreţiind 
cele mai sus- zise, vor grăbi (românii) fără amânare a da garanţie despre purtarea lor pacifică în viitor, nu mă 
voi sfii ca în numele păcei şi al iubirii să aruncăm văl asupra delictelor politice din trecut, însă cu escepţiunea 
acelui om care a abuzat în mod infam de înalta sa poziţie bisericească şi de încrederea poporului călcând în 
mod ruşinos datorinţele sale cătră D-zeu şi cătră patrie, nu numai a amăgit poporul român la răsculare şi prin 
aceasta a fost îndemnătoriul la atât[e]a pustiiri şi vărsări de sânge, ci s-a înjosit încă la trădarea de patrie, ce nu 
i se poate ierta niciodată, ba nu s-a înfloriat a provoca, a îndemna şi a mijloci irumperea de putere armată 
străină în ţară, pentru a măcela pre poporul propriei sale patrie, şi acestea toate le face aşa încât totodată a fost 
destul de vil a juca un rol de făţarnic mincinos, pentru ca în mijlocul păcatelor sale trădătoare de patrie să 
adoarmă cu cuvinte dulci atenţiunea şi priveghiarea mea şi a soţilor mei de la guvern; numele acestui om este 
Andrei Şaguna, asupra capului căruia multul sânge ce s-a vărsat strigă răzbunare dreaptă şi care, precum este 
declarat de trădătoriu de patrie, aşa nu poate avea parte de iertare pre acest pământ.” Iată un document 
aproape necunoscut și ca atare nevalorificat de istoria noastră literară până în prezent. Comentariul lui 
Eminescu va continua astfel, conducând la concluzia: „Şi acestea toate Kossuth le scrie despre unul din cei 
mai moderaţi oameni, care se înţelege că nu s-a putut însufleţi niciodată de strania onoare de a fi numărat între 
turci sau maghiari, încât ceea ce a făcut contra acestora era în realitate un serviciu adus umanităţii şi un merit 
faţă cu popoarele transilvane.” Așadar, M. Eminescu vedea în Mitropolitul Șaguna un simbol al patriotismului 
românesc în Transilvania și de aceea ține să-l reabiliteze în posteritate. Argumentată edificator, pledoaria sa 
continuă:„Mai interesantă însă este această scrisoare din alt punct de vedere. Acum însă se vede cari erau 
adevăratele lui simţiri. În faptă mitropolitul transilvan, politic de la creştet pân-în tălpi, îşi cunoştea aşa de bine 
poporul, oamenii, inteligenţa, încât nu i-au crezut capabili de-a rezista la 866 cu efect la introducerea 
dualismului. Ca toţi politicii de talent, Şaguna era pesimist, ş-a calculat totdeauna cu împrejurările cele mai 
rele, nu cu cele mai bune. Îndealtfel lipsa lui de încredere nu în energia, dar în judecata sănătoasă şi oarecum 
realistă a conluptătorilor săi a fost în parte adeverită de vreme.” În analiza pe care o face în „Curierul de Iași” 
Eminescu promovează un concept interesant, acela de „politicieni de talent”, dovedind că activitatea în acest 
domeniu practic și de mare eroziune socială nu o pot desfășura cu succes decât oamenii înzestrați cu o 
anumită carismă, cu intuiție, cu spirit de prevedere și echilibru psihologic. Așadar, cariera politică nu se potrivea 
oricărui arivist, profitorilor de joasă speță, ci solicită rafinament comportamental, tact, înțelepciune. Găsim în 
articolul lui Eminescu din 1877 câteva elemente de teorie politică. Nu este deloc întâmplător faptul că acest 
articol a fost preluat imediat în „Telegraful Român” de la Sibiu și folosit de Nicolae Cristea în diatriba dusă 
împotriva lui Victor Babeș, unul dintre detractorii lui Șaguna.
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Eminescu plănuia să se călugărească, împreună cu un publicist basarabean Zamfir C. Arbore pentru ca, 
apărat de statutul său monastic, să atace mai vehement abuzurile politicii și afacerilor veroase ale vremii lui. 
Eminescu realiza că singură Mitropolia Moldovei şi a Sucevei e ab antiquo suverană, neatârnată de nici o 
patriarhie; acestei mitropolii a Moldovei şi a Sucevei i se datoreşte introducerea limbii române în biserică şi stat, 
ea este mama neamului românesc. Din această prismă el privește rătăcirile tinerei generații: „În loc de-a merge 
la biserică, mergem la Caffé-chantant, unde ne-ntâlnim cu omenirea din toate unghiurile pământului, scursă la 
noi ca prin minune. Ba pentru că limba noastră cam veche, cu sintaxa ei frumoasă, dar grea, cu multele ei 
locuţiuni, îi cam jena pe prietenii noştri, am dat-o de o parte şi am primit o ciripitură de limbă păsărească cu 
sintaxa cosmopolită pe care cineva, dacă ştie niţică franţuzească, o învaţă într-o săptămână de zile. Bietul 
Varlaam, mitropolitul Moldovei şi al Sucevei, care în înţelegere cu Domnii de atunci şi c-un sinod general al 
bisericei noastre au întemeiat acea admirabilă unitate care-a făcut ca limba noastră să fie aceeaşi în palat, în 
colibă şi-n toată românimea, şi-ar face cruce creştinul auzind o păsărească pe care poporul, vorbitorul de 
căpetenie şi păstrul limbei, n-o mai înţelege.”

apăra pe cel care nu o mai poate face singur devine la poetul-publicist o datorie morală. Spiritul său justițiar și 
dorința de a sluji cauzele drepte îi vor aduce mari neajunsuri, așa cum recunoaște el însuși, autodefinindu-se în 
februarie 1880 în scrisorile sale către Veronica Micle, căreia îi mărturisește: „… sunt unul dintre oamenii cei mai 
nenorociți din lume. Sunt nepractic, sunt peste voia mea grăitor de adevăr, mulți mă urăsc și nimeni nu mă 
iubește „Dar acest destin el nu îl va accepta ca pe o osândă, ci-l va purta cu demnitate, cu acea tărie specifică 
celor aleși, din moment ce confesiunea lui continuă astfel: „Mă onorează ura lor și nici nu mă pot închipui altfel 
decât urât de ei.“De aici și până la scrutarea cu luciditate a tragicei sale ruperi de lume nu a mai fost decât un 
pas, în confesiunea următoare: trăiesc ”o extraordinară nenorocire”, odată intrat în „cercul meu fatal“. În 
cercetarea de dată recentă tocmai această perioadă de final a biografiei eminesciene este cel mai des 
abordată și ipotezele emise nu sunt deloc convergente.

Adevărul este că Eminescu, membru al societății Carpați, organizaţie independentă, aflată în afara 
controlului francmasoneriei, punea în practică acest deziderat național, de trezire şi promovare a spiritului 
românesc şi de refacere a Daciei mari. El credea în legitimitatea luptei românilor din toate provinciile istorice 
pentru unire, din moment ce afirmă fără echivoc rolul bisericii ca o prioritară instituție identitară în finalul 
articolului Din Transilvania, publicat în 3 ianuarie 1880 în ziarul „Timpul” din capitală: „UNITATE DE LIMBĂ, 
UNITATE DE BISERICĂ, IATĂ ÎN SCURTE VORBE UN ÎNTREG PROGRAM PENTRU APĂRAREA 
NAȚIONALITĂȚEI ROMÂNE AMENINȚATE.” (s.n.)

Eminescu a fost un mare patriot, dar a fost şi un apărător al Bisericii Ortodoxe. Mărturia lui rămâne peste 
veacuri, ca un adevărat testament, scris parcă anume pentru cei care se încăpăţânează încă să-l considere 
ateu: „Biserica răsăriteană e de optsprezece sute de ani păstrătoarea elementului latin de lângă Dunăre. Ea a 
stabilit şi a unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte 
propriu-zise; ea ne-a ferit în mod egal de înghiţirea printre poloni, unguri, tătari şi turci, ea este încă astăzi 
singura armă de apărare şi singurul sprijin al milioanelor de români cari trăiesc dincolo de hotarele noastre. 
Cine-o combate pe ea şi ritualurile ei poate fi cosmopolit, socialist, republican universal şi orice i-o veni în 
minte, dar numai român nu e.” Cât priveşte aşa-zisa apartenenţă a lui Eminescu la orice fel de mișcare ocultă, 
transnațională, cuvintele poetului sunt mai mult decât edificatoare şi mai actuale ca niciodată: „Despreţuind 
Biserica noastră naţională şi înjosind-o, atei şi francmasoni cum sunt toţi, ei ne-au lipsit de arma cea mai 
puternică în lupta naţională; dispreţuind limba prin împestriţări şi prin frazeologie străină, au lovit un al doilea 
element de unitate; despreţuind datinele drepte şi vechi şi introducând la noi moravurile statelor în decadenţă, 
ei au modificat toată viaţa noastră publică şi privată în aşa grad încât românul ajunge a se simţi străin în ţara sa 
proprie. Odinioară o Biserică plină de oameni, toţi având frica lui Dumnezeu, toţi sperând de la El mântuire şi 
îndreptându-şi vieţile după învăţăturile Lui. Spiritul speculei, al vânătorii după avere fără muncă şi după plăceri 
materiale a omorât sufletele. (…) Biserica lui Mateiu Basarab şi a lui Varlaam, maica spirituală a neamului 
românesc, care a născut unitatea limbei şi unitatea etnică a poporului, ea care domneşte puternică dincolo de 
graniţele noastre şi e azilul de mântuire naţională în ţări unde românul nu are stat, ce va deveni ea în mâna 
tagmei patriotice? Peste tot credinţele vechi mor, un materialism brutal le ia locul, cultura secolului, mână-n 
mână cu sărăcia claselor lucrătoare, ameninţă toată clădirea măreaţă a civilizaţiei creştine.”

Eminescu avea o conștiință teologică, dar era și un suflet de patriot autentic:

El a creat un liant între două concepte, țară și ortodoxie:„Cine combate Ortodoxia numai român nu e…”

„Înaintea negrei străinătăţi care împânzeşte ţara cad codrii noştri seculari şi, împreună cu ei, toată istoria, tot 
caracterul nostru. Moartea, decreşterea populaţiei îndeplineşte apoi restul: stârpirea fizică a neamului 
românesc.” (Mihai Eminescu) Vi se pare cumva cunoscut acest tablou al decadenței ce amenință însăși ființa 
noastră națională?
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Marin VOICAN-GHIOROIU

Ştiu, vă este foarte greu să scrieţi versul lapidar…
Pagini înnegriţi de-a surda, cum e proza din ziar.

Că n-au cap!… dar nici în coadă le-nţelege cineva?
Doar o strofă să reţină, nu cred că v-ar memora.

Ar găsit-o cum pe timpuri, în Vestu-ndepărtat,
Mulţi bărbaţii îmi vânturară tot nisipul lăudat…

Aurul nu mi-au aflat, căci întruna li se-ascunde,
Tot aşa e strofa voastră, înţeles n-are nici unde.

Eu am timp…, căci veşnicia nu e dată orişicui,
Dar citesc în altă limbă versul şubred, gol şi şui.

Unde-i Limba învăţată de la buna noastră mamă?
Cui vă adresaţi şi scrieţi, cine vă mai ia în seamă!

Cruce-mi fac şi-ntreb tiparul: cum o poate trece
Vorba searbădă, amici? Văd că praful se alege
Şi de limbă şi de rimă, de dactilă, ritm şi vers…

De sunteţi urmaşii mei, altă limbă aţi ales.

Că n-aveţi măcar ruşine de cei care au muncit!…
Rog, în ţara cui vă credeţi, voi pe cine aţi slujit?

Cu ce bani plata vă face! Mai aveţi ceva să daţi?
Aţi trădat ţara şi Limba: ca borfaşii vă purtaţi!…

Nume nu puteţi lăsa: timpu-n carte… nu vă trece!
Nu iubiţi Limba şi portul; banul mi l-aţi luat ca lege
Și religie vă este. Lustruind şi slăvind la potentaţi,
Țelul vostru e câștigul: să fiţi mari, să fiţi bogaţi.

Iar ce scrieţi, e cenuşă, şi nici ea n-o să rămână!
Conştiinţa nu vă mustră, totuși, ce scoateți din gură…

E atât de rău, ca pirul ce nu crește-n arătură:
Se sufocă, se usucă, va fi pulbere şi zgură…

Vai! cât de bine-aţi reuşit, ce succes, pigmei vânduţi,
Limba dulce o ciuntirăţi…, sclavi perverşi şi-mbogăţiţi.
Voi de straie-aţi dezbrăcat-o, lipsind-o de conţinut…
Şi-aţi uitat că va fost mamă, cînd la sânul ei aţi supt.

Dacă gândul mi-l aşterneţi peste coală şi-o s-apară,
Daţi-i formă, armonie, să-nţeleagă-ntreaga țară…
Tot românul să priceapă ce vreţi voi să transmiteţi;

Cine credeţi că plăteşte scrisul sterp, vânduţi poeţi?

TESTAMENT
FĂRĂ REGRETE

(Eminescu către unii urmaşi din ziua de azi)



Nu vreţi să mă copiaţi? Oare cine v-a cerut! Spuneţi:
Dar să scrieţi ca românul, că vă-ntreb de ce nu vreţi?
Dacă strofa-i clară, simplă… cum românului îi place;

Asta-i sfânta poezie ce cu sufletul mi se face.

Dacă-n piept inima voastră bate a clopot dogit…
Nu simţiţi versul cum cântă, sufletul nu-i copleşit
De iubire şi plăcere… când ascultă limba sfântă,

Mintea nu percepe versul, strofa-i veşnic întreruptă.

Dacă toate ce v-am spus, în urechea voastră sună,
Versul vine, strofa curge lin… ca melodia pe strună.
Doar atunci se-aştern pe file şiruri de mărgăritare…
În grai dulce fără seamăn, pe care mama iubitoare

Ni l-a strecurat în suflet, ca pe-o muzică de vis…
Cu trăiri, doine de dor; ea din inimă ne-a spus:

„Să le duceţi mai departe, sunt a noastră bogăţie –
Nu uitaţi Limba şi Portul, nici frumoasa Românie!”

Vin şi-ntreb: ce gând aveţi, ce speranţă vă animă,
Pe soclu urcaţi prostia și-o credeţi că e sublimă?

De ce-o faceţi uitând mama, care v-a hrănit cu lapte…
E păcat, nu stâlciţi limba, vă opriţi, nu se mai poate!

N-aveţi voie să lăsaţi printre flori crunta otravă!
Alte flori veţi otrăvi, iar pedeapsa-i foarte gravă.

Nu-i o pierdere că ţara de voi uită. Nici n-aţi fost…
Viitorul vă condamnă, fiindcă-aţi scris așa de prost.

Vrând-nevrând, câte-un copil a voit să vă citească;
Asta-i crima ce-aţi comis: mintea lor copilărească

A luat de la voi prostia…, în care-mi sunteţi bogaţi,
Ţara-ntreagă a cuprins răul; este timpul să-ncetaţi!

Voi slujiţi să prindeţi banul, în pungă să-l strecuraţi?
Dar vă mai trebuie chemare. Nu aveţi? Să renunţaţi!
Prostul să steie ascuns, nu ca păduchele în faţă…
Țara-i plină de hoți ca voi şi tot minte nu se-nvaţă.

Fiindcă-atât o sufocarăţi, aţi răpus-o, nu mai poate
Să înghită cu sughiţuri la minciuni prea gogonate…
Poporu-i sătul, nu mai rezistă, foamea îl pândeşte,
Din sărac ce-a fost odată, zi de zi îmi sărăceşte.

Ah! dar să piardă poezia, versul prins în strofa ei?
De pe lista de urmaşi, v-am tăiat dintr-un condei!

În testament cum v-aş trece? Timpul să vă şteargă!
Nu ne trebui impostori, ca din Limba noastră dragă

Să-ncropească un talcioc din jargoane-mprumutate…
Cum voiţi să-mi fiţi urmaşi? Cioplitori de oale sparte!
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Paul LEU
Statele Unite ale Americii

Mihai Eminescu ºi Ioan Slavici,
iniþatorii hramului jubiliar de la

Mãnãstirea Putna

Odată cu oficierea solemnă a actului de la 2 iulie 1504, s-a îndătinat, în inima şi conştiinţa urmaşilor lui Ştefan 
cel Mare şi Sfânt, ca an de an, prin arşiţa şi gerurile istoriei, să se vină în pelerinaj la hramul mănăstirii Putna, 
pentru a se închina şi pentru a cinsti memoria celui care s-a identificat cu vrerea românilor dintotdeauna.

În momentele de bucurie sau de cumpănă ale existenţii locuitorilor din spaţiul carpato-danubiano-pontic, 
gândurile şi speranţa tuturor au alergat către acel simbol al statorniciei, 
unităţii şi neatârnării ce odihneşte în prima sa ctitorie dintre obcinile 
împădurite ale Carpaţilor Răsăriteni.

Conştiinţa colectivă s-a manifestat adesea, de-a lungul secolelor, 
prin crearea a numeroase legende şi tradiţii ce au în centrul lor 
personalitatea şi faptele lui Ştefan Vodă. Printre adepţii fervenţi ai 
înfăptuirii actului epocal, ce a avut loc la 15 august 1871, de Sântă-
Măria mare, s-a numărat şi Mihai Eminescu, de la a cărui naștere se 
împlinesc 171 de ani.

De cum a sosit la Viena, în toamna anului 1869, poetul şi-a aflat 
colegii grupaţi în două societăţi, ce nu se înţelegeau în privinţa unor 
probleme de formă. Eminescu s-a înscris în ambele asociaţii spre a 
milita, din interiorul lor, în vederea realizării unirii necondiţionate. 
Pentru a-i convinge, tânărul „auditoriu la filozofie” a recurs, cu 
înţelepciune, la următoarea pildă: 

„Domnilor!
Un comerciant are un capital de 1.000.000 fl. Firma sa este Z! Capitalul său nu ar fi acelaşi dacă el s-ar numi 

Y, sau Z! Noi suntem o societate cu capital de principii şi de inteligenţă. Firma noastră este „România”.
Presupunem că firma noastră ar fi, de exemplu, „Românismul” – fondul nostru, fiinţa noastră morală n-ar fi 

aceeaşi? Comerciantul de sub X presupunem că bancrutează, oare caracterul firmei lui, cu toate că numele a 
rămas acelaşi, nu se schimbă?

Dovadă dar cum că, numele nu e lucrul, fiinţa însăşi – cum e haina ce o poartă un om nu-i omul însăşi - cum 
zdrenţele unui nume obscur poate acoperi un geniu - cum purpura unui nume regal poate învesti pe un idiot.

Mănăstirea Putna

Mormântul lui Ștefan cel Mare 
din biserica Mănăstirii Putna



Cine conspiră contra legii fundamentale a României, acela e mai conspirator decât cel care conspiră contra 
numelui, a hainei, pentru că acea haină e strâmtă şi noi vrem să-i croim, tot acestei societăţi, o haină largă, în 
care să încapă toată lumea românească din Viena”.

Nereuşind de la prima încercare să realizeze unitatea necondiţionată a tuturor studenţilor români din capitala 
imperială, Eminescu a persistat să susţină unirea în cuget şi simţiri pe alte căi, aşa, încât, abia la sfârşitul anului 
1870, a putut să determine unificarea definitivă, iar în primăvara lui 1871, cele două asociaţii s-au contopit în 
România jună, sub deviza:

Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă în simţiri!
Ideea comemorării a 400 de ani de la ctitorirea lăcaşului de veci al marelui voievod moldav a avut, de astă 

dată, profunde ecouri în rândurile tinerilor ce studiau la Viena şi aiurea.
La sfârşitul anului 1869, cele două asociaţii vieneze, au ales un comitet provizoriu şi au lansat un Proiect de 

program pentru serbarea naţională la mormântul lui Ştefan cel Mare, la 15/27 august 1870, şi un Apel către 
„fraţii comilitoni” de la universităţile şi academiile din: Bucureşti, Iaşi, Torino, Berlin, Pesta etc., prin care chema 
tinerii să se adune „din toate unghiurile spre a ne cunoaşte unii pe alţii, a ne uni în cuget şi simţiri, a ne conţelege 
despre interesele noastre comune, pentru care suntem şi existăm, pentru progres şi pentru cultivarea 
naţională”.

La Proiectul de program, Mihai Eminescu a mai adăugat un paragraf nou prin care se stipula ca după 
desfăşurarea festivităţilor să se întrunească un congres al tuturor tinerilor.

„A doua zi, iertând împrejurările, se va improviza, afară din mănăstire, un congres al studenţilor români de 
pretutindeni. Programul congresului îl va avea să-l statuească comitetul aranjator al serbării”.

Cele două documente, publicate în revista Traian şi reluate de alte gazete româneşti, au avut un ecou 
mobilizator deosebit. Tinerii din principalele centre universitare ale Europei au alcătuit comitete locale de 
acţiune, au lansat liste de subscripţii pentru strângerea fondurilor necesare acţiunii ce se va întreprinde etc.

Studenţii români din Paris vedeau în iniţiativa vienezilor un act ce urmărea să şteargă graniţele arbitrare ce 
vrăjmăşiile istorice le ridicase în acel moment. „Nivelarea Carpaţilor politici, Carpaţilor ce despotismul a voit să 
petrifice pentru eternitate între părţile aceluiaşi tot; formarea unui lanţ indisolubil între ţările române; iată scopul 
suprem către care trebuie să jurăm că vom ţinti”.

Necesităţile organizatorice şi imperativele economice, sociale şi politice au determinat asociaţia de tineret 
ca, în primăvara lui 1870, să aleagă un Comitet central de pregătire a serbării de la Putna, care să continuie 
acţiunile iniţiale ale Comitetului provizoriu şi să înlăture numeroasele obstacole ce le stăteau în cale.

Sub influenţa ideilor politice ale lui Eminescu, noul apel adresat tinerilor, de la universităţile şi academiile 
europene, se încheia cu următorul îndemn:

„Să demonstrăm lumii că geniul poporului nostru viază, să-i arătăm că naţiunea noastră înţelege misiunea 
sa”.

Conţinutul articolelor şi a mesajelor, agitaţia provocată de febra pregătirilor a alertat pe guvernatorul 
ducatului Bucovinei. Într-un raport către Ministerul de Interne vienez, el scria că studenţii români vor să 
folosească serbarea religioasă, de la 15/27 august ca „să demonstreze legăturile românilor din Bucovina cu cei 
din Principatele dunărene şi din Transilvania şi, în urmă, să aranjeze, pe această cale, o serbare naţională” .

Că acesta era scopul nemijlocit al serbării de la Putna, o explică şi Mihai Eminescu în Convorbiri literare, din 
septembrie 1870, unde preciza că „exteriorul acestei festivităţi are să fie de-un caracter istoric şi religios; 
interiorul ei - dacă junimea va fi dispusă pentru aceasta - are să cuprindă germenii unei dezvoltări organice, pe 
care spiritele bune o voiesc din toată inima”.

Consistoriul mitropolitan din Cernăuţi ignora deliberat scopurile politice, iar egumenul mănăstirii, Arcadie 
Ciupercovici, le încuraja cu multă diplomaţie, pentru a nu irita autorităţile austriece şi pe mitropolitul Eugeniu 
Hacman.

Deoarece izbucnise razboiul frsnco-german cu urmari grava asupra Franţei şi atenţia opiniei publice era 
atrasă de această situaţie internaţională explozivă şi complexă, banca la care Comitetul central depusese, 
vreo 5.000 coroane, a dat faliment, autorităţile imperiale au înăsprit presiunile asupra naţionalităţilor 
negermane şi nemaghiare etc., serbarea proiectată, în august 1870, la Putna, nu a mai avut loc.

Poliția vieneză, sesizată de agitaţia făcută de Eminescu şi Slavici, îi convoacă pentru a da socoteală de 
corespondenţa pe care o purtau cu „întreaga Europă”, cum spuneau ei.

În iulie 1871, Comitetul central de organizare, format din Ioan Slavici - preşedinte, Mihai Eminescu - secretar, 
I. V. Morariu - secretar II şi Pamfil Dan - casier, s-a deplasat la Cernăuţi pentru a pregăti desfăşurarea serbării, 
însă „fruntaşii bucovineni se declarară împotriva ţinerii serbării şi făcură studenţilor, spre marea surprindere a 
acestora, o primire lipsită de entuziasm […].

O atitudine diferită însă, o are Silvestru Andreevici-Morariu, al cărui fiu, Vasile Morariu, făcea parte din 
Comitet. Tinerii decid, la sfatul lui Silvestru Andreevici, să nu ceară permisiunea autorităţilor austriece pentru 
serbare, ci să le pună în faţa unui fapt împlinit”.
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După acest eşec temporar, Mihai Eminescu şi Ioan Slavici, pentru a asigura înfăptuirea ţelului propus şi 
unitatea de acţiune, intervin energic în adunările studenţeşti şi în presa vremii, ce apărea de ambele părţi ale 
Carpaţilor.

Deşi Comitetul de coordonare era convins că serbarea nu va mai avea loc, în Instrucţiunea de funcţionare a 
Comitetului central, întocmită în mod judicios de Slavici, se prevedea, printre altele, că serbarea „are să se ţină 
tot la Putna, de e cu putinţă, în 15/27 august 1871".

Venind în întâmpinarea acestei idei, Eminescu, în adunarea din 25 mai 1871 a României June, cerea cu 
însufleţire:

„– Azi e momentul să facem un pas rezolut, să realizăm dorinţa noastră, serbarea pentru anul viitor!”, 
iar Slavici, cu aceeaşi ocazie, vorbind de lupta înaintaşilor: Traian, Decebal, Ştefan şi Mihai, le spunea celor de 
faţă că stăpânirea austriacă nu-i va împiedeca să organizeze serbarea proiectată, iar dacă vor încerca „avem 
să mergem la Putna cu desagii în spinare, cum s-au dus moţii, în ziua de 3/15 mai 1848, la adunarea de 
la Blaj”.

18 februarie 2021
Kenmore, Washington, USA)
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Şi strunele plesnite şi harpa desfăcută

În salcia pletoasă, de care atârna

L-a Isterului râpe, acuma este mută,

Şi cântul ei de aur nu pot a-l deştepta.

Ce vânt trăgând s-aude sub crengile plecate

Spre unda cristalină ce fuge şopotind,

Şi umbrele din apă tot rânduri înecate

Se par că lasă-n urmă o voce suspinând?

Durere!… şi-i profundă când România plânge

Cu fruntea-nfăşurată de doliu la mormânt;

Durere-i pretutindeni, durerea se răsfrânge

În valea şi Carpatul ce-i românesc pământ.

Ca valurile mării ce-n sânu-i se frământă

Şi spre un ţărm sau stâncă se-mping a se opri,

Aşa durerea sparge o ţară şi s-avântă

Colo spre mănăstire la Putna a lovi.

De printre munţi, câmpie, din unghiuri depărtate,

Din târguri, municipii, cătune, un popor

De-acelaşi curat sânge se scoală să ia parte

La zi de sărbătoare, la rugăciune-n cor.

Cu-a naţiunii cruce, de secoli ferecată,

Ca pelerin păşeşte la noua Golgota,

Unde eroul zace şi ţărna-i fu uitată.

Tăcere!… Este ora acum a ne ruga:

„Mărire ţie, Doamne! O, Iehova, mărire!

Ce verşi în noi durerea ca balsamul ceresc

Să curăţi moliciunea, nedemnă moştenire,

La pragul casei tale, palat dumnezeiesc!”.

Virtutea românească, virtutea strălucită

De patrie şi lege, aici în sanctuar

Se ştie-nmormântată. O dalbă zi-i sosită.

Poporul stă-n genunche s-o-nveţe la altar.

Şi imn de rugăciune sub bolţile bătrâne

Vibrează cu putere, şi fumul majestuos

De smirnă, de tămâie din vasele divine

Se urcă către tâmplă în nour luminos.

Stă sus martirul lumii ce-i Dumnezeu putinţe,

Iar jos l-a lui picioare mormântul umilit

Al omului, în care un snop de oseminte

E-o mână de cenuşe, odor nepreţuit.

Din astă catacombă şi mucedă şi rece,

Din ist sicriu de ghiaţă de noapte-nfăşurat

Cu giulgiul nepăsării, un fulger iaca trece

Şi de-a virtuţii raze tot templu-i decorat.

În nimbul ce-ncunună mormântul se zăreşte:

Lipniţul, Grumăzeştii şi Balta şi Ciceu,

Dumbrava roşă, Baia şi cum îngălbineşte

Făloasa semilună la Racova de greu.

Dar printre fum şi lupte în cercul de lumină

Se văd cereşti casteluri de-a lui Hristos tării.

Şi între ele-i Putna în care-adânc se-nchină

Lui Ştefan Vodă astăzi ai României fii.

Aice e fântâna cea plină de mărire,

De sânta pietate, de-al patriei amor;

Aice-i eroismul ce trăsnet de-ngrozire

Fu duşmanilor ţării sfărâmând trufia lor.

O, mamelor române! aduceţi-v-aminte

Că dintre voi fu una: Elena, ce ne-a dat

A patriei mărire! Şi când lipiţi fierbinte

La sânul vostru pruncul, îi daţi un sărutat,

Un sărutat da mamă, extaz de bucurie

Ce numai sus în ceruri se poate repeta,

În numele lui Ştefan îl daţi să reînvie,

Şi duceţi pruncul vostru la Putna-l închina.

Închinare lui Ștefan Vodă
Mihai Eminescu
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Iar tu, junime verde, la ist izvor de viaţă

Cu unde de virtute ce-i al mărirei loc:

Învaţă-a iubi ţara, a o iubi învaţă

Şi-n el inimă, suflet căleşte-ţi ca-ntr-un foc.

Aşa, junime scumpă, frumoasă auroră

A patriei române! Al nostru viitor,

Şi al naţiunei soare, din a virtuţii horă

Se naşte, vă surâde, vă cată cu amor.

În leagănul de moarte vederea nu pătrunde

Că-i noapte fără ziuă, că-i soarele apus;

Dar spiritul sondează şi-n muşchiul lui, fecunde

Seminţi de lauri zice: că Ştefan v-au depus.

Din turnul mănăstirei cu fruntea-ncărunţită

De patru secoli cântă un glas armonios,

Şi-a lui vibrare dulce de-aramă curăţită

Prin flăcări întreite, e imn religios.

E-a clopotului Buga suspin şi lamentare

Ce-a munţilor ecouri de freamăt le-au împlut.

Ah! cântă la mormântul ce astăzi e-n serbare

Că glasu-ţi pentru lume şi cer este făcut.

Te leagănă pe vânturi, şi-a ta melancolie

Misterioasă limbă în inimă lovind,

Fă lacrime să curgă, colo ca-n vecinicie

Eroul să tresalte, al tău glas auzind

Şi strunele plesnite, şi harpa desfăcută

În salcia pletoasă, de care atârna,

L-a Isterului râpe, acuma este mută

Şi cântul ei de aur nu pot a-1 deştepta.

O, munţi şi văi profunde, oh! daţi-mi pentru-n nume

Sublima voastră voce, că-i trist sufletul meu.

Dar bardul nu, nu cântă… el plânge şi-apoi spune:

O, Ştefan! tu eşti mare şi la mormântul tău!

Mihai Eminescu
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Ionel BOSTAN

Florilegiul Feste microscopice este construit compozițional din 50 de micronuvele independente, a căror 
urzeală epică nu este traversată de un fir de bătătură narativ comun. Totuși, sub lumina diversității de teme și 
subiecte abordate, cititorul cultivat poate vedea cum transpare spiritul unei Comedii umane, ca istorie naturală 
la scară redusă a societății vremurilor moderne. Scriitorul sublimează – prin imagistica mentală a figurilor 
stilistice și a bogăției vocabularului – repere sapiențiale din mitologie, istorie, literatură universală, știință, 
filosofie, morală, religie, dar la fel de bine și aspecte ale vieții curente, în tonalități de satiră, ironie, umor, umor 
negru, parodie, distopie, romantism și nostalgie. Imaginația, cultura generală, erudiția și chiar complicitatea 
cititorului sunt subiacente deplinei decodări mentale a textelor, capitolul final – Din retortele autorului – 
dovedindu-se un inspirat adjuvant literar. Totul, la scară redusă – prin respectarea strictă a unei economii 
autoimpuse de 140 de caractere tipografice – și într-o atmosferă graduală de mister – prin autoobligativitatea 
unei turnuri epice finale.

Festa literară – în sensul de turnură, clauzulă, cotitură, întorsătură, poantă – este în sine o provocare creativă 
pentru orice structură narativă. Acest ingenios artificiu compozițional, consacrat în franceză prin termenul 
chute și pentru care Rimbaud a manifestat un interes aparte, descrie un efect de surpriză in extremis, trăit de 
cititor cu intensitate. Odată iluminat de către un nou sens sau de un detaliu inedit, lectorul este impulsionat 
pentru a reciti și reinterpreta textul, căutând cu aviditate indiciile care i-ar fi permis anticiparea neașteptatei 

concluzii. În plus, festa trebuie să cultive un mister total 
precum și un viu suspans. Micronuvela, în maniera 
acestui scriitor quebechez al secolului XXI, devine o 
îngemănare a două intrigi literare, cu vieți interioare 
distincte și duale ca sens, fuzionând într-o turnură 
comună. 

Prezența indispensabilă a festei într-un text de exact 
140 de caractere reduce masiv libertatea artistică a 
scriitorului, care dispune astfel de un spațiu și mai redus 
pentru a contura personajele, locurile, epoca și intriga. 
Însă Cornéliu Tocan reușește cu brio, dovedindu-se un 
maestru al turnurii literare – în sensul tehnicii de 
compoziție rimbaldiene –, un subtil forjor al cuvintelor, 
un rafinat sculptor de fraze, un nemilos orfevru al 
suspansului și un ingenios creator de trame literare. 
Pentru a surescita efectul turnurii literare, scriitorul 
inovează prin dozarea textuală și grafică a suspansului, 
recurgând la etalarea rarefiată, progresivă, a rândurilor 
și, pe cale de consecință, la deplasarea centrului vizual, 
la temporizarea dezvăluirii concluziei neașteptate prin 
miniaturizarea sa la un nivel  „microscopic” (de 
ilizibilitate focală) și la utilizarea de ilustrații falacioase și 
revelatorii, contribuind la construcția și deconstrucția 
festei 

Feste microscopice
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T.R.

Geo DUMITRESCU
17.05.1920 – 28.09.2004

Portret 

Acum pictez un tablou mare –
vreau să-mi fac un autoportret.

Aici o să desenez inima – o gămălie de chibrit,
aici, creierul – un aparat sacru şi concret.

Undeva vor fi neapărat nasul, gura,
n-are nici un sens să omit ochii – două semne de 

întrebare,
aici în colţ o să-mi pictez gândurile –

o claie informă de rufe murdare.

Pieptul – o oglindă cu poleiul zgâriat –
va lăsa să se vadă interiorul

(cu totul neinteresant, indefinitiv),
sus, sprâncenele îşi vor schiţa zborul.

Două aripi vor fi probabil şi urechile,
fruntea cutată – o scară către infinit,

buzele, arc perfect, vor reprezenta pentru eternitate
obsesia roşie a sărutului-mit.

Un ochi atent va mai putea zări, în fine,
cicatricea unei găuri în frunte,

sau în maldărul recuzitelor inutile,
ceva ce ar putea să semene a ideal sau a munte…

Februarie 1941
(din volumul „Aritmetică”, 1941)
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O zi obișnuită, ce s-a derulat în mod neobișnuit, fiindcă domnișoara Mateescu, pe care eu o internasem în 
„cuibul de cuci”, răsărit ca prin minune în Valea Doftanei, într-o superbă sălbăticie, ascunsă ochiului neavizat, 
m-a condus prin toate încăperile acelui stabiliment pentru drogați, să constat cu ce se ocupau, zilnic, 
companionii ei de suferință. Clinica specială, cu pereții ei albi, de mănăstire, cu podele și pavaj exterior placate 
cu marmură de Kavala, cu interfon la poartă – pe care o deschidea doar asistenta-şefă a clinicii, formând un 
cod destul de complicat – saloanele spațioase, fără hărţi de igrasie, așa cum vedeai prin mai toate spitalele 
destinate turmei majoritare, fără miros de medicamente sau de mucegai, au impresionat-o pe Cerasella, 
domnişoara extravagantă şi cosmopolită, așa cum îi stătea bine unei descendente din boieri pământeni. Ce-i 
drept, văzând prin gardul înalt, din fier forjat, acoperişurile roşii ale clădirii care aducea mai de grabă a 
fortăreaţă, decât a spital, Cerasella – fată de oraș – s-a speriat de-a binelea, sentimentul acela, care amesteca 
angoasa cu panica exagerată, fiind bine conturat în film. Poate că senzaţia ei de frică era amplificată şi de 
lătratul câinilor Schnauzer uriaşi, care patrulau prin curtea interioară, semn că ar fi mai bine să-ţi vezi de drum, 
decât să dai buzna în aşezământul acela cu aspect cazon.

În economia filmului, realizat pentru examenul său de măiestrie, imaginile create de Cristian – student la 
UATC, în anul al III-lea – aveau ceva din universul ținuturilor îngheţate de dincolo de Polul Nord, în care este 
exilat fiul unui destin potrivnic, dar care privește lumea cu un amestec de mirare şi îngăduinţă. Iar Cerasella, 
nefericita prințesă din neamul Mateeștilor, urca munții de gheață ale maladiei, pe care ea singură și-o 
provocase, sperând că se va întoarce cândva în raiul vieţii normale.

– Nu știu cât vei înțelege tu din urcușul zilnic al Purgatoriului, pe care îl parcurg, precum Mântuitorul dealul 
Golgotei, cu crucea în spinare, m-a luat părtaș la activitatea ei matinală, dar eu, știind cât de mult te străduiești 
să-mi fie bine, află că-mi doresc din tot sufletul să ies chiar mâine din acest cerc al damnaților…

Așa că mi-am notat cu atenție, în memorie, toate activitățile ce-i puneau în funcțiune un fel de perpetuum 
mobile al energiei sale psihice, în adormire până de curând, datorită consumului de droguri.

Ziua începea cu „Rugăciunea pentru liniște”, predicată, în spațiosul living al clinicii, de către un preot al 
Bisericii Reformate, pe nume Johannes: Doamne, dă-mi liniștea să accept lucrurile pe care nu le pot schimba, 
curajul de a schimba lucrurile pe care le pot schimba și înţelepciunea de a le deosebi.

Urma, după micul dejun, potrivit programului zilnic al acelei clinici, apelul de dimineață, în cadrul căruia, pe 
rând, internații dădeau raportul asupra stării lor „de spirit”. Era cumva capitularea de moment a unor pacienți – 
altădată rebeli, acum docili până la supunerea oarbă – de a răspunde prezent, limpede și clar, fără vreo urmă 
de sevraj, unei femei în halat alb, asistenta-șefă, a cărei figură crâncenă o făcea să semene mai degrabă cu un 
gardian nazist, decât cu o soră de caritate.

Până să-i ajungă rândul Cerasellei, au dat raportul asupra stării lor „de spirit” vreo cinci indivizi, dintre care 
unul, cu părul de culoarea mahonului, drept și scurt, un individ înalt și musculos, făcând să pară mic scaunul pe 
care stătea, s-a ridicat în picioare, cu o mișcare de felină, zâmbind ușor. Vocea îi era joasă, răgușită și incredibil 
de sexy. În plus, nu seamăna deloc a damnat din gașca „supăraților pe viață”.

– Mă numesc Paul Leoveanu, s-a prezentat el, am douăzeci și unu de ani și încă mai sunt student la Litere, în 
anul al doilea… Acum un an și jumătate am avut mai multe crize de sevraj, drept care ai mei m-au înhățat, când 
încă mai dormeam, sugându-mi la greu degetul mare, și m-au adus, idioții, aici. Însă, azi, în această coșmelie, 
mă aflu la rugămintea reverendului Johannes…

– Și cum te simţi, Leoveanu? l-a luat din scurt asistenta-șefă.
– O, mă simt cum s-ar fi simțit, desigur, Gulliver printre hobbiți, printre acei locuitori ai Pământului de Mijloc, s-

a umflat în pene junele cel musculos, zâmbind în colţul gurii… V-ați prins, nu?, s-a întors el spre ceilalți pacienți, 
fiindcă în această dimineață am ajuns, habar n-am cum, într-un montagne russe care doar urcă.

Apoi a luat cuvântul Gabriel, un confrate de la „România Liberă”, mai tânăr decât mine, despre care știam că-i 
bolnav de cancer pulmonar, însă habar n-aveam că-i dependent de droguri.

Când i-a venit rândul Cerasellei, aceasta a spus:
– Numele meu este Cerasella Mateescu, am douăzeci de ani și am consumat, la început, „droguri de 

petrecere”, țigări de obicei, pe care le fumam în diferite ocazii, la ceaiuri, la sindrofii… iar aceste droguri ușoare, 

Eugen DUMITRU

Toamna, târziu...



deși îmi creau o anumită dependență psihică, nu aveau, în esență, mai mult decât efectul a două sau trei 
pahare de tărie… Numai că, la sfatul unui prieten de-al meu, pictorul Sterian, care a fost întotdeauna de părere 
că încercarea moarte n-are, am trecut de la Extasy lichid și Ulei de canabis, la drogurile clasice, 
„periculoasele”, cum ar fi heroina și, mai ales, cocaina, stupefiant cu efect stimulant asupra sistemului nervos 
central, unul dintre cele mai răspândite droguri ce produc dependență.

Ajungând în acest moment al raportului matinal, a așteptat ca rumoarea, provocată de vorbele sale, să se 
liniștească, apoi a continuat:

– Dacă n-ar fi fost dumnealui – și Cerasella a împins degetul arătător spre Serafim, naratorul filmului – poate 
că și azi aș fi zăcut prin cine știe ce discotecă împuțită sau club de fițe… Și tot dumnealui mi-a făcut cazarea în 
această casă de odihnă pentru tinerii „zdruncinați”, ca noi… Dacă astăzi sunt bine, dumnealui trebuie să-i 
mulțumesc.

S-a declanșat, brusc, un ropot de aplauze la adresa lui Serafim, iar acesta le-a răspuns demn, cu o ușoară 
înclinare a capului.

Ora aceea, semănând mai degrabă a oră de dirigenție, s-a scurs iute; s-au rememorat, în ordine, lupte, bătălii 
câștigate în toiul războaielor, dar care cu siguranţă urmau să fie pierdute cât de curând; speranţa, de care să te 
agăţi ca de capătul unei frânghii; familiile, care erau și lăudate, și criticate; se cădea de acord că prietenii care 
veneau în vizită nu pricepeau nimic; se vărsau lacrimi; se oferea mângâiere.

Până la sfârșitul orei, nici ea, nici Paul Leoveanu, n-au mai deschis gura, decât atunci când asistenta-șefă a 
trecut la apelul individual:

– Cerasella, poate ai vrea să împărtășești ceva grupului.
– Ceva despre temerile mele?
– Da.
– Mă tem de uitare, a spus ea, după câteva clipe, mă tem de asta așa cum se teme orbul din proverb de 

întuneric.
– Este mult prea devreme, scumpa mea, să-ți faci astfel de griji, a spus reverendul Johannes, zâmbind vag… 

Cât privește lupta pe care o dau cu sine Paul, sau Gabriel, care se luptă cu cancerul său pulmonar, sunt mult 
mai dramatice decât fobia ta pentru uitare. Eu cred că n-ai fost destul de atentă la vorbele lor, încât să 
reacționezi favorabil la ceea ce-i macină pe dinăuntru pe acești companioni ai dumitale…

– Cu alte cuvinte, îmi spuneți, voalat, că am fost insensibilă, nu?, a întrebat Cerasella… Să știți, reverend 
Johannes, că așa sunt eu, oarbă la sentimentele altora!

Johannes a râs, dar asistenta-șefă, care urmărise dialogul lor, a ridicat un deget, mustrător, și a spus:
– Domnișoară Mateescu, te rog, hai mai bine să revenim la dumneata și la luptele dumitale, a încheiat ea 

disputa pe un ton sever… Ai zis că te temi de uitare?
– Așa am zis.
– Și-atunci?
Aici, Cerasella s-a ridicat în picioare, gata să se ia la harță cu oricine i-ar fi stat în cale. Iar Serafim Vaida, care 

stătea lângă ea, simțindu-se ca un individ picat din senin în acel lagăr de prizonieri „exaltați”, de-abia atunci a 
înțeles cât de timidă este, de fapt, Cerasella și cât de bine disimulează acea slăbiciune, care nu numai că nu se 
potrivea firii sale tumultoase dar, asociată cu proaspăta înmugurire a apetitului ei pentru bărbat, i-ar fi putut 
declanșa încă o dată patima pentru droguri.

– N-ar vrea… ăăă… ar vrea altcineva să spună ceva legat de asta?, s-a interesat asistenta-șefă.
– Lasă că spun tot eu, s-a repezit iarăși la cuvânt Cerasella. Se hotărâse dintr-odată să vorbească, iar lucrul 

ăsta i-a produs o încântare evidentă
– Te ascultăm, domnișoară Mateescu!
Începuse să se deschidă, devenind dintr-odată parte a grupului din jurul ei.
În următoarele secvențe ale filmului, Serafim se uită insistent spre reverendul Johannes care, la rândul său, îl 

privește cu interesul entomologului ce se pregătește să înfigă vârful acului într-un superb fluture morpho 
cypris, cu aripi de azur, pătate cu pudră albă. Figura sa, încadrată de ochelari cu rame din baga, este într-atât 
de aproape de gros-planul lui Serafim, încât aproape că se vede prin ochii lui, a căror culoare, și ea azurie, ar fi 
putut îndemna pe oricine la visare când, după orice vară, toamna ne condamnă să strângem înţelepciune din 
zările celeste…

– Va veni o vreme – a murmurat Cerasella cu o voce ca un cântec de sirenă – când vom fi cu toţii morţi. Unul 
câte unul și, la sfârșit, toţi… Va veni o vreme când nu vor mai fi oameni rămași în viață, care să-și aducă aminte 
că ar fi existat vreunul și că specia noastră ar fi făcut vreodată ceva. Nu va mai fi rămas niciunul să-și 
amintească de Mircea Eliade sau de Nichita Stănescu, darămite de noi, foști trăitori degeaba… Tot ceea ce noi 
am făcut și am construit, am scris, am gândit și am descoperit va fi uitat, iar toate astea – a subliniat sibilinic 
Cerasella, făcând un gest cuprinzător – vor fi fost în zadar. Poate că vremea asta se apropie sau poate că este 
la milioane de ani distanţă, dar, chiar dacă vom supravieţui prăbușirii sistemului nostru solar, tot nu vom 
supravieţui pentru vecie. A existat o vreme înainte ca organismele să fi avut conștiinţă și va exista un timp și 
după aceea. Și dacă inevitabilitatea uitării omenești vă îngrijorează, eu vă încurajez s-o ignorați. Dumnezeu e 
martor că așa fac toţi ceilalţi…
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De-aici încolo niciunul dintre cei prezenți n-a mai spus nimic pe durata întrunirii. La sfârșit, membrii grupului s-
au luat cu toţii de mână – în vreme ce Serafim, împuns de privirea insistentă și poruncitoare a asistentei-șefe, a 
fost nevoit să intre și el în horă – iar reverendul Johannes a condus rugăciunea finală:

– Iisuse Hristoase, ne-am adunat aici, chiar în inima Ta, întru totul în inima Ta, ca niște supravieţuitori ai bolii 
pe care ne-am chemat-o singuri. Tu, doar Tu, ne cunoști așa cum ne cunoaștem noi înșine. Îndrumă-ne spre 
viaţă și spre Lumină, în vremea încercărilor noastre. Ne rugăm pentru ca Paul să nu mai intre vreodată în 
sevraj, Gabriel să scape de tumora malignă ce i-a cuprins plămânii, iar Cerasella să nu se mai teamă de uitarea 
celor dragi, precum orbul de întuneric… Ne rugăm ca Tu să ne poţi vindeca, astfel încât noi să putem simţi 
iubirea Ta și pacea Ta, care depășesc toată putinţa de a înţelege. Și ne amintim, în sufletele noastre, de cei pe 
care i-am cunoscut și i-am iubit și care au ajuns acasă la Tine: Maria și Ioan, și Iosif, și Augustin, și Angela, și…

– Era o listă lungă, mărturisește naratorul filmului, la finalul vizitei sale în Valea Doftanei, dar ascultând-o, am 
constatat brusc că lumea conţine o mulţime de oameni morţi. Și, în timp ce reverendul ţinea un discurs 
monoton, citind lista de pe o foaie de hârtie, întrucât era prea lungă pentru a o ţine minte, eu am stat cu ochii 
închiși, încercând să mă las pătruns de spiritul rugăciunii, dar mai degrabă închipuindu-mi ziua când și numele 
meu avea să-și găsească locul pe acea listă, tocmai la finalul ei, când cu toţii se vor fi oprit din a mai asculta.

După ce reverendul Johannes a încheiat de citit acea listă-acatist, Serafim rostește, și el, alături de ceilalți 
membri ai grupului, o mantră cât se poate de stupidă:

– Să trăim azi cea mai bună viață a noastră!
Ședința de psihoterapie fiind încheiată, Cerasella îl ia de braț pe ocrotitorul ei, „scoțându-l la aer”, în parcul 

clinicii. Așezându-se pe o bancă de marmură, o simte cum se lipește, senzual, de el… apoi aude un oftat 
mulţumit, în timp ce braţele ei delicate se strecoară peste muşchii lui, străduindu-se să-l cuprindă… apoi, un 
alt oftat, ceva mai adânc, şi buze moi îi ating lui Serafim gâtul, în vreme ce nările sale inspiră un parfum 
necunoscut până atunci, dulce și proaspăt, ca un braț de flori… apoi buzele ei rămân lipite de-ale lui. Un sărut 
început într-un fel nevinovat, ce amenința să se transforme rapid în mai mult de-atât. Și-atunci, mâinile lui 
încep să-i mângâie febril spatele, trecând peste fiecare curbă, în vreme ce ea simte că ia foc, dorindu-și să se 
topească în el, să-l sărute sălbatic, până și-ar pierde amândoi cunoștința. În secvență aceea, de un erotism 
exacerbat, se vede – la plan detaliu – cum mâna lui dreaptă alunecă pe sub rochie și urcă pe coapsa ei goală, 
într-un mod la fel de șocant, pe cât e de seducător. Dar totul se sfârșește brusc, ea smulgându-se din 
îmbrățișarea lui, în timp ce inima îi bate cu putere.

Serafim o privește intrigat, vede cum se îmbujorează, părând uimită și oarecum rănită.
– Ce s-a întâmplat, Cerasella?
Vede cum ea se străduiește să găsească un răspuns, care să pună distanță între ei, dar în același timp să fie 

și cât de cât sincer. Prin urmare, ridicându-se în capul oaselor și retrăgându-se cuminte spre marginea băncii 
de marmură, Cerasella murmură ca pentru sine:

– Îmi pare rău, Serafime, dar e prea… prea brusc pentru mine. Am petrecut atât de puțin timp împreună, încât 
și acum sunt o străină pentru tine…

Asta îl dă peste cap pe Serafim Vaida – mult mai talentat ca jurnalist de investigații, decât ca june-prim – 
obligându-l să își schimbe părerea despre caracterul lipsit de hotărâre, șovăitor, al Cerasellei.

– Te rog să mă ierți, dacă ai o altă relație, a bătut el în retragere, simțind că a îndrăznit prea mult.
– Nu-i vorba despre asta, a continuat ea să murmure ca pentru sine, fiindcă nu-i propriu-zis o relație, ci 

supunerea față de un bărbat, pe care îl iubesc încă din copilărie.
– Una este să iubești un bărbat, și alta să i te supui orbește!
– Cine a pomenit de o supunere oarbă?!
– Tu ai pomenit adineauri de orbul din proverb, care se teme de întuneric… Dar e o nebunie să crezi că acel 

orb va mai nimeri și a doua oară Brăila, cum spune proverbul…
– Sunt de acord cu tine, aparent pare o nebunie să credem că orbul din proverb va nimeri încă o dată Brăila, 

însă te asigur că miracolul s-ar putea repeta, și știi de ce?
– De ce?
– Fiindcă suntem întru totul în inima Lui…
– În inima cui?
– În inima lui Iisus, specifică Cerasella, cu un fel de regret că nu s-a făcut înțeleasă de cel pe care familia îl 

alesese ca protector al ei… Pentru că noi credem că suntem în subsolul unei biserici, dar, de fapt, suntem întru 
totul în inima lui Iisus.

Ascultând-o, Serafim rămâne cu gura căscată, iar fața lui se schimonosește într-un rictus forțat.
– Păi, atunci cineva ar trebui să-l atenționeze pe Iisus, bâiguie el…
– Ce?
– … că este periculos să-i adăpostească în inima Sa pe copiii care trag pe nas!
– I-aş spune-o eu, a zis Cerasella, dar, din nefericire, sunt blocată întru totul în inima Lui, aşa că El nu va 

putea să mă audă.
Serafim a râs mânzește, în vreme ce domnișoara Mateescu a clătinat din cap, mărginindu-se să-l privească 

superior, cu un fel de îngăduință ironică. Apoi l-a sărutat scurt pe obraz, ca semn de despărțire.

(fragment din romanul „Toamna, târziu…”, în curs de apariție)
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Numai poetul 

Lumea toată-i trecătoare,
Oamenii se trec şi mor

Ca şi miile de unde,
Ca un suflet le pătrunde,

Treierând necontenit
Sânul mării infinit.

Numai poetul,
Ca păsări ce zboară
Deasupra valurilor,

Trece peste nemărginirea timpului:
În ramurile gândului,

În sfintele lunci,
Unde păsări ca el

Se-ntrec în cântări.

MIHAI EMINESCU
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T.R.

Mircea CIOBANU
13.05.1940 – 22.04.1996

E timpul 

Se cade-n aplecare să privesc
la ceasul setei faţa lui în cană,
dar cel ucis în apă nu se-arată
şi norii lasă-n urma lor vedenii.

Dig ars, prund orb – mi-ating cu mâna faţa
şi dau de unul care-a fost şi singur

s-a-ntors din valea unde spinii mor;
şi ca să plec îmi spun că la o fugă

de cal bătut e lacul scurs prin pietre
şi, trase-n gol, ecluzele păzind

amara brumă, umbra suprapusă.
N-am plâns de mult, e timpul, şi se-ntâmplă

un semn de sus c-ar trebui să plâng,
or, degetele duse pân-la pleoapă

se-ntorc uscate; şi-aş fi vrut să-l văd
privindu-mă din lacrimă – de-acolo

de unde-n vânt se tremură; de unde
răsfrântul cer răzbună, ia-napoi

şi nu mai dă, dar cere fum de jertfă.
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Nazaria BUGA
Franþa

De cum coboram spre acel topos al Facultății de Medicină „Gr. T. Popa” din Iași, vedeam din stânga planurile 
casei Culianu: minunată, caldă, familiară, exprimând idealul familiei dintotdeauna, croite, vorba lui Cantemir, 
din „cuțite și pahară”.

Tot de acolo, cobora spre oraș, spre Universitate, iubita noastră profesoară – Tereza Culianu – la care am 
auzit, pentru prima dată, despre Leon Shestov. Ea preda cursul de Istoria Literaturii Universale. O 
Enciclopedie!

Acest oraș avea totul: grafică, prin Petre Aruștei, pictură, prin Liviu Suhar si școala, Filarmonica, Opera, 
Teatrul cu cea mai frumoasă cupolă.

Și, totuși, a fost să fie Exodul, Exodul spre lumea largă, spre toate întâmplările. Le are Dumnezeu pe toate.
Din anvergura familiei, unchiul său după mamă, Dr. Ion Bogdan, a profesat și locuit în București, în Piața 

Unirii, în singura casă cu mezanin, din areal. Înainte de a pleca în Italia, Nene Culianu a locuit la familia Bogdan, 
în chiar casa cu mezanin. Locuiseră înainte, în proprietatea lor – superba clădire care a devenit Policlinica 
Negustori. Ruperea de Iași, ca și de București, a fost „un păcat împotriva spiritului”. Așa spune el. Într-un titlu.

Am primit doua cărți valoroase-valoroase: un Malherbe cu autograful, semnătura de epocă a mamei sale – 
Elena Culianu – și un volum uriaș, înfricoșător, Okultismus.

Iașul de rouă, orașul cu amurgurile sale japoneze, a rămas în urmă. Acum era Italia anilor '74 – '76, la 
Universita Cattolica del Sacro Cuore, de unde a trimis unchiului său și iubitei doña Madelene Bogdan, cartea 
despre Magie. Ei au împrumutat-o, esențial, pentru că, în România, era deja o raritate bibliografică.

Câteva titluri, cât pentru unitatea Întregurilor, sunt de amintit. „Jocurile minții”, „Arborele Gnozei”, „Experiențe 
ale Extazului”, „Pergamentul diafan”, „Elliade/ Culianu, Dicționar al Religiilor”, „Gnozele dualiste ale 
Occidentului”, „Eros și magie în Renaștere”,”Iter in silvis”, „Cult, 
Magie, erezii”, „Cunoaștere, eficiență, acțiune”, „Jocul de smarald”, 
„Mario Ficino”.

Despre Culianu, au scris, în lume, câțiva: Ted Anton, Andrei 
Oișteanu, prof. Ion Coja, Claudio Giotta, Kittagawa, Sorin Antohi, 
Horia Patapievici, cu Ultimul Culianu, et nomina Deus scit. 
Menționez și celebrul interviu al Doamnei Adameșteanu – poate 
adevărata introducere în viața lui, de toate zilele, și o „Introducere în 
operă” de Adriana Listes-Pop.

Când am aflat că a scris „Out of this world”, am înțeles ca s-a spart 
Timpul.

Când a fixat această sintagmă, Cerurile s-au tulburat. A văzut 
lumea, caleidoscopic, dinspre Ghilgamesh până în timpul cuantic al 
lui Einstein. A informat eterul cu inexorabilul unor întâmplări viitoare. 
A intrat în „out of this world”.

Dar se iscase deja acea „fatalitate ontologică”, deasupra sa, și s-a 
tot afundat în acea fatalitate, prin filologiile sale, ascezele sale, 
călătoriile prin cetățile lumii – noduri ale construirii operei.

„Poeta Nazaria Buga ne-a părăsit pe 12 iunie 2021.
S-a înălțat către Domnul chiar de sărbătoarea Înălțării Domnului. Era o ființă 
luminoasă, cu multă bogăție sufletească și cu un spirit extrem de puternic.”

Simina Lazăr Huser

Culianu – Asceză și Iubire

Ion Petru Culianu 
și logodnica
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Toate, regentate sub fixația extazului.
Și Culianu, și Gilbert Durand, s-au legat, în Eliade, prin antropologie.
Antropologie filosofică, la Culianu, antropologie profundă, la Durand.
Cum să înțelegem că, în ultima sa dimineață, Eliade a fost însoțit, de o lectură din Cioran și de prezența 

ucenicului desăvârșit.
Din disponibilitatea lui, s-a născut istoricul religiilor, eseistul, scriitorul, publicistul. Venind toate din punctul 

focalizant al existentei sale: teza de licență (cu excepționala profesoară Nina Facon). Apoi, prietenia cu unul 
dintre elevii emeriți ai lui Heidegger, cu un punct de vedere asupra Gnozei, peste Arborele fastuos al Gnozei, 
călătorind în „lumea de dincolo”, în cărți spectaculare ca stil.

Evolua, ca filolog, în câteva limbi: româna, germana, franceza, engleza, italiana. Și, în final, limba coptă, 
învățată într-un singur an, după descoperirea, în peșteră, a manuscriselor de la Nach Hammadi.

Diversitatea subiectelor sale s-a direcționat în trei secvențe.
1.Renaștere, prin Eros si Magie;
2.Ascensiunea sufletului, prin „călătorii în lumea de dincolo”.
3.Gnozele, prin apelul la sursele originale, cu un balans semnificativ între Spațiu/ Timp și Timp/ Spațiu.
Culianu a intrat, ca o deitate, în Ontologia sacrului. S-a determinat în spațiul metafizic și în timpul istoric, fixat 

pe „figuri'' ori „structuri”. S-a creat, din operă, un cod identificabil în orice strat al Ontologiei sacrului.
A coborât în simbolismul culturii arhaice si orientale.
A intrat în hermeneutica structurală a lui Eliade. Drept care, mult înainte, Adrian Marino, în prezentarea, la 

Dicționar, pe contra copertă, îl numește Savantul. Era atât de tânăr. În acest tipar al spiritualității antice 
ancestrale, s-au fixat frumusețea și disponibilitatea pentru Absolut a creației sale, însoțită în trefond, de linia 
unei trenii care în timp anunța inexorabilul.

Nu te jelui,
Bucură-te, bucură,

Că rădăcina ta,
Murind în pământ,

A prins în cer,
Și lutul tău s-a încurat,

De unde a venit,
În vis liniștit.

Bucurați-vă, bucurați
și voi ceilalți,

Oamenilor-pomilor,
Femei și bărbați,
Beți și mâncați,
Cântați și jucați,

Că Ion n-o răpus,
e numai dus,

E numai întors,
în lumea ce-o fost.

(s-au cules din Romulus Vulcănescu)

Iată cum apare, insinuant, cercual, acest Semn al quadraturii perfecte în opera și realitatea sa.
A practicat asceza fără de care, marea operă nu era posibilă.
Un palimpsest, în adâncimile căruia, apar tecăruite straturi-straturi de informații.
Se văd acolo, ca într-o apă înghețată.
E un paradox: el a cunoscut epifenomenal lumea, dar lumea nu l-a cunoscut pe el.
A traversat, în timpul care se încovoaie, cea mai mică distanță din lume – Iași = Chicago. Dar, „în cărările care 

se bifurcă”, a sublimat o piatră pe care să își pună capul.

Pe toate le așază Dumnezeu.
Avea o ameonitate și o fizionomie predestinate „să fie”. Iubit, iubit de cei asemenea pentru că, „cu cel 

asemenea, asemenea vei fi” – dintr-un „psalm de biruință”.
Ne rugăm pentru el, în amurgul acestei lumi, să-i creem weltanschauung – Necesara weltanschauung pentru 

trăirea din ziua a 8-a, cea fără sfârșit.
Numai cine nu a avut fiu, nu știe de sfâșierea aceasta.
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1. Ziua poemului haiku

De mai multe decenii, poemul scurt în stil japonez 
denumit haiku a devenit fenomen internațional. 
Măsura în care cel original se regăsește în cel din alte 
limbi depinde de criteriul de evaluare, însă două 
elemente rămân definitorii: concizia și raportarea la 
natură.

Apărut în afara limbii japoneze abia în secolul 19, 
inițial prin traduceri, haiku a ajuns să posede propria 
zi internațională, pe 17 aprilie. Ziua respectivă, 
înregistrată ca atare în anul 2007 de poeta americană 
Sari Grandstaff, a fost adoptată de Fundația Haiku în 
anul 2012 ca proiect propriu, în scopul de a promova 
diverse evenimente publice, de genul lecturi de 
poezie, expoziții și concursuri de compoziție.

Aleasă în mod inspirat, ziua de 17 reprezintă suma 
silabelor celor trei versuri dintr-un haiku (5+7+5), iar 
luna aprilie, desigur, se evidențiază drept luna florii de 
cireș, sakura, poate cel mai uzitat motiv în haiku.

Ca un ADN specific fiecărui individ, haiku-ul deține 
coloratura unică fiecărui poet, a lui și numai a lui. 
Acea coloratură nu se explică, ci mai degrabă se 
trăiește, transpunându-se în cuvinte, în versuri.

Voi exemplifica, sumar, cu unul din cei patru 
„maeștri” (sfinți) ai haiku-ului, Kobayashi Issa. L-am 
ales cu bună știință, după ce, prin Japonia, i-am 
călcat pe urmele pașilor și ai emoțiilor, la distanță de 
200 de ani. L-am citit și l-am recitit.

2. Și totuși… – Kobayashi Issa

Cel mai faimos și mai frumos poem al lui Issa și unul 
din cele mai recognoscibile în lume, sună astfel:

Viața ca roua
doar ca roua.
Și totuși…

O infinitate de sensuri reverberează în acel „Și 
totuși…” Locuțiunea în sine, în limba japoneză 
„sarinagara”, devenind chiar titlul unei cărți a 

Radu ªERBAN

Viața ca roua
17 aprilie, 

Ziua internațională a poemului haiku

profesorului Philippe Forest, care-i oferă cititorului 
posibilitatea să-l însoțească printr-un spațiu anume 
al existenței umane și al istoriei, spre a lăsa loc 
speranței, peste dureri și necazuri, undeva în viitor, 
chiar dincolo de existența telurică.

Revelația transcendentală indusă de acel „și 
totuși…” pleacă de la o poveste tristă din viața 
poetului Kobayashi Issa. Revenit în satul natal la 
vârsta de 49 de ani, după creative peregrinări, Issa se 
căsătorește cu Kiku (Crizantema) și are un copil mult 
dorit, Sentarō. Din nefericire, copilul moare la scurt 
timp după naștere. Tragedia continuă cu cel de al 

KOBAYASHI ISSA
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doilea copil, o fetiță, Sato, care se stinge și ea la 
numai doi ani și jumătate. Puternic marcat, poetul 
compune acest poem care devine faimos, având în 
centru nu atât bobul de rouă, cât evanescența lui. 
Imensa durere în fața stingerii unor vieți atât de 
fragede îi revelează disproporția între viață și non-
viață, între clipă și eternitate. Stingerea pe nedrept a 
unei existențe infantile provoacă o contorsionată 
luptă în conștiința părintelui rănit, etalându-i 
neputința în fața stropului de rouă ce se evaporă sub 
ochii săi. În pofida evidenței perisabilității lucrurilor 
așa cum le percepem noi, Issa întrezărește, totuși, un 
licăr de speranță, tocmai dincolo, în veșnicie. 
Concentrând într-un bob de rouă romanul unei vieți 
întregi, finalul poemului, „sarinagara”, induce gândul 
la „cealaltă vreme a vieții noastre”, cum o numim noi, 
românii, aspect esențial al existenței, esențial tocmai 
prin opusul ei, de domeniul escatologiei. Ca și 
Forrest, și ca mulți dintre noi, Issa, cu pregnantul 
sentiment că „dincolo” trebuie să fie ceva, bun sau 
rău, continuă să se iluzioneze, în căutarea unui sens 
al existenței.

Această meditație depășește simpla definiție a 
haiku-ului. „Și totuși…”, trebuie să existe un rost al 
vieții, al „celor văzute și nevăzute”, rost care ar putea 
să se găsească tocmai în opusul vieții, în ceea ce 
viața nu este pe pământ.

Am să rătăcesc puțin pe urmele pașilor lui Issa, pe 
anumite trasee destul de cunoscute mie, fizic și 
emoțional, după patru ani și jumătate de viață în 
Japonia, chiar dacă la distanță de două secole de 
marele poet.

Să încep cu anul 1821, exact acum 200 de ani! La 
vârsta de 58 de ani, consacrat ca maestru al haiku-
ului, Issa compune poemul:

De ce floarea roz
și-a frânt înmugurirea?
De ce?

Era momentul tragic al pierderii celui de al treilea 
copil, Ishitarō. Sub același spectru al imensei 
neputințe în fața morții, Issa lasă loc, totuși, unui 
potențial răspuns la întrebarea „de ce”…

Pe urmele pașilor lui Issa, revin în satul său natal, 
Kashiwabara. Câtă asemănare cu Munții Apuseni! 
Brazii, iernile friguroase cu nămeți cât casa, cât acele 
semețe case din lemn pe temelii de piatră, cu 
acoperiș de stuf, pe care le-am văzut pe creste, 
aproape de Roșia Montană. Munții împăduriți 
străjuind satele, pâraiele repezi și învolburate 
primăvara, la topirea zăpezilor, pășunile de un verde 
închis pe timpul verii și chiar cântecul răcoritor al 
greierilor în amurg, bâzâitul țânțarilor și sclipirile 
licuricilor zburători, toate ne poartă spre Apuseni. Am 
călătorit și eu în zona muntoasă din preajma 
legendarei Kashiwabara. Am vizitat satul muzeu 

Gokayama, canionul de zăpadă de la Tateyama și 
hidrocentrala de la Kurobe, traversând cu telefericul 
prin vintrele muntelui Tate. Da, rememorând acea 
excursie, respir aerul poemelor lui Issa și al jurnalelor 
sale de călătorie scrise cu simplitate sentimentală în 
acea pitorească zonă montană.

Apoi, în imensitatea metropolei Tokyo (vechiul Edo) 
și spre estul capitalei, prin Chiba și zonele proxime, i-
am pășit din nou pe urme. Cum să nu mă gândesc la 
el, când rememorez momentele emoționante din 
muzeul memorial „Kawamura” în localitatea Sakura 
(ce nume predest inat !  – floare de c i reș) . 
Contemplând acolo sculptura lui Brâncuși „Muză 
adormită II”, am retrăit momentul simplității ca 
frumusețe în desăvârșire. Fără îndoială, adormită pe 
acele meleaguri cu două secole în urmă, o muză îl 
inspirase și pe Issa în superbele sale poeme.

De trei ori am ajuns și eu la Matsuyama, acolo unde 
Issa își petrecuse câteva luni la vârsta de 33 de ani, 
compunând vibrante haiku-uri, ca acestea:

Întins pe spate
cu un fluture musafir…
afară baie termală.

și

Așezați la rând
pe tatami…
admirând luna.

În vara și toamna anului 1797, în orașul Fukuyama, 
100 km est de Hiroshima, poetul și-a continuat 
pelerinajul prin țară și pe tărâmul magic al poeziei 
nipone. Acum, privind de departe, 100 km pare doar 
la un pas de tulburătoarea Hiroshima, așa cum eu mă 
simt acum la un pas spiritual de Issa. Sentimentele 
puternice cu care am părăsit Hiroshima de câte ori 
am vizitat-o, reverberează în profundele impresii 
produse de lectura repetată a poemelor lui Issa. 
Reziliență în fața adversităților vieții – prin forța 
cuvântului!

3. Învățăm de la Issa forța cuvântului

Mulți dintre noi, lecturându-l pe Issa, ne regăsim în 
singurătatea spirituală a poetului, așa cum în mod 
strălucit a făcut-o Philippe Forest. Ne identificăm cu 
bucuriile și tristețile lui firești. Poate mai ales cu 
tristețile, căci ele l-au însoțit în viața severă, tristeți 
asimilate fie puiului de vrabie orfan, fie sfâșietoarei 
dureri a părintelui ce-și pierde odorul.

Kobayashi Issa a devenit maestru de haiku încă de 
la vârsta de 29 de ani și continuă să ne dea lecții și 
astăzi. El ne învață că haiku nu înseamnă doar 17 
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silabe, nu înseamnă doar referirea la un anotimp sau 
un „cuvânt de separare – kireji”. Pe mine, cel puțin, 
Issa mă învață, înainte de toate, că haiku, veritabil 
jurnal de suflet, face trimitere la sensul vieții, la 
eternitatea contrapusă efemerului, la fericire versus 
disperare, așadar, la întrebări esențiale de genul „a fi 
sau a nu fi”.

Maestrul ne mai învață să păstrăm mereu o rază de 
speranță, „să cădem de șapte ori și să ne ridicăm de 
opt”. El, care a supraviețuit pierderii tragice a celor 
patru copii, mă poartă cu gândul, ca pe orice român, 
la George Coșbuc, poetul care, la decesul fiului iubit, 
Alexandru, într-un accident auto, compusese o 
cutremurătoare poezie – epitaf.

Poate fi o simplă întâmplare, dar în ultimul an și 
ceva, la vreme de pandemie, l-am citit și recitit pe 
Issa. Am citit și unele note biografice. Destinul și 
opera sa rezonează în propensiunea de a medita 
asupra lucrurilor simple, dar fundamentale în viață.

Issa este cel care ne sugerează, prin poezie dar 
dincolo de poezie, datoria sacră de a ne lupta pentru 
păstrarea moștenirii genetice, fie ea materială sau 
spirituală. După ce își recuperează jumătate din casa 
părintească, ne oferă exemplul tenacității în 
perpetuarea familiei, înfruntând nenorocirile. În cele 
din urmă, a reușit acel „Și totuși…”, predând ștafeta 
vieții pământești celui de al cincilea copil care i-a 
supraviețuit, o fiică, Yata.

Issa nu înseamnă doar haiku, nu înseamnă doar 
canonizarea unor versuri, nu înseamnă doar istoria 
acestui gen de poezie, nu înseamnă doar unul din 
marii maeștri ai genului, ci, mai ales, înseamnă 
subtilul îndemn de a ne înțelege pe noi înșine și cu noi 
înșine.

Issa nu înseamnă a recita versuri ca dintr-o Biblie. 
El înseamnă o viață de om fără egal. A fost și a rămas 
dascălul oferind lecții discipolilor, identificând în haiku 
o formă de exprimare a sinelui. De aceea a lăsat totul, 
a abandonat privilegiile maestrului la 29 de ani și a 
plecat în lume nemulțumit de sine, să se caute pe 
sine, să se cunoască mai bine.

Acum, după 200 de ani, în țările din afara Japoniei, 
din alte culturi și civilizații, constatăm că haiku poate fi 
un instrument educativ, spre inițierea în a-b-c – ul 
poeziei, așa cum fusese pentru pruncul Issa. Este ca 
un ghid elementar în arta cuvântului. Dar nu e doar 
atât. Așa cum ne învață Issa, rămâne un sublim liant 
între minte și spirit, între creier și inimă.

Da, Issa ne învață că haiku înseamnă natură, dar 
nu doar natură ca peisaj, ci mai ales natură umană. 
Ne îndeamnă la meditație în timp ce călătorim prin 
deplasarea propriului corp, dar și să călătorim cu 
gândurile prin natura umană, eclozând din coaja 
sinelui, cu libertatea zborului spre alte locuri, lumi și 
sentimente. El zbura cu gândul peste peisajele și 
emoțiile Japoniei, așa cum eu am zburat cu avionul 
de mai multe ori peste Muntele Fuji, simțind levitația 
prin magia naturii.

Prin versurile sale, într-un limbaj fără ornamente, 
trăim revelația priorităților esențiale, înțelegem, de 
exemplu, că „a fi” înseamnă mult mai mult decât „a 
avea”:

Mi-e sacul gol –
dar ce liniște,
ce răcoare.

Indirect, prin profunzimea scrierilor sale, Issa ne 
amintește că haiku nu se reduce la regulile pe care, 
oricât ne-am strădui, nu le putem respecta integral în 
alte limbi decât japoneza (cuvinte cheie, număr de 
silabe, majusculă la început de vers sau punct la final 
etc.) Nu! Mai întâi haiku înseamnă a simți sensul 
efemerității în fața nesfârșirii și a simplifica la 
maximum cuvintele prin care încercăm să redăm 
acest sens.

Ne învață să-l înțelegem pe poetul ce ține sub 
pernă o coală de hârtie spre a surprinde momentul 
inspirației, să-l imortalizeze în acele puține cuvinte 
izvorâte din visare și din desprinderea de cotidian.

Ne  înva ță  că  ha iku  nu  înseamnă  doar 
contemplarea naturii, ci devine, pentru o clipă, chiar 
natura însăși, mai ales natura umană plină de 
bunăvoință față de alte viețuitoare, fie ele și vrăbiuțe 
orfane, nu doar aproapele uman, într-o atemporală 
empatie.

Ne mai învață că haiku înseamnă modestie, 
îngăduință, smerenie și înțelegere a rolului nostru în 
lume, chiar dacă minuscul, cât un grăunte de aer 
ridicându-se în ceașca de ceai,… și totuși, unic.

4. O viață de austeritate și cumpătare

N-am să vă spun povestea sa tristă de copil orfan 
de mamă și alungat de acasă, sau povestea unui tată 
părăsit prematur de copiii săi plecați în nesfârșire. Am 
să aleg doar scurte fragmente care m-au marcat mai 
mult.

S-a născut, după calendarul japonez, în a cincea zi 
din a cincea lună a anului 1763. Dacă intercalăm cifra 
sutelor de ani, 7, între cea a zilei, 5, și cea a lunii, 5, 
obținem completul de silabe dintr-un haiku: 5-7-5.

Rămas fără mamă, fugind din fața copiilor care-l 
batjocoreau cu porecla „orfanul”, se retrăgea în 
magazia din fundul curții, unde un pui de vrabie, orfan 
ca și el, venea să-l consoleze. Iată faimosul haiku 
despre care se presupune că l-ar fi scris la vârsta de 6 
ani:

Vino să te joci cu mine,
pui de vrabie
orfan!



Mustrat de mama vitregă pentru lipsa de hărnicie 
sau neglijarea bebelușul, adică fratele vitreg, fugea 
uneori în pădure, unde dormea sub brazi. A doua zi, 
venit acasă, încasa din nou bătaie de la mama 
vitregă, mereu nemulțumită de el.

Se împrietenea, ba cu puiul de vrabie, ba cu 
castanul sădit lângă gard, ba cu insectele din jur și 
suferea alături de ele. Suferea alături de castanul 
umbrit prea mult de clădirea vecinului, el însuți umbrit 
de mustrările mamei vitrege.

Treptat, își găsește stabilitatea emoțională în 
poezie. Învățătorul Shimpo apăruse ca o lumină 
tămăduitoare, la care îl trimisese bunica să învețe 
carte. Îndemnurile și încurajările dascălului i-au 
mângâiat sufletul, până bunica a murit și a trebuit să 
plece la Edo, la vârsta de 13 ani, când nu mai era loc 
pentru el în familie lângă mama vitregă.

Haină cotidiană, praful suferinței avea să-l acopere 
o vreme într-o lume ostilă copilului bolnăvicios, 
obligat să-și câștige singur existența.

După ani de suferințe alături de alți provinciali 
pribegi din capitală, porecliți „grauri cenușii”, se 
afirmă ca poet la Școala de haiku Nirokuan, ajungând 
maestru la doar 29 de ani. Dorința de perfecționare îl 
pune, însă, pe drumuri.

Întors în satul natal în pragul morții tatălui său, în 
1801, scrie un jurnal dedicat părintelui.

La 50 de ani revine în Kashiwabara, unde se 
căsătorește, însă nefericirea se ține ca scaiul de el. 
După ce își pierde patru copii, îi moare și soția. El 
însuși paralizat la vârsta de 62 de ani, supraviețuiește 
unui incendiu din casa părintească pe care o 
recuperase, parțial, în proces cu mama vitregă. După 
incendiu, ultimele zile de viață și le petrece retras într-
o magazie mică, devenită astăzi parte a muzeului de 
la Kashiwabara.

5. Un sentimental pios

Constantă în viața și opera lui Issa, pietatea, mai 
ales cea filială, i-a inspirat memorabile pagini lirice. 
Jurnalul ultimelor 35 de zile din viața tatălui său 
drapează emoții puternice în spatele fiecărui cuvânt 
scris. Întâmplările descrise marchează devotamentul 
fiului, ca parte a unei autobiografii. Grija și respectul 
pentru părinte traversează întreaga lucrare. Fără 
sofisticare artistică, sinceritatea sa debordantă mi l-a 
apropiat de suflet. El, care nu avusese parte de 
dragostea părintească și nici de a propriilor copii, a 
știut să-și prețuiască tatăl, până în ultima clipă.

Intact pe piedestalul de părinte, tatăl său nu putea fi 
învinuit de nimic, chiar dacă îl dăduse afară din casă. 
Nu doar respectul de fiu îi menținuse intactă 
venerația, dar și modelul de fermier gospodar pe care 

el nu a putut să-l urmeze, deși tutela părintească se 
rezumase la cei 13 ani ai copilăriei.

Viața lui Issa Kobayashi s-a evaporat ca un strop de 
rouă. Putea să nu fie de loc, sau putea să semene cu 
a primilor patru copii, care, cu siguranță, au suferit 
mai puțin decât el. L-au frământat întrebările, deși nu 
aștepta răspunsuri. Cei patru stropi de rouă ai săi s-
au evaporat prematur în lumina soarelui. Kana, 
bunica, draga de ea, l-a înțeles și iubit enorm. Poate 
doar ea și ultima soție i-au înțeles sufletul însingurat 
de poet. Bunica l-a trimis la școală, iar soția… l-a 
venerat pentru ceea ce era el, văzându-l tocmai prin 
ochii bunicii iubitoare. Kana îi acceptase slăbiciunile 
de copil, așa cum soția… îi acceptase slăbiciunile 
unui bătrân știrb și cărunt, apreciindu-i în schimb 
intelectul și spiritul. Ca un bob de hrișcă germinativ 
din hambarul în care se sfârșea poetul, fiica ce urma 
să se nască după moartea lui, Yata, i-a salvat șansa 
perpetuării, chiar dacă i se refuzase bucuria de a o 
strânge o clipă în brațe.

„Să cazi de șapte ori și să te ridici de opt”, să pierzi 
patru copii și să te ridici prin al cincilea? Da, atâta timp 
cât trăim, avem datoria de a îndrăzni – ne învață Issa.

A plecat în frig, a plecat înfrigurat, de parcă ar fi nins 
peste el, de parcă o plapumă de nea i-ar fi acoperit 
așternutul. S-a topit odată cu ea, cenușa-i regăsindu-
se cu cea a unui nesfârșit arbore genealogic, dar și cu 
a celor patru bebeluși pierduți. Reușitele sale literare 
i-au supraviețuit cu prisosință, chiar dacă ele n-au 
reprezentat destinația vieții, ci doar calea pe care 
ajunsese la destinație:

Ei, bine, iat-o!
Ultima mea casă?
Doi metri de nea.

Intrat în tezaurul poeziei nipone și mondiale, tot mai 
tradus în alte limbi, Issa, a cărui dramatică viață poate 
fi oricând un film de succes, merită omagiul nostru 
astăzi, de Ziua Internațională a poemului haiku.
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LIFE LIKE DEW
1. International Haiku Poetry Day, April 17

For quite many decades, the short poem in Japanese style, called haiku, has become an international 
phenomenon. The extent to which the original haiku can be found again in the existent haiku in other 
languages depends on evaluation, but two elements remain defining: brevity and reference to nature.

Since it first appeared outside Japan, in translation, late in the 19thcentury,in fact haiku has come to have 
its own international day: April, 17. This day, therefore, recordedin 2007 by Sari Grandstaff, an 
Americanpoet, was adopted by The Haiku Foundationin 2012, as its own project, hoping to promote 
variouspublic events, such as poetry readings, exhibitions and composition contests.

th
The 17 day, inspiringly chosen, represents the sum total of the syllables in the three lines of haiku (5+7+5), 
and April, obviously, stands out for the month of the cherry flower, sakura, being, perhaps, the most 
common theme in haiku.

Like a DNA specific to every individual, haiku bears the very color of every poet, making himunique. This 
very color specific to every poet cannot be explained but experienced, being transposed into words, into 
lines.

I shall illustrate that briefly,selecting work of KobayashiIssa,one of the four “masters” (saints) of haiku. I 
have chosen him on purpose because, while in Japan, I was in his footsteps, experiencing hisemotions, at 
a distance of 200 years in time.

2. “And Yet”... Kobayashi Issa

Issa's most famous, beautiful and one of the most recognized poems in the world sounds like this:

The world of dew –
A world of dew is, indeed,
And yet, and yet... (tr. Adam J. Pearson)

An infinitude of meanings reverberates in that “And yet...” The phrase in itself, in Japanese, sarinagara, 
becomes the very title of a book by Professor Philippe Forest, giving the reader the opportunity to follow 
him through some space of human existence and history, and leaving room for hope, beyond sorrows and 
troubles, somewhere in the future, even beyond our earthly existence.

The transcendental revelation induced by that “and yet...” has as a starting point a sad story in the life of 
poet Kabayashi Issa. Back to his native village, at the age of 49 years old, after creative peregrinations, 
Issa marries Kiku (“Chrysanthemum”) and they have a first, much desired, child, Sentarō. Unfortunately, 
the child dies soon after his birth. The tragedy continues with their second child, a little girl, Sato, who dies 
at the age of two-and-a-half years. Quite shattered, the poet composes this poem, which becomes famous, 
and is centered not so much on the dewdrop as on its evanescence. His immense grief caused by the 
passing away of such fragile lives reveals to him the disparity between life and non-life, instant and eternity. 
The unjust passing away of an infant life brings about a contorted struggle in the conscience of the hurt 
parent, showing his inability before the dewdrop that vanishes in his presence. Despite the obvious 
transience of things, as we perceive them, Issa catches sight of a spark of hope, however, just there, in 
eternity. Compressing into a drop of dew the novel of a long life, the end of the poem,sarinagara, induces 
the thought of “the other time of our life”, as we Romanians call it, an essential aspect of existence, 
essential just by its opposite, belonging to the field of eschatology. Like Forrest, and like many of us, Issa, 
with his conspicuous feeling that “beyond” there must be something good or bad, continues to deceive 
himself, searching for a meaning of existence.



This meditation goes beyond the simple definition of haiku. “And yet…”, there must be a meaning of life, of 
“those seen and unseen”, a meaning that might be found in the very opposite of life, in what life is not on 
earth.

I will wander a little in Issa's footsteps, taking some routes pretty well known to me, physically and 
emotionally, after four-and-a-half years' residence in Japan, though at a two-century distance in time from 
the great poet.

Let me begin with the year 1821, exactly 200 years ago! At the age of 58, Issa, already acknowledged as a 
haiku master, composes the poem:

why did the blooming
pink break?
oh why? (Haikupedia)

There was the tragic moment of the loss of his third child, Ishitarō. Under the same spectre of his immense 
inability before death, Issa leaves room, yet, for a potential answer to the question “why”...

In Issa's footsteps, I come back to his native village, Kashiwabara. What a striking resemblance to Apuseni 
Mountains! Firs, cold winters, snow drifts high as a house, high as those brave wood houses on stone 
foundations, and reed roofs I saw on the ridges, quite near Roșia Montană.

Afforested mountains, guarding villages, quick and whirling brooks in spring, when the snow thaws, dark 
green pastures during the summer time, and also refreshing cricket songs in the twilight, mosquito buzzes, 
glitters of flying glow worms, all that takes us to Apuseni Mountains. I was also in the mountainous zone 
near the legendary Kashiwabara. I visited Gokayama, the village museum, the snow canyon in Tateyama, 
and the power station of Kurobe, crossing by cable car through the groin of Tate Mountain. Yes, recalling 
that travel, I breathe in the air of Issa's poems and his travel journals written with sentimental simplicity in 
that picturesque mountainous zone.

Then, in the immense capital, Tokyo (old Edo), and to the eastern part of the capital, through Chiba and the 
proximal zones, I walked again in his footprints. How could I not think of him, when I remember the moving 
moments in the Memorial Museum Kawamura, in Sakura locality (cherry flower – a predestined name). 
There, contemplating the sculpture of Brâncuși' s sculpture, “Muse Sleeping II”, I experienced again the 
moment of simplicity as beauty in perfection. No doubt, fallen asleep on those lands two centuries ago, a 
muse had inspired Issa, too, in his superb poems.

I came to Matsuyama three times, the place where Issa had spent several months at the age of 33, 
composing vibrating haiku such as this one:

lying down
with a visiting butterfly...
outer hot spring (Haikuguy.com)

and

all in a row
on tatami mats...
moon gazing

In the summer and winter of 1797, in Fukuyama, 100 km east of Hiroshima, the poet continued his 
pilgrimage throughout the country, and the magic realm of Japanese poetry. Now, looking from a distance, 
100 km seems to be quite a footstep far away from the touching Hiroshima, as I feel I am now a spiritual 
footstep away from Issa. The strong feelings I left Hiroshima whenever I had visited it, reverberate in the 
deep impressions produced by the repetitive reading of Issa's poems. Resiliency before life's adversities by 
force of the word!
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3. Issa Teaches Us the Force of the Word

Reading Issa, many of us find ourselves again in the poet's spiritual loneliness, as Philippe Forest greatly 
did. We identify ourselves with his natural joys and continuum of sadness, or, especially, maybe, with his 
sadness because they accompanied him in his hard life, sadness similar to the orphaned fledgling sparrow 
or the heart-rending anguish of the parent that loses the apple of his eye.
Kobayashi Issa became master of haiku at the age of 29 years old, and continues to teach us even today. 
He teaches us that haiku does not mean only 17 syllables, only the reference to a season or a “cutting 
word” –kireji. Issa teaches me, at least, that haiku, a genuine journal for the soul, also sends to the 
meaning of life, to the eternity as contrasted with transiency, to happiness as opposed to despair, so, to 
essential questions like “to be or not to be”.

The Master also teaches us to always keep a spark of hope, to fall seven times but rise up eight times. He, 
who survived the tragic loss of his four children, makes me and every Romanian think of George Coșbuc, 
the poet who, at the death of his beloved son, Alexandru, lost in a car accident, had composed a touching 
epitaph poem.

There might be a simple happening, but in the past year or so, during the pandemic, I read and reread 
Issa. I also read some of his biographical notes. His destiny and work resonate with the propensity to 
meditate on simple but fundamental things in life.

Issa suggests to us, through poetry and beyond poetry, our sacred duty to fight for keeping the genetic 
heritage, either material or spiritual. After he recovers half of his parental house, he offers us the example 
of tenacity regarding family perpetuation, facing misfortunes. Finally, he managed that “And yet..”, passing 
on the torch of the earthly life to his fifth child, a daughter, Yata, who survived him.

Issa does not mean only haiku, the canonization of some lines, the history of this kind of poetry, or only one 
of the great masters of the genre, but, mainly, the subtle urge to make us understand ourselves and come 
to terms with ourselves.

Issa does not mean reciting lines as if from a Bible. He means a matchless man's life. He was and 
remained the tutor who had given lessons to his disciples, identifying with haiku our mode of expression of 
the self. That's why he left all, abandoned the master's privileges at the age of 29, and, discontent with 
himself, he went out into the world to look for himself, to know himself better.

Now, after 200 years, in the countries outside Japan, belonging to other cultures and civilizations, we notice 
that haiku can be an educative instrument for the initiation in the abc of poetry, as it had been for child Issa. 
It is like an underlying guide in the art of the word. But that is not all. As Issa teaches us, it remains a 
sublime binder between mind and spirit, brain and heart.

Yes, Issa teaches us that haiku means nature, but not only nature as landscape, but, mainly, human 
nature. He urges us to meditate while traveling, moving our bodies, and travel together with our thoughts 
through the human nature, hatching from the skin of the self, with the freedom of flying to other places, 
worlds, and feelings. He flew with his thought over the landscapes and emotions of Japan, as I flew by 
plane over Mount Fuji many times, feeling levitation through the mystery of nature.

By his lines, in a language without ornament, we experience the revelation of the essential priorities, 
understanding, for instance, that “being” means much more than “having”:

My bag is empty –
but what a peace,
what a chill.

Indirectly, through the depth of his writings, Issa reminds us that haiku does not reduce itself to the rules 
that, no matter how hard we might try, cannot be fully obeyed in other languages, except for Japanese (key 
words, number of syllables, capital letter at the beginning of every line or period at the end of the line, etc.) 
No! Haiku means, first of all, to experience the meaning of ephemerality in front of endlessness, and 
simplify to the maximum the words by which we try to render this meaning.
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He teaches us to understand the poet that keeps beneath his pillow, a sheet of paper to capture the 
moment of inspiration, to immortalize it in those few words, springing from dreaming and everyday living.

He teaches us that haiku does not mean only nature contemplation; for a moment, it becomes nature itself, 
mainly human nature, full of goodwill to other beings, orphaned sparrows, also, not only the fellow creature 
in an atemporal empathy.

He also teaches us that haiku means modesty, indulgence, humility and understanding of man's role in the 
world, even if it is tiny as a bubble of air rising in the cup of tea,… and, yet, unique.

4. A Life of Austerity and Moderation

I will not tell you the sad story of Issa, a motherless child, sent away from home, or the story of a father left 
too soon by his children, gone to eternity. I will choose only short fragments, so moving to me.

According to the Japanese calendar, he was born in the fifth day of the fifth month of 1763. If we insert the 
figure of the hundreds of years, 7, between the one of the day, 5, and the one of the month, 5, getting the 
number of syllables in a haiku: 5-7-5.

A motherless child, running away from the children who mocked at him, calling him “orphan”, he would 
retire to the shed placed at the back of the yard, where a sparrow youngling, an orphan just like him, came 
to comfort him. Here is the famous haiku known to have been written when he was 6 years old:

Come to play with me,
orphan sparrow
youngling

Scolded by his stepmother for his not being hardworking, or being careless about the baby, that is, about 
his stepbrother, he often ran away to the forest, where he slept under the firs. The following day, back 
home again, he got a sound beating from his stepmother, always discontented with him.

He made friends with either the sparrow youngling or the chestnut tree planted by the fence, or the insects 
around, and suffered together with them. He suffered by the chestnut tree too much shadowed by his 
neighbor's building, he, himself, shadowed by his stepmother's reproofs.

Little by little, he finds his emotional poise in poetry. Teacher Shimpo, to whom his grandmother had sent 
him to study with, appeared like a healing light for him. The teacher's spurs and encouragements caressed 
his soul until his grandmother passed away and so he had to leave for Edo, at the age of 13, when there 
was no more room left for him in his family, near his step-mother.

The dust of suffering, his daily garment, had to cover him for a while, in a world hostile to the sick child, 
forced to earn his living all by himself.

After years of suffering, together with other vagrant provincials in the capital, nicknamed “greyish starlings”, 
he makes himself known as a poet at the Nirokuan Haiku School, becoming a master at 29 years old. His 
yearning for perfection left him homeless.

Back to his native village when his father was on the brink of dying, in 1801, he writes a journal dedicated 
to his parent.

At the age of 50 he comes back to Kashiwabara, where he gets married, but unhappiness sticks to him like 
a bur. After the loss of his four children, his wife dies. Paralyzed at the age of 62, he survives the fire in his 
parents' house he had recovered partially, being at law with his step-mother. After the fire, he spends his 
last days retired in a small shed, being today part of Kashiwabara Museum.



27 Calea soarelui
Prin lanul cu speranțe –

Pământul crăpând.

The path of the sun
Through the field of great hopes –

The earth is cracking.

32 Seninul nopții –
Pe oglinda lacului

Stele și lotuși.

Clear of the night – 
on the mirror of the lake 

stars and lotuses.

I. SIDERALE

21 Tango pe fluviu –
Nori coborâți pe luciul

Doamnelor valuri.

Tango on river –
clouds descend on the luster

of the ladies waves.

23 Prințesa toamnă
Cu sângele albastru

Pictează cerul.

The princess autumn
with her blue, noble blood

is painting the sky.

5. A Pious Sentimental

A constant in Issa's life and work, piety, especially of the filial variety, inspired him with memorable lyrical 
pages. The journal of the last 35 days in his father's life drapes strong emotions behind every written word. 
The described events illustrate the son's devotion as part of an autobiography. His care and respect for his 
parent crosses the whole work. Without any artistic sophistication, his overarching sincerity brings him near 
my soul. He, who had never had parental love, or the love of his own children, knew to appreciate his 
father up to his last moment.

Intact, put on the pedestal, his father could not be blamed for anything, although he had driven his son 
away. It was not only Issa's filial respect that had kept his veneration intact, but also his model of the 
industrious farmer that he could not follow, although he had been under his parental tutelage for 13 years.

Issa Kobayashi's life evaporated like a dewdrop. It might not have been at all or it could be like the lives of 
his first four children, who, surely, suffered less than he did. He was troubled by questions, though he did 
not expect answers to them. His four dewdrops had vanished prematurely in the sunlight. Kana, his dear 
grandmother, understood him, and greatly loved him. She, maybe, and his last wife, understood his 
secluded poet's soul. His grandmother sent him to school, and his wife venerated him for what he was, 
regarding him through a grandmother's loving eyes. Kana accepted his child's weaknesses, as his wife... 
had accepted the weaknesses of a toothless, grey-haired old man, appreciating instead his intellect and 
spirit. Like a grain of germinative buckwheat from the barn where the poet was dying, his daughter was to 
be born after his death. Yata redeemed the chance of his perpetuation, even though he had been refused 
the joy of embracing her for a moment.

“To fall seven times and rise again eight times”, to lose four children and rise again through the fifth one? 
Yes, as long as we live, we have the duty to dare, Issa teaches us.

He went away into the cold, he went away trembling with cold, as if he had been snowed upon, as if a 
blanket of snow had covered his couch. He and it melted simultaneously, his ashes meeting with that of an 
endless genealogical tree, and also with that of his four lost children. His literary achievements greatly 
survived him even if they did not represent life's destination, but the way that took him to the destination:

Well, good, here it is!
My last house?
Two meters of snow.

Included in the treasury of Japanese poetry and worldwide, Issa, ever more translated in other languages, 
whose dramatic life could be turned anytime to a successful film, deserves our homage today, on 
International Haiku Poetry Day.
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44 Univers convex
Compus într-o lacrimă:
Să râd sau să plâng?

Convex universe 
composed in a teardrop: 

to laugh or to cry?

89 Dintr-o privire,
Soarele desenează

Lumea luminii.

At a simple glance, 
the sun is drawing 

the world of the light.

125 Se trece anul.
Își caută culcușul

Până și luna.

Year is passing.
Even the moon is looking 

for a lukewarm bed. 

194 Acolo – aici,
Soarele peste Carpați, 

Mereu acasă.

There – here, the sun 
over Carpathians, 
always at home.

II. GERMINATIVE

1 Din mâlul nopții
Dau mugurii zorilor:

Tulpini de lotus.

From the night's mud 
the daybreak is budding: 

stems of lotus.

146 Omătul topit
Inundă malurile

Cu viorele.

The melted snow 
floods the entire shores 

with violets.

181 Sâmbure de gând
În nimicul tăcerii –
Bulb de ghiocel.

Kernel of a thought 
in nothingness of silence – 

bulb of snowdrop.

182 Mama literă -
Semantică sămânță

În lan nesfârșit.

The mother letter 
in the infinite wheat field – 

semantical seed.

220 Găsind sub omăt
Trifoiul cu patru foi –

Soare norocos.

Finding under snow 
the living four-leaf clover – 

what a lucky sun!

223 Muguri grațioși –
Cu cine să te bucuri?

Lumii nu-i pasă.

Graceful burgeons – 
with whom to rejoice at once? 

The world doesn't care.

III. AMAR

47 Omagiu verii:
Copacii își coboară
Frunzele-n bernă.

Tribute to summer: 
the trees lower their leaves 

like flags in half-mast.

91 O turmă de oi
Păscând Calea Lactee;

Baldachin de plumb.

A flock of sheep 
grazing the Milky Way; 

a lead canopy.

139 Deodată singur,
Doar umbra sub tălpi.

Un clopot plânge.

Suddenly alone, 
just the shadow underfoot.

A bell is crying.
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197 Ca gândul, neaua
Alunecând din sine

Spre lumi mai calde.

Like a thought, the snow 
slipping from itself towards 

a warmer world.

204 Litere coapte.
Sezonul cititului

Ne scoate pe câmp.

Matured letters. 
The season of reading 

takes us in the field.

226 Torent de clopot –
Vocea singurătății

Inundă gândul.

Torrent of church bell – 
the voice of loneliness 
is flooding the mind.

V. DE SUFLET

24 Din ochi șlefuind
Diamantul tăcerii –
Sclipiri de clopot.

Grinding with the eyes
the diamond of silence –

bell flashes.

38 Nu sunt și nu am
Decât un singur suflet –

Restul e pustiu.

I am and I have
only one single spirit –

the rest is desert.

43 Verde insistent –
Învăț de la iederă

Să fiu fericit.

Insistent green -
I'm learning from the ivy

to be happy.

82 În casa de lemn
Ca o vioară veche –

Noi rezonanțe.

In the wooden house 
like an old violin – 
new resonances.

IV. CEREBRALE

39 Pe fruntea-naltă
Stenograma tăcerii:

Riduri cifrate.

On the high forehead 
transcript of the silence: 

encoded wrinkles.

80 Dangăt de clopot
Trezind compătimirea:

Glasul tatălui.

Ringing of the bell
awakening compassion: 

the father's voice.

117 Ies lupii lihniți
La marginea tăcerii,

Vânând cuvinte.

Hungry wolfs come out 
on the verge of silence, 

hunting for words.

130 În gând porți cheia
Porților cuvântului;
Să nu dispari, scrii.

In mind you carry the key 
of the gates of words; 
not to die, you write.

131 Cascadă de ani.
Mirat în fața vieții
Filtrezi memorii

Waterfall of years.
Amazed in front of life, 

you filter memories.

153 Ninsoarea toarce
Somnambula enigmă

A nepăsării.

The snowing spins 
the somnambulist enigma 

of indifference.

163 Gheața s-a topit.
Scrii ca să scapi de chinul

Marelui nimic.

The ice has melted.
Write to get rid of torment

Of the big nothing.
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VII. SETE DE NEMURIRE

25 Potcovind timpul
Să zburde prin milenii –

Fulger de oțel.

Horseshoeing the time
to gallop through millennia –

a steel lightning.

57 Teiul din poartă
Mai poartă seva celui

Care l-a sădit.

Lime tree by the gate 
still carries the sap of the one 

who planted it.

65 În umbra frunzei
Ce cade: veșnicia

Fărâmițată.

In the shadow 
of a lonely falling leaf: 

shattered eternity.

92 Cascada pe stânci
Niciodată nu doarme,

Doar curcubeul...

Waterfall on rocks 
never fallen asleep, 
only the rainbow…

160 Fulg topit în zbor,
Sau fulg depus în ghețar.

Cine decide? 

Flake melted in flight, 
or flake settled in glacier.

Who is deciding?

VIII. TRANSCENDENTAL

35 Mi-am ieșit din trup.
Sunt doar liniștea nopții

Pe patul marin.

Out of my body,
I'm only the night's silence

on maritime bed. 

94 Miroase-a pustiu.
În casa părintească

Și grinda tace.

Smell of emptiness.
In ancestral home, even 

the beam is silent.

126  Stea din străfunduri
Și totuși luminoasă –

Alura Mamei.

Star from the bottom 
and yet scintillating – 

Mother's allure.

VI. HAZARD 

36 Cathartic simbol
Din opțiuni multiple –

Taina coperții.

Cathartic symbol
from the multiple options –

cover's mystery.

97 Piatră cubică –
Înspăimântate clape
Rezonând în gând.

Cobblestone sidewalk – 
frightened piano keyboard 

resonate in mind.

158 Când latră luna
La câinii înfrigurați...

Hazard în suflet.

When the moon barks 
to the chilled, shivering dogs… 

Hazard in the soul.

198 Orașul tăcut,
Închiși în sine, oameni –

Brusc, o sirenă.

The silent city, 
people closed in on themselves – 

a sudden siren.
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196 Norilor tineri
Le cad dinții de lapte:

Bate grindina.

The juvenile clouds 
their baby teeth fall out: 

hail stones beating down.

X. EVANESCENȚĂ

16 Firele ierbii
La concertul de greieri –

Coasa-i îngână.

A lot of grass blades
at the cricket concert –
the scythe is mumbling.

18 Cosind speranța
De soare și de pâine –

Glasul lăcustei.

Mowing our hope
of sun and of daily bread –
the grasshopper's voice.

71 Fulgul fremătând
Pe un clopot consternat:

Totuși, tăcere.

The shaking snowflake 
on a dismayed bell:
 up to now silence.

199 Îngheață timpul
Chircit pe perna de nea;

Doar vârsta trece.

The time is freezing
Twisted on the snow pillow;

Only age passes.

207 Privești ninsoarea
Și vezi cum scade
Uleiul din candelă.

Watch the falling snow 
and see how it goes lower 

oil in candle.

Haikuuri de Radu ȘERBAN

184 Pe cerul gurii,
Gustul de lună plină;

Urlete de lupi.

On the mouth palate, 
the flavour of the full moon; 

howling of wolfs.

IX. METAMORFOZE

3 Timpul războinic:
Blândele flori de castan

Vor fi ghiulele.

The warrior time: 
the peaceful chestnut flowers 

will be cannonballs.

10 Clopote albe –
Prin curtea bisericii 
Zumzete de crini. 

Immaculate bells – 
all around the churchyard 

buzzing of lilies.

34 Sufletul – parfum
Abandonându-și crinul

În drumul spre cer.

The soul – perfume
leaving his lily flower
on way to heaven.

72 Ezitând, coasa,
Pe firul florii de mac –

Apoi doar roșu.

Hesitant, the scythe, 
on the poppy flower stalk – 

afterwards just red.

167 Aceeași apă,
Într-un ocean sau numai

Într-un fulg de nea.

Similar water
in an ocean or only 
in just a snowflake.
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În viața fiecăruia dintre noi, există oameni pe care am vrea să îi avem mereu alături, ființe care, credem noi, 
nu au vârstă, asupra cărora timpul nu are putere, despre care, nu avem niciun dubiu, suntem convinși că vor fi 
acolo, aproape, să ne spună ce gândesc ele în privința unei situații neprevăzute, să ne dea sfaturi, dacă este 
nevoie, să răspundă la întrebări noi, chiar dacă lumea e veche, să ne atragă atenția că am deviat de la cursul 
firesc, că am pierdut simțuri care țin de spirit, cum ar fi cel al limbii și pe cel bun, transformându-ne, într-o altă 
specie, decât cea pe care a creat-o pronia divină.

Indiferent de ce dorim sau nu, din păcate, timpul își urmează, implacabil, cursul doar de el știut. Părinții, căci 
despre ei este vorba în primul rând, pleacă, lăsându-ne să ajungem – uneori – chiar mai bătrâni decât ei. Sunt, 
însă, multe alte persoane/personalități, despre care, știindu-le în viață, ne fac să ne simțim la adăpost, iar 
dispariția lor ni se pare greu de acceptat, obligându-ne să ne reinventăm pe noi înșine.

Ileana Vulpescu, bunăoară, chiar dacă e greu de acceptat, este acum doar un nume. Ființa, cu un destin ce a 
cunoscut, în egală măsură, culmile fericirii, dar și pe cele ale diperării, și-a încheiat traseul și s-a întors în 
increat. Nu a mai așteptat ziua e 21 a lunii mai, când ar fi împlinit 89 de ani, s-a oprit la 12. Același număr, citit, 
însă, în celălalt sens.

Privind de pe marginea vieții ei, fără a cunoaște amănunte/mărturisiri, ci doar înșiruirea de date oferită de 
dicționare, pare că aceasta este singura percepție – aceea a unui destin împlinit, în marea lui parte. Așa am 
crezut eu însămi. E drept, considerând viața personală a fiecăruia dintre noi, ca fiind viață personală, deci 
încercând să o țin departe de cea profesională. Apoi mi-am amintit de replica pe care, până la urmă, am ales-o 
ca titlu pentru acestă evocare. Ascultat-o în diferite interviuri pe YouTube (Eveline Păuna, Emisiunea „Top 
cultura” – TVR, de exemplu), mărturisind că și-a considerat viața ca un eșec, dincolo de surprinderea mea, i-am 
admirat și respectat sinceritatea.

În alt loc, Ileana Vulpescu adaugă: „Ce aș schimba din trecutul meu?! Cred că l-aș schimba de tot! Aș 
schimba tot! În primul rând… mi-aș alege altă profesie. De fapt, intenția mea primă a fost spre medicină. Și am 

regretat totdeauna că nu am 
făcut medicina, fiindcă eu cred 
că aș fi fost de foarte mare folos”.

Altundeva mărturisește din 
nou: „Trebuie să fii pregătit în 
viață pentru pierdere în special. 
Trebuie să accepți că viața este o 
permanentă pierdere. Numai 
omul știe, fiecare, ce a însemnat 
viața lui. Eu consider viața mea, 
un eșec. Din punct de vedere a 
ceea ce am vrut eu de la viață”. 
(…) „Am vrut de la viață ceva 
obișnuit.”

Pentru cineva care, aproape la 
fiecare interviu, găsea locul să 
amintească despre eșecul vieții, 
scr i ind însă ș i  t ipăr ind în 
continuare cărți, nu poate decât 
să dovedească realitatea unei 
femei puternice, capabilă să 
găsească motive de a merge mai 

„Ţine minte: povestea oricărei vieţi,

Oricum ar fi ea, este povestea unui eșec”

Ileana Vulpescu

Dr. Dana OPRIÞÃ
Redactor-ªef



departe, chiar și atunci (sau mai ales atunci) când totul se prăbușește în jurul tău și îți aștepți, lucid, finalul 
despre care nu știi nimic. Decât că se va întâmpla, la un moment dat.

Și totuși, ce rămâne în urmă, dincolo de doar un nume? Oh, Doamne, dar ce nu rămâne?
Cine este Ilena Vulpescu? După o licență în Litere (limba și literatura franceză), la Facultatea de Filologie a 

Universității din București (1953-1958), a lucrat ca lexicograf la Institutul de Lingvistică al Academiei , 
colaborând la redactarea unor lucrări importante, cum sunt „Dicționarul limbii române” și „Dicționarul explicativ 
al limbii române” (1959-1975).

Membră a Uniunii Scriitorilor din România din anul 1972, este o excelentă prozatoare (Acad. Răzvan 
Teodorescu, pentru a da doar un citat, spune că „literatura Ilenei Vulpescu este remarcabilă psihologic”) și o 
prolifică traducătoare din limbile franceză, engleză şi spaniolă.

În 1966, cu povestirea „Scrisoare către un necunoscut”, debutează publicistic în revista „Familia” (unde în 
1866, directorul de atunci, Iosif Vulcan, îl debuta pe cel căruia i-a schimbat numele în Eminescu, Mihaiul care a 
schimbat destinele culturii române). În 1963, urmează debutul editorial al Ilenei Vulpescu – o traducere din 
limba franceză a unui roman scris de Andre Wurmser.1969 este anul când îi este publicată prima carte scrisă 
de ea, un volum de schiţe, nuvele şi scurte piese de teatru, intitulată „Ş.a.m.d.” Lunga listă de volume publicate 
de Ileana Vulpescu, mai ales romane, se încheie în anul 2017, cu „Preludiu”, apărut la Editura Tempus, 
Ploiești.

Însă, pentru totdeauna, numele îi va fi suprapus peste cel mai cunoscut titlu al cărților sale: „Arta 
conversaţiei”. Prima oară publicat în 1980, la Editura Cartea Românească, București, în 50.000 de 
exemplare, romanul s-a bucurat de ediţii multiple, ultima în 1998, la Editura Tempus.

Sintagma „fenomenul arta conversației” s-a născut de îndată și continuă să existe.
Acest cel mai cunoscut roman al său, a reușit să ajungă best-seller imediat după apariția lui, primind Premiul 

„Ion Creangă” al Academiei Române (1981) și, surprinzător sau nu, chiar Premiul „Cântarea României” (1980).
Împreună cu actorul George Bănică, Ileana Vulpescu a realizat o dramatizare, care a beneficiat de o regie de 

excepție, semnată de Eugen Todoran, în care au fost distribuiți actori de excepție, Dorina Lazăr și Florin 
Zamfirescu, împreună cu Adriana Trandafir, aflată atunci la primul ei rol după angajarea la Teatrului Giulești 
(cum se numea atunci actualul Odeon). Premiera a avut loc pe data de 13 mai 1983. Peste 38 de ani fără o zi 
avea să fie data ce va marca finalul vieții terestre a autoarei. Spectacolul a fost în repertoriul curent timp de 3 
ani, având turnee în toată țara, chiar și în localitățile care nu aveau teatru. În total, aproape 900 de reprezentări, 
rămase în memoria sufletului publicului.

Mai amintim că, în 1976, romanul său „Rămas-bun” (Editura Cartea Românească – 2.100 de exemplare, 
reeditat după 1989, ca toate celelalte cărți ale sale, la Editura Tempus) a fost distins cu premiul Asociației 
Scriitorilor din București.

De asemenea, în 1987 a primit premiul „Flacăra”, pentru romanul „Sărută pământul acesta” (Editura Cartea 
Românească, București – 50.000 de exemplare, reedititat în anul 2000, la Editura Tempus, Ploiești).

În 1991, întreaga sa activitate literară a fost încununată cu premiul „România Mare”.
În iunie 2015, scriitoarei i-a fost conferit titlul de Cetățean de onoare al Craiovei, <<în semn de recunoștință 

pentru întreaga activitate culturală, pentru participarea sa la redactarea lucrărilor: „Dicționarul limbii române” și 
„Dicționarul explicativ al limbii române”, pentru toate proiectele sale care au promovat și promovează imaginea 
pozitivă a României și pentru susținerea mediului academic>>.

La 23 octombrie 2015, Ileana Vulpescu a primit un premiu din partea Fundației Dignitas, precum și Trofeul 
Fundației Dignitas pentru Excelență – 2015, conceput de artistul plastic Mircea Nechita.

La 18 mai 2017, preşedintele Klaus Iohannis i-a conferit scriitoarei Ileana Vulpescu distincţia Ordinul 
Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler în semn de „înaltă apreciere pentru întreaga carieră pusă în 
slujba culturii, pentru contribuţia remarcabilă avută la creşterea valorii literaturii române contemporane, pentru 
traducerile prin care a deschis iubitorilor de carte noi posibilităţi de a lua contact cu literatura universală”.

În acelaşi an, scriitoarea a primit titlul de cetăţean de onoare al Capitalei.
Romanele sale „Rămas-bun casei părinteşti”, „Arta conversaţiei” şi „Sărută pământul acesta” au fost traduse 

în slovacă, maghiară şi franceză, respectiv italiană.
De-a lungul carierei sale literare, a colaborat la reviste, precum: „România literară”, „Vatra”, „Flacăra”, 

„România Mare” ş.a
Împreună cu soţul său, poetul, traducătorul şi publicistul Romulus Vulpescu (1933 – 2012), Ileana Vulpescu a 

publicat repovestirea romanelor: „Gargantua” şi „Pantagruel” de Francois Rabelais şi, singură: 
„Extraordinarele aventuri ale lui Tartarin din Tarascon (Tartarin din Tarascon, Tartarin în Alpi, Portul Tarascon)”, 
după Alphonse Daudet.

Undeva spre finalul anilor '90, i-am consacrat lui Romulus Vulpescu una din emisiunie mele „Poesis”. 
Protagonistului a decis locul filmării – apartamentul familiei Vulpescu. Cum era și un mini interviu implicat, 
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dincolo de lectura autorului din propriile versuri, sigur, nu am avut obiecții, știind cât este de importantă 
atmosfera de care un scriitor are nevoie, ca să se simtă în largul său.

Nefiind în vreun studio al Televiziunii, a trebuit să mă supun de la bun început ordinii de desfășurare a 
întrevederii noastre, pe care gazda a ales-o și la care tot restul echipei a subscris. Adică, mai întâi să ne 
relaxăm, să sorbim o gură de cafea și/sau de vin, să gustăm vreun fursec, să depănăm amintiri, păreri, impresii 
și apoi să trecem la filmarea pentru care venisem. O intrare în atmosferă, care, trebuie să recunosc, a condus la 
un material din care a rezultat o excelentă emisiune. Deși știu că mă mint, vreau totuși să cred că undeva în 
Arhiva TV, mai există acel montaj. Mă doare și mai tare sufletul când mă gândesc că nici Constantin Moțiu, 
desăvârșitul director de imagine, dragul nostru Titi, nici el nu mai este să ne amintim împreună acele momente.

Astfel, durata filmărilor s-a prelungit mult, fiindcă soții Vulpescu, gazde admirabile, găseau mereu câte un 
motiv să ne amâne plecarea. A fost una dintre acele întâlniri memorabile, pe care viața îți oferă șansa să le 
trăiești.

Orice intervenție a doamnei Ileana Vulpescu era de o discreție remarcabilă, fără a trece nepăsătoare, însă, 
acolo unde se cerea, pe lângă ceea ce știa că trebuie să fie respectat, fără obiecții: limba română. Lexicograful 
nu avea timp de odihnă. Astfel, îmi amintesc că, la un moment dat, cineva a folosit substantivul „iz”, asociat cu 
un miros plăcut. Domnia sa cu eleganță a oprit pentru un moment conversația, spre a face precizarea că „iz” 
determină un miros sau un gust, de obicei neplăcut, deci trebuie să fim atenți în ce context îl folosim. Nimeni nu 
cred că se mai „obosește” astăzi, să atragă atenția asupra unor astfel de greșeli. Asupra niciunui fel de 
greșeli… Aici era vorba despre cele gramaticale.

O jumătate de zi petrecută alături de familia Vulpescu, cu povești de tot felul și cu multă poezie, într-o casă în 
care principala mobilă era bibliotecile, supraîncărcate de tomuri, în așteptarea fiicei Ioana, ce era în drum spre 
casă și urmărindu-l pe (din păcate i-am uitat numele) foarte acultătorul și fermecătorul patruped, cel mai bun 
prieten al omului, care își făcea apariția sporadic, în spațiul casei unde eram noi.

Cum orele treceau, iar fiica sunase să spună că întârzie și, ca de obicei, la Autobază, erau probleme cu 
mașinile, deci nu aveam cum ajunge înapoi la TV, gazdele ne asigurau că nu e nicio problemă și că putem sta 
liniștiți să ne continuăm conversația. Desigur s-a vorbit și despre François Villon, doar că pe atunci Ileana 
Vulpescu nici nu bănuia că va fi cea care va încheia traducerea neterminată din faimosul poet francez al Evului 
Mediu, realizată de soțul ei. „Opera omnia”, urma să apară în trei volume la București, Editura Semne, în 
2013… Iar pe mine, din nou mă podidesc lacrimile, când îmi amintesc de un proiect pe care mi l-a propus un alt 
drag prieten și un foarte special talentat regizor (și de televiziune), Andrei Brădeanu, proiect pe care dorea să îl 
realizăm împreună, pornind de la poemele lui Villon, un scenariu care, printre altele, includea cântece franceze 
ale epocii cu pricina, pe care le avea remarcabilul regizor, alături de versurile traduse de Romulus Vulpescu…

Întorcându-ne, însă, la Ileana Vulpescu, dar rămânând, din păcate în același registru al amintirilor triste, să 
mai spun că regizorul care a realizat pentru Teatrul Giulești /Odeon, dramatizarea romanului „Arta 
conversației”, Eugen Todoran, este un alt drag prieten care a plecat și el la îngeri? Cu sufletul înlăcrimat, doresc 
și o spun.

Replica de final a acestui singular spectacol, „Să nu uitați că fiecare om este cu sufletul lui și nu e fericire în 
niciunul”, i-a marcat, așa cum și astăzi ei o mărturisesc, nu doar pe actorii care erau pe scenă, dar pe 
spectatori, pe cei care au citit-o în paginile cărții, cei pe care, dacă se întâmplă să îi întâlnești, îți vor spune.

Și, chiar dacă Ileana Vulpescu mărturisea într-un interviu că: „Aș fi foarte mulțumită să nu mai urmeze nimic. 
Pentru că nu știm ce urmează…”, din această frază sibilinică, rămasă fără alte explicații pe care le-aș fi cerut, 
dacă aș fi făcut eu interviul, îmi pot doar imagina ce a vrut să spună. Poate că speranța că, odată cu moartea 
fizică a acestui trup, orice traseu al spiritului se va încheia definitiv, de vreme ce orice reîncarnare înseamnă 
suferință, despre care ar trebui să știm că ne va însoți mereu.

Doar că, indiferent căror altor legi li se va supune spiritul nostru în lumea pe care o numim „de Dincolo”, 
(despre care nu ne este, poate, îngăduit să știm, despre care, cu siguranță, majoritatea dintre noi, nu știm), cert 
este, că fiecare dintre cei născuți pe această planetă lăsăm în urmă ceva, iar asta va rămâne. În biblioteci, în 
arhive de orice fel, o fântână, un copac, un copil, poate, dar, cu siguranță în suflete, în memoria celor pe care i-
am întâlnit. Direct (dacă am avut șansa) sau doar prin imaginile păstrate în nori.

Dorința Ilenei Vulpescu este ca, „Dacă într-un viitor neprecizat cineva m-ar mai citi şi m-ar comenta, aş dori să 
se refere doar la ceea ce-am scris.” 

Ileana Vulpescu are serioase motive să se odihnească în liniștite: cărțile sale, care sunt o reușită, îi încunună 
cu succes viața întru trup pe care ea și-a considerat-o un eșec.
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Romulus VULPESCU
05.04.1933 – 18.09.2012

Homo sapiens

Bag seama că acum iar bate ceasul
să mă retrag a doua oară-n peșteri:

să trag la gura grotei noastre scunde
o lespede puternică, de-o tonă,
și să-ncep iar să zgârii în pereți

gravuri neo-rupestre-n alb și-n negru
(policromia ne-a rămas afară).

E drept, are să pută-ngrozitor
două-trei ere încă-a hoit de homo!

Dar ce frumos lucește în știință
– după un alt cuaternar istoric -

albitul osuar al unui trib…

Afară, dinozaurii țestoși
prind să-și ascută creasta carapacei

de pavăza de gresie-a intrării.

 16 ianuarie 1969
(din volumul „Versuri”, 1995)



Baladă a doamnelor
din vremea de-odinioară

Spuneţi-mi, unde, în ce plai-s
Frumoasa Floare din râmlene,
Arcipiada spun, şi Tàis,
Ce-au fost mlădiţe cosângene?
Echo ce auie-n poiene,
De chemi la iaz au pe tăpşan,
Ce-avea frumuseţi nepământene?…
Dar unde-i neaua de mai an?
(Spunèți-mi, dar la ce hotar,
E Flora, splèndida romană?
Arcipiada – unde, iar –
Cu Tháis vară cosîngeană?
Echó, ce auie-n poiană
De peste iaz au pe tăpșan,
Cu grația-i nepămînteană?
Dar unde-i neaua de mai an?)
Dar prea-nţeleapta Eloisa
De dragul cui, în cazne-avane,
Scopit fu Avelar, şi i s-a
Dat lui monahiceşti canoane?
Dar Doamna poruncind cu toane
Vârât în sac, pe Buridan
Să-l svârle Senei în bulboane?…
Dar unde-i neaua de mai an?
Dar Blanca-Doamna, crin în floare,
Ce îngâna cu viers de zână?
Dar Bertha cu piciorul mare,
Alisa, Eremburga? Până
Şi a Ioanei d'Arc ţărână
Mucenicită la Ruan?
Unde-s Fecioară-Atotstăpână?…
Dar unde-i neaua de mai an?
Închinare:
Măria Ta, să nu-ntrebi unde
Au pas, (de-un leat, de ieri) e-n van.
Căci viersul meu îţi va răspunde:
Dar unde-i neaua de mai an?

Ballade 
(des dames de temps jadis)

Dictes moy ou, n'en quel pays,
Est Flora la belle Rommaine,

Archipiades ne Thaïs,
Qui fut sa cousine germaine,

Echo parlant quant bruyt on maine
Dessus riviere ou sus estan,

Qui beaulté ot trop plus q'humaine.
Mais ou sont les neiges d'antan?

Ou est la tres sage Helloïs,
Pour qui chastré fut et puis moyne

Pierre Esbaillart a Saint Denis?
Pour son amour ot ceste essoyne.

Semblablement, ou est la royne
Qui commanda que Buridan

Fust geté en ung sac en Saine?
Mais ou sont les neiges d'antan?

La royne Blanche comme lis
Qui chantoit a voix de seraine,

Berte au grand pié, Beatris, Alis,
Haremburgis qui tint le Maine,
Et Jehanne la bonne Lorraine
Qu'Englois brulerent a Rouan;

Ou sont ilz, ou, Vierge souvraine?
Mais ou sont les neiges d'antan?

Prince, n'enquerez de sepmaine
Ou elles sont, ne de cest an,

Qu'a ce reffrain ne vous remaine:
Mais ou sont les neiges d'antan?

poezie clasică de François Villon din « Le Testament » 
–1461  în traducerea lui Romulus Vulpescu

T.R.

87

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M



Articol publicat în „Timpul”, 27 martie, 1879

Alaltăieri, luni dimineaţa, la 9 ore, un individ a descărcat de patru ori un revolver asupra împăratului Rusiei, pe 

cînd M. Sa se primbla pe jos. Împăratul n-a fost atins; făptuitorul a fost arestat.

Iată ştirea cea mai însemnată care a alarmat pe oameni în cursul sfintelor sărbători ale Paştilor. Ea e cu atît 

mai gravă cu cît formează încheierea unei serii întregi de fapte întunecoase al căror teatru a fost în timpul din 

urmă Rusia. Mişcarea revoluţionară din Rusia fierbe înfundat; pe ici pe colo se-ndreptează pistoale contra 

şefilor administraţiunii de gubernie, se descopăr amploiaţi, sergenţi de poliţie, ba chiar persoane din societatea 

înaltă cari iau parte şi dau impulsiune mişcării. Siberia se populează cu adepţii nouălor idei şi cu toate acestea 

tot mai rămîn destui cari să atenteze la viaţa împăratului chiar. În Germania mişcarea socialistă analoagă a 

încetat în urma introducerii unor legi escepţionale; în Rusia asemenea legi excepţionale există în permanenţă; 

în Germania se urmăresc ideile socialiste numai, în Rusia s-au urmărit orice soi de idee mai liberă, încît sub 

presiunea cea mai mare, cu umilirea patentă a corpului didactic şi a studenţilor, universităţile ruseşti au crescut 

o tinerime pururea supravegheată în toate mişcările ei. Oricît de regretabil şi de odios e dar faptul atentatului, 

izolat şi restrîns la responsabilitatea morală a făptuitorului, şi oricît îl dezaprobăm, el totuşi rămîne un semn 

caracteristic al timpului, un simptom al unor cauze cu mult mai întinse şi mai generale. Faptul nu are caracterul 

unei răzbunări private, al unei crime individuale, el e precursorul unei mişcări de discompunerea socială al 

căreia obiect e colosala împărăţie slavă.

Dar nu numai la Rusia e mărginită acea discompunere. Preste tot credinţele vechi mor, un materialism brutal 

le ia locul, cultura secolului mînă-n mînă cu sărăcia claselor lucrătoare ameninţă toată clădirea măreaţă a 

civilizaţiei creştine. Stilul elegant al arhitecturei Renaşterii, cel măreţ gotic cedează stilului monoton al 

cazarmelor de închiriat, Shak[e]speare şi Molière cedeaza bufoneriilor şi dramelor de incest şi adulteriu, 

cancanul şi Offenbach alungă pe Beethoven şi pe Mozart,– e o epocă în care ideile mari asfinţesc, în care zeii 

MIHAI EMINESCU • PUBLICIST
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mor. Pe lîngă aceasta se mai adaogă o generală corupţiune economică. Capitalul, care ar trebui să fie şi să 

rămînă ceea ce este prin natura lui, adecă un rezultat al muncii şi totodată un instrument al ei, e adesea, ca 

posesiune individuală, rezultatul unor uneltiri vinovate, a esploatării publicului prin întreprinderi hazardate şi 

fără trăinicie, a jocului de bursă, a minciunei. Elemente economice nesănătoase, uzurari şi jucători la bursă, 

cavaleri de industrie şi întreprinzători şarlatani se urcă cu repejune în clasele superioare ale societăţii 

omeneşti, în locurile cari înainte erau rezervate naşterii ilustre, averii seculare, inteligenţei celei mai dezvoltate, 

caracterului celui mai drept şi mai statornic.

Fără îndoială că alături cu germenii de discompunere generală se vor fi aflînd şi germenii unei noi vieţi 

fecunde de un caracter într-adevăr uman; dar totuşi nu este mai puţin adevărat că în momentul de faţă ideile 

bune se află în linie coborîtoare şi aparţin toate fără escepţie trecutului, iar cele rele se află pe linie suitoare.

MIHAI EMINESCU

OPERA POLITICA

1 noiembrie 1877 – 15 februarie 1880

TIMPUL

EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S

EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE

Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC

Vol X

Editura Academiei RSR, 1980
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Dr. Rosemarie HAINEª

Rubricã de Dr. Rosemarie HAINEª

CRONICA UNEI 
PANDEMII 
ANUNÞATE

Era Post Pandemică, ni se spune, este o unică fereastră de oportunitate 

pentru cooperare și colaborare între state în cadrul statului global, cu o 

interdependență sporită și cu o capabilitate crescută de a lupta cu răul, 

sărăcia, inegalitatea și injustiția. Dar autorii nu spun cum.

Însă, teama de reînvierea patriotismului și a naționalismului crește 

pentru elita conducătoare. Aceasta este încleștarea de forțe la care 

asistăm. Revenirea la suveranitate este periculoasă, generatoare de crize 

continue și împiedică noua guvernare globală.

Sub pretextul binelui făcut cu forța, al protecției și al vegherii asupra 

sănătății oamenilor de pe întreg mapamondul, se instituie la intervale 

regulate – aceleași pentru toate națiunile – lockdown-ul izolarea, 

separarea, interdicțiile de toate felurile – în timp ce este pregătită Marea 

Resetare Globală. România nu face excepție.

Corifeii marii resetări încearcă să ne facă să credem că pandemia C 19 ne 

oferă șansa unică de a pune omenirea pe alte baze și coordonate de 

dezvoltare.

Și, ca un făcut, odată cu apariția virusului ucigaș, se naște și 

ideea salvatoare a marii resetări. Manifestul Davos din 2020 ne 

trasează, precum altădată directivele congreselor comuniste, liniile de 

acțiune pentru a construi noua normalitate.

Iată însă că un virus apărut din neant a luat locul minților luminate de pe 

mapamond și ne-a deschis drumul spre o nouă cale, fie ea și a patra revoluție 

industrială, care va reforma economiile, politicile publice, piața muncii, 

culturile, stilurile de viață și comportamentele umane.

O regândire a unui sistem necesită un timp îndelungat, cercetări multiple, 

multidisciplinare și interdisciplinare, cooperare și comunicare.

Demagogia perpetuă, dublul discurs al celor care conduc omenirea.

De unde știau cei doi autori, în avans, că vom fi atacați de o pandemie care 

va modifica întreg sistemul global? Căci, despre asta este vorba. De fapt, spun 

autorii, sistemul capitalist neoliberal cu care am fost îndoctrinați ani la rând, cel 

puțin noi, în România, și-a atins limitele și urmează o a patra revoluție 

industrială. în urma căreia vom avea o viață mai bună, implementată la scară 

globală.

Profesorul Schwab și economistul Malleret, autorii cărții „Covid 19 – Marea 

resetare”, apărută în iulie 2020, carte apărută ca la un semn magic în plină 

pandemie C 19, ne spun că vom trăi o altă normalitate la care trebuie să ne 

adaptăm.

Lockdown-ul global provocat de marea pandemie C-19 a devastat și 

continuă să devasteze economiile, joburile, afacerile, stilurile de viață, 

coeziunea socială. Ceea ce numeam cândva „normalitate”.

T.R.



* se vor liberaliza transmisiunile televizate și în presă programele sexuale și se va permite circulația liberă a 

cât mai multor reviste pornografice,

* se vor legaliza căsătoriile între homosexuali și înfierile de copii de către cuplurile homosexuale,

* vor intra, începând cu 16.08.2016, drepturile homosexualilor,

* vor fi desființate toate centrele de prim-ajutor și protecție socială,

* se vor comasa spitalele și se vor înființa unități spitalicești multifuncționale,

* toate serviciile sociale vor identifica electronic cetățenii,

* se vor amenaja, în cadrul spitalelor, spații speciale de detenție,

* se va limita numărul spitalelor,

*vârsta de pensionare se stabilește la 69 de ani(termen 01.09.17), apoi la 70 de ani (la 01.09.20),

* vârstnicii de peste 69 de ani vor fi examinați în spații speciale,

* spitalele vor face distincția între vârstnici și tineri,

• începând cu 15.08.2017, toate Bisericile creștine vor accepta desființarea și înființarea de unități statale 

multinaționale, multicentrice, multiculturale și multireligioase,

• începând din 01.09.2018, ONU va prelua rolul de Guvern Mondial și de modelator al unirii internaționale,

• ONU va prelua controlul Bisericii Creștine Unite,

• se va începe emanciparea sexuală a elevilor,

• accesul elevilor, studenților și al profesorilor va fi permis numai în baza unui card de acces,

• concedierea de profesori din toate ciclurile și categoriile de învățământ și introducerea internetului,

• desființarea facultăților de teologie,

• introducerea la ciclul gimnazial a lecției de educație sexuală,

• desființarea educației religioase a elevilor,

Schwab și Malleret menționează și Agenda 2030 a Națiunilor Unite – obiectivele de dezvoltare durabilă care 

nu pot fi atinse decât prin marea reducere la zero a omenirii. Cele 17 obiective nobile de egalitate, justiție și 

echilibru în lume nu pot fi îndeplinite de nicio națiune, decât dacă se supune la marea reducere la zero.

Întâmplător sau nu, în iunie 2014, la Strassbourg s-a semnat de către Uniunea Europeană și reprezentanți ai 

Bisericilor Mondiale, apoi de ONU și Vatican, un super-memorandum care urma să intre în vigoare între 2016-

2020, cu posibile prelungiri, ale cărui prevederi urma să intre în vigoare în perioada amintită. Fără a intra în 

detalii, voi enumera câteva articole, la întâmplare, cuprinse în supermemorandum:

Căci Teoria Haosului funcționează din plin.

Să ne divizăm între vaccinați și nevaccinați, între purtători de mască și nepurtători de mască, între credincioși 

și necredincioși. Monstruos. Idei ce frizează patologicul. Schimbarea este însă numită de autorii marii resetări, 

fereastra de oportunitate. Te întrebi cum ar putea arăta omenirea peste un deceniu, dacă dă curs acestui haos 

planetar.

Ca să spunem lucrurilor pe nume: războiul biologic, artificial creat, neocolonialismul care se prefigurează, 

distrugerea justiției, exploatarea sălbatică a resurselor publice dau măsura catastrofei spre care ne îndreptăm. 

Ca civilizație umană.

Mai mult, Schwab și Malleret ne anunță că ceea ce este mai rău în pandemie urmează să vină. Când? Nu 

știm. Deocamdată, nu vedem decât vârful aisbergului. Milioane de locuri de muncă dispărute, afaceri mici și 

mijlocii moarte (nu supraviețuiesc decât multinaționalele). mobilitatea blocată, în mod paradoxal, sistemele de 

sănătate dinamitate. Scenariul ia forme oarecum specifice de la stat la stat. Disperarea și angoasa cresc. 

Campania fricii capătă cote alarmante. Orizontul de speranță se îndepărtează din ce în ce mai mult. Nu ni se 

spune ce urmează după pandemie sau până unde merge implozia globală.

Pas cu pas. Toate aceste idei-forță generează FRICA.Prin frică, ființele devin vulnerabile, energia corpului și 

a creierului scad continuu, diminuează sistemul imunitar și scade rezistența la boală, oricare ar fi ea.Bine 

gândit!

Panaceul universal al celei de a patra industrializări este Inteligența artificială. Tehnologia 5 G, pe bază de 

câmpuri electromagnetice (care, se știe, sunt distructive pentru corpul uman și nu numai) este necesară pentru 

supravegherea și controlul umanității, pentru digitalizare completă, inclusiv a identității și a banilor.Esența celei 

de a patra revoluții industriale este alienarea umană, trăirea în propria solitudine, comandamente globale 

tiranice și controlul digital al tuturor lucrurilor. Pentru unii, recompense în schimbul supunerii, în general, și la 

acte medicale forțate, în special.
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 (14 Mai, 2021)

Teoria Conspirației nu există.Există doar Marea Resetare.

Să nu uităm însă: China devine lider global până în 2030.

Marea Resetare se vrea Schimbarea de Paradigmă cu privire la afaceri și la rolul intervenționist al statelor și 

guvernelor, în noul context social. Adică, exact invers decât ceea ce s-a propovăduit în ultimii 25 de ani despre 

capitalismul neoliberal. Prețul plătit de cetățenii planetei, deveniți, între timp, populații, nu contează! Deviza 

teoretică: un viitor incluziv, coeziv și durabil.

Teoretic, Proiectul Marii Resetări merg către către un egalitarism extins, prin toate măsurile economice și 

sociale ce ar urma să fie introduse.

Printre altele, vaccinarea în masă a populației este un deziderat egalitarist, chipurile, vaccinurile fiind 

considerate ca „bunuri publice mondiale”.

Promotorii Davos teoretizează capitalismul părților interesate, stake holder, model care s-ar baza pe reguli 

etice, zero tolerantă față de corupție și cointeresarea tuturor celor implicați. Aiuritor! Vedem cu toții care este 

realitatea.

• se va renunța în toate țările UE la jurământul pe Sfânta Biblie,

• se vor interzice în întreaga Uniune Europeană înmormântările religioase și se va introduce treptat 

obligativitatea incinerării morților, termen 20.05.2016,

• se va abroga caracterul obligatoriu al căsătoriei religioase și civile în întreaga Uniune Europeană, termen 

21.10.2017,

• se va permite pornografia infantilă,

• se vor înființa case de toleranță în apropierea unităților de învățământ,

• se va renunța la botezul obligatoriu,

• se vor crea arhive electronice; în acest sens, vor fi montate sisteme de amprentare și recunoaștere iris…

Și enumerarea ar putea continua. Realitatea cotidiană începe să semene din ce în ce mai mult cu prevederile 

acestui supermemorandum, datat iunie 2014, când Președinte al Consiliului European era Herman Van 

Rompuy.

Dar ce nu a reușit supermemorandumul până astăzi, reușește acum, integral, Covid 19.
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Iar eu din parte-mi gândesc așa: orice-a gândit un om singur, fără s-o fi citit sau s-o fi auzit de la alții, cuprinde 
o sămânță de adevăr. De-aceea cărțile vechi, pe - cari oamenii nu le scriu numai iac-așa, numai ca să le scrie, ci 
pentru că gândise ceva ce le apăsa inima și voiau s-o spuie și altora; cărțile vechi eu unul le citesc și găsesc 
între lucruri absurde unele semințe de lumină pe cari apoi le țin minte. Așa în una din zile stam fluierând la 
fereasta deschisă, era zăpadă și frumos afară, când iată văd trecând un bătrân c-o manta lungă în spate și cu 
pălăria cu marginile foarte largi. Îl văd intrând la Corabia lui Noe. Corabia aceasta este o crâșmă unde se 
găsește vin unguresc bun. Acolo aveam și eu masa mea de baștină și sara, când mi se ura cu cititul și scrisul, 
mă duceam la mesuța din colțul corăbiei și mi se părea că mă făceam iar copil, că eram în vremea lui Sim, Ham 

E știut că regula pitagoreică din geometrie se numea puntea măgarilor. Puntea măgarilor pe care trebuie să 
treci în orice cugetare mai adâncă este: că nu putem pricepe lumea în sine, și că toată esplicarea ei este 
esplicarea unor reacțiuni a crierilor noștri și nimic mai departe. Lumea-n sine rămâne un problem înlăuntrul 
căruia se ratăcește cîte – o rază slabă, cîte – o fulgerătură  pe care cugetătorul adânc o 'ncremenește pe hârtie, 
pe care, citind-o, se naște în păreții capului tău acea rezonanța lungă care face să vezi într-adevăr că lume și 
viață sunt un vis. Dar, cum am zis, toate acestea sunt fleacuri pentr-un membru de la primărie. Viața are pentru 
el însămnătate numai întrucât se percepe taxa pentru înscrierea în condicele stării civile, moartea întrucât se 
percepe o taxă pentru îngropăciune și întrucât se adaogă cu unul numărul născuților și al morților. Membrul de 
la primărie nu vede în acești oameni decât indivizi impozabili, subcomisarul – indivizi ce trebuiesc privegheați 
ca să nu [se] fure unii pe alții și să se ție în regulă. După această pătură de oameni urmează învățații cuvântului. 
Aceștia întreabă totdeauna quid novissimi? Cartea cea mai nouă e pentru dânșii cea mai bună. Ei citesc mult și 
au în capul lor o mulțime de definiții, formule și cuvinte despre a căror adevăr nu se îndoiesc niciodată, căci n-
au vreme de-a se îndoi. Îi numesc ai cuvântului pentru că înțelepciunea lor consistă în cuvinte, în cojile unor 
gândiri pe cari memoria lor le păstrează. Căci o gândire este un act, un cutremur al nervilor. Cu cât nervii se 
cutremură mai bine, mai liber, cu atâta cugetarea e mai clară. La ei acest act, prin care cugetarea străină să se 
repete întocmai în capul lor, nu se 'ntîmplă, pentru că mulțimea citirei și obosirea creierului n-o permite. Cele 
citite trec ca niște coji moarte în hambarul memoriei, de unde iese la iveală apoi tot în aceeași formă.

Care-i adevărul? Cel văzut clar de un gânsac sau cel abia întrevăzut ca printr-o negură de Kant? Într-adevăr, 
iată un lucru ciudat. Cel dintâi deosebește lămurit grăuntele de porumb de prundul galbăn, el înoată cu 
siguranță pe apă, măsură, cu ochiul distanțele ce le poate ajunge și nu-i fără oarecare înduioșere în fața unei 
gâște în epoca virginității. Cel de-al doilea uită să mănânce, voind să sară peste o groapă cade-n mijlocul ei, iar 
frumusețile virgi – sau nevirginale trec pe lângă dânsul fără ca el să-și [fi] ridicat ochii. Cu toate acestea noi 
presupunem că filozoful e mai cuminte decât un gânsac, ba că în problemele aceluia e mai mult adevăr decât în 
siguranțele acestuia. Un semn că pentr-o minte mare totu-i problem, iar pentru 75 de dramuri de crier totu-i 
sigur.

Netăgăduit că sunt multe lucruri la priceperea cărora nu-l ajunge capul pe-un membru gros de la primărie sau 
pe-un subcomisar de poliție – deși aceștia sunt în genere oamenii cari pricep tot. Cel puțin când e vorba de 
espropriarea unei găinării, de insuflarea de respect în cetățeanul măcelari cu măsuri false, oameni mai 
îndemânatici decât cei doi de sus nu cunosc. Totuși ni se pare – se 'nțelege că nu impunem nimănui părerea – 
că, afară de cumpene strîmbe și găinării în fața uliții, mai există oarecari lucruri, de-o însămnătate secundară 
într-adevăr, de ex. filozofia, poezia, artele, tot lucruri cari scapă perspicacității numiților domni, dar a căror 
existență nu se poate nega. Se vede că autorul vrea să 'nceapă de la az buchi. Într-adevăr, lumea cum o vedem 
nu există decât în crierul nostru. Nimeni nu va tăgădui că este deosebire între gânsac și câne. Privirea cânelui e 
inteligentă, el pricepe din lumea această o porție mult mai bună decât gânsacul; cu toate acestea amândouă 
aceste ființe au ochi și crieri. Lumea nu-i cumu-i, ci cum o vedem; pentru gânsac, cum o vede el, pentru câne 
item, pentru membru de la primărie – pentru Kant item. Totuși câtă deosebire între ochii de porc a susînțelesului 
membru și privirea adâncă a înțeleptului de la Königsberg.

Archaeus
Mihai EMINESCU

Poet Universal



Întru 'nlăuntru… moșneagul – la masa mea. Corabia era o odaie mare, boltită și întunecoasă în care și ziua 
ardea lampă. Bătrânul era interesant. Părul capului era alb, ras cu totul la față, ochii suri, mari și pătrunzători, 
apoi mirosea de departe a tabac și mie mi-a plăcut totdeauna oamenii cari mirosă a tabac.. I-am dat bună sară 
și m-am pus în fața lui, pentru că eram în dreptul meu să șed la masa mea. El răsări oleacă, dar nu spuse nimic. 
Apoi începu a ciocăni în masă cu degetele lui lungi și subțirele și fluiera pintre dinți… Era o necuviință… dar 
acuma eu tăceam; căci, oricât de necuviincios ar fi fost, aria era de-o frumuseță rară... era subțire ca bâzâitul de 
albină, dar ți se părea că-n gura [lui] s-a așezat un virtuos de violină lung de [o] palmă și, pe o vioară cât cojița 
unei alune, cânta subțire și frumos, de stai îndrăgit de el… Apoi tăcu și iar începu a ciocăni cu degetelei lui lungi, 
încât mâna lui îmi părea un paingăn mare, care joacă tremblante.

– Iartă-mă, d-le Doctor, zisei eu încheindu-mi surtucul dinainte, dar mie-mi pare că aria aceasta care ai 
fluierat-o am mai auzit-o undeva… și aș voi să vă 'ntreb…

– Aria asta ai auzit-o în capul d-tale, zise el, pe când ștergeai ciubotele lui Beethoven.
– Mă iartă, d-le, dar nici n-am avut onoarea de-a cunoaște pe Beethoven.
– Ce știi d-ta, dacă l-ai cunoscut sau nu. Eu îți zic că l-ai cunoscut… Eu îți zic că i-ai șters ciubotele, și basta.

– Ce dracul! Îi nebun moșneagul iesta, zise el clipind din ochi și imitându-mi glasul întocmai. Apoi urmă: 
Kellner! Vin de maghiarat de cinci ani, astupat bine… Iute. Ei, nepoate, urmă el, așa-i că cea dendâi gândire 
care ți-a venit în minte la răspunsul meu a fost: „Ce dracu! îi nebun moșneagul iesta”. Vezi tu, asta voiam s-o 
știu!… Omu-i ca o vioară... dacă pui degetul într-un loc pe coardă, sună 'ntr-un fel, într-alt loc într-alt fel, dar o 
vioară samănă cu alta. Astăzi mă simt dispus să fac filozofie și bine că te-am găsit, nepoate, pentru că mie-mi 
pari un om neofenziv și care se miră, și mirarea este mama înțelepciunei.

„Ce dracul! îi nebun moșneagul iesta, gândeam eu.”

Eu căscam gura. Bătrânul se uită la mine și 'ncepe să râdă.
– Spune-mi nepoate – dacă poți – un lucru imposibil și o idee imposibilă.
– Un lucru imposibil e ca eu să fi șters ciubotele lui Beethoven, care-a murit înainte de atâția ani, iar o idee 

imposibilă este ca ceva să fie și să nu fie tot în aceeași vreme.
Kelnerul adusese vinul cerut, moșneagul împlu un păhar mie, unul lui, pe care-l și deșeartă pân-în fund.
– Ascultă-mă, nepoate, tu ești un prost, zise el. Ai auzit tu vrodată despre Archaeus?
– Ba nu.
– Nu? Ei bine, Archaeus este singura realitate pe lume, toate celelalte sunt fleacuri – Archaeus este tot.
– Ptiu! bată-te vina, unchiule, cu tot Archaeusul tău… Cum văd, [vrei] să mă iei peste picior. Cine ți-i 

Archaeus?
– Șșut! Taci, nepoate… Toate celea la vremea lor. Am să-ți spun eu îndată cine-i Archaeus, numai mai întâi 

bea-ți păharul de vin și ascultă următoarele cuvinte a moșului. Cugetări imposibile nu există, căci, îndată ce o 
cugetare există, nu mai e imposibilă, și dac' ar fi imposibilă, n-ar exista. Ce este imposibil? Am să-ți pun îndată o 
mulțime de probleme. Condițiile a orice posibilitate sunt în capul nostru. Aicea sunt legile ciudate cărora natura 
trebuie să li se supuie. Aicea-i timpul cu regulele lui matematice, aicea spațiul cu legile geometrice, aicea 
cauzalitatea cu necesitatea ei absolută, și dacă le ștergi acestea… și un somn adânc le șterge pentru câteva 
oare… ce simțemânt ni rămâne pentru acest interval al ștergerei? Nimic. Și cu toate acestea sosesc momente 
în viață în cari aceste trei elemente ale minții noastre, aceste sertare în cari băgăm o lume dispar pentr-o 
clipă… e drept, ca o fulgerare numai, dispar sau în parte sau în tot și stai ca înaintea unei minuni și te 'ntrebi… 
așa ca omul care crezuse că tot ce vede e chiar așa cum este… că oare ce 'nsemnează asta. Când privești o 
fizionomie ciudată, îți vine de sine întrebarea: oare cum dracu-o fi gândind acest om? Ba lipsa unuia din cele 
cinci simțuri, chiar venind mai târziu, modifică radical lumea cugetării.

– Cum așa? Apoi tocmai Beethoven a compus muzică pe când pierduse auzul.
– Știam c-ai să-mi obiectezi aceasta. Da, Beethoven compune opera Fidelio după ce uitase de mult natura 

vocii omenești… el scrie muzică pentru voci cum crede el c-ar trebui să fie și te trezești față c-o operă care ți se 
pare că fuge dinaintea ochilor… c-ai privi-o cu binoclul întors… ș-ai vedea departe, departe, în fundul cugetării 
unui om, ceva straniu ce pari a nu pricepe bine, până bagi de seamă că sunt închipuirile unui surd despre vocea 
omenească, a cărei natura normală el o uitase sau avea numai o reminiscență slabă despre ea. Dar 
închipuindu-ți cumcă toți oamenii ar avea în urechea lor numai o reminiscență de memorie ca aceea a lui 
Beethoven… toată opera s-apropie vădit, ca și când ai privi-o cu stecla așezată normal la ochi… ba s-apropie 
așa încât toată scena ți s' așează 'n cap ș' auzi opera urlârdu-ți în cranul deșert, cu boschete, cu temnițe, cu 
actori, cu actrițe, cu tot. Cum va fi arătând capul unui om care are – o operă ori o dramă 'n el, cu oamenii ei 
interesanți, cu lumina de lampe, cu pânzele zugrăvite, cu totului tot în capul lui… Un teatru întreg în care 
sufletul lui, ghemuit într-un colț al salei, e singurul spectator.

– Bine. Dar de ce să nu credem că făptura normală a omului este cea anume făcută ca să vadă adevărul?

și Iafit. Când îl văd intrând pe bătrân zic  „Ce drac! pe acesta nu l-am văzut niciodată… hai să vedem cine-i?”… 
Iau pălăria din cui, cobor iute scările și la Corabie.
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– O, acest blestemat de timp, care e când lung, când scurt, fiind cu toate acestea același, cel puțin 
remontoriul o spune… Când așteaptă cineva iarna la portița vrunui zaplaz pe drăguța lui… și ea nu vine… și 
așteaptă… și ea tot nu vine… ce-i timpul? O eternitate. Și când citește cineva o carte frumoasă… mii de tablouri 
se desfășură pe dinaintea ochilor… ce-i timpul? Un minut. Cine n-a avut vro dată un roman întreg în minte 
pentru a cărui realitate normală i-ar trebui o viață întreagă ori o tinereță întreagă?… În vis el poate avea într-o 
singură noapte viața întreagă a unui om. Și de ce a unui om? De ce nu a tuturor celor ce se 'nvârtesc împrejurul 

– Dar timpul?

– Adevărul? Cum vrei… Cum dispar, cum devin pe 'ncetul nepipăite chiar teoriile mișcării când presupunem 
ceea ce ni se impune de sine… că spațiul e nemărginit!… Unde-i mișcarea când spațiul e nemărginit?… 
Pământul a făcut o bucată… Bine… Deasupră-i și dedesuptu-i a rămas tot atâta spațiu, căci e nemărginit… va 
să zică ce a parcurs el, când n-a parcurs nimica, căci pretutindenea stă în același loc, în același centron, în 
nemărginire, și dac' ar sta pe loc și dacă s-ar mișca, tot atâta ar fi… Care-i criteriul mișcării lui? Iar simțirile 
noastre, iar acest senzoriu vizionar, încât mișcarea lui nu-i de cugetat fără ca să punem totodată ființa noastră. 
Pământul îmblă cum îmblăm noi în vis. Departe ajungem, și totuși pe loc suntem… În urmă și 'nainte nici nu s-a 
mărit, nici n-a scăzut distanța – căci e nemărginită.

– Dar cu toate acestea e adevărul.

– De ce? Pentru că tocmai această făptură normală nu este una ș' aceeași totdeuna vor fi mici deosebiri; 
unde însă deosebirile sunt mari, avem altă lume. Dar să urmez. Nu știu dacă cineva s-a visat vrodată elastic… 
că poate crește, se poate îmfla, se poate contrage… Dacă pe-un asemenea om nu l-ar trezi nimene din somn, 
el ar trăi o viață întreagă c-o lume reală și pipăită, căci în somn se pipăie așa de bine ca-n trezire… va să zică nu 
lipsește nici acest control, cel mai sigur, al realității… Și acest om s-ar contrage 'ntr-o cartofă care – ar striga 
oamenilor de pe uliță să ia sama să nu-l calce, ori s-ar subția într-o prăjină cu barbă englezască și cu pălărie 
naltă, ori s-ar îngroșa ca un birtaș bavarez… ar trece printr-o mie de figuri el însuși și, dac' ar dormi toată viața 
lui, nici în minte nu i-ar mai veni să se îndoiască că aceasta este natura lui, că altfel nu poate fi și că toate trebuie 
să fie cum sunt…

Dacă s-ar trezi puțin înainte de-a muri, ar crede, din contra, c-a adormit și că visează. O lume ca nelumea este 
posibilă, neîntreruptă fiind de-o altă ordine de lucruri. Există multe buruieni cari, aducând o mică modificare a 
organului vederii, crează înaintea omului o altă lume. O băutură preparată dintr-un burete mărește proporțiile 
lucrurilor. Un pai pare mare cât o bârnă și omul, în reminiscența figurei ce o avuse înainte de asta, sare peste un 
fir de pai din drum. Un lan de grâu devine o pădure de aur, oamenii devin urieși și poate că povestea veche, că 
'nainte urieșii locuiau pământul, atârna de construcția ochilor de pe atunci și nu de mărimea lor obiectivă sau, 
mai exact, de mărimea în care reflectă ochiul nostru de astăzi făpturile omenești. Care este criteriul realității? 
Despre ochi nu mai vorbim… Cine nu știe cu câtă realitate, cu cât adevăr se prezintă în vis chipuri cunoscute, 
grădini, case, strade; urechea aude muzică plăcută și mintea și – aduce aminte cum c-a mai auzit odată 
această muzică… Un amic se arată… el a 'mbătrânit, vro câțiva peri albi are pe cap… mintea-l compară cu 
reminiscența ce-o aveam despre dânsul, și închipuirea cum el a fost și vederea concretă cum este ni smulge 
părerea de rău: „Cum s-a schimbat omul acesta!”… În starea de nebunie toate ideile sunt de o cumplită 
realitate… Omul e torturat, e pus pe cruce, e bătut, fără ca cineva să-l atingă. Cele mai cumplite dureri fizice 
sfâșie sufletul și-i brazdează fața… din contra, dureri reale în senzul nostru îl găsesc nesimțitor… Nu avem 
criteriu… Nu știm dacă știm ceva… O credem, fiindc-o cred și alții, pentru că e o normă predomnitoare, și asta 
nu fiindcă lumea ar fi cum ne-o închipuim, ci pentru că om cu om samănă mai mult ori mai puțin… Poate-se zice 
însă că cutare om ciudat nu are drept când spune ceva? Cu ce-l combați?… Cu aceea că și alții zic ca tine că 
nu-i așa? Cu ce drept? Valoarea privirei lui este aceeași cu valoarea privirei noastre… numai c-a lui e izolată, 
pe când a noastră găsește și altele turnate pe-același calup. Dar e un visător? Bine. Cine? Noi ori el? Asta e 
'ntrebarea.… Poate că noi nu facem alta decât visăm într-un fel și el într-altul…

– Dar bine… vedem lumea.
– Și el o vede.

– Da! Căci spune-i numai un[ui ] om ieșit din coaja naturei cumcă soarele stă și pământul se 'nvârtește… el va 
găsi-o irațional, paradox, contra minții sănătoase… Spune-i că stelele sunt tot atâtea lumi… el va găsi-o 
paradox.

– Cum din paradoxuri?

– Și el o pipăie. Cu ce drept modul nostru să fie cel adevărat și al lui cel fals? Pentru ce nu viceversa? Suntem 
noi nebuni ori el e nebun… asta-i întrebarea. Și de gândim numai cât de altfel a fost privirea oamenilor în alți 
secoli, că ceea ce ni pare nouă ciudat lor li părea firesc, că în orice lucru nepriceput n-avem decât o formă sub 
care o altă frunte de om vedea un lucru foarte priceput, atunci ni vine să 'ntrebăm care-i criteriul minții 
sănătoase? O minte care azi aprobă ceea ce-a dizaprobat ieri, care dizaprobă ce-a aprobat; o minte care 
vedem că se hrănește secol cu secol din paradoxuri?…

– Dar o pipăim.



– Hm! Cum dracu să ți-o spun dacă n-ai priceput pân-acuma. Măi băiete! Cu toate schimbările ce le dorește 
un om în persoana sa, totuși ar vrea să rămâie el însuși… persoana sa. Am cunoscut oameni ce doreau a fi mai 
frumoși (câte femei!), mai cuminți (câți oameni de stat!), mai geniali (câți scriitori!), am cunoscut unii cari aveau 
dorințe de Cezar, în cari se grămădeau visurile de glorie a lumii întregi...dar ei vroiau să fie tot ei. Cine și ce este 
acel el sau eu care-n toate schimbările din lume ar dori să rămâie tot el? Acesta este poate tot misterul, toată 
enigma vieții. Nimic n-ar dori să aibă din câte are. Un alt corp, altă minte, altă fizionomie, alți ochi, să fie altul… 
numai să fie el. Ar voi să se poată preface în mii de chipuri, ca un cameleon… dar să rămâie tot el. Abstrăgând 
de la dorința acestei reamintiri, fiecare 'și are dorința împlinită,... căci este indiferent, pentru cel ce nu voiește 
memoria identității, dacă-i el sau nu-i el rege. El este regele, dacă nu face numai această pretenție să fie tot 
el...Iată alt corp, altă minte, altă poziție, numai că nu ești tu. Ei, ai priceput ce-i Archaeus?

– Nici nu-i ușor de priceput – pentru că-i etern. Și etern este tot ce este întotdeuna de față... în acest moment. 
Nu ce au fost, căci au fost stări de lucruri, nu ce va fi, căci vor fi iarăși stări de lucruri. Ce este. Numai dacă 
vremea ar sta locului am putea vedea lămurit ce-i etern... Numai într-un punct în care s-ar naște un moratoriu 
între moarte și viață, căci lumea nu-i decât o vecinică plătire cătră viață, o vecinică încasare din partea morții. Și 
această împrejurare este mama timpului. Fără de aceasta, suma celor ce există într-adevăr s-ar putea privi 
peste tot, am ști ce este netimporal.

– Ce-mi folosesc mie espunerile acestea când eu tot nu știu ce-i Archaeus?
– Hm! Ești greu la cap. Când gândește cineva că neînsemnata mărime a corpului omenesc nu stă de fel în 

raport cu puterea, cu imensitatea voinței (gândește la Napoleon), cumcă omul e numai prilejul, adesea slab, 
abia suflat, pentru niște patimi cumplite, când gândești cumcă purtătorul acestor patimi poate în orice moment 
să devină o coajă, ca un vas pe care l-a spart vinul, apoi când vezi că unul și acelaș princip de viață încolțește în 
mii de mii de flori din cari cele mai multe se scutură la drumul jumătate, puține rămân, și aceste puține au în 
sfârșit aceeași soarte, atuncea vezi cumcă ființa în om e nemuritoare. E unul și acelaș punctum saliens care 
apare în mii de oameni, dizbrăcat de timp și spațiu, întreg și nedespărțit, mișcă cojile, le mână una 'nspre alta, le 
părăsește, formează altele nouă, pe când carnea zugrăviturelor sale apare ca o materie, ca un Ahasver al 
formelor, care face o călătorie ce pare vecinică.

– Și este într-adevăr vecinică.
– În fiece om se-ncearcă spiritul Universului, se opintește din nou, răsare ca o nouă rază din aceeași apă, 

oarecum un nou asalt spre ceruri. Dar rămâne 'n drum, drept că în mod foarte deosebit, ici ca rege, colo ca 
cerșitor. Dar ce-i și ajuta coaja cariului care-a 'ncremenit în lemnul vieții? Asaltul e tinerețea, rămânerea 'n 
drum? decepțiunea, recăderea animalului pățit – bătrânețea si moartea. Oamenii sunt probleme ce și le pune 
spiritul universului, viețile lor –încercări de deslegare. Chinul îndelungat, vecinica goană după ceva 
necunoscut nu samănă cu aviditatea de a afla răspunsul unei întrebări curioase?

– Dar mie mi se pare că unde-i un problem e totodată și deslegarea lui.
– Da. Kant. Cei mai mulți oameni însă rămân întrebări, uneori comice, alteori neroade, alteori pline de 'nțeles, 

alteori deșerte. Când văd nas omenesc, totdeuna-mi vine să 'ntreb ce caută nasul iesta 'n lume?

– Niciodată... Dar aș dori să știu mai întâi cine-i Archaeus?

– Ba nu. Mai puțin decât oricând.

– Închipuiește-ți un manuscript vechi, cu filele unse, într-un colț de sertar… o comedie, de exemplu. 
Directorul de teatru, în încurcatură, dă de el, citește… citește… pocnește din degete… „Da știi că asta-i 
bună!”… Și iată că te pomenești deodată pe scenă c-o icoană vie a vieții… publicul râde, actorii se strâmbă și 
toate acestea ca 'nainte… de o sută de ani. Atuncea-ți vine-a zice că ori publicul și teatrul sunt depărtați cu două 
sute de ani, ori că piesa este nouă. Unde este timpul? Când întorci binoclul, [lucrurile] ți se par într-o abnormă 
depărtare… Un om născut cu binoclul pe nas ar alerga viața lui toată după nasul lui propriu, ca să-l ajungă, și ar 
fi foarte firesc asta… Unde este spațiul? De aceea când auzim trâmbița marilor adevăruri, cari se prezintă cu 
atâta conștiință de sine, să zâmbim și să zicem: Vorbe! vorbe! vorbe! S' ascultăm poveștile, căci ele cel puțin ne 
fac să trăim și-n viața altor oameni, să ne amestecăm visurile și gândirile noastre cu ale lor… În ele trăiește 
Archaeus… Poate că povestea este partea mai frumoasă a vieții omenești. Cu povești ne leagănă lumea, cu 
povești ne adoarme. Ne trezim și murim cu ele… Auzit-ai tu vrodată povestea regelui Tlà?

– Ce ciudată idee despre viață!

lui? Și în câtă vreme? în șapte ori opt oare. Dar ce-i o tragedie ori o comedie altceva? Și, într-adevăr, dacă un 
asemenea op interesează, nici bagi de samă cât timp a trecut. De luăm criteriul normalității, am șters tot 
esclusivismul unei posibilități convenționale și de calup ș-am pus în locu-i o alta tot atît de îndreptățită. Atunci 
nu mai zicem: numai asta este posibil și numai așa e posibil, ci zicem: După cât ne ajunge capul, așa e… dar 
dracul știe dacă n-ar putea fi și de o mie de ori altfel…

96 Anul 15 · Nr 55

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M



97

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M

Dorian STOILESCU
Australia

văduvă neagră  ademenind creierul
precum o doză de Mehta – Intrigantă 

respirație, aparent muzicală, stea 
ucigând cu eter suflet și inimă.

Toți știu de ea, de lumina ei, ferindu-se, 
nu pare decât distrugere a ei însăși:

hacker explorând propriile slăbiciuni,
Acea privire, vânându-și propriul suflet,

adicție

mânuind piese de artilerie grea.

A citit multe cărți de atunci, și-a îngrijit livada,
stelele l-au învățat să nădăjduiască, dar în curând

livada îi va fi confiscată, la fel și cărțile, toate.
Nici păsările nu mai trec peste graniță iar norii 

par penele unui pescăruș în veșnică putrefacție.
El își va aminti să aștepte, totuși.

Căci uitându-se la stele, știe să vadă
în orice rană memoria unei bucurii.

margine de Galați, anii `50

Grav vătămat în al doilea război
ofițerul a ales să devină fermier.

sovietici folosind muniție de război

se văd monitoare blindate și cazemate cu soldați 
Plimbându-se la vărsarea Siretului în Dunăre

l-au transformat împreună într-o livadă.
Pământul odinioară plin de neexplodate bombe

cu rănile ce l-au adus în brațele morții.
Gemenii i s-au născut în aceeași zi a anului

alt maestru de lumini

Zăbovim câte puțin, aruncând tot într-un cufăr,
nesiguri, plecând degrabă, totul părându-ne farsă

până orice dragoste trece, până se uită totul,
viața noastră, toată. Maeștrii de lumini nu uită

pe nimeni. Ei rulează un spectacol nonstop

purtând monocluri pentru secolul 22,

evacuați de paznicii acerbi, unde actorii înșiși 
dispar, eliminați din orice distribuție

din orice cadru într-un mod nebănuit, nevăzut...
Însă stelele vin în regia altui maestru de lumini

punându-le cu atenție pe scenă, recuperându-le

ce nu se plictisește vreodată și așteaptă 
dorințele noastre, absorbindu-le,

toate, ca pe propria-i viață.

unde privitorii încearcă să plece devreme

dar ajung pe neașteptate bătrâni fără locuri



a viselor

inventăm religii
Unde ești Doamne, în lipsa ta

furie

mai nou, tehnologii
să nu ne mai plictisim

ne închinăm
senzorilor
� motoarelor

microprocesoarelor 

fiindcă le-am învățat

să mârâie
să te mimeze

să ne fie aproape

să amenințe
dar să ne asculte

Doamne, căutăm seninătatea
din inima ta

dar tu poate ești plecat
pentru-a face noi stele
din cipuri mai performante 

și nu te mai întorci

Rămânem o palidă emulație
uitată gramatică divin-computațională

îmbătându-ne cu puțină nemurire
în cele mai adânci nopți

Acum am rămas sintaxa stricată
duhnind asurzitor prin canalele sufletelor

speriate
scurgându-ne zoaiele cinice

în chiuveta absurdă
a Căii Lactee

Rămâi în pace, am învățat 
să nu te mai așteptăm

Am fost programați

ca ale tale
să facem dispozitive mai bune

pentru a ști

într-o inutilă depanare
câte-un luceafăr de veghe

îți place să lași să mai zărim
să păstrezi câte-o urmă

de orice nepăsare
dincolo

computerul universal

Totuși, îți place ca 

de concurența cu tine
însă deocamdată totul stă încă departe 

mai avansate decât 
tu însuți

pe unde ai fost

iar legislația-i masca mereu în schimbare
pentru reguli tot mai nemiloase, rescrise

după placul celor mai mari.

Joker & Gigolo

Ambigui și gri, permanent grijulii
purtăm măști inutile zâmbind fals,

exagerându-ne gurile roșii, de o sexualitate
postindustrială, cu acut ton bancar.

Ne aranjăm metodic aceeași aparență
păguboasă, în fiece zi, în metropole
când le jefuim apoi pe rând și pe toți

de orice surâs, ideal și speranță.

Lumea-i doar un joker atotputernic

Iar la urmă toți devin gigolo,
dar unii o știm iar alții nu - încă.

Unii înțeleg că vor plăti pentru ce fac
și se tem, alții cred că vor face ca prin somn

Dar steaua îmi spune că totul vine
să sufere, să piardă mereu. 

de dincolo, în ascuns,

prin ziduri - ferestre închise - 
uși încuiate - întuneric, 

că vom plăti și pentru ce nu facem
și-ar trebui făcut.

(Selecție de poeme din volumul
„Un stetoscop al stelelor migratoare”)

rânduielile pentru ceilalți, să-i tot facă
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Cerasela TOFAN
Canada

Scurtă prezentare:
• nume de autor Elsa Dorval Tofan
• născută în Brașov pe data de 10 August 

1964 
• a făcut studii în cadrul Universității Drăgan 

(marketing, management, vânzări - 
program scurt, 1994) 

• Școala de jurnalism BBC (1996)
• fost redactor de știri, secretar de redacție 

la Transilvania Expres Brașov, fost 
membru al Uniunii internaționale de presă 
francofonă (UPF), implicată în susținerea 
limbii și culturii franceze în România

• din 2000, Director de implementare pentru 
investiții de preaderare la Uniunea 
Europeană în agricultura din județele din 
sudul României

• din 2003 trăiește în Canada (provincia 
Québec, la Montréal)

• absolventă a Colegiului de Medicină 
Ușoară din Québec-CMDQ - 2005

• absolventă a Universității din Québec cu 
sediul la Montréal-UQAM, facultatea de 
științe sociale, specializare în imigrație, 
etnicitate, identitate culturală, promoția 
2007 

• Conferențiar și corector în cadrul UQAM, 
catedra de geografie culturală

• Universitatea TELUQ, biologia creierului și 
psihologia personalității, creditare 2009 

• Absolventă a Școlii de infirmieri (asistenți 
medicali), infirmieră de spital în activitate

• A făcut parte din „Cenaclul 19”, condus de 
Alexandru Mușina și Angela Nache 

• a publicat în revista „Astra”
• a publicat volumul de reportaj și eseu 

„Cernoziom la hetactar” (2003) și volumul 
de poezie „Lansare de promisiuni” (2018) 
nominalizat de către USR filiala Brașov la 
categoria debut în poezie 

• în noiembrie 2019, a obținut Diplomă de 
merit în cadrul concursului de proză scurtă 
„Nicolae Velea”

• Membră fondatoare a Asociației Scriitorilor 
Români din America de Nord (ASRAN)

• Colaborează la publicațiile „Revue 
pédagogique des professeurs de français” 
din Brașov, „Destine literare” din Canada, 
reprezintă Canada francofonă pentru 
International Writers' Journal Magazine, 
S.U.A., revista de cultură „Ramuri ”, 
editată de Uniunea Scriitorilor din 
România, filiala Craiova 

Actorul imigrat

când am plecat de acasă (trebuia facut ceva), am plecat ca să 
mă pierd și poate să mă amestec cu alte strigăte, printre alți 
răniți, trebuie să faci și tu ceva, îmi spunea mama, supărată, că 
din Franța nu mi-am adus televizor în culori, convinsă în seara 
când mi-am luat rămas bun, că e un joc de teatru (actriță aș vrut 
să fiu). a doua zi m-a sunat, la fel de convinsă că o să răspund, 
avea să-mi dea o listă de corvezi, să-i fac cumpărături, să trec pe 
la ea, să-i țin de urât la o cafea, ea să fumeze (eu mă lasasem de 
un timp), dar telefonul meu se decupla automat, prea multe 
încercărifără răspuns, în fine, mama a înțeles într-un târziu că 
relația noastră hărțuită în proximitate pur și simplu nu mai era, 
deodată totul devenise calm, ne cunoșteam, ea își făcuse 
datoria, eu, oricât de departe, urma să mă achit de obligații, să 
fim chit. am ajuns la destinție pe un plafon de nori la fel de gri ca și 
noul pământ în așteptarea verdelui. apartamentul trei și jumătate 
(o camera se închidea cu ușa) l-am iubit imediat, aveam nevoie 
de un reper, ce împlinire să dai o viață pe un penthouses, la etajul 
șapte, un loc de gătit, o baie și o terasă din lemn, loc tainic de 
întâlniri pe seară ale pisicilor din vecini (nu e un mit, se plimbă pe 
acoperișuri, se cred gâște), contemplând  un soare vișiniu. 
timpul a trecut între noutate și frică, acceptare și fugă, între cea 
care fusesem și cea care deveneam, doliu discret, brățară 
neagră după cea nebăgată în seamă de nimeni. Plecarea nu 
fusese pentru bani, ideea era un nou început capabil să întârzie 
stingerea (e vorba strict de o imagine poetică suprapusă pe idee) 
și nu știu ce să spun, degeaba a fost, bine a fost, dar știu că am 
putut să urc pe scenă, să joc rolul de supraviețuitor, să fiu oricine, 
să nu-mi fie greu sau rușine să port un tricou rupt în centrul 
orașului. aș fi vrut să spun, uite, mamă, sunt un actor împlinit. o 
spun doar pentru mine, deasupra nimic nu mai este, nici 
dedesubt. Experiențele, aventuri ofilite devreme, păstrează-n 
rădăcină vlaga, să rămâi, să te întorci, să pui notă retrăgând 
silențios o parte dintre pași sau aștepți unda acustică să se 
producă...iei urma ecoului. ar fi timpul să tragi cortina  dezbrăcat 
de costum, eupneic, dai ultima replică, actorule, (schimbare de 
rol) ai devenit spectator. 



Recapitulare

Mașina roșie trece prin spectrul datoriilor, tocmai trezită, 
pe locul mortului, caut scrumiera, 
depozitarul rămășițelor. Ceva lacrimi cad, în urma lor, cuvinte
făcute scrum. Nu e cazul, nu e nevoie,
alianța este în pendula inimii, în funcție de căutări, pui mâna și bei,
Singur, te scuturi firmituri de foursec, iei seama, 
ascunzi anumite degete, te uiți la ceilalți. De ce înmuiau în vin, 
toată mâna de parcă ar fi vrut să o mănânce? 
Animale de casa stau la soare, trei pisici un papagal și un șarpe de sticlă, 
Rupi cheia în bendix. Dacă pui frână o să dai cu capul.

Căsuța lui Dimitri

pleoapa inferioară (așa era de fiecare dată) convulsiona întâmpinând singurătatea, un semn că neliniștea 
gelatinoasă a conviețuirilor devenea o paranteză pătrată, decupată echitabil. În armonia silențioasă realizată 
prin vacuum, în căsuța din tabloul lui Mendeleev, îți simți masa atomică proiectând valențele, în sfârșit, te vezi. 
în gând, îi mulțumești lui Dimitri că ți-a dat o șansă să crești în perioadă. în oglindă, mișcarea haotică 
încetinește, periuța de dinți electrică elimină tartrul pe fiecare cadran (sus, jos, la dreapta și la stânga) periajul 
tridimensional are  rostul lui, măcar pentru o clipă totul este curat, trecând limba peste dinți confirmi rezultatul 
tehnologic. îți spui pentru tine că omul este extraordinar, nimeni în afara lui nu s-a gândit, nu se gândește la 
atâtea invenții, nu se ia în piept cu formule complicate, cu mecanisme inedite lângă chiuvetă stă formularul 
zilei, autotest de fiabilitate, chestionar aranjat pe trei coloane prima cu zece, a doua cu douăzeci și a treia cu 
treizeci de întrebări, suficient să nu răspunzi bine o singură dată, vei rata ocazia să dovedești sistemului că poți 
funcționa fără defecțiuni și nu se știe cum, nici când, vei putea să armonizezi ce ești cu ceea ce se așteaptă de 
la tine este suficient ca să înțelegi că făcând parte dintr-o serie ideal ar fi să-i distrugi raționamentul.

Despre asigurări

femeia care face curat în sala de repaus doarme cu capul pe masă lângă ochelarii de protecție pe fiecare masă 
cutii cu măști, dezinfectant, mănuși, sticle cu apă. femeia profită de pauza ei somnul scurt e profund, acasă nu 
doarme. trezită, primul gest, se uită la celular, verifică ora citește mesaje, precipitată, mai are doar doua minute 
din pauză, sună acasă, să vadă ce fac ai ei copiii oare au mâncat, la școala ecran au primit teme?! află că 
bărbatul ei nu a venit acasă, dar nu e motiv de îngrijorare, în cel mai rău caz, există o asigurare pe numele ei și, 
e tot ce contează.

Samsonite și alte ambalaje

Am furat pământ pe care l-am camuflat în mari valize Samsonite, rezistente la lovituri
și am declarat la vama trecerilor că în bagaj transport
pietre prețioase și aur… m-au crezut. Am furat aer pe care l-am ascuns în sticle, pe etichetele 
făcute de mână am scris : apă de lacrimi și sudoare, s-au îndoit,
m-au făcut să desfac o sticlă, un plânset surd s-a ivit pe care puțini l-au auzit, unii l-au sesizat, 
cei mai mulți au trecut râzând pe lângă sminteala aceasta
mi s-a spus, să pui nimic într-o sticlă, dar să crezi că ai pus ceva… și au folosit cuvântul alienare

Am făcut ce am făcut și am reușit sa-i fac să creadă că apa e aerul, aerul e pământul și acesta
aur, cu condiția ca ambalajul să fie pe măsură.
Valizele sunt în ruptură de stoc, dacă ai una, umple-o repede cu Pământ, dar nu o lăsa la vedere
Sprintul după ultimele pepite de aur a început
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Unele amintiri

glonțul amintirilor (trucate de creier, se spune) mă
trimitea cu forța benzodiazepinei generice în urma 
scenelor
(nu numai pe mine, pe mama și pe tata, de-asemeni)
printre oglinzile de altă dată, eu singură atunci, acum
încercam
să ies. cerc după cerc, cu vaporașul fluier în mână închid
duhuri în sertarul mesei din nuc furniruit, cu mare atenție, 
o zârâietură
ar putea să mă coste viața, față de care, mai târziu, toleranțele
vor scădea la zero. dacă plângi, lucrurile vor fi mai complicate 
(intuiesc),
presupun, că ei nu i-a fost teamă să-și exprime hohotele, deschis
sunt trează, ceea ce va urma începe să mă pândească răutăcios și
drastic
accesul de furie permis, lasă loc să se ivească sistemul prin care
manipulată mă voi întorce, vâscoasele aminiri existând în ciuda
oricărei negații.

Album cu gânduri

Poemul meu?! nu este poemul meu, citit într-o pauză de masă devine coproprietatea 
Comensalilor. Obligații, drepturi, dizidență colectivă. Construcția unui pod suspendat 
Pe pârghii. Flexibil în vremuri de puternice vânturi, opunând rezistență. Divizat în alte 
Și alte poeme, citite chiar pe codul bară, în metrou, pe o bancă, pe o plajă, ansamblul 
Paradoxal, geometrie infinită, atributele de luat și predicatele de lăsat. Aspirat, împărțit 
Între cei care îl mănâncă și beau, poemul circulă în toate stările, folosește seria logică, 
Cardio-pulmonară. Zvârcolit între circulația mare și circulația mică, regurgitat, mestecat
Până coeziunea între molecule devine omogenă, dar lichidă. Blestemat. Prețuit. Rătăcit.
Convivial aluat, rupt în bucăți, imaginea alb-negru al aceastui poem pare a fi recunoscută
Rămâne o unică copie în albumul gândurilor, originalul hoinărește cu viteza apei în natură. 

* * *

Realitatea nu poate fi pusă la îndoială, ea reprezintă locul pe care te bazezi, este ceea ce definim în mod 
convențional ca pozitiv. Când ți se spune că nu ești pozitiv, se spune, de fapt, că nu ești ancorat în realitate. Cu 
toate acestea, de cele mai multe ori expresia să fii pozitiv e folosită cu o semnificație deturnată, de tipul să fii 
încrezător, chiar dacă premizele realității, ale pozitivului, nu sunt întrunite dintr-o perspectivă a bucuriei. 
Pozitivul ține cont de starea de fapt, de ceea ce este și de sensul practic. Să zicem că realitatea ar fi pozitivă, 
aici cu semnificația predominării binelui asupra răului, sensul practic ne-ar dicta să fim pozitivi, adică optimiști, 
iată cum am putea deveni... pozitivi la pătrat. Această formulă ipotetică (acceptabilă într-o lume de basme) e 
invalidă însă pentru că nu există o realitate a binelui sau a răului, realitatea există pur și simplu, singura 
posibilitate de a afirma un adevăr fiind experiența pe baza cercetării și a verificării existenței obiective, loc de 
întâlnire inevitabil pentru noi toți. Adevărul este că formula acestei complexe ecuații nu are mereu ca rezultat un 
plus, fără îndoială, acest lucru este pozitiv. 
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Semnificaţia zilei de 
10 mai

Semnificaţia zilei de 
10 mai

Semnificaţia zilei de 
10 mai

În dimineaţa zilei de 10 mai 1866, o trăsură de gală deschisă, trasă de şase cai, străbătea Podul Mogoşoaiei, 
într-o atmosferă extrem de animată. Viitoarea Cale a Victoriei era plină de lume. Casele se pavoazaseră la 
ferestre cu steaguri tricolore şi mulţimea se înghesuia, printre caii soldaţilor din garda, să-l vadă de aproape pe 
personajul central al acestei ceremonii. În trăsură, un tânăr de 27 de ani, cu favoriţi după moda vremii, îmbrăcat 
în uniforma de general al armatei române, privea în jur cu oarecare surprindere. Era noul domnitor al României, 

principele Carol de Hohenzollern Sigmaringen. 
Surprinderea prinţului venea datorită peisajului 
încă bizar şi complet neuniform al Bucureştilor 
acelor vremuri. Case boiereşti îngrijite, chiar 
elegante, în stil neoclasic, alternau cu locuinţe 
modeste cu curţi şi acareturi, unde mişunau 
păsări şi animale de casă. La un moment dat, 
trăsura a trecut prin faţa unei case mai 
arătoase, unde stătea în faţă, de gardă, un 
soldat. Principele l-a întrebat atunci, în 
franceză, pe Ion Ghica, care-l însoţea în 
trăsură, alături de colonelul Haralambie: „Dar 
unde e palatul?” Spre dezamăgirea lui, 
probabil, i s-a răspuns : „Sire, acesta este 

Georges BOISNARD
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palatul”. Cortegiul ajunge după un ceas şi jumătate la Mitropolie, unde principele este întâmpinat de 
mitropolitul Nifon şi un sobor de preoţi, care oficiază un tedeum. Apoi, prinţul, însoţit de membrii Locoteneţei 
domneşti şi ai guvernului provizoriu, intră în clădirea Camerei Deputaţilor. Aici, principele Carol, în faţa Adunării 
Constituante, a depus jurământul pe legile ţării: „Jur a fi credincios legilor ţării, a păzi religiunea României, 
precum şi integritatea teritoriului ei şi a domni ca domn constituţional!”

Opţiunea unui principe străin fusese afirmată, înaintea Unirii, de divanele ad-hoc, dar nu fusese agreată de 
cele şapte mari puteri, semnatare ale Convenţiei de la Paris din 1858. Ea venea din necesitatea înlăturării 
luptelor pentru tron între familiie boiereşti, şi dintr-o dorinţă a clasei politice ca România să intre astfel în 
concertul unei Europe monarhice, în care relaţiile de familie între casele domnitoare jucau încă un rol esenţial. 
La 11 februarie 1866, după abdicarea forţată a lui Alexandru Ioan Cuza, prima opţiune a fost contele Filip de 
Flandra, fratele regelui Belgiei Leopold al II-lea. După numai trei zile, însă, Filip de Flandra a refuzat. Ca un 
detaliu amuzant, trebuie spus că prinţul belgian s-a căsătorit, mai târziu, cu sora lui Carol I, Maria de 
Hohenzollern Sigmaringen, şi din unirea lor au descins toţi regii belgienilor din secolul al XX-lea. A mai trecut o 
lună, până să se găsească altă soluţie. Recomandarea lui Carol de Hohenzollern, a venit din partea 
împăratului francezilor, Napoleon al III-lea, cu care prinţul german era rudă apropiată prin bunica lui, Josefina 
de Baden. Deja Poarta Otomană se îngrijorase şi ceruse întrunirea la Paris a unei conferinţe a Puterilor 
garante. După ce a înaintat guvernului şi locotenenţei domneşti propunerea, Ion C. Bratianu, care se afla la 
Paris, a plecat la Dusseldorf pentru a obţine accepul prinţului şi al familiei sale. Trebuia însă obţinut şi acceptul 
regelui Prusiei Wilhelm I, şeful Casei de Hohenzollern şi al cancelarului Bismarck. Întors la Bucureşti, Brătianu 
i-a determinat pe membrii Locotenenţei domneşti şi pe miniştrii guvernului să convoace un plebiscit 
(referendum) pentru acceptarea pe tronul ereditar al Principatelor Unite (ţara nu a purtat oficial numele de 
România decât după proclamarea independenţei) a principelui Carol Ludovic de Hohenzollern, sub numele de 
Carol I. Desfăşurat între 2 şi 8 aprilie 1866, plebiscitul a avut ca rezultat 685.969 de voturi pentru şi 224 
împotrivă. Puterile garante erau puse în faţa faptului împlinit!

Odată obţinut şi acordul şefului familiei şi al cancelarului, Carol a pornit spre România, în condiţii, însă, 
extrem de vitrege. Prusia intrase în război cu Austria. Ori, tot traseul pe care trebuia să se deplaseze trecea prin 
teritoriul austriac. Ca ofiţer al armatei prusace, Carol putea fi oricând arestat şi executat. A plecat aşadar din 
Elveţia, îmbrăcat în haine civile, sub numele de împrumut Carol Hettingen şi a călătorit incognito, cu un singur 
însoţitor. Istoriografia comunistă a profitat de această deplasare spre ţară cu aparenţele unui personaj extrem 
de modest, pentru a acredita ideea că prinţul Carol a venit în România ca un sărăntoc, complet lipsit de 
mijloace, pentru a se îmbogăţi. Nimic mai fals. Principele avea o avere personală destul de mare, din care, 
dealtfel, a construit mai târziu castelul Peleş de la Sinaia.

Ca membru al uneia dintre cele mai mari familii regale şi imperiale din Europa, Carol I nu era deloc încântat să 
fie domnitorul unei ţări tributare Imperiului Otoman. Fusese chiar ţinta unor ironii în familie, când unul din fraţii 
săi îl numise în bătaie de joc „turcule!” Dealtfel, în vizita de confirmare pe care o făcuse la Constantinopol, după 
ce fusese numit domn, încălcase voit protocolul, pentru a-I demonstra sultanului că nu se simţea cu nimic 
inferior! Ocazia independenţei s-a ivit odată cu redeschiderea crizei orientale, în 1876. Anul următor, la 4 aprilie 
1877 România semnează o convenţie militară cu Rusia, permiţând armatelor ţarului să traverseze teritoriul 
naţional în drum spre Bulgaria. Războiul ruso-turc a izbucnit o săptămână mai tărziu. La 9 mai, răspunzând 
unei interpelări a lui Nicolae Fleva, ministrul de externe Mihail Kogălniceanu declară rupte toate legăturile cu 
Poarta Otomană. „Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare!” În urale şi aclamaţii, Camera 
deputaţilor a votat idependenţa de stat a României şi ruperea legăturilor cu Turcia. Data nu fusese aleasă 
întâmplător. A doua zi, era 10 mai, sărbătoarea naţională. Deci de 10 mai, deputaţii au prezentat domnitorului 
declaraţia de independenţă, care a fost votată şi de senat şi ratificată oficial de Carol. 10 mai devenea ziua 
Independenţei! Istoriografia comunistă, a considerat ziua Independenţei, 9 mai, ignorând tot ce se întâmplase 
în ziua următoare. Deşi, aşa cum am arătat, ziua de 9 nu fusese aleasă aleatoriu, programându-se ca 
ceremonia oficială de proclamare a Independenţei de stat, să aibă loc chiar de Ziua Naţională, 10 mai.

Intrarea efectivă a ţării în război, s-a produs după primele înfrângeri ale trupelor ruse, lui Carol încredinţându-
i-se, la 16 august 1877, comanda supremă a forţelor româno-ruse din zona Plevnei. Plevna a fost cucerită la 28 
noiembrie 1877; trupele române au acţionat apoi, eroic, la Rahova, Vidin şi Smârdan.

După încheierea războiului, României îi este însă refuzată participarea la tratativele de pace de la San 
Stefano. Mai mult, domnitorul şi guvernul reclamau faptul că trupele ruse se comportă în Bucureşti ca nişte 
trupe de ocupaţie.Ţarul Alexandru al II-lea, ameninţa chiar cu dezarmarea trupelor române! Carol I a răspuns 
categoric : „armata română poate să se bată până a fi nimicită, dar nu se va lăsa niciodată dezarmată!”

La Congresul de pace încheiat la Berlin la 1 iulie 1878, a fost recunoscută independenţa de stat a României. 
Rusia a cerut însă retrocedarea celor trei judeţe din sudul Basarabiei, Cahul, Ismail şi Bolgrad, retrocedate 
Principatelor în 1859, „oferind” în schimb României Dobrogea cu Delta Dunării şi Insula Şerpilor. Era totuşi o 
achiziţie teritorială importantă, România câştigând ieşirea la Marea Neagră, cu unul dintre cele mai importante 



porturi din zonă, Constanţa. Carol I a cerut construirea unui pod de cale ferată peste Dunăre, la Cernavodă, 
ridicat de inginerul Anghel Saligny şi a ctitorit şi catedrala metropolitană şi moscheea din capitala provinciei.

Mai exista însă o problemă de protocol internaţional. Carol I purta doar titlul de domnitor. La 9 septembrie 
1878, Consiliul de Miniştri decide să-i acorde titlul de Alteţă Regală. Pe linia afirmării internaţionale a României, 
Corpurile Legiuitoare iniţiază legea din 14 martie 1881, prin care România ia titlul de regat. Carol I ia pentru sine 
şi moştenitorii săi, titlul de Rege al României. Momentul este important. În Europa singura mare putere 
republicană era Franţa, proclamată republică în 1870. Înrudirile dintre familiile regale europene erau încă un 
mijloc diplomatic esenţial, dar era necesară, evident, o egalitate de rang. Serbările încoronării n-au putut avea 
loc, însă, atunci, pentru că Europa monarhică se afla în doliu după asasinarea de către nihilişti a ţarului 
Alexandru al II-lea.

Încoronarea a avut loc, de ziua naţională, 10 mai. Pentru Carol, s-a confecţionat o coroană din oţelul unui tun 
capturat la Plevna, iar pentru regina Elisabeta s-a comandat una din aur. Ceremoniile au fost fastuoase. 
Parade militare, ceremonii la Mitropolie şi Palatul regal, care alegorice. Pictorul şi gravorul Carol Popp de 
Szathmary a lăsat o suită de foarte frumoase gravuri colorate, aşa-numite images d'Epinal, care ilustrează 
aceste ceremonii. Fiind de religie catolică (primul rege român botezat ortodox fiind Carol al II-lea) suveranii n-
au fost încoronaţi la mitropolie, ci coroanele li s-au înmânat simbolic, la palatul regal.

10 mai a rămas sărbătoarea naţională a României până în 1947 inclusiv. Aşa cum am văzut, are o triplă 
semnificaţie. Venirea lui Carol I, Independenţa, proclamarea Regatului. În faţa eternei dispute istorice 
monarhie-republică, această zi a fost destul de mult ocultată, fiind considerată un simbol al monarhiei. Ea a 
rămas însă, firesc, în conştiinţa puţinilor care mai trăiesc, din cei care au apucat-o, ca o zi festivă, ca 
sărbătoarea naţională a României. Mulţi, între care şi regretatul istoric Neagu Djuvara, au spus şi spun că 
sărbătoarea ar trebui să revină, măcar pentru că sezonul e mult mai frumos decât cel al actualei zile naţionale, 
1 Decembrie! Din 1948, regimul comunist a stabilit ziua naţională la 23 august, asumându-şi aproape exclusiv 
un act realizat în principal de Regele Mihai, care aproape nu era menţionat! Din 1990, Ziua Naţională a devenit 
ziua Unirii de la Alba Iulia, 1 Decembrie.

CALENDAR ISTORIC
al Evenimentelor politice, economice și culturale

APRILIE  MAI  IUNIE
Rubrică de Georges BOISNARD, UZPR

Notă:

Până în 1919, în Ţările Române şi în România, a funcţionat calendarul iulian, ceea ce numim îndeobşte stilul 

vechi. În Occident, inclusiv Transilvania de la sfârşitul secolului al XVI-lea calendarul iulian a fost înlocuit cu 

calendarul gregorian, stilul nou, cu o diferenţă de 13 zile în plus. De aceea, pentru evenimentele din Moldova, 

Muntenia şi apoi România, până în 1919, este pusă data originară şi, în paranteză, data pe stil nou. Până la 15 

octombrie 1582, când a intrat în vigoare calendarul gregorian în Occident, datele sunt comune.

APRILIE

12 aprilie 1457 – Începutul domniei lui Ştefan cel Mare în Moldova. După victoria împotriva lui Petru Aron la 
Doljeşti, din aceeaşi zi, Ştefan este încoronat ca domn al Moldovei în tabăra de lângă satul Direptate

2 aprilie 1459 – Campanie a lui Vlad Ţepeş împotriva negustorilor saşi din Ţara Românească

4 aprilie 1459 – Tratatul moldo-polon de la Overcăuţi, pe Nistru. Petru Aron e îndepărtat din apropierea graniţei 
cu Moldova şi Ştefan cel Mare se recunoaşte vasal al regelui polon Cazimir al IV-lea Jagello
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16 aprilie 1499 – Tratat de pace moldo–polon încheiat la Cracovia

24 aprilie 1514 – Gheorghe Doja, mic nobil secui, este numit comandant al oştirii cruciate adunate în tabăra de 
la Rakos, lângă Buda

4 aprilie 1535 – Petru Rareş încheie o înţelegere cu Ferdinand de Habsburg, în vederea unei acţiuni 
antiotomane comune

25 aprilie (5 mai) 1619 – Tratatul de alianţă de la Târgovişte dintre Gabriel Bethlen şi Gavril Movilă
 
3 (13) aprilie 1653 – Sprijinit de corpuri de oaste din Transilvania şi Ţara Românească, Gheorghe Ştefan îl 

alungă pe Vasile Lupu şi se proclamă domn al Moldovei

6 aprilie 1660 – Moartea lui Mihnea al III-lea, la Satu Mare

15 apilie 1690 – Moartea principelui Transilvaniei Mihail Apaffy I. Fiul său este proclamat principe de dietă, în 
timp ce Poarta îl numeşte pe Emeric Thokoly

13 (24) aprilie 1711 – Tratatul de alianţă de la Luck, între Petru I şi Dimitrie Cantemir, privind colaborarea în 
lupta antiotomană

9 aprilie 1732 – Primul memoriu adresat Curţii de la Viena de către episcopul Inochenţie Micu, pentru 
respectarea drepturilor clerului bisericii unite cu Roma, prevăzute în Diplomele Leopoldine

15 aprilie 1762 – Înfiinţarea primelor regimente româneşti grănicereşti în Transilvania, Regimentul I de la Orlat 
şi Reimentul II de la Năsăud

1 aprilie 1784 – Audienţa lui Horea la împăratul Iosif al II-lea, pentru a-i prezenta situaţia grea a ţărănimii din 
Transilvania. În ciuda demersurilor împăratului, autorităţile locale refuză să dea satisfacţie 
revendicărilor ţăranilor

5 (17) aprilie 1821 – Începe revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu în Ţara Românească. (200 de ani)

17 (29) aprilie 1822 – Delegaţiile marii boierimi muntene şi moldovene sosesc la Istanbul pentru a prezenta 
Porţii revendicările Ţărilor Române, în principal restabilirea domniilor pământene

14 (26) aprilie 1829 – Izbucneşte războiul ruso-turc, ce se va purta şi pe teritoriul Ţărilor Române. Pe 25 aprilie 
(7 mai) trupele ruse trec Prutul şi în câteva zile ocupă Moldova şi Ţara Românească

8 (20) aprilie 1829 – Apare la Bucureşti „Curierul românesc”, gazetă politică, administrativă, culturală şi 
literară, editată de Ion Heliade Rădulescu

30 aprilie (12 mai) 1830 – Divanurile de la Bucureşti şi Iaşi aprobă proiectele de lege privind organizarea 
armatelor naţionale, care vor fi inserate în Regulamentele organice

1 (13) aprilie 1835 – Adunarea Obştească a Moldovei votează Regulamentul Organic

18 (30) aprilie 1848 – Prima adunare politică a românilor transilvăneni la Blaj, pe Câmpia Libetăţii. Se 
hotărăşte convocarea pentru 3 (15) mai a unei mari adunări populare la Blaj

2 aprilie 1849 – Dieta naţională întrunită la Debreţin (Debrecen) proclamă detronarea lui Franz Joseph şi 
proclamă Ungaria stat independent. Lajos Kossuth este ales guvernator al ţării. Revoluţia ungară intră 
în conflict deschis cu revoluţia română din Transilvania

9 (21) aprilie 1850 – Premiera la Iaşi a piesei lui Vasile Alecsandri „Chiriţa în Iaşi sau Două fete şi-o nineacă”. În 
rolul titular a jucat Matei Millo
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Aprilie 1857 – Se introduce în Bucureşti iluminatul public cu lămpi de petrol lampant, capitala Ţării Româneşti 
fiind primul oraş din lume iluminat în acest fel

7 aprilie 1863 – Are loc la Sibiu un congres naţional al românilor, care deleagă zece personalităţi, în frunte cu 
episcopul Andrei Şaguna, pentru a expune împăratului, la Viena, situaţia lor

2(14) aprilie 1866 – Plebiscit (referendum) pentru alegerea ca domn al Principatelor Unite a principelui Carol 
de Hohenzollern-Sigmaringen. 635.969 de voturi pentru şi 224 de voturi împotrivă

22 aprilie (4 mai) 1868 – Promulgarea primei legi monetare a României, care adoptă moneda naţională Leul

29 aprilie (11 mai) 1868 – Înfiinţarea Filarmonicii din Bucureşti (azi Filarmonica „George Enescu”)

15 (27) aprilie 1870 – Debutul lui Mihai Eminescu în „Convorbiri Literare”, cu „Venere şi Madonă”

4 (16) aprilie 1877 – Semnarea la Bucureşti a Convenţiei româno-ruse, care permite trecerea prin România a 
trupelor ruseşti spre Balcani, cu obligaţia, din partea rusă, de apărare a integrităţii teritoriale a ţării

29 aprilie (11 mai) 1877 – Adunarea Deputaţilor adoptă o moţiune prin care se declară starea de război cu 
Imperiul Otoman

11 (23) aprilie 1881 – Se înfiinţează Administraţia de Stat a Căilor Ferate, consacrată sub numele de C.F.R.

30 aprilie 1882 – Conferinţa Naţională a românilor din Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş, la Sibiu, care 
hotărăşte înfiinţarea Partidului Naţional Român

8(20) aprilie 1885 – Premiera piesei „D'ale carnavalului” de I.L. Caragiale, la Teatrul Naţional din Bucureşti

21 aprilie (3 mai) 1895 – Se promulgă Legea Minelor, prima lege minieră din România, prin care se 
inaugurează politica de stat în domeniul industriei miniere

28 aprilie (11 mai) 1908 – Se înfiinţează Societatea scriitorilor români, preşedinte Cincinat Pavelescu

23 aprilie (6 mai) 1910 – Congresul de constituire a Partidului Naţionalist Democrat, condus de Nicolae Iorga 
şi A.C. Cuza. Program de esenţă conservator-junimistă

13 (26) aprilie 1913 – Înfiinţarea la Bucureşti a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (actuala 
A.S.E.)

3 (16) aprilie 1918 – Se constituie la Iaşi formaţiunea politică Liga Poporului, în frunte cu generalul Alexandru 
Averescu, Constantin Argetoianu şi alţii

24 aprilie (7 mai) 1918 – Semnarea la Bucureşti (Cotroceni) a tratatului de pace dintre România şi Puterile 
Centrale. România era obligată să cedeze Dobrogea (anexată de Bulgaria), să accepte rectificări de 
frontieră pe linia Carpaţilor în favoarea Austro-Ungariei, să demobilizeze armata şi să încheie convenţii 
economice înrobitoare cu Germania. Regele Ferdinand a refuzat să ratifice tratatul, care nu a mai fost 
aplicat, graţie victoriilor aliate pe frontul de vest. Înainte de încheierea păcii, în noiembrie 1918, 
România a reintrat în război

19 aprilie 1919 – Apare la Bucureşti revista literară „Sburătorul”, una dintre cele mai importante publicaţii 
culturale interbelice

26 aprilie 1920 – Se înfiinţează la Cluj, din iniţiativa lui Emil Racoviţă, primul institut speologic din lume

14 aprilie 1921 – Se înfiinţează la Bucureşti Institutul de seruri şi vaccinuri „Dr. Ion Cantacuzino”
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5 aprilie 1924 – Ordonanţa Corpului I armată, care interzice activitatea Partidului Comunist Român (înfiinţat la 
8 mai 1921), în principal pentru că cerea desprinderea Basarabiei de România şi alipirea ei la URSS

12 aprilie 1930 – Se constituie la Bucureşti, din iniţiativa lui Corneliu Zelea Codreanu, partidul Garda de Fier, 
cu scopul reprezentării în viaţa politică a Mişcării Legionare, ale cărei baze fuseseră puse în 1927

18 aprilie 1931 – Se formează un guvern, aşa-zis de tehnicieni, condus de Nicolae Iorga şi Constantin 
Argetoianu (la Finanţe şi Interne)

10 aprilie 1932 – Se constituie Partidul Naţional Agrar, condus de Octavian Goga

1 aprilie 1941 – Masacrul de la Fântâna Albă. Câteva mii de bucovineni care doreau să se stabilească în 
România (fiind stimulaţi, dacă nu chiar instigaţi de autorităţile sovietice) sunt masacraţi la punctul de 
frontieră Fântâna Albă de armata sovietică. Sunt ucişi pe loc cca. 1.500 de oameni, iar cca. 40.000 de 
români bucovineni au fost deportaţi sau ucişi ulterior

12-13 aprilie 1943 – Convorbiri Antonescu-Hitler la castelul Klessheim de lângă Salzburg. Fuhrerul îi 
reporşează lui Antonescu sondajele de pace ale diplomaţiei româneşti şi cere înlocuirea lui Mihai 
Antonescu de la conducerea Ministerului de Externe

4 aprilie 1944 – Bombardament masiv al aviaţiei americane asupra Bucureştiului. Este bombardată în special 
zona Gării de Nord şi Căii Griviţei

28 aprilie 1948 – Lucreţiu Pătrăşcanu este arestat fiind acuzat de politică naţionalist şovină! Va urma un 
proces măsluit care se va solda cu condamnarea la moarte a acestui lider comunist

20 aprilie 1950 – Decret privind naţionalizarea, fără despăgubire, a unei mari părţi a locuinţelor din oraşe, 
inclusiv hotelurile cu întregul lor inventar, dar şi nenumărate case, vile şi apartamente de locuit

4 aprilie 1953 – Încetează din viaţă la Estoril, în Portugalia, fostul rege Carol al II-lea al României

24 aprilie 1953 – Moare în închisoarea de la Sighet, în urma unor teribile torturi şi umilinţe, istoricul şi omul 
politic Gheorghe I. Brătianu, unul dintre cei mai marcanţi intelectuali ai României interbelice

1 aprilie 1957 – Se înfiinţează la Bucureşti Muzeul Literaturii Române. Fondator şi primul director a fost 
Dimitrie Panaitescu-Perpessicius

Aprilie 1961 – Încep lucrările şantierului Hidrocentralei de pe râul Argeş

27-30 aprilie 1962 – Sesiune extraordinară a Marii Adunări Naţionale, consacrată încheierii colectivizării 
agriculturii, căreia ţărănimea i-a opus o rezistenţă activă, uneori chiar violentă. Peste 80.000 de 
oameni, în majoritate ţărani, au fost arestaţi şi trimişi în judecată. Unul dintre comandanţii represiunii a 
fost tânărul general Nicolae Ceauşescu. De fapt colectivizarea nu s-a încheiat complet, ci a fost oprită!

11 aprilie 1963 – Se înfiinţează la Bucureşti corul de cameră „Madrigal”, fondator şi dirijor fiind Marin 
Constantin. Una dintre cele mai cunoscute formaţiuni muzicale româneşti pe plan internaţional

18 aprilie 1966 – Vizita în România a unei delegaţii de partid şi de stat iugoslave, conduse de Iosip Broz Tito. 
Începutul normalizării relaţiilor cu Iugoslavia

12-17 aprilie 1978 – Vizita în S.U.A. a preşedintelui Nicolae Ceauşescu, împreună cu soţia, la invitaţia 
preşedintelui Jimmy Carter

18 aprilie 1983 – Se realizează primul calculator românesc „Felix C-8010” cu o viteză de 500.000 de operaţii 
pe secundă



22 aprilie-13 iunie 1990 – Mişcarea post revoluţionară Piaţa Universităţii, cea mai amplă mişcare de protest în 
principal a tineretului universitar şi intelectualilor, dar nu numai, împotriva regimului lui Ion Iliescu, 
considerat neocomunist. Mişcarea a fost înăbuşită prin venirea minerilor la Bucureşti, chemaţi în ajutor 
de guvern, în aşa-numita mineriadă din 14-15 iunie 1990

18-19 aprilie 1991 – Vizita la Bucureşti a preşedintelui Franţei Francois Mitterand, prima vizită în România a 
unui şef de stat occidental, după revoluţia din Decembrie 1989

25-27 aprilie 1992 – Cu ocazia Sărbătorilor de Paşti, Regele Mihai I întreprinde prima sa vizită în România. În 
Bucureşti are loc o manifestaţie spontană de simpatie, la care participă câteva sute de mii de persoane

MAI

7 mai 1211 – Instalarea unor detaşamente de cavaleri teutoni în Ţara Bârsei, pentru apărarea graniţei de 
sud–est a Transilvaniei împotriva cumanilor

Mai 1359 – Întemeierea Mitropoliei Ţării Româneşti la Câmpulung

18 mai 1388 – Sfinţirea bisericii mari a mânăstirii Cozia

25 septembrie 1395 – Bătălia de la Nicopole, între o armată cruciată din care făceau parte şi un corp de oaste 
din Ţara Românească, condus de Mircea cel Bătrân şi armata otomană condusă de sultanul Baiazid I 
Fulgerul. Cruciaţii sunt învinşi. Lui Mircea i s-a refuzat comanda bătăliei

Mai 1458 – O mare armată otomană pătrunde în Ţara Românească pe la Turnu, dar este înfrântă de Vlad 
Ţepeş

Mai 1514 – Începe în Transilvania răscoala condusă de Gheorghe Doja, un mic nobil secui. Răsculaţii cereau 
abolirea privilegiilor nobilimii şi a prestaţiilor feudale

30 mai 1551 – IIiaş Rareş, fiul lui Petru Rareş, trece la religia mahomedană la Istanbul şi devine paşă de Silistra

10 (20) mai 1595 – Tratatul de la Alba Iulia dintre Ţara Românească şi Transilvania, prin care Mihai Viteazul 
devenea, practic, vasalul principelui Ardealului Sigismund Bathory

6 (16) mai 1600 – Mihai Viteazul ocupă Moldova, alungându-l pe Ieremia Movilă şi realizând astfel prima unire 
a celor trei Ţări române

Mai 1615 – Tratatul de la Tirnavia, prin care împăratul Matthias recunoaşte dreptul Transilvaniei de a-şi alege 
principele. În acel moment, principele Ardealului era Gabriel Bethlen

6 (16) mai 1639 – Se încheie construcţia bisericii Trei Ierarhi din Iaşi, ctitoria lui Vasile Lupu

17 (27) mai 1653 – Lupta de la Finta. Matei Basarab îl înfrânge pe Vasile Lupu, care dorea să ocupe Ţara 
Românească

26 mai 1679 – Începe construirea Mânăstirii Cotroceni, ctitoria lui Şerban Cantacuzino

9 mai 1688 – Principele Transilvaniei cedează împăratului cetăţile Chioar, Hust, Gorghiu şi Braşov. Locuitorii 
Braşovului se opun şi oraşul este incendiat de trupele imperiale
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10 (22) mai 1877 – Au loc la Bucureşti sărbătorile zilei independenţei. Declaraţia de independenţă este votată 
şi de senat şi ratificată de domnitor

7 mai 1775 – În urma unei convenţii turco-austriece, Imperiul Otoman cedează Imperiului Habsburgic 
Bucovina, în ciuda protestelor vehemente ale principatului Moldovei

11 mai 1784 – Limba germană este declarată limbă oficială în administraţia de stat a Transilvaniei, în locul 
limbii latine

16 (28) mai 1812 – Pacea ruso-turcă de la Bucureşti (Hanul lui Manuc) prin care teritoriul dintre Prut şi Nistru, 
asupra căruia ruşii au extins numele de Basarabia (dat anterior doar sudului acestui teritoriu) este 
cedat Rusiei

27 mai (8 iunie) 1821 – Tudor Vladimirescu este ucis lângă Târgovişte, la comanda lui Alexandru Ipsilanti

25 mai 1827 – Petrache Poenaru inventează şi brevetează în Franţa condeiul portăreţ fără sfârşit, 
alimentându-se însuşi cu cerneală, respectiv stiloul

10 (22) mai 1838 – Sub presiunea Porţii Otomane, Adunarea Obştească a Ţării Româneşti votează 
introducerea în Regulamentul Organic a Articolului Adiţional, care prevedea că orice modificare 
constituţională nu se poate face fără aprobarea puterii suzerane (Turcia) şi puterii protectoare (Rusia)

3 (15) mai 1848 – A doua Adunare naţională de la Blaj, pe Câmpia Libertăţii. Simion Barnuţiu dă citire 
programului adoptat la Sibiu, prin care „Naţiunea română se declară şi se proclamă naţiune de sine 
stătătoare”. Adunare fixează programul social şi politic al revoluţiei române din Transilvania, numit 
Petiţiunea naţională

17 mai 1848 – Dieta de la Cluj, în care românii aveau un singur reprezentant, votează uniunea principatului 
Transilvaniei cu Ungaria, act pe care împăratul Ferdinand I îl sancţionează pe 29 mai. Românii se 
îndepărtează de revoluţia maghiară, intrând, în final, în conflict cu aceasta

26 mai 1850 – Nicolae Bălcescu publică la Paris Chestiunea economică a Principatelor Dunărene, una dintre 
operele sale de referinţă

8 (20) mai 1852 – Are loc la Iaşi premiera piesei „Chiriţa în provincie” de Vasile Alecsandri

10 mai-7 august 1858 – Conferinţa reprezentanţilor celor şapte mari puteri (Marea Britanie, Franţa, Austria, 
Regatul Sardiniei, Prusia, Rusia, Imperiul Otoman) de la Paris. Conferinţa semnează Convenţia de la 
Paris care stipulează că Moldova şi Muntenia se pot uni cu numele de Principatele Unite ale Moldovei şi 
Ţării Româneşti, fiecare cu un domn pământean desemnat pe viaţă (şi nu străin, cum se ceruse), 
guvern şi adunare legiuitoare proprie. Se înfiinţează o Comisie centrală cu sediul la Focşani pentru 
alcătuirea legilor de interes comun şi o curte de casaţie comună. Convenţia nu menţionează însă că 
domnitorul ales într-un principat nu poate fi ales şi în celălalt, ceea ce a facilitat dubla alegere a lui 
Alexandru Ioan Cuza la 24 ianuarie 1859

2 (14) mai 1864 – Alexandru Ioan Cuza dă practic o lovitură de stat şi decretează dizolvarea Adunării Elective, 
care se opunea reformei agrare, reformei electorale şi celorlalte reforme preconizate de domnitor şi 
guvern

10 (22) mai 1866 – Prinţul Carol ae Hohenzollern-Sigmaringen depune jurământul în faţa Adunării 
Constituante, Locoteneţei Domneşti şi Guvernului şi este proclamat domnitor al României. 10 Mai 
devine ziua naţională

9 (21) mai 1877 – Sesiune extraordinară a Adunării Deputaţilor în care se proclamă independenţa de stat a 
României. Ministrul de externe Mihail Kogălniceanu declară: „Suntem independenţi, suntem naţiune 
de sine statătoare!” România rupe toate legăturile cu Imperiul Otoman
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22 mai 1879 – Parlamentul ungar votează legea şcolară, care prevede predarea limbii maghiare în toate 
şcolile elementare din teritoriile anexate de Ungaria. Începutul maghiarizării forţate

10 (22) mai 1881 – Festivităţile încoronării Regelui Carol I şi Reginei Elisabeta. Regelui Carol I se înmânează 
de către preşedintele Parlamentului o coroană făurită din oţelul unui tun turcesc capturat la Plevna

12 (24) mai 1887 – Se promulgă prima lege de încurajare a industriei naţionale

6 (18) mai 1888 – Victor Babeş face primele vaccinări antirabice la Institutul Antirabic din Bucureşti

3 (15) mai 1891 – Se înfiinţează Fundaţia Universitară Carol I

16 (28) mai 1892 – Mişcarea memorandistă. Fruntaşii Partidului Naţional Român din Transilvania merg la 
Viena pentru a prezenta împăratului un Memorandum privind situaţia românilor din Ardeal. Franz 
Joseph refuză să-i primească şi să citească memorandumul şi-l trimite guvernului de la Budapesta, 
care-l retrimite în plic, necitit, la Turda, pe adresa preşedintelui PNR, Ion Raţiu

21 mai (3 iunie) 1910 – Se deschide la Bucureşti Muzeul Simu, prin donaţia colecţionarului de artă Anastasie 
Simu. Clădirea muzeului, aflată pe actualul bulevad Magheru, a fost demolată în anii 60 pentru a se 
construi pe locul ei blocurile Eva şi O.N.T.

1 mai 1921 – Apare la Cluj, întâi lunar, apoi bilunar, revista „Gândirea”, sub conducerea unui comitet format din 
Cezar Petrescu, Lucian Blaga, Gib Mihăescu şi alţii

18 mai 1923 – Inventatorul Hermann Oberth susţine examenul de diplomă la Universitatea din Cluj, cu lucrarea 
„Racheta în spaţiile planetare”, publicată în acelaşi an la Munchen, care avea să devină o operă de 
bază în tehnica rachetelor şi a zborului cosmic

17 mai 1936 – Inaugurarea la Bucureşti, pe malul lacului Herăstrău, din iniţiativa profesorului Dimitrie Gusti şi a 
colaboratorilor săi, a Muzeului Satului, unul dintre cele mai mari muzee etnografice în aer liber din lume

10 mai 1939 – Se inaugurează în faţa Palatului Regal statuia ecvestră a Regelui Carol I, operă a sculptorului 
croat Ivan Mestrovic. Statuia a fost dărâmată de pe soclu şi topită în 1948. În anii 2000 s-a instalat în 
locul ei o altă statuie ecvestră realizată de sculptorul Florin Codre

Mai 1944 – Încep negocieri secrete la Cairo şi Stockholm pentru încheierea unui armistiţiu între România şi 
puterile aliate. La Stockholm convorbirile se poartă cu ambasadoarea sovietică Alexandra Kollontay şi 
la Cairo cu puterile occidentale

12 mai 1945 – Armata română încheie după 260 de zile, participarea alături de Naţiunile Unite la lupta 
împotriva Germaniei naziste. Cu trei zile mai devreme, Germania semnase la Berlin actul de capitulare 
necondiţionată

16-17 mai 1946 – Procesul mareşalului Ion Antonescu şi al principalilor săi colaboratori. Procesul, consideră 
istoricii, a fost instrumentat la Moscova şi dus la capăt cu ajutorul colaboratorilor români. 15 persoane 
au fost condamnate la moarte, dintre care 6 în contumacie (şefi legionari care fugiseră în Germania, în 
frunte cu Horia Sima). Patru persoane au fost executate: Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Constantin 
(Piki) Vasiliu şi Gheorghe Alexianu. Celorlalţi li s-au comutat pedepsele în închisoare pe viaţă

10 mai 1947 – Regele Mihai I este decorat de preşedintele S.U.A. Harry Truman, cu cea mai înaltă distincţie 
militară americană, Legiunea Meritului, în grad de Mare Comandor, ca o recunoaştere a contribuţiei 
României la scurtarea celui de-al doilea război mondial cu cel puţin şase luni

24 mai 1947 – Gheorghe Tătărescu, ministru de externe, adresează un memoriu guvernului Groza, liderilor 
partidelor de guvernământ şi guvernelor american şi britanic, privind rezultatele negative ale 
guvernării. Memoriul, de fapt o crititică a politicii P.C.R. nu a fost luat în seamă de guvern
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27 mai 1948 – Decret privind trecerea în proprietatea statului a tuturor bunurilor Regelui Mihai I şi ale familiei 
regale

23 mai 1949 – Se înfiinţează Agenţia Română de Presă, „Agerpres”

5-6 mai 1950 – Arestarea foştilor miniştri şi secretari de stat din perioada 1920-1947, indiferent dacă 
colaboraseră sau nu cu comuniştii după august 1944. „Noaptea demnitarilor”, cum a fost numită, a dus 
la încarcerarea şi lichidarea fizică în inchisorile comuniste a elitei politice interbelice, inlusiv a 
făuritorilor României Mari

Mai 1951 – Îşi începe activitatea la Munchen postul de radio Europa Liberă, finanţat de Congresul S.U.A. 
Secţia română a postului s-a înfiinţat în octombrie 1951. Până în 1990 a fost, împreună cu postul Vocea 
Americii, o sursă esenţială de informaţie pentru ascultătorii din România şi din tot lagărul comunist

19 mai 1952 – Se înfiinţează la Bucureşti Institutul de Geriatrie, condus de acad. Ana Aslan

17 mai 1957 – Ion Popescu Gopo câştigă la Cannes premiul Palme d'Or pentru scurtmetraj cu filmul de 
animaţie „Scurtă istorie”

14-18 mai 1968 – Vizita în România a preşedintelui Republicii Franceze, generalul Charles de Gaulle. 
Preşedintele francez, o figură legendară, a fost primit cu un teribil entuziasm spontan pe străzile 
Bucureştiului şi la Craiova

23 mai 1969 – Filmul documentar „Cântecele Renaşterii”, realizat de regizorul Mirel Ilieşiu, cu sprijinul corului 
Madrigal, a obţinut premiul Palme d'Or pentru scurtmetraj la Festivalul de la Cannes

Mai-iunie 1970 – Inundaţii catastrofale care au afectat un mare număr de judeţe ale ţării. Sunt înregistrate 166 
de victime omeneşti identificate şi 14 dispăruţi. Pagubele aduse economiei naţionale sunt evaluate la 
peste 10 miliarde de lei

8 mai 1972 – Se inaugurează în clădirea fostei Poşte Centrale din Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie. 
Muzeul cuprinde o replică desfăşurată a Columnei lui Traian şi, la subsol, un tezaur cu piese unice din 
metale preţioase, între care celebra „Cloşcă cu puii de aur” şi coroanele regale. În momentul de faţă, din 
păcate, muzeul este închis de mai bine de zece ani, pentru consolidare şi renovare. Sunt accesibile 
publicului doar lapidariul cu Columna lui Traian şi Tezaurul

28 mai 1978 – Se încheie elctrificarea completă a căii ferate Bucureşti-Constanţa

14 mai 1981 – Uniunea Sovietică lansează nava cosmică „Soiuz 40”, cu echipaj mixt, româno- sovietic. 
Locotenentul major Dumitru Prunariu este singurul român care a zburat, cu acest prilej, în spaţiul 
cosmic

26 mai 1984 – Inaugurarea canalului Dunăre-Marea Neagră, în lungime de 64,2 km şi adâncime de 7-7,5 
metri. La data inaugurării era al treilea canal navigabil din lume, după Suez şi Panama. Costurile 
acestui canal nu au fost, până în momentul de faţă, date publicităţii

7mai 1986 – A 31 ediţiei a „Cupei Campionilor Europeni” (Sevilla, Spania) este câştigată de echipa Steaua 
Bucureşti, care învinge formaţia F.C. Barcelona, după prelungiri şi executarea loviturilor de la 11m. cu 
scorul 2-0

25-27 mai 1987 – Vizita la Bucureşti a lui Mihail Gorbaciov. Autorităţile iau măsuri speciale pentru ca în presa 
din R.S.R să nu apară niciun fel de informaţii privind politica de glasnost şi perestroika. Ceauşescu 
pretindea, în acel moment, că la noi reformele se făcuseră în anii 60!

7-9 mai 1999 – Vizita în România a Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea. Este prima vizită a unui papă într-o 
ţară majoritar ortodoxă
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IUNIE

1 iunie 1431 – Domnul Ţării Româneşti Dan al II-lea moare eroic într-o luptă cu turcii

5 iunie 1446 – Dieta de la Rakos îl alege pe Iancu de Hunedoara guvernator general al Ungariei

5 iunie 1456 – „Închinarea de la Vaslui”. Marea Adunare a Moldovei, în prezenţa domnului Petru Aron, 
hotărăşte plata unui tribut către Poarta Otomană de 2.000 de ducaţi veneţieni, ca preţ al păcii

17-18 iunie 1452 – Atacul de noapte al lui Vlad Ţepeş asupra taberei turceşti. Unul dintre cele mai îndrăzneţe 
acte ale domnitorului, imortalizat de Theodor Aman într-un tablou celebru

17 iunie 1473 – Miniaturistul Nicodim termină de scris şi de decorat „Tetraevangheliarul de la Putna”, care 
cuprinde cel mai cunoscut portret al lui Ştefan cel Mare. Domnul poartă mustaţă şi este îmbrăcat cu un 
surtuc din catifea veneţiană, tivit cu blană

11 iunie 1524 – Lupta de la Tărăsăuţi, pe Prut. Şefăniţă Vodă zdrobeşte un corp de oaste otoman ce se 
întorcea de la o incursiune de pradă în Polonia

24 iunie 1711 – Ţarul Petru cel Mare soseşte la Iaşi, unde se întâlneşte cu Dimitrie Cantemir

6-7 iunie 1716 – Domnitorul Ştefan Cantacuzino şi tatăl său stolnicul Constantin sunt executaţi la 
Constantinopol

7 (19) iunie 1821 – Lupta de la Drăgăşani. Trupele eteriste, împreună cu un corp de panduri, sunt masacrate 
de turci. „Batalionul sacru” format din tinerii greci care luptau pentru independenţă moare eroic. 
Alexandru Ipsilanti fuge de pe câmpul de luptă

1 (13) iunie 1830 – Apare la Iaşi, bisăptămânal, gazeta politică şi literară „Albina Românească”

16 (28) iunie 1835 – Se inaugurează la Iaşi „Academia Mihăileană” (după numele domnitorului Mihail Sturdza) 
prima instituţie de învăţământ superior cu profesori români

9 (21) iunie 1848 – Adunarea de la Islaz. Ion Heliade Rădulescu, Ştefan Golescu, Christian Tell prezintă 
proclamaţia revolutionară redactată de Heliade, care cuprinde programul revoluţiei paşoptiste din Ţara 
Românească

11 (23) iunie 1848 – Izbucnirea revoluţiei la Bucureşti. Gheorghe Bibescu semnează Constituţia şi recunoaşte 
guvernul revoluţionar în care Nicolae Bălcescu era secretar de stat pentru afacerile Externe, Nicolae 
Golescu secretar de stat la Interne, Gheorghe Magheru la Finanţe, Ion Heliade Rădulescu la Culte, 
Ştefan Golescu la Justiţie şi C.A Rosetti prefectul poliţiei capitalei

15 (27) iunie 1848 – Cca 30.000 de bucureşteni se adună pe Câmpia Libertăţii de la Filaret, depun jurământul 
pe programul revoluţiei şi aclamă guvernul provizoriu

19 iunie (1 iulie) 1848 – În urma unui complot organizat cu complicitatea coloneilor Odobescu şi Solomon, 
guvernul provizoriu este arestat. În urma unei revolte a populaţiei Bucureştiului, condusă de Ana 
Ipătescu, miniştrii sunt eliberaţi şi cei doi colonei arestaţi

6 (18) iunie 1849 – Trupele ruse, chemate de Curtea de la Viena, pătrund în Transilvania şi Ungaria, pentru 
înnăbuşirea revoluţiei maghiare
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8 (20) iunie 1862 – Primul ministru, Barbu Catargiu este asasinat în trăsură, sub clopotniţa Mitropoliei, după ce 
ieşise de la Adunarea Deputaţilor. Faptaşul (ii) nu au fost nicodată descoperiţi

5 iunie 1865 – Apare la Pesta revista „Familia. Foaie enciclopedică şi beletristică cu ilustraţiuni”, fondată şi 
condusă de Iosif Vulcan

4 (16) iunie 1876 – Se creează la Bucureşti Societatea Naţională de Cruce Roşie

25 iunie (8 iulie) 1905 – Cuirasatul rus Potemkin ancorează în portul Constanţa. Guvernul conservator acordă 
azil politic revoluţionarilor (potemkinişti), cu toate protestele guvernului rus

6 (19) iunie 1906 – Se deschide în parcul din Dealul Filaretului Expoziţia generală română cu scopul de la 
prezenta publicului realizările din cei 40 de ani de domnie a Regelui Carol I. O parte din construcţiile 
ridicate atunci în parc (azi parcul Carol, fost parcul Libertăţii în epoca socialistă) se mai păstrează şi 
astăzi

27 iunie (10 iulie) 1909 – Vizita oficială la Sinaia a prinţului moştenitor al Austro-Ungariei, Franz Ferdinand, 
împreună cu soţia, Sophia, ducesă de Hohenberg. Cei doi au fost asasinaţi în 1914 la Sarajevo

20 iunie (3 iulie) 1913 – Izbucneşte al doilea război balcanic. Bulgaria deschide ostilităţile împotriva 
Muntenegrului, Serbiei şi Greciei. România şi Imperiul Otoman se vor alătura acestora din urmă

15 (28) iunie 1914 – Asasinarea la Sarajevo a arhiducelui Franz Ferdinand, moştenitorul tronului austro-ungar 
şi a soţiei sale. Atentatul a slujit drept pretext pentru declanşarea primului război mondial

10 (23) iunie 1915 – Primul ministru I.I.C. (Ionel) Brătianu respinge propunerea ambasadorului austro-ungar 
de a intra în război de partea Puterilor Centrale, în schimbul retrocedării Bucovinei şi a unor concesii 
minore oferite de guvernul de la Budapesta

28 iunie 1919 – Se semnează la Versailles Tratatul de pace dintre Puterile Aliate şi Germania. În privinţa 
României, Germania este obligată să renunţe la Tratatul de pace separat, încheiat cu ţara noastră în 24 
aprilie-17 mai 1918, înrobitor pentru noi

4 iunie 1920 – Se încheie la Trianon Tratatul de pace între Puterile Aliate şi Asociate şi Ungaria. Este 
recunoscută oficial unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România

24 iunie 1927 – Se înfiinţează la Iaşi, la iniţiativa lui Corneliu Zelea Codreanu şi a altora, organizaţia Legiunea 
Arhanghelului Mihail, care avea să fie nucleul doctrinar şi conducător al viitoarei organizaţii de extremă 
dreaptă Garda de Fier.

8 iunie 1930 – Parlamentul îl proclamă pe prinţul Carol, întors din exil cu câteva zile mai devreme, Rege al 
României sub numele de Carol al II-lea. Regele Mihai, care domnise între 1927-1930 sub un Consiliu 
de Regenţă, devine moştenitorul tronului sub numele de Mare Voievod de Alba Iulia. Actul de la 8 iunie 
1930 a fost numit „Actul Restauraţiei”

8 iunie 1932 – Constituirea Uniunii Agrare (care va deveni din 1936 Partidul Agrar) sub conducerea lui 
Constantin Argetoianu

9 Iunie 1934 – Reluarea relaţiilor diplomatice între România şi U.R.S.S., în urma convorbirilor diplomatice 
dintre miniştrii de externe N. Titulescu şi M. Litvinov. Ambele guverne îşi garantau deplina respectare a 
suveranităţii şi neamestecul în treburile interne

26-28 iunie 1940 – Cedarea Basarabiei şi Bucovinei de nord către Rusia Sovietică, în urma hotărârii din pactul 
Molotov-Ribentropp din 23 august 1939. În urma ultimatumului sovietic au avut loc două Consilii de 
Coroană în care, în final, majoritatea a votat pentru cedare. La al doilea Consiliu, din seara zilei de 27 
iunie, şase persoane, între care Nicolae Iorga, plus Regele Carol al II-lea, au optat pentru rezistenţa 
armată cu orice risc. 20 de mebri ai Consiliului s-au pronunţat însă pentru cedare. Armata şi 
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administraţia română s-au retras precipitat din Basarabia şi Bucovina de nord în 28 iunie – 3 iulie. 
Retragerea a fost însoţită de convoaie de refugiaţi

12 iunie 1941 – Întâlnire Antonescu-Hitler la Munchen. Fuhrerul îi spune generalului că intenţionează să atace 
Uniunea Sovietică, fără a preciza data. Antonescu declară că România va participa la război, pentru a 
recupera teritoriile ocupate de sovietici în iunie 1940

22 iunie 1941 – România intră în război împotriva U.R.S.S, alături de Germania. Antonescu ordonă armatei să 
treacă Prutul şi să elibereze Basarabia şi nordul Bucovinei. Sunt angajate în operaţiunile militare două 
armate. În întreaga ţară au loc ceremonii religioase şi manifestaţii de sprijin, pentru încheierea 
victorioasă a războiului

13-14 iunie 1944 – Începe o serie de consfătuiri secrete privind desprinderea României din alianţa cu al treilea 
Reich şi răsturnarea regimului Antonescu. Participă reprezentanţi ai armatei, palatului regal şi ai P.C.R.

1 iunie 1946 – Execuţia în Valea Piersicilor, lângă închisoarea Jilava, a lui Ion Antonescu, Mihai Antonescu, 
Constantin (Piki) Vasiliu şi Gheorghe Alexianu, condamnaţi în „Procesul Marii Trădări Naţionale”

11 iunie 1948 – Marea Adunare Naţională aprobă „Legea naţionalizării”. Toate întreprinderile, băncile, 
companiile de asigurare, reprezentând 90% din producţia ţării sunt trecute în proprietatea statului. 
Naţionalizarea a fost de fapt o confiscare directă ordonată de puterea politică, fără nicio despăgubire

21-25 iunie 1949 – Procesul partizanilor anticomunişti din munţii Banatului. Cinci sunt condamnaţi la moarte 
prin împuşcare, doi la muncă silnică pe viaţă şi cinci la pedepse variind între 10 şi 20 de ani de muncă 
silnică

18 iunie 1951 – Marea deportare. Sub conducerea Securităţii, la ordinul lui Stalin şi Gheorghe Gheorghiu Dej, 
începe deportarea în Bărăgan, în condiţii inumane a aproape 11.000 de familii din Banat. În 1962 
deportaţii care au supravieţuit au fost lăsaţi să plece, mulţi fiind nevoiţi să-şi reia viaţa de la zero

20 iunie 1954 – Se inaugurează podul peste Dunăre dintre Giurgiu şi Ruse, numit „Podul prieteniei”. Este şi în 
momentul de faţă principalul pod rutier şi de cale ferată care face legătura dintre România şi Bulgaria

18-23 iunie 1956 – Are loc la Bucureşti primul Congres al scriitorilor. Mihai Beniuc prezintă raportul „Literatura 
din R.P.R şi perspectivele ei de dezvoltare”. În luările de cuvânt ale unor scriitori (A.E Baconsky, Titus 
Popovici, Petru Dumitriu, printre alţii) răzbat accente critice împotriva dogmatismului şi realismului 
socialist. Mihail Sadoveanu este ales preşedinte al Uniunii Scriitorilor

Iunie-iulie 1958 – Conform înţelegerii dintre Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Nichita Hrusciov, trupele sovietice 
sunt retrase din România

9-13 iunie 1958 – Plenară a C.C. al P.C.R., la iniţiativa lui Leonte Răutu şi cu sprijinul lui Mihai Beniuc, care ia în 
dezbatere „lupta împotriva ideologiei burgheze”. Sunt criticate aspru manifestările de „apolitism”, 
„negativism”, „neutralism”, „servilism” etc. Se adoptă o hotărâre care cere organizaţiilor de partid să 
lupte împotriva revizionismului şi oricăror forme de influenţă a ideologiei străine

20-25 iunie 1960 – Congresul al III-lea al P.M.R. în noua Sală a palatului din Bucureşti

16 iunie 1964 – Eliberarea din închisori a ultimilor deţinuţi politici (care nu-şi terminaseră pedeapsa), la cererea 
O.N.U. Toţi foştii deţinuţi au rămas cu cazier judiciar şi, cei mai mulţi, au fost în continuare urmăriţi de 
securitate

26-27 iunie 1967 – Plenară a C.C. al P.C.R. care analizează „Cazul Pătrăşcanu” şi abuzurile securităţii din anii 
50. Este condamnat Gheorghe Gheorghiu-Dej ca răspunzător pentru abuzuri, iar Alexandru Drăghici 
este înlăturat din conducerea partidului
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13-16 iunie 1978 – Vizita de stat a lui Nicolae şi a Elenei Ceauşescu în Marea Britanie. Primirea celor doi la 
Londra, de către Regina Elisabeta şi prinţul Philip, cu un fast extrem, a făcut multă vâlvă în epocă. După 
1990 s-a dezvăluit faptul că Ceauşescu ceruse expres această vizită şi primire oficială fastuoasă, ca o 
condiţie a semnării cu British Airways a contractului pentru producerea în România a avioanelor B.A.C. 
1-11

1-2 iunie 1982 – Plenară lărgită a C.C. al P.C.R. Plenara este importantă pentru că marchează subordonarea 
totală de către Nicolae Ceauşescu a tuturor organelor de conducere statutară a partidului şi statului

29 iunie 1984 – Sesiune a Marii Adunări Naţionale care adoptă hotărârea pentru aprobarea Programului de 
alimentaţie ştiinţifică a populaţiei. Era de fapt o formă mascată de a justifica lipsa endemică a 
alimentelor de pe piaţă şi cartelarea produselor de bază

19-20 iunie 1987 – Biserica Sfânta Vineri din Bucureşti este demolată la ordinul lui Nicolae Ceauşescu, pentru 
construirea blocurilor din noul centru civic

13 iunie 1990 – Confruntări violente între demonstranţii din Piaţa Universităţii (prezenţi acolo din luna aprilie) şi 
poliţie, în încercarea de evacuare forţată a pieţei. Sunt operate arestări. Sunt incendiate două autobuze 
şi se aruncă cu cocktailuri Molotov în sediul Poliţiei Capitalei, Ministerului de Interne şi S.R.I. La ora 
18.00 manifestanţii ocupă sediul Televiziunii. În timpul nopţii unităţi militare restabilesc ordinea în oraş

14-15 iunie 1990. Mineriada. – În jurul orei 4 dimineaţa, patru garnituri de tren aduc în Bucureşti cca 10-20.000 
de mineri din Valea Jiului. Ion Iliescu îi întâmpină şi le cere să cureţe Piaţa Universităţii. Înarmaţi cu bâte 
şi lanţuri, minerii lovesc orice „suspect” le iese în cale, devastează Universitatea, Facultatea de 
Arhitectură şi sediile partidelor şi ziarelor de opoziţie. Ion Iliescu îi adună pe mineri la sfârşitul zilei la 
RomExpo şi le mulţumeşte pentru restabilirea ordinei în capitală. Dedesubturile acestui moment 
ruşinos pentru istoria postrevoluţionară a României n-au fost dezvăluite nici până astăzi, după mai bine 
de 30 de ani

21 iunie 1992 – Sfântul Sinod al B.O.R. hotărăşte canonizarea domnitorilor Ştefan cel Mare şi Constantin 
Brâncoveanu

20 iunie 1997 – Inaugurarea în fosta închisoare de la Sighetu Marmaţiei a Memorialului victimelor 
comunismului şi rezistenţei

Surse bibliografice:
• Dinu C. Giurescu, Horia Matei, Nicolae C. Nicolescu, Marcel D. Popa, Gheorghe Rădulescu, Alexandru Stănciulescu, 

Istoria României în date, Editura Enciclopedică, Bucureşti 2003
• Costin Scorpan Istoria României, Enciclopedie, Editura Nemira, Bucureşti, 1997
• Ion Mamina Regalitatea în România, Editura Compania, Bucureşti, 2004
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Prof. univ. Dr. Anca SÎRGHIE

Ţăranii lui Dinu Săraru
și malaxorul comunismului

Prin tradiție, proza rurală ocupă un bogat platou în literatura română, începând de la primul ei roman social 
Ciocoii vechi și noi de Nicolae Filimon, dacă trecem peste alegoria răscoalei țărănești din Istoria ieroglifică a lui 
Dimitrie Cantemir. Deși susținut de mișcarea sămănătoristă și de cea poporanistă la începutul secolului a XX-
lea, curente care nu au dat o creație valoroasă din cauza tezismului lor manifest, eposul rural a avut nevoie de 
borna anului 1920, când romanului Ion de Rebreanu a indicat linia realistă a prozei sociale. În fapt, tot el a 
ilustrat-o în 1932 cu Răscoala, romanul epopeic, care a clasicizat specia.

După al II-lea Război Mondial, proza rurală a luat o anumită configurație tematică, ea fiind deformată, spre a 
se mula pe calapodul ideologiei socialiste. Șablonul proletcultismului prevedea, conform unui rețetar clar 
ticluit, elogierea făuritorului noii societăți, fie muncitor, fie agricultor, dar nu intelectual, a ocupantului sovietic, 
să falsifice realitatea în favoarea partidului unic, să renege batjocoritor trecutul național, să elogieze realizările 
de pe șantierele socialismului românesc. Între scriitorii consacrați, M. Sadoveanu a dat modelul în 1949 cu al 
său Mitrea Cocor, care însă a umbrit întreaga creație glorioasă a autorului.

Procesul de colectivizare a agriculturii în România socialistă, ca temă ce și-a avut anotimpul ei în literatura 
română contemporană, este prezentat de Marin Preda atât în nuvela Desfășurarea (1952) pe calapod 
proletcultist cât și în vol. II al Moromeților, (1967) într-o manieră realist critică. Dinu Săraru, un om politic atât de 
controversat deja în vremea deținerii unor funcții politice în perioada ceaușistă, ca și astăzi, este un prozator al 
lumii țărănești cu certe intuiții. La o nouă lectură a romanului său de debut Niște țărani, (1974) surprinde intuiția 
fină a gândirii oamenilor întruchipați epic, dialogul autentic bazat pe cunoașterea idiolectului țărănesc al satelor 
din Oltenia, unde scriitorul copilărise, și ca modernitatea structurii epice, în care autorul face ingenioase 
încadrări ale nucleelor narative principale, acestea meritând un comentariu distinct. Una dintre cele mai 
veridice evocări a procesului de colectivizare i se datorează ultimului țăran din Slătioara, cum îi place autorului 
să se autointituleze.

Afirmându-se în proza română într-o perioadă de febrile mutații, după ce fuseseră promovați tinerii Titus 
Popovici, Zaharia Stancu, Marin Preda și alți câțiva scriitori de real talent, care depășeau tiparele proletcultiste 
impuse politic, Dinu Săraru încearcă o nouă perspectivare a personajelor sale. Atunci când se atenuase 
dogmatismul realismului socialist, care a compromis producția literară a primilor 10 ani, adică ai „obsedantului 
deceniu”, o ameliorare ca aceea era posibilă. Țăranii lui Săraru au niște ancore în trecutul politic al țării, chiar 
dacă apetitul pentru discuții pe marginea actualității nu mai era posibil, așa ca la sătenii din romanul Moromeții, 
ce i-a fost un benefic model debutantului de atunci. Ceea ce se cere precizat de la bun început este că Marin 
Preda nu a fost copiat epigonic, pentru că tânărul oltean avea suficient har ca să-și creeze propriul său univers, 
uneori pornind de la modele concrete din lumea satului de obârșie. Așa este chiar Năiță Lucean, secondat de 
Pătru cel Scurt. Ei au făcut războiul timp de șapte ani, adică de la un capăt până la celălalt, „ca tot țăranul”, cum 
stă scris în text. Este un plan de manifestare eroică ce lipsește la Ilie Moromete și la consătenii lui.

Din păcate, nici Dinu Săraru nu exploatează suficient dimensiunea eroică din experiența de viață a celor 
câțiva consăteni, care făcuseră războiul. Eposul romanului ar fi primit o altă densitate, contrabalansând faptele 
mărunte pe care se centrează narațiunea în Niște țărani. Romanul acesta nu se încadrează în marea proză 
evenimențială a literaturii române, dar întâmplările narate sunt credibile și au o certă încărcătură dramatică. Ar 
fi fost binevenite, spre exemplu, discuțiile tatălui cu cei 6 feciorași ai săi, total neglijați ca preocupare paternă 
pentru formarea lor și, tocmai de aceea scăpați din cercul familial mult prea repede și ușor în mișcarea 
centripetă a atracției orașului. Merita fructificat motivul decorațiilor primite de Năiță pe front; ele zac ascunse cu 
grijă și practic sunt părăsite pe fund de ladă, alături de baioneta lăsată în vremea războiului, când militarul a 



venit într-o permisie. Atunci el a încredințat-o soției cu rugămintea să le-o arate băieților dacă el ar fi murit pe 
front, ca să știe flăcăiașii că tatăl lor a fost un erou. Dar soarta i-a fost prielnică și soldatul s-a întors cu bine la 
vatră. S-ar putea argumenta că există un gen de decență care-l oprește pe soldatul țăran să se mândrească în 
familie și în sat cu decorațiile primite. Dar Năiță nu era un introvertit și, de aceea, socotim că, în fapt, a lipsit 
imaginația scriitorului care putea să dezvolte această temă, practic abandonată, rămasă fără niciun efect 
psihologic. Există câteva scene de război înserate firav în acțiune. Sătenii au amintiri ale tranșeelor din Banska 
Bistrița, unde au degerat ca și dușmanii lor, germanii. Apoi, ajunși să scoată dintr-o casă incendiată în pusta 
ungară un bătrân neajutorat, acesta nu le prețuiește gestul, ci trage cu pistolul după Năiță, salvatorul său, și 
proliferează înjurături la adresa românilor. Imagini de front veriste, unele chiar cutremurătoare.

Dimensiune axială în roman, judecata țărănească este extinsă spre final și asupra experienței războiului, 
unde Pătru socotește că înfruntarea soldaților cu moartea era în firea lucrurilor. Doar războiul fusese declanșat 
de oameni. În schimb, moartea cailor îi apăruse cu totul nedreaptă, mai ales în măcelul de pe Tisa. O mai 
intuitivă cunoaștere a sufletului țărănesc, trăind într-o comuniune intimă cu natura, nu am întâlnit la scriitorii 
români:”…caii îl îndureraseră și îi îndureraseră pe toți țăranii, căci caii, în conștiința lor, erau neștiutori și 
nevinovați și nu știau să se apere și nu puteau să se apere și nechezaturile lor ca niște strigăte disperate și 
frumusețea corpurilor lor sfârtecate și sărind în aer bucăți șiroind de sânge și capetele lor cu ochii aceia mari și 
umezi de lacrimi și cu o imensă disperare întipărită în ei, toate acestea rămăseseră în mintea lui Pătru ca 
suprema jertfă a acelui moment și mereu spunea el „La Tisa au murit cai mulți.” Cuplul principal format din Năiță 
Lucean și Pătru cel Scurt s-a cimentat tot în anii războiului când ei „văzuseră moartea împreună”, iar acum 
credința lor „îi făcea opaci și chiar refractari la evenimentele politice care se succedau cu o viteză amețitoare.”

După atâtea înfruntări militare pe fronturile Europei, acum, la vreme de pace, pe țărani îi așteaptă o altfel de 
bătălie, căci ceea ce se declanșează în sat este tot un război, însă unul asimetric în plan politic, cu răsfrângeri 
acute în conștiințele protagoniștilor. Ei înfruntă primejdia insurmontabilă a malaxorului comunist. Falsă ori 
adevărată, vestea că Năiță a avut camarad de front pe prim-secretarul de partid de la raion, va intimida pe 
primarul Craia, care-i cerea să ajute la acțiunea de colectivizare a satului Cornu Caprei, din vârful Măgurei, 
cătunul așezat la „mama dracului”. Ideea că politica colectivizării nu ocolea nici măcar satele sărace și cătunele 
de munte, unde cotele stabilite abuziv de funcționarii corupți ai primăriei erau acoperite de țărani adesea cu 
produse cumpărate, corespunde realității timpului, explicând sărăcirea lor ireversibilă. Văduva Veta lui 
Haralambie nu avusese în viața ei un porc, drept care a trebuit să-și vândă o parte din curte ca să cumpere 
unul, iar jalea cu care a dus animalul prin sat a dat oamenilor care o însoțeau din compasiune impresia că 
participau la o veritabilă înmormântare. Este un episod cu valențe cinematografice, exploatat și în filmul 
„Vânătoarea de vulpi”, realizat după romanul lui Dinu Săraru în regia lui Mircea Daneliuc.

Oamenii sunt chestionați de noii oficiali asupra implicării lor politice și-și mărturisesc admirația păstrată față 
de Ion Mihalache din Topoloveni, care i-a convins să intre în Partidul Național Țărănist prin modelul său de 
cinste. Pătru cel Scurt meditează asupra lui Mihalache, cu un reproș direct făcut comuniștilor care l-au ucis pe 
marele om politic român: „dar nici dumnealui n-a avut putere, s-a terminat și cu dumnealui. Sunt bătrân și altă 
politică nu mai fac.” Era exprimată explicit voința de a nu se atașa noii ordini comuniste, cutezanță a opoziției 
implicite, ce nu putea fi ușor tolerată de organele de partid. Pătru rămânea la convingerile lui țărăniste. 
Aparenta apreciere de care se bucura primarul Craina ascunde o ironie caustică, căci omul puterii „abia știa să 
se iscălească, însă nu-l bătea nimeni la politică. Atunci când zicea el Tovarășe, îngheța o adunare întreagă”. 
Melanjul de aparente calități și de defecte este anume construit de autor, ca să treacă de vigilența cenzurii 
politice, mai ales că schema tipologică proletcultistă a activistului de partid idilic se vede că trecuse. Să nu 
uităm că Dinu Săraru într-un dialog cu Adrian Păunescu se arătase impresionat de rolul activistului de partid în 
societatea românească a perioadei ceaușiste. Dimpotrivă, reprezentantul puterii din romanul Niște țărani, 
primarul Craina este portretizat în tușe întunecate, „sfrijit și negru și ținând mereu la gură batista aia mototolită 
cu care își ștergea buzele vinete.” Un chip dezagreabil, ca și funcția pe care o are în sat. În conflictul central al 
romanului, secretarul de partid de la raion, primarul satului și funcționarii executanți, responsabili cu cotele, 
constituie o axă a amenințării perpetue.

Faptul inchizițional al ridicării tuturor armelor deținute de săteni imprimă de la prima pagină o tensiune morală 
permanentizată pe întregul traseu narativ, fiind dus până la nivel de replici aparent independente de tema 
centrală a cărții. Așa este afirmația pe care soția lui Năiță, femeia firavă și micuță, dar cu o gândire pertinentă, i-
o dă lui Pătru cel Scurt: „v-ați întors de pe front și n-a fost mai rău ca acum”. Așadar, în subtext se induce ideea 
că ceea ce trăiau țăranii la început de colectivizare socialistă rivalizează cu anii frontului. Da, era și acesta de 
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acum un front. Prin sat se fac percheziții în căutarea armelor nedeclarate. Devenise un fapt comun imaginea 
Gazului cu care erau ridicați oameni și țăranii care se întorc din oraș, de la anchetele Securității, sunt dați în 
supravegherea Miliției locale. Măsurile luate de autoritățile comuniste sosesc în sat sub forma unor zvonuri.

Frica de cele ce se pun la cale solicită ingeniozitatea oamenilor, care caută o cale de salvare. În romanul lui 
Dinu Săraru înălțarea unor temelii de case, începute cu tenacitate de Năiță, are rațiunea de a fi astfel scoase 
din suprafețele ce urmau să fie predate cooperativei, așadar o formă disperată de rezistență în lupta 
anticomunistă, încă una plauzibilă în plan narativ. Atunci când se află că Năiță ar fi promis la raion primului 
secretar că va construi socialismul în satul lui, oamenii se neliniștesc și îi cer explicații. Socrul lui îl previne 
răspicat că poate să intre în colectiv cu pământurile lui, dar nu și cu ce i-a dat el Giorginei. Subversivitatea lui 
Dinu Săraru se concretizează prin stilul exprimării și chiar prin limbaj gestual. Se simte că scriitorul a învățat 
lecția teatralității de la Marin Preda, dar are inteligența practică de a da cu totul alte semnificații semnelor 
scenice folosite de el în narațiune. Magistrală este în capitolul IV, intitulat Masa, o imagine ce ne amintește de 
cina moromețiană. Numai că în familia cu 6 copii a lui Năiță Lucean nimeni nu începe să mănânce până nu vine 
tatăl, care se conformează tradiției creștine spunând rugăciunea. Lui i se cuvenea, pe lângă mămăligă și 
fasole, să mănânce unicul ou prăjit, pus în mijlocul mesei, moment la care ceilalți erau doar spectatori 
pofticioși: „Oul era pentru el, untura pentru ceilalți, și nimeni nu făcea altceva decât să urmărească hipnotizat 
cum se mânjea cocoloșul de mămăligă din mâna lui Năiță, cu gălbenușul de ou.” Într-o ordine patriarhală bine 
conservată, pater familias nu împarte cu nimeni acest privilegiu, copiii înțelegând că trebuie să-și aștepte 
rândul când vor deveni și ei adulți. În optica scriitorului, nimic din grija protectoare dedicată celor micuți din 
familie nu atinge sufletul de hegemon al tatălui. Autorul pigmentează dialogul personajelor folosind cu simțul 
măsurii idiolectul zonei, recurgând la expresii ca „a se trezi în viul nopții”, „a pune peșchirul jos, pe marginea 
cerdacului”, a cădea „ca bolovanii într-o garniță goală”, formulări care dau viață autentică textului.

Temporal, planurile acțiunii se multiplică alternând unele scene plasate în visul personajelor cu momente la 
fel de îndepărtate de pe front. Structura modernă de puzzle a eposului narativ induce ideea prăbușirii visurilor 
de împlinire economică a sătenilor, care alunecă vizibil spre polul sărăciei. Există în cartea lui Dinu Săraru o 
vânătoare permanentizată a celor puternici împotriva nevoiașilor. Ține de absurd episodul, altfel bine realizat 
de prozator, al procesului intentat țăranului Năiță, care nu a predat la cote către stat, ci și-a ascuns în pod, un 
sac cu porumb, ce-i trebuia ca să întrețină familia cu 6 copii, iar comisia trimisă în control l-a descoperit. Finalul 
inspecției are notă tragi-comică punitivă, cu prăvălirea pe scară a inspectorilor, peste care se năruie obiectul 
delict, sacul cu porumb. O imagine emblematică, ce câștigă în economia romanului o pregnanță sculpturală, 
este cea a familiei Lucean sosind la judecată: „Năiță își făcu loc printre oameni și veni în față, cu căciula de care 
nu se despărțea nici iarna, nici vara- pusă la subțioară și ținută cu cotul mâinii stângi. În urma lui, fuior, cei șase 
copii și muierea cu batic negru și plângând înfundat.” În această scenă-cheie a procesului sunt prezente forțele 
conflictului. Năiță, va fi condamnat la 6 luni de închisoare și i se cer despăgubiri materiale, ce-l vor obliga la 
compromisuri morale în viitorul imediat. Dincolo de verdictul judecătorului, decizia ofițerului de Securitate sună 
astfel: „Faceți cum știți, încheie el, însă noi, și scrise Noi cu N mare, tot îl luăm”. Nu pentru prima dată, acuzatul 
ajunge în pragul disperării și-i cere judecătorului să se ocupe de cei 7 membri ai familiei lui atât timp cât el va sta 
la închisoare o jumătate de an. Pe omul său de încredere îl roagă să elibereze câinele, care nu mai are ce păzi 
într-o gospodărie pustiită. Gospodăria țărănească ajunge pradă unor vânturi potrivnice, care o pustiesc. Este 
agresată însăși demnitatea umană.

Noutatea personajului ce reprezintă la Dinu Săraru țăranul coborând vertiginos spre polul sărăciei lucii este 
ipostazierea disperării, în momente dificile când, neputându-și apăra proprietatea pământului, Năiță regretă că 
nu a fost omorât în război, ca băieții lui să păstreze imaginea unui tată-erou. Ingenios este modul narativ al 
evocării unui asemenea moment-cheie în evoluția conflictului, reconstituit în visul lui Pătru din capitolul al VI-
lea intitulat „Somnul”. Prozatorul refuză cronologia de tip balzacian și izbutește un modern joc al perspectivelor 
sub raport temporal. Fără a fi suficient creionați ca individualități, în afara celor doi protagoniști, țăranii lui Dinu 
Săraru se știu urmașii căpitanilor și ostașilor lui Mihai Viteazul, dar afirmația auctorială, din păcate, nu 
dobândește credibilitate epică, ci rămâne un enunț declarativ. Comunitatea e lipsită de niște lideri care să-i 
orienteze pe consătenii lor. De aceea ei reacționează haotic și ineficient.

În esență, prozatorul creează un portret autentic al psihologiei țărănești în etapa dramatică a trecerii de la 

proprietatea privată de tradiție milenară la cea colectivă proiectată de partidul unic după modelul sovietic. 

Personajul colectiv monolitic în diversitatea sa, una concretizată în nume ca Nicu a lui Nae, Simion Popescu, 

Gheorghe Oțel, Pătru al lui Toma, Veta lui Haralambie, sugerează genealogia socială specifică unei comunități 



rurale autentice. Sătenii împărtășeau o filozofie a prudenței în optimism, care totdeauna în momente de 

entuziasm era taxat de formularea „Să vedem”, ce provine dintr-o tactică a tergiversării calculate. În sărăcia lor 

lucie, ei visează să prospere și faptul că Pătru cel Scurt poate arăta celor ce treceau prin fața casei lui că are 

două oi sau că alt țăran sărac Petre își permisese să-și pună doi dinți de aur îi umple de mândrie, la gândul unei 

prosperități, care în realitate era doar mimată. Ea va rămâne iluzorie. Nicu lui Nae, care căra lemne de furat din 

pădure în plină iarnă, vorbește cu animalele lui de transport, având sentimentul unei comunități de destin: …” 

vai de viața noastră care o trăim noi, că numai bou și țăran să nu fii în țara asta, că nu ne mai deosibește 

nimeni…”

Impresia de autenticitatea vieții țărănești este asigurată prin dozarea iscusită a dramaticului cu hazul. O undă 

de umor străbate episodul dialogat despre săteanul care îmbătându-se la târg, s-a urcat pe o tarabă de unde a 

strigat „Trăiască regele!” Omul arestat a fost sfătuit să strige când se va mai îmbăta pe viitor „Trăiască 

Partidul!”. Așa a fost eliberat. Simpla consemnare a unei asemenea întâmplări cu iz anecdotic poartă în ea o 

anumită subversivitate, atestând faptul că amintirea regelui era încă vie în mințile țăranilor, care se văd obligați 

să înțeleagă schimbarea de macaz politic. Povestit la povarna lui Simion Popescu, unde se fierbea țuica de 

prună, adunând în secret câțiva săteni, episodul înmormântării cantorului din cătunul Sacoț, ține de folclorul 

local prin hazul situației, căci preotul Sofronie, abia pornit în fruntea convoiului mortuar spre cimitir, cere să fie 

lăsat la umbră să se odihnească și doarme dus până la miez de noapte, când nici nu mai vede mortul rămas în 

drum, așa că pleacă spre casă, urmând ca un alt preot să-i isprăvească a doua zi treaba la care se angajase.

Cuprinși sub aceeași cupolă colectivă, cei șase băieți roșcovani și pistruiați cu ochi albaștri ai lui Năiță 

constituie un grup solidar, iar atunci când autorul individualizează pe cel mai mare, pe Gheorghe, la cei 18 ani ai 

lui, flăcăul este prezentat fizic și mental ca tânăr ascultător, robace și taciturn. Părinții nu-i intuiesc revolta de a fi 

pus să „omoare pământul de dimineața până seara” ca să locuiască tocmai el în casa cea nouă din Valea cu 

pietrele, departe de sat. De aceea, mama face un adevărat șoc când băiatul fuge la oraș ca să devină șofer. Un 

alt contur portretistic, cel dedicat lui Vasilică, proiectează obrajii unui „copil îmbătrânit înainte de vreme, și cu 

ochi parcă stinși, fără lumină, spălăciți”, o expresie a suferinței fără speranță. Viitorul satului avea, așadar, 

punțile tăiate.

În discuțiile despre colectivizare, cum este cea de la pomana din capitolul al X-lea al romanului, eveniment pe 

care Pătru cel Scurt îl organizase ca semn al ieșirii lui din sărăcia la care fusese condamnat, se află că mai mulți 

consăteni, între care Gheorghe Oțăt, Petre a lui Toma, erau gata să cedeze comenzii politice. Mai lucid și 

combativ decât toți, Năiță se răstește plin de revoltă, căci la raționamentul practic al lui Gheorghe Oțăt „dacă 

asta e politica, e musai să jucăm și noi.”, replica ia forma unei interogații menite să-l trezească la realitate pe 

contraopinentul său. „– Și tu știi să joci? îl înfruntă negru la față Năiță Lucean.” Masca revoltei omului „negru la 

față” este justificată prin eșafodajul rezistenței lui, care s-ar prăbuși instantaneu. Raționamentul lui Năiță ia o 

formă halucinatorie: „Cu ochii vedea fața de loc din Culmea-Oarbei și vedea cum se topește planul lui de a mai 

ridica acolo o temelie de casă, și locul se pierdea și parcă îl și vedea pe Geanovu măsurând Oarba toată și 

cureaua lui.”

În literatura română contemporană dedicată acestei teme, niciun alt personaj nu-și făcuse un asemenea plan 

personal de apărare a pământurilor lui de tăvălugul colectivizării ca protagonistul romanului Niște țărani. El 

găsește incomplet raționamentul consătenilor lui, care sperau să scape de dări odată cu predarea pământului 

și vitelor de muncă, dar nu credeau că truda cea multă pentru „omorârea pământului” tot lor le revenea. Lider de 

opinie ad-hoc, Năiță nu se ridică, tipologic vorbind, la prestigiul lui Ilie Moromete, care domina cu 

personalitatea sa grupul consătenilor adunați în poiana lui Iocan. De aceea, oricât s-a zbuciumat, el rămâne să 

se alinieze celor care nu i-au urmat raționamentul.

Scriitorul înregistrează seismografic mutațiile produse în mentalul colectiv. Prima reacție a sătenilor 

amenințați de noua politică a comuniștilor proaspăt impuși a fost o „toropeală ca o boală a neputinței și a 

nevredniciei”. Dinu Săraru ia ca termen de comparație tradiția muncii temeinice, ridicate la rang de mit în satul 

românesc milenar, unde viața și activitatea are niște repere cosmice. Acum „oameni cu tragere de inimă și cu 

bucuria lucrului din inima nopții până-n inima nopții se trăseseră într-o stare de așteptare fără motiv și nu-i mai 

vedea nimeni ca mai înainte trecând sub lumina luceafărului la aratul unei fâșteici de pământ și mânând boii în 

gura mare să fie auziți și strigând la poarta câte cuiva care nu se spălase încă pe ochi.” Ca de obicei, luptător 

plin de inițiativă, Năiță se abonează la un ziar și în jurul lui se adună și alți vecini, care vor să descifreze adevărul 

privind bunăstarea țăranilor din satele de la câmpie, cei deja înscriși în colectivă. În viziunea lui Dinu Săraru, 
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instaurarea regimului democrației populare la sate a avut în România un preludiu dramatic, care a acționat ca 

valurile de maree, ce par că se retrag spre a înainta apoi mai năvalnic.

Ca într-un puzzle de tip proustian, se completează povestea personajului principal, pe la mijlocul narațiunii, 

în capitolul IX intitulat Vara, unde cititorul află că Năiță, întorcându-se din război, decide să cumpere pământ, 

„fiindcă erau săraci și pământul era și el sărac și copiii se înnădiseră unul după altul și el crezuse că trebuie să le 

facă la toți un rost și cumpărase vreo două bucăți cu chinuri mari și cu palmele bătucite de nu se mai cunoștea 

podul palmei de ceafa boului.” Autorul găsește o ingenioasă modalitate de portretizare a protagonistului, 

privindu-se într-o oglinjoară înrămată cu scoici în tinerețe și care acum îl pune pe Năiță în fața unui chip care îl 

surprinde nespus, „cu o față de om străin, bătrân rău, și zbârcit și ars de soare, ca și când trecuse printr-un foc. 

Pe obrazul său ras proaspăt se încovrigau zbârciturile venind și din sus și din jos, și el se pipăi speriat de ce 

vedea în oglindă. Nu se recunoștea, parcă îl tăiase cineva mărunt, mărunt pe obraz cu un brici și el nu simțise, 

și tăieturile se uscaseră, și acum nu se mai putea îndrepta nimic.” O asemenea modalitate inedită de 

portretizare îl amintește pe Marin Preda care realizase în volumul I din capodopera sa lui Ilie Moromete un 

contur de portret mai mult moral decât fizic, așa cum acesta fusese surprins în bustul de lut pe care i-l făcuse 

Din Vasilescu, cap păstrat pe polița fierăriei lui Iocan.

Deosebit de Petre al lui Toma, care privește cooperativizarea ca pe un dat al destinului și orice opoziție este 

inutilă, căci „acum este o politică și ăștia nu se lasă ușor…”Năiță încearcă o stare de „nădejde disperată”. 

Incertitudinea lui era provocată de căutarea adevărului, în funcție de care el înțelegea „să nu se mai 

chinuiască, să știe încotro să o poată și el apuca.” Circumspect ca puțini alții în sat, el propune să coboare spre 

câmpie unde satele cooperativizate erau prezentate în ziar ca aranjate și prospere. Năiță dorea să se convingă 

singur, dar ieșirea din cătun i-a fost strict interzisă. Abia în capitolul al XII-lea, deloc întâmplător intitulat 

Vânătoarea, începe campania prin care se duce muncă de lămurire cu fiecare sătean. Țăranilor li se inocula 

ideea că vor începe un nou mod de viață, unul care contrazicea și răsturna „tot ceea ce lor li se păruse până 

atunci de neclintit.” Dramatica mutație, produsă de malaxorul comunist.

În ierarhia tipologică a romanului, un profil inedit pe linia mistificării psihologice este Sandu, băiatul cel vioi și 

îndatoritor al omului Tudorei din Sacoț, copil în care părinții își puseseră speranța că va ajunge departe în viață. 

Da, a ajuns un ofițer de „Secoritate”, cum pronunțau sătenii. Prozatorul are cultura memoriei satului la care se 

raportează augmentativ dialogul lui Năiță și Pătru despre stilul de torturare a țăranilor aplicat în vremea 

colectivizării de către securiști: „Ăștia când te bat au tactica lor. Ca să spui și laptele care l-ai supt – cum zicea 

nemernicul ăla al lui Turbatu – trebuie să te bată cum trebuie. Altfel, după câte bătăi a mâncat Veta lui 

Haralambie de la bietul bărbat-so, când trăia ăsta, ar fi spus amărâta tot satul cu care s-a iubit; așa a murit omul 

împăcat sufletește și ea cântă în strană și spune crezul în mijlocul bisericii de zici că e copil mic și altceva decât 

cu țâța mume-sii nu s-a mai jucat cu nimic în viața ei…Ăștia au știință, domnule; aici au știință, aici sunt învățați 

ai dracului, oricât de proști ar fi ei.” Este o formă umoristic-sarcastică de a supune codului de moralitate al 

satului a două variante de păcătuire, dintre care cel mai grav este pervertirea tânărului sătean, care fără vreun 

scrupul moral, a descins la casa lui Năiță, făcând percheziție acum un an și jumătate, și l-a dus cu Gazul din sat 

la Raion să-l interogheze, amenințând cu violență: „Lasă, cetățene, că la noi spui tot, și laptele pe care l-ai supt 

îl spui.” Înstrăinarea lui Sandu de sat merge atât de departe, încât, metamorfozat în dușman al propriei 

comunități de obârșie, nu se sfiește să prolifereze cuvinte necugetate, specifice vocabularului unui torționar: 

„Vă cunosc eu pe voi, țăranii ăștia, vă știu și măselele din gură”. Autorul pedepsește pervertirea sa gravă sub 

raport moral, căci Năiță îl reîntâlnește pe acest satrap exact în momentul când a fost concediat din Securitate și 

încearcă, dar fără succes, o schimbare la față a sa în relațiile cu sătenii.

Panoplia tipologică a satului se completează. Pentru Petre al lui Toma, care se știe făcând parte din categoria 

țăranilor „cam amărâți pe lumea asta”, colectivizarea apare ca o șansă de ieșire la un liman, drept care el 

formulează un fel de îndemn, căci „ar fi momentul să fim primii care să dăm bună ziua.” Printr-o simbolică 

alăturare, vânătoarea vulpii care produsese mari stricăciuni în gospodăria lui Pătru, coincide cu plecarea prin 

sat a comisiei de colectivizare. Era și aceea o vânătoare care îi produce lui Pătru un frison copleșitor: „– Ăștia 

sunt… oftă el într-un târziu, și pe fruntea lui se ivi o sudoare fierbinte și simți cum nădușește și cum îl scutură 

frigul, ca și când l-ar freca cineva pe șira spinării cu un sloi de gheață.”. Era ca un început de gripă, dar de teama 

comisiei, pe care cei doi țărani prieteni încercau să o evite, așa cum erau plecați la vânătoarea de vulpi fără 

permis, Năiță și Pătru au rămas în frig și „ înghețaseră zdravăn.” Întorși în casa lui Năiță, sunt izbiți de privirea 

Genicăi care spunea „că totul se încheiase și că nu mai aveau ce spera.” Prozatorul înregistrează în câteva 



flashuri disperarea produsă de vestea deposedării țăranilor de pământurile lor. Soția vecinului Dumitru lui 

Dincă, la care se oprise comisia „a ieșit din casă blestemând că ea se omoară”. Cauza oropsirii era hoția 

cultivată de autoritățile socialiste, sub forme diferite, pe care Nicu lui Nae le punctează cu o nedisimulată 

amărăciune: „– Dacă nu sunteți cu cotele, cu ce sunteți, ce mai aveți să ne luați? Îl furase pe Nicu limba lui rea, 

de bețiv amărât.”

Din fauna comunității nu putea să lipsească nici cămătarul, conturat în capitolul intitulat Datoria ca om pe 

care toți îl invidiază și îl urăsc. Mucălău cel Bătrân îl împrumutase cu bani pe Năiță ca să ridice temeliile de 

case, degradate în timp. Restricțiile la care sătenii fuseseră supuși prin interzicerea dreptului de a vinde la 

târgurile de la câmpie mere și țuică ori să facă vreo cărăușie, i-a anulat orice șansă de salvare. Cămătarul îl 

amenință pe datornicul său că îi ia boii. Zbuciumul lui ia formă onirică, visul actualizând o altă piesă a 

puzzlelului narativ, plecarea din cătun a lui Craina care îi explică lui Năiță franc că nu are scăpare „musai să vă 

înscrieți.”

La venirea nașului său, Pătru arată tot mai sfârșit când „pe buzele lui înflori iar zâmbetul acela trist, ca de 

copil”. Portretizarea lui se realizează într-o subtilă cheie simbolică: „Se trăsese la față și se făcuse alb ca varul, 

parcă pierise tot sângele din el și rămăsese numai pielea ca o coală de cerere.” Interesantă rezolvare narativă 

a trecerii lui Pătru în moarte, scrisă credibil, cu fantezie sugestivă pentru o ființă care a trăit cu conștiință 

cosmică, cea a legăturii cu natura de care nu se va despărți nici în moarte. Evenimentul extincției a survenit 

exact când primise comisia pentru colectivizare. De aici, reflexul ironic al comparației cu cererea pe care 

încercaseră oamenii puterii să i-o impună.

Prozatorul izbutește o structură narativă compozită, chiar curajoasă, am putea spune, astfel că vestea morții 

lui Pătru intră până în planul oniric construit de autor. Soția lui Pătru relatează cum a decurs descinderea 

comisiei, care pornind de la sărăcia acestei familii, a argumentat nevoia intrării în colectiv ca șansă de a ajunge 

„în rândul lumii”. Întregul proces de cooperativizare este privit numai din unghiul de vedere al țăranilor, fără a da 

credit adversarilor.

În scurtul capitol final, al XIV-lea din economia epică, intitulat Cântece vechi, Năiță completează cererea de 

înscriere în cooperativa agricole colectivă. Un întreg arsenal de forme ale rezistenței anticomuniste se 

epuizaseră până când, la final, Năiță se vede nevoit să accepte un asemenea pas. În ciuda atâtor strădanii de 

împotrivire, decizia sa pare să-i aducă o ușurare, căci „pe fața lui nerasă și scofâlcită stăruia o liniște nefirească 

și parcă o îndepărtare de tot și de toate.” Argumentarea gestului său este îngăimată cu glas de om plângând: „a 

trecut viața și n-am făcut nimica și am îmbătrânit și mi s-a urât să mai bată Ciclop la ușa mea.” Este momentul 

când țăranul pierde mândria de a fi proprietar, dar fără ca în locul acesteia să se instaleze vreun elan nou, vreo 

perspectivă. Dimpotrivă, abandonarea se dovedește deplină. Libertatea este necesitatea înțeleasă, spun 

filosofii. Demnitatea lui însă pare salvată, ca o ultimă redută pe care o apăra. Momentul coincide simbolic cu 

înmormântarea lui Pătru, socotit a fi cel mai dârz dintre opozanții noului regim politic în satul românesc. Modul 

cum prin moarte, Pătru se identifică nirvanian cu glia și cu tot ce a creat ea mai minunat, poate aminti, finalul 

romanului „Setea” unde Titus Popovici o descrie pe țăranca Ana Moț dându-și duhul pe glia cu care și-a 

îngemănat existența. Noutatea tipologică a romanului constă în complementaritatea celor două caractere ale 

protagoniștilor Năiță și Pătru, una proiectată pe contururile mai fugare ale celorlalți țărani. Protuberanțele sunt 

înghițite de malaxorul politic. De aici și sensul cu forma de articol nehotărât a titlului Niște țărani, desemnând 

prin întreaga demonstrație epică o masă de manevră a viitorului socialist.
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Stejarul

Pe vârf de deal, în largul de zăpadă,
Bătrân stingher, stejarul e de pază,

Sub bolta lui vin corbii de s-aşază
Când umbrele-nserării prind să cadă.
Jur-împrejur e gol, e frig, e groază…

Ş-a lupilor flămândă serenadă,
Din când în când, în noaptea-i dă dovadă

Că-n depărtare ura mai veghează.
El, mut şi blând, stă fără să se-ncline,

Acolo unde-n vifor şi urgie
Blestemul rădăcinilor îl ţine…

Cu împăcare înfruntând povara,
Înfăşurat în vechea lui mândrie,
E neclintit: visează primăvara…

T.R.

Octavian GOGA
01.04.1881 – 07.05.1938
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 Adunate între coperțile unor cărți, sintezele trecutului capătă, pe lângă patina timpului, și acea necesară 
întemeinicire estetică și tensiune ontologică, ce fac operele de evaluare a confraților întru mânuirea cuvântului 
să ajungă la esențele ei ultime.

 „SYNTESIS” *este noua producție literară a poetului, prozatorului, eseistului și istoricului literar Ion Haineș. 
O continuare, spune autorul, a volumului din 2017, catalogat drept „o miniistorie literară” a fenomenului cultural 
iscat de „Grupul literar Catacomba”. Dacă în poezie, critica a recunoscut lipsa modelelor, viersul derulându-se 
ca o aventură ce pendulează între real și imaginar, romanele, în special, au adus o vagă asemănare cu 
cadența impusă literelor de Ken Kesey (Zbor deasupra unui cuib de cuci). Au fost – după părerea noastră – 
doar licențe critice, pentru că domnul Prof. Univ. Dr. Ion Haineș nu seamănă, nici în această privință cu nimeni. 
Asta, dacă excludem liniile pe care le-au impus marea literatură a lumii: tangajul spiritului între grotesc și 
sublim, apetit pentru Dionysos și Faust, impregnând decorul cu disperarea lui Goliat și avatarurile lui Ulyse. 
Plăcerea cuvântului scris ne relevă un om de cultură, care în plină cibernetică mimează îndeletnicirea 
romantică, redecorând mereu peisajul impecabil și regal al foamei noastre de armonie. Texte mai vechi și mai 
noi, cronici și eseuri risipite cu generozitatea anilor care au trecut, dar și inedite – totul se constituie într-o 
dorință de marcare a momentului ca sărbătoare a cuvântului etern și bine temperat.

 Prima parte a cărții – Pagini de istorie literară – este dominată de o superbă sinteză a simbolismului 
românesc. Autorul întreprinde o lectură analitică a constelațiilor poetice, reușind să devualeze atât originile 
unor gânditori ce și-au depășit condiția și secolul, cât și potența acestora de a sonda lumea mistică a ideilor pe 
care le-au avansat. Vedem aici accente din opera unor oameni-înaintași precum Theophile Gautier, 
Baudelaire sau Edmond Spencer, cei care prin lucrările lor au influențat întreaga pleiadă a simboliștilor 
evropeni. Textul doctoral cochetează și cu acei necunoscuți precursori de la „Școala nopții”, întemeietori ai 
melancolismului, singurătății, înserării și ocultismul simboliștilor. Partea a doua se ocupă de marea și perpetua 
noastră foame de cunoaștere. Un controversat și poate prea mult cercetat fenomen își găsește un loc distinct 
reconsiderarea poeziei filosofice, cu analiză expresă asupra Timpului. Frumosul în sens plotinian, emergența 
hermeneutică și sublimul arhetipal al lumii sânt analizate dintr-o perspectivă nouă în secvențele rezervate lui 
Daniel Anghel, Ion Minulescu, George Bacovia sau Ioan Alexandru. „Timpul ca amintire, trecutul ca timp 
individual și timpul istoric” căpătând valențele propensiunilor esoterice. Alături de Ioan Alezandru, și râvna 
autorului de față a fost de a muta în cuvânt ceea ce pânza, lemnul păstrează pentru o vreme ca să nu i se piardă 
urma, să păstrăm ca pe lumina ochilor moștenirea. (Imnele Maramureșului). Pe când „timpul ca metafora 
morții” își regăsește valoarea estetică și, deopotrivă, artistică în scrierile lui Tudor Arghezi sau Lucian Blaga, 
rămânând ca metafora timpului eternității să răzbată din poezia lui Philippide. O repede privire asupra 
capitolului al III-lea ne dezvăluie „cronici și eseuri” despre autori consacrați și demni de atenția unei viitoare 

înserări în istoria literaturii române: Marin Constantin, Ioana 
Greceanu, Dana Opriță, Constantin Pădureanu, Florentin 
Popescu, Traian Socea ș.a.

Mereu în pas cu vremurile, eseurile despre comunicare și 
mass-media (IV) vin să completeze o... syntheză a dragului de 
cuvânt scris al profesorului, ce a modelat generații de studenți, 
neuitând că drumul spre sine trece prin marea bibliotecă a lumii.

 Cele 375 de pagini dense din „Synthesis” se constituie într-o 
unitară privire asupra unor fractalii ale nesfârșitelor spații de 
speculație eseistică, în care profesorul Haineș face ordine și 
disciplinează tendințele.

*Ion Haineș – Syntesis, Editura Rowex Coms, București, 2021

Ion HAINEªsau plăcerea 
cuvântului bine scris

Radu VIDA



Ce vis ciudat avui, dar visuri

Sunt ale somnului făpturi:

A nopții minte le scornește,

Le spun a nopții negre guri.

Pluteam pe-un râu. Sclipiri bolnave

Fantastic trec din val în val,

În urmă-mi noaptea de dumbrave,

Nainte-mi domul cel regal.

Căci pe o insulă în farmec

Se nalță negre, sfinte bolți,

Și luna murii lungi albește,

Cu umbră împle orice colț.

Mă urc pe scări, intru-nlăuntru,

Tăcere-adâncă l-al meu pas.

Prin întuneric văd înalte

Chipuri de sfinți p-iconostas.

Sub bolta mare doar străluce

Un singur sâmbure de foc;

În dreptul lui s-arat-o cruce

Și-ntunecime-n orice loc.

Acum de sus din cor apasă

Un cântec trist pe murii reci

Ca o cerșire tânguioasă

Pentru repaosul de veci.

Prin tristul zgomot se arată,

Încet, sub văl, un chip ca-n somn,

Cu o făclie-n mâna-i slabă

În albă mantie de domn.

Și ochii mei în cap îngheață

Și spaima-mi sacă glasul meu.

Eu îi rup vălul de pe față…

Tresar încremenesc sunt eu.

(… … … )

De-atunci, ca-n somn eu îmblu ziua

Și uit ce spun adeseori;

Șoptesc cuvinte nențelese

Și parc-aștept ceva să mor? M
ih

ai
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Acasă
nu-i nimeni

Passionaria STOICESCU

Maia nu-şi mai amintea cine venise la căpătâiul lui Ştefan, la ei, acasă, la oraş. Pe masa improvizată 
drept catafalc, pe singura masă din casă, pe care scriseseră, mâncaseră, ospătaseră altă dată 
musafirii, zăcea un bărbat inert, care fusese soţul ei. N-avea nimic din trăsăturile lui adevărate de pe 
vremea când era viu. Îmbălsămătorul îi fardase obrajii, cutele de durere de pe frunte şi de la gură îi 
dispăruseră, iar faptul că avea ochii închişi, minunaţii lui ochi albaştri verzui, îl făceau să semene cu o 
copie nereuşită a adevăratului Ştefan. Culmea, a doua zi, în casa de la ţară, fiindcă asta fusese 
dorinţa lui fierbinte, să fie înmormântat în pământul ălor lui, iar era altcineva, căci nu mai purta 
costumul cel nou şi elegant în care Maia se chinuise plângând să-l îmbrace. Avea un aer de ţăran 
împăcat cu ogorul lui, care-i dăduse o recoltă bună. 

Zăcea pe canapeaua din camera de la faţă, pe un cearşaf alb, pătat cu sânge, pentru că îl 
schimbaseră, îl chinuiseră să redevină al lor, îmbrăcându-l cu o cămaşă simplă, închisă pe gât, şi cu 
un pantalon de pânză, croite special pentru înmormântare, punându-i o bantă albă împrejurul capului 
şi nişte cipicei de pânză în picioare. Nevastă-sa îl privea uimită nu ca pe cel ce fusese soţul ei, ci, aşa, 
ca pe un străin şi abia acum se dumirea: în el vieţuiseră clar un intelectual, un individ care luptase cu 
sine să se cizeleze, dar şi un om simplu. Aici, în casa de la ţară, unde un mătăhălos nebărbierit şi 
mirosind a băutură îi citea nişte psalmi la cap, zăcea „ţăranul” Ştefan.

Maia era cu adevărat drogată, şi de durere, şi de nesomn, şi de toate hapurile luate să înceteze cu 
plânsul şi disperarea. Dintr-o dată, casa aceea îi deveni chiar străină, prin ea se perindau toţi, nici un 
lucru aranjat de mâna ei altădată, nu mai era acum la locul lui. Fel de fel de femei pe care nu le mai 
văzuse până atunci, răsăreau ca din pământ şi plângeau, făceau mătănii la picioarele mortului, 
încercau să o mângâie în felul lor, dar la urmă o întrebau invariabil:

– Şi cu căsuţa asta ce o să se aleagă?
N-avea putere să mai vorbească, arăta cu capul spre fiu-său, care venise sărmanul de peste mări şi 

ţări să-l mai vadă o dată, să-l găsească încă viu pe taică-său, apoi plecase, fiindcă i se terminase 
concediul luat şi aşa forţat, şi iar venise, să-l ducă pe ultimul drum. Dar satul îl văzuse pe urmaşul lui 
Ştefan de prea puţine ori, ca să creadă că el se va statornici aici, măcar pentru o vreme, să stea printre 
ei, cu ei, să fie unul de-al lor.

La cimitir, doar rudele pe linie bărbătească, veri, nepoţi, îi săpară mortului groapa, într-un pământ 
galben, înmuiat de ploaie.Totul era mohorât, înnorat, clisos, de parcă bietului Ştefan îi păruse rău de 
tot ce lăsase pe lumea aceasta. Dar chiar când să-l coboare în mormânt, o rază de soare cu dinţi 
sparse zarea aceea cenuşie de februarie şi lumină o clipă satul şi cimitirul. Şi era semn că el îşi găsise 
liniştea în pământul său natal. Primise iertarea ţărânii de care se despărţise, plecând de copil, la oraş.

Maia reveni la patruzeci de zile, după obiceiul locului. Să-i facă pomană şi să primenească acea 
casă în care fuseseră întipărite în aer şi în lucruri însemnele morţii. Locuinţa trebuia aşadar zugrăvită, 
spălată şi curăţată, iar toate ale mortului, date de pomană. Florica, nepoată-sa, adună iute un conclav 
de muieri din care nu lipseau Victoria, fina lui Ştefan, Ana, nevasta lui Mitrea, cel care avea grijă de 
casă, şi două femei bune de muncă, tocmite cu ziua. Încă nu se apucaseră de treabă, când apăru ca 
din senin, Marghioala, vecina lor pe care Ştefan, nu se ştie din ce motive, nu o plăcuse deloc. Ţinea în 
mâini un buchet de imortele şi călca apăsat cu cele o sută de kile ale ei. 

(continuare din numărul anterior)
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– Bine aţi venit acasă, doamnă Maia! Am o surpriză pentru dumneavoastră! Şi-i puse în braţe 

buchetul acela fragil, ale cărui flori uscate îi zgâriară obrazul. Arătaţi bine… nu ca o văduvă! îi preţălui 
ea chipul, privind-o prefirat. Şi bluza asta neagră vă face ţâţele frumoase! Şi o pipăi cu neruşinare pe 
sâni. Apoi dându-şi seama că înfăptuise un gest necugetat, îi zise în grabă:

– Să mă iertaţi, dar bucuria mea e atât de mare că respectaţi obiceiurile de pe aici, de la noi! Că la 
oraş e altfel…

– Bine v-am găsit, răspunse Maia uşor încurcată de familiaritatea cu care era tratată. A fost soţul 
meu şi asta a fost dorinţa lui. Să fie înmormântat aici, în pământul lui. Cum să nu-i respect voia?

– Bine aţi făcut, dar acuma gata… Morţii cu morţii, viii cu viii, cum se spune…Nu vreţi să ştiţi ce 
surpriză v-am pregătit?

– Da, desigur, iertaţi-mă, se scuză Maia. Despre ce surpriză e vorba?
– Dar să nu râdeţi…V-am găsit… ăăă… cum se zice, un gagiu…Că aşa o femeie ca dumneata nu-i 

bine să stea singurică acolo, la oraş…şi făcu cu ochiul spre Victoria şi Ana, vecinele ei.
– Asta nici în glumă nu vă permit să spuneţi, doamna Marghioala, zise Maia vădit jignită de tonul şi 

vorbele vecinei. Eu am venit aici să-i fac pomenirea cuvenită răposatului meu soţ! Aşa că…încetaţi cu 
glumele astea fără sens. Şi îi întoarse spatele vrând să intre în casă. Numai că vânjoasa Marghioala o 
apucă de umeri şi o întoarse forţat spre ea.

– N-am vrut să vă supăr!… Asta nu-i o glumă ce v-am spus, ci un lucru foarte serios. Le-am cerut 
părerea şi Victoriei şi nevestei lui Mitrea.

– Dar cum vă permiteţi? se supără de-a binelea Maia, privindu-le imputator pe toate trei. Numai că 
femeile zâmbeau cu subînţeles, fără să se sinchisească de furia ei. Atunci Marghioala continuă 
triumfător:

– Eu… sunt gagiul! Adică eu, vara o să-ţi cresc dumitale un porculeţ şi nişte puişori şi iarna, când o fi 
zăpada mare şi ger, o să vin la oraş, la dumneata, să stăm împreună, să nu mai fii singură şi necăjită… 
Că femeia fără bărbat, mare nenorocire înseamnă!

În clipa aceea, Maia privi cu silă mâinile Marghioalei care o pipăiseră mai devreme şi revăzu în gând 
păianjenii cu picioare lungi de la closet. Deci de acum încolo, rudele şi vecinele ei din casa de la ţară îi 
rostuiau viaţa. În numele celui dispărut, care fusese de-al lor.

Maia îşi înţepeni privirea, ca să nu-şi trădeze furia şi repulsia şi le zise moale şi spelb:
– Vă mulţumesc, pentru că vă gândiţi la mine… Dar am putere să hotărasc şi singură ce să fac de-

aici înainte! Apoi adresându-se numai Marghioalei: Nici cu soţul meu, Dumnezeu să-l ierte, nu 
stăteam în acelaşi pat şi-n aceeaşi cameră! Aveam spaţiul nostru fiecare şi nu ne tulburam unul pe 
altul! Scriam şi citeam fiecare, noaptea, în camera lui, şi sforăiam fiecare în patul lui! E clar? Şi apoi 
am de gând să vând casa de la oraş, care acum a devenit pentru mine prea mare şi prea plină de 
amintiri care mă dor… Voi cumpăra o garsonieră în care voi sta singură, fără altcineva… Şi ca să nu 
mai continuăm pe tema asta: nu mă interesează nici un porcuşor, fiindcă e plin de colesterol, iar pui se 
găsesc oricâţi în piaţă!

– Ei, dar nu ce trebuie… Cum se cheamă asta? „Icologic”… crescuţi cu grăunţe adevărate şi iarbă 
ca la noi… mai încercă o stratagemă de înduplecare Marghioala.

– Să ştii că vorba asta cu statul iarna la oraş, zise Ana băgându-se în discuţie, noi am gândit-o, toate 
trei. Singurică pe lume nu e bine, aşa credem noi ca femei de la ţară, fără carte, nu ca dumneata…Să 
ne ierţi pentru asta…Apoi dintr-o dată interesată: Dar cu căsuţa asta frumoasă care aţi făcut-o aici, ce-
o să se întâmple? O s-o ţii în continuare? Ai să-l mai plăteşti pe Mitrea al meu ca să aibă grijă de ea?

– O, lua-le-ar naiba de case! Ce treabă aveţi voi cu ele? Şi de aia de la oraş, şi de asta din sat? se 
supără Maia de-a binelea. N-aveţi casele voastre? Şi ale copiilor voştri plecaţi la muncă în 
străinătate?… Păi, dacă tot vorbim de case, să ştiţi că o să vreau aşa: aici, unde nu mai e Ştefan, pe 
care l-aţi sucit cum aţi vrut pe degete, closetul să fie încuiat de-acum! Cheia o voi lua eu, fiindcă nu-mi 
place cum se păstrează curăţenia acolo, iar la baie n-are ce căuta laviţa aceea scârboasă, pe care nu 
ştiu cine stă, dar a stricat deja robinetul de la duş! Eu, pe scândurile alea, nu mă voi aşeza în veci! 
Mitrea! strigă ea cu voce tare şi roşie la faţă. Până deseară să găseşti pe cineva care să scoată laviţa 
din baie! Nu-mi foloseşte la nimic şi mai ocupă şi spaţiu degeaba, că mă lovesc de ea când fac duş!

– Maia, zise Mitrea ca ieşit din pământ, dacă Ştefan trăia, el lăsa laviţa la locul ei! Nu se poate scoate 
de acolo! Scheletul ei de fier forjat a fost sudat acolo, pe loc, şi meşterul care l-a făcut, a plecat la 
muncă, în Italia…O, Doamne! mai zise el făcându-şi cruce. Ce baie poate fi aceea fără laviţă unde să 



stai şi să te baţi cu măturici de stejar? Aşa sunt casele la noi şi nu trebuie să le strici rostul…Poate scoţi 
duşul, că pe aici ăsta nu se foloseşte…

– Eu ştiu mai bine ce o să folosesc şi ce nu! Gata cu atâta discuţie de pomană! strigă Maia cu ochii în 
flăcări şi obrajii ca para focului. Aici eu sunt de-acum stăpâna şi tot eu voi hotărî ce trebuie să dispară 
şi ce trebuie să rămână! Aveţi băile voastre şi vă rog să vă pese de ele…

Se lăsă o linişte urâtă, prevestitoare de nimic bun. Întoarsă de acasă, unde fusese să ia var, 
descălecând de pe o bicicletă ruginită, Florica, auzind sfârşitul discuţiei, o chemă deoparte pe Maia.

– Ascultă, nu aşa trebuie să strigi la Mitrea. Cine o să mai vadă de casă dacă pleci la oraş? spuse ea 
şi-şi prefiră privirea dojenitoare prin ochii ei vulpeşti. Ai să vezi acum, cum o să-l plăteşti mai mult, 
dacă ai strigat la el…Şi n-o mai fă atâta pe stăpâna, câtă vreme nu stai aici…

– Dar înţelegeţi-mă şi pe mine! Sunt terminată de oboseală, de bani daţi peste tot şi de atâta grijă 
pentru casa asta, de care bietul Ştefan n-a avut norocul să se bucure!

Apoi auzind ca un ecou rămas în urechi ultimele vorbe ale Floricăi, zise:
– În sfârşit, cred că ai dreptate… şi vocea îi deveni deja mai îmblânzită puţin. Mitrea, scuză-mă că 

am strigat la tine, dar te rog, când vei putea, scoate laviţa aia! Luaţi-o voi, faceţi ce vreţi cu ea, mie nu-
mi trebuie! Şi o să vă dau tot vouă lucrurile lui Ştefan! 

Deşi ploua mărunt, scoaseră în curte mobile şi baloturi. Făcură un foc în poarta grădinii şi într-un 
cazan imens puseră la fiert apa pentru încropit la spălat. Deodată, Florica apăru din magazia de 
lemne cu ceva alb-cenuşiu în braţe.

– Tu ai văzut asta? o întrebă ea pe Maia, care tocmai se îndrepta spre cazanul cu apă fiartă, să pună 
în el detergent.

– Ce să văd? se miră femeia, neştiind cu adevărat ce ţinea nepoată-sa în braţe.
– L-am găsit sub lemne, în magazie…Şi desfăşură sub ochii speriaţi ai Maiei un cearşaf învârstat cu 

mici pete de sânge maroniu. Ăsta-i cearşaful pe care unchiul Ştefan a stat până să-l înmormântăm… 
Deşi s-ar fi zis că nimeni nu auzise această mărturisire, toate femeile casei apărură ca din senin şi o 

înconjurară pe Florica.
– Măiculiţă, Doamne, se văicăreau ele speriate, şi nu mai pridideau să facă semnul crucii.
Neîncrezătoare, Maia luă cârpa aceea jalnică din mâna Floricăi şi o desfăşură în văzul tuturor. 

Femeile fugiră îngrozite în casă. Petele de sânge erau mai proeminente pe mijloc, acolo unde Ştefan, 
îmbălsămat fiind, dezbrăcat de costumul de oraş şi îmbrăcat în cel de ţară, cum cerea obiceiul locului, 
lăsase ca nişte amprente de neşters, un fel de semnătură a lui, de jertfă.

Îmbrăţişă fără silă sau spaimă cearşaful ca pe un semn venit dinspre moarte. Dar brusc îl lăsă din 
braţe. Nu-şi aducea deloc aminte cum fusese mortul scos din casă, dar firesc ar fi fost să fie pus în 
sicriu cu tot ce avusese pe el şi sub el. Da, da! Pernuţa de sub cap, era chiar pernuţa pe care ea, 
cândva cususe un ursuleţ şi care lui îi era atât de dragă… O cuprinse întâi un fior ciudat, apoi simţi că o 
lasă puterile. Cum ajunsese cearşaful acela în magazia de lemne, şi, mai ales, de ce nu-l văzuse 
nimeni până atunci, fiindcă de când venise să facă pomenirea, ea şi Mitrea tot intraseră şi ieşiseră din 
magazie? În afară de câteva şiruri de lemne lipsă, care o speriaseră că nu o să-i ajungă de foc, pentru 
gătit şi spălat pe perioada şederii, altceva nu observase.

Mitrea, care nu fusese impresionat cine ştie ce de apariţia cearşafului, scuipă cu ciudă într-o parte şi 
i-l zmulse Maiei din mâini:

– Ptiu, drăcia dracului! Asta numai femeile nebune, care fac farmece a putut să o 
născocească…Dă-mi-l! Îl îngrop imediat în grădină, la rădăcina smochinului! Nuiaua de smochin e 
bună de gonit făcătura!

Din clipa aceea, discuţiile despre ce se va alege cu casa încetară. Femeile începură să povestească 
pe şoptite întâmplări cu vrăjitoare, solomoniţe, cum le ziceau ele, să-şi amintească de mama Floricăi, 
care, prin farmece doar de ea ştiute, îşi „legase” chiar propriul bărbat, pe fratele lui Ştefan, ca să aibă o 
scuză pentru matrpazlâcurile ei. Toate o bănuiau acum pe Florica şi puneau mâna în foc pentru 
farmecele făcute de ea cu acel cearşaf. Pe rând, încercară să o sfătuiască pe Maia, pentru o sfeştanie 
a casei, după toată curăţenia şi zugrăveala din ea.

Când totul fu gata, Mitrea îngropă în văzul tuturor, în grădină, cearşaful cu pricina, apoi înfipse în 
locul acela, la rădăcina smochinului, un ţăruş de lemn. Şi, ca şi când merita o recompensă pentru 
asta, îi ceru Maiei să lase la locul ei laviţa din baie. Ea nu mai strigă, nu mai zise nimic.Îl învoi pe Mitrea 
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să plece la via lui, la săpat. Apoi intră în magazia unde Ştefan îşi rânduise sculele de tâmplărit. Luă un 
bonfaier din sculele încă rămase la locul lor, îşi înfăşură pamele cu o cârpă şi în două ceasuri mântui 
nevinovatele picioare ale laviţei din baie.

– Văleu, măiculiţă, zise Ana, soţia lui Mitrea, care venise să-i aducă Maiei ultimele facturi la plata 
luminii. Da' căpoasă femeie trebuie să fii dumneata…Da' poate aşa e mai bine…Nu ca noi, care ce 
spune bărbatul, aia facem…Că altfel ne bate, de ne sună apa-n cap!

– Dar eu nu mai am bărbat, răspunse cu năduf Maia.
Mitrea văzu scheletul de metal şi scândurile laviţei scoase în poarta grădinii, pe seară, când se 

întoarse de la vie. Nu rosti un cuvânt. Dar la plecare, după ce o ajută pe Maia să urce bagajele în 
maşina lui Mielu, o luă deoparte şi îi spuse râcâind pământul cu vârful ghetelor care altădată fuseseră 
ale lui Ştefan:

– Uite ce e…şi-şi feri privirea ca niciodată de ochii ei. Acum, că Ştefan nu mai e şi toate s-au scumpit, 
dacă vrei să îngrijesc tot eu de casă, îmi mai dai nişte bani…Altfel caută pe altcineva şi stricăm 
învoiala…

– Stai liniştit, n-o s-o stricăm, răspunse ea calm şi amintindu-şi de vorbele Floricăi. Îţi voi trimite banii 
prin poştă…Aşa cât ceri acum… Rămâneţi cu bine! Şi ridică încet geamul portierei.

Când maşina ieşi din sat, Mielu se trezi şi el să spună:
– Aoleu! Ce te aşteaptă… Casa fără stăpân, ca muierea fără bărbat! Toţi vor da iama, măcar aşa, să 

încerce…
– Şi tu, Mielule? întrebă Maia simţindu-se trădată şi cu adevărat singură. Ce-ai vrut să zici cu asta?
– Adică, schimbă el uşor vorba, l-ai iubit , nu l-ai iubit pe unchiu' Ştefan, te-ai botezat, nu te-ai botezat 

la noi, nu eşti de-a noastră, ce mai! Ai noroc că eu ţin la dumneata!

În primăvară îngheţă hidroforul care nu fusese golit de apă şi inundă bucătăria. Când o sunară să-i 
spună nenorocirea, Maia îi rugă pe Victoria şi pe Mitrea să facă ceva, să nu putrezească duşumelele, 
şi aşa roase de ani şi mâncate de şoareci. Apoi, după o lună, o sunară iar să-i dea de veste despre 
dispariţia din grădină a furtunului de treizeci de metri, pe care Ştefan îl cumpărase de la ruşi, dintr-o 
excursie. Şi tot atunci află şi de dispariţia pompei, cu care scoteau apă din bazinul cel mare, a scării 
făcute de Ştefan, care-l ajutase să cureţe pomii şi să lege via, a mesei pentru curăţat peşte, din 
grădină…

Maia reuşi să vină la ţară abia după Paşti, când obiceiul cerea să îngrijească mormântul, altminteri 
plin de buruieni, fiindcă acolo nimeni nu se ocupa de locurile de veci şi nici nu rezista ceva plantat, din 
cauza solului argilos. Doar pir şi stânjenei, albaştri şi mov, sălbatici şi răsăriţi aiurea luminau o vreme 
cimitirul.

Deşi nimeni nu locuise în casa de la ţară peste iarnă, lemnele rămase în magazie se împuţinaseră 
de tot, bucătăria se umpluse de mucegai, iar din instalaţia de duş de la baie rămăsese doar o ţeavă 
jalnică.

Cheltui o groază de bani. Chemă un instalator, care o zi venea, alta nu, pentru piesele de schimb de 
la duş, îi cântă, îi povesti ce iubite faine avusese el în tinereţe şi, după ce se lăudă că i-a luat mult mai 
puţini bani decât făcea lucrarea pentru care îl solicitase, îi declară netam-nesam că o plăcea nu de 
ieri, de azi, ci ehei, de când trăia Ştefan… Cum de nu înţelesese ea oful lui?

Se spălă şi spălă chinuită vasele şi rufele în lighean, plăti un om să-i văruiască pomii şi zidul de la 
stradă, rămase fără butelie şi împrumută una de la fina Victoria, dădu bani pe otravă şi capcane 
pentru şoareci, frecă pereţii cu o soluţie antimucegai, care-i arse mâinile, plăti slujbe şi panafide 
pentru bărbatu-său, cum o sfătuise Ecaterina.

Cumpără şi peşte de la unul de-i ziceau Tanu Jidanu şi nu avu putere să se certe cu el. O înşelase şi 
la cântar şi-i ceruse şi cu douăzeci de lei mai mult decât preţul cu care vindea peştele celorlalţi.

– Ascultă, domnule, îi spusese Maia politicos. Înaintea mea ai dat crăpcenii mai ieftin. Mie de ce-mi 
ceri mai mult?

– Aia errrha neam cu mine, răspunsese el rârâit şi sincer. Dumneavoastrrrhă sunteţi strrrhăina, nu 
de-aici din sat!

Ziua o suporta mai uşor, dar noaptea lăsa luminile aprinse pe toată veranda şi asculta sfârşită de 
somn, dar fără să poată închide ochii, ori lătrăturile câinilor, ori urletele chefliilor de pe uliţă. Luase cu 
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ea un spray cu piper, vezi, Doamne, dacă cineva o atacă, să-i pulverizeze ăluia porcăria aia în ochi. 
Avea şi un telefon mobil cu ea, care n-o ajuta mai deloc. Suna la Victoria, care avea casa peste drum, 
sau la Mitrea, care stătea la o casă diferenţă de a ei, pe aceeaşi parte a uliţei şi i se afişa un anunţ 
stupid, cum că numărul solicitat nu era în aria de acoperire sau cam aşa ceva. Ştefan o privea 
impasibil din tablourile de pe pereţi şi nu-i era de nici un folos. Parcă îi spunea sfidător: „Descurcă-te!” 
„Dar eu n-am vrut casa asa!” îi răspundea ea în gând. Plângea, se spăla pe ochi cu apa din bazin, 
asculta chiţăitul şi zdupăiala şoarecilor din pod şi aştepta încordată să bată odată clopotul de utrenie. 
Poate gândul că biserica era la capătul grădinii ei şi că mai toate babele satului se aflau atunci pe 
drum, către slujbă, deci pe undeva pe aproape de ea, o liniştea şi reuşea să doarmă câteva ceasuri. O 
scula Victoria, cu bubuituri în geamul verandei.

Într-o noapte ceţoasă şi fără lună, după ce închisese televizorul, auzi o bufnitură în geamul dinspre 
bucătăria de vară. Se ridică în capul oaselor şi aprinse veioza. Parcă nici câinii nu mai lătrau. Îşi auzea 
respiraţia sacadată, ca de om speriat. Apoi bufnitura se repetă, de data asta chiar la ferestra camerei 
ei. Aprinse luminile de pe verandă, dar toate geamurile erau acoperite cu draperii şi afară nu se vedea.

– Cine-i?… E cineva? Şi propria ei voce sunase ca în coşmaruri, ca atunci când vrei să strigi, şi nu se 
aude, deşi glasul şi firul lui parcă dor răzuind ciudat laringele. Dar nu răspunse nimeni şi câteva clipe 
fu o linişte apăsătoare. Apoi brusc cineva începu să apese clanţele uşilor de la verandă. Întâi pe cea 
dinspre camera de la uliţă, apoi pe cea dinspre dormitor. Era clar că acel cineva vroia să intre peste 
ea. Mâinile îi tremurau atât de rău, că nu reuşea să facă numărul de telefon al Victoriei. Dar, vai! 
Telefonul ei era închis. Reuşi să formeze numărul lui Mitrea. Cine ştie cât băuse el în seara aia, că 
mobilul suna în prostie şi nimeni nu răspundea. Se baricadă în dormitor. Se închipui torturată, 
batjocorită. Pentru ce? Bani nu avea, chiar îi cheltuise pe toţi, lucrurile din preajma ei erau nişte 
amărâte de mobile…

Strânse cu înfrigurare în mână sprayul cu piper. Atunci îşi dădu seama că degetele îi tremură 
îngrozitor şi dacă mai stă mult în tensiunea asta, poate să facă un infarct sau să se autochiorască! În 
disperare mai încercă un număr pe mobil: al lui Vasile, ruda lui Ştefan, la care trăseseră de atâtea ori, 
până să cumpere casa. Şi minune, el răspunse.

– Vasile, urlă Maia în telefon. E cineva la mine la uşă! Vino, că mă omoară aici!
Deşi era cu mult peste miezul nopţii, bărbatul sosi iute cu maşina şi cu o lanternă inspectă grădina şi 

împrejurimile. Nu găsi nimic. Cine fusese, plecase repede. 
În noaptea aia Maia dormi la ei, iar a doua zi îşi făcu în fugă bagajele şi se întoarse la oraş.

Trecură câteva luni. Într-o dimineaţă mirosind a ger şi a fum, când tocmai se plimba prin parcul 
îngheţat cu o fostă colegă de facultate, sună telefonul mobil. Maia nu recunoscu numărul şi nici vocea 
care o apelase.

– Plutonier?! Ce plutonier?! se mirase ea, când bărbatul de la celălalt capăt al firului se prezentase. 
Desigur, nu-l cunoştea, era şeful postului de poliţie din sat, care o anunţa cu părere de rău că „i-a fost 
spartă casa de la ţară”… şi că de-acolo au dispărut „unele obiecte”. Cel mai bine ar fi, dacă ar putea 
veni „pentru procesul verbal de constatare”… şi să aducă neapărat actele de cumpărare ale 
diverselor lucruri ale casei, pentru serie şi alte verificări!

Vestea o lovi ca un trăznet. Era deja prea mult. Mai ales că-i plătea lui Mitrea bani în plus, aşa cum 
ceruse el. Sună la Victoria. Dar ea începu să plângă şi să ţipe la telefon, că printre lucrurile furate e şi 
butelia ei de aragaz pe care i-o împrumutase Maiei la ultima şedere acolo, şi ce se face ea, acum, fără 
butelie? O s-o omoare bărbatu-său în bătaie! „Dar Mitrea?” încercase Maia să o descoasă. „Ce-a 
păzit? Pentru ce l-am plătit eu? Ca hoţii să intre acolo şi să prade?” Numai că Victoria, ciudat, ţinea cu 
Mitrea şi-i lua apărarea… „În euro trebuia să-l plăteşti…” mai auzi ea şi închise scârbită telefonul.

Plecă iute cu o ocazie şi trase ca odinioară, pe vremea când nu aveau casă, la Ecaterina. Aici află o 
groază de veşti care o năuciră. Fiindcă la sfeştania casei, atunci, după porcăria cu cearşaful, nu l-a 
chemat să slujească pe starostele popilor din sat, şi a apelat la serviciile unuia mai tânăr, pe care l-a 
plătit nu doar cu bani, ci i-a dăruit şi nişte cărţi bisericeşti din biblioteca răposatului Ştefan, bătrânul, 
invidios, sau naiba ştie de ce, născocise că mortul îi datora tocmai acele cărţi, cu care apoi se lăudase 
preotul mai tânăr, că le-ar fi primit în dar de la Maia. Apoi Florica, nepoată-sa, nici nu mai vroia să audă 
de ea, fiindcă Maia îi stricase reputaţia în sat. Cum să fie ea vrăjitoare, cum se dovedise atunci cu 



cearşaful? Ea a vrut doar să o ajute în memoria lui Ştefan, altcineva păstrase cearşaful acela, iar ea 
nu avea habar pentru ce… Ea doar îl găsise în magazie… Că poliţia are un cerc de suspecţi, dar fără 
mandat de percheziţie nu poate pătrunde în casele lor…Că tocmai, fiindcă Maia se fălise tot timpul că 
ea are boiler cu apă caldă şi face baie toată ziua, nu ca ei o dată pe săptămână, tocmai de asta hoţii îi 
furaseră: boilerul, toată instalaţia de duş, chiuvetele, hidroforul, pompa şi nu se mai ştia ce…

– Ecaterina, o întrebă Maia printre lacrimi, crezi că se mai poate găsi ceva? Sau poliţia m-a chemat 
că să nu se zică despre ea că nu şi-a făcut datoria?

– Maia, ce să spun? Dacă Ştefan încă mai trăia, asta nu s-ar fi întâmplat…Cu siguranţă!
– Dar cu ce sunt vinovată eu că a murit? hohoti ea. Ştii bine că a fost dorinţa lui cu casa şi eu, deşi n-

am vrut aici, am făcut ca el…Am acceptat casa de aici…Ce-a vrut el…N-am fost eu bună cu voi? De 
ce să-mi facă lumea asta din sat numai mizerii? Le-am dat toate lucrurile lui, le-am adus totdeauna 
daruri…

– Ei, Maia…Lumea e rea! Tu-i dai un deget şi ea îţi vrea toată mâna…Dar Dumnezeu e deasupra şi o 
să-i pedepsească!

– Dacă era deasupra, îi vedea la timp, ca să nu se mai obosească să-i pedepsească acum, când e 
prea târziu…

– Of, femeie, nu vorbi aşa… Se vede că eşti de la oraş şi te duci rar la biserică…Nu lua hotărârile 
Domnului în deşert…

– Zău, nu le iau, dar până i-o pedepsi pe ei, uite, mă tot loveşte pe mine…Ce să fac?
– Eu i-am găsit casa asta lui Ştefan, eu o să te ajut pe tine să scapi de ea! Aici, în sat, nu-i de stat 

pentru o femeie singură ca tine, care nici de-a noastră nu eşti…
– Cum nu-s de-a voastră? Dar atunci de ce naiba m-aţi mai botezat?
– Uite, vezi cum vorbeşti? Îl amesteci pe necuratul cu sfântul botez…Of, Maia, trei picături de mir nu 

ţi-au schimbat ţie sângele şi felul de a fi…I-ai făcut voia lui Ştefan, fiindcă l-ai iubit, şi el pe tine…Dar 
acum el nu mai e, şi cu el ai murit şi tu care ai fost a lui. Şi… un pic a noastră… Ce-i aşa de greu de 
înţeles?

Pe Valentina o cunoscu direct la notariat. Feciorul Ecaterinei garantase pentru ea. Avea o poveste 
banală şi tristă. Un bărbat beţiv care o bătea, şi de groaza şi urâtul căruia plecase în străinătate, la 
muncă. Nu reuşise să strângă, zicea ea, mai mult de 5.000 de euro în doi ani de trudă printre străini. 
Atâta avea, atâta putea să-i dea. Acum, pe loc. Actele să le plătească însă, jumătate, jumătate.Să fie 
bună cu ea, că ea e doar o amărâtă de femeie de serviciu.

Maia îi lăsă tot din casă. Mobilă, perdele, draperii, sobă, veselă, covoare. Grădina cu boltă de viţă 
făcută de Ştefan şi bazinul cel nou din grădină.Vroia să scape cât mai repede de acolo. Ploua de o 
săptămână şi apele se revărsaseră urât şi inundaseră o parte din pământul Victoriei, care era peste 
drum de casa ei. Nu luă decât tablourile şi ramele cu fotografii de pe pereţi. Şi asta, fiindcă în ele erau 
chipurile lor, al ei şi al lui Ştefan, ale fiului lor cu familia lui.

Pe fina Victoria toată mişcarea asta rapidă cu vânzarea casei, împreună cu toate lucrurile din ea, 
inclusiv cu soba mobilă de teracotă, pe care i-o ceruse Maiei cândva, pentru fecioru-său, o înfurie atât 
de rău, că îi strigă în uliţă, să-i plătească butelia furată, dar altminteri păzită pe bani buni de vajnicul 
Mitrea. Cum bătrânul nu era de găsit, fusese şi apărătoarea lui, încă reproşându-i Maiei că el, 
„sărmanul”, văzuse de casa aia „de pomană”, plata oferită de ea, fiind o nimica toată. Şi nu tăcuse, 
până când „năşica”, aşa cum îi zicea ea altădată, nu-i pusese în palmă banii peşin, contravaloarea 
buteliei pe care i-o împrumutase şi care dispăruse în neant odată cu celelate lucruri furate. Şi nici 
„gagiul” Marghioala nu se mai arătă pe la poartă să-şi ia la revedere de la „doamna” care îi făcuse 
scurtă vreme concurenţă pe uliţa plină de ţărănci „necilivizate”.

Cum nu bănuise pe nimeni, iar dacă bănuise, poliţia nu avea mandat de percheziţie ca să poată 
verifica acea bănuială, cum nu păstrase actele de cumpărare de la boiler, hidrofor şi toate celelalte, 
dădu în scris că nu are nici o pretenţie şi cazul fu clasat.

Iar Valentina, chiar dacă recunoscu norocul chior cu chilipirul cumpărării casei, îi zise totuşi, Maiei, 
înainte de a se despărţi:

– La banii ăştia putea să fie acolo şi un duş…Că unde am lucrat, toată ziua mă punea domnu' să mă 
spăl!

. 
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Victor ALBU

din care îmi
iau foc palmele…

ca gândul şontâc
nimic nu mă doare

mi-a căzut luna

dârele lui

te scalzi într-un
ce liniştit

răbufnit ca o boare
de fruct a

în trup, o pulbere

     

aburind ca
accepţi macii

te duc la liman

raiul cu arţari 

rai cu arţari,

unei surpări…
premoniţia

a căzut luna 

ca o ghilotină

fiecare gând îşi
caută trupul

premoniţie

un nor sângeriu,

pleoapa poartă

cât a
pe care l-a pierdut

tăcut pe pământ

peste tot ce erai...

dorurile mă cuprind
alunişuri se aprind

şi lişiţe săpând porunci

talpa pare mângâiere

naşte seara-n urdiniş
lacrimă caldă de miere

ca luminile pe ducă...
şi cicori ce dau în pârg

Păltiniş

desluşesc tăceri de cuc
într-un foşnet de ulucă

sentimente de gutuie
ca un gâfâit de tren,
serile cu grele pleoape

seri pe deal

la umbra pleoapelor cărunte...

în cuibul de sânzâiene...

cu ploaia deşelată-n frunte
visezi să te întorci pe lunci

peste culme se aştern

prin macii jupuiţi de smalţ
te scalzi ca stele aburite

calcă toamna în poiene

pe poteci din Păltiniş

de rădăcină te descalţi
în chiot de poteci cosite

vis de toamnă 



ce vrea
latră la timpul
o umbră de vulpe
iarbă
ghemuită în 

miros a măr

într-o
de copil aleargă

şi spaimele lor

să se-nfrupte…

umbre 

uneori o umbră

clepsidra şi rana
o ia de la capăt...

tremură ploaia
de toamnă

cineva întoarce

neîncepută

clepsidra

într-o pleoapă

umbră de livadă

ce în poteci mă uită...
un vis cu trup de fată

adorm într-o livadă
în fiecare seară

din crăpătură

trec stelele mugind...
în aşteptarea ploii
potecile cu jind

tac mierlele mofluze
în aşteptarea ploii

se năruie-n înalturi

de stea neîncepută

cu revărsări de spuze
măceşii ard pe dealuri

ascult din crăpătură

mă înveleşte iară

în aşteptarea ploii

şi dorul de sulfină
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și limpezește norii din care

ca o taină fără porți, ca un zâmbet 

și pe noi, trecătorii ei…

chinuit de sete …

și cântecul ei
lacrima are viscolul ei și ploaia ei, 

curge

arde 

de colț de lume rămas

când cade

Binecuvântarea
lui Dumnezeu

când încolțeau 
Și visele se rătăceau de mine

botezat de îngeri 

crini
din plânsul stelelor ninse de lună…

și durerea iadului,

Lacrima

răsărituri, stele, taină…
de April, 

erai și eram întâia dimineață 
de oameni…

habar nu aveam de mine, 
și alergam pe drumuri știute de soare, 

și de viață…

născut la poarta cerului, 
cu un răsărit

în palma ta

să nu-mi fie teamă de apă și foc,
albi

Lacrima are culoarea cerului

tălpile mele s-au dezbrăcat 

alerga după mine o noapte 

aceeași mare în tăcerea unei scoici

Visele mele lipite de cer, 

Într-un bilet de dragoste
te colorez turcoaz,
să-mi fii 
azi,

cu noi…

marea din tăcerea unei scoici 
abandonată la maluri

altei dimineți 

vor sorbi sub pleoapa ridicată,
Doi ochi de val

E soare și azi 
care îneacă taine știute numai de cer…

și te colorez cu lumina 

cu aripile strânse de frig

desprinsă din timp…

Doi ochi de val…

zorilor ce vin…

Parcă…

Cade o lacrimă,

sunt eu, adierea din geana unei secunde
și teamă… 

când îngerii dezleagă stele și împart diamante,

tresar în aripi frânturi colorate, de un albastru fără 
margini și fără pereche, 

la poalele soarelui….
ca primăvara care încolțește iarba 
rouă,

cu noi,
doi ochi de val…

abandonată la maluri 

zorile,

din ochii unei primăveri răvășită de timp,
parcă,

Camelia-Carmen STÃNESCU LUCA
Canada



de ce îmi este dimineața zăvor la pas 

Răscolind timpuri fierbinţi

verde-supărat 

m-a adus pe lume prietenă cu soarele 

ca o lacrimă cursă din ochi de rouă

Flori din lacrimă și soare

Rochie ca de mireasă

Vraja de la noi de-acasă.
Nu găseai în lumea toată

Doar lalele ca să crească.
A plantat târziu încoace

răvășit de ploi și teamă,

Și pe noi copii cuminți…

Când gradina era udă

Acum plânge și tresare

Dincolo de Iris sunt eu,

Era curtea parfumată

În dans lin de buburuză…
Ningea cu mărgăritare

Și se ascundeau sub frunză
Se fereau parcă de zare 

Tresăreau mărgăritare.

Ca să crească bobul mare
Mama le sădea la umbră

și cu pădurea 

care cunoști mersul și teama,

când mama

de sub lacrimă și carne și cântec….!
zâmbetul și sughițul 

străină mai sunt vântule,

și dorințe,

rădăcina 
care mi-a pus la picioare

pe zbuciumul din gloată… 

Dincolo de Iris

Ziua mea când se întoarce

din care m-am ridicat lumină ?

tu 

Vrea din nou mărgăritare

Și nu-s marfă pentru piață.

Prin ele să strălucească.

ca un gând

Se numesc mărgăritare
Împlinesc iubiri de-o viață

La noi acasă

Parcă ninge peste vise

Îmi ești soarele pe umbră
Universul ne unește

Și-l lungim cu pasul verde

Când te-am încălzit iubire.

Amețește-l cu parfumul.
Dacă vântul mă înfruntă
Tu-nflorește-i câte unul

Într-un joc

S-o adune cine crede.

Și zdrobim nor după nor.
Călărim caii cu stele
Și tăcere pentru dor 

Cântărim timpul cu zarea

Aprindem stele cu nume.

Erai roșie ca focul

Colindăm păduri și lume
Astăzi ard cu tine viață

N-aveai zâmbet și putere

Punem iubire pe strune

În privirea-i de paiață…. 
Dar presimt că nu am loc

Parcă plouă peste crini

Răsfoim raze de soare

Toată setea mea de viață
Și mă prinde într-un joc

Țese ramurile-n brâuri.

Vânturile par trimise

Macii varsă lacrimi râuri

Cerem munților putere

Mângâieri hoațe de spini …

Iau în palmă trandafirii

Te pierdusem poezie

Zâmbetul din ziuă

Înghețată peste fire

Suntem zâmbetul din ziuă

Parcă râde o câmpie

Și cu tine curg poveste…

Printre rânduri cu verdeață
Dar venit-a vântul rece
Și te-a dezvelit la față.

O pădure, parcă vie
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Celei mai frumoase stele

Și să crească-n loc de vină

în ochii dimineților scrise cu soare….

de mine

Să uit dorul din cuvinte

La ceas divin

Curgeau alei, ghirlande flori de măr
Tu le striveai prin nopți care treceau
Și nu vedeai că te purtam în păr … 

Bucuria care tace

În mine visele se pieptănau

Așa te așezam, să vadă toți.
Îmi străluceai inele la ureche,

Al celui sărutat în alte dăți … 

Te revărsai ca marea disperată

Nu-nțelegeai că te purtam lumină

din care mă desprind 

Și adiere, mângâiere, chin,

Lângă obraz erai firul pereche

În visul răzvrătit la ceas divin…

să curg lumină 

Toate rândurile mele.

Fă-mă într-o noapte-albastră

Când vei râde la fereastră

Să coboare unde-s trase

Bucuria care tace.

mă doare când strig și mă arde când scot 
din jăratec 

sufletul scris cu cerneală albastră

cu buze fripte de sete și ochi obosiți…

În ce noapte vrei să-mi dai
Liniștea visului meu?

Pune-i scară de mătase

Ani cu liniște și pace
Să-mi răsară din lumină

Îmi fremătai iubire peste vină 

la căpătâiul nopților 

Și tremuram de fericire, toată

Lună tânără de Mai
Taina sufletului greu,

La țărmuri cu nisipuri sidefii…

Vraja ta să mă alinte…

Când adiai prin mine stele mii

Am trecut oceanu-apoi

Am trecut pe lângă rouă

Știam că vin dinspre tine.

Râdea către primăvară
Ascundea răvașe, două
De la tine-ntâia oară…

Adiau până-n adâncuri
Ce-ntindeau pasul spre mine

Am trecut pe lângă vânturi

Și mă strigau valuri reci

Mi-e cald de la stele 

Am trecut și peste mine

E o mare imensă în ochii mei și zbucium albastru

Tresăream privind în spate,

Am trecut pe lângă ape

să urc

de vise 
care țin socoteala secundelor 

când o corabie îmi întinde valul

Scria viața pentru mine
O poveste într-o clipă

Printre vise…

Pășesc printre vise ca printre rândurile 

dictat de luna din adâncurile mele 
unui poem 

în clipă

Primăvara dinspre tine…

și frig dinspre pădurile cu tâlhari 

zgribulită, 

mi-e dor de tot și trec peste fiecare zi
ca lacrima peste supărare…

Strângeam soarele cu geana..
Numărăm din doi în doi

Tresăream când mă lua teama

Visele mele cu zâmbet…

de teama întunericului….

rămasă pe un rid al inimii, 

Cum veneai să mă petreci.

și cerul mă crede …

trăiesc clipa și uit restul,

O poveste într-o clipă…

Și citeam pe o aripă

Ascult timpul, 

Peste fiecare zi…

privesc viaţa, 

Și simțeam cum ard în tine
Adunându-mi dor în suflet
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Bidhan DATTA
India

Let me reach my death.
Let me blind

You the God of world
By your blow of message

Forever and forever.
I will sing, I will sing

O my lord, O my lord
Its not complete but a drop,

And eternal desire.
But desire and desire

By making a dark and dark room.
It should end my life hope

Please putout, put out the light
Let me reach my death

You pull down my life

Stop my sweet tune please.
Stop both the ears,
Please let me blind

Let me blind

Long I was empty handed

Perhaps you would open your wealth to me

Exploitation

A few days more perhaps I would live

May be pulls of curses bring you again
Would you are more come back here
In revelry of lust avarice,
You wasted enough of your life divine

I would bestow peace happiness everything.
If you are in want ever tell me please,
Empty handed long I may not live
Happier I live than the king

Lonely  king is sad with his vices.
Acquiring plenty of riches by deprivation
He will have to lament in loneliness
Whatever riches the king possesses

in the dwelling of the king.
Reaching doorsteps of the king of kings
Everything is never one fitting
Everything seems too heavy

Hidden where those should I keep.
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Printr-un umoristic și subtil joc de cuvinte din titlul frapant Haikui prin grădină, prin ilustrațiile monocrome 

însoțind fiecare haiku, precum și prin tăietura caracterelor tipografice din titlurile intenționat sintetice (formate 

dintr-un singur cuvânt), amintind trăsăturile de penel dintr-un laviu japonez, în stilul tehnicii picturale cu 

Volumul semnat de tânărul Cornéliu Tocan, scriitor de limbă română (dar și de limbă franceză, engleză, 

spaniolă), de sorginte ieșeană, dar trăitor în zona quebecheză a Canadei, reprezintă un mod subtil, rafinat, de 

a trimite spre instrucția unui scriitor din „noul val”, afiliat nu numai unor uniuni / asociații de gen, ci și curiozității 

intelectuale creative, de bună calitate și de clară echivalare în semnele unui limbaj pe măsură. 

În prag de secol XX, plecând de la realitatea că doar în limba japoneză 

există acel canon al egalității lungimii sunetelor, arta modernă se va 

concentra asupra conținutului, oricum extrem de concentrat, păstrând obligativitatea imaginii 

atotcuprinzătoare. Emblematic devine Manifestul haiku din Tokio – 1999, în care se postulează că acele 

cuvinte denominând universuri sezoniere pot fi înlocuite cu termeni de mare impact universal, limbile moderne 

adaptând în spiritul lor reguli multă vreme închise, în spiritul ideii de originalitate, în structuri de câte 3 sau 4 

versuri, cu număr de silabe variind: 4, 6 sau 8. Desigur, sunt precizate și alte cerințe, plecând de la 

concentrarea imaginii, posibilitatea unei „poante” finale, simplitatea discursivă asociată cu calamburul / jocurile 

de cuvinte, neacceptarea vulgarității, cultivarea sentimentelor mărețe, nuanțele filosofice, umanul relaționat cu 

sentimentul naturii, evitarea prozodiei clasice, etc.

În Japonia – țară cu alt ritm al literaturii, de vreme ce cunoscutul roman 
1)

despre Genji  a intrat în tot ce înseamnă mentalități, ritmuri existențiale, 

decorațiuni, stil epistolar, pentru niponi – există milioane și milioane de 

alcătuitori (în mare parte anonimi) de haiku. În schimb, în lumea largă, 

de multe ori, autorii de asemenea miniaturi intră într-un club select, 

diferențele pornind, în primul rând, de la dificultățile respectării întocmai 

a cerințelor clasice, așa cum le întâlnim, spre exemplu, la cel mai 

cunoscut haijin, Matsuo Bashō. 

Cu pornire dinspre Țara Soarelui Răsare – japoneza fiind limba în 

care s-a născut această specie poetică, grație structurii ei întru totul 

silabice –, haiku-ul a cucerit rapid lumea literaturii de oriunde, forma 

canonică (adică acele 17 silabe în distribuția 5, 7, 5) nefiind întotdeauna 

păstrată. A rămas însă, peste tot (de aici și marea audiență a genului, 

dincolo de spațiile culturale în sine), dominanta imagistică printr-o 

referință evidentă către anotimpul tutelar al scrierii poeziei. 

1) Genji Monogatari (Povestea lui Genji) este un roman al scriitoarei japoneze Murasaki Shikibu, datând de la începutul secolului al XI-lea. (apud 
Wikipedia, n. ed.)

Prof. Dr. Constantin DRAM

Un poet de viitor
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Cornéliu TOCAN

Tematica, urmând, în bună parte, canonul sezonier și implicând un cogito de calitate, ca și elemente ce țin de 

suflul poetic universal, în care se integrează și genul haiku-ului, limbajul intelectualizat, apropierile subtile între 

percepția naturii și pulsiunile subiective, elemente de cultură bine distilată, contribuții efective la facilitarea intrării în 

limba română a unor termeni din spațiul francofon, aici cu valențe poetice, urmând, în paralel, intrarea într-un lexic 

uzitat: tortuos, turbionează, odorant, filantă, ecarlat, maculă), toate acestea și multe altele în plus fac din Cornéliu 

Tocan un poet de substanță, cu un viitor poetic previzibil, pe care cititorii săi trebuie să îl aștepte ca atare.

Dincolo de concentrările ideatice și formale, textele semnate de Cornéliu Tocan lasă loc (și) imaginilor în sine, 

mereu neașteptate, cu un foarte bun simț al limbii de comunicare poetică. Acestea vor fi, întotdeauna, martori 

imuabili în fața judecăților istoriei mereu curgătoare: „Ramuri răsucite/ Răzuiesc ceața fumurie/ A unei dimineți 

friguroase” (Scrijelitură), „Banca din grădină/ Absoarbe o rază de lună/ Pentru un om fără adăpost.” (Protecție), 

„Ultimii soldați,/ Plopii dezbrăcați,/ Împotriva asprei ierni.” (Ariergardă), „Un teatru de umbre –/ Cortegiu de umbrele 

de ploaie –/ Decorează aleea.” (Întunecime), „Frunzele în cădere/ Își întârzie un pic moartea,/ Răsucindu-se.” 

(Iluzie), „Bătrânul cireș/ Abandonă o frunză./ Rupere grea de tăcere” (Serenitate).

Ca exemplu, în această linie discursivă, ne referim la Bravadă: dacă urmăm firul 

„narativ” obișnuit, desenul, sugestiv desigur, e o re-translare a fanfaronadei cocoșești, 

dusă acum la „înălțime”, deoarece e vorba de o roză a vânturilor centrată pe imaginea 

de... tablă a bravului cocoș obișnuit de curte. Dacă ne referim la cele trei versuri, fiind vorba de același creator, 

faimoasa spusă ut pictura poesis se vede a fi cât se poate nimerită, cu acel mare plus pe care poezia îl poate 

pretinde: cocoșul e de culoare roșie sintetică, iar bravada sa poate fi dusă (hiperbolic neașteptat!) spre aceea a 

unui Ducipal fără pereche („înfruntă cele patru vânturi/ pe coama neagră”. 

Venind însă dinspre cea mai tânără generație de haijini, Cornéliu Tocan survolează 

încorsetări clasice și păstrează, ca dominantă obligatorie, raportarea la imagine 

(implicit supusă regulii de „originalitate”); ceea ce e aparte în volum, unind două tipuri 

de limbaj artistic, e drept, complementare mereu în istoria artei, adică poezia și arta 

plastică, e acea dublare continuă a imaginii poetice cu una pe principiul convertirii în 

alt limbaj, adică o secvență grafică. Se trimite astfel spre o ambiguitate benefică la 

nivelul constituirii procesului de macro-semnificare, mai cu seamă că în pagină e 

postată mai întâi numirea ca titlu, apoi imaginea grafică, urmând ca acele trei rânduri 

ce alcătuiesc haiku-ul să intre în relația complexă de semnificare sau, eventual, să 

lase joc posibilelor interpretări. 

cerneală neagră (sumi-e), autorul imersează lectorul la fiecare pagină în atmosfera 

artistică niponă. Cu un subtitlu întru totul denotativ (Haikuuri autumnale ilustrate), 

volumul se racordează, ca primă explicitare, la câmpurile inițiale ale genului, ordonate 

semantic-imagistic-prozodic. 

Un alt procedeu e întâlnit în Lacrimi. De această dată, imaginea grafică e re-semantizată, mai întâi, de titlul ce 

trimite spre emoția provocatoare a actului fiziologic de secreție a lacrimilor, ca apoi, în textul în sine să coexiste 

două imagini forte: aceea a „pârâului tortuos”, împreună cu o altă, deja încărcată filosofic și originar / antropologic, 

a „pârâului pierdut de izvor”.



să
zâmbesc.

(poezii publicate antum în periodice)
(din volumul „Addenda”

Vis vegetal 

Uitând de-atâta vreme să vorbesc,

Aș începe

Aș vrea să fiu copac
Și-as vrea să cresc lânga fereastra ta.

Te-aș auzi,
Și-n voie te-aș privi întreaga zi

M-aș apuca și iarna să-nfloresc,
Ca să te bucuri!

Păsările cele mai mândre-ar face cuib pe creanga 
mea,

Iar nopțile mi-ar da cercei de stele
Pe care, ca pe frunze ți le-aș da.

Prin geamul larg deschis, de-atatea ori
M-aș apleca ușoară să-ți sărut

Când părul ce pe frunte ți-a căzut,
Când buzele, cu buze moi, de flori.

Spre toamnă m-aș juca zvârlindu-ți mere
Și foi de aur roșu prin odaie

Cu-a ramurilor tânără putere
Ți-aș apăra obloanele de ploaie.

Și, cine știe, poate că-ntr-o seară
De primavara, când va fi și lună

Va trece prin grădină o zână bună,
Făcându-mă femeie să fiu iară.

Atuncea, sprijinindu-mi de pervaz
Genunchiul ud de frunze și pământ,

Cu roua și cu lună pe obraz,
Eu ți-aș sări în casă și senină,

Cu câte-un cuib în fiecare mână-ntinsă,

T.R.

Magda ISANOS
17.04.1916 – 17.11.1944
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A S R A NSOCIAÞIA CRIITORILOR OMÂNI DIN MERICA DE ORD

ANUL 15 · NR. 54 · IANUARIE · FEBRUARIE · MARTIE · 2021

W W W . D E S T I N E - L I T E R A R E . C O M

Destine 

an 15, nr. 54, ianuarie-februarie-martie 2021

Apărută sub egida UZPR, revista Destine 
literare din Montreal (Canada), membră a 
ASRAN (Asociația Scriitorilor Români din 
America de Nord) se prezintă într-o formulă 
modernă, cu o ținută intelectuală și estetică de 
înalt prestigiu, la care colaborează personalități 
importante din România, Republica Moldova, 
Canada, SUA, Australia, Germania, India, 
Franța, profesori universitari, scriitori, ziariști, 
oameni de cultură. Este o revistă de autoritate 
internațională, cu o tematică bogată și diversă, 
cu articole, eseuri, comentarii politice, sociale, 
filozofice, cu poezie, proză, critică și istorie 
literară de larg interes, cu informații la zi despre 
fenomenul literar și artistic din întreaga lume.

Meritul revine, desigur, scri i torului și 
jurnalistului Alexandru Cetățeanu, directorul 
fondator al revistei, și Danei Opriță, doctor în 
filologie, scriitor și jurnalist, redactor-șef al 
revistei.

De data aceasta, la propunerea Danei Opriță, 
o mare parte a materialelor s-a axat pe o temă 
incitantă și mereu actuală, „Sentimentul de 
ACASĂ la scriitorii români”. Editorialul revistei, 
semnat Dana Opriță, care locuiește acum în 
Carolina de Nord, face comentarii esențiale pe 
această temă.

Cuvântul acasă rezonează adânc în sufletul 
poetei, la fel cum rezonează cuvintele dor sau 
Eminescu.

La rubrica Eminescu. Întotdeauna Eminescu, Ion Haineș publică eseul Eminescu, contemporanul 
nostru, despre publicistica și actualitatea marelui gazetar. Mariana Pândaru-Bârgău ne dă informații prețioase 

I s-au alăturat cu entuziasm numeroși scriitori, printre care: dr. Ion Haineș, care amintește câțiva scriitori ce 
au ilustrat această temă: Octavian Goga, Vasile Militaru, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Lucian Blaga, Ion 
Pillat, Vasile Voiculescu, Adrian Maniu, Nicolae Dan Fruntelată, Alexandru Cetățeanu.

Poezii pe această temă publică: Melania Rusu Caragioiu (Canada), Alexandrina Tulics (SUA), Ion Haineș, 
Vasile Poenaru, Grigore Vieru, Eminescu. Proză pe aceeași temă: Dorin Nădrău (SUA), Melania Munteanu.

Ea comentează semnificația profundă a acestui cuvânt, raportat la casa natală, la orașul în care te-ai născut 
și te-ai format, la țara natală, pe care n-o poți uita chiar dacă locuiești în altă parte. Sentimentul acasă 
înseamnă patima dorului de pământul unde ai luat prima gură de aer, unde ai băut prima picătură de apă. Ea 
trăiește sub zodia lui acasă și, din acest motiv, a propus această temă pentru actualul număr al revistei.

Dr. Ion HAINEª

REVISTA 

LiterareDestine 



despre „o carte cu totul specială – Mihai Eminescu, Luceafărul – Der Abendstern, o ediție bilingvă româno-
germană, ediție bibliofilă, în format liliput (2,5/2 cm).

Revista publică o poezie de Nichita Stănescu - Către Eminescu, o emoționantă evocare a marelui poet.

Revista are rubrici permanente, așa cum îi stă bine unei reviste importante. CALENDARARUL 
SCRIITORILOR ROMÂNI, rubrică susținută de Dr.Dana Opriță (SUA), EMINESCU. ÎNTOTDEAUNA 
EMINESCU, IN MEMORIAM, ALT ARICI…TOT POGONICI (pagini pntru copii), ORAȘUL MEU, rubrici 
propuse de redactorul-șef Dana Opriță, TURNUL DE VEGHE, rubrică de analiză, comentariu și informare 
social-politică privind evenimentele din țară, rubrică propusă și realizată de jurnalist Dr. Rosemarie Haineș, (În 
acest număr, eseul Absurdistan sau uciderea viitorului), ISTORIA… ISTORIEI, calendar istoric al 
evenimentelor politice, economice și culturale. Acum Calendar istoric, lunile ianuarie- februarie-martie 2021, 
rubrică de Georges Boisnard (membru UZPR), EVENIMENTE UZPR (oct. 2020-martie 2021), rubrică de Dr. 
Ion Haineș .

Proză, semnează: Passionaria Stoicescu, Florentin Smarandache (SUA), Veronica Balaj, Alexandrina 
Tulics (SUA), Eugen Dumitru, Smaranda Kafka (Australia), Ronald Mackay (Canada), Alexandrina Tulics 
(SUA) („Balul”), Dana Opriță (SUA) („Patru spre cinci. August”), Mircea Botnariu („Micul prinț”), Eugen Dumitru 
(„Elixirul salvator”). Teatru: Crina Decusară Bocșan. Cronică de carte: Prof. univ. dr. Anca Sîrghie (despre 
romanul Niște țărani de Dinu Săraru, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de către acesta), Cristian Timofte despre 
Traian Socea („Fermecătorul povestitor regal de la Calu Iapa”, Nicolae Dima (SUA) despre „Epic stories”, Radu 
Vida despre „Enciclopedia imaginariilor din România”, Radu Șerban (despre Haiku), Andrei Pogany, despre 
volumul Destin de luptător de Ioan Cosmuță, Galina Martea (Republica Moldova) despre cartea lui Al.Florin 
Țene „Ce greu a fost în noaptea asta!”, Veronica Balaj despre „Harfa de piatră „ de Silvia C. Negru, Ion 
Haineș despre revista Destine Literare, Nr. 52-53, iulie-dec.2021. Memorialistică: Nadejda Godoroja 
(Republica Moldova) – „Studiile superioare de specialitate”), Radu Șerban („Flori de Piersic la Londra”), Dorin 
Nădrău („Amintire cu Florin Piersic”). Alexandru Cetățeanu („Drum bun spre Eternitate, Mihai Pacepa!”). Anca 
Sîrghie („Valsul amintirilor: Dialog cu Mircea Tomuș”), Dana Opriță („Amintiri despre Dan Hanganu - Oaspeți 
acasă”). Pe aceeași idee, evocarea făcută de Dana Opriță și de Robert Nissen (SUA) despre jurnalistul radio 
Rush Limbaugh sau conștiința care veghează.

De remarcat că revista publică foarte multă Poezie, care ne îmbogățește mintea și sufletul. Este opțiunea 
personală a redactorului-șef Dana Opriță, ea însăși poetă, prezentă cu discreție în paginile revistei. 
Consemnăm, astfel, într-o rapidă trecere în revistă, numele autorilor: Aurel Rău, Constant Tonegaru, Geo 
Bogza, Adrian Popescu, Dana Opriță, Sudhakar Gajdhani (India), Camelia Carmen Stănescu (Canada), 
Grigore Alexandrescu, Radu Stanca, Ion Barbu, Ion Minulescu, Cerasela Tofan (Canada), Mihaela Cristescu 
(Australia), Alexandru Macedonski, Ion Pillat, Mihai Ursachi, Marin Sorescu, Mihail Crama, Petre Ghelmez, 
Nicolae Dabija (Republica Moldova).

Comentarii politice. Sebastian Doreanu (SUA) („Semințele unității naționale”), Georges Boisnard 
(„Alexandru Ioan Cuza, Omul Unirii”), Alexandru Cetățeanu (Canada) („O democrație americană”), Cyprian 
Norwid („Entre l`Europe et l`Europe du Milieu”), Comentarii muzicale. Paul Leu (SUA).

De asemenea, țin să remarc prezentarea grafică a revistei, elegantă, modernă, plăcută, picturile inspirate 
semnate de Camelia Carmen Stănescu și Florentin Streche.

În concluzie, o revistă bogată și diversă, care, în curând, va fi tipărită și pe hârtie, datorită eforturilor financiare 
ale UZPR, prin persoana domnului Doru Dinu Glăvan, Președintele Uniunii.
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Abstract. Întâlnirea dintre Phèdra și Hippolyte, în timpul căreia soția lui 
Théséu trebuie să treacă , vrând-nevrând, de la „tăcerea  vinovată” la 
„declarația de dragoste”, pune dramaturgii, care tratează acest 
subiect, în față unei provocări tehnice fără egal. Articolul își propune să 
analizeze modalitățile prin care această provocare a fost întâmpinată 
sau evitată de la Sénèca, cel care a imaginat prima dată această 
întâlnire, până la Racine, care a făcut din aceasta o capodoperă.

C u v i n t e  c h e i e :  P h è d r a , 
H i p p o l y t e ,  S e c o l u l 
șaptesprezece, Dialog, Teatru, 
Teatru clasic, Teatru francez, 
antichitate, Racine, Jean, 
Sénèca, Tragedie.

C e  f e l  d e  s c h i m b ă r i  î n 
dialogarea diplomatică, ce 
sinuozități ale celor doi, ce 
rezistență și ce abandon, pentru 

3)ca Phèdra  să creeze, încetul cu 
încetul, puținul pentru a depăși 
a c u i t a t e a  d i s t a n ț ă r i i  a 
imposibi l i tăț i i  care separă 
„ t ă c e r e a ”  a m o r o a s ă  d e 
„declarația de dragoste” față de 
H i p p o l y t e ?  P r e g ă t i r e a  ș i 
amenajarea întâlnirii dintre cei 
doi protagoniști ai legendei, 

Scurtă prezentare:
Doctor în filologie, poetă, scriitoare și 
critic literar;  redactor la revista de 
cultură „Vatra veche” și „Cadran, 
jurnal cultural mureșean”; membru în 
UZPR, LSR, ASRAN. A publicat 13 
volume de carte de literatură și 
literatură pentru copii, la Editura Vatra 
v e c h e ,  T â r g u - M u r e ș  ( R O ) . 
Semnează antologii, cronici literare, 
eseuri, studii de critică literară, în 
volume de prestigiu sub egida  
Academiei Române, Ligii Scriitorilor 
din România și Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România, în volume 
colective, reviste de specialitate, din 
țară și străinătate (Canada, Franța, 
Germania, Republica Moldova, 
Serbia, Italia), indexate CEEOL, 
UBSCO, ISI, BDI. A obținut Premiul 
pentru „Cartea de critică, eseu și 
istorie literarăˮ(2021), Marele Premiu 
al Festivalului Credo(2020), Premiul 
pentru „Cartea de antologie și de 
cultivare a valorilor literareˮ (2020), 
Diplomă de gratitudine pentru aportul 
la promovarea valorilor spirituale și 
culturale românești (2020), Distincția 
Credință și loialitate (2019); Premiul 
Festivalului CREDO (2019); Premiul 
Festivalului Romulus Guga pentru 
critică literară (2018); Diplomă de 
excelență „10/100” (2018); Diplomă 
de excelență pentru promovarea și 
transmiterea identității naționale 
(2018); Diplomă de excelență pentru 
promovarea frumosului românesc 
prin poezie și muzică (2018); Premiul 
Festivalului „Romulus Guga” (2017); 
Premiul Fest ivalului  „CREDO” 
(2013); Diplomă de felicitare pentru 
preocupări în domeniul cercetării 
poeziei  rel ig ioase, din partea 
Soborului Sfintei Mânăstiri Antim, 
București (2012); Premiul Cenaclului 
„Romulus Guga” pentru poezie 
(1987) ;  P remiu l  Men ț iune  l a 
Concursul Republican de creație 
literară (1973).

LA RENCONTRE DE PHÈDRE ET 
1)D`HIPPOLYTE DE SÉNÈQUE À RACINE
2)Antoine Soare

1) Soare, Antoine, «La rencontre de Phèdre et d'Hippolyte de Sénèque à Racine», 
Études françaises, vol. 44, n° 2, 2008, p. 119-135. Soare, Antoine, „Întâlnirea dintre 
Phèdre și Hippolyte de la Sénèque la Racine”, Editura franceză, vol, 44, nr. 2, 2008, p. 
119-135.(tr. n.).

2) Antoine Soare (Avril 2, 1946 – Février 21, 2018) a commencé ses études à l'Université 
de Bucarest et les a continuées à McGill, où il a obtenu sa maîtrise (1970) avec un 
mémoire sur Pierre Reverdy, et son doctorat (1977) avec une thèse sur les tragédies 
de Corneille. Avant de venir à l'Université de Montréal, il a enseigné à McGill, à 
Queen's University, à l'Université du Manitoba et à l'Université de l'Alberta. Ses 
collaborations à des revues publiées en Allemagne, en Angleterre, au Canada, aux 
États-Unis et en France ainsi que ses fréquentes communications, notamment aux 
colloques annuels de sociétés savantes telles que la British Society for Seventeenth-
Century French Studies, le Mouvement Corneille de l'Université de Rouen, la North 
American Society for Seventeenth-Century French Literature ou la Southeast 
American Society for French Seventheenth-Century Studies, portent sur le théâtre de 
Corneille et de Racine, et sur leurs rapports avec l'ensemble de la production 
dramatique de l'époque. Dans ses recherches, il associe baroque et classicisme aux 
problèmes moraux et idéologiques du XVIIe siècle, il est à l'affût des faits textuels dont 
la méconnaissance ou l'altération font que la critique travaille souvent sur des 
apocryphes fantasmés plutôt que sur les oeuvres mêmes. Depuis quelques années, il 
s'est taillé un troisième domaine de recherche : l'analyse stylistique des Fables de La 
Fontaine à partir de leur réalité phonétique. En 1995, il a organisé à l'Université de 
Montréal et à McGill le XXVIIe congrès annuel de la North American Society for XVIIth 
Century French Literature, dont il a édité les Actes sous le titre de Et in Arcadia Ego. 
Les deux livres auxquels il travaille actuellement s'intitulent  „Du Cid à Horace: 
polémique et dramaturgie et Britannicus et la période floue de Racine”.

Dr. Cristina SAVA

(In memoriam)



preluată cel mai adesea de dramaturgii Renașterii secolului al XVII-lea, constituie, pentru aceștia din urmă, o 
provocare tehnică fără egal, într-una dintre cele mai importante succesiuni ale artei lor delicate, aceea a 
gradației. Putem, fără îndoială, să evităm această provocare și, la asta se vor resemna unii dintre dramaturgi, 
optând pentru o declarație de dragoste mai mult sau mai puțin arzătoare, ca Pinelière în Hippolyte (1635) care 
renunță, la jumătatea drumului, la modelul său senegalez, exasperat de a nu-l putea îmbunătăți și, mai 
nerăbdător decât eroina sa, privind etapele obligatorii pentru atașamentul de Phèdra care se prăbușește la 
picioarele lui Hippolyte, gemând: „Judecați-mă că vă iubesc” (MP, v. 748). Bidar se mulțumește, în Hippolyte 
(1675), de o asprime asemănătoare: Phèdra îi mărturisește tânărului că nu-l mai iubește pe Théséu și specifică 
imediat: „Acela, Tu ești acela pe care-l iubesc.” (MP, v. 454) Această soluție e o ușurare, cel puțin pentru el, 
justificabil în măsura în care a aderat la tradiția, aparent dreaptă, fondată de Gilbert, a unei Phèdre care nu mai 
este soție, doar mireasă lui Théséu și care a redus foarte mult „miza” morală a celebrei întâlniri, prin urmare, și 
cerințele tratamentului său dramatic. În Hippolyte, unde „băiatul insensibil” însuși, a lui Gilbert,  Théséu (1647), 
eroul, a experimentat la rândul său, în plus, o înclinație posibilă pentru „mama” vitregă, care nu mai era, de 
altfel; astfel că după „declarația de dragoste”, pe atunci canonică, îi oferă, în toată simplitatea, posibilitatea să 
fugă cu ea în Creta. Puțina emoție a cărei mărturisire pasională ar putea să sporească acțiunea din scena cu 
„confidentul”, nu mai există de la Euripide și acum vine ca o imersiune: „Tu ești cel pe care l-am numit” (MP, v. 
131); revenirea la Racine, îl pune pe deplin în valoare, prezentând un potențialul dramatism, într-o orchestrare 
a mărturisirilor înafara oricărei proporții față de orice imaginație a precursorilor săi antici sau moderni. Racine îi 
datora, de fapt, cel puțin alte trei inovații lui Gilbert - Hippolyte, din moment ce el era obligatoriu îndrăgostit, 
Phèdra pe care Théséu a încredințat-o îngrijirii fiului său, în absența sa, contrapunct redutabil al sinuciderii 
confidentului - este nașterea monstrului marin - și există motive pentru admirația asigurării cu care a separat tot 
„grâul de pleava” concesiunilor excesive. 

Așadar, când a optat pentru Phèdra, devastat de o iubire de-a dreptul incestuoasă, el nu respectă, pur și 
simplu, tradiția din Antichitate și Renaștere, ci o restabilește cu o îndrăzneală care poate fi măsurată prin 
protestele lui Pradon, un alt susținător al tradiției moderne. Scena dintre Phèdra și Hippolyte, într-un cadru 
moral și psihologic, care a exacerbat dificultățile tratamentului său, a fost inclusă în această primă tradiție de 
când Sénèca modificase cadrul Euripidei. Autorul latin se achitase, cât de bine se putea, prin unele mijloace 
relativ ușor de identificat, de sarcina exorbitantă pe care și-o impusese astfel. Pentru a insufla un anume „joc” al 
dialogului care a avut dificultăți, chiar și pentru a demara, interlocutorii neavând nimic special în particularitatea 
acceptabilității celor doi - „Haide, începe, oh sufletul meu!” (Seneca, v. 599), valabil atât pentru dramaturg, cât 
și pentru personaj – punctează cele două particularități ale Phèdrei. În primul rând, chiar la începutul dialogului 
(Seneca, v. 592-600), s-au doborât toate recordurile pentru facticitatea inerentă acestui proces: revenindu-și 
din leșin, Phèdra a conversat îndelung cu ea însăși, în brațele unui Hippolyte, care nu trebuia să audă nimic. 
Acesta este singurul element dramatic pe care Garnier, respectând ilustrul său „model”, îl consideră potrivit 
pentru propria versiune: Phèdra, care nu mai leșină în brațele lui Hippolyte, își pronunță prima sa 
particularitate, așteptând ca interlocutorul să i se alăture. Doar într-un vers și jumătate, printr-o delicatesă 
specifică lui Garnier, bona este cea care își asumă, de data aceasta, replica precedentă, de a formula 
încurajările cele mai scrupuloase. (Garnier, v. 1334-1335). Trebuie menționat, totuși, că umanistul francez nu 
intenționa să renunțe la patosul îmbrățișării false pe care i-l propune modelul său. A ridicat-o și a înălțat-o cu 
pricepere într-un context mai potrivit gustului timpului său și cu inversarea rolului, ca nicăieri altundeva, din 
câte știm: era permis ca Phèdra să sărute după bunul plac cadavrul tânărului care o respinsese în timpul vieții, 
gest amoros sublimat într-un gest funerar și penitent. Nici o urmă de Sénѐca în acest pasaj al invenției pure și 

4)fericite prin care Garnier a contribuit, poate decisiv, la lunga și puternica tradiție barocă a „belles morts” . Acest 
lucru se va fi stins în vremea lui Racine, care nici nu putea reveni la leșinul Phèdrei. După o a doua recuperare, 
tot patosul sărutului fals va trece în limbaj odată cu el. Fără a intra în detaliile acestei transmutații, aici, atât de 
reprezentative pentru gustul clasic, versurile acestui pasaj ne interesează. „Sunt eu”, încadrând de mai multe 
ori un „Prinț”, surprins febril, este egal cu o „îmbrățișare” iubitoare și restul integrează această îmbrățișare într-
un „balet” cu harurile nupțiale zadarnice ale lui „eu” și „tu”. 

Ca și la Seneca, Phèdra lui Garnier și-a luat curajul, din nou, să vorbească cu a doua sa  particularitate, unde 
și-a repetat „impotența”, incapacitatea de a face acest lucru, semnalat, anterior interlocutorului său, dat în toate 
„cele patru propuneri” repetitive, distribuite în „trei răspunsuri”. Confruntându-se cu Phèdra care își revenea din 

3) Le mythe de Phèdre. Les Hippolyte français du dix-septième siècle. Texte des éditions originales de La Pinelière, de Gilbert et de 
Bidar (éd. Allen G. Wood), Paris, Champion, coll. «Sources classiques », 1996, p. 41-141. Nous modernisons l'orthographe dans 
toutes nos citations. Les références à cet ouvrages seront dorénavant désignées à l'aide des lettres MP, suivies des numéros de vers.

4) Pour plus de détails sur cette tradition voir notre article «Cadavres exquis du théâtre baroque», dans Ronald W. Tobin (dir.), Le 
corps au XVII siècle: actes du premier colloque, University of California, Santa Barbara (17-19 mars 1994), Paris/Seattle, Papers 
on French Seventeenth Century Literature, coll. «Biblio 17», 1995, p. 119-128. Signalons, par ailleurs, qu'on peut saisir sur le vif 
la différence entre un dramaturge déjà parvenu à l'autonomie esthétique et un simple adaptateur, par endroits inspiré, mais fidèle 
en tout et pour tout à la matière dramatique sénéquéenne, en comparant le texte de Garnier avec celui de Jean Yeuvain, rédigé 
dans les année 1590, et publié seulement en , par Gontran Van Severen (Mons
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leșin, pentru a-i vorbi în acest limbaj spasmodic, Hippolyte s-a repetat și el, spunându-și de „patru” ori 
nedumerirea. Dialogul s-a oprit sacadat de eșecurile sale ca o analogie cu durerile „nașterii”: între cele „două 
nașteri” tetralogice care îi încadrează tragedia, Phèdra este chinuită de ea însăși, aducând în lume 
echivalentul verbal al Minotaurului. O vedem, mai ales, în La Pinelière, în prima parte a scenei sale, unde 
Seneca transpune spasmele Phèdrei și le grupează într-o singură secvență de trei rânduri (MP, v. 700-710), 
unde se descrie și este descrisă de către interlocutorul ei ca „naștere” a cuvântului. Dar dacă există progrese în 
aceste circumstanțe, această „joacă” se bazează doar pe răbdarea din ce în ce mai solicitată de interlocutor și 
mai ales de audiență: fiecare „întoarcere” la impasul dialogic crește șansele izbucnirii sale. Momentele pur 
repetitive alternează cu încercări eșuate de avansare a dialogului: mai multe insinuări ale Phèdrei despre 
Hippolyte, cu și mai multe ambiguități, dintre care una, involuntară. Phèdra se mulțumește să comenteze în 
liniște, într-o parte. Vom distinge, în sensul acestei analize, între insinuare și ambiguitate, spunând că aceasta 
se datorează doar inițiativei celui care o folosește, fără nici o condiție, prealabilă, dramatică sau retorică, și că 
include un singur sens voalat, în timp ce altul opune un sens maxim și voalat unui sens minim și aparent și, ca 
atare, este susceptibil de precizie „descendentă” sau „ascendentă”. Acestea sunt prezentate drept „corecții” în 
sensul retoric al termenului adus de același vorbitor și, la rândul lor, constituie, în măsura în care nu risipesc în 
întregime neînțelegerea, alte ambiguități mai strânse. Astfel, atunci când Phèdra îi cere lui Hippolyte să nu o 
mai considere ca pe o „mamă”, ci ca pe o „soră” sau mai degrabă ca pe o „sclavă” gata să-l urmeze pretutindeni 
și să înfrunte pentru el „cohortele de dușmani” (MP, v. 609-616), cuvintele sale sunt atât de bruște și indignate 
încât le poți vedea doar ca pe o expresie, abia deghizată, a iubirii. Deci, aceasta este o insinuare; dar acea 
Phèdra, brusc, se transformă în echivoc, în schimbul răspunsului ei cere, ca văduvă îndurerată, protecția fiului 
său vitreg și îi oferă coroana. Situația sa politică și familială justifică, de data aceasta, abordarea sa și îi oferă 
sensul literal, pe care îl ia ca „pretext” sensul iubirii. Interlocutorul său va reacționa doar la această a doua parte 
a discursului său, specificând, în prealabil, printr-o ambiguitate de mare inconștiență: „Mă voi asigura că nu te 
crezi văduvă. Eu însumi voi lua locul tatălui meu lângă tine” (MP, v. 632-633). Sau trebuie să vorbim aici, într-
adevăr, de precizia gradației conceptuale în creștere, deoarece Hippolyt aduce la nivelul familiei - chiar și în 
proximitatea conjugală, în sens literal, pe care numai interlocutorul îl poate percepe - o cerere de protecție pe 
care Phèdra a formulat-o în termeni „oficiali”, să zicem, subordonată politic. O a șasea ambiguitate a Phèdrei 
care recunoaște că suferă din cauza unei „pasiuni fără sens”, din care nu se indică obiectul (MP, v. 640-41), 
deblochează în cele din urmă dialogul care se precipită spre deznodământ. „Dragostea pentru Théséu” 
exprimă declinul lui Hippolyte, pus sub semnul îndoielii, oricum întrebător înafara obiectului, nu numai cel mai 
probabil, dar și cel mai apropiat, în timp ce în sensul minim al cuvintelor sale, interlocutorul său ar fi putut vorbi 
despre o dragoste pentru oricine altcineva, pentru un străin, al fel de rigurositate și monstruositate, ca a unui 
taur. Phèdra folosește ipoteza, riscă imprudent față de  interlocutorul care ar fi putut la fel de bine să se 
alipească de nedumerirea sa inițială, ca pretext, pentru a se angaja într-un crescendo euristic al declarației 
sale. 

O serie de detalii mărețe, guvernate de o logică pe care Racine o va păstra, înlocuiesc treptat „obiectul” real 
al dragostei propriu-zise cu „obiectul” presupus, respectiv „fiul cu tatăl”: Théséu cel matur, cu care s-a căsătorit, 
este asociat prin metonimie temporală cu Théséu cel tânăr, asociat la rândul său, prin metonimie spațială, cu 
episodul în care a fost apoi ilustrat și prin „metafora” fiului care i s-a alăturat, ca atare, printr-o altă metonimie 
temporală pe scena aceluiași episod și, în cele din urmă, o înlocuiește cu Ariane, convocată de o metonimie 
spațială finală. Povestirea se încheie, în acest moment, de parcă scopul ei ar fi fost doar să evoce acest 
„celălalt” personaj feminin căruia i se adresează Phèdra, cu scopul de a mărturisi dragostea incestuoasă: „O 
singură familie ne-a sedus pe amândoi sora mea: / tu tatăl și eu fiul” (MP, v. 665-66). Apoi se va întoarce direct 
către Hippolyte, pentru a face aceeași mărturisire. Singura gradație din confesiunea propriu-zisă a fost astfel 
redusă la Seneca, la trecerea de la interlocutorul imaginat de „apostrof” la interlocutorul real. Racine nu își va 
dori acest artificiu retoric, cu greu mai convingător decât cel separat, în chiar dialogul dintre Phèdra și 
Hippolyte, care îl va ambiționa de a „reîntoarce” desfășurarea astfel încât să fie la fel de naturală, pe cât de 
inevitabilă, dar să atragă totuși, o parte din ea, în preludiul dialogulului între Phèdre și Œnone: „Ariane, sora 
mea […]” (Racine, v. 253). După cum vom vedea în cele ce urmează, va recupera, cu un al doilea „mozaic”, alte 
câteva fragmente din textul Seneca.

(continuarea în numărul următor)
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Ca un poem epico-eroic:

ROMANUL

DRACUL
ȘI ILUSTRAREA TRADIȚIILOR INIȚIATICE

Radu VIDA

Legendele ca și istoria unul ev mediu european 

contextualizează cartea lui Dan Marius Drăgan, cu marile 

isprăvi ale devenirii Continentului nostru. Scriitorul și, 

deopotrivă, editura Ordo ab Chao aduc prinos istoriei 

neamului în aproape 2000 de pagini dense, recuperând 

adevărul perioadei domniei lui Vlad, „fiul natural al 

puternicului voievod și domn Mircea din neamul 

Basarabilor”, Faptele și întâmplările se petrec circumscrise 

„în inima Europei creștine și apostolice”, flancați de sașii care 

stăpâneau orașele-cetăți ale Transilvaniei, turcii imperiali și 

imperiul Bizantin, cruciadele din colbul cronicilor, 

protectoratul lui Sigismund de Luxemburg și, în general, 

jocurile politice ale papilor și călugărilor catolici și ortodocși. 

Vlad… „a fost constructor – ne spune autorul –, a ridicat 

Mănăstirea Argeșului și a întărit biserica Țării, cu toate că el a 

fost catolic, a fost organizator, el a mutat capitala țării la 

Târgoviște, și pe care a întărit-o, transformând-o într-un oraș 

fortificat, a fost chibzuit, punând la punct finanțele țării, și-a 

ferit țara de aventuri politice, reprezentanții săi au fost activi 

susținători ai Unirii Bisericilor la Conciliul de la Ferrara și 

Florența, a știut să dezvolte comerțul cu Imperiul turcesc și 

cu țările din jur, dar a și știut să se 

r i d i ce  cu  a rme  împo t r i va 

acestuia, atunci când a fost 

nevoie”. Iar poveștile (cele mai 

m u l t e  a d e v ă r a t e )  a l e 

î n teme ie to ru l u i  neamu lu i 

Drăculeșt i lor  aduc în fața 

cititorului realități de multe ori 

necunoscute, cu acea putere a 

ficțiunii și narațiunii romanești 

care fascinează și fixează în 

memoria neamurilor esențe 

dintre cele mai suave ale tăriilor 

istorice.

Este un roman despre Putere.

Încrengăturile regale, voința 

papalității, actele cavalerești și, 

nu în ultimul rând, omologii de 

I II



taină ai serviciilor secrete de astăzi, făceau și desfăceau destine. 

Fărâmau imperii. Plămădeau împărați sau ștergeau de pe fața 

pământului inițiative. Bune sau rele. Aflăm din desfășurarea epică a 

acestor întâmplări – adevărate, repet – că nu noi am inventat roata, dar 

am învârtit la ea în funcție de interesele noastre sau ale altora. Viziunea 

geopolitică nu s-a născut în zilele noastre, drept pentru care cititorul va 

rămâne mereu surprins de felul în care cele patru vânturi ale punctelor 

cardinale continentale au afectat sau nu bunul mers al anilor de pace și 

război de pe aceste pământuri. În acest context, Dan Marius Drăgan 

pare a se apropia de marile romane (petrecute cu vreo 400 de ani mai 

devreme) ale lui Ken Follett, cel care a făcut din documentarea 

fundalului istoriei pânză întinsă pentru personaje de poveste, 

întâmplări nuanțate și emoții cutremurătoare.

Cele 5 volume: (1250 pagini, format mare 24/16, 5 cm) „Vremuri 

tulburi”, „Crucea și puterea”, „Altarele lupilor” și ultimele 650 de pagini 

reunite sub genericul „Negrul umed al pământului” – I, II vin să clarifice 

o fărâmă din istoria neamului, în care Țara Românească (Vlad), 

Transilvania (lui Iancu de Hunedoara) și Moldova (Iliaș și Ștefan al II-

lea) au jucat un rol important. Atât în ideea reunificării Bisericilor din Est 

și Vest, cât și în lupta împotriva turcilor. Dar și în încercarea salvării 

bizantinilor de la pierire, cât și a mersului politichiei în toată Evropa 

Mare. O notă specială se cuvine nu numai amplei documentări, ci și 

limbajului folosit în conturarea unor personaje (fictive?) ca logofătul 

Dragomir, funcționarii Cabinetului Negru de la Istanbul sau călugării și 

preoții de la Roma și aiurea, prezenți la amplele Concilii pentru 

reunificarea istorică a Bisericilor schismatice. Am putea spune că este 

o lectură complexă și completă: curaj și îndrăzneală, încrengături 

nobiliare, iubiri senzuale cu prinți și domnițe, trădări și crime, voiajuri 

inițiatice și staționări bucolice – toate într-o corelație meșteșugită de 

știința proporțiilor și magia epopeică la puterea grandiosului din noi.

O lectură ce va face vacanța mai bogată.
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Privesc orașul furnicar

Privesc orașul furnicar

Și-ntinde-un orb mâna uscată,

Cu oameni mulți și muri bizari,

S-aude clopot răsunând,

Țiindu-și mânile la spate.

Cu ochii-n cer, pe șuierate,

Dar numai p-ici și pe colea

Merge unul de-a-nletelea,

Și trec foind, râzând, vorbind,

Mulțime de-oameni pași grăbind

În urmă vin ca-ntr-un prohod;

Cu câte-un chip l-a stradei colț.

Cu prapuri, cruci, icoani, viind,

Cântând a cărților cuvinte.

Pe strade largi cu multe bolți,

Și orologiile bat

Dar nimeni mai nu le ascultă

De vorbă multă, lume multă.

Tineri, femei, copii, norod;

Ostașii vin în marș acum,

Naintea lor tambur-major,

Voinic el calcă din picior

Și tobe tare-n tact ei bat

Și pașii sună apăsat;

Lucesc și armele în șir,

Dar nu-i prohod sfințire de-apă,

Pe uliți lumea să nu-ncapă;

Se scurg încet tarra bumbum

Frumos stindarde se deșir;

Ei trec mereu tarra bumbum

Într-o răspântie uzată

Preoții lin și în veștminte

Șuier-un lotru de băiet,

Un câne fuge spăriet,

Hamalul trece încărcat,

Rotund și dulce de copil,

O fată trece c-un profil

Și dup-un colț dispar acum…

Mihai
Eminescu
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A vorbi despre oraşul în care locuieşti, nu este un lucru atât de uşor precum credeam. Cu atât mai mult cu cât 
el se numeşte DEVA, şi se află în judeţul cu cea mai profundă istorie a închegării neamului nostru românesc. 
Pentru că trebuie să subliniez: ne aflăm nu departe de Sarmizegetusa Regia – unde a trăit cu rang de rege al 
dacilor, marele şi întâiul Burebista, urmat de un alt mare rege viteaz Decebal, apărătorul până la jertfă, a 
neamului său. Suntem şi în apropiere de salba de Cetăţi Dacice de la Orăştie, Costeşti, Blidaru… Ca urmare, 
din start, toată această veche istorie, ce înnobilează Ţinutul Hunedoarei, te obligă la o documentare serioasă 
când este vorba despre oraşul tău. Pentru că te afli în imediata vecinătate a acestor locuri în care simţi cum 
vibrează sub tălpi istoria, ba eşti, putem spune, chiar în inima acestui spaţiu – Ardealul cel sfânt – pentru care 
mult a pătimit neamul nostru.

Denumirea oraşului DEVA, azi municipiu, apare în documente, pentru prima dată în sec. al XIII-lea, ca fiind o 
localitate din Dacia, iar numele ei, după cum susţin cercetătorii, provine de la dava, de origine dacă şi 
înseamnă cetate, târg.

Oraşul este aşezat în frumoasa Vale a Mureşului, având de jur-împrejur, ca un inel octoritor, dealuri 
împădurite. Acest lucru are drept consecinţă un climat dulce, cu influenţe mediteraneene.

Şi nu poţi să pleci în cunoaşterea acestui oraş, fără a porni de la simbolul care a dat denumirea localităţii, 
adică Cetatea medievală Deva. Voi începe aşadar călătoria prin oraşul meu, chiar din punctual zero – Cetatea 
Deva. Din documente aflăm că ea a fost construită pe la mijlocul sec. al XIII-lea, (aproximativ anul 1269), pe 
locul unei aşezări dacice, care este menţionată în documente cu numele de „Castrum Deva”, construită pe 

DEVA

fotoreportaj de Mariana PÂNDARU-BÂRGÃU

T.R.



ALEEA GIMNASTELOR

vârful unui con vulcanic, ce parcă veghează mereu, semeţ şi vigilent, ca 
un străjer, oraşul crescut la poalele lui. De fapt, este vorba de un deal 
împădurit, cunoscut sub numele de „Dealul Cetăţii”, cu o altitudine de 
378 m, care, prin forma sa, atrage atenţia din orice parte a zonei ai privi. 
Cetatea este declarată monument istoric de arhitectură laică, fiind 
socotită una dintre cele mai importante fortificaţii medievale din 
Transilvania, cu rol de apărare împotriva duşmanilor. De-a lungul 
timpului ea a fost: refugiu pentru nobili, din faţa răscoalelor ţărăneşti, 
reşedinţă nobiliară, închisoare şi garnizoană militară, asigurând 
protecţia călătorilor şi a comercianţilor care circulau de-a lungul Văii 
Mureşului.

Cetatea a fost în repetate rânduri supusă unor lucrări de reabilitare, care i-au asigurat rezistenţa în timp, însă 
cea mai serioasă lucrare de acest gen a fost cea din 2013, realizată cu fonduri europene.

Mai trebuie spus că Dealul Cetăţii a fost declarat rezervaţie naturală, pentru că adăposteşte o vegetaţie de 
interes fitogeografic excepţional. Aici au fost identificate peste 1450 de specii de plante, unele rare, altele chiar 
unice. Pădurea de liliac sălbatic şi cornii înfloriţi, dau o notă de frumuseţe aparte stâncilor, dar avertizarea că în 
acest areal se află şi viperele cu corn, ce domină stâncile în bătaia soarelui, îi temperează pe cei cu gust de 
aventură.

Accesul în cetate se poate face pe două căi: fie pe vechiul drum, urcând pe jos 113 trepte, apoi continuând pe 
alei amenajate, fie cu telecabina electrică. Şi această telecabină pe şine are povestea ei. Este singurul 
ascensor înclinat din România, pe un traseu de 278 m şi o diferenţă de nivel de 158 m – ceea ce îl situează pe 
primul loc în Europa – şi are o capacitate de 16 locuri. Această lucrare a fost finalizată în 2005, după un proiect 
al arhitectului Eugen Ilisiu, folosind sistemul planului înclinat.

Coborând la poalele Cetăţii, întâlnim un corolar de obiective importante:
Complexul Aqualand Deva, un spaţiu de 1500 mp care cuprinde şapte bazine de înot cu diferite suprafeţe şi 

adâncimi, cu şezlonguri şi pardoseală încălzită. Este un obiectiv care 
atrage vizitatori din întreg judeţul şi nu numai, amatori de înot şi 
relaxare. Un parc acvatic de distracţii şi recreere, dat în folosinţă în anul 
2010.

Lângă acest complex se află Stadionul Cetate Deva, un stadion 
multifuncţional, unde au loc meciurile de fotbal ale echipei devene – 
„Mureşul Deva”, pe un gazon natural, dar şi o serie de alte întreceri 
sportive, cu precădere altetism. Din istoria acestui obiectiv, notăm că a 
fost amenajat în 1958, renovat în 2007 şi apoi a cunoscut lucrări de 
modernizare şi înnoire în 2020.

Ieşind de pe stadion, ne aflăm într-o piaţă largă de parcare a maşinilor şi a autocarelor care vin cu turişti la 
Cetate. Pe o latură a acestui spaţiu, se află aşa numita Aleea Gimnastelor. Aici sunt turnate în bronz 15 
sculpturi care înfăţişează busturile a 11 gimnaste (echipa de aur a 
României), împreună cu cei patru mari antrenori (Bella şi Marta Karoly, 
Octavian Bellu şi Mariana Bitang), cei care au reuşit să ducă România 
pe cele mai înalte culmi ale gimnasticii mondiale. Tot acest ansamblu a 
fost realizat de sculptorul devean Ioan Şeu. Aleea se află în faţa 
Centrului Olimpic de Gimnastică, dat în folosinţă în 1979, centru în care 
s-au antrenat marile campioane olimpice şi mondiale ale gimnasticii 
româneşti, începând cu Nadia Comăneci.

Urmând acelaşi traseu de la poalele cetăţii, la câţiva paşi se află 
Colegiul Naţional Sportiv, care este o adevărată pepinieră a gimnasticii şi atletismului românesc. Clădirea în 
care funcţionează astăzi acest colegiu are şi ea o istorie aparte. Prima atestare a sa este din 1785 şi, de-a 
lungul vremii, a trecut prin mai multe etape, de la cazarnă militară, la Şcoală de Arte şi Meserii, mai multe şcoli 
cu profil ethnic, până în 1978, când devine Şcoala nr.7 cu profil sportiv. 
Tot atunci se înfiinţează aici şi Lotul Naţional de Gimnastică Artistică a 
României. În 1993 devine Grupul Şcolar cu Program Sportiv, iar în anul 
2003 devine Colegiul Naţional Sportiv „Cetate” Deva.

În continuarea acestui colegiu se află Parcul Municipal, care este 
una dintre cele mai vechi zone de agreement din Deva. La început, aici 
a fost grădina Palatului Magna Curia, apoi a trecut în proprietatea 
statului. În parc se află o diversitate de arbori imenşi, în special tei, 
aduşi cu mulţi ani în urmă din Parcul Dendrologic de la Simeria. Ce ne 

CETATEA DEVA

COMPLEXUL AQUALAND

COLEGIUL NAȚIONAL SPORTIV
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atrage atenţia aici? Mai întâi, la intrarea în parc se află, în mărime naturală, 
statuia pedestră a lui Decebal. Este executată în bronz şi a fost primul 
monument ridicat în Deva, dezvelit în data de 6 august 1937. În centrul parcului 
se află aşa-zisul Chioşc al orchestrei sau Filigoria, unde pe vremuri, în 
perioade estivale, seara, cânta fanfara sau o altă orchestră din oraş. 
Câteodată, la sfârşit de săptămână, se mai întâmplă şi astăzi asemenea 
momente romantice. Mai nou, această filigorie a devenit şi loc de oficiere a 
căsătoriilor. În rest, aici se adună, dornici de taifas, devenii iubitori de natură şi 
linişte.

Pe aleea din faţa filigoriei stă, semeaţă, statuia poetului Mihai Eminescu, 
inaugurată în 1973 şi realizată de Tudor Panait. Orice aniversare sau 
comemorare a Poetului, începe de fiecare dată, aici.

Între 2012-2013, parcul a suferit o reabilitare care i-a îmbunătăţit mult 
aspectul. Zona a fost înfrumuseţată şi cu o fântână arteziană cu joc de lumini 
(seara), dar şi cu un loc de joacă pentru copii.

Parcul municipal face parte şi el din Centrul istoric al oraşului.
Lângă parc se află Castelul Bethlen cunoscut şi sub numele de Magna 

Curia – cea mai veche clădire monument istoric din oraş, inclus pe Lista 
Monumentelor Istorice de Categoria A. Acest loc de reşedinţă pentru voievozi 
sau stăpânii Cetăţii a fost construit cam în aceeaşi periodă cu cetatea şi 
reconstruit în 1621, sub Principele Gabriel Bethlen. Are o arhitectură 
deosebită, în stil baroc. Acest castel adăposteşte astăzi Muzeul Judeţean 

care cuprinde trei secţii: Istorie, Artă şi Ştiinţele naturii. Secţia de istorie este reprezentată de Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane, înfiinţat în 1882. Pe întregul său, Muzeul Judeţean adăposteşte, printre altele: obiecte 

unice, colecţii de arheologie preistorică, dacică, romană, numismatică, 
colecţii de artă decorativă, etnografie, ceramică, icoane pe sticlă, 
colecţii de ştiinţe naturale şi o bibliotecă care cuprinde aproximativ 
40.000 de volume. Secţia de ştiinţe naturale, a fost înfiinţată în 1966 
într-o clărire anexă a Castelului Magna Curia. Tot acest complex 
muzeistic a suferit o reabilitare completă în perioada 1998-2006, iar 
astăzi, păstrând în întregime elementele originare ale construcţiei, se 
prezintă vizitatorilor în toată splendoarea sa.

Iar drumul nostru continuă…
Pentru început, ne aflăm la intrarea principală în Parcul municipal… 

În partea dreaptă, gard în gard cu parcul, se află Casa Memorială „Dr. 
Petru Groza”, – casa fără acoperiş, cum o numesc localnicii. Este şi ea 
pe lista monumentelor arhitectonice de interes naţional. A fost 
construită în perioada 1926-1931 pe trei nivele, după un proiect al 
arhitectului Horia Creangă (nepotul povestitorului Ion Creangă) - 
promotor al arhitecturii moderne, mai precis al stilului cubist. De aceea 
această clădire este socotită o construcţie de avangardă pentru acei 
ani. Casa găzduieşte arhiva particulară completă a familiei şi 
păsterează obiecte şi tablouri de mare valoare.

Peste drum de Parcul oraşului se află Palatul Administrativ în care funcţionează atât Prefectura judeţului 
Hunedoara, cât şi Consiliul Judeţean. O clădire care uimeşte prin frumuseţe şi măreţie. Este şi ea trecută pe 

lista monumentelor istorice. Construcţia acestui Palat s-a făcut după un 
proiect semnat de arhitectul, scriitorul şi eseistul Alpár Ignác şi a 
început în 1890, finalizându-se în 1895, în stil neorenascentist german. 
Se poate spune că, odată cu ridicarea acestei clădiri, a început şi 
dezvoltarea propriu-zisă o oraşului Deva. Atât în interior, cât şi în 
exterior clădirea are decoraţiuni cu blazonul familiei Corvinilor (corbul 
cu inelul în cioc), dar şi alte decoraţiuni în stil baroc.

La intrarea principală a Prefecturii stă scris: „S-a aplicat această 
placă cu prilejul sărbătoririi a 700 de ani de la prima atestare 
documentară a municipiului Deva: 1269-1969 – 25 octombrie 1969.

De remarcat şi acoperişul abrupt al clădirii, cu ţigle de culoare verde închis, iar în centrul său se ridică un turn 
îngust, în formă de săgeată, care servea drept foişor de foc. Clădirea are forma de V şi domină peisajul prin 
monumentalitatea sa.

PARCUL MUNICIPAL

CENTRUL ISTORIC

PALATUL ADMINSTRATIV
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În faţa Palatului Administrativ se află aşa-numita Fântână arteziană 
cu broaşte, cea mai veche şi prima fântână arteziană din oraş. 
Prevăzută cu 8 broaşte (simbol al nemuririi), din gura cărora ţâşnesc 
două şuvoaie de apă. Fântâna este considerată „cu noroc”, iar cei 
dornici, aruncă bănuţi în apa ei. Şi pentru că are ca fundal Cetatea 
Devei, este unul dintre cele mai fotografiate obiective turistice din oraş. 
Ea datează din anul 1890.

Mai trebuie adăugat că în faţa Prefecturii se află Piaţa Regele Mihai I 
în spaţiul căreia se găseşte Monumentul Luptătorilor Anticomunişti, 
inaugurat în luna mai 2006, semnificând o reparaţie morală faţă de luptărtorii hunedoreni anticomunişti, care, 
retraşi în munţi, au dus lupta împotriva comunismului.

Părăsim această zonă cu nota ei nobiliară, şi trecem pe lânga 
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” – înfiinţată în 1951. 
Suntem în zona pietonală, unde, la tot pasul avem motive de admiraţie. 
De-a lungul străzii se află clădiri care păstrează în arhitectura lor 
amprenta vremurilor de demult. La renovarea ce a avut loc în urmă cu 
câţiva ani, s-a avut în vedere a se păstra imaginea lor iniţială, şi de 
aceea s-a făcut apel la documente şi vechi ilustrate. La parter, tmosfera 
de boemă este prezentă prin mulţimea de cafenele, baruri, cofetării, 
localuri, care îşi întind pe toată strada mesele, jardinierele cu bogăţie 
de flori şi culori, toate acestea „asortate” cu o muzică discretă şi murmurul de relaxare, calm, al consumatorilor. 
Un ambient ce te face să trăieşti din plin adevărata aromă a acestui oraş transilvan.

În această zonă întâlnim şi două importante instituţii de cultură: Colegiul Naţional „Decebal” şi Teatrul de Artă 
Deva. Colegiul Naţional „Decebal” ocupă un loc de cinste în ierarhia învăţământului hunedorean şi nu 
numai. Are şi el istoria lui. Construcţia clădirii în care funcţionează a început la 24 octombrie 1888. La început a 
avut 64 de încăperi şi a fost un liceu cu profil real. De-a lungul vremii el a 
trecut prin mai multe etape. Astfel: în 1920, primeşte aprobarea de a 
purta numele de Liceul de Stat „Decebal”, în 1977 se transformă în 
Liceul de Matematică-Fizică „Decebal”, în 1990 este Liceul Teoretic 
„Decebal”, iar din 1 septembrie 1996 devine Colegiul Naţional 
„Decebal”. Astfel există o recunoaştere la nivel naţional a valorii şi 
prestigiului acestei şcoli devene, la 125 de ani de existenţă. Mari 
pesonalităţi ale culturii hunedorene şi naţionale au fost, de-a lungul 
timpului, absolvenţi străluciţi ai acestei unităţi de învăţământ.

În imediata apropiere, chiar peste drum, se află Teatrul de Artă 
Deva. Este şi el un monument de arhitectură datând din secolului al 
XIX-lea, mai precis din 1911, la vremea aceea fiind socotit între primele 
teatre din Ardeal. El este construit în stil vienez. Mai întâi a funcţionat 
sub denumirea de Teatru Orăşenesc, apoi ca Teatru de Revistă, Teatru 
de Estadă, iar astăzi Teatru de Artă. Clădirea a necesitat mai multe 
lucrări de reparaţii şi modernizare, de-a lungul vremii. La ultima restaurare a faţadei, s-a ţinut cont de imaginile 
de epocă şi astfel, ceea ce este astăzi acest teatru, arată imaginea lui 
de început. Are o sală cu 585 de locuri şi cuprinde parter, loje şi balcon. 
Clădirea este şi ea înscrisă pe Lista Monumentelor Istorice. Pe scena 
acestui teatru au jucat o serie de mari actori ai teatrului românesc. 
Amintesc doar că aici a debutat inegalabila Doina Badea.

La capătul zonei istorice (sau începutul, depinde din ce direcţie te 
înscrii pe zona pietonală) ajungi în aşa-numitul Ansamblu urban Piaţa 
Unirii, care datează din secolul al XIX-lea. Acest ansamblu întregeste 
centrul istoric al Devei, zonă protejată în întregul ei şi înscrisă în lista 
monumentelor istorice de însemnătate deosebită. În jurul Pieţei Unirii, 
se află Şcoala Generală Regina Maria, construită în secolul al XIX-lea, 
Biserica Reformată, care datează din 1908-1910, Cercul Militar şi Casina Română, înfiinţată în 1847 de 
Societatea Română de lectură din Deva. Tot aici se află şi clădirea impozantă a Primăriei Municipiului Deva, 
construită în 1901, dar şi vechiul Hotel Bulevard (Hanul Mare), în istoria căruia stă scris cu litere mari ziua de 14 
februarie 1866, când aici au înnoptat domnitorul Alexandru Ioan Cuza, cu doamna Elena şi cei doi fii, în lungul 
lor drum spre exil. Pentru a remarca acest însemnat eveniment, s-a pus pe clădire o plachetă: „Aici, la Hanul 
Mare, a poposit în 14 februarie 1866, primul domnitor al României, Alexandru Ioan Cuza, în drum spre exil, 

FÂNTĂNA CU BROAȘTE

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

TEATRUL DE ARTĂ

CENTRUL NOU
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departe de pământul pe care nu va avea îngăduinţa a-l mai vedea vreodată”. Astăzi, clădirea adăposteşte 
Universitatea Ecologică „Traian”.

În zonă se mai află şi Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi”
Ar mai fi de notat că în centru Pieţei Unirii, se află Statuia Împăratului Traian şi un mic parc de odihnă şi 

agrement.
Drumul nostru continuă… Ne desprindem de oraşul vechi şi, la prima intersecţie, începe bulevardul oraşului 

din epoca trecută, considerat de-acum şi el cu o oarecare vechime. Bulevardul dispune de o generoasă zonă 
verde, blocuri cu diverse magazine la parter, cafenele şi mici restaurante prevăzute cu terase unde se poate 
servi masa în aer liber.

Printre toate aceste magazine şi localuri, întâlnim Cinematograful „Patria”, dat în folosinţă în martie 1962 şi 
singurul care mai funcţionează la ora actuală în oraş. Dar a fost renovat şi acum are posibilitatea să deruleze şi 
filme în format 3D, într-o sală de 450 de locuri.

Pe aceeaşi parte, la câteva sute de metri se deschide larg Piaţa 
Victoriei. Un spaţiu generos în care avem toate motivele de admiraţie. 
În prim plan, este Casa de Cultură sau, după noua denumire, Centrul 
„Drăgan Muntean”, inaugurată în 1975 şi construită după un proiect al 
arhitectului Cornel Florea. Prin arhitectură şi poziţionare, a devenit un 
reper pentru oraş şi un loc de întâlnire mult agreat de deveni, cu atât 
mai mult că pe axa centrala a Pieţei se află Fântâna Arteziană 
Muzicală. Această fântână a fost pusă în funcţiune în seara zilei de 8 
spre 9 iunie 2012 şi, în sezonul estival, funcţionează zilnic. Prin jocurile 
colorate ale jeturilor de apă aduce răcoarea în peisaj, dar mai ales 

seara, ea devine un adevărat spectacol de lumini şi ape, însoţite de un program muzical care debutează cu 
melodii din naiul fermecat al lui Gheorghe Zamfir. Aici se adună mulţi oameni şi copii pentru a admira ineditul 
spectacol, fiind o adevărată încântare, mai ales pentru cei mici, spectacol care, cu regret, ia sfârşit la orele 21.

În faţa acestui întreg ansamblu stă, impozantă, Statuia ecvestră a lui Decebal. Ea a fost dezvelită la 28 
februarie 1976 şi este realizată de Ion Jalea.

Drumul meu continuă de-a lungul vechiului bulevard 1 Decembrie 
1918, trec pe lângă Spitalul Judeţean şi mă opresc în Piaţa Arras. Aici 
îmi atrage atenţia mai întâi Ansamblul Statuar „Gimnaste”, realizat în 
bronz şi dedicat gimnasticii româneşti. El a fost inaugurat la sfârşitul 
lunii mai 2004. De asemenea sunt amenajate alei pietonale, cu banci 
pentru odihnă şi relaxare, un spaţiu tip Agora, zonă verde şi o fântână 
arteziană.

Ne aflăm la intersecţia a două bulevarde – B-dul 1 Decembrie 1918 şi 
B-dul Decebal – artera care a devenit axa principală a zonei noi a 
oraşului. Un bulevard nou, în construcţia căruia şi-au dat măsura 

talentului arhitecţi deveni foarte apreciaţi, astfel încât fiecare construcţie îşi are 
imaginea sa proprie, scăpând zona de monotonie. Dar, în toată diversitatea 
clădirilor, există o unitate ce creează personalitate acestui bulevard şi aduce o 
notă de modern, de spaţiu larg, de mişcare. Aşa încât, din Piaţa Arras, pornesc 
pe bulevardul Decebal. Blocuri turn, instituţii diverse, sedii de bănci, 
magazine... şi iată, ajungem în Piaţa Operei, (amenajată în perioada 2011-
2012, când se intenţiona construirea, în această zonă, a unei Opere, proiect 
amânat câţiva ani şi apoi rămas uitat într-un vechi sertar, spre dezamăgirea 
devenilor care visau spectacole minunate de muzică clasică şi în oraşul lor). 
Astăzi însă, denumirea zonei s-a schimbat în Piaţa I.C. Brătianu, dar devenilor 
le-a intrat în obişnuinţă vechea denumire şi nu renunţă la ea. Avem deci un oraş 
cu o Piaţă a Operei, fără Operă, (pentru că staţia de autobuze îşi păstrează 
încă vechea denumire). Între timp, într-o parte a parcului s-a construit Biserica 
Ortodoxă cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” – aflată încă în faza de 
finisare, – cea mai mare biserică din Deva. Iar în centrul parcului, s-a înălţat un 
monument din marmură, închinat Eroilor Revoluţiei Române din Decembrie 
1989.

Străbatem una din aleile acestui parc, ne odihnim pe o bancă, la umbra unui 
arţar şi admirăm bogăţia de culori primăvăratice din rondourile cu flori.

Apoi ne continuăm drumul ajungând în Piaţa Mare a oraşului, piaţă 
alimentară, unde producători din zonă şi din judeţele învecinate vin să-şi vândă 

CASA DE CULTURĂ

PIAȚA ARRAS

BISERICA „ADORMIREA
MAICII DOMNULUI”
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MAGNA CURIA

legumele şi produsele proaspete, căutate de marea majoritate a 
devenilor.

Iar eu sunt aproape de închiderea cercului, a plimbării prin oraşul 
meu, pentru că mă aflu din nou în apropierea Cetăţii. Mai precis, sunt în 
faţa Catedralei Episcopale Ortodoxă „Sfântul Ierarh Nicolae”, un 
lăcaş în stil arhitectonic neobizantin. Şi, din nou mă întorc la istorie: 
biserica a fost ridicată între anii 1861-1873, din iniţiativa Mitropolitului 
Andrei Şaguna care îşi dorea să înfiinţeze la Deva o catedrală 
episcopală şi un liceu român-ortodox. De aceea în 1860, protopopul 
Ioan Papiu, împreună cu preotul Giorgie Nicoară, hotărăsc să înfiinţeze 
această biserică. Însă, cu mari sacrificii, ei reuşesc să-şi vadă visul împlinit, 
abia în 1873. Sfinţirea bisericii a avut loc în 1874, şi a fost făcută de Mitropolitul 
Miron Romanul din Sibiu. Dar terminată complet a fost abia în 1885. În 1930, 
catedrala intră într-un proces de reconstruire, când zidurile ei au fost înălţate cu 
6 m, construidu-se la intrarea principală un turn de 37 m înălţime, o cupolă 
exterioară şi alte două, mai mici, în interior. După această reconstrucţie s-a 
făcut o nouă sfinţire în 1931, de către Mitropolitul Nicolae Bălan. Tot atunci s-a 
realizat şi pictura din interior, în stil bizantino-roman, de către pictorul 
Alexandru Pop. Iconostasul datează din 1940 şi este sculptat în lemn masiv de 
stejar. Cele trei clopote au fost donate de familia dr. Petru Groza, şi ele sunt 
turnate din material de război. În interior se află icoane şi de secol XVII, pe 
acoperiş sunt 21 de cruci, iar exteriorul este şi el decorat cu reliefuri în formă de 
cruce.

În curtea catedralei se află Monumentul Eroilor Neamului. El a fost dezvelit la 
25 octombrie 1995, de Ziua Armatei Române, sărbătorind şi 100 de ani de 
existenţă neîntreruptă a Coralei Catedralei. Din 2009 această catedrală a 
devenit sediul Episcopiei Devei şi Hunedoarei, iar Preasfinţitul Părinte Gurie 
Georgiu, a fost ales episcop al acestei eparhii.

Înainte de a încheia această călătorie prin oraşul Deva, am mai putea aminti alte două monumente istorice 
aflate şi ele în peisajul oraşului: Mânăstirea Franciscană ridicată între 1669-1752 de către coloniştii bulgari 
care şi-au stabilit cartierul în zona respectivă, dar şi de Sinagoga datată 1896.

Toate acestea cred că sunt suficiente motive care să stârnescă interesul şi curiozitatea călătorului de a 
cunoaşte municipiul Deva, din judeţul Hunedoara, aflat în inima Ardealului...

(fotografii din colecția personală)

FILIGORIA

en.wikipedia.org • Cetatea medievală Deva în lumina răsăritului
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T.R.

Ion VINEA
17.04.1895 – 06.07.1964

Erinnerung

Pe drumul cu boschete prăfuite
seara cădea ca o altă zi,
zarea chema turmele târzii
cu stele limpezi şi povestite.

Drumul tot mai alb în tot mai întuneric,
flori se uscau undeva, - n-ai uitat
lumina paşilor în acel întuneric
şi tot ce tăcând în noi a cântat.

Apoi luna, lacăt pe tăcerea zării,
între cer şi câmpuri farmec închegat..
Pe gândul din ochii de culoarea vremii
pleoapele de aur care s-au lăsat.
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Cele şapte volume din La Lilieci, ale lui Marin Sorescu, reprezintă „un cântec de pomenire, un bocet al satului 
tradiţional” (Mircea Iorgulescu), o monografie a satului românesc din zona Olteniei, cu obiceiurile, tradiţiile şi 
modul de viaţă al unor oameni pe care Marin Sorescu i-a adus pe pajiştea literaturii române, făcând din ei 
adevărate prototipuri umane.

„Sorescu nu cântă satul, cum fac atâţia la noi, Sorescu creează un limbaj poetic şi o tipologie fabuloasă, 
pornind de la elemente, probabil, autentice”, afirma criticul Eugen Simion, împătimit în ceea ce priveşte opera 
lui Sorescu.

De fapt, scriitorul recunoştea mai târziu: „Faptele din ciclul acesta sunt adevărate, nu mistifică nimic, mai ales 
cele care ţin de familia mea, sunt fapte autentice, şi bune, şi rele, trebuie să le luăm ca atare. Nu am încercat să 
înfrumuseţez, nu am încercat să clintesc cumva adevărul.”

Sorescu şi-a ales titlul volumelor de la cimitirul din comună „Locul unde s-au mutat, cu timpul, ţăranii cu 
mintea ageră şi limbajul colorat de vocabule aspre” (Eugen Simion). Imaginea cimitirului nu se găseşte obsesiv 
în volumele scriitorului, el nu apare ca un tărâm lugubru, ca un loc al durerilor sfâşietoare, ci, dimpotrivă, aici, de 
ziua morţilor, întâlnim oameni vii, care se ospătează, dau de pomană, se cinstesc cu ţuică şi vin şi se bucură de 
viaţă. Lumea Liliecilor e mereu prezentă din zori şi până în noapte şi reprezintă o realitate, arbuştii de liliac, ce 
formează gardul viu al cimitirului, înfloresc în fiecare primăvară, ca un adevărat triumf al vieţii perene în acest 
loc al morţii.

Cele trei volume de început ale ciclului evocă lumea satului ca şi leagăn al copilăriei, în timp ce celelalte 
reprezintă „sufletul satului”. Primul volum începe şi respectiv se încheie cu poemele publicate în avanpremieră, 
în 1972: Nea Florea şi La Lilieci. Nea Florea e înfăţişat ca un personaj moromeţian, prezent mereu la „politica 
oamenilor”. Şugubăţ, „că nu ştiai: glumeşte ori vorbeşte serios”, el desenează viitoarele opinci pe spinarea lui 
Guţu-Guţu, venit spre a fi scărpinat pe burtă./ Cu degetele mari, noduroase, de la picioare: / Uite, de aici până 
aici, ia pune laba, să luăm măsura. / N-am potricala la mine că le-aş da şi gaură!”. Iubeşte copiii, lui nu-i dăduse 
Dumnezeu, şi se ocupă mereu de „odraslele” altora: „le face capul lună” cu foarfeca nemţească şi, ca o 
recompensă, în admiraţia „frizerului” şi a altor „asistenţi”, copilul spune pe nerăsuflate balade „prinse din zbor” 
de la o soră mai mare, Marioara.

Poemul intitulat chiar La Lilieci se deschide în mod curios, sub semnul poftei de viaţă amplificată în 
vecinătatea morţii: „Nicăieri nu mănânci o varză cu carne/ Mai gustoasă ca-n cimitir,/ De ziua morţilor”. Extrem 
de interesant este şi poemul Craiova văzută din car.

După o expediţie într-un pitoresc car cu boi, „noaptea întreagă cu carul, hai-hai, sus stelele, /Pe drum pietrele 
scoteau scântei sub potcoave”, copilului cu „retina proaspătă, fără gunoaie”, Craiova, „primul oraş care-i ieşea 
în cale”, i se părea „cel mai frumos oraş din lume” .

Oamenii din Bulzeşti sunt adevăraţi oameni ai cetăţii: „Satul e închis ca o cetate./ Totul se află înăuntru,/Când 
vine de la câmp, omul parcă trage scara potecii după el”. Bărbaţii, aproape toţi, au călătorit în armată şi mai ales 
în timpul războiului, pentru unii, ultimul drum. Aproape că nu s-au uscat bine lacrimile văduvelor şi orfanilor din 
celălalt război, că urmează alt Pomelnic al morţilor; „Şi ieşeau muierile ţipând:” – Pe-al meu nu l-ai văzut? / – E, 
nu l-am văzut. Dar ei, chiar dacă mai ştiau, nu spuneau”.

Oamenii din Bulzeşti trăiesc în mijlocul naturii, ţăranul receptând şi interpretând semnele ei: „Ascultam 
bufniţele pe marginea drumului, ori cucuvelele. / Uşi! Încerca mama să le sperie, că numai voi mi-aţi cântat / 
Toată viaţa /Parcă s-ar fi isprăvit privighetorile, acum vă găsirăţi să cobiţi / veni-v-ar numele !”

Poetul situează în centrul acestui microunivers, părinţii, familia: Tata, Mama, Nunta bunicii, Baba, Ioana, 
Muma, Moare străbunica, sunt doar câteva din poemele ce cuprind personaje dragi ale familiei. Imaginea 
tatălui plecat din viaţă prea devreme, se adună vag din amintirile copilului rămas doar de trei ani. „Aşa mi-a 

Marin Sorescu

„La Lilieci”

Beatrice Silvia SORESCU

tărâm al nemuririi



rămas în minte tata, mânios,/ Bătând o vită care era să-i 
omoare copilul”. Bunica dinspre tată, maniacă în ceea 
ce priveşte microbii, apare şi ea în poemele din La 
Lilieci: „Spăla clanţa uşii după fiecare musafir...”. Când 
spăla cămăşile, începea de lunea şi până vineri le tot 
linciurea”. Ea fusese nu numai adepta curăţeniei, dar şi 
cea mai frumoasă femeie din sat.

Sorescu aduce în paginile acestor volume o întregă 
comunitate rurală, cu nume şi prenume, dar mai ales cu 
porecle. Edificator în acest sens este poemul Cine mai 
trece pe drum: „Al lui Fleţu,/ Ai lui Fleaşcă, /A lui Girlă, /A 
lui Tiugă etc “ Foarte multe porecle sunt reale, ca şi 
apelativele specifice zonei: Nea Florea, Neică, neică, 
Leliţa, lelea Ioana, ţaţa Măria, gaga, gaica, moşule, 
finule. ş.a.

Conştiinţa apartenenţei de neam în lumea satului este 
extrem de puternică, fiecare e al cuiva, femeile fiind ale 
unor bărbaţi: Ioana lui Mărăcine, Joiţa lui Ţîrdel, Mitra lui 
Buturoagă… Se pot urmări destine cu încrengături 
familiale, pe generaţii ori în diferite momente: Mitru 
Ceapă, Gheorghiţa lui Ceapă, Trancă, Darul lui Trancă, 
Moartea lui Trancă, Blestemele Bălii, Moartea Bălii. De 
asemenea se întâlnesc numeroase prototipuri umane 
desprinse din biografii colective, fiecare având 
povestea lui: Călătoarea, Păun umblatul, Nebunul

Autoritatea statului, în satul lui Marin Sorescu, ca de 
altfel în orice aşezare rurală, e reprezentată de 
învăţător, preot, şeful de post, sanitarul şi mai puţin 
primarul. Sunt prezentate evenimente majore ale 
existenţei, precum naşterea la câmp a copilului 
muribund al Titinei, care necesită creştinarea cât mai 
rapid. În lipsa apei, acesta e botezat „cu o strachină de 

nisip” şi înmormântat în grădină, la rădăcina unui pom. – Creştinul lui Dumnezeu –
Moartea e înţeleasă aici mioritic. Mitrică al lui Brichiş cere ca atunci când va fi „permutat din comună” să fie 

îngropat cu taraful, ca la nuntă.
Nici nunta nu lipseşte din peisajul sorescian. Asistăm la mai multe ceremonii: Ale celor din familie, (Nunta 

bunicii), dar şi ca invitaţi pe la sătenii din Bulzeşti: Sovonul, Cununia, Cu nasul Corniţă etc.
„Aspectul cel mai impunător în La Lilieci îl constituie relieful epopeic al evocărilor de lumi ţărăneşti şi acea 

capacitate de a percepe în obişnuitul vieţii, absolutul. La Lilieci provoacă în noi aceeaşi extraordinară, 
acaparantă senzaţie că am pătruns într-un ţinut spiritual inconfundabil, lume desăvârşit articulată în oricare 
fibră, având puterea să dea un sens propriu desfăşurărilor umane fundamentale: naşterii, copilăriei, iubirii, 
declinului biologic şi morţii. Altfel spus, ne aflăm în faţa unei cărţi care, cu o mare autenticitate şi percuţie 
stilistică, ne descoperă un univers ignorat, instalându-l cu drept de cetate în cuprinsul literaturii române”
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Drumul național trecea printre dealuri acoperite cu păduri de foioase și pâlcuri de pomi fructiferi. În goana 
mașinii, satele maramureșene i se păreau străine. Nu mai erau cum și le amintea din copilărie. Peste tot, vedea 
șantiere de construcții. Grupuri de oameni lucrau la lopată sau cu mașinării de tot felul. Se auzeau vorbe. 
Râsete. Majoritatea păreau tineri. Veniseră acasă. În concediu. Unii din Germania. Alții din Franța. Asta făceau 
în fiecare an. Timp de zece luni lucrau prin țări străine. Vara se întorceau în sat cu idei noi și, cu energia tinereții, 
mai adăugau un rând de cărămizi la casa viselor lor. Vichița, că pe prietena lor picase pocinogul [beleaua] în 
ziua aceea de a fi șofer, conducea încet. Ceilalți priveau pe geam, în liniște. Ce schimbat e totul! Nu mai 
recunosc locurile!, îi trecu un gând prin minte, Silvanei. Localitatea părea pustie. Pe stradă, câte un câine 
rătăcit își căuta casa, adulmecând din poartă-n poartă, scândurile de molid. Din goana mașinii se vedeau puțini 
oameni pe stradă. Majoritatea erau în vârstă. Fără nicio excepție, toți aveau în mână câte o plasă de nailon 
plină cu diverse cumpărături făcute probabil la prăvălia din sat. Împovărați de ani, mergeau domol trecând 
nepăsători pe lângă turiștii care le fotografiau casele. Se uitau drept înainte. Salutau câte un vecin. Se opreau 
la vorbă. Apoi, o luau încetinel mai departe, atenți să cerceteze din când în când numerele caselor, nesiguri 
care este casa lor. Adică aceea pe care le-o lăsaseră copiii în grijă, cât erau la muncă pe-afară. Nu mai 
recunoșteau locul. În ultimii ani, satul se schimbase. Apăruseră o mulțime de case noi. Moderne. Făcute după 
modelul celor din țările unde lucrau copiii. Erau frumoase. Plăceau ochiului, dar părăsite peste an, nu se mai 
adresau sufletului. Păreau precum bibelourile puse în vitrina din camera de musafiri. Piese de neatins. Obiecte 
de muzeu. Făcute numai să te uiți la ele. Greu de imaginat oameni trăind în aceste case. Nu mai aveau 
unicitatea de odinioară. Era goale și la propriu și la figurat. Prindeau viață doar vara, când li se întorceau 
stăpânii.

Pe stradă apărură câțiva copii. La început unu. Apoi doi. Grupul creștea. Tot mai mulți reușeau să se 
strecoare din curți, afară. Precauți să nu-i vadă careva care-i cunoaște și să-i pârască, se uitau în toate 
părțile.Taica [bunicul] sau maica [bunica] îi oprise să meargă la joacă până nu-și termină de învățat lecțiile 
primite de la școală. Copiii gândeau altfel. Aveau vreme pentru teme mai încolo, după-masă. Acum era încă 
soare. Lumină. Timpul era bun pentru joacă nu pentru ișcoală [pentru învățat]. Așa că pândeau momentul 
potrivit, când bunicii nu-i băgau în seamă. Și… o ștergeau de acasă cu lopta [mingea] în brațe. Pe uliță, o luau la 
fugă urmăriți îndeaproape de câinele scăpat și el din ogradă [curte] odată cu ei. Animăluțul alerga vesel nevoie 
mare, cu limba scoasă, luându-se la întrecere cu puștii. Cine fuge mai repede?

Unii scăpau ușor. Nu-i vedea nimeni. Alții nu erau așa norocoși. Câte o bunică prindea de veste la timp, că 
nepotul a șters-o de acasă. Și numai că o vedeai apărând în poarta casei, cu joarda [bățul] în mână. Ăsta e 
singurul argument pe care-l mai avea biata bătrână.

Norocoșii nu se uitau înapoi. Aduce ghinion!, ziceau ei și-și întețeau goana spre terenul de fotbal. Doamne 
ferește să aibă aceeași soartă ca prietenii lor, luați cu japca [cu forța] de pe stradă și duși înapoi în casă!!

Scena stârni veselie în mașină.
– Ha, ha, ha! Și noi pățeam la fel.
– Ce drăguți sunt!
– Biata de ea. S-o procopsit cu năzdrăvanul.
– Da, săracii bunici. Părinții-s p-afară și lasă copiii, acasă, cu bătrânii.
– Nu răzbesc cu ei, săracii! Ș-apoi…
– Da… Copiii 's copii! Oriunde ar fi!
Comentariile curgeau.
După un timp tăcură. Rămase fiecare cu gândurile lui. Și, oricât ar fi vrut să ajungă la o altă concluzie, 

adevărul era că, în sate era sărăcie. Tinerii plecau la lucru în străinătate să facă bani. Părinții nu-și vedeau 
copiii, luni de zile. Răbdau de toate cele, strângând din dinți, cu gândul că fac acest sacrificiu pentru familia de 
acasă. Sufereau și ei și copiii lor. Iar greul creșterii celor mici rămânea pe spatele bunicilor.

Pita cu unsoare
(I)

Smaranda KAFKA
Australia
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Șoferii se schimbară. Vichița se săturase de condus și, vrând nevrând, Ion trecu la volan.
– Numai jumate de oră!, o avertiză el îmbufnat pe soția lui. Nu-i plăcea să conducă.
– Mai conduce și Găbiță!
– Hai numa'. Lasă-l în pace pe Gabi! Că o dă cu dreapta-n stânga! Nu știi că la ei se conduce pe invers?
– O fac pe invers? Ha, ha, ha.
– Măi Ionele, mă! Știi ce-am vrut să spun! O s-o bușească [o va lovi] cât ai clipi din ochi.
Gabi încercă să protesteze.
– Hai, mă'! Conduc de peste 30 de ani!
Vichița nu-l ascultă. Le știa pe ale ei.
– Nu știi că-n țara cangurilor, mașinile au volanul pe dreapta?
– Bine, bine!, a cedat Ion. Bine. Da' conduc numai o oră. După aia, treci tu la volan.

Omul conducea, dar nu din plăcere. Cunoștea bine locurile. În ultimii ani fusese trimis de Direcția Sanitară în 
inspecție la multe din spitalele din zonă. Bătuse de nenumărate ori drumul ăsta! Văzuse multe. Și bune. Și rele. 
Dar, ce să-i întristeze pe bieții oameni? Erau în concediu. Lasă-i să se bucure de partea frumoasă a locurilor!, 
gândi el.

– Ce sat minunat!
– Cum se numește?
– Uite, scrie pe tăbliță: Certeze.
Casele erau una și una. Superbe. Nu știai care e mai frumoasă. Toate, construite modern. Unele erau după 

stil franțuzesc. Altele afișau, cu aroganță, paternitatea nemțească. Laudele nu mai conteneau. Erau 
impresionați. Și pe bună dreptate. Casele, frumoase. Satul, curat. Clădirile, moderne. E ca în Germania, 
repetau ei.

În entuziasmul general, Silvana făcea notă discordantă. Da. Era frumos. Da. Era modern. Da. Vedeai 
magazine cu marfă adusă de afară. Unele, chiar de o calitate bunicică. Da. De acord cu toate astea. Dar, nu mai 
era satul maramureșean pe care-l știa din copilăria ei. Ceilalți în schimb, erau încântați de tot ceea ce vedeau:

– Uitați-vă în dreapta! Uau… Ce fain [frumos]!, exclamă Gabi.
– Uitați-vă în stânga!, Vichi, de colo.
– Măi dragilor, dar asta albă, cum vi se pare? Așa-i că-i faină și asta? Ion.
Toți comentau cu entuziasm. Vorbeau în același timp. Culmea că se și înțeleg între ei, îi trecu Silvanei un 

gând prin minte. Zâmbi, deodată înveselită. Își imagină scena: un român discutând cu un Australian și cu încă 
vreo doi concetățeni. Toți ai ei vorbind când unul, când altul. Tare. Australianul atent, chinuindu-se să priceapă 
ceva. Stând nedumerit în mijlocul lor. “Lost in translation” [pierdut în conversație] printre frazele românești 
suprapuse, în avalanșa de cuvinte, de interjecții, de gesticulări. Stând cu gura căscată. Uitând să o mai închidă 
în fața ciudățeniei la care lua parte. Privind derutat, când la unul, când la celălalt. Mirându-se cum vorbesc toți 
deodată! Cum de nu-și așteaptă rândul la vorbă? Și cum, culmea culmelor, se și înteleg unii cu alții! Sigur, nu ar 
fi zis nimic. Ar fi încetat să se mai amestece însă în conversație, uitându-se mirat la ei și întrebându-se în sine: “ 
Isn't that rude?” Căci a nu aștepta ca interlocutorul tău să termine ce are de spus și a interveni în discuție tăindu-
i vorba!!! Nu. Nu. Nu. Asta era ceva de neconceput în societatea australiană. Și, Silvana, care era româncă get 
beget, dar trăită de acum de peste 25 de ani Down Under urmărea cu efort firul discuției atunci când dialogurile 
dintre prietenii ei români, se încingeau, iar vorbele se suprapuneau! Darmite el, săracul!!!

– Ce splendid!, îl auzi pe Gabi spunând, profund impresionat de frumusețea clădirilor!
Ce arhitectură au casele! Ce curat este peste tot!
Pe el, Silvana îl înțelegea. Omul trăise toată viața, la oraș. Nu simțea satul. Dar prietenii lor? Născuți la sat? 

Nici ei? Reluă discuția încercând să-și mențină calm, punctul de vedere. Dar, nici nu apucă să termine prima 
propoziție, că prietena ei, Vichița, i-o și tăie scurt:

– Măi, fată, cum ai vrea să fie casele? Așa cum le-ați știut voi, cu treizeci de ani în urmă? Să nu se mai 
schimbe nimic? Păi, maramureșenii nu sunt și ei oameni? Nu e normal să vrea să se modernizeze și ei? Să-și 
ridice case noi? Să aibă și ei mașini bune?

– Nu am zis asta, încercă Silvana, fără success, s-o potolească.
– Du-te soro, la „Muzeul satului”, dacă vrei să vezi case de lemn cu acoperiș de șindrilă!
– Las-o măi, în pace! Eu am înțeles ce-a vrut să zică fata, încercă Ion să tempereze discuția, care evident 

luase o cale belicoasă [războinică]. Nici o șansă. Intervenția domnului doctor, plină de calm, așa cum vorbea el 
de obicei, nu avu niciun efect asupra soției lui. Era ca și cum ar fi aruncat o gălețică cu apă peste un incediu 
uriaș. Vichi continuă și mai înverșunată:

– Nu e firesc să-și dorească și oamenii ăștia, să trăiască în condiții mai bune? Să poată cumpăra și ei lucruri 
frumoase din mall? Să aibă și ei gaz în bucătării? Băi faianțate? Veceul să nu le mai fie în curte? Să aibă și ei, 
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mașini bune??? Da! Da! Știu. Fie ele, de mâna a doua. Bine. Admit. Oamenii nu aduc multe noi. Dar… nu ți se 
pare cinstit ca și ei să vrea să țină pasul cu lumea civilizată?

Silvana nu-i răspunse. Nu o mai asculta. O irita refrenul… și ei… și ei. Vichița, sigur, gândește că e firesc ceea 
ce se-ntâmplă. Că e normal ca maramureșenii să-și dorească să trăiască ca și vecinii din vest. Nu amintește, 
însă, ce sacrificii fac oamenii pentru asta. Nu vrea să admită că tinerii preiau „totul” de acolo. Și, cum? În grabă. 
Fără discernământ. Într-atât își doresc de tare să devină parte a lumii fără frontiere, își zise ea.

Niciodată nu-i păruse atât de clară vorba, că „de la distanță vezi lucrurile mai bine”. După atâția ani trăiți 
departe de țară, tot ce simțea acum era dezamăgire și chiar ciudă că maramureșenii nu își dădeau seama de 
valoarea lor. De unicitatea lor. Ce păcat că oamenii sunt gata să copieze tot ce e în vest. Și nu numai ce e 
frumos, că asta ar fi înțeles-o. Dar, să accepte submisiv totul? Să copieze totul? Așa, de-a valma? Și cele bune. 
Și cele rele. Cu asta nu era de acord!

În mașină se lăsase o liniște grea. Prietena ei spusese tot ce avea de spus. Scurt. Repede. Elocvent. Și, 
acum tăcea.

Are oare dreptate? Se-ntrebă a suta oară Silvana. Mult timp, niciuna dintre ele n-a mai scos o vorbă. Priveau 
drept înainte, îmbufnate [supărate]. Bărbații, jenați de schimbul de cuvinte dintre fete, se uitau pe geam, 
urmărind cu atenție exagerată drumul șerpuind printre coline.

Ieșiră din Certeze.
Mașina tăia dealurile, coborând și urcând în curbe blânde. Peisajul era superb. Rar dacă vedeau case care 

să nu aibă schele pe ele. Și aici, ca și în satul din care tocmai ieșiseră, același lucru. Vilele, una și una! Drumul 
printre ele le creea iluzia că sunt într-o excursie prin Elveția, nu prin Romania. Șoseaua era prospăt asfaltată. 
Se circula bine. Puteau merge destul de repede. Alte sate. Alte case noi.

– E frumos, dar…, mai încercă Silvana.
– Of, mai lasă-mă-n pace! Izbucni Vichița.
Discuția se aprinse din nou. Niciuna nu ceda. Diplomați, bărbații tăceau. Din tabăra Silvanei, cel la care se 

așteptase cel mai puțin, trecuse în tabara adversă. Trei erau pentru schimbările ce le vedeau în satele prin care 
treceau. Una, contra. În fața lor, argumentele ei păleau. Era evident că trebuia să se oprească. Ce rost avea să-
și strice concediul din prima zi? Discuția în contradictoriu cu buna ei prietenă nu putea duce la niciun sfârșit 
bun.

O vreme tăcură iar, cu toții. Apoi, Gabi s-a plâns de foame. După el, Ion. Silvana, nimic. Vichița sugeră să 
oprească undeva, să caute un loc unde să ia prânzul. Împăciuitor, Ion interveni și el: 

– Hai fraților, gata cu cearta! Haida mai bine să mâncăm ceva, că cine știe când om ajunge la pensiune.
Căzură de acord. Îi obosise schimbul de cuvinte și tensiunea din mașină. Aveau nevoie de o pauză. Să-și 

miște picioarele. Să mănânce. Dar unde? În jur, nu se vedea niciun restaurant deschis. Pe trotuare, niciun 
localnic să-i îndrume. Satul în care opriseră era ca după bomba cu neutroni. Pustiu. Liniștea, aproape totală, 
era spartă din când în când doar de câte o mașină care trecea în goană pe lângă ei.

– Lumea e la lucru, se simți datoare să dea o explicație, Vichița. Nimeni n-o întrebase. Era evident. Și aici, ca 
și în Certeze, se întâmpla același lucru. Tinerii la muncă, afară. Bătrânii, acasă. Se obișnuiseră cu ideea. Dar 
parcă localitatea asta era mai pustie ca celelalte. Poate ar fi trebuit să ne oprim în alt sat.

În sfârșit, zăriră un om care ieșea dintr-un magazin. S-au repezit spre el.
– Bună ziua, l-au grăit ei.
– Bună zâua, răspunse el, surprins, ridicându-și privirea din punga de Carrefour în care avea o franzelă și un 

pachet de mezeluri.
– Ne-ați putea spune, vă rog, unde găsim un restaurant sau o pensiune, să mâncăm ceva?
Omul se opri din mers. Privi de-a lungul străzii, gânditor. Și, scărpinându-se sub clopu-i rotunjor [pălăriuță 

rotundă], reflectă o clipă, profund, ca și cum s-ar fi aflat într-o mare dilemă. Apoi, se lumină la față și decretă 
molcom:

– Apăi, nu știu. Că az', mai toate-s închisă.
– Sunt închise toate? De ce?
– Apăi… Oamenii-s la nuntă.
– Pai… păi… azi e miercuri. Cum să fie la nuntă?, au întrebat ei nedumeriți, iar, între ei, Gabi și Silvana, încet: 

Acuma, nici nunțile nu se mai fac ca înainte? Sâmbăta? Sau duminica? Ion și Vichi au ridicat din umeri. Habar 
nu aveau nici ei. Săteanul continuă:

– Mă gândesc, că dacă oț' mere tăt drept naintie, oț' putea încerca la Păstrăvăria lu' Nicolae. Numa' acolo oț' 
găsî ceva de mâncare. 

–Îi departe de aici?, îl întrebă Silvana.
– Nuu. Cum ieșâț' din sat… mai merjăț' o leacă tăt 'nainte păstă deal… Îi pă partiea stângă a drumului. Nu 

puteț' să n-o vedeți, să treșeți dă ia!, zise omul, dând să plece.



– Îi mult până acolo?, insistă Vichița.
– Nu. Numa' un deal, două…, termină el, tot ce avea de spus.
– Mulțumim frumos.
– Să fiț' sănătoș'. Drum bun!, răspunse omul și plecă fără să le mai arunce vreo privire.
– Vreau o țigară, zise Gabi. Se tot răbdase până atunci, dar nu mai rezista. Numai una și gata, se hotărâ el și-

și aprinse o țigară subțire de foi.
– Și noi. Și noi. Ziseră într-o voce Ion și Vichița. Și cu țigările aprinse, cei trei se așezară pe iarbă, la marginea 

drumului. Silvana se trezi din nou în minoritate. Era unica din grup care nu fuma. E drept că, la câte un chef, mai 
lua uneori câte o țigară în gură. Dar nu fuma serios. Mai mult se prostea [din glumă]. Pufăia. Nu trăgea fumul în 
piept. Așa că a rămas în mașină, cu ușile deschise. Era cald, dar nu tare. Un vântuleț dinspre munte primenea 
aerul încălzit de asfaltul fierbinte al străzii. Trecură vreo zece minute.

Moleșiți de soare și prinși în înțepeneala fantomatică a locului, fumătorilor nu le mai venea să se ridice și să se 
întoarcă la mașină. Îi trezi din reverie vocea molcomă a lui dom' doctor:

– Hai s-o luăm din loc fraților, că așa nu mai ajungem niciodată la Borcea! Hai! Hai! Sus! Ce sâcâitor! L-or 
schimbat și pe el, anii petrecuți prin Timișoara, bombăni Gabi, care nu-și terminase țigara și ar mai fi stat o 
leacă [puțin]. Amicul lor avea însă dreptate. Dacă se tot opreau, până ajungeau la Băile Borșa se făcea noapte. 
Și Doamne ferește, gazda să nu le mai țină camerele. Le rezervaseră din vreme, dar cu atâția turiști… nu știi 
niciodată ce se poate întâmpla!

Așa că mai vrând, mai nevrând, fumătorii se urcară în Dacia Duster. parcată pe marginea șoselei. Vichița 
trecu la volan. Asta însemna că trebuie să se țină de scaune! Doamna, mâna tare! [conducea repede]. Spre 
surprinderea lor, de data asta mergea mai încet. Șoseaua urca. Mașina trăgea mai greu. Aveau timp să se uite 
în jur. La fiecare câteva sute de metri, peisajul se schimba. Foioasele făceau loc coniferelor. Pădurile coborau 
până la marginea șoselei. Satele nu se mai aliniau de-a lungul drumului. Erau departe. Răsfirate pe deal. 
Mașina urca, cobora. Vale, deal, vale. În sfârșit, după o curbă „în ac de păr” [curbă în 180 de grade], zăriră pe 
partea stângă a drumului o moară de apă și alături de ea, o clădire din piatră de munte. 

– Aia, trebuie să fie. 
– Da, da. Aia e. Uite, scrie mare „Pescăria lui Nicolae”. 
–Bun. Hai să oprim. 
Au tras pe dreapta. Pensiunea consta, la prima vedere, dintr-o casă înaltă, cu brâu din piatră de stâncă. 

Lângă ea, o moară de apă. Nu era în funcțiune. Cum nu mai văzuseră de mult așa ceva, curioși, s-au îndreptat 
spre ea. De pe deal, firicele de apă își croiau drum printre bolovani, ca să cadă apoi drept peste roata morii, și 
de acolo într-un iaz plin cu peștișori argintii. Erau păstrăvi de munte. Peștii alergau dintr-o parte într-alta a apei, 
cu o așa viteză, de nu li se mai vedeau decât petele roșii de pe dorsală. Agili și iuți se păfugau unii pe alții 
[alergau unul după celălalt]. Făceau salturi în aer. Cădeau din nou în apă, împrăștiind în jur o mulțime de stropi, 
ca apoi să dispară într-o clipă, lăsând în urma lor fascicule de mărgăritare argintii, sclipind în soare.

Spectacolul era fascinant. Era o plăcere să-i privească. Nu se-durau să plece. Foamea i-a făcut însă să-și 
aducă aminte de ce s-au oprit aici.

Au lăsat peștișorii în jocul lor și, luând-o pe o alee bătătorită, s-au îndreptat către restaurant. Treptele, 
construite din pietre de munte, duceau spre o ușă din lemn sculptat, pe care scria mare «Bine ați venit!» Au 
intrat înlăuntru. Sala de mese era mare. Luminoasă. Pereții, îmbrăcați în lambriurile deschise la culoare, 
dădeau încăperii o înfățișare prietenoasă. Mesele, și ele din lemn, erau acoperite cu fețe de masă albe ca 
spuma laptelui. Toate aveau pe ele vaze cu flori proaspete. Încăperea mirosea a cetină de brad. Meniul zilei, 
pus pe fiecare masă, fusese scris cu litere mari pe o coală de hârtie cu o bordură de flori de câmp, viu colorate. 
Încântați de ce vedeau, se așezară, zâmbind, la o masă. În restaurant nu era lume. Numai ei patru și, într-un 
colț, la o masă retrasă, încă două persoane. Atât. În rest, nimeni. Oamenii, se vedea pe ei că erau localnici. Nu 
le-au dat nicio importanță. Se obișnuiseră cu turiștii. Erau îmbrăcați de lucru și discutau încet între ei, trăgând 
din când în când o dușcă de bere Kronenbourg. Se pare că le place mai mult lagerul franțuzesc decât Azuga 
sau Timișoreanca, nu se stăpâni să nu bombănească Silvana. Ceilalți îi aruncară o privire piezișă, fără însă să 
comentezeze ceva. Pentru prima dată, erau de acord cu ea. Ca la un semnal, își aplecară privirile pe meniu. 
Era bogat. Avea de toate, pentru toți. În sfârșit, ceva bun. Abia așteptau să mănânce. Nu venea însă nimeni să-i 
întrebe ce vor.

– Hmm… o fi cineva pe aici, să ne ia comanda? Mor de foame! Izbucni Gabi.
– Poate nu au auzit când am intrat. Zise Ion, împăciuitor ca de obicei.
– Mai stăm puțin și mă duc să-i caut în bucatărie. Încheie discuția Vichița, practică.
Silvana n-a scos o vorbă. Își propusese ca de acum încolo să nu mai comenteze nimic. Comicul situației era 

evident. Să ai tu un restaurant frumos. Curat. Un meniu bogat. Și niciun chelner să te întrebe de sănătate!
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După un scurt timp, apăru din nou. Nu cu mâncarea mult așteptată. Nu. Cu o sticlă de horincă [țuică] și patru 
țoiuri [păhărele în forma de sticluță cu gâtul lung și îngust din care se bea țuica], din partea casei. Ion se repezi 
să o guste:

– Hmm. E grozavă. De două ori, întoarsă.
– Da, da. Are peste 50 de grade, spuse și Gabi.
– Maramureșenii fac horincă bună!, zise Vichița, înghițind în sec. Din păcate, ea nu putea bea. Era șoferul de 

serviciu. Se resemnă, amenințându-i pe ceilalți că, ajunși la pensiune, nu le va da nicio bere din sticlele pe care 
le mai avea în portbagaj. Le va ține pe toate pentru ea.

Știau că nu vorbește serios, dar au simulat că sunt de acord cu hotărârea ei. Nu mai doreau alte discuții. 
Apariția Măriei îi binedispuse. Femeia venea într-un vârtej de poale și aducea mâncarea pe două tăvi mari. În 
dreapta, ținea tava cu un castron uriaș cu ciorbă. În stânga, avea tava cu două farfurii late cu fripturi. Le-a pus 
pe amândouă în mijlocul mesei. Apoi s-a răzgândit. A lăsat numai castronul cu ciorbă, și friptura a pus-o pe 
masa de lângă perete. S-a reîntors în bucătărie și, la scurt timp, a reapărut cu o farfurie lată pe care pusese 
garnitura și o ulcică cu smântână. Pe astea le-a așezat pe masa din dreapta noastră. Că doară [doar] avea 
destule mese goale! După care s-a proptit lângă musafiri. Nici gând să se mai dezlipească de ei.

Mâncarea era bună. Nimic de spus. Pâinea, caldă. Abia scoasă din cuptor. Mirosea extraordinar. Cum să n-o 
ierte pe biata găzdăriță guralivă? Și, dacă tot stătea lipită de ei, s-au resemnat și au început să o întrebe una, 
alta. Femeia abia aștepta. Le-a spus o droaie. Și pe față. Și pe dos. Ha, ha, ha. Tot ascultând-o, nici nu și-au dat 
seama că au ras toată mâncarea de pe farfurii, spre satisfacția Mariei.

De acum, se obișnuiseră cu ea. Ar mai fi stat de povești. Dar se făcuse târziu și „călătorului îi șade bine cu 
drumu'.” S-au ridicat anevoie [fără chef] de la masă. Și-au luat rămas bun de la prietena lor și, urcându-se din 
nou în mașină, au întins-o [a o lua în grabă din loc] spre Borșa Băi.

Era și timpul. Cei de la pensiunea unde urmau să înopteze, îi tot sunau pe celular [telefon mobil] întrebându-i 
unde sunt? Să fie siguri că totul este în ordine. Că musafirii pe care-i așteptau de dimineață și nu mai ajungeau, 
nu s-au împotmolit pe drum.

I-au liniștit că totul e în ordine. Și le-au promis că încearcă să ajungă devreme. Din păcate nu puteau merge 
prea repede. Drumul urca în munte. Mașina se tot învârtea. Ieșea dintr-o curbă. Intra într-alta, forțând-o pe 
biata Vichi să conducă încet. Ei, căreia îi plăcea viteza, de data asta nu îndrăznea!

Gabi și Silvana răsuflară ușurați. Șoferii din România îi înfricoșaseră. Circulația în marile orașe era un 
coșmar. Iar când ieșeau pe autostrăzi sau pe drumuri naționale, dar numai cu două benzi, era aglomerație 
mare. Mașinile intrau în competiție. Șoferii accelerau. Se depășeau cu o patimă nestăpânită. Se înjurau. 

Nu au așteptat mult. Printr-o ușă laterală, în sală apăru o femeie dolofană, îmbrăcată în straie 
maramureșene, și pe cap, cu o năframă înflorată legată la spate. Zâmbea de la o ureche la cealaltă, 
prietenoasă, parcă i-ar fi cunoscut de când lumea și s-ar fi bucurat nespus de revederea lor.

Plină de bunăvoință îi lămuri că n-are rost să-și piardă vremea consultând lista de bucate !
Avea numai ciorbă de burtă, friptură de ceafă de porc cu garnitură de cartofi pai și salată din varză crudă.
– Numai atâta? Păi, cum așa? În meniu aveți o mulțime de mâncăruri!, exclamă dezamăgit gurmandul de 

Gabi.
– Apăi domnule dragă, știți… nu se merită să gătim.
– Hă?
– Păi, iaca-șe. Azi, ș-așa nu vine nime! Răspunse Maria, nestingherită de-ntrebare.
– Cum adică?
– Păi oamenii nu vin az' la restaurant, că-s ocupaț. Cu ospețele [nunțile]. În fiecare zi, la noi în sat, îi o nuntă. 

Spuse ospătărița.
Era singură în toată pensiunea și se vedea pe ea că abia așteptase să prindă un mușteriu să stea la taclale cu 

el. Tare bine dispusă și cu mare chef de vorbă, femeia continuă:
– Domnilor dragă, aci mai tăț' oaminii lucră p-afară. Mai în Franța, mai în Germania. În august își iau concediu 

ș-atuncia vin tăți, acasă. Așa că la noi, nunțâle să țân amu.
– Ah!!! Au rostit în unison toți patru, de data asta, complet șocați.
– Mare-i grădina ta, Doamne! Șopti Ion, să nu-l audă femeia.
Ce să-l audă? Maria nu mai așteptase comanda. Le-a zis că merge în bucătărie și le aduce mâncarea. Și, cu 

o învârtitură de poale, dispăru de lângă ei, lăsându-i cu gura căscată. Se uitară unii la ceilați și, ca la o 
comandă, izbucniră în râs.
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Vociferau. Așa că, până la urmă au renunțat la comoditatea de a avea la îndemână o mașină închiriată. Iar când 
se mai nimerea să fie invitați de prieteni și acceptau să meargă cu mașina lor undeva, se urcau în ea cu frică, 
neștiind ce metehne are șoferul. Ajunseseră să-și facă cruce după fiecare depășire reușită.

Șoseaua spre Borșa mergea de-acum aproape în linie dreaptă. Nu mai întâlneau curbe în cale. Vichița 
conducea însă cu grijă. Semnele de pe marginea drumului avertizau șoferii să circule atent, căci e posibil să le 
apară pe neașteptate în față, urși. Animalele treceau des dintr-o parte a pădurii în cealaltă. Și nimeni nu-și 
dorea o asemenea întâlnire. Ieșiră din șosea și intrară pe un drum lăturalnic ce trecea prin pădure. Prin geamul 
deschis, înlăuntru intra un miros puternic de cetină de brad. Cât puteau vedea din mașină, flora era 
caracteristică unui climat subalpin. Munții înalți, acoperiți în întregime de brazi falnici erau de un verde închis. 
Nu se vedea nicio urmă de defrișare ilegală, după cum auziseră lumea vorbind, că în munți se taie pădurile a 
proasta. Și că se lasă în urmă numai trunchiuri schiloade și cionturi [buturugi] însângerate de cuțitul drujbelor.

Au deschis geamurile, să vadă mai bine în jur. Un curent de aer rece, de munte, aducând cu el miros de fân 
proaspăt cosit, năvăli în mașină biciuindu-le simțurile.

– Ce superbe locuri! 
– Minunate! 
De data asta erau cu toții de acord. Regiunea aflată la 850 de metri altitudine, părea scoasă dintr-o filă de 

poveste. Vichița apăsă pe accelerator și, lăsându-se condusă de GPS, o luă înainte tare, așa cum știa ea. De o 
parte și de alta a drumului, numai conifere. Borșa Băi le apăru în față când se așteptau mai puțin. Localitatea 
așezată pe valea Vișeului, închisă între munții Rodnei și Munții Maramureșului, se-ntindea de-a lungul unui 
pârâiaș ce curgea lin, printre pietrișul alburiu adus de sus din munte și bolovani mari de stâncă. Brazii înalți și 
falnici de un verde intens dădeau regiunii un ton de austeritate. De o parte și de alta a drumului, se vedeau 
numai vile cu etaj. Pensiuni care mai de care mai frumoase. Toate aveau balcoane cu flori colorate la ferestre, 
care atrăgeau privirea trecătorului și îl imbiau să intre. Locul frumos. Curat. Iar aerul cristalin de munte, părea 
de o prospețime virgină.

La pensiune, gazda primitoare, numai zâmbete, îi preluă din pragul ușii. Le-a zis că au noroc. Se eliberaseră 
cele mai bune încăperi. Musafirii pe care-i avusese înainte, tot din Timișoara, plecaseră de dimineață. Așa că 
avusese timp, mai mult decât avea nevoie, să curețe camerele. Ambele erau la etaj și aveau geamurile spre 
munții din spatele pensiunii. Iar de pe balcoane, se vedea bine ce se petrecea în curțile caselor din vecinătate. 
Oamenii își încheiau ziua și se pregăteau de cină. Din vale, șoaptele înserării urcau în valuri spre vârfurile 
munților. Se auzeau voci potolite. Câte un glăscior de copil. Un miros îmbietor de mâncare se împrăștia peste 
tot. Agitația de peste zi dispărea încetul cu încetul, lăsând loc unui calm ce aducea liniște peste întreaga 
așezare. Din când în când răsuna bătaia ritmică a unui clopoțel, la gâtul unei vaci rătăcite în drumul spre casă. 
Un lătrat de câine. Și apoi, din nou liniște. Mirosul satului adevărat, al satului din totdeauna, se ridica din 
adâncuri. Îi învăluia. Îi cucerea. Cine oare va rezista în timp? Satul secular? Sau ceea ce se dorea a fi o stațiune 
montană modernă? Viitorul va hotărî. Cu aceste gânduri coborâră în curtea pensiunii.

Găsiră o masă mare făcută din trunchiuri de brad și au înșirat pe ea, tot ce le mai rămăsese de mâncare. Le 
era o foame de lup. Și, timp de jumătate de oră, nu s-a mai auzit nicio vorbă. Au ras tot. Nu a mai rămas nicio 
fărămitură.

– Ce bem? O întrebare retorica, ce într-o clipă deveni personală. 
–Păi, ce să beți? Că v-ați terminat porția!, le-o tăie Vichița. Să zică și ea, ceva. Că, până la urmă, fată bună 

cum era, deși îi amenințase că nu vor pupa nici un strop de bere, a împărțit egal, provizia de sticle din portbagaj. 
Și uite așa, cu voie bună, cu bancuri și cu povești, a trecut timpul pe nesimțite. Răcoarea văii le intra în oase. 
Zgribuliți de frig și de oboseală, au hotărât să se retragă în camere. Și-au făcut planul pentru a doua zi. Și, 
convinși de gazda lor, au decis că, în primul rând, vor urca la Cascada Cailor. 

(continuarea în numărul viitor)
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La Quadrat

Înger în patru colțuri, o stea cu barbă lungă,

Cine-a știut vrodată că tot ce eu iubeam

E-un dramaturg puternic, dar fără bani în pungă,

Un paralelogram?

E-un om a cărui visuri la bere tot țintează,

Ce se consumă-n asuri și joacă la hazard,

Un om, dorința cărui e pe biliard să șază,

Să doarmă pe biliard.

Adeseori în noapte văd umbra lui fatală,

În mână cu o halbă, în gură c-un cârnat,

În buzunări cu chifle și subsuori o oală

Și râde… până-i beat.

Visarea sa un șnițel, gândirea sa o bere,

Să bea etern, acesta e visul său ciudat

Și-odată auzi-vom că-n cruda sa durere

În bere s-a-necat.

Mihai EMINESCU
Mihai EMINESCU
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Scurtă prezentare:
• Născut la 10 

noiembrie 1958 la 
Brăila

• Profesia – Jurnalist
• Debut în presă – 

1973, pe când era în 
clasa a VIII-a

• Fondator al primului 
ziar liber din 
România, „Tineretul 
liber“

• Redactor şef adjunct 
la „Evenimentul zilei“

• Fondator, împreună 
cu Sorin Roşca 
Stănescu, al ziarului 
„Ziua“

• Realizator al emisiunii 
„Brigada mobilă" la 
postul TV Antena 1. 
Lider de piaţă în toţi 
anii cât a fost difuzată

• Realizator al 
Jurnalului de ştiri la 
Antena 1

• Fondator şi redactor-
şef al cotidianului 
„Gardianul“

• În prezent, senior 
editor la Antena 1

• Lector universitar şi 
apoi conferenţiar 
universitar la Şcoala 
Superioară de 
Jurnalistică din 
Bucureşti şi profesor 
asociat la Facultatea 
de Jurnalism şi 
Ştiinţele Comunicării 
de la Universitatea 
Bucureşti

Sorin Ovidiu BÃLAN

Întâmplare în cimitir
Se culcase, ca de obicei, alături de ceilalţi trei gropari cu care împărţea chilia din 

spatele porţilor cimitirului, respectând ritualul din fiecare seară. Netezise teancul de 

ziare de pe jos, care îi țineau loc de așternut, mai trăsese două-trei guri din rachiul 

primit de pomană în acea zi, după care se întinsese cu stânga sub cap să doarmă. În 

mână cealaltă, ținea clondirul cu restul de băutură păstrată pentru dimineaţă, cu 

degetele strânse pe el, să nu-i dispară peste noapte. Măsurile de precauţie erau un 

efort nefolositor, pentru că niciodată, din chilie nu se furase nimic. Nici măcar 

băutura. Adormise în poveştile lui Brotac, despre mahării din oraş, pe care se lăuda 

că-i cunoscuse. Chefuise cu ei pe la mese domneşti, cu lăutari, iar acum îi băga în 

pământ unul câte unul. La un moment dat, s-a trezit cu o lumină puternică în ochi. 

Murise? Se înălţa la cer? Peste zi, la parastasul la care căpătase clondirul cu 

băutură, două bătrâne ciudate, care aduceau cu nişte sperietori, vorbeau că 

pomenitul, al cărui nume era scris din zahăr pe colivă, ca pe un tort de aniversare, de 

fapt nu murise, ci plecase pe un tunel de lumină, către un loc mai bun. Îi împărtăşise 

imediat şi lui Chirpic, împreună cu care săpase groapa, ceea ce aflase. Acesta i-a 

răspuns zeflemitor, cu vocea lui plină:

– Ce tunel, mă Basamac? Ce lumină? Aiureli! Te iei după scrântitele alea? Am 

auzit şi eu prostia asta. Cică, luminiţa de la capătul tunelului. Ascultă-mă pe mine. 

Pentru ăştia ca noi, nu există decât tunelul de la capătul tunelului. Adică tunelul 

tunelului. Adică, nimic. Beznă şi atât. Eu cred în altă vorbă. Când mori, rămâi cu ce-i 

băgat în gură, şi-ai tras pe măciucă. Acuma, s-ar putea ca între alea trase să fie şi 

vreuna, Luminiţa. Dar atât. Altă luminiţă, nu-i!

Acum vedea că nu era chiar aşa. Lumina care i se înfigea violent în ochii închişi, 

străpungându-i pleoapele, venea să îl contrazică pe Chirpic, cu Luminiţa lui trasă pe 

măciucă cu tot. Murise şi plecase spre Lumină, aşa cum spuseseră babele de la 

parastas. Ce-ar mai fi vrut să-i spună îngrămăditului de Chirpic că şi lui, ei bine, chiar 

şi lui, deşi era un amărât de gropar, Lumina vie i se arăta acum la capătul tunelului, la 

fel ca şi celui la căpătâiul căruia vorbeau cele două sperietori şi care precis fusese 

un ştab mare, pentru că parastasul fusese îmbelşugat, iar lumea îmbrăcată cu haine 

bune.

Imediat, s-a auzit o voce tunătoare. Poate era chiar Dumnezeu, prezidând 

Judecata de Apoi:

– Poftiţi pe aici, domnilor ziarişti!

„La dracu', Doamne iartă-mă dacă exişti, dar şi aici sunt unii care poftesc, şi alţii 

care sunt poftiţi? Şi totul, tot ca pe lumea asta? Totul se petrece în faţa jurnaliştilor?” 

S-a trezit. Sau, mai corect, a fost trezit. Realitatea arăta cu totul altfel decât 

Judecata de Apoi la care se așteptase. Era tot în chilia din spatele porţilor cimitirului. 
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Nu plecase pe nici un tunel în sus. Nici Lumina nu era aceea vie, izbăvitoare, cu care ar fi trebuit să se termine 

tunelul, ci lumina unei banale lanterne care i se înfipsese adânc și dureros în ochii pe care abia îi deschisese. 

Lumina se termina în partea de jos cu nişte bocanci milităreşti. Imediat, s-au pornit nişte fulgere albe şi mai 

multe fascicole de lumină au prins să se agite prin chilia strâmtă. Nu murise! Dimpotrivă, era cât se poate de 

treaz. A înţeles destul de repede că nu trăise nimic paranormal, ci era doar o trezire brutală din somnul îmbibat 

cu alcool. Afară de glasurile de bărbaţi, auzea şi ceva ciripit de femei. De femei tinere. Poate primele glasuri de 

femei care au răsunat vreodată între pereţii tiviţi cu igrasie ai chiliei sordide în care dormeau ei, cei patru gropari 

pe care îi avea cimitirul. Imediat, a simţit o durere năprasnică în coaste. Unul dintre bocancii grei din josul 

lanternei pe care o avea în ochi, îl lovise cu o mișcare scurtă și precisă:

– Mişcă sus, mă jegosule!

Ceilalţi trei tovarăşi ai lui erau deja în picioare, aliniaţi ca pentru o revistă de front.

Vocea din spatele alnternei a tunat din nou:

– Mă, aţi văzut ceva suspect pe aici? Aţi auzit ceva suspect în noaptea asta? Între voi, e careva satanist?

Nu a răspuns niciunul. Ce să răspundă? Că adică cum satanişti? Şi ce să vadă sau să audă? Se culcaseră 

toți patru beți morți, ca în fiecare seară și dormiseră somn fără vise, până ce fuseseră treziți atât de brutal. 

Mulțumită parcă de tăcerea lor, vocea din spatele lanternei s-a auzit din nou, mult mai calmă:

– Vedeţi, nici aici nu e nimic suspect, doamnelor şi domnilor ziarişti. Şi nici satanişti nu sunt, deşi a trecut deja 

bine de miezul nopţii.

Lumina i-a fost luată din ochi și și-a dat seama că în dosul ei, cel care vorbise, era un bărbat înalt, îmbrăcat 

într-o uniformă militară de culoare albastră. S-a întors și a dat să plece, când glasul unei tinere fete, care îşi 

ţinea la nas o batistă pentru a stăvili mirosul din încăpere, l-a oprit:

– Dar astea, astea ce sunt, domnule locotenent?

Fata dăduse de-o parte tijele subţiri de oţetari care crescuseră timid prin crăpăturile de la încheietura 

pardoselii. Pe perete, cam la înălţimea ochilor unui om, cineva scrijelise o virgulă mare, un triunghi cu laturile 

egale şi trei litere: Y O D. Puţin mai în dreapta, era o inimă care dădea să zboare, încadrată de două aripi ca de 

pasăre. Fascicolele lămpilor montate deasupra obiectivelor camerelor de luat vederi, s-au îndreptat imediat 

către acel perete, iar bliţurile aparatelor foto au prins să fulgere în neştire. Lumină ca ziua între pereţii soioşi. 

Cei patru gropari continuau să stea aliniați, în poziție de drepți. Ofiţerul primise întrebarea direct în moalele 

caschetei. Se vedea din gesturile repezite pe care începuse să le facă, faptul că era încurcat rău. Privea și el la 

fel de uimit semnele acelea fără înţeles. Ce să le răspundă? „Iod”. Imediat în minte i-a răsărit şcoala militară, cu 

clădirea cazonă, prost întreținută, cu holul ei lung și dormitoarele care puţeau a bocanci îndelung folosiţi. În 

capătul dinspre ieşire, era prinsă în perete o cutie albă cu o cruce roşie pe uşiţă. În ea, printre câteva feşe 

gălbejite și două-trei seringi de unică folosinţă expirate , era şi o sticlă cu eticheta: „Iod”. Ştia foarte bine că din 

trusa de prim-ajutor se putea bea „Carmolul”, frecţia „Diana”, chiar şi spirtul, dacă era tras prin pâine, să-i 

dispară colorantul albastru. Dar iodul, niciodată. Atunci? Ce mă-sa să caute iodul în chilia beţivilor ăstora? Dar 

cel mai tare îl încurca inima încadrată de cele două aripi desfăcute. Văzuse o groază de inimi scrijelite prin te 

miri ce locuri. Odată chiar, când luaseră repaus în timpul unui marş prin pădure, cioplise şi el cu baioneta una 

pe un copac, cu gândul la o fată căreia nu apucase să-i spună că o iubeşte, înainte de a se înmormânta pentru 

câţiva ani, în şcoala de ofiţeri: „Evanghelina + Ginel = Love”. Dar niciuna dintre inimile întâlnite până acum, nu 

avea aripi. Cel mult erau străpunse de o săgeată. La unele, din rană curgeau câteva picături de sânge. Inimă – 

iubire, sau inimă – tristeţe, inimă – despărţire, sau chiar inimă – suferinţă, asta înţelegea. Dar inima de pe 

perete semăna cu emblema de la căile ferate, numai că aceea avea între aripile desfăcute o roată de tren, 

nicidecum o inimă. Adică, deplasare rapidă cu trenul. Aripi, egal rapid. Dar inima? Şi deodată s-a luminat: 

„Inima înseamnă sănătate. Iar aripile, zbor. Zbor pentru sănătate. Asta trebuie să fie! „Aviasan!” „Ambulanța 

aeriană.” În momentul următor însă, entuziasmul acestei logici salvatoare i-a pierit. Ce să caute emblema 

„Aviasanului”, pe peretele unei chilii din spatele porţilor unui cimitir. Prin apropiere nu era nici un aeroport. Mai 

încurcat ca la început, ofiţerul a tunat o explicaţie simplă, ca o uşurare:



– Dracu', doamnelor și domnilor ziariști. Dracu', ce să fie. Nu pe dracu' îl căutăm? Uite că i-am găsit 

iscăliturile.

După care, ca să scape cu totul din încurcătură, s-a întors din nou către cei patru gropari, care stăteau în 

continuare aliniaţi, ca şi cum ar fi căutat o explicaţie de la ei: 

– Voi aţi făcut asta pe perete, mă?!

Iarăşi, nimeni nu a avut curajul să-i răspundă, să spună că habar nu aveau, acum vedeau şi ei prima oară 

semnele alea, că de când dormeau acolo, dintotdeauna adică, nici nu le trecuse vreodată prin cap să dea 

oţetarii de-o parte să vadă ce-i în spatele lor.

Dacă a doua zi, ar fi schimbat aşternuturile din ziare vechi, cu unele noi, ar fi putut vedea titlurile de o 

şchioapă de pe prima pagină: „Un satanist celebru cere tuturor sataniştilor din lume să treacă la sacrificii 

umane în cimitire”. Sau: „Astă noapte, a fost cifra satanei, 666. Sataniştii au decis să facă sacrificii umane în 

cimitire”. Dar şi titluri mai puţin senzaţionale: „666, o noapte liniştită în cimitir, în ciuda chemărilor sataniştilor la 

sacrificii umane”.

Pe când stăteau aliniaţi iar răgetele ofiţerului se stinseseră făcând loc unei linişti jenante, a apărut Pandele 

Clopotarul cu un catastif. L-a desfăcut ca pe un catalog de școală, s-a postat țeapăn lângă locotenent şi s-a 

pornit şi el să zbiere. Făcea apelul, ca în armată. Striga pe rând numele fiecărui gropar, anul naşterii şi vârsta, 

iar ei, când le venea rândul, răgeau din toţi 

bojocii: „'Zent”! Atunci, cu ocazia acelui 

apel făcut de Pandele Clopotarul, a aflat 

pentru prima oară că fiecare dintre colegii 

lui de chilie, Brotac, Chirpic, Cozonac şi 

chiar şi el, Basamac, în afară de aceste 

porecle, aveau şi câte un nume adevărat. 

Ba chiar și o dată de naștere.

Aşa a aflat că are cincizeci de ani.

(Fragment din romanul „Salonul 

refuzaților” în curs de apariție la editura 

„Napoca”)
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Filozofia rusă se definește cel mai bine prin teologia 
ortodoxă dezvoltată de Serghei Bulgakov (1871-1944), preot în 
Biserica Rusiei la începutul secolului douăzeci, cunoscut ca 
teolog ortodox, filozof și economist. După un interes timpuriu 
pentru marxism, s-a întors la rădăcinile sale religioase aflate în 
creștinismul ortodox. A fost exilat de noul guvern comunist din 
Rusia și a devenit parte a comunității de ruși din Paris, luând 
parte la fondarea Institutului Teologic Ortodox Sf. Serghie din 
Paris. Dar, filozofia rusă se definește și prin literatura lui 
Dostoievski și a lui Lev Tolstoi. Despre Dostoievski se spune că 
a fost cel mai mare filozof rus datorită faptului că personajele 
sale exprimă o adevărată neliniște filozofică. Este considerat 
unul dintre precursorii lui Nietzsche, „Antihristul” fiind plină de 
aluzii la scrierile lui Dostoievski. Nietzsche a considerat că 
romanele sale reprezintă cel mai valoros material psihologic din 
câte a cunoscut vreodată: „Dostoievski este din întâmplare 
singurul psiholog de la care am avut ceva de învăţat; el face 
parte din categoria celor mai preţioase comori din viaţa mea, 
mai preţioasă chiar şi decât descoperirea operei lui Stendhal”. 
Atât gânditorul german, cât şi scriitorul rus au scos în evidenţă 
impulsurile iraţionale care stau la baza comportamentului 
uman. Filozoful francez Paul Sartre (1905-1980) îl considera pe 
Dostoievski unul dintre predecesorii filozofiei existenţialiste, 
întrucât el însuşi a formulat principiul iniţial al existenţialismului: 
„Dacă Dumnezeu nu există, atunci totul este permis”, ceea ce 
înseamnă că o persoană este absolut liberă şi că este 
condamnată să îşi asume întreaga responsabilitate pentru 
acţiunile sale.

Semnificaţia filozofică a operei lui Dostoievski este definită de capacitatea sa inegalabilă de exprimare şi 
descriere a naturii umane contradictorii şi conflictuale. Sufletele personajelor lui Dostoievski reprezintă scena 
de luptă permanentă, conflictele şi ciocnirile dintre bine şi rău, credinţă şi necredinţă, idealuri şi realitate. 
Filozoful Nikolai Berdiaev (1874-1948) care s-a aflat sub influenţa considerabilă a lui Dostoievski, l-a numit nu 
doar un geniu dialectic, dar şi cel mai mare metafizician rus. Dostoievski evidenţiază dualitatea omului, 
oscilaţiile sale cu privire la sublim, divin şi lege, cufundându-se în adâncimea întunecată a sufletului uman și 
afirmând că există doar o singură cale de ieşire din starea împovărătoare de haos şi dezordine interioară. 
Pentru el, omul se identifică cu suferinţă, nelinişti interioare, deziluzii, ezitări, dorinţe nesatisfăcute etc., 
pericolul fiind haosul interior care poate concura întru totul cu mintea omului, Dumnezeu fiind singura noastră 
salvare.

Filozofia în Rusia Sovietică a devenit un fel de continuare a politicii cu alte mijloace; o înţelegere comună 
potrivit căreia filozofia era menită să rezolve cele mai practice probleme de viaţă. Perioada a fost numită de unii 
– panfilosofism. Principalele propoziţii şi categorii ale materialismului dialectic au fost studiate şi analizate în 
detaliu. Marxismul a fost utilizat ca metodologie universală pentru implicaţiile teoretice şi practice în domeniile 
diferitelor ştiinţe. Dar, a fost doar o perioadă. Vechea literatură rusă a început să fie studiată cu succes ca sursă 
istorică şi filozofică. Chiar şi în epoca contemporană, accentul pus pe aspectul literar este caracteristic filozofiei 
ruse. Într-adevăr, în cele mai multe cazuri linia despărțitoare dintre filosofii ruşi şi scriitori a fost desființată, 

FILOZOFIA, RELIGIA, ªTIINÞA ºi POLITICA (28)

fiodor dostoievski
„Viața e duelul lui Dumnezeu cu diavolul, iar 

câmpul de bătălie sunt eu.” – Fiodor Dostoievski

Vavila POPOVICI
Statele Unite ale Americii

FIODOR DOSTOIEVSKI · PORTRET



operele lui Dostoievski şi Tolstoi au devenit obiectul principal de reflecţie pentru filozofii ruşi ai secolului al XX-
lea.

Fiodor Mihailovici Dostoievski (1821-1881) s-a născut la Moscova. Tatăl, Mihail Dostoievski, de viţă nobilă, a 
lucrat medic la un spital pentru săraci. Avea şi o moşie în gubernia Tula, unde s-a presupus că a fost ucis, de 
către şerbii săi, aduşi la disperare de situația lor. Deși profesia de medic era una onorabilă, nu reușea să-i 
aducă lui Mihail Dostoievski un salariu suficient de mare pentru toate necesitățile sale și mereu era nevoit să 
suplimenteze veniturile cu servicii medicale particulare. Mama, Maria Neceaeva, se trăgea dintr-o familie de 
negustori moscoviți, o fire evlavioasă, blândă, smerită și iubitoare, a decedat în 1837. Au avut împreună opt 
copii. Atât mama cât și tatăl îi citeau, mai ales seara, literatură rusă și universală. Ei l-au învățat să citească cu 
ajutorul unui abecedar religios, iar guvernanta, Alena Frolovna, care i-a marcat profund copilăria, îi istorisea 
viețile sfinților ortodocși. Ea l-a introdus pe Dostoievski în fascinanta lumea a literaturii, citindu-i încă de la 
vârsta de trei ani epopei eroice, basme și legende.

După ce Maria Dostoievskaia a murit de tuberculoză, Fiodor și fratele său Mihail au fost trimiși la Academia 
Tehnică Militară din Sankt Petersburg. Cei doi s-au simțit însă mai degrabă chemați de vocația literară, dar s-au 
supus în acel moment dorinței tatălui.

Drumul lor inițiatic de la Moscova, orașul mănăstirilor și al ceremoniilor religioase, la Sankt Petersburg, 
„fereastra către Europa”, cum o numea Petru cel Mare, a însemnat maturizarea celor doi băieți. Fiodor însă nu 
a fost admis fără taxă, iar Mihail a fost respins și s-a înscris la Academia din Reval, Estonia. Tatăl lor era nevoit 
să plătească, cu mare dificultate, sume considerabile pentru a le susține studiile. Din cauza problemelor de 
sănătate, doctorul Mihail Dostoievski, a fost nevoit să-și părăsească slujba la numai patruzeci și șase de ani și 
să se retragă la țară. Moartea soției, eșecurile băieților și solitudinea provinciei, l-au afectat emoțional și moral. 
În plus, cu un an înaintea morții sale, o menajeră cu care a întreținut relații după moartea soției i-a născut un 
copil nelegitim, iar băutura a devenit unul din principalele sale vicii.

Tatăl lui Dostoievski a murit în anul 1839 la începutul lunii iunie. Cu aproape două săptămâni înainte, Mihail 
Dostoievki îi trimitea fiului o scrisoare în care îi reproșa că îi mai solicită bani, chiar și după ce recoltele i-au fost 
distruse de secetă. Deși cauza oficială a decesului a fost atacul de apoplexie, un vecin, i-a acuzat pe țăranii lui 
Mihail Dostoievski de crimă, aceștia turnându-i votcă pe gât până la sufocare.

Feodor Dostoievski i-a scris fratelui mai mare, că se simte despovărat de sarcina de a deveni inginer militar și 
că poate să-și plănuiască viitorul în literatură cu mai multă relaxare. Biograful intuiește însă inevitabilul 
sentiment al vinovăției: din cauza notelor slabe obținute la Academie și a eșecului de a promova (veste care i-ar 
fi provocat, de altfel, părintelui un atac cerebral parțial), din cauza egoismului cu care a extras ultimele resurse 
financiare ale unei moșii aflate în colaps, Dostoievski se simțea probabil responsabil, într-o anumită măsură, 
de moartea tatălui și de exploatarea nemiloasă a iobagilor, văzută ca mobil al presupusului asasinat.

Anii petrecuți la Academie au reprezentat o perioadă de inadaptare și însingurare pentru Dostoievski. Mulți 
din colegii săi erau interesați de o carieră militară și nu îi împărtășeau interesele pentru literatură. Mai mult, lui 
Dostoievski îi displăceau știința, matematica și ingineria militară. Foștii colegi își aminteau că era foarte 
credincios și retras. Unii prieteni i-au descoperit o latură mai socială: compasiunea pentru cei săraci, slabi și 
fără apărare, curajul cu care încerca să oprească violența îndreptată împotriva unor categorii mai discriminate.

În timpul anilor de studiu, Dostoievski s-a împrietenit cu Ivan Nikolaevici Șidlovski, un tânăr funcționar public 
cu o vastă cultură literară. Acesta i-a influențat mult gândirea și i-a îndrumat lecturile. Cei doi citesc și îi discută 
pe Homer, Shakespeare, Schiller sau Hoffmann. Pentru Dostoievski, Șidlovski a fost întruchiparea 
romanticului, o «ființă superbă, sublimă, adevăratul contur pe care l-au trasat Shakespeare și Schiller», dar în 
același timp un geniu gata «să se prăbușească în abisul nebuniei personajelor lui Byron».

Perioada adolescenței scriitorului coincide, în planul literaturii ruse, cu fenomenul de tranziție de la 
romantismul de tip german la realismul de inspirație franceză. Ultimul curent l-a influențat pe Dostoievski mai 
ales prin intermediul lui Balzac. Despre romancierul francez, Dostoievski scria cu entuziasm: «Balzac este 
uriaș! Personajele lui sunt creația minții universale! Nu spiritul unei vremi, ci un travaliu de milenii întregi a 
pregătit un asemenea rezultat în sufletului omului».

Debutează editorial cu traducerea romanului Eugénie Grandet de Balzac (1844). Adevăratul său debut se 
produce peste un an (1845), odată cu apariţia romanului epistolar Oameni sărmani, în care abordează un 
subiect preferat în întreaga sa creaţie – cel al omului umil, mereu stresat, obidit. Lucrarea a fost apreciată de 
Visarion Gr. Bielinski (1811-1848); cel mai prestigios critic literar al epocii), consacrându-l pe Dostoievski ca pe 
un reprezentant de vază al „şcolii naturale” (realiste) ruse, alături de Gogol şi Puşkin-prozatorul. Următoarele 
sale proze, povestirile Dublul, (1846), Romanul în nouă scrisori (scris într-o noapte, decembrie 1846) şi 
Gazda, (1848) înregistrează anumite abateri de la linia „şcolii naturale”, la care însă revine prin romanele Nopţi 
albe, (1848). În aceste lucrări apare obsedant chipul intelectualului visător, nepractic, rupt de realitate. 
Dedublarea personalităţii, apariţia (mai ales în Dublul) unui tip de personaj cu totul diferit de cel clasic, 
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constituie una dintre marile inovaţii ale artei scriitoriceşti a lui Dostoievski. În romanul neterminat Netoşka 
Nezvanova, (1849) tratează tema copilăriei nefericite, reluată apoi în mai multe romane şi povestiri.

Atras de ideile socialismului utopic, frecventează „cercul lui Petraşevski”, a cărui activitate e considerată de 
autorităţi ca subversivă. În 1849 Dostoievski este arestat, împreună cu alţi membri ai „grupului Petraşevski”, şi 
ţinut şase luni într-o celulă a fortăreţei Petru şi Pavel. Principalul cap de acuzare este difuzarea „Scrisorii către 
Gogol” a lui Bielinski. La 22 decembrie 1849 este condamnat la moarte prin împuşcare; într-o piaţă centrală a 
Petersburgului, are loc „ritualul execuţiei” – condamnaţii sunt legaţi de stâlp, li se leagă apoi ochii, ca în ultimul 
moment să li se anunţe comutarea pedepsei. Trăirea, însă, a şocului de a vedea moartea cu ochii săi este 
zugrăvită zguduitor, în romanul Idiotul. Este condamnat la patru ani de muncă silnică şi pierderea drepturilor 
civile. Şi-a executat pedeapsa în penitenciarul de muncă silnică de la Omsk, Siberia (1850 – 1854). În drum 
spre ocnă, graţie generozităţii unei soţii de fost revoluţionar-decembrist, intră în posesia unei Biblii, singura 
carte pe care a putut-o citi în acest răstimp. Întreaga operă a lui Dostoievski este marcată de învăţătura şi 
morala biblică; motive, chipuri, versete evanghelice; interpretări, comentarii ale învăţăturilor şi pildelor biblice, 
trimiteri la acestea, apar în marea majoritate a scrierilor sale, în multe cazuri – ca motto-uri. Își recapătă dreptul 
de a citi şi a scrie, graţie intervenţiilor unor apropiaţi ai curţii, este înaintat în gradul de ofiţer, i se permite să-şi 
tipărească scrierile, apoi – să revină în Rusia europeană, iniţial la Tver, apoi la Petersburg, unde își reia 
activitatea literară. În 1857 se căsătoreşte cu Maria Dmitrievna Isaeva. Foarte curând, după cununie, un acces 
de epilepsie îl imobilizează pentru câteva zile. De altfel crizele le cunoștea din adolescență. Accesele de 
epilepsie au devenit mai intense în detenție, iar anturajul, atmosfera de acolo, i-au accentuat firea de om 
nervos, predispus la „senzații tari”: jocuri de noroc (ruletă, joc de cărți), pasiuni ciudate, soldate adesea cu 
riscante aventuri amoroase, călătorii costisitoare etc., din care motiv a dus-o mereu în lipsuri, hăituit şi terorizat 
psihic de creditori – atât editorii lucrărilor sale, cât și alți „binevoitori”.

Tipărește în câteva reviste; deși adoptă o narațiune calmă, marcată de compasiune, scrierea este 
zguduitoare prin reconstituirea minuțioasă, cu vervă, a unor scene din viața condamnaților, în care culorile se 
îngroașă când evocă cruzimea temnicerilor.

Umiliți și obidiți, Amintirile din casa morții și Însemnări din subterană au marcat noul proces de analiză 
psihologică din perspectiva trăirilor lăuntrice ale omului. Umiliți și obidiți (1861) este mai complexă, este 
prezentată nu numai mizeria și nedreptățile de la periferia societății, dar și aspecte ale cultului egoismului, 
perversiunilor, imoralității; manifestă nu numai compasiune, dar și admirație pentru smerenie. Amintirile din 
casa morţii (1860-1862) abordează probleme filosofice ca: libertatea, crima, natura umană, mândria, 
nebunia, iubirea aproapelui, solidaritatea umană, smerenia. A fost catalogată ca o carte a groazei (a ororilor, 
înspăimântătoare), comparată cu scenele din fresca lui Michelangelo „Judecata de apoi”; Turgheniev a 
asemuit-o cu Infernul din Divina Comedie a lui Dante Alighieri. Fresca realistă a romanului

În anii 1862-1863 călătorește în Europa de vest, vizitând Parisul, Londra, Köln, apoi Elveția și Italia, din nou 
Germania. Frecventează muzee, marile galerii, dar e prezent și în cluburile cu jocuri de noroc. Descoperă că în 
Occident „toți muncitorii sunt în sufletul lor tot proprietari”, că sunt obsedați de ideea proprietății, această 
opinie, total potrivnică teoriilor revoluționare, fiind reliefată în Însemnări de iarnă despre niște impresii de 
vară (1863), în care face următoarea constatare: „Dar oare libertatea dă fiecăruia câte un milion? Nu. Ce este 
un om fără un milion? Un om fără un milion nu este acela care face tot ce dorește, ci acela cu care se face tot ce 
se dorește”.

În 1864 îi moare soția, și în același an – fratele. Scrie „Însemnări din subterană” (1864), considerat un 
pamflet împotriva lui Cernîșevski (1828-1889), adept al mișcării socialiste de tip utopic, despre dedublarea ce 
macină neîndurător sufletul omului, personajul principal al acestei lucrări devenind un arhetip dostoievskian. 
Se observă că la Dostoievski libertatea trebuie întotdeauna înțeleasă prin intermediul lui Dumnezeu, căci altfel 
conduce la autodistrugere. Svidrigailov și Raskolnikov din Crimă și pedeapsă sfârșesc tragic, deoarece își 
interpretează greșit, cu mult egoism, libertatea, ca pe un drept de a se autoimpune cu forța, ca pe o expansiune 
continuă a propriei voințe. De asemenea, personajul Ippolit, «muribundul revoltat» din Idiotul, care și-a pierdut 
speranța că va supraviețui tuberculozei, vede într-un act (nereușit) de sinucidere o ultimă manifestare a 
propriei libertăți. Sinuciderea este o dovadă a libertății și pentru Kirillov din Demonii, însă nu una oarecare, ci 
chiar o încununare apoteotică a voinței independente: „Libertatea deplină va deveni posibilă abia atunci când 
omului îi va fi absolut egal dacă trăiește sau dacă nu trăiește”.

În 1865 întreprinde o călătorie în Danemarca; la bordul unui vas cu care călătorea, face schițe pentru 
romanul Crimă și pedeapsă, tipărit în anul următor.

Legat de acest roman, în 1885, socialistul român Constantin Dobrogeanu-Gherea (1855-1920) îl considera 
„un fel de cult al suferinței”, „o credință mistică și sumbră că numai cei care sufăr sunt mari și nobili”. Mai târziu, 
criticul și istoricul român Garabet Ibrăileanu (1871-1936) avea să scrie cu și mai multe rezerve, chiar 
persiflând, apropo de altruismul exacerbat al lui Dostoievski: „desigur e foarte uman și înalt acest sentiment, 
dar e prea uman și prea înalt și prea lipsit de poezie”.
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Da, zic, lipsit de poezie, dar plin de filozofie! Uneori, și iată la acea vreme, atrocitățile pot inunda poezia din 
sufletul omului.

Tot Garabet Ibrăileanu afirma că fără talent nu există nimic și deci nici caracter specific: „Toți marii scriitori 
sunt foarte naționali. Pot fi Rabelais, Moliere, și Anatole France altceva decât scriitori francezi? Pot fi 
Shakespeare, Dickens și Thomas Hardy altceva decât scriitori englezi? Pot fi Tolstoi și Dostoievski altceva 
decât scriitori ruși?” Toți sunt reprezentanți ai spiritului specific național.

Împreună cu fratele său Mihail editează revistele: „Vremea” „Timpul”, apoi „Epoca”, în care publică 
numeroase articole și eseuri, care sunt dovada unei evoluții impetuoase, spectaculoase prin originalitate, a 
concepțiilor sale politice, filozofice, estetice. Salută abolirea iobăgiei (1861), dar respinge violent ideile de 
echitate socială, de egalitarism ale revoluționarilor democrați; justifică monarhia și privilegiile de castă, vede 
contradicțiile dintre clase ca reductibile, de natură să fie limitate prin împăcare, apropiere, sub egida țarului și a 
Bisericii ortodoxe, astfel devenind posibilă realizarea „rolului mesianic al Rusiei în instaurarea fericirii 
generale”, în lume – una dintre ideile aberante ale intelectualilor ruși din sec. XIX-XX, la care aderă și 
Dostoievski. Mai târziu (1877) scrie aproape profetic: „Numai o singură generație va da material pentru 
propovăduirea socialismului și comunismului”. Apără cu ardoare obștea (comuna agricolă rusă), fără de care 
societatea s-ar altera catastrofal. Optează pentru întoarcerea la „solul național rus” în care sol consideră că 
trebuie implantat sporul de civilizație europeană, acumulat în Rusia după reformele lui Petru cel Mare.

Constrâns de editorii care îi cereau în forță manuscrisele promise, în 1866 Dostoievski își angajează o 
stenografistă pentru a-i dicta romanul Jucătorul, (1866), o poveste scurtă și captivantă; subiectul fiind lupta cu 
pasiunea jocului de noroc, iar Polina – femeia de care eroul romanului este obsedat. Dostoievski se cunună cu 
stenografista în februarie 1867, trăind în relativă armonie până la sfârșitul vieții.

În 1866 apare şi romanul Crimă şi pedeapsă, scriere care consfinţeşte gloria literară a lui Dostoievski. 
Mulţimea de episoade, legate de evoluţia stării lui Raskolnikov, anticipează romanul poliţist (cu detectivi) al 
sec. al XX-lea, ele, însă, „dau operei şi valenţe de roman social şi de moravuri”, făcând din Crimă şi pedeapsă 
un roman esenţialmente psihologic şi de idei. În acest roman „Concepţia pravoslavnică” (întemeiată pe 
ortodoxie), definitorie pentru creaţia lui Dostoievski, este expusă poate cel mai clar, cel „mai dostoievskian”: 
„Nu există fericire în confort, ea se câştigă prin suferinţă. Omul nu se naşte fericit. Omul cucereşte dreptul la 
fericirea sa şi întotdeauna prin suferinţă. Aici nu există nici o nedreptate”. Romanul prezintă în prim plan drama 
lui Raskolnikov, studentul care pune la cale uciderea și jefuirea unei bătrâne care oferea împrumuturi bănești, 
pentru a-și rezolva problemele financiare, dar și din dorința de a-și demonstra lui însuși că este îndreptățit să o 
facă. Cartea a reprezentat și o prima realizare literară mai completă a concepției sale filozofice. Cu ea începe 
ultima și cea mai fecundă etapă a creației lui, marcată de scrierea capodoperelor: Idiotul, (1868), Demonii 
(1872), Adolescentul, 1875), Frații Karamazov, 1879-1880).

Pleacă, împreună cu soția, în străinătate timp de patru ani (1867-1871), vizitând Dresda, Frankfurt pe Main, 
Baden; într-un muzeu din Basel (Elveția) a văzut pictura „Cadavrul lui Iisus Hristos” de Hans Holbein cel Tânăr 
(1497-1543), care l-a tulburat atât de mult, încât i-a provocat o stare apropiată unui acces de epilepsie. Mai 
călătoreşte la Geneva, Milano, Florenţa (1868), Veneţia, Trieste, Viena, Praga (1869). Joacă febril ruletă, în 
speranţa de a scăpa de datoriile ce-l apăsau (stare descrisă pasionant în romanul Jucătorul).

Idiotul este considerată de autor ca unul dintre cele mai bune romane ale sale, i-o dedică nepoatei de soră, 
S.A. Ivanova, pentru care a trăit o puternică pasiune și căreia i-a expus, într-o scrisoare, astfel, scopul, ideea 
Idiotul-ui (titlul romanului fiind porecla prințului Mîșkin): „înfățișarea unui om frumos și pozitiv”, mai ales că, 
consideră Dostoievski, toți scriitorii și nu numai de la noi, ci chiar și din Europa, au eșuat ori de câte ori și-au 
propus să înfățișeze frumosul: „Frumosul fiind un ideal, iar idealul al nostru sau al Europei civilizate, este 
departe de a fi cristalizat. Nu există pe lume decât o singură formulă pozitiv frumoasă: Cristos, în așa fel încât 
manifestarea acestei figuri incomensurabil de frumoase este, cu certitudine, un miracol nesfârșit (întreaga 
Evanghelie a lui Ioan merge în acest sens; pentru el, unicul miracol constă în întrupare, manifestarea însăși a 
Frumosului)”. Ideea de frumos este una importantă în opera lui Dostoievski, el lansând convingerea că 
Frumosul (sublimul) va salva omenirea. Din reflecțiile prințului Mîșkin: „Nu există fericire în confort, ea se 
câștigă prin suferință. Omul nu se naște fericit. Omul cucerește dreptul la fericirea sa, și întotdeauna prin 
suferință. Aici nu există nici o nedreptate”.

În Demonii, îi prezintă caricaturizat pe „nihiliști”, de fapt, pe fruntașii mișcării revoluționar-democrate din 
Rusia, întrezărind perfect, matematic, aspirația lor spre demonism, spre satanizarea societății, condamnând 
prin observații veninoase discursul lor demagogic, vânzoleala lor fariseică întru cucerirea păguboasă a altor 
minți, suflete, dar și averi. Viziunea profetică a demonismului revoluționarilor ruși a fost comparată cu ieșirea 
diavolului dintr-un om și intrarea necuratului într-o turmă de porci, conform unui episod din Sfânta Evanghelie, 
cea după Luca, acesta servind drept motto al scrierii: „Și era acolo o turmă mare de porci, care pășteau pe 
munte. Și L-au rugat să intre în ei; și le-a îngăduit. Și, ieșind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a 
aruncat de pe țărm în lac și s-a înecat…” Cap. VIII, 32-33. În acest roman Dostoievski scoate în relief 
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zigzagurile amețitoare, piruetele delirante în comportamentul personajelor. Maxim Gorki scria în 1913: 
„Incontestabil, Dostoievski este un geniu, nimeni nu se îndoiește de aceasta, însă el este geniul nostru rău”. 
Replica lui Lenin a fost aidoma: „Ieri am citit în (ziarul) „Reci” („Graiul”) răspunsul d-tale la „urletele” (elogiile – 
n.n.) în legătură cu Dostoievski și era cât pe ce să chiui de bucurie…”.

Românul Petre Țuțea, în „Omul – tratat de antropologie creștină”, spune că Gorki a fost „amator de deșeuri 
sociale” care a apreciat infractorii de drept comun și a disprețuit deținuții politici.

Adolescentul este romanul în care Dostoievski își desenează personajul cu o stare continuă de nesiguranță, 
ignoranță, nedesăvârșire, dar și fantezie și exuberanță, pentru care totul este uneori posibil.

Și afecțiunea, dragostea, iubirea (de oameni, dar și între sexe) e marcată în proza lui Dostoievski, aproape 
obligatoriu, de suferință; supliciul, chinurile luând și aici forme răscolitoare, de multe ori – de-a dreptul 
devastatoare, până la absurd. La nici unul dintre cei peste 500 de eroi dostoievskieni (numai din romanele sale) 
actul sexual nu este descris nici măcar aluziv.

În 1873-1874 redactează revista „Cetățeanul”, unde publică primele pagini din Jurnalul unui scriitor – o 
suită de articole, eseuri, reflecții, note polemice etc. pe care continuă să-l publice între anii 1877 și 1881. 
Include în jurnal şi creaţii beletristice, unele considerate secundare: toate scrise anterior. În 1876 publică 
Smerita, calificată de autor ca „roman fantastic”, iar un an mai târziu – scrie povestirea Visul unui om ridicol, 
(1877). I se sugerează să dedice Jurnalul moştenitorului tronului Rusiei, Aleksandr Aleksandrovici. Educatorul 
odraslelor ţarului, îi transmite dorinţa monarhului rus de a-l prezenta copiilor săi, pentru „a-i înrâuri binefăcător”.

În decembrie 1877 este ales membru-corespondent al Academiei Imperiale din Sankt-Petersburg, secţia de 
limbă şi literatură rusă. Tot atunci notează în unul din caietele sale un „Memento. Pentru toată viaţa…” cu un 
post scriptum: „Toate astea în afara romanului proiectat şi a editării Jurnalului unui scriitor, cu alte cuvinte – de 
lucru pentru minimum 10 ani, iar eu am acum 56”.

Frații Karamazov, cel din urmă și cel mai complex roman al lui Dostoievski, este în același timp povestea 
scrisă magistral a unui paricid și o meditație filozofică asupra întrebărilor esențiale ale umanității: existența lui 
Dumnezeu, liberul-arbitru, natura colectivă a vinei și consecințele dezastruoase ale raționalismului. 
Întruchipând patru ipostaze fundamentale ale individului, frații Karamazov au, fiecare, motive bine întemeiate, 
deși de naturi diferite, să-și ucidă tatăl, moșierul Fiodor Pavlovici Karamazov, care duce o viață amorală și 
desfrânată. Moartea neașteptată a acestuia aruncă suspiciuni asupra tuturor celor patru frați și dă naștere la 
numeroase teorii, Dostoievski exploatând cu o abilitate remarcabilă filonul polițist al poveștii, ce creează un 
suspans capabil să susțină întreaga structură romanescă. „Marea taină a existenței umane nu constă în a trăi, 
ci în a ști pentru ce trăiești”, spunea Dostoievski.

În linii mari, ideea romanului este concentrată într-o reflecție a lui Dmitri Karamazov: „Inima oamenilor nu e 
decât un câmp de bătălie în care se luptă Dumnezeu cu diavolul. Sufletul omului fiind terenul unei bătălii între 
două principii eterne, de bază: bine și rău, factorii determinanți ai comportamentului său sunt numai în el, în 
omul însuși”. „Dacă diavolul nu există și este numai o născocire a omului, atunci într-adevăr acesta l-a plăsmuit 
după chipul și asemănarea lui”, exprimă unul dintre personajele romanului.

Dostoievski declarase că „Anna Karenina” lui Lev Tolstoi l-a influențat profund în conceperea romanului 
„Frații Karamazov”. Prețiozitatea romanului nu este atât descrierea poveștii de dragoste și a paricidului, ci 
momentele și modul în care Dostoievski este în căutarea lui Dumnezeu. După tipărirea romanului „Frații 
Karamazov”, în 1880, mărturisea: „Intenționez ca încă 20 de ani să tot trăiesc și să tot scriu”.

Între timp, în iunie 1879, la sesiunea sa din Londra, Congresul Internaţional de literatură îl alege pe 
Dostoievski, în unanimitate, membru al Comitetului de onoare al acestei societăţi. În februarie 1880, este ales 
vicepreşedinte al Asociaţiei slavone de binefacere, cu sedii în cele două capitale ale Imperiului Rus. În iunie 
1880 este ales membru de onoare al Asociaţiei iubitorilor literaturii ruse.

Către sfârșitul vieții, Dostoievski a avut o orientare conservatoare, național-ortodoxă și pro-țaristă.
La 25 ianuarie 1881, după o dispută violentă cu sora sa V. M. Ivanova, Dostoievski face o gravă criză de nervi. 

Se închide în biroul său, scuipă mereu sânge, un simptom de bază al unei maladii mai vechi a lui Dostoievski – 
hemoptizia –, eliminarea de sânge prin tuse, în urma unei hemoragii a căilor respiratorii, specifică tuberculozei 
pulmonare. Seara își ia rămas bun de la membrii familiei și de la unii prieteni apropiați. Deși a doua zi se face 
mai bine, pe 28 ianuarie (9 februarie) 1881, dimineața, îi spune soției că „azi voi muri”. Seara, pe la 6.30, începe 
agonia, ca peste două ore genialul scriitor rus să se stingă din viaţă.

Sicriul cu corpul său neînsufleţit a fost pus lângă altarul Catedralei „Alexandru Nevski” din Petersburg, fiind 
înmormântat alături, la Cimitirul municipal Tihvinskoe.

Deși contemporani, Dostoievski și Tolstoi nu s-au cunoscut niciodată, cu toate că și-au dorit. În 1910 când 
Lev Tolstoi a închis ochii, pe noptiera de lângă patul de moarte se odihnea un exemplar al romanului „Frații 
Karamazov”, scris de Dostoievski.

Creația lui Dostoievski se bucură de o largă popularitate în toată lumea, fiind tradusă în zeci și zeci de limbi și 
constituind obiectul investigației unui număr impresionant de cercetători.
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Opera sa a avut o influență covârșitoare asupra prozatorilor de la răscrucea secolelor XIX-XX, făcându-se 
simțită până în prezent. Ecouri dostoievskiene se găsesc în proza rușilor L. Andreev, A. Belîi, D. Merejkovski, Z. 
Gippius, M. Bulgakov, B. Pasternak etc.; A. Gide, Fr. Mauriac, G. Bernanos, A. Camus, Marcel Proust (Franța); 
Graham Green, James Joyce (Anglia); H. Mann, T. Mann (Germania); R. Musil și Franz Kafka (Austria); O'Neill, 
T. Williams (SUA).

Fiodor Mihailovici Dostoievski este creatorul romanului polifonic, în care destinele și caracterele prezentate 
nu sunt trecute prin filtrul conștiinței unice a scriitorului, ci lasă să se manifeste pluralitatea vocilor, drepturile 
egale ale conștiințelor de a prinde viața.

Dostoievski este, alături de Tolstoi, unul din principalii scriitori ce au aparținut vârstei de aur a literaturii ruse 
(1820-1880)) și unul din cei mai reprezentativi pentru cultura Rusiei și a Europei Ortodoxe. Berdiaev 
mărturisește: «culmile literaturii ruse sunt Tolstoi și Dostoievski. În ei nu este nimic renascentist. Ei se frâng în 
chinuri religioase, caută mântuirea. Este o caracteristică a rușilor».

Așa cum observă Berdiaev, în centrul operei lui Dostoievski se află omul: «Omul este un microcosmos, 
centrul existenței, soarele în jurul căruia se învârt toate. Totul este în om și pentru om. […] Dostoievski a 
dezvoltat o nouă știință a omului». Dostoievski analizează omenirea în integritatea ei. Teme obsedante precum 
crima, suicidul, nebunia, umilirea, mândria rănită, auto-distrugerea, colapsul valorilor familiei se întâlnesc 
(câteodată chiar la același personaj) cu iubirea, regenerarea spirituală prin suferință, smerenia, solidaritatea 
față de cei aflați în nevoie. Dostoievski percepe umanismul însă strict prin intermediul religiei creștine. Se 
distanțează de filozofi precum Ludwig Feuerbach, cel care avansase doctrina unui Om-Dumnezeu (întreaga 
umanitate) care ar putea să ia locul tradiționalului Dumnezeu-Om. De altfel, Feuerbach este satirizat în 
romanul Demonii prin intermediul personajului Kirillov, care postulează «Dacă nu există Dumnezeu, atunci eu 
sunt Dumnezeu».

Într-o scrisoare adresată filozofului și criticului literar rus Nikolai Strahov, Dostoievski mărturisește: 
«Cunoștințele mele în filozofie sunt slabe, dar nu și dragostea pentru ea; dragostea mea pentru ea este 
puternică». Poate de aceea conceptele filozofice ale scriitorului s-au întipărit mai ușor în conștiința cititorilor 
prin intermediul ficțiunii și nu al eseurilor sau al articolelor jurnalistice. Dostoievski a expus în operele sale idei 
despre om, existența lui Dumnezeu, iubire, nemurire, libertate, sinucidere, consecințele etice ale nihilismului și 
ale ateismului, originea răului sau esența însăși a vieții. Romanele sale prezintă adesea sisteme de valori 
antagonice, pe care știe să le arbitreze cu măiestrie.

În 1880, Lev Tolstoi a recitit Amintiri din casa morților – ocna siberiană unde Dostoievski și-a ispășit 
pedeapsa – și, cuprins de admirație, îi scria lui Nikolai Strahov, cu care era prieten: „Nu cunosc o carte mai 
frumoasă în întreaga literatură nouă, fără a-l excepta pe Pușkin. Nu atât stilul mă impresionează, cât 
punctul de vedere al autorului, minunat de sincer, natural și creștin. Este o carte bună, care îți înalță 
sufletul…Dacă-l vedeți pe Dostoievski, spuneți-i că-l iubesc…”

Unii critici, printre care și Albert Camus, s-au exprimat împotriva prozei lui Dostoievski, pe care, deși au 
considerat-o interesantă din punct de vedere psihologic sau filozofic, au condamnat-o pentru ceea ce ei 
numeau lipsă de calitate artistică. Și nu numai atât, afirmă că adeziunea lui Dostoievski la ortodoxism nu este 
una autentică, întrucât unele voci trădează o conștiință măcinată de îndoială. În eseul „Omul revoltat” Camus 
susține că pentru Ivan Karamazov „Dacă răul este necesar creației divine, atunci creația devine inacceptabilă”. 
Ivan nu va mai recurge niciodată la acest Dumnezeu misterios, ci la un principiu mai înalt – justiția, inaugurând 
calea revoltei, care substituie regimul harului cu cel al justiției.

Constantin Noica (1909-1987) făcea o observație, în „Jurnalul filozofic”, cu privire la dimensiunea infinității 
care i se părea a fi esențialul sufletului slav: „…Facem de pildă confesiuni pe care nimeni nu ni le cere. Te 
trezești mărturisind lucruri atât de crude, încât celălalt face semne, aprobă, doar ai să închei; dar tu, necruțător, 
continui. Vrei să spui totul. Exact ca în scenele mari ale lui Dostoievski.”

Da, zic, dar sunt unii care vor să asculte, să afle reverberațiile din „cuptorul” sufletului… În fond, ce este răul 
decât răzvrătirea prostească împotriva lui Dumnezeu și a legilor sale, întru neliniștea sufletului și alunecarea 
spre păcatul pierzător. Iar Dostoievski, în cărțile sale, a realizat explorări adânci în sufletele oamenilor, un 
continuu dialog cu Dumnezeu, dar și cu cititorul, dezvăluind duplicitatea conștiinței omului din care ies aburii 
răului dar și ai binelui tămăduitor, necesar și posibil cu ajutorul dumnezeirii, a „unirii prin cunoștință a neputinței 
omenești cu puterea dumnezeiască”. O întreagă filozofie a vieții!
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Dr. Ion HAINEª

LUMINÃ LINÃ
GRACIOUS LIGHT

REVISTA

A APĂRUT REVISTA LUMINĂ LINĂ/GRACIOUS LIGHT, 
AN XXVI, NR. 1 – IANUARIE-MARTIE, 2021, NEW YORK, 
revistă de spiritualitate și cultură românească, revistă de 
prestigiu internațional.

Cu o tematică bogată și diversă, cu o prezentare grafică 
elegantă și modernă, cu colaboratori de cea mai înaltă 
competență, revista pune în discuție teme de actualitate, 
dezbateri teologice, istorice, literare, lingvistice, politice, 
documente și mărturii, analize, comentarii de cel mai larg 
interes, într-o ținută de excelență profesională ireproșabilă.

Astfel, la rubrica TEOLOGIE, Pr. Prof. Univ. Dr. Theodor 
Damian publică un text „Despre păruta discriminare, care 
poartă motto-ul: „Cel ce are va mai avea, iar cel care nu are va 
pierde și ceea ce i se pare că are”. (Luca, 8, 18). Acest cuvânt al 
Mântuitorului Hristos ne pune în dificultate. Ceva pare că nu 
este în regulă. Totuși, realitatea confirmă această dilemă. Se 
pare că e împotriva oricărei logici.

Domnul Hristos răspunde la această problemă dintr-un punct 
de vedere deosebit. El dă pilda talanților. Iată pilda: un servitor a 
primit cinci talanți de la stăpânul lui, altul a primit doi, altul, un 
talant. Un talant însemna atunci o sumă enormă de bani. 
Stăpânul pleacă într-o țară îndepărtată și încredințează averea 
slugilor lui. În acest timp, cel cu cinci talanți a făcut zece, cel cu 
doi a făcut patru, iar cel cu unul, niciunul, pentru că l-a îngropat 
în pământ, de teamă să nu i se fure.

Pilda talanților, cu distribuția lor inegală, este o metaforă, un 
simbol al inegalităților psihologice și sociale din lumea în care 
trăim. Chiar dacă venim cu toții în lume cu același număr de 

calități, cine ne spune că unul are mai multe calități decât altul? Dumnezeu dă fiecăruia daruri, dar unii le 
descoperă, alții nu, unii descoperă cinci, alții zece. Altfel spus, conform proverbului: „Ce poți face astăzi, nu lăsa 
pe mâine”. Dumnezeu nu ne-a creat în mod discriminatoriu. Pe de altă parte, „Dumnezeu îți dă, dar în traistă nu 
îți bagă”.

La rubrica STUDII, Ion Haineș publică un eseu despre „Limba română în mass-media”, cu numeroase 
observații critice la adresa degradării limbii flosite în spațiul public, în mass-media, în primul rând.

Cătălina Hașotti publică un eseu despre „Misterul Nichita”. Nichita a fost un mister frumos, trăit și simțit prin 
opera lui prin aura așezată deasupra capului lui, prin felul prietenos cu care se purta cu toți. A fost un mit viu. El a 
fost Poet toată viața, dar mai ales este Poet toată moartea. El face ruprura dintre poezie și cuvinte,eliberând 
fantezia, imaginația, dar și logica precum o exlozie. El rămâne, în esența lui, un romantic neîncadrabil, 
nonconformist. Un cald elogiu adus marelui poet.

La rubrica EMINESCIANA, Dan Toma Dulciu publică un text despre „Șerban Eminescu la Wurzburg?”
Pe baza unor cercetări personale minuțioase, întreprinse în presa vremii din Austria și Germania, Dan Toma 

Dulciu completează puținele date despre fratele lui Eminescu cu informații noi, pe bază de documente, 
mergând pe urmele studentului în medicină, viitor doctor (născut în 1841, primul copil al familiei Eminovici). 
Autorul ne dă informații prețioase despre învățământul universitar din Germania secolului al XIX-lea, despre 
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localitatea Warzburg, oraș german, situat pe râul Main, în partea de nord-vest a Bavariei. (Azi, un centru al 
culturii muzicale germane).

M.N. Rusu dezleagă niște „Enigme eminesciene” la rubrica DOCUMENTE ȘI MĂRTURII. Este vorba 
despre legenda (enigma) „sărăciei” poetului, care avea un prieten bancher, Dr. Ioan Cleaje, al cărui palat există 
și astăzi la Ploiești, vizitat de Eminescu.

Constantin Severin publică „Amintiri despre Cenaclul literar Amfiteatru”. Cenaclul „Amfiteatru”, înființat și 
condus de M.N. Rusu prin anii `80 ai secolului trecut, a promovat cu curaj tineri poeți care aspirau la gloria 
literară, cultivând spiritul liber, fără compromisuri, într-o perioadă când cenzura poitică funcționa fără reproș. 
Autorul aduce un cald elogiu lui M.N. Rusu, cel care a patronat acest cenaclu și a promovat talentele autentice.

M. N. Rusu, în articolul „Anonimii Unirii”, scoate din anonimat numele unui patriot, scriitor și pamfletar, 
revoluționar pașoptist, Dimitrie Ciocârdia Matila, care a avut un rol important în Unirea Principatelor, prin 
publicarea (sub anonimat) a unor broșuri care militau în favoarea Unirii de la 1859.

Tudor Nedelcea publică un articol elogios despre „Un filantrop și patriot autentic-Emanuel Gojdu”.
El prezintă, pe scurt, biografia lui Emanuel Gojdu, studiile sale, funcțiile administrative și politice.
Emanuel Gojdu a intrat în istoria neamului său prin celebrul Testament din 4 nov. 1869. publicat în 

„Telegraful român”. În esență, întreaga sa avere o lasă „acelei părți a națiunii române din Ungaria și 
Transilvania care se ține de legea răsăriteană ortodoxă”. El lasă dispoziții precise cum să fie administrată 
această avere a Fundației Gojdu. Din păcate, dispozițiile sale nu au fost respectate întocmai. România mai 
pierde unul din drepturile sale legale, printr-o monstruoasă trădare.

Miron Scorobete repune în discuție „Vechimea Mioriței (care) iese din ceață”. El aduce argumente de 
natură tehnică, demonstrând vechimea Mioriței, care exista încă în secolul I î. H. și chiar mai adânc în timp.

Clelia Ifrim scrie un frumos text despre Sfintele sărbători, care, dincolo de bucurie și lumină, ne ajută să ne 
regăsim pe noi înșine, să regăsim limbajul esențial, matern, autentic, model normal de comunicare cu ceilalți. 
(Leagăn legănel…).

La rubrica CĂRȚI ÎN AGORA, Mihaela Albu scrie un eseu despre Constantin Pădureanu – „Un scriitor, 
martor al lumii de astăzi pentru lumea de mâine”.

Dan Anghelescu descrie un portret literar al criticului și istoricului literar Mircea Anghelescu, în calitatea sa de 
martor în favoarea fenomenului literar al exilului românesc, ignorat de critica literară actuală. (Mircea 
Anghelescu sau Viața ca o carte).

Tudor Rățoi scrie despre „Eminescu în viziunea lui Tudor Nedelcea”, critic și istoric literar, prozator, 
jurnalist, editor, care publică ediția a Ii-a, revăzută și adăugită, a cărții sale, Eminescu, Editura Tracus arte, 
București, 2020. (1013 P.). Cartea adună în paginile sale un material imens, scris de-a lungul câtorva decenii.

Alte eseuri interesante publică Octavian Mihalcea, despre volumul de versuri Stare de urgență (2020), de 
Dan Anghelescu, Nicolae Mareș despre „Un volum insolitdespre critica expresiei poetice în 
postmodernitatea mileniului III”. Este vorba despre volumul lui Ioan Gâf-Deac, „Fizica și metafizica 
poeziei”.

Un ciclu de AFORISME publică Alexandra Roceric.
La rubrica IN MEMORIAM, Marian Nencescu scrie despre „un învățător al neamului, Acad. profesor 

Alexandru Surdu”. 
La rubrica RECENZIE, Ioan Gâf-Deac scrie despre Marcel Miron („Poeme din anticamera vieții”), Maxim 

Moraru despre Dacian But -Căpușan, Nicole Smith despre „Theodor Damian – un misionar polivalent”.
Revista publică multă poezie. Amintesc câteva nume: Nicolae Jinga, Marcel Miron, Nicolae Dan Fruntelată, 

Gellu Dorian, Dumitru Chioaru, Dana Opriță, Roxana Pavnotescu, Marian Floarea, Silvia Bodea Sălăjan, 
Sabina Măduța, Carolina Boldea, Twan, Alexandru Cazacu, Victor Marola, Alina Chicet, Victor Albu, Mariana 
Păduraru, George Râurel Bălan, Rahim Karim Karimov, Maria Do Sametro Barroso,

Dorel Cosma. Proză publică Florentin Popescu („Clopotarul”).
În final, ca de obicei, un interesant FOTOALBUM, cu imagini care vorbesc mai mult decât o mie de cuvinte.
În concluzie, o revistă de excepție, care face un imens serviciu culturii și literaturii române pe atâtea 

meridiane. Meritul îi revine, în primul rând, Pr. Prof. Univ. Dr. Theodor Damian, directorul revistei.
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II La conversation

Il existe certainement des minutes de la vie qu'on aimerait pouvoir anéantir.
Frédéric Dard, C'est toi le venin

– Alors. Revenons. Je ne vous comprends pas bien. La communication est mauvaise. Est-ce que vous parlez 
français ?

– ………..
– Non. Un peu. Mais, vous me comprenez, au moins.
–………..
– Vous vous appelez comment ? Siméon. Ok. Vous êtes… Répétez. Réfugié. Arabes, Africain. Asiatique. 

Quoi ? Vous êtes Ruthène. Mais où se trouve ce foutu pays ?
– ……..
– En Europe, en Galicia ? Mais, ça c'est en Espagne !
– ……..
– En quoi ? En Lodomerdie ? Vous vous foutez de moi !
– ……
– Quelque part entre l'Ukraine et la Pologne. Ah, vous êtes un plombier polonais.
– ……..
– Laissez tomber ! Alors vous dites que vous êtes dans une maison. Où est votre maison ?
– …..
– Dans une forêt C'est donc un chalet.
– …..
– Vous ne savez pas ce qu'est un chalet. Eh bien, c'est une maison en bois, dans le bois.
– …..
– Vous voyez des flammes devant la fenêtre. C'est un incendie, un feu de camp ou quoi ?
– …….
– Qu'est-ce que vous dites ? Les flammes vous parlent. Vous êtes dingue ou quoi ?
– ……
– Et qu'est-ce qu'elles vous disent les flammes ?
– ……
– Ouvrir la fenêtre et les laisser entrer. Ecoutez, si c'est un incendie et les arbres brulent, vous sortez de la 

maison et vous courez. Laissez les flammes tranquilles. Je vais appeler les pompiers.
Idiot. Je crois que c'est un fou. En plus, mon café s'est refroidi. Putain de merde et il n'y a plus de café.
Il raccrocha. A cet instant, une explosion cassa les vitres. Des flammes jaillirent dans la chambre. Il n'eut pas 

le temps ni de boire son café froid, ni d'appeler les pompiers ou voir la voiture qui avait explosé, au nom d'un 
Dieu en colère.

Cinq petits cauchemars
Histoires

Marius SIMON
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III La fin

Je rêvais que je me suis perdu dans une immense cathédrale vide.
Frédéric Dard. C'est toi le venin

– Alors, vous nous dites ce que vous cherchez ici ?
– Où
– Ici. Vous vous foutez de ma gueule ?
– Non, sergent. Mais je ne sais pas où je suis. J'aurais dû être à la maison, dans ma chambre. Je ne sais pas.
– Comment vous ne savez pas ? Vous avez les mains tachées de sang.
Le silence se prolonge. Il regarde ses mains. Il a peur. Il n'ose pas crier. Les deux individus qui le braquent, 

semblent ne pas avoir l'air trop aimable. Au contraire.
– Bon. Vous allez nous suivre. Allez, ne faites pas d'histoires. Montez dans la bagnole.
– Quelle bagnole ? Il n'y en a pas.
– Ce n'est pas votre problème. Allez. Ne nous obligez pas de devenir violents.
Ils le pussent. Il y a un trou noir devant, à quelques mètres. Il tente de s'y opposer.
– Non, mais qu'est -ce que vous faites ?
– Ta gueule ! Sinon, on va te buter, salaud.
Ils n'ont pas l'air de plaisanter. Il se force de fermer les yeux. Malheureusement, les paupières ne lui 

obéissent pas. Le trou l'engloutit lentement.
– Alors, tu vois connard ? C'était pour rire, pour s'amuser, car dans ta putain de vie tu as pris toutes les choses 

à la légère.

IV La fuite

Je suis peut-être la vipère; en tout cas c'est toi le venin!
Frédéric Dard, C'est toi le venin.

Il faut que je sois calme. Surtout, ne pas paniquer. Vérifier, encore une fois, le sac à dos: un t-shirt, un pyjama, 
une serviette, deux-trois slips, un imper pour la pluie, un pull au cas où, des jeans noirs en velours, une brosse à 
dents, la dentifrice, un petit savon, un déodorant et c'est tout. Pas trop lourd. Ça c'est très bien. Ne pas oublier 
le téléphone, le billet d'avion, les cartes bancaires et une petite somme en espèce.

Elle regarde pour la dernière fois leur appartement. Le corps nu de son mari git sur le canapé. Le laisser 
comme ça ou lui chercher quelques fringues? Peine perdue. L'important est que les flics trouvent, sur la petite 
table les boites de médocs vides, les bouteilles d'alcool par terre et le verre plein d'empreintes de son ex.

Tout est calme. Son mari semble dormir. Elle vérifie encore une fois. Il ne respire plus. Le cadavre empeste 
l'alcool. Son plan parait avoir réussi.

Elle est contente. Son cauchemar vient de s'achever. Et dire qu'il y a quelques années, elle adorait cet 
homme dont le corps inerte git devant elle.

Un dernier regard. Les moches sont déjà arrivées et se promènent sur le dos de l'homme. Pour quelques 
instants, elle croit avoir aperçu un mouvement léger, comme si l'homme voulait chasser les bestioles. Une 
illusion. Son mari est bien mort et il ne bouge plus. Il est temps de se casser.

Elle sourit. La mort lui a rendu la liberté. Elle ne sera plus la poupée, le jouet sexuel de l'homme qui, au début, 
la faisait jouir trois fois chaque nuit. Parfois, elle doute d' avoir vécu tout cela, car les jours de bonheur se sont 
métamorphosés en cauchemars. Ne pas porter de slip, être toujours disponible à subir l'assaut d'un mâle 
violent qui le frappait avant de lui faire l'amour, participer à des partouses et se laisser pénétrer par plusieurs 
mâles sous le regard de son mari ou bien jouer les jeux des gouines. C'était trop. Les nuits plus calmes son mari 
ronflait, empestait l'alcool. Tout cela l'empêchait de dormir. Aujourd'hui, tout cela était fini

La femme sortit et ferma la porte comme si de rien n'était. Calme et sure, elle ne regarda pas derrière. L'idée 
que quelque chose n'allait pas fonctionner, le torturait parfois, mais elle se faisait du courage, en se répétant 



que tout était en ordre. Elle ouvrit la portière de la bagnole. Avant de démarrer, elle jeta un coup d'œil vers les 
fenêtres de l'appartement. Pas de lumière, les rideaux ne bougeaient pas. Elle sourit. La voiture démarra en 
silence. Elle roulait prudemment car les flics ne seraient pas les bienvenus.

La ville était inondée par une lumière douce, comme si les rues, après quelques jours de pluies diluviennes, 
avaient retrouvé une certaine pureté que l'on croyait perdue à jamais. La femme ouvrit la fenêtre pour se laisser 
enveloppée de cet air de liberté retrouvée. Deux grosses moches, aux corps dorés étaient entrées par la vitre 
et bourdonnaient en essayant de retrouver une possible sortie. La femme pensa aux bestioles qui, en 
découvrant le cadavre, allaient commencé leur festin. Elle, elle serait loin, sur une plage au sable blanc, bercée 
par les vagues d'une mer aux éclats de saphir.

Besoin d'une clope. Elle allait s'arrêter au premier café rencontré, s'assoir à une table, siroter une tasse de 
café bien corsé, regarder la fumée de la cigarette se dissiper dans le ciel sans nuages. Une voiture de la police 
la doubla en silence. Elle tressaillit. Heureusement, les keufs avaient d'autres chats à fouetter. Elle se calma en 
voyant la voiture se perdre dans le trafic. Pourtant, un VTT gros et noir semblait la suivre depuis son départ. Elle 
se répéta que c'était une simple coïncidence. Il ne fallait pas sombrer dans la paranoïa. Heureusement, 
l'enseigne d'un café lui vint en aide. Elle ralentit et stoppa la voiture. La grosse bagnole noire ne ralentit pas. 
Alors elle sortit et s'assit à une table. Un café et un croissant. Elle n'était pas pressée. Elle trouva une table de 
libre et ferma les yeux avant l'arrivée de la serveuse. Autour, le brouhaha familier d'une journée d'été banale.

Enfin, l'attente allait prendre fin aujourd'hui. Ses prières furent attendues. Les frères lui envoyèrent le van 
bourré de plastique. Les mains tremblantes, il se mit en branle. La chaussée paraissait libre. Le moteur 
ronronnait sagement. Il doubla un poids – lourd sur lequel de belles nanas en maillots de bains, léchaient des 
glaces multicolores.

« Toutes des putes ! »
Lui, il aurait de vraies vierges, là où il irait. Les frères lui avaient dit.de s'écraser là où il y aurait plus de sales 

infidèles: un arrêt de bus, un marché, une terrasse de café bondée de monde.
Il vit les chaises du café. Il fonça à toute vitesse sur le trottoir. Des chaises et des corps heurtèrent le 

parebrise. Puis, il y eut les flammes. La femme n'aperçut qu'un homme transformé en torche. Elle n'eut pas le 
temps de crier. Pour quelques instants elle eut la sensation que les bras de son ex la serraient avec force. Elle 
ne pouvait plus leur échapper.
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Dorin NÃDRÃU
Statele Unite ale Amricii

Fără îndoială, cartea Cristinei Sava „Poezia lui Nicolae Băciuț” demonstrează că autoarea are o scriitură de 
excepție, volumul oferind o lectură incitantă și deosebit de plăcută. Constituind o veritabilă antologie, lucrarea 
conturează un univers liric fascinant, traseul cronologic pe care analiza, debutând cu „Profunzimea 
poessisului”, îl urmează, fiind unul impresionant: „Muzeul de iarnă” (1986), „Casa cu idoli” (1996), „Manualul de 
ceară. Poeme” (2001), „Poemul Phoenix” (2011), „Cincizeci și cinci” (2012), „Poeme verzi pe pereți” (2013), 
„Despărțirea de înger” (2014), „La taclale cu Dumnezeu” (2016), „Pleoapa lui Homer. Poeme scrise și rostite” 
(2017), „Singurând” (2019). Cartea Cristinei Sava consolidează incontestabil evaluările criticii literare de 
prețuire a unui poet original, creator al unei opere lirice admirabile prin finețe, eleganță și o excelentă măiestrie 
metaforică.
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POEM DE TOAMNĂ
lui Mircea Popovici

Era dimineaţă şi
corăbiile se adânciseră spre larg.

Soarele adia lumina lui cea mai blândă
împletind raze de miere şi fum

spre un bătrân continent
ce se încăpăţâna să repete obiceiuri derizorii

de care nimeni nu mai are nevoie
de care nimeni nu a avut vreodată nevoie.

În acel sfârşit de august rebel
oceane şi mări ne măreau depărtarea

dar dulcele Târg le trimitea spre alte galaxii
acolo unde cafeaua de dimineaţă

se mai bea în ceşti de porţelan subţire
din care izbucneşte un abur aromat

în timp ce poveştile se arcuiesc în
concerte de Bach, de Mozart sau de toamnă

Era seară iar
corăbiile se întorceau victorioase

la veşnicia inimilor noastre visătoare.

(30 August 2012)

Dana OPRIÞÃ
Statele Unite ale Americii
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Și când târziu curenții călătoresc oceanul din
Martinica spre o cetate atlantă izobare albastre-mi 
arată pe brațe sângele circulând 
cu presiune constantă.

(din volumul „Izobare”, 1946)

Izobare

Pe o linie sinuoasă, mângâind continente,
am fixat un gând, cel mai rotund atol;
numele oceanului l-am uitat și busola
și-a dat ochiul pe spate și priveste în gol.

Sinuos ca liana, izobarele taie
spre
Nord și
Sud,
Capricornul și
Racul.
Câte orașe am ucis dintr-o dată
în joc nebunesc de-a împunge atlasul cu acul?

Globul își are mișcările lui de pendulă dar cine 
poate-nțelege vreo una din ele; cunosc
doar atât: că ideea se-nvârte grotesc într-un cerc 
de zăbrele.

T.R.

Mircea POPOVICI
21.04.1923 – 31.03.2014



Unde fugi…

Unde fugi prin ramuri verzi,
Grangure, grangure?

Vrei în lume să te pierzi.
Grangure, grangure?

Dar de fugi, tu mă răpui.
Pui, pui, pui, pui.

Vin' la pieptu-mi să te pui.

Mihai EMINESCU
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O familie model

Ce mai tată gospodar
e un Pițigoi pungar!
Face-un cuib cum e mănușa
și-ntr-un deget… pune „ușa”!
Dac-ai să zărești vreun pom
c-o mănușă ca de om
spânzurând de-o rămurea,
bucură-te, n-o lua!
În căușul „palmei” moi
stau cinci Pui de Pițigoi
fără fulgi, aproape goi
și tot țipă: „Pi - ți – goi!”
Dar apare Pițigușa
și de zor le umple gușa
cu muscuțe și bondari,
iute să se facă mari!

T.R.

Passionaria STOICESCU



O mămică gospodină

Ce cămară-mbelșugată
e-ntr-o scorbură de zadă!
Colo sus, pe policioare,
stau mitărci și pâinișoare,
iar podeaua, o minune,
pardosită-i cu alune!
Pe frunzuțe de stejar,
pasămite ca ștergar,
vezi doar ghinde drept pahar
și în ele, mici cofeturi,
pădurețele pometuri:
boabe dulci de prin pădure,
fragi, și zmeură, și mure…
Oare cine-i gospodina
strângătoare ca albina,
adunând încă din zori
pentru ea și puișori?
Pe tăblița de la ușă
o Rădașcă jucăușă
a tăiat cu forfecica:
„Veverița Ronțăica”!

Tătucul

Doamna Uca, Guguștiuca,
se alintă, se răsfață
ca de-o dulce boroboață.

Azi, să nu-ți vină să crezi,
în căuș de cetini verzi
a ouat… un „bibelou”,
alb și gingaș, primul ou!

Soțul ei, încă din zori
strigă vestea către flori,
către gâzele mărunte,
către cine vrea s-asculte:

-Gu-gu-știuc, gu-gu-știuc,
fericit sunt, ca năuc,
pentru că voi fi tătuc!
Gu-gu-știuc, gu-gu-știuc!
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Neamul lui Furnică

Din zori în seară
și din seară-n zori,
luptătoare și luptători,
lucrătoare și lucrători
adună și cară
pentru puii lor.

O armată
foarte disciplinată,
gata de atac
în copac,
gata de război
pentru mușuroi.

Luptă
în tăcere,
moare,
dar nu piere,
pică,
se ridică
neamul lui Furnică!

O…mămică de căței

Cloșca, vrei să crezi, nu vrei,
e… mămică de căței!
Pe sub pene, dolofani,
a-nfiat doi cuți orfani,
care leorpăie lăptic
când le-aduce-ntr-un ibric
târâind cu ea păpușa,
gospodina casei, Nușa.
Ei chelălăie amar,
mama cârâie-n cuibar
și-abia seara când se face
somnul îi unește-n pace!
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Șarpele

A ieșit prin ierbi, târâș,
într-un fulgarin de fâș.
S-a frecat de-un copăcel
și s-a dezbrăcat de el
sau pe limba lui șerpească
s-a frecat, să năpârlească.
Dar să vezi minune mare,
un alt fâș avea-n spinare!
Și așa, în fâșul gri,
începu a sâsâi:
-Ssssî! Păcat că ea mă lasă…
Ssssunt cinsssstit și sunt de cassssă!
Dar copiii nu i-i lassss,
îi cresc eu, ssssă-i fac necaz!
Ssssî, e ora de culcare
și să nu vorbiți prea tare…
Ssssî! Ssssub plapumă-n urzici
sssstau copiiii mei cei mici!

La fotograf

Trei Mistreți, trei râturi roze,
au plecat să facă poze.
Mama Scroafă habar n-are
că au șters-o pe cărare…
S-au gătit, s-au aranjat:
unul în costum vărgat,
altul în adidași noi,
iar al treilea …în noroi!
Fotograful Licurici
are-un blitz pentru șorici:
-Plici o dată și iar plici!
Înc-o poză și-n urzici!
Și-ncă una stând aici!
Luați câte un pai din stog
și sorbiți, zâmbind, vă rog!
-Groh, grohzav o să se vadă,
trei Mistreți bând limonadă!
-Să ai grihjă, să nu fie
pete pe fotograhfie!
-Să nu ias-o…porcărie!
Să fim mândri și poznași
și să nu ne scoți prea …grahși!
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Poetul

Licurici, măi, Licurici,
uite-ți felinaru-aici!

L-ai pierdut prin rămurele
la fereastra casei mele…

Mi-a prins bine la citit,
c-a fost ceru-acoperit,

nici tu lună, nici tu stea,
doar atât: lămpița ta!
Ia-o înapoi și-o ține,

dar mai vino pe la mine…
Eu, ca orice Bufnicior,

îmi e drag să scriu scrisori,
iar în nopțile târzii

mai compun și poezii!

Ilustrația pentru „ALT ARICI… TOT POGONICI” și titlurile rubricilor revistei: Tatiana ROGOVSKY, 
SUA (prescurtat în revistă T.R.)

(din volumul în pregătire „O familie model”, predat editurii „Carminis”, Pitești)

186 Anul 15 · Nr 55

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M



Somnoroase păsărele…

Somnoroase păsărele
Pe la cuiburi se adună,
Se ascund în rămurele -
Noapte bună!

Doar izvoarele suspină,
Pe când codrul negru tace;
Dorm şi florile-n grădină -
Dormi în pace!

Trece lebăda pe ape
Între trestii să se culce -
Fie-ţi îngerii aproape,
Somnul dulce!

Peste-a nopţii feerie
Se ridică mândra lună,
Totu-i vis şi armonie –
Noapte bună!

Mihai EMINESCU
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Lora a fost invitată la nuntă la o prietenă din Rezina. Nunta avea loc peste o săptămână după nunta mea, la 7 
noiembrie, coincidea cu principala sărbătoare de atunci – ziua marii revoluţii din octombrie. Lora trebuia să 
plece la Râbniţa, acolo s-o întâlnească la tren prietenul ei Valentin, apoi ambii să plece peste Nistru la Rezina la 
nuntă. N-a fost să fie. Valentin era doctorand la unul din institutele Academiei de Ştiinţă. În acea zi de 
sărbătoare în oraşe, în unele locuri şi în sate, se organizau parade. Valentin la parada din Chişinău în coloana 
academiei a dus un panou – lozincă despre beneficiul poporului de la activitatea comitetului central al partidului 
comunist al URSS, pe care după paradă trebuia să-l depoziteze în încăperea academiei. Până ce s-a ocupat 
cu panoul, a întârziat la autobusul spre Rezina, la care procurase prealabil bilet. Nicidecum nu găsea alt 
transport – toţi plecau din capitală la rude la ţară. Deoarece întârzia, i-a sunat prietenului său Alexandru la 
Rezina s-o întâlnească pe Lora şi să plece cu ea la nuntă, el va veni direct la nuntă cum numai a găsi un taxi. I-a 
descris cum va fi îmbrăcată Lora ca să o cunoască. Alexandru, prescurtat – Saşa a îndeplinit întocmai porunca 
lui Valentin. La nuntă a stat lângă Lora, a dansat numai cu ea, inclusiv şi după ce a sosit Valentin la ora 
unsprezece noaptea, propunându-i lui Valentin să se odihnească căci e din drum. Spre dimineaţă, la sfârşitul 
nunţii Saşa i-a propus lui Lora s-o ducă acasă, la Lipceni. Deoarece în caz că pleacă cu trenul trebuia să 
aştepte în gară până la ora douăsprezece, Lora a acceptat. Drumul spre Lipceni trecea prin satul de baştină a 
lui Saşa, prin Ţareuca. Saşa a oprit automobilul în faţa unei case în Ţareuca, în curtea căreia o femeie de 
acuma se ocupa de gospodărie, şi i-a spus lui Lora că-ş cere scuze, dar a zăbovi un minut. Sa prezentat lângă 
automobil împreună cu gospodina casei şi i-a spus acesteia:

– Mama, fă cunoştinţă cu mireasa mea.
– Frumoasă fetiţă, sper că va fi a noastră,- a spus mama lui Saşa.
Lora, zâmbind, i-a răspuns că e fericită mamă, are fecior care atât de mult iubeşte glumele. Şi au plecat spre 

Lipceni. Lora i-a spus lui Saşa că ea nu acceptă aşa glume. Automobilul sa oprit lângă poarta noastră. Lora i-a 
mulţumit lui Saşa, şi-a luat rămas bun şi a întrat în curte, apoi în casă. Saşa n-a plecat; a văzut-o pe mama în 
curte, s-a apropiat de ea, s-a prezentat:

– Alexandru Dmitrevici, mirele lui Lora.
Avea dreptul să se prezinte cu patronimul, era cu şapte ani mai mare decât Lora, ocupa post serios în Rezina.
Mama i-a spus că prietenul lui Lora e Valentin. Atâta mama ştia.
– Până ieri a fost Valentin, mai mult despre el n-o să vorbim. Sâmbătă o să vin cu părinţii la Dumneavoastră să 
ne înţelegem de nuntă,- i-a spus Saşa.
Mama a întrat în casă, a întrebat-o pe Lora ce se întâmplă. Lora a liniştit-o, i-a spus că Alexandru e om vesel şi 

uneori glumeşte, că ea îl cunoaşte de ieri de la nuntă şi nimic comun cu el nu are. Părinţii noştri, cu experienţă 
de o viaţă, ştiau că în natură totul e posibil şi vineri, pentru orice ocazie, mama, norocul ei, a pregătit bucate. 
Sâmbătă, după masă a venit Saşa cu părinţii. Saşa a spus că ei au venit s-o ceară pe Lora în căsătorie. Părinţii 
noştri nepregătiţi nu ştiau ce să spună şi primul a propus tata s-o invite pe Lora, care stătea în camera fetelor, 
cum o numeam noi, şi să întrebe părerea ei. Au invitat-o. Saşa a repetat monologul. Mare a fost mirarea 
părinţilor noştri când Lora a spus că acceptă, că se va căsători cu Saşa şi s-a aşezat lângă el. Aşa, fără să-şi ea 
o pauză, un răgaz (fără să se gândească – a comentat-o mama după ce s-au înţeles de nuntă şi au plecat 
oaspeţii).

– Mama, eu am procedat corect, mie nu-mi trebuie ani ca să înţeleg că omul e bun, că e de o cumsecădenie 
rară, că aş vrea să fiu o viaţă cu el. La noi Nadea cântăreşte, chibzuieşte şi nu ştiu dacă nimereşte.

Ei… , de unde ştie? Dar avea dreptate – dispunea Lora noastră de acest dar de a citi în câteva clipe şi ce se 
ascunde după pupilele ochilor la om, şi ce număr de încălţăminte a purtat bunelul acestuia.

Părinţilor le-a plăcut şi Saşa şi părinţii lui. De şi părinţii s-au înţeles de nuntă, Lora nuntă n-a vrut. Şi nici nu s-a 
ţinut de moravurile societăţii de atunci – cum numai au depus cerere de căsătorie sâmbăta şi duminica o 
petrecea la Saşa, care avea apartament bun în Rezina. Au înregistrat căsătoria la 30 decembrie. Lora a 

Căsătoria lui Lora

Prof. univ. Dr. Nadejda GODOROJA
Republica Moldova



prelungit serviciul de pedagog la şcoala din 
Glingeni până la finalizarea anului de studii, 
după ce a trecut cu traiul şi serviciul la Rezina. 
Saşa a stabilit în familie un ritual aparte: trezit 
dimineaţă, pleca şi făcea gimnastica afară, se 
întorcea, pregătea dejunul şi la ora şapte întra în 
dormitor şi o întreba pe Lora ce să-i aducă în pat 
– ceai sau cafea. De se întâlneau cu prietenii la 
celebrarea zilelor onomastice sau la vre-o altă 
festivitate, Saşa numaidecât avea grijă să ea cu 
ei chitara. După partea „festivă” toţi o rugau pe 
Lora să cânte romanţe, ce Lora îndeplinea, 
acompaniindu-şi la chitară. Cântând, î-l privea 
pe Saşa – lucul ochilor lui şi zâmbetul duios 
redau starea lui de fericire. Şi multe alte 
chestiuni – mici şi mari – care o fac fericită pe 
femeie. Durata fericirii lui Lora a fost de cinzeci 
de ani.

Aş putea termina povestea căsătoriei lui Lora, 
după câteva ore de cunoştinţă cu mirele, cu 

fraza-clişeu a poveştilor cu final fericit: „Ei au trăit mulţi-mulţi ani 
şi au decedat în aceeaş zi”. Dar Lora după plecarea la cei drepţi 
a lui Saşa a trăit încă doi ani; a făcut primul ictus cerebral la 
masa de pomenire după înmormântarea lui Saşa. De şi s-a 
restabilit, timp de cei doi ani trăiţi după plecarea lui Saşa a fost 
bolnavă de o maladie individuală, incurabilă, nedescrisă în 
literatura medicinală – de lipsa lui Saşa. Ea pur şi simplu nu ştia 
cum poate trăi fără el. Saşa i-a fost soţ, iubit, frate, tată – i-a 
substituit pe toţi din jurul ei. Ea spunea: „Planeta mea, Saşa”.

Stimate cititor, după ce aţi făcut cunoştinţă cu istoria 
căsătoriei şi vieţii posterioare a surioarei mele Lora, mai puteţi 
sugera cuiva reguli de căsătorie? Eu, de pildă, nu. Nu pot spune 
la nimeni şi nici lui feciorul meu nu i-am spus. Am înţeles că 
căsătoriile se încheie acolo, în ceruri şi numai după asta – de 
noi, pe pământ.

* * *
Căsătoriile noastre au mărit familia, dar n-au schimbat ritmul 

de viaţă şi regulile, stabilite de mulţi ani. Toate sărbătorile, 
parţial concediile le petreceam la părinţi. Soţii noştri stimau 
părinţii, au găsit limbă comună între ei şi dacă în concediu 
plecam cu odihna la mare sau la munte, plecam împreună cu 
Lora şi Saşa.

Eu prelungeam studiile la universitate, Lora – prin 
corespondenţa la Universitatea pedagogică din Tiraspol, 

activând ca pedagog la una din şcolile din Rezina.
Rutina zilelor supraîncărcate lăsa loc şi pentru nenumărate clipe, când creierul meu (sau inima, sau ambele 

structuri anatomice, care-s îmbinate în noţiunea – sufletul) era fulgerător străpuns de acelaşi gând – ce face 
fiica lui Pavel, cu ce aş putea s-o ajut pe mămica ei. Şi în fiecare lună, abandonând protestele lui Pavel, î-i 
trimeteam bani. Mă linişteam cu gândul că după examenele de absolvire o să schimb situaţia radical. Cum 
anume – nu prea ştiam, dar – radical.

În octombrie s-au organizat multiple evenimente festive cu ocazia jubileului de patruzeci de ani de la 
formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. Pe stadionul republican din centrul capitalei a fost 
principala parte festivă. Se aştepta că va sosi însăşi N. Hruşciov – prima persoană în URSS – secretarul 
general al partidului comunist. Acesta n-a sosit, dar a fost înlocuit de un portret imens al lui, fixat la un camion 
special, care solemn a întrat pe stadion. Eu, nu prea diplomatic, l-am întrebat pe Pavel:

– E obligatorie prezenţa chipului porcului acesta pe stadion?
– Nu vorbi, – m-a întrerupt Pavel.
Acasă mi-a citit notaţie severă: – „ Nu înţelegi că în jurul tău fiecare al treilea e KGB-ist, că te pot aresta şi n-o 

să primească să-ti transmit măcar pâine. Ai manifestat comportament copilăresc, iresponsabil”.

Lora, Saşa cu fiica lor Nadiuşa (a. 1969)

Lora şi Saşa – una din ultimele poze (2016).
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A doua zi ieşind de la studii, am procurat ziarul meu iubit „Argumente şi fapte”, din care am aflat că plenara 
comitetului central al partidului comunist al URSS l-a eliberat pe N. Hruşciov din funcţie. Am folosit întreruperea 
de două ore între lecţiile practice pentru a lăsa ziarul la gazdă pe masă cu inscripţia, făcută cu flomaster roşu: 
„Pavel, de ăştea o să fie mulţi în viaţa ta, eu să fiu unica”.

Aşa, treptat m-am întors la modul meu de a fi. A dispărut studenta care nu putea să-l numească pe soţ altfel 
decât Pavel Dmitrievici. Când consideram necesar îi făceam şi unele observaţii. El iubea numai muzică 
populară moldovenească, îndeosebi în interpretarea lui Nicolae Sulac (renumit rapsod în acel timp) şi se mira – 
ce găsesc eu în muzica clasică? Şi mie-mi plăcea Nicolae Sulac, glasul lui şi modul unical de interpretare îl 
ridică la nivelul Mariei Tănase. Aşa interpreţi se nasc rar, Domnul ne dă dozat oameni iluştri în toate ramurile, 
inclusiv în muzica populară. Şi, totuşi, i-am spus că are lacune în educaţia estetică – miracolul muzicii nu poate 
fi limitat numai la muzica populară. Vizitam concertele practic cu toate vedetele de operă de talie mondială, 
care concertau la Chişinău – M. Magomaev, E. Obrazţova, A. Arhipova şi al. La revelion am fost la filarmonică, 
la ultimul concert de muzică simfonică a anului (mai târziu aceasta a devenit o tradiţie a familiei – în fiecare an 
de revelion la ora cinci – la ultimul concert al anului, apoi acasă – petreceam anul vechi, întâlneam anul nou). 
Cumpăram discuri cu muzică clasică. Am obţinut succese – la 1 aprilie Pavel m-a felicitat cu primăvara şi mi-a 
cadonat un disc cu simfonia nr.10 a lui Mozzart.

Atât de mult aşteptam examenele de absolvire, că nu mi-a fost dat să mă bucur de sosirea timpului lor. Mai 
rămăsese numai o lună până la examenele de absolvire… 

… Dimineaţa am observat că Pavel stă ţintit pe scaun, nu se poate mişca, refuză să ia dejunul. L-am întrebat 
ce s-a întâmplat. Mi-a spus că are dureri grozave în toate articulaţiile, că orice mişcare îi provoacă şi mai mari 
dureri, că-l chinuie o cefalie insuportabilă. El niciodată nu vorbea despre sănătatea lui. Atunci prima dată mi-a 
spus că suferă de reumatism, că acum are o atacă reumatică repetată, că a mai trecut prin aşa stare. M-am 
adresat la catedra de terapie, Pavel a fost internat în spital. Medicul mi-a spus că cunoaşte starea lui de la 
dispensarizarea obligatorie a colaboratorilor, că atunci i-au depistat şi viciu cardiac combinat – leziunea 
valvulelor aortale, mitrale şi stenoza orificiului mitral. Acutizarea procesului reumatic contribuie la progresarea 
insuficienţii cardiace, iar aceasta – la hipoxia creerului, care-i provoacă cefalie insuportabilă, dar poate 
provoca şi alte simptome din partea sistemului nervos central. (Mai bine nu-mi spunea detailat mecanismul 
patologic al cefaliei, etc. Şi-a lăsat amprentă în memoria mea. Mult timp pe parcursul vieţii toate aventurile lui 
Pavel, neadecvate situaţiei în sinea mea le lămuream prin „cefalie determinate de hipoxie” şi mă străduiam să 
nu le eu în samă. Dar necesitau puse la punct de la bun început, deoarece cu timpul progresau, târziu am 
înţeles că intenţionat). I s-a propus atunci spitalizare pentru investigaţii aprofundate şi tratament, dar Pavel a 
refuzat. Tratamentul intensiv în condiţii de staţionar timp de o lună n-a fost efectiv. Profesorul Starostenco a 
insistat să fie supus intervenţiei chirurgicale – tonzilectomiei, deoarece tonzilita cronică era focarul de infecţie 
fără înlăturarea căruia nu se putea obţine rezultat pozitiv de la tratarea procesului reumatic. Mă rupeam în 
zece, la toate întreruperile în pregătirea pentru examenele de absolvire alergam la spital la Pavel. Mare noroc 
că spitalul republican atunci era peste drum de clădirea universităţii. Cu o zi înainte de primul meu examen 
Pavel a fost operat. Am lăsat studiile, cu atât mai mult că primul examen a fost la filosofie (Materialismul 
dialectic), la acest obiect mă simţeam sigură. L-am petrecut pe Pavel până la sala chirurgicală, l-am întâlnit 
după operaţie, am stat tot timpul lângă el. Peste câteva ore plăgile postoperatorii au început să sângereze. La 
acele timpuri unul din componentele tratamentului reumatismului erau salicilatele, iar ele scad capacitatea de 
coagulare a sângelui. M-am adresat la medicul care-l operase, docentul Antohi. Imediat a venit, la inspecţie a 
depistat că cauza e şi în faptul că ligatura de pe un vas, atipic situat, cedase. A chemat anesteziologul, au adus 
sânge pentru transfuzie. De patru ori asistenta i-a făcut venepuncţie, dar vasele afectate de procesul reumatic 
cedau. Până la urmă l-au luat în sala chirurgicală fără sistemă de transfuzie instalată. Peste două ore l-au adus 
în secţia de reanimare însoţit de chirurgul Antohi şi anesteziologul. Mi-au spus că Pavel a pierdut mult sânge, 
pe care l-a înghiţit, dar şi în plămâni a ajuns, de aceia i-au efectuat nu numai revizia plăgilor, ci şi i-au aspirat 
minuţios sângele din bronşi, i-au transfuzat un litru de sânge. Am rămas toată noaptea lângă el. La ora 
unsprezece noaptea a venit iarăşi chirurgul Antohi. Medicul reanimatolog i-a raportat indicii analizei urgente a 
sângelui şi i-a spus să plece acasă că de acuma totul e bine. La cinci dimineaţa iarăşi a venit chirurgul Antohi, s-
a încredinţat că starea lui Pavel s-a ameliorat şi a trecut un zâmbet pe faţa lui obosită. I-am spus că medicul 
reanimatolog a fost foarte atent, fiecare 2 ore i-a repetat lui Pavel analiza sângelui (Hb), urmărea pe monitor 
indicele oxigenaţiei şi l-am întrebat de ce n-a plecat acasă. Chirurgul Antohi mi-a spus - „Acum nu-ţi spun de ce. 
Dacă, nu dă Doamne, o să fii chirurg, o să deduci singură”. La ora opt dimineaţa după ce i-am spălat faţa lui 
Pavel cu o meşă sterilă, am plecat la universitate la examen. În aşa ritm am trecut toate cinci examene şi … în 
sfârşit în ziua ultimului examen Pavel a fost externat. Mergea greu din cauza durerilor persistente în picioare, 
dar se simţea mult mai bine. Ajunşi acasă cu un taxi, ne-am repartizat. Pavel asculta noutăţile la TV, eu la 
bucătărie îi pregăteam bucate, pe care el le putea înghiţi. În acelaşi timp număram în gând, ca să nu adorm din 
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picioare, că de adorm – o să dorm o săptămână. Pe neaşteptate a venit mama lui Pavel cu sora ei. De fapt eu 
am pus-o la curent, i-am scris că Pavel e grav bolnav, apoi că el a avut complicaţii severe după operaţie. Ea nu 
mi-a răspuns şi n-a venit timp de două luni cât Pavel a stat în spital. Deşi n-aveam timp nici să mă gândesc, 
totuşi am comparat situaţia – părinţii mei ar fi venit la capătul lumii de aş fi fost eu în aşa situaţie. După ce soacra 
mea a făcut cunoştinţă cu starea lucrurilor a totalizat, adresându-se la Pavel:

– Nu te descuraja. Acum, văd eu, mergi spre bine. Să mănânci bine, te-i restabili. Şi data trecută ai fost grav, 
da totul a trecut. De n-ai poftă de mâncare e o sută de grame.
Apoi s-a adresat la mine:
– Trage o fugă la magazin, sunt obosită şi mi-ar ajuta un păhar de vodcă.

Am plecat să aduc vodcă. La întoarcere m-a prins o ploaie torenţială. Nici ploaia nu mi-a micşorat starea de 
şoc de la toate, ce le văzusem în acea zi. La noi acasă apărea vin pe masă numai cu ocazia oaspeţilor la mare 
sărbători, tata servea oaspeţii, dar el numai ridica păharul si-l punea înapoi pe masă. Mama categoric nici nu 
gusta vin. Da să cinstească vodcă o femeie stând lângă feciorul ei bolnav – nici nu-mi imaginam că aceasta e 
posibil, că nu-i un vis rău, e o realitate. Când am întrat în cameră curgea apă din rochiţa mea. Soacra a spus că 
ploaia-i caldă şi e un semn bun să te prindă ploaia. Apoi a servit prânzul cu două păhare de vodcă, a adormit. 
Seara a plecat la gară, avea tren până la satul vecin. Pavel a înţeles că eu sunt şocată de aşa comportament a 
mamei lui. Şi mi-a spus:

– Ea n-are grijă, ştie că are cine să mă ajute.

Aşa a trecut pentru mine ziua, în care colegii mei sărbătoreau absolvirea universităţii… 

Nu ne-am mai întors la această temă. Dar eu am înţeles că planurile mele de a schimba ceva radical după 
absolvirea universităţii se v-or realiza cu precizie inversă. Nu-l pot părăsi pe Pavel nicidecum, acum eu sunt 
aceia, care va duce în spate căruţa complicate-i noastre căsnicii, inclusiv, s-o susţin material pe mama fetiţei 
lui. (Anticipez evenimentele – i-am trimis bani în fiecare lună până când peste 14 ani am primit banii înapoi cu 
inscripţia „La adresa indicată adresatul lipseşte”. Nu s-a terminat aici povestea. Dar despre aceasta – mai 
târziu).

Pavel urma tratamentul la domiciliu. Periodic i se repeta electrocardiograma. Când în cardiogramă au apărut 
semne de ameliorare a situaţiei am plecat acasă la părinţii mei. După o săptămână de odihnă ne-am întors la 
Chişinău. Am primit post de serviciu la spitalul orăşenesc nr. patru. La oformarea la serviciu am trecut 
dispensarizarea – control medical la toţi specialiştii (acest procedeu pe acele timpuri era obligatoriu). S-au 
depistat schimbări patologice la cord, determinate de prezenţa focarului de infecţie la amigdale. Am primit 
îndreptare la internare în secţia ORL pentru tonzilectomie. La 1 septembrie Pavel a ieşit la serviciu după cinci 
luni de tratament, iar eu am fost operată. Am trecut perioada postoperatorie fără complicaţii, peste două zile am 
fost externată. La sfârşit de septembrie Pavel cu profesorul N. Fetisov au plecat la Tallin unde a avut loc 
conferinţa „Chimioterapia în tratamentul complex al tumorilor maligne”. Raportul lui Pavel la această conferinţă 
a fost apreciat pozitiv.

După aceasta am activat la spitalul patru două săptămâni, după ce m-am simţit rău, m-am adresat la medic şi 
am aflat că o să fiu mamă. Năcăjită fizic, dar nespus de fericită psihologic, i-am spus lui Pavel. „Bucuria” lui s-a 
manifestat printr-un strigăt:

– Da pe mine aceasta nu mă interesează! Ţi-ai găsit timpul! „ Ştii că-mi trebuie să susţin teza de doctor în 
medicină ? Toate celelalte le vei dovedi.

Prima dată am auzit cum Pavel strigă. Am socotit până la cinzeci ca să mă calmez, mi-am lămurit incidentul 
prin faptul „că are hipoxie”, care-l macină atât de mult, că nu-i în stare să aprecieze adecvat momentele 
importante ale vieţii.

Postulatul lăsat de latini „Mens sana in corpore sana” (minte sănătoasă în corp sănătos) de multe ori m-a 
ajutat în viaţă să depăşesc, să merg mai departe. Am decis că bebeluşul v-a fi bucuria mea cea mare, unica 
mea grijă era că micuţul poate suferi din cauză că eu nu mă alimentez normal, toate bucatele păreau să fie cu 
miros de benzină sau gust de săpun. Stăpâna, la care arendam gazda, ne-a prevenit să ne căutăm altă gazdă, 
deoarece ea nu închiriază persoane cu copii mici. Ne-a salvat profesorul N. Fetisov. Se începuse perioada 
concediilor şi el cu soţia a plecat pentru toată vara la Kiev, pe noi ne-a lăsat în gazda lor. Astfel de relaţii erau în 
acele vremuri între profesor şi discipolii săi. Relaţii excepţionale, irepetabile care au dispărut din societate 
odată cu vânturile vremurilor… Atenţia cu care mă trata soţia profesorului Fetisov, sfaturile ei grijulii înainte de a 
pleca la Kiev, au schimbat comportamentul lui Pavel: a acceptat situaţia… Atât de mult vroiam să treacă timpul 
mai rapid, o zi î-mi părea un an. Norocul meu că pe acele vremuri gravidele cu toxicoză se eliberau de la 
serviciu pe toată perioada sarcinii. Dar pentru această perioadă chinuitoare am primit de la Domnul Marele 

191

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M



Premiu – am adus pe lume pe unicul meu fecioraş. Cât nu mă-aş strădui să descriu starea – de bucurie, fericire, 
senzaţia, că eşti cea mai norocoasă în lume şi multe-multe nuanţe ale stării unei mame la prima întâlnire cu 
copilul său – nu cred că-mi ajung cuvinte. La externare din maternitate m-au întâlnit Pavel, mama şi Lora. Lora 
de asemenea suporta greu graviditatea, dar n-a vrut ca aşa moment solemn din viaţa noastră să treacă fără ea. 
Peste vre-o zece minute după ce întrasem cu fecioraşul în apartament, a sosit pediatrul de sector. A inspectat 
atent bebeluşul şi mi-a spus cu grijă că nu-i place că ombilicul e umed, culoarea pielii are o nuanţă gălbuie – 
pruncul necesită monitorizare – şi că mâine ne va vizita repetat. A doua zi pediatrul iarăşi a inspectat bebeluşul 
şi ne-a spus decizia – îl va interna în spital. A chemat prin telefon urgenţa, a mers cu noi în secţia de internare a 
spitalului de copii, împreună cu medicul de gardă au inspectat copilul şi numai după ce medicul de gardă a 
confirmat părerea ei şi a dat indicaţii să fie internat copilul în spital, pediatru a plecat. Pe acele vremuri aşa erau 
principiile de supraveghere a copiilor de către pediatru de sector – de la primele ore după externarea din 
maternitate până la 18 ani. Subliniez acest fapt, deoarece ca şi multe altele din viaţa noastră acest sistem bine 
pus la punct cu timpul a plecat în nefiinţă. De acum în a. 1985 după naşterea nepotului meu, pediatru s-a 
prezentat numai a doua zi după externare din maternitate, ne-a spus că are toată încrederea în noi, că suntem 
medici, iar dacă va fi necesar, s-o sunăm. La începutul anilor nouăzeci totul în societate s-a schimbat: a plecat 
în nefiinţă ţara în care trăiam – URSS, odată cu ea – tot sistemul medical, aşa numitul sistemul Semaşco, 
autorul sistemului medical, în care domina profilaxia.. În loc de terapeut de sector şi pediatru de sector, am 
implementat – să fie şi la noi ca-n Europa – medic de familie, care se ocupă şi de adulţi si de bebeluşi, de copiii 
de orice vârstă. Medicii de sector transformaţi în medici de familie nu cunosc în măsura necesară pediatria; 
pediatrii, transformaţi în medici de familie nu cunosc medicina adulţilor. De şi în prezent sunt pregătiţi prin 
rezidentură medici de familie, situaţia nu s-a ameliorat cu mult. În a. 2014 s-a născut strănepotul meu. După 
externarea din maternitate nimeni nu s-a prezentat. Peste zece zile am sunat-o pe medicul de familie. Ea ne-a 
lămurit că, da, ea trebuie să ştie pediatria, dar,după cum a spus Cuzma Prutcov (personaj legendar din 
mitologia rusă) „necuprinsul nu-l poţi cuprinde”, nu e posibil ca un medic de familie să cunoască suficient de 
bine pediatria şi toate celelalte ramuri ale medicinii, de aceia dacă vrem serviciul pediatrului trebuie să angajăm 
în mod particular un colaborator de la catedra de pediatrie. Am angajat. Dar a dat acord numai cu condiţia că în 
caz de necesitate ducem copilul la ea la spital, acasă nici pentru bani nu consultă. Norocul nostru că 
strănepotul a crescut sănătos, nu prea des am deranjat pediatrul. Aşa a „progresat” serviciul medical în ţara 
noastră. Şi nu numai cel medical… 

… La fecioraşul meu, pe care-l numisem Dmitrii, în familie – prescurtat Dima sau variante cu sufixe jingaşe – 
Dimocica, Dimusea, s-a depistat sepsis stafilococic umbilical. S-a adeverit frica mea că copilaşul meu se poate 
naşte cu imunodepresie din cauza toxicozei, suportate de mine în timpul sarcinii. Prin ce am trecut timp de 
patru luni de tratament în spital mi-i groază să-mi amintesc acum. Da atunci eram gata la orice, numai să văd 
fecioraşul meu sănătos. Într-o zi, când Dima împlinise trei luni, la spital s-a prezentat soacra mea – mama lui 
Pavel. Sosise la Chişinău să-şi facă cumpărături, deoarece se pregătea de nunta fiicei sale. A privit cu ochi 
critic prima dată pe primul ei nepoţel şi mi-a spus mie: - „Ştii, a crescut totuşi, de moare necesită un sicriu, nu-l 
mai poţi înmormânta într-o cutie de pantofi.” Nimic mai teribil nu auzisem în viaţa mea. Îngeraşul meu, 
fecioraşul meu, pentru viaţa căruia luptam eu, părinţii mei, medicul lui – Dna Vera Chidirim, medicii de serviciu 
din secţie, şeful de catedră, profesorul universitar Fiodor Chiticari, era apreciat de bunica paternă ca un 
cadavru, care ar necesita cheltuieli suplimentare pentru sicriu. Nu vroiam să plâng în prezenţa ei, dar lacrimile 
–mi curgeau, de parcă se deschisese robinetul. N-am făcut atac de cord de la trei luni de nopţi nedormite, de la 
grija pentru Dimocica, care nu mă lăsa nici pentru un minut, da atunci am simţit că pierd puterile şi ca să nu scap 
din braţe fecioraşul am dovedit de l-am pus în cărucior. Apoi am pierdut conştiinţa. Mi-am revenit în salon, cu 
picurătoare la mână, am întrebat unde-i Dimocica. Mi-au spus că fecioraşul acum are post individual, de el se 
ocupă o asistentă medicală, mi la adus să-l văd, dar eu să stau liniştită sub picurătoare, fiindcă am suportat un 
atac de cord, sunt cu tensiunea joasă şi trebuie să mă tratez A fost chemat cardiologul, care a decis că ea a veni 
în fiecare zi să mă monitorizeze, dar totuşi e necesar să rămân pentru tratament în spitalul de copii, nu e util să 
mă transfere în Centrul cardiologic, deoarece grija de copil, pe care acolo nu l-oi vedea îmi poate complica 
situaţia. Mult timp n-am plecat la soacra mea. Nu-mi imaginam, ce temă comună pot avea cu ea. Că n-a venit 
să-şi vadă primul său nepoţel până la vârsta de trei luni, eu mai puteam înţelege, dar comentariile ei despre 
posibila moarte a fecioraşului meu şi necesitatea sicriului pentru înmormântare pur şi simplu le apreciam psihic 
nesănătoase. N-aveam experienţă. Nu cunoşteam subtilităţile în familia lor dar şi unele din societate. Mult mai 
târziu am înţeles că soacra mea e fire „credincioasă şi pragmatică” şi în practica mea medicală m-am mai 
întâlnit cu unele mame „pragmatice”, pentru care devizul de viaţă era „Dumnezeu l-a dat, Dumnezeu l-a luat”.

Peste patru luni m-a chemat şeful catedrei de pediatrie, consăteanul meu, profesorul universitar Fiodor 
Chiticari şi mi-a spus că, în sfârşit, la trei însămânţări sângele la fecioraş e steril, o să ne externeze din spital. 
Mai departe totul v-a depinde de noi, de îngrijirea copilului. Ne-am încadrat în acest proces toţi. Au sosit părinţii 
mei, care şi până acum fiecare săptămână veneau pe două – trei zile la noi. Au adus şi ierburi cu care, după 
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cum auzise mama de la soacra ei, e bine să fie scăldat copilul. Practic până Dima a împlinit un an mama a fost 
tot timpul cu noi, apoi părinţii l-au luat acasă la ei. Dar în fiecare sâmbătă-duminică eram la părinţi, la Dima.

Regimul strict şi îndeplinirea minuţioasă a indicaţiilor pediatrului au dat roadă – la un an Dima i-a ajuns în 
dezvoltare pe copiii sănătoşi. Era un copil liniştit, curios, pozitiv; dimineaţa înţălegeam că s-a trezit, deoarece 
zâmbea, apoi deschidea ochii. Ne iubea pe noi, pe părinţii mei şi … pisica din casă. Dima ne-a adus în casă 
Marea Fericire, pe care ţi-o poate aduce numai un copil – nimeni altcineva şi nimic altceva – fericire 
incomparabilă, irepetabilă, care durează atât, cât trăieşte o mamă. Celelalte fericiri sunt – o clipă de lucire, pe 
când fericirea de mamă te ridică deasupra la toate în orice zi a vieţii – mâine fecioraşul tău va fi cu o zi mai mare, 
apoi cu un dinţişor, apoi va merge câţiva paşi… De mult a trecut feciorul meu şi de cinzeci de ani, dar eu nu 
încetez să mă bucur de orice cuvânt al lui, de zâmbetul, de curajul de viaţă al lui. De am vre-o dificultate, vre-o 
povară – ştiu că Dima le rezolvă pe toate. Cumpătat în toate, singur şi-a ales profesia de medic, ne-a adus în 
casă o noră nemaipomenită, care mi-a devenit cea mai bună prietenă, a educat un fecior, care, la rândul său, a 
prelungit dinastia noastră de medici. Doamne, mă tem să spun în glas ceia ce am în suflet – sunt mamă 
fericită… 

Institutul Oncologic
Peste câteva zile după onomastica lui Dima, Pavel mi-a spus că catedra lui a anunţat concurs pentru 

specializare în depistarea şi tratamentul tumorilor ţesuturilor şi organelor regiunii maxilofaciale, dar până în 
prezent pretendenţi nu sunt. Dacă doresc – pot participa la concurs. Am discutat chestiunea cu părinţii, ei m-au 
susţinut, au confirmat că oricum în viaţă e necesar să-ţi selectezi o profesie, pe care o consideri aproape de 
ceia, pentru ce te-ai pregătit şi că ei mă vor ajuta în toate. Mă ajuta şi surioara mea Lora. Ea născuse o fetiţă – 
Nadiuşa – şi plecase cu ea la părinţi ca să-i ajute – copiii noştri creşteau împreună. Am depus documentele la 
comisia de concurs, dar am fost unica pretendentă, n-am avut concurenţi şi am fost admisă. Dacă e corect că 
omul e fericit atunci, când dimineaţa cu plăcere pleacă la serviciu, iar seara – cu plăcere fuge spre casă, în viaţa 
mea se începuse o perioadă fericită. În fiecare zi însuşiam ceva nou, participam la consiliile medicale, în care 
se discutau cazurile complicate de diagnostic şi tratament, asistam la intervenţiile chirurgicale. Într-o singură 
frază aceasta se numeşte – creşteam ca clinician. Când mama cu fecioraşul era la noi după serviciu fugeam 
acasă – orice oboseală îmi trecea când îl vedeam pe Dima, auzeam primele lui cuvinte. Când mama cu Dima 
plecau la ţară, după serviciu plecam la bibliotecă, iar sâmbăta şi duminica eram la părinţi şi fecioraşul… 

Acele patru luni au trecut ca o singură zi. La sfârşitul termenului de specializare m-a invitat prof. Fetisov şi mi-
a spus că a fost la ministrul sănătăţii publice, prof. Nicolai Andreevici Testemiţanu cu propunerea ca Institutul 
Oncologic să angajeze un specialist în domeniul diagnosticului şi tratamentului tumorilor regiunii maxilofaciale, 
că nu-i normală situaţia existentă, când pentru diagnostic şi tratament chirurgical bolnavii se internează în 
clinica catedrei, iar pentru tratament chimioterapic şi radiologic se transferă la Institutul Oncologic. Totodată i-a 
spus că catedra a pregătit specialist şi m-a propus pentru transfer la această instituţie. Ministrul Testemiţanu 
avea metoda lui de lucru cu cadrele – pe nimeni nu angaja, nu transfera până nu discuta singur cu persoana în 
cauză; nu încredinţa acest aspect important de activitate secţiei de cadre a ministerului. De aceia şi eu am fost 
invitată la ministru. După o discuţie de vre-o douăzeci de minute despre particularităţile viitoarei mele activităţi 
prof. Testemiţanu mi-a dorit succese şi mi-a spus că a doua zi să mă prezint la serviciu la Institutul Oncologic, 
directorul institutului azi v-a primi ordinul ministerului. Nu fusesem niciodată la Institutul Oncologic. Ştiam că e 
situat departe de centrul oraşului şi că până acolo merge autobusul – ruta nouă. A doua zi, ca să nu întârzii, am 
plecat la institut la ora şase dimineaţa. Clădirea era închisă. Până la ora şapte m-am plimbat prin parcul 
adiacent. La ora şapte s-au deschis uşile, am întrat în hol, m-am oprit la uşa anticamerei, am rămas în 
aşteptare. S-a apropiat un bărbat, a descuiat uşa, am înţeles că e directorul Institutului Oncologic. S-a întors la 
mine, m-a întrebat pe cine aştept, i-am răspuns. M-a invitat în oficiu, m-a felicitat cu prima zi de serviciu în 
institut, mi-a spus să plec la etajul trei în secţia Oncologie Generală, la volantă la ora opt şi treizeci de minute 
mă va prezenta colectivului. Aşa a fost. După volantă cei prezenţi pe rând se apropiau de mine, mă felicitau, 
fiecare îmi spunea câteva cuvinte calde, îmi doreau bun început şi succese, mi-au eliberat o masă-birou, au 
adus un fotoliu – mi-au organizat un colţişor pentru activităţi de birou. La ora zece s-a început vizita generală a 
pacienţilor din secţie. După vizită – discuţia despre planul de tratament al pacienţilor noi şi indicaţiile pentru 
două zile la pacienţii operaţi. N-am observat când a trecut ziua… La sfârşit de zi toţi ne-am felicitat cu ajunul 
Anului Nou şi am plecat. În activităţile zilei n-am avut timp să analizez situaţia, dar, mergând spre casă m-am 
simţit atât de fericită că Domnul m-a ajutat şi am devenit membru al unui colectiv de medici cu calităţi omeneşti 
ţi profesionale extraordinare.

Era data de treizeci decembrie a.1967… Ca să-mi las amintire de această zi după întoarcerea de la serviciu 
am făcut o poză… 

* * *
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Din prima zi am făcut cunoştinţă şi cu structura IO. În acea perioadă în IO erau trei secţii chirurgicale: 
ginecologia, secţia chirurgie nr. 1 – pneumo-gastrologie (tratamentul chirurgical al tumorilor organelor cutiii 
toracice şi al cancerului gastric) şi chirurgie nr.2 sau secţia de oncologie generală – pentru tratamentul 
chirurgical al tumorilor de celelalte localizări. După sărbători în fiecare zi asistam colegilor la intervenţiile 
chirurgicale. Toţi chirurgii din secţia OG erau cu stagiu impunător de serviciu în oncologie, doctori în ştiinţe 
medicale, specialişti de cel mai înalt grad de calificare în domeniu, posedau metodologia intervenţiilor 
chirurgicale în tumorile de orice localizare, dar, totuşi, în cadrul secţiei de oncologie generală era o specializare 
relativă a chirurgilor: pacienţii cu tumori al tractului urinar erau deserviţi şi operaţi preponderent de Petr 
Vasilievici Martâniuc, cei cu cancer al glandei tiroide – de Marc Vlasovici Godină, etc. Aceasta repartizare era 
determinată de faptul că chirurgii erau colaboratori ştiinţifici ai IO, fiecare avea temă de studiu şi acumula 
material clinic conform temei.

Conducătorul ştiinţific al departamentului – d. ş. m. Izrail Fadeevici Zisman opera tumori de orice localizare. 
Era un diagnost şi chirurg excepţional. E dificil să descrii măiestria manipulaţiilor chirurgicale pentru un cititor, 
care nu-i specialist în materie, dar aş putea să mă expun pe scurt la măiestria chirurgicală a lui Izrail Fadeevici 
cu o singură frază: în orice moment al intervenţiei chirurgicale era posibil să filmezi câmpul operator pentru 
atlas- conduită în intervenţiile chirurgicale în oncologie.

Colegii au observat că eu am o pregătire chirurgicală, deoarece unele momente în activitatea chirurgului 
erau însuşite la nivel de automatism. La 19 ianuarie la consiliul, în care se discuta metoda de tratament 
chirurgical al bolnavului de cancer al pielii regiunii postauriculare şi parţial al părţii piloase care să dovedit a fi 
radiorezistent (fără efect curativ după radioterapie) am propus electroexcizie cu plastia defectului cu lambou 
cutano-muscular din regiunea gâtului. Planul intervenţiei chirurgicale a fost confirmat şi în lista intervenţiilor 
chirurgicale am fost scrisă chirurg-operator. A doua zi am trecut „botezul” – am efectuat prima intervenţie 
chirurgicală în IO. Mi-a asistat însăşi Izraili Fadeevici. În timpul operaţiei practic n-am conversat. Am lucrat 
liniştit, încrezută de ceia ce fac. La sfârşitul operaţiei, după ultima sutură am spus fraza, pe care pe parcursul 
anilor o spuneam de fiecare dată după intervenţiile chirurgicale: „ Mulţumesc la toţi”. La toţi – deoarece asta-i 
caracteristica muncii chirurgului – e muncă colectivă, munceşte brigada de specialişti: chirurgul-operator, 
chirurgul-asistent (uneori şi doi chirurgi asistenţi – după caz), asistenta medicală chirurgicală, medicul-
anesteziolog, asistenta medicală a medicului anesteziolog. Izrail Fadeevici a ieşit primul din blocul chirurgical. 
Când am întrat în birou el de acum ceva comentase colegilor. M-au întâlnit prietenos, m-au felicitat cu prima 
operaţie, Veronica Marcovna m-a servit cu cafea. Peste mulţi ani tot ea mi-a transmis ce a spus Izraili Fadeevici 
când a întrat în biurou după prima mea operaţie: „Are pregătire bună. Lucrează liniştit. Bun chirurg va fi”. 
Treptat am aflat că medicii din secţie sunt foarte prietenoşi, se respectă reciproc, cunosc familiile 
colaboratorilor – pe soţii, copii. Făceau schimb de păreri referitor la unele momente de educaţie a copiilor, se 
bucurau de succesele lor. Petreceau sărbătorile şi zilele onomastice la restaurant împreună. De avea cineva o 
problemă familială, ceilalţi se implicau, ajutau. Activau în secţiile chirurgicale medicii ( colaboratorii ştiinţifici de 
asemenea erau medici) cu pregătire în oncologie prin ordinatură sau doctorantură în institutele oncologice din 
Moscova sau Leningrad, acum – Sanct Petersburg, pe care-i unea un scop nobil – să ajute bolnavii de tumori 
maligne să-şi reîntoarcă sănătatea. Scuzaţi-mi pateticul, dar acesta-i sensul activităţii medicului, îndeosebi – 
al oncologului. Probabil asta-i unea, precum şi faptul că mulţi din ei se cunoşteau din vremea studenţiei sau şi 
studiilor în institutele oncologice din Rusia.

Desigur că peste vre-o 2 săptămâni fără nici un semn de modestie falsă, ci cu interes omenesc m-au întrebat 
de starea mea în acest sens şi imediat au memorizat că fecioraşul meu are un an şi jumate, că-l cheamă Dima, 
că soţul tot e chirurg şi toate celelalte la temă. De apărea în oraş vre-un virus, dimineaţa mă întrebau cum se 
simte Dima, cu cine a rămas acasă, de am necesitate să-l aranjez într-o grădiniţă bună, ei mă vor ajuta. 
Apreciam mult bunătatea colegilor. Credeam că sunt atât de mărinimoşi, deoarece în lunga lor viaţă au trecut 
prin multe şi au conchis că cea mai scumpă calitate a omului e bunătatea. Îmi păreau bătrâni colegii mei. Mare 
mi-a fost mirarea când am aflat că cea mai „bătrână” din ei e Veronica Marcovna – împlinise vârsta de patruzeci 
şi doi de ani, ceilalţi – de la treizeci şi patru – până la treizeci şi şapte ani. Cu fiecare decadă de activitate în IO 
tot mai mult înţelegeam cauza „îmbătrânirii” colegilor mei. Cu atât mai mult că şi eu aveam oglindă, privindu-mă 
în care în fiecare dimineaţă, îndeosebi după o noapte de gardă, mă îngrozeam, apoi mă străduiam să nu mă 
fixez la tema aceasta.

… Dar atunci eram fericită. Treptat am făcut cunoştinţă şi cu colaboratorii secţiilor de radioterapie, 
chemoterapie.

Pe acele vremuri postul de serviciu la IO nu era prestigios.
Medicii, de regulă, bine memorizase teoria viruso-genetică a cancerogenezei şi-şi imaginau că viruşii 

cancerigeni atacă ca viruşii gripei – nemijlocit, rapid. Cu timpul, când incidenţa în tumori maligne a crescut într-
atâta, încât practic în genealogia fiecărei familii au apărut persoane, care au suportat tumori maligne sau au 
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pierdut lupta cu ele, îndeosebi după accidentul nuclear de la Cernobâl, s-a schimbat opinia societăţii medicale 
faţă de această patologie, activitatea în cadrul IO a devenit prestigioasă. Cu creşterea incidenţei în tumori 
maligne a apărut necesitatea extinderii serviciului oncologic, sau construit noi clădiri pentru policlinica şi 
staţionarul IO. Odată ce profesia a devenit prestigioasă, a întrat în funcţie fenomenul social, îmbibat în 
mentalitatea basarabeanului mai mult, decât Duhul Sfânt: cumătrizmul, nănăşizmul, nepotizmul.

În a doua jumătate a zilei plecam la policlinică, în care funcţionau cabinetele specializate conform localizării 
tumorilor. Medicii din cabinete erau prietenoşi, discutau cu mine raţionalitatea aplicării anumitor metode de 
investigaţie după caz, semioticul renghenologic al tumorilor maligne de diverse localizări şi tot ce e necesar şi 
posibil de aplicat în condiţii de policlinică pentru diagnostic. Dacă rezultatele investigaţiilor aplicate nu 
permiteau stabilirea diagnosticului, întra în vigoare ordinul Ministerului Sănătăţii a URSS nr.510 – pacientul era 
internat pentru investigaţii, inclusiv invazive, în staţionarul Institutului Oncologic şi se externa numai după 
excluderea prezenţei tumorii maligne; în caz că morfo-patologic se confirma prezenţa tumorii maligne, consiliul 
din trei specialişti – chirurg-oncolog, radioterapeut, chimio-terapeut – elaborau tactica de tratament. Fiecare 
caz de tumoare malignă confirmat se introducea în cancer-registru – parte componentă a activităţii secţiei 
organizator-metodice a IO.

La sfârşitul tratamentului în fişa de externare se semnau indicaţiile, pe care era obligat să le îndeplinească 
medicul de sector, medicul-oncolog raional şi data prezentării la policlinica IO pentru monitorizarea eficacităţii 
tratamentului.

… În fiecare zi cunoşteam ceva nou. Atât de mult îmi plăcea starea aceasta – la figural – „să mă ridic în 
degete”, ca cunoştinţele mele să corespundă nivelului cunoştinţelor celor din jur. Peste o săptămână după 
prima operaţie am efectuat a doua intervenţie chirurgicală – ovariectomia – la o pacientă cu cancer al glandei 
mamare estrogen-pozitiv. Mi-a asistat Veronica Marcovna. După operaţie m-a întrebat de unde am însuşit atât 
de minuţios etapele laparotomiei. I-am spus că am asistat timp de doi ani la intervenţiile chirurgicale în zilele de 
urgenţă la Spitalul Clinic Republican. După aceasta eu operam pe toţi bolnavii cu cancer al regiunii maxilo-
faciale, dar şi cu alte tumori maligne. Am făcut cunoştinţă şi cu medicii din alte secţii: din radiologie – cu Roza 
Ivanovna Codiţă, Ana Constantinova Fedotova, Elena Ivanovna Vozniuc; din secţia gastropulmonologie – cu 
Evghenii Malai, Ion Moiş, Ion Bideac – medici de calificaţie superioară şi suflet plin de bunătate.

Într-o zi Marc Vlasovici mi-a spus în glumă:
– Eşti la noi principesă, îţi asistă la intervenţiile chirurgicale unul sau doi doctori în ştiinţe medicale.
– Aveţi dreptate, Marc Vlasovici. Nu-s principesă, dar vă mulţumesc la toţi, mă simt nespus de fericită. Şi nu 

numai pentru că-mi asistaţi la operaţii, şi eu vă asist. Pentru că toţi sunteţi cu suflet mare, OAMENI şi 
PROFESIONIŞTI, de la care eu nu numai îmi completez cunoştinţele în oncologie, învăţ mult mai mult – a-mi 
perfecta cugetul şi sufletul pentru a deveni ONCOLOG.

Marc Vlasovici mi-a sărutat mâna. Într-adevăr, aveam post de oncolog. Informaţia necesară referitor la 
diagnostic şi tratament o puteam completa din literatura de specialitate. Dar sunt particularităţi în profesie, pe 
care nu le poţi însuşi din manuale şi monografii. În fiecare zi ascultam şi absorbeam cu toate organele 
senzuale, însuşeam câte o părticică din discuţiile colegilor cu pacienţii – cum să-i insufli încrederea şi speranţa 
că suferinţa lui e curabilă, că el se va întoarce la familie sănătos sau, cel puţin, că e posibil ceva din maladia lui 
să persiste, dar cu aceia se poate trăi. Cu ce intonaţie, glas să vorbeşti ca pacientul să înţeleagă că medicul lui 
va face tot posibilul şi imposibilul ca să-i uşureze starea, deoarece atât timp cât îl doare pe el, îl doare şi pe 
medicul lui; posibil, în alt mod, dar îl doare. Când şi cum să-i zâmbeşti în semn de susţinere, compătimire. Cu 
ce cuvinte să-l încredinţez că voi ambii – medicul şi pacientul – o să colaboraţi în lupta cu năpasta lui. 
Urmăream fiecare gest a lui Roza Ivanovna, care se apropia de pacientul ei, îi punea palma pe umăr, şi cu un 
tembru gingaş îl întreba:

– Drujocec, segodnea polucişe? (Amicule, azi te simţi mai bine?).
Şi nu era nici o urmă de familiarism în gestul ei, ci numai stimă şi compătimire.
Ce noroc mi-a dat Domnul ca să mă pomenesc în aşa colectiv la început de cale în oncologie! Aveam 

impresia că colegii mei nu numai în secţie şi în familie, ci în tot Universul emană numai bunătate. După colegiul 
din Saharna niciodată nu am simţit aşa o stare psihologică pozitivă în colectiv ca în secţia Oncologie Generală.

… Dimineaţa am depistat că Dima e cu febră. L-am sunat pe Izrail Fadeevici să-l previn că o să întârzii la 
serviciu, trebuie să plec la farmacie după medicamente. Izrail Fadeevici m-a întrebat cu cine rămâne feciorul. I-
am răspuns că rămâne cu mama mea.

– După câte ştiu, mama Dv nu e medic. Rămâneţi cu Dima, noi în secţie o să ne isprăvim, – mi-a spus Izrail 
Fadeevici.

Pe la ora cinci a venit Veronica Marcovna. A adus şi ea mixturi şi alte medicamente. S-a împrietenit din câteva 
cuvinte cu Dima, i-a făcut masaj la cutia toracică, apoi la picioruşe. Mi-a spus că Izrail Fadeevici a transmis să 
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stau cu feciorul atât, cât va necesita tratament. Mâne ea va mai întra la noi să-l vadă pe Dima, apoi l-a pupat şi a 
plecat. Mama a plâns de fericire că am colegi de o bunătate rară… 

Treptat am aflat multe de la colegi în sens de organizarea vieţii. Nu mai plecam la serviciu cu noaptea în cap. 
M-au informat că la ora opt vine autobusul institutului lângă librăria de pe strada Komsomoliskaia, unde până 
atunci se adună toţi colaboratorii care locuiesc în sectorul Centru al oraşului. Până acolo ajungeam în cinci 
minute, iar cu autobusul până la clinică – încă cel mult cincisprezece minute. Mi-am eliberat timp pentru 
treburile matinale casnice şi nu numai. Era de acum o tradiţie: lângă librărie se adunau colegele mai înainte de 
ora opt, căci era primăvara, toate vietăţile se înnoiau. Păsările – îşi schimbau penele, pisicele – înnoiau 
blănuţa, noi – schimbam coafură, îmbrăcam cele mai bune haine, asortate cu pantofi, geantă respectivă. În 
drum spre clinică mai şi apreciam prin priviri binevoitoare (odobritelinîe) esteticul exteriorului colegelor. În 
acele vremuri nu era moda de unisex în îmbrăcăminte, de aceia peste câteva decenii generaţia noastră nu 
înţelegea pe tinerele medici, care se prezentau la serviciu în blugi cu găuri, în maieuri. După înţelesul nostru – 
blugii sunt pentru turism, pentru prăşit în grădină şi nu pentru a se prezenta în clinică. Probabil, generaţia 
noastră, cu noţiunea sa că femeia de şi e medic, e normal să-şi păstreze cipul ei feminin, a rămas în urmă de 
moda contemporană.

Domnul m-a binecuvântat şi cu o prietenie cum rar se întâmplă. Nu-mi amintesc cum şi unde m-am întâlnit 
prima dată cu stomatologul instituţiei Siliva Ivanovna Apostol. Ea conversa cu toţi medicii deoarece, conform 
regulii de atunci, fiecare pacient internat trecea control la stomatolog şi, în caz de necesitate – tratament. Avea 
harul de a se apropia de oameni. De la discuţii la sfârşit de zi, apoi – plecări împreună să facem cumpărături 
pentru familie, până la prietenie cu toată familia. Sărbătoream împreună zilele deosebite a familiilor noastre, 
sărbătorile religioase. Ne bucuram de succesele copiilor noştri. Ne-am bucurat toţi împreună că renumitul 
regizor Emil Loteanu a selectat-o pe fiica de 7 ani a Silviei Adriana (în familie – Mica) pentru un rol în filmul 
„Lăutarii”. Eu i-am făcut prima băiţă după externarea din maternitate la a doua fiică a familiei Apostol. Silvia 
plângea că Greta s-a născut prematur şi e atât de mică. I-am spus: „ O să crească, o să fie mămică, deşteaptă, 
frumoasă”. Toate s-au realizat – Greta i-a adus Silvei un ginere nemaipomenit, familist, chirurg transplantolog, 
cunoscut specialist în Germania, România; e mamă a doi copii frumoşi şi deştepţi. Mă bucur de succesele lor 
ca şi de succesele propriilor mei copii… Când m-am îmbolnăvit de tuberculoză şi le-am interzis la ai mei să mă 
viziteze în staţionar la Institutul de Ftiziatrie, numai Silva nu-mi respecta părerea mea – mă vizita nu numai o 
dată în fiecare săptămână, îmi aducea câte ceva ce o poate bucura pe o femeie. Îmi spunea să nu retrăiesc că 
ea are imunitate la tuberculoză… Fiind la reabilitare la sanatoriu în Şafranovo (Başkiria, Rusia) în ziua de Paşti 
am primit coletă de la Silvia cu toate bunătăţile tradiţionale, care se pregătesc de această sărbătoare la noi… 
Nu mai descriu detaliat relaţiile noastre, e destul să spun că prietenia noastră durează cinzeci şi patru ani, am 
fost aproape şi la bine şi la greu şi până acum comunicăm zilnic, cel puţin – la telefon.

Am spus despre medici, despre câţiva din ei, cu care am colaborat sau care m-au impresionat prin diverse 
calităţi – omeneşti, profesionale.

Să fiu obiectivă, să spun câteva cuvinte despre directorului Institutului Oncologic în acele vremuri Givi 
Bagratovici Honelidze, deoarece, cum am înţeles mai târziu, atmosfera profesională, psihologică, socială în 
colectiv era în mare măsură meritul lui. Ca să nu-i repet numele, pronumele mai departe o să-l numesc 
Director, cu majusculă. Mulţi şefi a avut institutul nostru, ceilalţi au fost directori, Givi Bagratovici – Director. La 
serviciu se prezenta primul, înaintea secretarei lui. Asta nu însemna că secretara sau alţi colaboratori îşi pot 
permite să întârzie. De la serviciu pleca ultimul. Înainte de plecare făcea o vizită prin toată clinica, se încredinţa 
că personalul de gardă e la locul cuvenit, peste tot e regulă exemplară. Prieteni în colectiv nu avea – toţi erau 
trataţi identic. De la toţi se cerea disciplină şi îndeplinirea minuţioasă a funcţiei. El, însăşi, îşi depunea toată 
străduinţa pentru ameliorarea situaţiei în oncologie nu numai în institut, ci în toată republica. Dacă se raporta la 
volanta matinală că ieri a fost internată o pacientă cu cancer de col uterin stadia trei, imediat întreba din ce 
raion. Curatorului raionului respectiv îi spunea să plece cu automobilul de serviciu al lui în raionul dat, să 
controleze în documentaţia primară care-i cauza depistării tardive la această pacientă, când a trecut testul 
Papanicolau, care a fost rezultatul şi a.m.d. Această atitudine aducea rezultate, cancerul de col uterin în stadii 
trei – patru la sfârşitul anilor şaptezeci se depista la cinci procente bolnave, pe când la distrugerea sistemului 
medical şi, îndeosebi, oncologic după treizeci de ani de „democraţie” constituie şaizeci (!!!) procente. Niciodată 
n-a ridicat glasul, dar însăşi faptul că întra în secţie îi ordona pe toţi. N-a ridicat glasul, n-a citit notaţie, nici nu 
erau necesare acestea, Directorul numai ruga… Într-o zi Veronica Marcovna a venit de la policlinică indispusă. 
Am întrebat-o, de ce. Mi-a spus că a întârziat cu cinci minute la consiliul din trei specialişti, când a întrat în sală, 
acolo era Directorul. El s-a uitat la cias şi i-a spus lui Veronica Marcovna: „ Vă rog să nu întârziaţi. Pacienţii sunt 
din republică, unii trebuie să plece, nu-i reţineţi”. - „ M-am simţit atât de vinovată” – mi-a spus Veronica… Înalt, 
lat în spate „,croit” bine de natură, Directorul nostru la exterior nu era Don Chihote, dar la cuget, la atârnarea lui 
faţă de profesie – întocmai. Pe lângă toate mai avea şi Sancio Pansa – felşerul superior al clinicii Boris 
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Boris Leontievici s-a pensionat în anii optzeci şi a plecat din URSS. Colegii noştri, întorşi prin a. 2010 de la un 
congres, dedicat tratamentului cancerului glandei mamare, care a avut loc la Los Angeles, ne-au adus veşti 
despre Familia Leibovici. Feciorul lui Boris Leontievici, Leonid, care absolvise universitatea tehnică şi până la 
plecare din ţară activa în secţia de radioterapie a Institutului Oncologic în funcţie de inginer protecţia muncii, 
după stabilirea în SUA a făcut studii superioare în medicină, activa în Centrul Oncologic din Los Angeles. Boris 
Leontievici, pensionar, era bine, împlinise vârsta de o sută patru ani. Domnul l-a răsplătit pentru bunătatea şi 
perseverenţa lui cu o bătrâneţe liniştită, copii aranjaţi.

Admiram colegii care după garda nocturnă raportau cazurile urgente, apărute în timpul gărzii şi măsurile de 
rezolvare a situaţiilor. De regulă, echipa de gardă includea trei medici: unul – responsabil de departamentele 
chirurgicale, unul – responsabil de departamentele terapeutice – radioterapie şi chimioterapie – şi 
anesteziologul-reanimatolog – supraveghea starea pacienţilor din reanimare şi, la necesitate, asigura 
anestezie generală în cazurile urgente.. Chirurgul de gardă de fapt era responsabil pentru starea tuturor 
pacienţilor, deoarece de se întâmplau complicaţii, care necesitau tratament chirurgical, la pacienţii din secţiile 
terapeutice, tot chirurgul de gardă le rezolva. Prin urmare, la gărzile de noapte pentru asistenţă chirurgicală se 
acceptau numai chirurgi de calificaţie superioară, care aveau capacitatea de a rezolva orice situaţie. Pentru 
cazuri dificile, când era necesitate de intervenţii chirurgicale de volum extins, pentru a transporta de acasă 
chirurgi suplimentari, echipa de gardă avea în dotaţie ambulanţa de gardă.

Peste patru luni de activitate, ca totdeauna la sfârşitul lunii, au adus în departament lista medicilor de gardă în 
luna următoare. Colegii m-au felicitat – conform listei, eram de gardă la două mai. M-am bucurat, dar, totodată 
retrăiam; o să fac faţă obligaţiilor?

La două mai dimineaţa am primit garda, chirurgul de gardă mi-a raportat starea pacienţilor gravi. După 
plecarea medicilor din echipa precedentă de gardă, am început vizita prin fiecare salon. În secţia ginecologie 
mi-a atras atenţia o pacientă cu pielea feţii de culoare palidă-pământie, faţa trasă, pulsul circa 140. Era a cincea 

Leontievici Leibovici. Nu l-au ajutat vremurile pe Boris Leontievici. să devină medic. Terminase trei ani de 
facultate la medicină în Paris. Venit în vacanţă cade în vâltoarea războiului. Tot timpul în lupte crâncene a 
îndeplinit funcţia de felşer, aceasta a prelungit-o şi în timpul păcii multaşteptate. Mă tot repet – „om cu suflet 
mare, dedicat… ” Nu iubea Directorul nostru aşa adjective. Nu vedea nimic eroic în ceia ce fac medicii, aşa-i 
sensul activităţii noastre, spunea el. De aceia socotea normală şi activitatea lui Boris Leontievici. Posibil, că 
ştia fiecare din noi cât face în medicină, dar nu vroia să ridice pe cineva în slăvi. Şi, totuşi, socot necesar acum 
să apreciez activitatea lui Boris Leontievici. Cunoştea informaţia despre toţi pacienţii din clinică, cine necesită 
consultaţia specialiştilor din alt domeniu al medicinii, asigura transportarea consultantului, ştia rezultatul 
consultaţiei. Ştia totul şi despre aprovizionarea secţiilor cu cele necesare, totul şi despre toţi – cine din medici 
are probleme de sănătate, necesitate de dietă şi toate celelalte. Totul despre pacienţi, activităţi şi nici el, nici 
ceilalţi colaboratori nu puteau să-şi permită un cuvânt de critică pe vre-un coleg. Directorul aceasta a exclus din 
rădăcină. La vizitele de seară Boris Leontievici mergea cu jumătate de pas mai în urmă de Director, dar de se 
oprea Givi Bagratovici, ştia că ceva vrea să precizeze, imediat se oprea şi îi raporta minuţios despre orice. Înalt, 
slab, la cip – contrar cu Pansa, dar după cuget şi funcţie – întocmai. Anticipez evenimentele, ca să nu mă întorc 
la aceste persoane, care, în mare măsură, erau buchea şi sufletul colectivului. Givi Bagratovici Honelidze a fost 
în funcţie de Director douăzeci şi sase de ani. L-au înlocuit cu ruda unui funcţionar de „sus”. Aşa „democraţie” s-
a stabilit în Moldova – totul e posibil. Peste ani, la celebrarea aniversării a patruzeci de ani a Institutului 
Oncologic, fostul nostru Director, ridicat de medicii tineri cu tot cu cărucior în prezidiul (din cauza diabetului 
zaharat îi amputase un picior), când i s-a oferit cuvântul pe lângă felicitări ne-a lăsat şi o povaţă: „ Fiţi prietenoşi, 
stimaţi-vă, emanaţi căldură pentru pacienţi, dar şi pentru colegi – în atmosferă prietenoasă o să reuşiţi multe.” A 
plecat la ceruri, cred eu, cu conştiinţa că a făcut tot ce ia fost în puteri. „ Letum non omnia finit” (din latină – cu 
moartea nu se sfârşeşte totul), ne-a lăsat Sext Properţii (a. 50 p.e.n.), filosof şi medic. Am mai citit undeva că 
omul moare atunci, când moare ultimul om, care l-a cunoscut. În Institutul Oncologic n-a mai rămas nimeni din 
colectivul acelor vremuri. Da, în arhivă va rămânea undeva scris că în a.a. 1964 – 1990 funcţia de director al 
Institutului Oncologic a îndeplinit-o Givi Bagratovici Honelidze. Şi atât. Da celelalte –cum a scos el institutul pe 
locul trei în URSS după institutele de profil a Moscovei şi Leningradului, cum el, nefiind doctor în medicină, 
strângea mâna fiecărui colaborator, care se încadra în studiile ştiinţifice, cum le făcea toate condiţiile pentru 
investigaţii, cum îi trimetea în deplasări în institutele centrale şi de peste hotare pentru schimb de experienţă, 
cum se mândrea cu succesele lor – in cele din arhivă nu-s indicate. Eu n-am fost persoană aproape a 
Directorului. După cum am scris mai sus, el îi stima pe toţi, dar nu avea persoane „aproape”. Până şi pe soţia şi 
soacra lui nu le lua în maşina de serviciu niciodată, fiindcă „maşina e de serviciu, nu familială”, de şi noi toţi 
ştiam cât de mult ţine la familia lui. Eu sunt obiectivă, de aceia am expus câte ceva despre Directorul nostru de 
atunci.
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zi după operaţie. Tensiunea arterială 80/60. Burta dură la palpare, dureroasă. I-am stabilit diagnoza de 
peritonită, imediat am trimis ambulanţa după chirurgul, care o operase, am inclus anesteziologul pentru 
pregătire preoperatorie, asistenta chirurgicală de gardă a început pregătirea pentru intervenţia chirurgicală. 
Peste o oră s-a început revizia cavităţii abdominale. S-a confirmat prezenţa peritonitei, s-au efectuat toate 
măsurile necesare în aşa complicaţii. A doua zi dimineaţa am raportat la volantă despre cele efectuate, starea 
pacientei se ameliorase. De şi se întâmplase la prima mea gardă, nimeni nu m-a „aplaudat”, era normal că, 
odată ce mi s-a încredinţat să fac garda, corespund nivelului necesar în profesie. Asta m-a bucurat, precum şi 
eram fericită nespus de mult că am depistat la timp complicaţia, că starea pacientei s-a ameliorat… 

… Gărzile se plăteau. După ce s-a înţeles că mă descurc în orice situaţie, mi se permitea să fac atâtea gărzi, 
câte ceream. Deoarece veşnic aveam deficit de finanţe, făceam câte opt, zece, uneori – douăsprezece gărzi în 
lună.

… Greu trece o zi, uneori – o oră, uneori – un minut; la aviatori şi chirurgi – uneori –o secundă. Dar anul şi, 
îndeosebi, anii – trec rapid. Peste un an la o discuţie pentru elaborarea tacticii de tratament al unui bolnav de 
cancer radiorezistent al buzei inferioare Directorul a spus că cancerul buzei inferioare ca şi cancerul pielii 
atunci când sunt sensibili la tratamentul radioterapic, nu ne provoacă atâtea probleme; radiorezistenţa acestor 
cancere necesită tratament complex şi scade veridic rezultatele tratamentului. Mi-a pus un apostrof în creier 
Givi Bagratovici cu această frază. Am început să studiez literatura referitoare la radiorezistenţă. Apoi m-am 
consultat cu Iraida Alexandrovna, am elaborat o adnotaţie cu un plan minuţios de investigaţii pentru selectarea 
variantei optime de tratament al formelor radiorezistente ale cancerului de această localizare. După expertiza 
oarbă a adnotaţiei în trei instituţii de profil din URSS, adnotaţia a fost întărită la consiliul ştiinţific al Institutului 
Oncologic ca temă pentru teză de doctor în medicină. A parvenit o nouă etapă în activitatea mea – pe lângă cea 
clinică şi componentul ştiinţific. Colegii se bucurau de succesele mele. La volanta de dimineaţă adesea medicii 
din policlinică sau radiologii mă informau de cazurile noi de cancer radiorezistent ca să mă ajute la colectarea 
materialului clinic pe temă. În acele vremuri nici nu-mi puteam imagina că atmosfera caldă, prietenoasă, 
rodnică pe care am găsit-o în colectiv cândva va dispărea.

Rezultatele activităţii clinice corespundeau profilului medical al instituţiei – oncologia. Mă străduiam nu 
numai eu, ci toată brigada de medici, asistente, infirmiere – toţi, care asigură actul medical chirurgical şi nu 
numai noi, cred eu, ne ajuta şi Domnul – să obţinem rezultate bune, uneori – minunate. Fiecare pacient lasă o 
amprentă medicului oncolog, precum şi medicilor de altă specialitate, dar amprentele în sufletul oncologului 
sunt deosebite. Şi cazurile cu rezultate bune ale tratamentului, şi excepţiile – cu rezultate imprevizibile de 
bune, şi cele cu rezultate negative – acestea te macină, îţi lasă o cută pe inimă… 

… Sfârşit de iunie, studenţii se pregătesc de ultimul examen din sesiunea de vară. Ala se grăbea la 
consultaţie, dar nicicum nu putea încheia un nasture lângă gât, a înţeles că volumul gâtului s-a mărit mult. În 
aceiaş zi s-a adresat la medic, care imediat a trimis-o la Institutul Oncologic. După investigaţii s-a stabilit 
diagnosticul – Cancer (nediferenţiat) al glandei tiroide cu metastaze în ganglionii laterali cervicali din ambele 
părţi, stadia IV (rezultatele tratamentului în cancer nediferenţiat al glandei tiroide sunt atât de teribile, încât 
indiferent de extinderea loco-regională a tumorii cazul se apreciază ca stadia IV). Era necesar de început 
tratamentul de la etapa chirurgicală. Toţi colaboratorii din secţie retrăiau pentru ea, se străduiau s-o susţină 
psihologic. În ziua intervenţiei chirurgicale cei, de erau liberi au petrecut-o, au mers lângă brancardă până la 
uşa blocului chirurgical. N-au fost alături numai părinţii sau cineva din rude. De fapt părinţii n-au vizitat-o. Am 
întrebat-o atent cum e sănătatea părinţilor, mi-a spus că-s sănătoşi, comparativ tineri – trecuţi de patruzeci de 
ani. Dar, probabil din cei, care urmează devizul: „Dumnezeu a dat-o, Dumnezeu a luat-o”… 

În circa patru ore i s-a înlăturat glanda tiroidă, ganglionii limfatici cervicali din ambele părţi – intervenţia 
chirurgicală de volum foarte mare. Au urmat hormonoterapia de restituire, radioterapia. La externare i-am spus 
să aibă grijă numai de ea, nu de examene, note şi altele. Altele – condiţia – de vrei să rămâi sănătoasă 
abandonez relaţiile de iubire. Iubirea-i perturbaţie hormonală, ceia ce-i contraindicată ei. Ala m-a ascultat 
atent, părea – fără emoţii. Şi… a dispărut. Nu s-a prezentat niciodată la control… 

… Peste opt ani veneam din policlinică. Pe alee o doamnă ajuta copilaşul ei, care căzuse, să se ridice, 
deoarece acela abia de se mişca, îmbodolit în paltonaş de blană în plină iarnă geroasă. M-am apropiat s-o ajut.

– Eu la Dumneavoastră veneam, – mi-a spus tânăra doamnă. Era Ala. Vroiam să par liniştită. Numai un 
oncolog poate să înţeleagă de ce aveam extrasistolii – de enormă bucurie.

Venită în birou la mine Ala mi-a spus că ea a înţeles totul despre pronosticul, posibila evaluare a vieţii ei încă 
când era la tratament. De aceia a decis că cealaltă lume tânără are timp pentru tot, inclusiv şi pentru iubire, 
rezerva ei de timp e mică. A finalizat studiile, s-a îndrăgostit, s-a căsătorit, activează în funcţie de docent la 
Universitatea pedagogică din Bălţi, acum trei ani a născut fecioraşul. E fericită. Ei, era posibilă această minune 
numai cu munca noastră fără aportul Domnului?
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M-a sunat adjunctul directorului pe ştiinţă din 
Institutul de ftiziatrie, profesorul V. Vilderman, 
m-a rugat să consult o pacientă din Belgorod 
Dnestrovsc (fostul Cetatea Albă – acum 
Ucraina), la care el considera că afecţiunea 
ambilor plămâni nu e de tuberculoză. Am 
acceptat. Peste o oră s-a prezentat o doamnă 
tânără, frumoasă: cu ochi negri, sclipitori, o 
comoară de păr, în coafură contemporană de tip 
Marina Vlady, fină, subţirică. Numai buzele 
cianotice confirmau prezenţa problemelor de 
sănătate. Pe radiogramă – în ambii plămâni – 
multiple formaţiuni rotunde, situate ca spuma 
săpunului: jos – mai multe, sus – mai puţine. 
Semioticul corespundea metastazelor multiple 
în plămâni ale unui cancer al organelor 
hormonale. Din anamneză s-a stabilit că acum 
un an a fost operată la Spitalul lucrătorilor căilor 

feroviare, i s-a înlăturat o porţiune a glandei tiroide în care se 
depistase o tumoră. În extrasul medical era indicat că 
morfopatologic tumora a fost apreciată ca benignă, 
corespundea unui adenom. Avea lamele şi blocurile 
preparatelor cu ea, la consultaţia acestora profesor Iacovleva a 
stabilit cancer papilar al glandei tiroide. Prin urmare, 
metastazele în plămâni erau metastaze ale cancerului papilar 
al glandei tiroide. Scanarea oaselor în regim „corp integru” a 
evidenţiat multiple metastaze în vertebre, coaste. Era necesar 
de înlăturat toată glanda tiroidă, apoi – tratamentul 
metastazelor cu iod radioactiv, ceia ce a fost efectuat – după 
intervenţia chirurgicală timp de 5 ani a suportat 16 şedinţe de 
tratament cu iod radioactiv. Peste 17 ani a apărut altă problemă 
oncologică – patologie în glanda mamară. La investigaţia 
complexă minuţioasă, care se efectuiază în aşa caz, concluzia 
tabloului radiografic pulmonar a fost: sechelele unei bronşite. 
La scanarea oaselor – semne de acumulare a preparatului 
radioactiv nu s-au depistat. Prin urmare – nici urmă de 
metastaze nici în plămâni, nici în vertebre. A fost operată la sân, 
i s-a înlăturat cadranul afectat. Investigaţia morfopatologică a 
evidenţiat 3 focare de cancer „in situ”, stadia zero. A prelungit 
tratament antiestrogenic. La 31 mai a. 2007 a împlinit vârsta 
frumoasă de şaizeci de ani.

Pentru asemenea rezultate munceşte oncologul, visează la ele, cu toată speranţa că se vor realiza. Cu regret 
– nu totdeauna. Depui toată stăruinţa, muncă istovitoare la masa de operaţie, dar maximum ce obţii – 
prelungirea vieţii pacientului şi nu vindicarea. Aceasta-i partea grea fizică şi psihologică pe care o suportă 
oncologul. Nu întâmplător, unul din corifeii oncologiei ruse, academicianul N. Petrov a scris referitor la cancerul 
esofagian că „операции при раке пищевода не столько удлиняют жизнь больных, сколько укорачивают 
жизнь хирурга (din rusă – „intervenţiile chirurgicale în caz de cancer esofagian nu atât prelungesc viaţa 
pacientului, cât scurtează viaţa chirurgului)”. Si acest postulat, cu regret, se referă nu numai la cancer de 
esofag. Sunt reguli biologice de progresare a tumorei, în luptă cu care medicina contemporană cedează. Câte 
nopţi nedormite, determinate de aşa cazuri, am avut şi eu!

La discuţia rezultatelor aprobării clinice a noului preparat 
participă directorul Institutului de Chimie a Academiei de Ştiinţă 

şi Preşedintele Academiei academicianul G. Duca.

În cadrul Conferinţei Zilele Dombrovici
(Iaşi, România, 2008).
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T.R.

Tristan TZARA
16.04.1896 – 25.12.1936

Tristan Tzara, pseudonyme de Samuel 
Rosenstock, est né en 1896 en Roumanie. 
Il écrit dès son adolescence. En 1915, il 
quitte la Roumanie et s'installe à Zurich où, 
avec Hugo Ball, il fonde le Cabaret Voltaire 
qui édite une revue, Dada, à partir de juillet 
1917. Jusqu'en 1921 il écrit plusieurs 
manifestes pour la scène (publiés en 1924 
sous le titre Sept manifestes Dada), contre 
la guerre mais aussi contre la littérature et 
l'art tels qu'ils sont produits. Ses poèmes et 
ses sketches sont vite connus à Paris où il 
vient en 1920, accueilli notamment par 
André Breton et Picabia. Sa poésie cherche 
avec les mots ce qu'ont fait des peintres 
comme Matisse et Picasso, loin des projets 
de Breton et des futurs surréalistes : il s'en 
sépare dès 1921.

En 1931, il retrouve pour un temps les 
surréalistes par son rapprochement avec le 
Parti communiste. Il y adhère, mais rejette 
l'idée d'une poésie au service d'un idéal 
révolutionnaire. Organisateur pendant 
l'Occupation du Comité national des 
écrivains dans le Sud-ouest, il quitte le Parti 
communiste en 1956, quand les Soviétiques 
envahissent la Hongrie. Il meurt à Paris en 
1963.

Passionné notamment par les 
anagrammes, il a conduit des recherches 
érudites sur les œuvres de Villon et de 
Rabelais. Il a également écrit de 
nombreuses études sur la poésie (Corbière, 
Apollinaire, Éluard, Nazim Hikmet, Reverdy, 
etc.) et l'art contemporain (Arp, Klee, Ernst, 
Picasso, etc.). Son œuvre reste peu 
connue, malgré l'édition en 5 volumes 
préparée par Henri Béhar (Flammarion, 
1975-1981).

pélamide 

a e ou o youyouyou i e ou o youyouyou
drrrrrdrrrrdrrrrgrrrrgrrrrrgrrrrrrrr

morceaux de durée verte voltigent dans ma chambre
a e o i ii i e a ou ii ii ventre montre le centre je veux le 

prendre ambran bran bran et rendre centre des quatre
beng bong beng bang où vas-tu iiiiiiiiupft

machiniste l'océan a o u ith
a o u ith i o u ath a o u ith o u a ith

les vers luisants parmi nous
parmi nos entrailles et nos directions

mais le capitaine étudie les indications de la boussole
et la concentration des couleurs devient folle

cigogne litophanie il y a ma mémoire et l'ocarina dans la 
pharmacie

sériciculture horizontale des bâtiments pélagoscopiques
la folle du village couve des bouffons pour la cour royale

l'hôpitale devient canal
et le canal devient violon

sur le violon il y a un navire
et sur le bâbord la reine est parmi les émigrants pour 

mexico
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1. 01 martie 2021, La 1/12 martie 1788, s-a născut Gheorghe Asachi, om de cultură, poet, prozator, dramaturg 
și jurnalist, tipograf, traducător, îndrumător culturaal în diverse domenii: teatru, școală, presă. În Moldova, 
este întermeietorul presei în limba română prin publicarea primului ziar românesc, Albina românească (1 
iunie 1829-24 nov. 1858), cu suplimentul literar Alăuta românească (1837). Pentru Gheorghe Asachi, presa 
este un excelent instrument de informare și educare.

2. 03 martie 2021, Basarabia în actualitate. Sub genericul „Să fii român, trebuie să poți” (Grigore Vieru) au 
avut loc manifestări consacrate lunii martie, luna Basarabiei. În România, s-au desfășurat, online, programe 
radio și tv și cu susținerea UZPR și filialele sale din lume.

3. 08 martie 2021, A apărut Nr. 83 al revistei Certitudinea. Din sumar:
 • M. Eminescu: „Banda ocultă care guvernează astăzi România”.
 • Acad. Ioan Aurel Pop: „Avem o țară splendidă și nu știm cum să scăpăm de ea”.
 • Aurel C. Popovici: „Sentimentul public la români și minciuna civilizației cosmopolite”.
 • Luiza Volf: „Unde începe și unde se termină suveranitatea României”.
 • G-ral (r) Dr. Mircea Chelaru: „Marginalizarea românilor și crearea unui „Israel țigănesc” în România”.
 • Dr. George Coandă: „Politically correctness”: Recapitalizarea tâlhărească a României”.
 • Miron Manega: „Deschdeți ferestrele, să iasă mirosul de pește stricat”.
4. 12 martie 2021, UZPR deplânge pierderea unui Mare Om de cultură și Atlet al Românismului Nicolae Dabija. 

Publicistul, prozatorul și poetul Nicolae Dabija, laureat al Premiului Național și al mai multor premii 
internaționale, a decedat în ziua de 12 martie 2021, fiind răpus de Covid-19. El a fost și rămâne Membru de 
Onoare al UZPR, el fiind și reprezentant în Comitetul Director al UZPR în perioada 2017-2020. A fost deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova, redactor-șef al săptămânalului „Literatură și artă”, membru de onoare al 
Academiei Române și membru al Academiei de Științe din Republica Moldova, membru al Academiei 
Europene de Științe, Arte și Litere cu sediul la Paris.

5. 12 martie 2021, Președintele UZPR, Doru Dinu Glăvan, scrie un emoționant In Memoriam Ion Marin, „un 
jurnalist pursânge”, care i-a fost un colaborator apropiat și un bun prieten. Ion Marin era „un luptător pentru 
libertatea deplină a exprimării, pentru drepturile celorlalți colegi de breaslă. El a fost un pilon al edificiului 
UZPR. El a fondat și a condus ziarul Ultima oră. A fost unul dintre cei mai redutabili Președinți ai Comisiei de 
Cenzori ai UZPR, El „nu a precupețit nimic din ceea ce numim generic slujirea interesului public”.

6. 18 martie 2021, A apărut Revista UZPR, Nr. 21/2021 - Mass-media parte și întreg. Revista este centrată în 
jurul reperelor care sunt definitorii pentru fenomenul presei online. Realizate în mare parte de jurnaliști care 
activează în mediul online, materialele din Revista UZPR realizează un tablou complex, în care evoluează 
presa online, plină, pe de altă parte, de profesioniști ai mass-medioa, iar, pe de altă parte, teren de 
„exprimare” pentru autorii de știri false, denaturate sau trunchiate. Revista conține, desigur, și alte teme 
incitante.

7. 17 martie 2021, A apărut Nr. 1(9)/2021 (ianuarie – martie 2021) al Revistei Astralis, sub egida UZPR. 
Revista cuprinde o tematică bogată și variată: poezie, proză, eseu, prezentare de carte, filozofie, istorie, 
diasporă literar-culturală, interviuri, tradiții, lumea artelor, evenimente culturale.

8. 22 martie 2021, A apărut Nr. 84 al revistei Certitudinea (23 III -6 IV 2021). Din sumar:
  • Mihai Eminescu: „Chestiuea izraelită și soluționarea problemei sociale”
  • „Singurul reprezentant al demnității naționale din Guvernul României a fost demis de Florin Câțu”.
  • „Românismul începe să se audă în Parlament. Mircea Vulcănescu, casus belli în plenul Senatului
  • Prof. univ. Ion Coja: „Obrăznicia lui Silviu Vexler a depășit orice limită”.
  • Aurel C. Popovici: „Să se lase de politică cei ce nu știu ce este sufletul istoric al unui popor”.
  • Dan Culcer: „Nimeni nu are dreptul la secesiune!”
  • Dr. George Coandă: „Înstrăinarea României și evadarea în „patria cea mare”.
 • Col. dr. Mircea Dogaru: „Legea Poliției Militare – noul proiect de represiune socială”.

Rubrică de Ion HAINEȘ
membru UZPR

U Z P RNIUNEA IARIªTILOR ROFESIONIªTI DIN OMÂNIA

evenimente UZPR (martie – aprilie – mai 2021)



9. 31 martie 2021, A apărut revista online Muzeul Presei Românești. Director – Dan Toma Dulciu/UZPR, 
Redactor șef – Tanța Tănăsescu/UZPR. Revista își propune să slujească adevărul istoric, să promoveze 
educația și cultura și să aducă în fața cititorilor opera, viața și jertfa pilduitoare a părinților jurnalismului 
românesc, în primul rând personalitatea lui Mihai Eminescu.

 Vor fi înfățișate portretele marilor spirite ale neamului românesc, precum și operele, mărturiile sau 
biografiile unor cunoscuți jurnaliști, publiciști, oameni de cultură. Revista adresează o invitație tuturor 
colaboratorilor de a participa cu creațiile lor - studii, articole, memorii, interviuri, evocări, puncte de vedere.

10. 04 aprilie 2021, Apărută sub egida UZPR, revista Condeierul Diasporei aduce bucurie, prietenie și 
cunoaștere. Ea se dorește a fi o revistă deschisă – în paginile ei se cultivă repectul pentru adevăr, pentru 
valorile culturale și civice, cordialitatea și prietenia. Revista a realizat un parteneriat cu UZPR, prin 
numeoasele convorbiri și consultări cu Domnul Doru Dinu Glăvan, Președintele UZPR. O revistă care 
prezintă activitatea comunităților românești din Austria și a altor comunități românești din lume. O revistă care 
militează pentru unitate și pentru identitatea națională.

11. 05 aprilie 2021, A apărut revista UZPR Nr. 21/2021, dedicată în întregime presei online, la inițiativa 
Președintelui UZPR, Doru Dinu Glăvan, dezbatere națională, susținută de Consiliul Director al Uniunii. Presa 
online este văzută din diverse unghiuri toate evidențiind provocarea pe care o reprezintă jurnalismul din 
mediul virtual. Domnul Doru Dinu Glăvan consideră că presa onlie este „o punte spre viitor”, subliniind 
avantajele cu care vine digitalizarea în viețile noastre.

12. 05. aprilie 2021, A apărut Nr. 85 /2021 al revistei Certitudinea. Din sumar:
 • Mihai Eminescu – Ce înseamnă „a administra”
 • Prof. univ. Florin Cristian Gheorghe: „Imaginea lui Eminescu ne-a fost livrată greșit timp de 132 de ani. 

De ce nu ia poziție Academia Română?”
 • Nicolae Dabija: „Cărțile care îți dăruiesc aripi”
 • Aurel C. Popovici: „Descântecele românești nu sunt o prostie, ci o genială descoperire a unui adevăr 

de viață”.
 • G-ral (r) Dr. Mircea Chelaru: „Biserica, în cvasitotalitatea sa, a devenit un fel de „bistro” cu comandă 

rapidă și consum ieftin”.
  • Dr. Florian Colceag: „Punctele de blocaj decizional în Parlamentul României”
  • Dr. George Coandă: „E liber la… înalta trădare a națiunii”
 • Theodor Damian: „Pandemie și credință”
13 11 aprilie 2021, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România a prezentat, duminică, 11 aprilie, prin 

intermediul UZP-TV, simpozionul online „TUDOR ARGHEZI DE LA POEZIE LA PAMFLET', realizat de filiala 
„Tudor Arghezi” Craiova a UZPR în parteneriat cu filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România. Au 
susținut comunicări ziariști și scriitori reputați: dr. Mircea Pospai, jurnalist, președintele filialei Craiova a 
UZPR, conf. univ. dr. Ioan Lascu, scriitor, președintele filialei Craiova a USR, prof. univ. dr. Florea Firan, critic 
și istoric literar, conf. univ. dr. Toma Grigorie, scriitor, și Mircea Canțăr, directorul cotidianului Cuvântul 
libertății din Craiova. Artistul și actorul Sergiu Cioiu a oferit un recital poetic din lirica argheziană.

14. 19 aprilie 2021, A apărut Nr. 86/aprilie 2021 al revistei Certitudinea. Din sumar:
  • Mihai Eminescu: „Toate formele civilizației se hrănesc din prisosul gospodăriei private”.
  • Dr. Ioan Roșca: „De ce mi-am păstrat scrisul învățat la școală”.
  • Aurel C. Popovici: „Nu există „omenire”, ci numai neamuri. Nu există un stat al omenirii, o limbă a 

omenirii, o religiune a „omenirii”. Toate acestea există numai ca atribute ale naționalității”.
  • Col. Dr. Mircea Dogaru: „Atacul bacterian asupra României, pregătit în secret de Ungaria în 1939”.
  • O mărturie fără botniță. Antologia Certitudinea.
  • Teodor Palade: „România și-a cedat suveranitatea”.
  • Dr. George Coandă: „E liber la… înalta trădare”.
  • Miron Manega: „Cu samuraii lupți ca samuraii, cu tâlharii lupți ca tâlharii”.
  • Florin Dobrescu: „Cum se fabrică antisemitismul”.
15. 22 aprilie 2021, UZPR își îndreaptă atenția spre cei care vor îmbrățișa în viitor profesia de jurnalist. Pentru 

a-și pune în aplicare acest obiectiv, Uniunea a înființat, la mijlocul lunii aprilie, a.c. Filiala UZPR Junior. 
Aceasta este compusă din jurnaliști cu contribuții importante în domeniul publicisticii pentru copii și tineret 
sau atașați acestui domeniu, alături de copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 10 -18 ani, care vor 
participa la proiectele ce vor fi demarate pe viitor.

 Filiala își propune să promoveze creația publicistică și jurnalistică de gen (reviste, emisiuni de radio și 
televiziune, site-uri), să descopere și să promoveze talente jurnalistice în rândul copiilor și adolescenților și 
să-i invite la colaborare.

16. 28 aprilie 2021, La 28 aprilie 2021, a avut loc un evenumen de excepție, sub egida UZPR și a Grupului de 
Presă CVINTET TE-RA, din Vaslui: Simpozionul Național „Jurnalistică și cultură națională la Vaslui”, prilejuit 
de împlinirea a 80 de ani de viață și 64 de ani de activitate în presă a binecunoscutei personalități a 
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jurnalismului din România Dumitru V. Marin. Simpozionul a avut un bogat program la care au participat ca 
organizatori: Grupul de Presă CVINTET TE-RA, UZPR, Consiliul județean Vaslui, Primăria Municipiului. 
Moderatorul simpozionului: D.D. Glăvan, Președintele UZPR.

17. 03 mai 2021, Ziua Mondială a Libertății Presei. În fiecare an, la data de 3 mai, în întreaga lume este marcată 
Ziua Mondială a Libertății Presei, proclamată de către Adunarea Generală a ONU în anul 1993. Ziua 
Mondială a Libertății Presei a fost instituită pentru a atrage atenția întregii lumi asupra importanței și obligației 
respectării libertăii presei prin orice mijloace și independent de frontierele de stat. Din păcate, există 
numeroase exemple de încălcare a libertății presei, în zeci de țări ale lumii publicațiile sunt cenzurate, 
persecutate, suspendate sau închise, iar jurnaliștii, editorii și publiciștii sunt hărțuiți, atacați, arestați și chiar 
uciși.

18. 04 mai 2021, a apărut revista Destine literare, an 15, nr. 54, ianuarie – februarie – martie 2021. Din sumar:
  • Dr. Dana Opriță, redactor-șef, editorialul ACASĂ,
  • Dr. Ion Haineș, Sentimentul de ACASĂ la scriitorii români,
  • Dr. Ion Haineș, Eminescu, contemporanul nostru,
  • Prof univ. dr. Anca Sîrghie despre romanul „Niște țărani” de Dinu Săraru,
  • Cristian Timofte, „Fermecătorul povestitor regal de la Calu Iapa”
  • Radu Șerban despre Haiku,
  • Georges Boisnard – Calendar istoric al evenimentelor politice, economice și cuturale
  • Sebastian Doreanu, „Semințele unității naționale”
  • Alexandru Cetățeanu, „O democrație americană”,
  • Dr. Rosemarie Haineș, „Absurdistan sau uciderea viitorului”.
19. 7 mai 2021, A apărut revista Lumină Lină/ Gracious Light, Nr. 1/2021 New York, Din sumar:
  • Prof. univ. dr. Theodor Damian, „Despre păruta discriminare”,
  • Prof. univ. dr. Ion Haineș, „Limba română în mass-media”,
  • Dan Toma Dulciu, „Șerban Eminovici la Wurburg?”
  • M. N. Rusu, „Enigme eminesciene”. „Anonimii Unirii”,
  • Tudor Nedelcea, „Un filantrop și patriot autentic– Emanuel Gojdu”,
 • Miron Scorobete, „Vechimea Mioriței iese din ceață”,
  • Mihaela Albu, „Un scriitor, martor al lumii de astăzi pentru lumea de mâine”.
20. 11 mai 2021, A apărut revista Lumină Lină/ Gracious Light, Nr. 2/ 2021. Din sumar:
 • Prof. univ. dr. Theodor Damian, „Înviere și Euharistie”,
  • Pr. dr. Niculai Niculescu, „Triadologia în gândirea teologică contemporană”,
  • Theodor Codreanu, „Eonul raționalismului minor”,
  • Prof. univ. dr. Anca Sîrghie, „Destinul psalmistului Tudor Arghezi”,
  • Prof. univ. dr. Theodor Damian, „Unitatea dintre Biserică și națiune în concepția lui Eminescu”,
  • M.N. Rusu, „Prefață la Nichita Stănescu. 11 Elegii”.
21. 10 mai 2021, A apărut nr. 87 al revistei Certitudinea. Din sumar:
 • Mihai Eminescu: „Copilăria spiritului nostru public și netrebnicia statului român”
 • Dr. Ioan Roșca: „Din arena plăsmuirilor istorice: rebeliunea legionară”
 • Nicolae Iorga: „Fără conștiință și fără ideal era clasa boierească a Moldoveii din anul 1812”
 • Miron Manega: „Un evreu pentru România: Edgar Papu, teoreticianul proletcultismului”
 • Dumitru Ioncică: „Netrebnicii zombi care ne conduc”
 • Dan Puric: „Nicolae Dabija, marele nostru inadaptat”
 • Col. Dr. Mircea Dogaru: „Unde ne sunt generalii?
22. 20 mai 2021, a apărut un număr nou al revistei „Muzeul Presei Românești”, publicație trimestrială, ajunsă la 

cel de-al treilea număr. Revista publică reportaje, interviuri, studii, eseuri literare, poezii, proză ș.a. precum și 
o bogată ilustrație color. Conținutul revistei, aflat sub semnul admirației pentru „Luceafăr”, dar și pentru 
sărbătoritul de diamant Doru Dinu Glăvan, la a 75-a aniversare. Redactor-șef, Tanța Tănăsescu, Director, 
Dan Toma Dulciu.

23. Celebrarea Primei Mari Uniri, la Cluj-Napoca, la 27 mai 2021. Eveniment organizat de Primăria Cluj-
Napoca, cu participarea lui Laurian Stănchescu și a UZPR: Este vorba despre 27 mai 1600, când Mihai 
Viteazu, printr-un hrisov domnesc, se intitulează „domn al Ţării Românești, Ardealului şi Moldovei”. Se 
împlinesc, deci, luna aceasta, 421 ani de la acest eveniment.
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La mulţi ani, Doru Dinu Glăvan!
Astăzi și mâine și de acum înainte, fiecare zi să vă fie o bucurie, să aveți putere să 
făptuiți toate proiectele, multe și frumoase, pe care le aveți pentru Uniunea pe care o 
conduceți, de Ziariști Profesoniști, cum ne dați mereu exemplul viu să nu uităm să 
fim, să vă ajute Dumnezeu să fiți sănătos, să vă așeze în preajmă doar oameni 
minunați, cei pe care i-ați ales să vă ajute, cei care ni se vor alătura să reprezinte cu 
demnitate breasla aceasta atât de importantă în bunul curs al vieții pe planeta 
miraculoasă pe care ne aflăm.
Revista „Destine literare”, se străduiește să nu dezamăgească onoarea de a se afla 
sub auspiciile Uniunii al cărei președinte sunteți: UZPR.
Eu, Alexandru Cetățeanu, din „ţara hiperboreenilor”, fondatorul revistei, și eu, Dana 
Opriță, redactorul-șef, de pe coasta de Est a SUA, cu toată dragostea și enormul 
respect și admirație pe care le avem pentru dvs., vă dorim

La mulţi ani, Doru Dinu Glăvan!
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să ne readucă aminte de obiceiuri vechi, nu se știe de ce uitate sau ignorate, precum acelea că trebuie să avem 
grijă unii de alții, să ne respectăm, să fim atenți cum vorbim, corecți, să nu abandonăm bunul simț, să nu-l 
schimbăm cu vorbe fără sens, fără simțire, goale, precum sufletul multora care le rostesc…

Un exemplu de urmat, prin tot ce face: în primul rând energia – dânsa știe de unde venită?, probabil din 
bunătate și corectitudine – de a fi prezentă, de a fi activă, de a scrie, de a vorbi cu cei care știu să o asculte…

Îi dorim bucurii multe să îi însoțească pe mai departe drumul în viață, sănătate din belșug, îngeri care să o 
inspire atunci când scrie, pace și liniște în suflet și binecuvântare de la Dumnezeu.

LA MULȚI ANI, Melania Rusu Caragioiu

Dana Opriță



Alături de aceste urări, o cronică la volumul său de 
epigrame și un minunat poem, păstrat pentru o 
aniversare specială, a unei speciale doamne, 
Melania Rusu Caragioiu, la 90 de ani!

Ioan MICLĂU-GEPIANU
(Australia)

Gânduri care tot revin…!

Motto:
„…Fiecare suntem o oglindă în care ne privim;
zâmbim sau ne strâmbăm, dar așa cu distinsă 

delicatețe,
pentru că orgoliul oamenilor nu prea admite să fie 

criticați!”
I.M.Gepianu

…Tocmai despre asta doresc să scriu acum, 
despre aceste gânduri care deseori ne asaltează, tot 
revin, dar fiind deseori fără prea mare importanță, le 
nesocotim. Unele, cei drept, pot fi și nonsensuri, dar 
totuși ne atrag. Eu bunăoară mă tot gândeam la 
aceste haruri/daruri cu care poeții și prozatorii sunt 
dăruiți. Poezia și proza sunt genuri literare care diferă 
doar prin forma de prezentare, dar etica sau estetica 
tematicilor rămânând identice, sub cupola Artelor 
literare.

Și să nu mă întind cu vorba, fiind de o formație 
autodidactică, am căutat a învăța căile artei literare 
dintr-o voință pe care iar încerc a-i găsi izvorul.

Fericirea a făcut să întâlnesc în lumea asta literară 
o doamnă poetă excelentă, dar și excelentă 
prozatoare în același timp, doamna Melania Rusu 
Caragioiu, o româncă trăitoare în Canada. Din 
cărțile dăruite bibliotecii familiei mele australiene, 
descopăr un lucru deosebit, de fapt un dar/har care 
pentru domnia sa este ceva natural a scrie versuri, 
proză și epigrame pe deasupra. Deci cu epigrama 
doresc să încerc o dezvăluire din scrierea poetei 
româno-canadiene. Se pare că epigrama ar fi una 
dintre cele mai vechi genuri literare, asemenea 
proverbelor, mai ales în domeniul folclorului cules din 
graiul oral al poporului nostru de-a lungul istoriei.

Epigramele sunt foarte apreciate și citite de noi toți. 
Revista sibiană „Acus” excelează în publicare 
epigramelor scrise de talentați epigramiști, apoi 
Cenaclul Epigramiștilor „Păstorel Teodoreanu” – 
Montreal, la fel Societatea timișoreană „Ridendo” 
avea și are și azi preocupări publicistice de epigrame.

Dar să revenim la epigramele poetei, prozatoarei, 
epigramistei Melania Rusu Caragioiu. Am în fața mea 
cartea autoarei, sub titlul ales de domnia sa: 
„Epigrame Pocăite – născute aici și peste ocean”, 
publicată la Editura „Mirton”-Timișoara, 2013.

Spre a fi și eu cât mai concis, cred că e potrivit să 
redau cititorului din epigramele Melaniei, creind o 

contribuție comună la încercarea acestei prezentări a 
fi cât mai elocventă și plăcută.

Iată ce ne spune în primul rând însăși autoarea 
cărții, în amintirile sale: „Gândeam cu mintea mea 
mică, dar firul ideilor mele nu putea fi prea relevant 
din cauza vârstei și a înformațiilor trunchiate pe care 
le dețineam”. Apoi continnuă: „Vedeam totul ca într-o 
oglindă, dar oglinda mea avea și umbre. Atunci mă 
mulțumeam cu îmaginea pe care reușisem să o 
încropesc, și mă apucam de alte activități proprii 
copilăriei”. Melania nu este o fire timidă, viața a 
crescut-o pe un postament sufletesc de stâncă. Iată-i 
și îndemnul pus în cârca unei epigrame:

Nu-i bine a fi timid
Dacă te-ai născut timid
Să te ții mereu sub masă,
Toți te cam izbesc de zid;
Fă-ți curaj și sari…pe casă!

Autoarea are însă o bună perspicacitate și în a 
diferenția întelignța vie de limbuția obraznică:

Trăncănești de când e ziuă!
Ai vreun mâncărici sub limbă
Ne-ai zdrobit pe toți în piuă!
Mergi băiete, de te plimbă!…

Iată și un catren din viața de artist:

Inspirație! Inspirație!
Ei, ai asurzit de tot?
…Caniculă, transpirație…
Mă doboară! N-am un zlot!!!

Nici înfumurații, nici leneșii, nici bogații, nici hoții, 
nici iubăreții, nici lăudăroșii, nici mincinoșii nu trec 
neobservați de ochiul – lumina de lasser – a 
epigramistei canadiene. Desigur, tăișul sau 
luminarea înspre adevăruri, se răsfrâng în direcția 
creșteii valorilor umane, în creștera moralei sociale și 
personale, deci fără a lovi, a zdrobi ființa sufletească 
din om, ci înspre o conduită umană, generală în 
cadrul societății omenești. În această cale, autoarea 
Melania Rusu Caragioiu, exceleză de fapt, prin toată 
opera sa adunată până la data de azi cu o verticalitate

de admirat.
Dar se vede că nici la epigramă nu se dovedește 

mai prejos:

Dacă te-ai „luat” cu fiscul,
De ți-ai pierdut și nevasta,
Controlează-ți bine pliscul:
Tac, sau laudă-ți năpasta!!!
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Leneșului
Cântă cucul sus, pe-o cracă
Și-ți zice să ieși la clacă;
Tu te-ntorci pe-o altă dungă;
Vara-i scurtă! Iarna-i lungă…

Unei vulpi viclene
Gospodar-nșfacă vulpea:
– Ce făceai aici, surată?
– Nea bădie, mea culpa,
Număr puii din poiată!

Hoțului
– Te văzui printre grădini,
Căutând prin mărăcini,
– Culesei niște sulfini!
Puii-s colea, la vecini.

Zgârcitului
Ai râncezit slănina-n cui,
De fug și șoarecii de ea,
Mai bine o dădeai oricui,
Dar ești un zgripțuroi…sadea!

Melania are și un sfat:
Decât să i-o spui direct
Mustăcește-o în concept
Și-ii servești o epigramă,
Să îl faci de panoramă!

Deci, doamna Melania Rusu Caragioiu, fiind cu 
siguranță natural înzestrată în ale eticii psihologice, 
ca orice scriitor adevărat, cunăscătoare a firii 
omenești, se ferește de acel stil al loviturii directe sub 
centură, epigramele sale sunt cum zice și titlul cărții, 
epigrame pocăite, folosind un aluat al criticilor de 
îndreptare a moralei și bunei educații sociale, nu se 
lasă stăpânită de intrigile și lovirile direct în sufletul 
persoanei, socotindu-le în conștiința sa niște crime 
nicicum folositoare. Poate de aci mi-am inspirat și eu 
acel, dacă-i pot zice „proverb”, așezat drept „motto” 
acestei scrieri.

Însă din lirica-i proprie nu se ferește ași zice:

De sunt babă,
Să n-ai treabă,
Doar mă găsesc între moși,
Foști flăcăi și valoroși!

O altă epigramă:
Iată-mă cu-un singur dinte –
În cenaclu: apanaj!
Ajung vicepreședinte!
Fericire! De belle âge?!

Iar bârfitorului îi mai zice:
Are-un obicei nebun

De vorbește fără el;
Are-n cap, cenușă, scrum?
Aș ! Un creier mititel!

Ceva de atenție: „dragostea e ca o boală, te ucide, 
sau te scoală!”

De-ți cântă puica prin poiată
Ascultă cu-i zice cu dor;
Fiindcă-o vezi mâine înfoiată,
Și-ți toarnă bastard în pridvor.

De te duci Leny la sky
Uitând acasă bărbatul,
Cin-te-așteaptă ca să vii?
Cine-o fi încornoratul?

Altuia plin de mândrie:
Nu prea muncește mult, că nu-i place
Îl urcă-n nori balonul de talent;
În aere e el polivalent!
Plutește el, dar noru-i plin de…ace!

Citind această carte de epigrame a doamnei 
Melania, încerci o creștere în propria-ți personalitate, 
te verifici privindu-te ca într-o oglindă. O recomand 
cititorilor iubitori de frumos și înțelepciune. 

Mulțumesc cu această ocazie doamnei scriitoare 
Melania Rusu Caragioiu pentru această frumoasă 
carte de epigrame scrise și talentat trecute prin filtrul 
darului scriitoricesc al domniei sale.

* * *

MAI MULTĂ POEZIE
poem

de Melania Rusu Caragioiu

Când citesc poeziile de piatră
Îmi vine să arunc literele în vâltoare,
Îmi simt dinții înclinându-se unul către altul.

Coperta e gri, tonul e gri.
Pete de alb,
Tablou cu pereți jupuiți.

Vânturi învrăjbite ce se sparg de fărâme.
Cresc lăstăriș sălbatic.

Păsările dezorientate
dispar în altă carte.
Nu-mi mai e somn;
Când închid ochii văd multe bile albe.

Cperta e gri.
Tonul e gri.
Numai bile albe se sparg în rătăcire…
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 Cine nu te știe ?
 Plans și voioșie !
 O lume te cheamă
 ,,Mult poet, de seamă”

 Aur și palate,
 Mândre nestemate –
 Versurile tale:
 Cânt și osanale.

Pe 16 iunie a acestui ploios iunie 2021, pe adresa destineliterare2020@gmail.com, unde primesc 
materialele pentru eventuala publicare, a sosit acest mesaj:

Mult Onorate Redacții,
Vă înaintez din Poeziile mele pentru „Luceafărul” Neamului nostru
Cu deosebită stimă.
ing. Melania Rusu Caragioiu, 
Redactor șef STARPRESS-Canada,
Vicepreședintă ASRAN, 
Membră Liga Scriitorilor Timișoara

Cum iunie este luna în care pare că ne amintim cel mai mult de Eminescu, l-am rugat, pe Valentin Luca, 
talentatul nostru tehnoredactor, să reașeze ultimele pagini ale revistei care era deja în lucru, incluzând 
acest ultim poem din ceea ce autoarea a numit «Recital „Mihai Eminescu”»:

BALADA DULCELUI MIHAI

Un licăr de pleoape
În sfintele ape,
Spre ceruri privire
Și spre omenire.

Drag al meu Mihai,
Pe un plai de rai,
Ai cântat izvoare –
Românie-n soare.

Ai plâns cu alean 
Dorul unui neam,
Greul ce-l adastă
Sub cea aspră castă.

Gândul tău de aur
Ne țesea tezaur…

Azi sclipesc pe cer,
Și nu efemer,
Versurile tale: 
Steme din paftale.

Și iarăși, bădiță,
Cânt de poieniță,
Ziceai din caval
Seara de pe deal…

 N-ai uitat nimic
 Din păsul meu trist.

 Tot ți-am zis și-mi zic:

 Când mă uit în carte
 Mă chemi de departe
 Să te caut anume
 Cum zbori peste lume.

 Nume de luceafăr,
 Nume din plai sfânt,
 Nume cântat veșnic
 În cer, pe pământ...

 Scris-au cronici multe
 Despre versul tău;
 S-au speriat ciocoii
 Și te-au dat la rău,
 Dar mintea ta caldă, 
 Ca o mângâiere,
 Nu le-a dat putere
 În mârșava vrere !

 Te-au răpus, trădalnic,
 Dar ești viu și falnic,
 Mândrul meu Mihai,
 Bradul de pe plai;
 Bardul de pe plai,
 Soare în lume, stai !

 Bădie Mihai,
 Cel mai falnic crai,
 Tu, grijă să n-ai !
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Din nou despre Dan Hanganu

Mai deunăzi, de la una din verișoarele mele din București, a ajuns la mine știrea că un parc din Montreal va 

purta numele lui Dan Hanganu. Ciudat că această noutate i-a parvenit, e drept, de la foștii colegi de institut și 

prietenii ei arhitecți, dar nu de la Uniunea Arhitecților din România a cărei membră este. Așa a aflat chiar și 

Uniunea Arhitecților – de la un arhitect, care și el a aflat, nici nu are importanță cum. E drept, nici din Canada nu 

s-a învrednicit nimeni să comunice oficial, Uniunii Arhitecților din țara de origine a lui Dan Hanganu, așa cum, 

mie mi s-ar fi părut normal să se întâmple. 

În mod cert, o astfel de știre consider că trebuie mediatizată și nu doar păstrată ca motiv de laudă al unui ziar 

sau altul. Cu atât mai mult cu cât internetul este un mijloc atât de rapid de răspândire a informațiilor.

Și mai ciudat este însă că, se pare că nici locuitorii celui mai mare oraș din provincia canadiană Quebec, 

colaboratori la „Destine Literare” nu știau despre hotărârea orașului Montreal de a schimba numele parcului 

„Elgar” în „Parcul Dan Hanganu”. Și, prin urmare, nu mi-au adus această veste, pentru a o publica în paginile 

revistei care își are sediul în Montreal.  

Ciudat sau nu, până la urmă este bine că putem publica și difuza știrea, ce a apărut și pe site-ul, „pagini 

românești”, care de 20 de ani oferă știri pentru românii de pretutindeni, informații din comunitatea 

românească din Canada, știri din Montreal, Quebec și Canada.

Iată ce a postat pe acest site Viorel Anghel, pe 9 iunie 2021: 

«Ville de Montreal a votat azi ca „Parcul Elgar” din Verdun să se numească de acum înainte „Parcul Dan 

Hanganu”.

Anunțul a fost făcut de consiliera municipală Magda Popeanu și ea de origine română. Asupra Montrealului, 

arhitectul de origine română a lăsat o amprentă puternică: de la sediul social al Cirque du Soleil, la Theatre du 

Nouveau Monde, École des Hautes Études Commerciales (pe scurt, HEC), Muzeul de Istorie și Arheologie 

Pointe-à-Callière, biblioteca Marc-Favreau, Hotelul Godin, Pavilionul de Design al UQAM (Universite du 

Quebec a Montreal) și multe-multe alte construcții.

Născut la Iași, în 1939, Dan Hanganu a absolvit Institutul de Arhitectură din București în 1961. A plecat din 

România în 1970 (cu viză de Iugoslavia) și s-a stabilit la Montreal, doi ani mai târziu, după ce a locuit o vreme la 

Paris și la Toronto.

Arhitectul român Dan Hanganu a încetat din viață pe 5 octombrie 2017, la Montreal. Avea 78 de ani.»

În numărul anterior, publicam în „Destine Literare” o amintire despre omul Dan Hanganu, așa cum l-am 

cunoscut eu. Nu cred că ar putea supăra pe nimeni dacă va mai fi publicată din nou pagina din ziarul Canadian 

care a anunțat plecarea reputatului architect de origine română. 

Așadar, un pios omagiu, alături de: Canadian Arhitect 

Dana OPRIÞÃ
Redactor-ªef



By Canadian Architect On Oct 11, 2017

Acclaimed Montréal architect Dan Hanganu dies at age 78
The architectural community, family, friends and colleagues are in 
mourning following the death, on October 5, 2017, of Montréal 
architect Dan S. Hanganu. He was 78. Settled in Montreal since 1970, 
Dan Hanganu was the first architect to be granted, in 1992, the Prix 
Paul-Émile Borduas, the highest award given the Government of 
Québec in the field of architecture. Made officer of the Order of Canada, in 2010, and officer of the Ordre 
national du Québec, in 2005, his work has had a profound impact on Québec’s urban landscape.Dan S. 
Hanganu

Among his many achievements are the Montréal Museum of Archeology and History Pointe-à-Callière (in 
consortium with Provencher Roy), the Anglicane in Lévis, the Abbatial Church of Saint-Benoît- du-Lac, the 
École des Hautes Études Commerciales (in a consortium with JLP), the Cirque du Soleil headquarters, le 
Théâtre du Nouveau Monde, and the Centre d’Archives de Montréal (in consortium with Provencher Roy). 
More recently, he and his team built the Monique-Corriveau Library and the Pavilion 400e (both with with 
CLC) in Québec City as well as the Marc-Favreau Library, in Montréal.
In the realm of residential architecture, the buildings designed by Dan Hanganu have literally transformed 
the concept of urban dwelling in Québec. A major figure of contemporary architecture, his approach was 
characterized by his forward-looking ideas respectful of the past and his relentless and courageous 
attitude. He leaves an important legacy through his teaching at McGill University and the Université de 
Montréal.
For Francine Lelièvre, Pointe-à-Callière’s director, who worked with the architect for three decades: “It is 
with immense sadness that I learned of Mr Hanganu’s passing. Visionary, audacious and attuned to his 
environment, he leaves Montréal with an outstanding legacy.”
Never forgetting his native Rumania, Dan Hanganu dedicated his life to the pursuit of excellence in 
architecture, a pursuit hailed by numerous awards and distinctions, in Canada and internationally. One of 
Québec’s most significant cultural figures, Dan Hanganu was accompanied, throughout his life, by his wife, 
closest collaborator, and fellow architect Anca.
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