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Din nou împreună la realizarea revistei „Destine Literare”. De la nr. 56 și un alt Supliment, pus de această 
dată sub semnul indecisului an 2021, s-au adunat foarte multe materiale, ca de obicei de calitate, pentru care 
vă mulțumesc. Din pricina decalajului de timp, unele dintre articolele pe care le veți citi în acest număr 59 vor 
putea părea anacronice, însă, așa cum spun mereu, nu e nevoie de o anume dată pentru a ne aminti de 
momente importante ale existenței noastre culturale. Chiar și marcarea unei zi de naștere este oricând 
binevenită, mai ales atunci când cel aniversat este de o rară calitate umană, care face extrem de multe lucruri 
pentru promovarea culturii române.

Spre deosebire de site-ul revistei, www.destine-literare.com, la numele acestei pagini de pe FB, Revista 
DESTINE LITERARE, nu doar veți avea ocazia să citiți în avans articole, poeme sau lucruri interesante care 
vor fi parte din numărul în lucru, dar, după apariția lui, veți putea lăsa și comentarii, păreri, sugestii, importante 
pentru noi, fiindcă revista, ca orice publicație, trăiește prin și pentru cititorii ei. Nu e greu de presupus, chiar vă 
mărturisesc cât de reconfortant este sentimentul de împlinire, când constat că truda mea, a membrilor 
colectivului de redacție, nu a fost în zadar. Recunosc, paginile conțin materiale și creații deosebite, nu de puține 
ori poate prea speciale, dar doar așa se poate ridica nivelul de receptare și deschide și mai mult orizontul de 
așteptare.

Veți putea citi articole interesante, cronici literare, de pictură sau de film, firește nu vor lipsi poezia și proza, 
cum nici rubricile permanente cu care v-am obișnuit: EMINESCU. ÎNTOTDEAUNA EMINESCU, IN 
MEMORIAM, TURNUL DE VEGHE, ISTORIA… ISTORIEI, EVENIMENTELE UZPR.

Prin crearea acestei pagini pe FB-Meta, colaborarea va fi, sperăm, și mai strânsă, echivalentul numărului de 
telefon care poate fi format pentru a intra în direct la emisiunile de radio mai ales. Ne dorim această apropiere, 
pentru a disipa sentimentul că cititorii sunt exclusiv cei care sunt publicați. Misiunea mea, ca redactor-șef al 
unei reviste internaționale de cultură, nu este doar de a face auzită și de a susține vocea diasporei, (cum bine 
știți, nu sprijin, însă, ideea că trebuie publicate orice scrieri, doar fiindcă aparțin membrilor ASRAN sau 

… oricât de derizoriu poate chiar absurd ar părea, nevoia de frumos, de cultură nu se oprește din drum, 
indiferent cât de fără viitor pare a fi totul. Viața merge mai departe. Trebuie să meargă mai departe, chiar dacă 
lumea pare înghețată și alunecăm spre un nicăieri grotesc.

De asemenea, cu bucurie vă anunțăm cooptarea unui nou membru în colectivul redacțional, în persoana 
distinsei Rosemarie Haineș, dr. în filologie, psihosociolog, specialist în comunicare, mereu alături de noi cu un 
ochi critic-constructiv. Domnia sa a punctat o problemă sensibilă cu care se confruntă orice tipăritură, aceea 
legată de difuzare. Orice idee nouă, menită să ajute la răspândirea acestei reviste este binevenită. Astfel, la 
inițiativa sa,va fi creată o pagină pe rețeaua socială atât de uzitată de aproape toată lumea, Facebook-Meta. 
Neobositul și talentatul nostru tehnoredactor, răspunzător de calitatea deosebită cu care se prezintă revista, 
Valentin Luca, se va asigura că acest proiect va deveni realitate.

Și totuși…

Dar ceea ce face ineditul acestui nou număr al „Destinelor Literare” și constituie nucleul lui este numărul mare 
de volume ce au fost tipărite – unele și lansate – în această perioadă de sfârșit de an 2021 și jumătatea lui 2022: 
nu mai puțin de 15, aparținând colaboratorilor permanenți din țară sau diasporă, dar și membrilor colectivului 
de redacție și subsemnatei. Sub titlul CĂRȚI NOU APĂRUTE, veți putea afla mai multe despre ele, din cronicile 
sau prefețele volumelor și din fragmentele alese de autori, spre a vă deschide apetitul de a le achiziționa și citi 
pe îndelete. Din marea varietate de subiecte și stiluri abordate, cu siguranță veți avea de unde alege. Noi vă 
dorim lectură plăcută!

Și totuși
Dana OPRIÞÃ

Redactor-ªef



românilor ce trăiesc în alte țări), ci este și de a face cunoscută și a promova cultura română în lume. Și nu este 
vorba doar de valorile ei contemporane, nu puține, ci și de amintirea, pentru alții re-amintirea, marilor valori din 
secole trecute ale solidei noastre culturi. Pentru a putea înțelege, pentru a putea aprecia literatura 
contemporană, trebuie să parcurgi, să ai habar de valorile trecute ale istoriei literare. Așa cum spun de câte ori 
am ocazia, trebuie să facem o adâncă reverență în fața celor care au fost necesarele treptele de parcurs. Dacă 
nu înțelegi acest simplu fapt și crezi că valoarea, dincolo de talentul născut de la Dumnezeu, apare de nicăieri 
și nu ascunde trudă, „transpirația” lucrului pe propriile texte, plustimp petrecut citind ce s-a scris înaintea ta, dar 
și ce scriu contemporanii tăi, atunci ar fi bine să te opreșit și să-ți revizuiești convingerile. Contactul permanent, 
firesc, necesar cu țara, cu acest „acasă” care rămâne incrustat în ADN-ul ființei noaste, chiar dacă unii cred că 
s-au vindecat de el, această legătură nu a fost, nu va fi neglijată.

Munca la realizarea revistei este enormă, pentru a ne asigura că fiecare număr se ridică la doritulnivel înalt de 
calitate cu care v-am obișnuit.

Este motivul pentru care ne străduim în permanență ca, pe lângă valoroșii colaboratori pe care deja îi are 
revista, să aducem în paginile ei și creațiile altor la fel de valoasepersonalități culturale din România.

… oricât de derizoriu poate chiar absurd ar părea, nevoia de frumos, de cultură nu se oprește din drum, 
indiferent cât de fără viitor pare a fi totul. Viața merge mai departe. Trebuie să meargă mai departe, chiar dacă 
lumea pare înghețată și alunecăm spre un nicăieri grotesc.

Și totuși.
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Nu e păcat

Stării de loc.

T.R.

Mihai

Eminescu
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Ioan N. ROªCA

GÂNDURI DE ZIUA

CULTURII NAÞIONALE

În legătură cu prima problemă, se pare că oamenii se interesează mai puțin de creațiile spirituale, dat fiind 
faptul că se cumpără mai puține cărți, iar tinerii nu prea mai citesc (conform unui recent studiu al Institutului 

Există însă și o dorință de cunoaștere, cel puțin a celor mai valoroase creații? Dar o susținere și difuzare a 
creațiilor de valoare pe măsura solicitărilor? Întrebările sunt complementare, iar realitățile la care se referă se 
implică în mod reciproc.

Ziua de 15 ianuarie, considerată a fi și data nașterii poetului național Mihai Eminescu, a fost declarată (prin 
Legea nr. 238 / 2010) Ziua Culturii Naționale, cu scopul de a promova arta, cultura și efortul academic. Această 
zi, care ne îndreaptă gândul la „omul deplin al culturii române", așa cum l-a numit filosoful Noica pe magnificul 
Eminescu, constituie și un prilej de a ne gândi la ce s-a realizat la noi în știință, literatură și artă, la măsura în 
care realizările culturale de vârf sunt asimilate atât în domeniile de specialitate corespunzătoare, cât și în sfera 
mult mai amplă a receptorilor de cultură, la cum susțin guvernanții creația națională și difuzarea valorilor ei pe 
plan național și internațional. Personal, nu-mi propun decât unele remarci și reflecții în legătură cu problemele 
amintite.

La noi, preocupările pentru cultura națională presupun, pe de o parte, aducerea constantă în actualitate a 
variatelor creații valorice care și-au dovedit perenitatea. Eminescu, Enescu, Brâncuși, pentru a mă referi numai 
la cele trei genii și, corespunzător, la trei forme ale culturii și valorii, sunt evocați și comentați an de an. Despre 
poetul nostru național au apărut în prima lună a anului 2022 două cărți de substanță: Eminescu ziarist politic de 
cunoscutul scriitor Cassian Maria Spiridon, și Boala și moartea lui Eminescu de renumitul eminescolog Nicolae 
Georgescu, cunoscut ca atare și prin alte lucrări, între care O zi din viața lui Eminescu și Eminescu după marea 
scanare. Revenirea la clasicii literaturii și artei românești este un lucru firesc și necesar, pentru că, fără 
cuceririle lor, nu ar fi fost posibil nici nivelul estetic înalt la care se situează cele mai importante creații 
contemporane. Fără romantismul eminescian, interferent, însă și cu note stilistice clasiciste sau simboliste, și 
fără simbolismul macedonskian, n-ar fi urmat nici polifonicul Arghezi și nici triada Bacovia, Blaga, Barbu, iar 
fără toți aceștia, nici generația '60, cu uvertura ei, Nicolae Labiș. La fel stau lucrurile și în alte forme ale culturii, 
pentru că fiecare generație are de învățat de la generația precedentă. Proletcultismul din anii '50 – '60 ai 
regimului socialist a fost pernicios în toate formele lui de manifestare: și în literatură, și în pictură, și în sculptură, 
și în știința istoriei, și, nu mai puțin, în filosofie. Reducerea filosofilor interbelici la materialiști versus idealiști și la 
progresiști versus conservatori sau reacționari, la care s-a renunțat abia în ultimele trei decenii ale secolului 
trecut, a dăunat mult efortului filosofic românesc înnoitor.

M-am referit la importanța valorizării moștenirii culturale, pentru că și azi revine tendința minimalizării sau 
ignorării unor valori ale secolelor trecute, mai recent ale veacului al XX-lea din perioada sa interbelică și din 
etapa postbelică, pe motiv că includ și unele elemente compromisorii cu ideologiile timpului și că nu satisfac 
grila unui nou „ism", numit polliticaly correct. Și este vorba nu numai de valori literare sau teoretico-filosofice, ci 
și de valorile moralei tradiționale, de cele ale religiei și, în genere, de valorile naționale, care au semnificație 
universală sau, ceea ce revine la același lucru, de valorile universale care se specifică și se concretizează 
național. Or subminarea unor asemenea valori pune la încercare reziliența oricărei națiuni aflată în situația 
respectivă.

Despre creațiile actuale, apreciez că la noi sunt nu puțini poeți, romancieri, dramaturgi, pictori și sculptori 
care creează opere de valoare. Cei mai mulți și mai cunoscuți sunt cei care au atins vârsta maturității, dar există 
și tineri talentați. Și în domeniul teoretic există oameni de știință și filosofi care contribuie la îmbogățirea 
patrimoniului nostru spiritual. Firește, nu toate cercetările teoretice și nu toate lucrările artistice sunt la fel de 
elevate și de relevante. În literatură, bunăoară, se mai cultivă și poezia descriptivă, prozaică și, uneori, 
licențioasă, sau proza lipsită de substanță ideatică mai profundă. Ceea ce vreau să subliniez este, însă, faptul 
că în literatură și în cultură în general există suficiente lucrări de valoare, prin care ne putem afirma pe plan 
național și internațional.



Național pentru Cercetare și Formare Culturală, 41% dintre români nu citiseră nicio carte în ultimele 6 luni). Nu 
dispun de nicio situație statistică, dar viața ne arată că apetență pentru bunurile culturale există.

Instituțiile care susțin sărbătorirea Ziua Culturii Naționale nu numai în țară, ci și în străinătate sunt Ministerul 
Culturii, Ministerul Afacerilor Externe și Institutul Cultural Român. În acest an, cu prilejul acestei sărbători, I. C. 
R. o organizat peste hotare diverse manifestări culturale (lansări de carte românească, recitaluri de muzică și 
poezie, lecturi, proiecții de artă modernă) în 11 capitale europene, precum și în orașele Veneția, Tel Aviv, New 
York. Pentru M. A. E., Ziua Culturii Naționale a constituit debutul acțiunilor sale anuale, exercitate prin rețeaua 
sa de misiuni diplomatice și consulare, de promovare a creațiilor care poartă amprenta specificului nostru 
național în contextual valorilor patrimoniului mondial. Deocamdată, beneficiind de sprijinul și proiectele 
propuse de două fundații culturale (ArtSociety și Art Safari, proiectul acesteia fiind susținut și de Ministerul 
Culturii), M. A. E. a oferit publicului o serie de microfilme despre maeștrii artei vizuale românești: Nicolae 
Grigorescu, Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza, Camil Ressu, Ion Țuculescu și Constantin Piliuță. Este un început 
relevant, numele evocate fiind de rezonanță pentru creația plastică cu o pregnantă amprentă stilistică 
românească.

Desigur, dorința oamenilor de a se cultiva depinde și de resursele lor financiare, care, pentru mulți dintre ei, 
sunt minime sau insuficiente.Există, însă, un interes real pentru cultură atât în rândul vârstnicilor, cât și printre 
tineri. În fond, literatura, muzica, arta plastică de valoare au ecou în orice suflet sensibil, fie acesta mai cult sau 
mai puțin cultivat. Cât despre tinerii care fac parte din același cerc mai larg al receptorilor de cultură, dacă citesc 
mai puțin pe suport de hârtie, în schimb vizionează mai multe ecranizări și obțin mai multe informații pe internet. 
De asemenea, participă în număr impresionant la festivalurile de muzică în aer liber, după cum sunt prezenți și 
în sălile de teatru sau de concert.

Să nu ne pierdem speranța în viitorul culturii naționale în măsura în care acesta depinde și de noi înșine și să 
ne bucurăm de ceea ce ne-a dăruit și încă ne oferă cultura română!

Important, însă, pentru cunoașterea de către lume a culturii naționale ar fi ca promovarea acesteia să nu se 
restrângă la o zi aniversară sau alta, cum ar fi Ziua Culturii Naționale sau și Ziua Națională a Lecturii, stabilită 
pentru data de 15 februarie, ci să se deruleze în mod constant, pe tot parcursul anului. Nu mai puțin important 
pentru noi, ca români, ar fi să nu ne limităm la omagieri festive, care, inevitabil, rămân mai mult la suprafața 
fenomenului cultural, ci să aprofundăm creațiile de valoare, naționale sau și universale, singurul sol pe care pot 
fi însămânțate și pot rodi noi creații. În acest sens, cultura s-a afirmat și se afirmă în continuare nu numai prin 
inițiative ministeriale, ci și prin multiple alte acțiuni, cu caracter național sau și internațional, organizate de 
instituțiile de învăţământ, de cercetare, de uniunile de creație etc. Pentru stimularea creației literar-artistice de 
o deosebită importanță sunt revistele de literatură și artă, cenaclurile și concursurile literare, lansările de carte, 
expozițiile de artă etc. Similar, pentru creația teoretică, foarte semnificative, deși nu la fel de cunoscute pentru 
un public mai larg, sunt revistele teoretice și sesiunile științifice organizate de Academii și de alte instituții 
academice, cum au fost și cele prilejuite de cele două mari aniversări ale lunii ianuarie: Ziua Culturii Naționale 
(și, implicit, ziua lui Eminescu sau invers) și sărbătorirea Unirii Principatelor.

În ce privește gradul în care guvernanții susțin afirmarea și difuzarea creației culturale de diferite tipuri, 
acesta depinde nu atât de nevoile creatorilor de cultură și de aspirațiile simplilor receptori, așa cum ar fi 
necesar, cât de bugetul pe care ei, guvernanții, consideră de cuviință să îl acorde în acest scop.

În fond, cultura sporește nu prin festivități, ci prin aducerea de către oamenii de creație a unui novum, a unui 
spor de cunoaștere în variatele forme ale valorilor spirituale. Altminteri, fără aprofundarea și crearea a ceva 
nou, sărbătorile culturale de tot felul, care, așa cum putem observa, se înmulțesc, dar nu prea rodesc, tind să 
devină un simbol al unor forme lipsite de fond.

Pentru ca România culturală să se situeze nu numai în prezent, ci și în viitor la nivelul altor culturi, așa cum 
ne place să credem că se și întâmplă sau că se va întâmpla, este nevoie ca ea să fie și instruită și educată. 
Programul „România educată" a încremenit în proiect și nici nu putea fi altfel atât timp cât, mai ales în ultimii doi 
ani, elevii, de la prima treaptă de învățământ și până la liceeni inclusiv, au fost lipsiți, în mare măsură, de o 
temeinică instruire școlară. Cum pot fi educați tinerii să respecte și să dorească anumite valori, dacă ei sunt 
lipsiți de cunoștințele necesare? Geniul lui Eminescu nu ar fi izbucnit și opera sa nu ar fi atins înălțimi luciferice 
fără profundele și întinsele lui cunoștințe în multiple domenii. Școala nu produce automat oameni de cultură, 
dar oamenii cultivați și, cu atât mai mult, elitele culturale nu se pot forma fără școală.
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Theodor DAMIAN

Dragostea lui Eminescu pentru istoria, cultura, spiritualitatea, valorile fundamentale ale neamului nostru, 
indiferent de terminologia utilizată, patriotism, naţionalism, ş.a., nu numai că rămâne un neclintit model pentru 
românul integru şi integral, pentru românul autentic, dar a fost, şi rămâne şi astăzi, atitudine riscantă deoarece 
imperiul de atunci, austro-ungar, ca şi cel fără nume, de astăzi, o consideră ca o ameninţare existenţială la 
adresa lui.

Eminescu era pe deplin conştient de acest lucru. Şi ştia cu cine are de a face. De aceea dacă în acţiunile sale 
ce vizau viaţa interioară a Principatelor Române, sau dacice, a României, la nivel politic şi economic, erau 
deschise şi provocatoare, deci curajoase până la limita riscului eliminării, pe care în final nu l-a putut evita, în 
viaţa externă a României de atunci el a înţeles că pentru atingerea scopurilor sale ce ţineau de afirmarea 
naţiunii sale daco-române, este nevoie de mult mai multă diplomaţie.

Ceea ce a făcut Eminescu pentru România prin modul în care a co-organizat prima serbare a românilor de 
pretutindeni, la Mănăstirea Putna în 1871, a demonstrat şi validat calităţile lui de abil diplomat şi om politic 
conştient de ţelul avut în vedere.

În contextul acestei diplomaţii şi al acestei viziuni se înscrie şi marea serbare a românilor de pretutindeni de la 
Mănăstirea Putna, în August 1871.

În vremuri în care Imperiul Austro-Ungar încerca să înăbușească mişcările de trezire naţională, latente de 
veacuri în sânul popoarelor şi oficializate la noi prin unirea de bază a celor două Principate dacice la 1859, ca 
un fel de nou „Deşteaptă-te române”, ca un nou apel la conştientizarea unităţii naţionale, Eminescu recurge la 
idei şi lucruri sacro-sancte: Ştefan cel Mare şi Mănăstirea Putna. Ştefan cel Mare, eroul naţional şi european 
confirmat de Papa Sixtus al IV-lea drept atlet al lui Hristos şi Mănăstirea Putna, locul sfânt ce adăpostea 
mormântul marelui voievod, mănăstire care îşi serba 400 de ani (cifra este aproximativă) de la sfinţire.

Unul dintre elementele specifice unui geniu, într-un fel, asemănător cu un element specific proorociei, este 
viziunea, atât cea de ansamblu, cât şi cea specifică, uneori foarte clară în mintea celui ales, alteori nu pe deplin 
conturată dar manifestată prin intuiţii şi inspiraţii care la rândul lor produc valuri în ambele sensuri, de ridicare şi 
de coborâre şi care nu de puţine ori sfârşesc în martiriu, ca atunci când viziunea devine temeiul de 
nezdruncinat al mărturisirii, iar mărturisirea, ca la Sf. Apostoli, însăşi raţiunea de a fi („dacă ei nu vor vorbi, 
pietrele vor striga, ” Luca 19, 40).

4)
Teodor V. Ştefanelli precizează că ideea serbării a pornit de la Mihai Eminescu  şi că acesta a insistat ca 

odată cu Serbarea Românilor de Pretutindeni să aibă loc şi Congresul studenţilor români din toate centrele 
4)

europene unde studiau: Paris, Viena, Berlin, Torino, Pesta, Pisa, Cernăuţi şi de la cele din ţară,  intenţia fiind 
aceea de a promova conştiinţa unităţii noastre naţionale.

Despre o astfel de viziune, care la Eminescu s-a transformat în misiune menită a conştientiza neamul 
românesc despre rolul său existenţial în istorie, vorbeşte Zoe Dumitrescu Bușulenga atunci când scrie: „Ceea 
ce a fost absolut specific destinului său s-a legat însă de lumea de acasă, de împrejurările unei istorii 
particulare, de spiritul profund al unui neam. Căci Eminescu a dorit şi a izbutit o fuziune unică în felul ei cu timpul 
şi spaţiul românesc, luând asupră-şi crucea unei misiuni de o covârșitoare însemnătate, aceea de a şti şi de a 

1)
reprezenta adevărul integral al unei istorii şi al unui spirit” .

Chiar dacă Eminescu a fost doar co-organizator, împreună cu Slavici al marelui eveniment, şi doar secretar al 
2)

comitetului de organizare, El a fost iniţiatorul  şi sufletul acestei întâlniri fără precedent în istoria românilor.

Aşa cum explică Ioan Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, Eminescu a înţeles de la bun început că 
marele adevăr de temelie pentru zidirea în eternitate a templului românismului autentic constă în faptul că 
„viaţa noastră ca oameni este credinţa noastră, iar viaţa noastră ca români este naţiunea noastră” şi că limba 
română, chiar dacă răspândită în afară graniţelor statului oficial de atunci, rămâne patria incontestabilă a 

5)
fiecărui român oriunde s-ar afla .

S.U.A.

Eminescu,
 diaspora română şi

Ţara mamă

4) Ibidem

1) Zoe Dumitrescu Buşulenga, Eminescu, viaţa, Ed. Nicodim Caligraful, Mănăstirea Putna 2021, p. 28.

3) xxx, Serbările de la Putna, Ed. Mitropolit Iacov Putneanul, Mănăstirea Putna, 2021, p. 5

5) Ioan Aurel Pop, „Prinos de recunoştinţă”, în Prima Serbare a Românilor de Pretutindeni…, p. 14.

2) Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Binecuvântare”, în Prima Serbare a Românilor de Pretutindeni, Putna 1871, Ed. 
Mitropolit Iacov Putneanul, Mrea Putna, 2021, p. 5.



A făcut acest lucru nu din raţiuni de strategie organizatorică, ci din convingeri autentice în baza cărora valorile 
fundamentale de credinţă ale neamului nostru reprezintă temelia unităţii naţionale a românilor, recunoscând 
astfel rolul prioritar şi decisiv pe care Biserica ortodoxă l-a avut în tulburata istorie bimilenară a neamului 
nostru.

Acest fapt consfinţeşte ideea că România era Dacia, iar Dacia era mai mult decât România politică de la 1859 
şi că Dacia era titlul de glorie şi matca principală ce desemna originea şi apartenenţa tuturor românilor, nu 
numai a celor din Principatele Unite. Dacia reprezenta pe atunci ceea ce înţelegem noi astăzi prin expresia 
România Mare, cuvânt ce avea puterea şi menirea, mai mult decât România, să mobilizeze inimile daco-
românilor de pretutindeni, indiferent de graniţele politice ale timpului, spre o nouă înţelegere a unităţii lor 
politice şi spirituale în baza unei istorii comune ce includea limbă, credinţă, sânge, lupte, aspiraţii comune, ce i-
au ţinut pe daco-români legaţi prin veacuri şi care trebuia să îi țină legaţi încă şi mai mult în vremurile pe care 
Eminescu le voia a fi zorii unei noi conştientizări.

Intenţia lui Eminescu era deci să adune reprezentanţii românilor de pretutindeni, simbolizând o Dacie sau 
Românie mare, dar strategic el s-a gândit că entuziasmul, puterea, capacitatea de mobilizare şi ducere pe mai 
departe a ideii, a idealului de unire era în mâna şi în inima tinerimii intelectuale. Convocarea acestor studenţi 
români de pretutindeni era echivalentă cu actul oferirii unei identităţi autentice sau al redeşteptării lor spre 
asumarea acestei identităţi naţionale, un cadou aşteptat pentru unii, neaşteptat pentru alţii, imperativ pentru 
toţi.

Alegerea acestor coordonate, Marele Voievod şi sfânta mănăstire, cu maximă rezonanţă în sufletele tuturor 
românilor, trebuia să devină un indice cu privire la ţinta deosebit de clară a organizării adunării tuturor 
românilor: „unificarea direcţiei noastre spirituale [care] să urzească unitatea destinelor noastre”, aşa cum scria 

8)
Eminescu în primul apel al Comitetului Central organizator în 4 martie 1870, Viena .

Este vorba aici, desigur, de nefericitul destin al daco-românilor de a fi fost cotropiţi de romani, de popoarele 
migratoare şi de turci, dar şi de austro-ungari în acel timp, situaţie care în înţelegerea marelui poet patriot 
trebuia să sfârşească, el pregătind sufleteşte, ideatic pe români pentru angajarea responsabilă într-un nou 
viitor, care să nu mai fie dictat de altcineva decât de înşişi românii.

Aşa cum raportează G. Dem. Teodorescu scriind despre Serbarea de la Putna, la intrarea principală a 
mănăstirii „strălucea marca României libere, dulce simbol al aspiraţiei tuturor românilor, cum şi alte diferite 
mărci ale ţărilor române ce compun Dacia, steme datorate penelului distinsului nostru pictor român, 

7)Epaminonda Bucevschi” .

Pentru Eminescu, unitatea naţională la nivel moral-spiritual reprezenta un proiect la fel de sfânt ca imaginea 
lui Ştefan cel Mare şi a sfintei Mănăstiri Putna.

Ideea că românii din diverse provincii geografice aparţineau aceluiaşi popor şi neam este ilustrată şi de 
persistenţa până în acel timp a convingerii că toate aceste teritorii locuite de români erau de fapt o sigură ţară, 
Dacia. Ca dovadă, iată ce a exclamat entuziast Ciprian Porumbescu după ce a cântat la vioară în după amiaza 

6)
zilei marii ceremonii: „Tată” îi spune el, părintelui său, preotul Iraclie Porumbescu, „am cântat Daciei întregi” .

„Unitatea destinelor noastre” cum scria Eminescu adresându-se românilor din diaspora de atunci, avea o 
conotație precisă care nu putea fi răstălmăcită în niciun fel; iată cum o formulase el însuşi: „În trecut ni s-a 

9)
impus o istorie; în viitor să ne-o facem noi”  

Cum era şi de aşteptat, în scopul trezirii conştiinţei apartenenţei naţionale, M. Eminescu face apel la istorie ca 
factor esenţial al unităţii naţionale, Mănăstirea Putna şi Ştefan cel Mare fiind două repere istorice 
fundamentale: „Fiecare naţiune care are conştiinţa de existenţa şi misiunea sa pune preţ înainte de toate, pe 
memoria trecutului său. Popoarele, precum şi indivizii, depind de trecutul lor, şi propăşirea adevărată este 
posibilă numai pe baza istoriei şi a rezultatelor câştigate. În istorie se manifestă puterea, direcţia şi spiritul unui 

10)popor”.
Este de remarcat aici faptul că Eminescu pune pe picior de egalitate existenţa unui popor şi misiunea sa. Cu 

alte cuvinte existenţa în sine nu e un lucru suficient dacă ea nu are şi un scop conștientizat cum spunea un poet: 
„E-nălţător să îţi alegi un ţel / Şi-apoi trecând prin foc s-ajungi la Le” (Ibsen). Numai că aici este vorba de mai 
mult decât de a alege. Faptul de a fi născut într-un popor nu este un act de alegere. Este un dat. În acest dat stă 
misiunea existenţială, aceea de a menţine condiţia primită, deci identitatea naţională.

Naşterea deci vine cu o misiune care validează existenţa şi apartenenţa.
Eminescu a vrut ca Serbarea de la Putna să fie naţională, şi totodată religioasă. În acest context el identifică 

religia cu naţiunea, dând religiei un caracter naţional şi naţiunii un caracter religios.

Ce este religios este şi naţional, zice Eminescu, în mod desluşit în apelul său către studenţii din Blaj, scris la 
11)

Viena în 4 martie 1870.
În acest apel, semnat de Emanuel Logotethy ca preşedinte şi Mihai Eminescu în calitate de secretar, 

echivalenţa dintre patriotism şi credinţă este accentuată şi explicată. Acolo se precizează că serbarea va fi 
12)

religioasă dar şi patriotică deci naţională, pentru că „istoria românilor este istoria apărării credinţei” , şi deci a fi 

6) xxx, Serbările de la Putna…, p. 11.

9) Ibidem.
8) Prima Serbare a Românilor de Pretutindeni…, p. 53.

10) xxx, Serbările de la Putna…, p. 5.
11) Prima Serbare a Românilor de Pretutindeni…, p. 84.
12) xxx, Serbările de la Putna…, pp. 5-6.

7) G. Dem. Teodorescu, „Serbarea de la Putna”, în Românul, An XV, 25 august/6 sept, 1871, în Prima Serbarea a Românilor de 
Pretutindeni…, p. 107.
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români înseamnă a fi creştini şi invers, evident, înţelegând aici formele pe care religia creştin ortodoxă le-a luat 
prin implantarea ei în fondul cultural al daco-românilor prin toate veacurile celor două milenii de coexistenţă.

Atât de importantă este istoria, în opinia lui Eminescu, vorbind despre însăși existenţa românilor ca neam, 
13)

încât el numeşte recursul la istorie un act de pietate,  cu alte cuvinte quasi latreutic, adică în afară oricărei 
chestionări şi totodată de cea mai înaltă autoritate morală.

Este clar că Eminescu se referă aici la Hristos care s-a declarat pe Sine ca fiind „calea, adevărul şi viaţa” (Ioan 
14, 6), şi care a precizat că libertatea constă în a afla adevărul şi a trăi întru el, când a spus: „adevărul vă va face 
liberi” (Ioan 8, 32).

Deci Eminescu devenea un apostol al mărturisirii adevărului despre fiinţa românească, despre neamul său, 
adevăr care odată conștientizat avea menirea de a reda poporului său libertatea interioară, demnitatea 
existenţială care, în contextul, mai ales al opresiunii austro-ungare, trebuia să-i fie suprimată.

Aşa cum Eminescu mărturiseşte în acelaşi loc, marea serbare avea misiunea de a fi purtătoarea unei idei, a 
15)

marii idei de unitate morală a tuturor românilor,  unitate care, singura, ar fi putut da neamului său puterea de a 
se ridica din îngenuncherea la care fusese supus de stăpâniri străine, pe plan politic, economic sau de altă 
natură, şi de a-şi impune propria voinţă în destinul său istoric.

Concluzie
Relevanţa lui Eminescu astăzi, când este nevoie de verticalitate valorică, este mai mare şi mai semnificativă 

decât în alte epoci. Aşa cum scrie Mihai Cimpoi, în lumea noastră postmodernă, o lume a „relativizării 
16)nietzscheene a valorilor” şi a „caragializării societăţii”, „Eminescu este un punct de reper” .

În fruntea ierarhiei valorilor umane Eminescu, aşa cum se vede din Fragmentarium, aşează ordinea morală 
din univers, ordine rânduită de Dumnezeu, după cum este şi ordinea divină din existenţa omului şi care, 
ignorată, duce implicit la degenerescenţă şi nimicire.

De aceea, vorbind despre întâietatea credinţei în Dumnezeu ca valoare fundamentală în viaţa omului, 
17)Eminescu declară simplu şi clar: „cine neagă pe Dumnezeu neagă ordinea morală a universului”.

18)Iar iubirea de patrie reprezintă în concepţia marelui vizionar o valoare apropiată de cea a sfinţeniei,  de 
credinţa în Dumnezeu.

Dragostea lui Eminescu faţă de valorile fundamentale ale neamului său, cele legate de istorie, civilizaţie, 
limbă, religie, cultură, între care un loc de frunte îl ocupă credinţa ortodoxă strămoşească, a fost demonstrată 

19)
în multe lucrări apărute în literatura română.

În acest sens Zoe Dumitrescu Bușulenga scrie cu deplină convingere dar şi cu precizie când este vorba de 
ierarhia valorilor la Eminescu: „Avem adânca încredinţare că Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, în mila ei 
nesfârşită faţă de durerea şi umilinţa lui, i-a mijlocit mântuirea. Astfel «gândurile ce au cuprins tot universul» 
revin la matca Ortodoxiei româneşti pe care, dincolo de toate pendulările căutătorului de absolut, Eminescu a 

20)
iubit-o şi a apărat-o ca pe prima valoare a spiritualităţii neamului, întrupată în Biserica naţională.”

Religie, credinţă, Biserică, istorie, naţiune, părinţi, iată care sunt noțiunile fundamentale de care trebuie să se 
ţină seama în contextul intenţiei de a lua în propriile mâini frâiele destinului unui neam.

Pentru a da şi mai mare autoritate apelului său, Eminescu face referire la Mântuitorul Hristos ca întruchipare 
a libertăţii, darul cel mai înalt cu care Dumnezeu a încununat fiinţa umană, dar şi la Maica Sa, Prea Sfânta 
Născătoare de Dumnezeu, sub a cărei oblăduire a conceput marele eveniment, religios şi naţional în acelaşi 
timp: „Fraţilor”, scrie el, „am proiectat a serba cu toţii ziua acelei sfinte care a conceput în sânul ei virgin tot ce 

14)
lumea a visat mai mare, tot ce abnegaţiunea a legiuit mai nobil, tot ce pune pe om alături cu omul: libertatea”.

15) Ibidem.

17) Ibidem, p. 28.
18) Ibid., p. 32.

14) xxx, Serbările de la Putna…, p. 38.

19) Iată doar câteva lucrări în acest sens: Doru Scărlătescu, Eminescu şi religia, Timpul, Iaşi, 2000; Theodor Damian, Ideea de 
Dumnezeu în poezia lui Eminescu, Eikon, Bucureşti, 2016; Aurel Jivi, Gândirea religioasă a lui Mihai Eminescu, Ed. 
Andreiana, Sibiu, 2019; vezi în special cărţile pe această temă ale reputaţilor eminescologi Nicolae Georgescu şi Theodor 
Codreanu.

13) Ibidem, p. 6.

16) Mihai Cimpoi, Eminescu, lumea valorilor şi noi, postmodernii, Ed. Cartdidact, Chişinău, 2021, p. 4.

20) Zoe Dumitrescu Buşulenga, op. cit…., p. 322.



T.R.

Mihai
Eminescu

Rugăciune

Şi zid de mântuire,

O, Maică prea curată

Marie!

Îngenunchem rugându-te,

Fii scut de întărire

Înalţă-ne, ne mântuie

Din valul ce ne bântuie;

Crăiasă alegându-te

Privirea-ţi adorată

Asupra-ne coboară,

Şi pururea fecioară,

Luceafărului mărilor;

Ascultă-a noastre plângeri,

Din neguri te arată,

Regină peste îngeri,

Şi pururea fecioară,

Marie!

Noi, cei din mila sfântului

O, Maică prea curată

Rugămu-nendurărilor,

Lumină dulce clară,

Umbră facem pământului,

Sfânta Fecioară veghindu-și Fiul, 
icoană din biserica Înălțării, Ierusalim



U n i u n e a  S c r i i t o r i l o r  d i n  R o m â n i a
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grâului nou, 1978; Inventarul speranţei, 1981; La bătrâneţe, 
1983; Lumea, ziua şi noaptea, 1983; Războiul mondial de 
catifea, 1995; Noul zid al Berlinului, Expulzat din Trinidad-
Tobago, 1999.

Nicolae Dan Fruntelată

A fost redactor-şef al săptămânalului „Românul” (1990-
1994) și secretar de stat la Ministerul Informațiilor Publice în 
Guvernul Văcăroiu (1994-1996).

A absolvit în anul 1964 Liceul „Traian” din Drobeta Turnu-
Severin și Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti 
în 1969.

Filiala București – Poezie a Uniunii Scriitorilor din România 
anunță cu tristețe decesul poetului și publicistului Nicolae 
Dan Fruntelată.

A devenit membru al Uniunii Scriitorilor în 1981.

A fost director al revistei „Luceafărul” în 1980, conducând 
revista în perioada sa „protocronistă”.

Nicolae Dan Fruntelată s-a născut la 10 octombrie 1946, la 
Bălăcița, judeţul Mehedinţi.

A lucrat ca redactor, secretar general de redacţie şi 
redactor-şef la „Viaţa studenţească” până în 1974, când 
redacţia s-a unit cu cea a revistei „Amfiteatru”, Fruntelată 
conducând apoi ambele publicaţii.

În perioada 1976-1980 a fost redactor-şef la „Scânteia 
tineretului”.

În 1966 a debutat în revista „Ramuri” cu un grupaj de 
versuri, însoţit de o prezentare a lui Miron Radu 
Paraschivescu.

In memoriam 

Rămas bun,
 

Nicolae Dan 
FRUNTELATĂ!

Jurnalistul și scriitorul Nicolae Dan 
Fruntelată, membru al UZPR, a 
încetat din viață, lăsând în urmă 
modelul unei vocații care a durat o 
viață: scrisul.

[…]
Susținător al tradițiilor românești, cu 

un ochi critic și un condei plin de 
simboluri, Nicolae Dan Fruntelată s-a 
distins în lumea publicisticii prin 
reinterpretarea pe un portat iv 
modernist a reperelor ancestrale 
românești. De-a lungul anilor a 
publicat nenumărate articole de presă 
și un număr important de volume, 
abordând inclusiv literatura pentru 
copii.



mai tulbure, însă, tot mai rar…

începe să nu mai încapă nimic altceva nici iubire 
măcar, nici credinţa măcar că mai poate să fie ziua de 
mâine

ca însăşi Nataşa Rostova, dumnezeibistrorea lui Tolstoi 
dansând într-o poiană de mesteceni albi

din lacurile amintirii într-o tulpină de nufăr

pentru viaţa în care

Iată, stau şi mă bucur ca un câine bătrân pe pragul zilei 
de astăzi
de lumină şi de culorile verii ce se văd tot mai palid,

E tot ce nu mai poate fi dat e suprema răsplată

Fireasca bucurie e lumina

peste coşmarul care mi-a sfârtecat somnul peste tot, 
peste toate, lumina
firavă ca o adolescentă urcând

Fireasca bucurie e lumina

peste strigătele vânzătorilor de fier vechi şi ale beţivilor 
scurşi din mahmureala nopţii trecute

ca un vânt năvălind dimineaţa pe străzile oraşului 
murdar
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FLORICA BAȚU ICHIM

Petala infinitului

Pentru a scăpa de tortura incertitudinii am întrebat

cine eşti?”
– spaţiu infinit pentru prunc –

o creşte într-însul

Pruncul meu

Cine putea să ghicească
minunea ce se petrece în mine?

ape îl leagă şi-l leagănă iar –
“Cine eşti tu
fiinţă pe care trupul meu

Pe oceanul computerului văd vietatea din pântec
“aicea sunt mâinile,
aicea sunt picioarele”, îmi spune o soră.

pluteşte ca-n afară de spaţiu

şi pântecul meu

ultrasunetele.

are dureri?

oare, sămânţa închisă sub lut

Să nu spui: „tu m-ai creat”.

*

Îţi mulţumesc că sunt om.

Am născut un copil.

fiinţă ruptă din mine?

nicio miime de microb,

… Plutesc

cum atunci

Te-am purtat în trupu-mi şi nu te-am ştiut.

În timpul trecut e timpul prezent – şi invers, şi invers 
– dar cine mai ştie? Chipul lui Iisus rămăsese răstignit 
în icoană – în icoana aceea scumpă. Dar a spus El 
odată ceva şi eu nu mai ştiu – nu ştiu ce se-ntâmplă, 
nu mai pot să ştiu când a fost asta… Şi privirea lui 
Iisus din icoană, din icoana aceea scumpă, şi fiul meu 

*

şi un gând mă întreabă:

când pocneşte-ncolţind

mă aştepta putrezirea…

Cine eşti tu

Eu nu ştiu să creez

oare, bobocul de floare, când îşi desface petalele are 
dureri?

Doamne,

Dacă aş fi fost doar sămânţă

*

un copil?

pluteşte
Copilul

în afară de timp

pântecul meu, în amestecul de ape şi luturi

repetă

ce legi neştiute de oameni… ?

Nu mai privesc. Oricum nu pot să înţeleg. Închid ochii. 
Şi pentru o clipă mi-e frică: poate

Dumnezeu

facerea lumii

Până când… ?”

Când eram copii…

Când eram copii, rupeam uneori coaja copacului – 
dacă dungile rupte s-ar transforma în silabe… Norii 
curgeau undeva, dinspre sus, pământul venea 
aproape, aproape – rămâneam singuri: doar noi şi 
copacul, doar noi şi trunchiul copacului care nu mai 
era trunchi, doar noi şi copacul care nu mai era 
copac. Şi rămâneam acolo singuri; doar noi şi 
durerea şi mâinile noastre, doar noi printre noi…

Deocamdată am treabă!
Încă, nu!”

preagrăbite mă'ntreabă.

„Eu?

„Dar, tu?

Fericiţi ne zâmbim.

cerându-se spre ea şi braţele mele… Nu mai ştiu 
când a fost, dar a fost, este, o fi – nu mai ştiu, nu mai 
ştiu… „Lăsaţi copiii să vină la mine!”… şi braţele mele 
ducându-l, aducând…

cu morţii mei,

Nocturnele întâlniri

Mă întâlnesc,

în vis,
uneori:
îi pierd printre frunze,
îi regăsesc printre flori.

Câteodată mă ceartă:
„fereastra-i murdară,

mai latră un câine

ne aflăm ca'nainte…

mai pleacă o rudă:

să respire,

şi dansăm şi cântăm,

s'audă,
nimic nu mai vrea.

altădată mâncăm:

Se duce. S-a dus.

eu dau colacii,

Mai cade un dinte,

ei îmi dau pâine.

fasolea – nefiartă!”

nu vrea să mai vadă,

Apoi ne'mpăcăm

Mai miaună'o mâţă,

… umbrele

şi uite, aşa,

printre umbre
altă umbră'au adus…

INFINITUL DORMEA ÎN BRAȚELE MELE, 
(Poeme din volumul 

Saga Publishing 2021)
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l'am atârnat hemoglobinelor – stea albă de mag.
şi fiecare coşuleţ de urmă a ta

Căutându-ţi Fiul ai călcat prin glodul ţării noastre;

Cerul l-am cules ca pe cireşul din hotar cu Dumnezeu

De ce ne-ai părăsit, Mamă!

Dumitru ICHIM

noi ţi-am luat urma de pas sângerând şi am făcut-o candelă.

De ce ne-ai părăsit Maică a Domnului?

căzute pe furiş, în noaptea când eram noapte,

crescând prin inimile noastre, iar cerul e sărac în străluciri,

Mai ales lăcrămioarele, flori atât de spornice la noi,

Te-a iubit neamul acesta Maică a Domnului, iubitu-te-a foarte,

şi-acelaşi Dumnezeu.
De ce ne-ai părăsit regină a îngerilor

Bujorii sfătoşi, păstori din Betleem, înfloresc lângă prispă.

rotundului de aur spre chipul Învierii.

ochiul Maicii Domnului, floarea Paştelui, gladiolele cu săbii,

că nu e calendar să nu ne înceapă spre purcedere

rotunde ca ale tale pe obraz –

Fiecare floare de colţ e un „Și acum…” al Născătoarei.

spicul tău încovoiat cu stele de lacrimi

Toporaşii, brâul Precistei, lacrima Curatei, ghioceii, crinii,

şi durerile Fiului Tău.

lăcrămioarele ce cresc pretutindeni prin sufletul nostru: lăcrămioare de munte, lăcrămioare de spaimă, 
lăcrămioare de deltă,

un codru de făclii –

Împărăteasă a Sfinţilor Arhangheli de ce ne-ai părăsit?

cum nici serafimii nu îndrăzniră spre grai.

că Hristos învie pe pământ în fiecare om – alt cosmos crud

Trandafirii plâng rouă coroanei de spini şi copiii îi pun

mai presus decât heruvimii şi fără de asemănare

De atunci fiecare om este o noapte de Paşte –

* * *

piroanele, coroniţa, trestioara, ne amintesc de tine

fără de ele,

din genele lui Dumnezeu pentru noi.

Să nu-ntorci pagina albă

bradul – raiul înflorea!

De prin verbe, peste lunci,
la fel ninge ca atunci,
peste lunci și peste peste…
Locuiam într-o poveste,
Moș Crăciun cu cerbii lui,
(Taci, la nimeni să nu spui!)
când dormeam, din vis – minune
(Taci, de asta nu mai spune!)

(Poeme din volumul 
INFINITUL DORMEA ÎN BRAȚELE MELE, 

Saga Publishing 2021)

Prin somn atât de greu a oftat

candela s-o stingă!

răsuflând cu greu
de-atâta colind

Săracul Prunc din icoană!

și doar două aripi

Am văzut în noaptea de Crăciun
candela pâlpâind,
aproape să se stingă.

din el înflorind?

Nu, s-a speriat!
Duhul Sfânt lumină

Candela de sub colind

a-nceput să ningă –
cântec lin de leagăn
visul să-I atingă.

N-o fi fost vreun înger

că era aproape
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Cine parcurge textele poetului-dramaturg, comentariile sale, poate înțelege mai profund „identitatea 
inconfundabilă a acestui spațiu transilvan”, fie ea „tragică” sau „blestemată” după „starea lui sufletească”, căci 
– scrie autoarea – „între autorul Horei domnițelor și Sibiu există un raport de reciprocitate.”

Zenovie CÂRLUGEA
O monografie de excepție

În recenta carte, „Radu Stanca și Sibiul” (Techno Media, Sibiu, 2022, 393 p., cu anexe – foto și facsimilări), 
autoarea dezvoltă această documentare privind existența omului și profesionistului în orizont sibian, burgul 
transilvan Hermannstadt („conglomerat cu iz medieval” – Mircea Braga) punându-și cu discreție „amprenta” 
asupra vieții și creației lui Radu Stanca:

Radu Stanca, născut la 5 martie 1920, la Sebeș, dar plecând după numai doi ani cu familia la Cluj, unde se va 
forma, avea să se împlinească profesional la Sibiu. Autoarea, trăind în acest vechi burg transilvan cu pecetea 
lui barocă și de un evident multiculturalism, a cunoscut în adolescență direct spectacole puse în scenă de 
regizorul Radu Stanca, baladist neîntrecut, dramaturg redescoperit la adevărata dimensiune valorică, 
teatrolog de viziune reformatoare, eseist rafinat, ba chiar actor și regizor de indubitabil talent, recunoscut, iată, 
drept „cel mai important om de teatru al orașului-cetate”. Teatrul de Stat de la Sibiu a devenit una din cele mai 
invidiate scene ale țării, pe care Radu Stanca a montat peste 30 de spectacole, dar pe care nu a văzut jucându-
se niciuna din cele 15 piese scrise de el, precum antum nu a văzut lumina rampei nicio piesă de-a lui pe vreo 
altă scenă din țară, precum nici azi nu se cam întâmplă chiar la el acasă! (un izvor prețios de informații din 
perioada 1945-1961 îl reprezintă „Romanul epistolar” Ion Negoițescu-Radu Stanca, editat în 1978).

„Atât de profund a cunoscut el urbea și împrejurimile ei, îndrăgostindu-se de ele, încât la ochii orașului, care 
te măsoară de pe acoperișuri, te urmăresc și poate te pot obseda, Radu Stanca a adăugat propriul ochi. Cu 
ochiul lui lăuntric el a privit spre tot ce-l înconjura, descifrând taine ce scapă celor mai mulți locuitori ai orașului-
burg.”

Există scriitori care, mai devreme sau mai târziu, își găsesc interpreții devotați 
trup și suflet, scrierile respective devenind a fortiori repere inamovibile în 
înțelegerea cât mai exactă a vieții și operei respectivului scriitor. Un asemenea 
devotament a manifestat în legătură cu Radu Stanca universitara sibiană ANCA 
SÎRGHIE, a cărei teză de doctorat din 1981, „Radu Stanca – Studiu monografic”, 
susținută la Facultatea de Filologie a Universității din Cluj, aducea date 
importante privind nu atât viața poetului-dramaturg cât Opera, opțiunea 
cercetătoarei fondându-se pe ideea și incontestabilul adevăr că „opera este 
fructul suprem al vieții unui scriitor”. De la această perioadă „de pionierat”, dintr-
o vreme când începuseră să apară primele ediții cu poezia și creația dramatică 
ori publicistică a „genialului plămăditor al slovei, ca poet și ca dramaturg”, d-na 
Anca Sîrghie a trecut la o mai „dreaptă și echilibrată prezentare a raportului 
dintre biografie și creația artistică”, semnând împreună cu universitarul Marin 
Diaconu monografia „Radu Stanca. Profil spiritual” (vol. I și II, Fundația 
Națională pentru Știință și Artă, București, 2015, cu un Cuvânt înainte de Eugen 
Simion). Lucrarea intenționa o „panoramare” a valorosului scriitor român 
contemporan „pe care destinul l-a izbit cu puterea valurilor mării în furtună”, 
perioada afirmării lui coincizând în mod nefast cu nefastul deceniu al 
proletcultismului”… A urmat acestui demers de bună colaborare cartea „Radu 
Stanca. Evocări și interpretări în evantai” (Ed. Techno Media, Sibiu, 2016), în 

care d-na Sîrghie, păstrând deschiderea celei precedente, aducea „necesarul adaos” de mărturisiri datorate 
unor prieteni și actori, cu trimiteri numeroase la activitatea lui Radu Stanca la Sibiu.

Mort la doar 42 de ani (urmat fiind, la doar șase luni, de fiul său Barbu), opera i-a fost editată de iubita lui Doti, 
actriță de mare talent și devotată soție, la care fac trimitere multe versuri din „Art doloris” și alte cicluri. Însăși 
dna Anca Sîrghie a contribuit la editarea, în 2012, împreună cu Marin Diaconu, a volumului „Dăltuiri”, la 
Fundația Națională pentru Știință și Arte, semnând prefața intitulată „Prin cetatea de umbre a antumelor lui 
Radu Stanca”, având satisfacția că, după un deceniu de cercetare a profesorului Diaconu în toată presa 
românească din perioada 1932-1962, „s-au adus la lumină poezii necunoscute, texte de publicistică, chiar și 
un fragment din creația lui de teatru”. De reamintit că împreună au reușit editarea volumelor dedicate „Profilului 
spiritual”, bază solidă pentru viitoarele monografii, studii, eseuri și ediții de Opere. Sunt apoi de reținut atâtea și 
atâtea manifestări cultural-artistice pe plan local, și nu numai, la care dna Anca Sîrghie a fost mereu implicată, 
militând pentru resuscitarea / trezirea interesului tinerelor generații față de „cel mai talentat baladist al literaturii 
române”, „Salcia plângătoare” (Eugen Simion) a generației poeților români din deceniul VI al secolului al XX-
lea.

Nu este deloc vorba de un elogiu localist, suntem preveniți de universitara sibiană, care a scris materiale de 
seamă despre Cioran (ferventă participantă la Colocviile Cioran) și l-a cunoscut bine pe filosoful de la Păltiniș, 
Constantin Noica. Iar de numele orașului se leagă amintirea unor nume de seamă de la Eminescu la Lucian 
Blaga, de la Constantin Brâncuși la Mircea Eliade ș.a.m.d.
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Reținem clarificarea /nuanțarea pe care o aduce dna Anca Sîrghie în privința opțiunii cerchiștilor sibieni, prilej 
de discuții între monografiști (Ilie Guțan, Petru Poantă, Ovid S. Crohmălniceanu, Gabriela Gavril, Corneliu 
Ungureanu, Ion Simuț ș.a.): „Cerchiștii se afiliau nu la repere europene străine, ci la cele ale spațiului literar 
transilvan. Punctul în care noi ne disociem de Ion Simuț este cel în care Domnia Sa trasează granița între 
cerchism și euphorionism, care în realitate au consonat în toate etapele, primul ca manifestare concretă în 
câmpul creației, al doilea, ca statut ideatic. De aici și proiectele lui Radu Stanca de a crea piese de teatru și de a 
regiza spectacole scenice în stilul euphorionist.”

De fapt, când vorbim de Radu Stanca (5 martie 1920, Sebeș - 26 decembrie 1962, Cluj), fiu al Sebeșului și o 
vreme asistent al lui Lucian Blaga la Facultatea de Filosofie a Culturii aflată în refugiu la Sibiu în anii 1940-1945, 
ne amintim neapărat de „Constelația Stanca”, adică de cele „Trei generații de cărturari și oameni de știință” 
(Mihai Octavian Groza, comunicare la Centenarul Radu Stanca, organizat la Sebeș în martie 2020, publicată 
în „Destine literare” din Montreal și în „Romanian Journal” din New York).

Să menționăm că nici azi – după cum arăta recent conf. univ. Anca Sîrghie la o sesiune de comunicări 
științifice din cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” de la Sebeș, 14 mai 2022 - geniul cultural al lui 
Radu Stanca nu este pus de municipalitatea sibiană în adevărata lumină. După inaugurarea statuii lucrate de 
sculptorul Ioan Cândea și amplasată în centrul orașului, directorul general al teatrului din Sibiu, actorul 
Constantin Chiriac, a „făcut un pas bun pentru recuperarea acestei personalități emblematice a Teatrului 
sibian”, urmând a se menționa pe fațada instituției numele acestui ctitor și, desigur, introducerea în repertoriu 
teatral a unor texte scrise de dramaturgul de mare talent Radu Stanca, „total necunoscut concitadinilor noștri”.

Așa a trecut anul centenar al poetului, dramaturgului, publicistului, eseistului și omului de teatru Radu 
Stanca, municipalitatea din Hermannstadt negrăbindu-se a lua pe linie culturală măsurile mult așteptate (poate 
din cauza unei consilieri culturale de toată jena, căci Radu Stanca este deja o „marcă”, un „brand” care… vinde 
foarte bine, și numai „globaliștii” noștri orbi – sau geloși/ indivioși pe figura „celui mai frumos din orașul acesta”! 
- nu pot realiza cât prestigiu ar dobândi viața culturală a Sibiului, recuperându-l întru totul pe neuitatul 
emblematic Radu Stanca)…

De ce „Radu Stanca și Sibiul?”, se întreabă retoric d-na Anca Sîrghie și tot d-sa ne lămurește: „Pentru că 
oricât de bună influență formatoare a avut Clujul asupra sa înainte de anul 1940 și oricât de mult visase 
împlinirea proiectului euphorionist, tot în capitala culturală a Transilvaniei, în fapt la Sibiu, el s-a realizat ca 
actor și regizor. Tot aici a găsit seve de inspirație poetică, așa ca nicăieri altundeva. Seismica celor două 
decenii sibiene (1940-1961) din existența lui Radu Stanca merită cercetată ca o perioadă de sine stătătoare, 
dar fără vreo intenție de decupare. Cele două decenii se cer inter-relaționate cu tot ce venea din afara lor.”

Intenția mărturisită de autoare este aceea de extindere a unui „articol evocator din ceas sărbătoresc” într-o 
carte de mai largă dezvoltare și cuprindere, astfel descoperindu-l „pe adevăratul Radu Stanca, cel de dincolo 
de realitatea carnavalescă prin care a fost nevoit să treacă.”

Astfel, autoarea, după cercetarea „obârșiilor transilvane” și a „preludierilor clujene”, evocă viața de student la 
Cluj și apoi la Sibiu, în anii funcționării aici a Universității „Regele Ferdinand I”, mai exact a unor facultăți (Litere, 
Filosofie, Drept, Medicină), altele funcționând la Timișoara (odată cu Diktatul de la Viena din 30 august 1940, 
până la revenirea instituției universitare în Clujul marilor deschideri de după Unirea cea Mare). Aici, la Sibiu, 
atmosfera orașului medieval îl inspiră pe poetul reflexiv-melancolic, bibliotecile bogate, prieteniile (îndeosebi 
cu iubitul Nego) și participarea la viața teatrală studențească, dar și la ședințele Cercului literar „Octavian 
Goga” ori apoi ale Cercului Literar îi trezesc „o puternică și răscolitoare emoție”. Autoarea studiază pe rând, în 
capitole separate, „primatul poeziei” în afirmarea tânărului Stanca (marcat de teoriile cerchiste privind 
„resurecția baladei”, direcție în care va merge și Ștefan Aug. Doinaș), participarea cu contribuții deosebite la 
activitățile Cercului Literar de la Sibiu constituit în 1943 ca cenaclu al studenților estetizanți „evazioniști” de la 
Litere și Filosofie – „o manifestare de apogeu a unei exemplare cutezanțe puse în slujba apărării frumosului 
privit în oglinda eternității”… Să amintim colaborarea la revista editată de Lucian Blaga, „Saeculum”, cu eseuri 
abordând teme și idei de stilistică filosofică, cu accent pe valoarea estetică a culturii în general, conform 
adeziunii din scrisoarea trimisă criticului modernist E. Lovinescu în mai 1943, condamnând „pășunismul”, 
sămănătorismul și alte „-isme” din epocă.

„Poezia barocă (cum altfel ar fi putut fi perceput burgul transilvan!, n.n.) – scrie dna Anca Sârghie – a lui Radu 
Stanca pune în ecuație Timpul, Viața și Moartea, purtând patina unui ev apus în versuri de o debordantă 
fantezie și de o armonie cristalină.” (p.352).

Admirabil este cu adevărat acest demers de cercetare și recuperare pe care de peste patru decenii dna Anca 
Sîrghie (ea însăși contemporană a vremurilor în care a trăit autorul, în „aerul toxic al proletcultismului”, care nu 
a reușit să-l infesteze pe Radu Stanca, demnul colaborator al lui Blaga) îl derulează de atâția ani, iar mai 
recent, începând de la un articol aniversar („Sibiul lui Radu Stanca”, în „Lumina slovei scrise”, vol. XIII, Editura 
„Alma Mater”, Sibiu, 2015, pp. 5-8), la „o nouă carte” sub acest generic.

Judicioase toate aceste reconsiderări, punctuale, despre cerchiști și despre “Revista Cercului Literar, mai 
ales din perioada de apogeu a grupării din anii 1944-45, autoarea intrând în dialog cu unii reprezentanți și 
obținând informații clarificatoare (remarcabil capitolul în totalitate). Singurul dintre toți cerchiștii rămas la Sibiu 
după revenirea la Cluj a Universității, Radu Stanca este apreciat de fosta studentă Viorica Guy căsătorită 
Marica drept „cel mai strălucit dintre cerchiști”. El continuă să țină legătura cu Cercul și în anii destrămării 
clujene (corespondența protagonistului cu alt „titular”, confratele Ion Negoițescu, lămurește foarte multe 
chestiuni dintre cerchiști, inclusiv raporturile acestora cu Lucian Blaga).



Nu lipsesc referințele privind „consemnările în presă ale teatrului sibian”, nici cele la relația poetului și 
dramaturgului cu „proletcultismul socialist”.

Deși nu am putea spune că poezia și dramaturgia lui Radu Stanca au fost ocolite în anii '70 și chiar după 
Revoluția din decembrie (dovadă că autoarea consemnează nu numai reeditările și comentariile critice, dar și 
toate manifestările ce au avut loc pe scenele țării, în rândul tineretului, la radio și televiziune), totuși stilul 
„filosofic”, înalt și grav al teatrului lui Radu Stanca îi împiedică/ intimidează/ reține pe regizorii care, uneori, 
preferă un repertoriu facil, bulevardier, globalist chiar, ce vine în întâmpinarea unui public cam nepregătit / 
astfel format/ neinstruit să recepteze formule mai „complicate” de reprezentare dramatică (cam același lucru 
se întâmplă cu teatrul lui Lucian Blaga). Totuși, obligația o are în primul rând teatrul sibian, căci o instituție de 
teatru are și menirea cultivării valorilor adevărate și a formării gustului public, departe de a miza pe 
îndoielnicele preferințe facile cu audiență, ca mari succese ale unor puneri în scenă. Mărturisesc că, într-o 
discuție avută cu o personalitate literară, am aflat că, din cauza unor texte scontând pe succes facil și joc scenic 
în spiritul producției cabotine, ba chiar în numele unor exhibate indecențe și vulgarități, persoana în cauză și cei 
asemenea lui refuză să mai meargă la teatru. Ei, bine, aici ar fi o carență majoră a teatrului jucat azi pe scenele 
țării (poate e o modă „cosmopolită”, globalizantă, conformă cu „trăirismul” curent, cu „consumul” de cultură 
ușoară, cu opțiunea pentru divertisment…), privind nu numai repertoriul, dar și „transpunerea” pe scenă a 
textelor în reprezentări dramatice îndoielnice, leșioase și bravând scenic cu ipocrizie profesională, ca să 
smulgă publicului aplauze de circumstanță…

Scriind în registru evocator și omagial despre Sibiul lui Radu Stanca, autoarea mărturisește că dintre toți cei 
care au scris despre burgul transilvan de pe malurile Cibinului, cu renumită faimă prin stratificările sale istorice 
și culturale, paginile scrise de Al. Dima și mai ales broșura din 1940 a lui Radu Stanca, „Sibiu, cetatea umbrelor. 
Mic ghid literar pentru un călător imaginar”, au impresionat-o în mod deosebit. Prilej de a-i dedica un capitol 
întreg sub titlul „O lecție de rafinament estetico-turistic” (VIII). Vorba poetului-baladist care vedea în Sibiu un 
distinct profil asemănător cu al muzicianului Johan Sebastian Bach, celebrul componist german fost călător 
odinioară în Hermannstadt: „Istoria trece dintr-o încăpere într-alta fără să închidă în urmă-i uși. Între oameni, 
corespondențele se suprapun, între vârste, limitele dispar. Totul trece într-o zodie a sa – zodie specială, sui 
generis, zodia sibiană. O zodie în care stăpânesc umbrele.” De aici multe figuri întâlnite în poezia lui Radu 
Stanca, de la Brukenthal și Gh. Lazăr la I. C. Brătianu, G. Coșbuc, O. Goga, Matei Caragiale, laolaltă cu 
meșterii, breslașii, cavalerii și domnițele de altădată, de amintirea cărora e plin orașul și pe care le-ai putea 
întâlni „ivindu-se la un colț de stradelă, dintr-o firidă, de pe o treaptă, de lângă un zid.”

Autoarea își urmărește protagonistul monografiei sale în diferite ipostaze (relația poetului și regizorului cu 
viața muzicală sibiană, cu reușitele și nereușitele / neîmplinirile regizorului, apoi stăruie, în cel puțin două 
capitole de reală performanță eseistică, asupra specificității sibiene ca „spiritus loci al baladei”, burgul 
devenind marcă înregistrată („Sibiul baladistului Radu Stanca”).

Mult mai interesante, chiar implicând aspecte inedite, ni s-au părut capitolele din finalul monografiei, 
referitoare la „Radu și Dorina Stanca, un cuplu de legendă în istoria Teatrului de Stat din Sibiu”, „Soții Stanca, 
profesori de actorie”, precum și considerațiile critice privind fie „teatrologia” lui Radu Stanca, fie „șantierul 
dramaturgului”… Autoarea a cunoscut-o bine pe Dorina Stanca, vizitând-o la apartamentul ei din Cluj, 
bucurând-o în mod deosebit, în 2012, când i-a dăruit volumul „Dăltuiri”, ce aducea la lumină poeme risipite în 
presa românească a celor 30 de ani, cei ai creației lui antume, prefața volumului fiind intitulată „deloc 
întâmplător”: „Prin cetatea de umbre a antumelor lui Radu Stanca”… Este vorba de o vocație de reporter, la 
sursă, așa cum cercetătoarea sibiană a procedat, în câteva interviuri luate dr. Elena Daniello, prietena din 
ultimul deceniu de viață a lui Lucian Blaga, alcătuind lucrarea „Lucian Blaga și ultima lui muză” (2015).

În totul, RADU STANCA ȘI SIBIUL este o carte de reală valoare istorico-literară, care adună în sine cercetări 
de mai lungă durată, preț de câteva volume, și o pasiune indimenticabilă, pe care autoarea ANCA SÎRGHIE o 
ilustrează de peste patru decenii, reușind din plin a aduce în prim-plan personalitatea „celui mai frumos poet” 
baladist al Sibiului, a dramaturgului și regizorului care cerea imperios „re-teatralizarea teatrului”, precum și a 
eseistului și Omului Radu Stanca, al cărui geniu artistic stăruie pe coperta cu edificii multiseculare ale vechiului 
oraș-cetate de pe Cibin, de unde zâmbește, de dincolo de timp, dar cu o caldă încredere de sine, culturii și 
literaturii naționale.

Urmărind, apoi, prezența lui Radu Stanca, cu cronici la cărți de eseistică, poezie, teatru, cu eseuri și 
publicistică în revista „Transilvania”, - întemeiată de George Barițiu încă din 1872, aceasta jucând un rol 
important în viața culturală a Sibiului, - autoarea amintește de episodul tensionat din 1942, când opinia 
exprimată recenzial a lui Radu Stanca (la lucrarea lui L. Blaga, „Religie și spirit”) atrage nemulțumirea 
profesorului de filosofia culturii, considerându-se nedreptățit de către studentul său, ceea ce îl determină pe 
Blaga să se retragă din Societatea „Astra”. Redacția, declarând că se menține pe „linia tradiției sale aproape 
seculare, de respect față de instituțiile de temelie ale neamului”, se desolidarizează de opinia tânărului 
recenzent care „a trezit unele nedumeriri”, de altfel exprimând o părere „sinceră” ce l-a supărat pe Mentor… 
Urmărind și alte momente din viața culturală a Universității „Regele Ferdinand I” din Sibiu, îndeosebi prezența 
lui Radu Stanca, autoarea conchide: „Experiența sibiană a studentului Radu Stanca a cuprins liniile de forță ale 
manifestării eului său, de la formarea intelectualului de elită la orientarea spre lumea teatrului, într-o constantă 
complementaritate cu poezia.”

(Tg.-Jiu, 27-28 mai 2022")
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Există în viața lui Radu Stanca o dimensiune euphorionistă pe care o trăiește 
ca aspirație, nu ca împlinire. Teatrul euphorionist urma să prindă contur prin 
prestația regizorului, având pe Dorina alături atât în viața privată, cât și pe scenă. 
Nu încape îndoială că despre acel ideal cerchist i-a vorbit și a încântat-o cu el pe 
domnișoara Dorina Ghibu, fie atunci când ea era sosită la Sibiu într-un turneu, fie 
chiar și mai devreme, pe când se întâlnea cu ea în casa familiei Ghibu, în care 
vizita pe fratele medic al actriței. Cine ar putea preciza un asemenea lucru? Dar, 
în momentul în care proiectul matrimonial al lui Radu și al Dorinei a prins contur, 
în mod cert frumoasa actriță a intrat de la bun început într-un plan euphorionist 
mai vast, din care făceau parte și creațiile dramatice originale ale lui Radu. Pe 
câteva dintre ele Dorina le-a și citit, așa cum erau în formă de manuscris, chiar 
înainte de căsătorie.

Radu și Dorina Stanca, un cuplu de legendă 
în istoria Teatrului de Stat din Sibiu

Ediția a II-a, Editura Techno Media, Sibiu, 2022, p. 249-252)
(Fragment din volumul: „ Radu Stanca și Sibiul", 

Dacă vom poposi la momentul asaltului sentimental intentat de Radu, putem 
să dăm crezare amintirilor actriței Dorina Ghibu, sosită în turneu cu Teatrul din 
Cluj la care era pe atunci angajată. Ea reconstituie în interviul dat în 27 noiembrie 
2015, la aniversarea vârstei de 88 ani, traseele unui pelerinaj inițiatic, devenit 
baza farmecului sub vraja căruia ea se va afla: „Când am poposit la Sibiu în 
turneu, Radu m-a făcut să iubesc orașul acela cu farmecul său istoric. M-a 

plimbat pe sub bolțile stradelelor și piețelor, pe scările Fingerling, prin piațetele cetății, pe sub ziduri masive de 
burg. M-a oprit în biserici să ascult concerte de orgă, m-a urcat în saloanele din Palatul Brukenthal, astfel că 
ceea ce am descoperit alături de el nu avea echivalent la Cluj sau în vreun alt oraș." Ghid orientat perfect, 
mișcându-se cu siguranță în spațiul burgului, după ce un întreg deceniu îi descifrase tainele, dezvăluite și 
colegilor lui de studenție, cerchiștii, Radu are capacitatea unui magician în felul cum îi prezintă musafirului nou 
venit propriile încântări, unele care i-au nutrit și versuri de baladă. De aici, efectul tulburător produs asupra 
clujencei: „Eram vrăjită de el, care mă socotea în scrisori „anima” lui. Eram încântată de Sibiu, de el, de tot…”

Admirația față de Dorina nu era de dată recentă, ci data din anii când domnișoara Ghibu fusese adolescentă 
și învăța în liceu la Cluj. Vizitându-l pe fratele ei, Radu a intrat în dormitorul fetei și i-a admirat perina pe care 
dormea, întreaga ambianță intimă a vieții ei, moment din care i-a purtat o iubire tainică. Ceva mai târziu, 
proiectul Dorinei de a se căsători cu un medic i-a spulberat orice speranță.  A existat un moment de placă 
turnantă, când inițiativa a venit din partea Dorinei, devenită actriță. Încă o actriță privilegiată, dacă avem în 
vedere că fusese angajată la Teatrul Național din Cluj. După despărțirea de medicul care o curtase, Dorina ia 
decizia să se apropie de vechiul adorator și o face într-un mod cu totul uluitor, după cum va nota Radu, 
confesându-i-se lui Nego: „Am primit recent o vizită ciudată. Pe neașteptate, frumoasa Doti G. a venit de la Cluj 
– sub pretextul de a vedea Sibiul. Evident, cu toată surpriza, nu m-am putut lăsa necucerit de această 
escapadă aventuroasă al cărei obiect am avut toate motivele să mă simt. Cu atât mai mult cu cât „poetica” 
seară sibiană, cu irezistibilele-i farmece medievale, pe care împreună le-am gustat, m-a încurajat în impresia 
mea orgolioasă.”

Evident, în ars amandi stanciană, plimbarea prin centrul orașului medieval devenise o armă de împresurare 
îndelung folosită și succesul era asigurat, neîndoios. Așadar, o competiție cinegetică cu punct ochit-punct lovit, 
al unui vânător dibaci. Alegerea cavalerului a fost preludiată de amorurile pasionale pentru alte actrițe. Despre 
acestea nu ezită să-i scrie în anii 1949-1950 amicului său clujean, care și-a jucat într-un final rolul de eunuc pe 
lângă frumoasa brunetă, denumită „palmierul negru", acoperind lipsa lui Radu la revelion. Dar înflăcărarea 
carnală a nopților de sex nebun petrecute în anii 1949-1950 cu o Vicky, comparată cu marile amante ale lumii 
prin farmec feminin irezistibil și cu „blonda" identificată cu actrița Dina Mihalcea, nu va surclasa iubirea ideală 
pe care Doti o promitea. Pe ea o va investi regizorul sibian cu valorile frumuseții absolute, molipsind-o cu visul 
lui euphorionist. De acum „Alea iacta est!”

Logodna secretă a Dorinei cu Radu s-a petrecut, la modul romantic, în 13 mai 1951, sub portalul unei clădiri 
vechi din centrul Clujului. Abia venit la Sibiu, Radu se grăbește să-i mărturisească iubitei epistolar fericirea sa 
exultantă: „Am găsit în sfârșit făptura unică, incomparabilă, de atâta vreme căutată, care să reveleze sensul 
destinului meu; acea ființă minunată, din începuturi, a cărei prezență să mă umple de un alt eu, definitiv, 
adevărat, deplin – eul dorit, fremătător de viață, rod al miraculoasei prefaceri săvârșite de tine în mine!”

Îndrăgostitul exultă de fericire și simțirea sa se revarsă copleșitoare asupra sufletului-pereche cu care se 
contopește într-o proiecție androginică.

2) Radu Stanca, Scrisoare către Ion Negoițescu, Sibiu, 2 octombrie, 1950, în Vol. cit., p. 222.

4) Radu Stanca, Scrisoare către Doti, Sibiu, 21 mai 1951, în I. Vartic, Vol. cit., p. 36.

1) Dorina Stanca în O vedetă a scenei de teatru, Dorina Stanca. Dialog cu Anca Sîrghie, în vol. Radu Stanca. Evocări și interpretări 
în evantai, ed. cit., p. 259.

3) I. Vartic consemnează evenimentul în Radu Stanca – scrisori către Doti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2016, p. 42.



Pe 25 iunie, la Cenaclul „Radu Theodoru” din Sibiu am realizat adevărata 
lansare a cărților recente, eveniment preludiat la Bookfest, București în 2 iunie, 
la arena Agora cu cinci prezentatori de prestigiu. Dar acolo timpul acordat a fost 
limitat, ca la târg... Este vorba de PROCESUL LUI NICOLAE CRISTEA, 
MEMORANDISTUL, 2021, ediție pe care am îngrijit-o împreună cu universitarul 
bucureștean Marin Diaconu, carte apărută la Editura Eikon, București, amintind 
că se împlinesc 120 de ani de la plecarea dintre cei vii a unui om de exemplară 
jertfă românească în Ardeal, și RADU STANCA ȘI SIBIUL, ediția a II-a, scoasă la 
Editura TechnoMedia. Sibiu, 2022. 

Prof. Sebastian Doreanu,

Qui tacet consentire videtur

Dar ce se întâmplă când personajul este real, iar cărțile nu mai sunt de literatură ficțională, ci monografii 
serioase? Istoricul literar Anca Sîrghie, filolog, umanist, cadru didactic universitar, inițiator și promotor de 
evenimente culturale, atât în țară cât și în străinătate, autor, de-a lungul anilor, a numeroase cărți și articole pe 
varii subiecte, și-a închinat inima și sudoarea muncii intelectuale, ca un hominaticum, (acel omagiu 
caracteristic jurământului de vasalitate în Evul Mediu apusean) , în fața a doi stăpâni: Radu Stanca și Nicolae 
Cristea, dedicându-le, în timp, mai multe volume de exegeză. Cel mai recent asemenea omagiu este Procesul 
Memorandistului Nicolae Cristea, volum îngrijit împreună cu Marin Diaconu și apărut la Editura Eikon, 
București, 2021, 350de pagini, apariție editorială ce completează fericit și necesar cele patru volume 
anterioare: Memorandistul Nicolae Cristea și epoca sa, în 1996 (a doua ediție, revăzută și adăugită a apărut în 
2011), File de memorialistică. Jurnal (1998) Meditațiuni politico-istorice. Spre Marea Unire (2018) și volumul de 
Publicistică (2019). Cinci volume, cu același personaj, real de data aceasta și, din câte bănuiesc, vor urma și 
altele. Iar această afecțiune pentru Nicolae Cristea, pentru că numai o mare iubire poate inspira un sacrificiu 
intelectual, să-ți petreci zilele și lunile, anii poate, în arhive și biblioteci, într-o cercetarea exhaustivă și analiză 
pe texte de mult îngălbenite de colbul vremii, această amor intelectualis, este dată de mândria autoarei de a 
face parte din familia care l-a dat pe acest luptător pentru cauza românilor din Ardeal.

Am avut onoarea să fiu gardată de prezentatori de prestigiu ca: prof. univ. Ioan 
Opriș de la București, istoricul Sebastian Doreanu din SUA, prof. univ. Elena 
Dragoș, de publicistul dr. Mihai Posada, prof. dr. Maria Daniela Pănăzan, prof. 
Silviu Guga. Deși a început Festivalul de Teatru, totuși, peste așteptări, sala de la 
Cercul Militar a fost bine ocupată de oameni iubitori de cultură națională. 

Nu este ceva neobișnuit ca autorii de literatură beletristică să-și îndrăgească personajele în așa fel încât să le 
ofere șansa de a transmigra dintr-un roman în altul. Avem, în literatura universală, exemplul muschetarilor lui 
Dumas, ale căror aventuri pot fi urmărite de-a lungul mai multor cărți, ca să nu mai vorbim de San Antonio, 
simpaticul comisar inventat de Frederic Dard, care a încântat mai multe generații de cititori, cu cele peste 300 
de romane. În literatura română le avem pe cele două mirobolante personaje feminine, Melania Lupu și 
Minerva Tutovan, create de inegalabila Rodica Ojog-Brașoveanu.

Le mulțumesc și pe această cale, în mod simbolic.
Anca Sîrghie

LA 120 DE ANI. IN MEMORIAM NICOLAE CRISTEA, MEMORANDISTUL

Denver, Colorado, SUA.

Publicist, cu activitate deosebită la publicațiile „Telegraful Român” și „Tribuna”, ambele din Sibiu, gânditor de 
factură istorică, cum dovedesc cele două Meditațiuni recent publicate, continuator în gând și faptă al marelui 
Andrei Șaguna, mitropolitul Ardealului, Nicolae Cristea, ridicat dintr-o familie de țărani din Ocna Sibiului, va 
deveni o figură de seamă în istoria Transilvaniei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, iar includerea sa în 
rândul memorandiștilor, lupta și suferințele îndurate pentru cauza românilor asupriți din Monarhia dualistă 
austro-ungară, îi asigură recunoștinta urmașilor. Memorandumului din 1892, acel document prin care nația 
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Volumul începe cu un amplu studiu „Restitutio in integrum”, (51 pagini) semnat de Anca Sîrghie, unul dintre 
cei doi îngrijitori ai ediției, studiu în care se face o trecere rapidă, însă multum in parvo, a vieții și activității lui 
Nicolae Cristea, plasându-l corect în tumultul agitatei vieți politice românești din Transilvania celei de-a doua 
jumătăți a secolului XIX, o viață și o activitate aflate sub modelul paideic șagunian. De asemenea, fără să fie 
deschisă o analiză istoriografică detailată, ne sunt prezentate cele două evenimente majore: acțiunea 
memorandistă propriu-zisă și Procesul ce a urmat, trasând, ca să spunem așa, cadrul general pentru 
înțelegerea documentelor ce alcătuiesc corpusul acestui volum. Este vorba de 25 de documente, selectate de 
către Marin Diaconu, din lucrarea menționată anterior: I. P. Papp, Procesul Memorandului românilor din 
Transilvania. Acte și date, vol. 1-2, Cluj, Ed. Buletinul Justiției, 1933-1934, 532 respectiv 499 pagini. Este vorba 
de toate documentele în care este menționat Nicolae Cristea. Cu toate că nu sunt într-o ordine cronologică, 
putem identifica drept prim document Procesul verbal al Conferinței Naționale Române din 20 și 21 ianuarie 
1892, anume ședința a II-a, unde apare numele lui Nicolae Cristea în rândul membrilor din Comitetul Central 
Electoral proaspăt ales, iar ultimul document, încă o dată, cronologic vorbind, este cel din 29 aprilie 1895, prin 
care Parchetul raporteaza Tribunalului Cluj faptul că Nicolae Cristea și-a executat pedeapsa. Între aceste două 
borne temporale avem ocazia să urmărim activitatea și mai ales pătimirile unui român care și-a pus viața în 
slujba nației. Qui tacet consentire videtur – cel care tace pare ca aprobă, a spus Thomas More la propriul 
proces.

Sub acest dicton poate fi așezată activitatea politică a lui Nicolae Cristea. Cu o familie numeroasă și aproape 
sărac, știa, fără îndoială, la ce risc se expune pe el și familia lui. Asta însă nu l-a făcut să șovăie, să tacă, atunci 
când interesele și viitorul neamului său au fost în joc. Printre documente găsim denunțul penal împotriva 
membrilor Comitetului Național, care se fac vinovați nu atât pentru conceperea Memorandumului, cât mai ales 
pentru publicarea lui în ziarele românești și răspândirea lui în străinătate, tradus în diferite limbi de circulație 
internațională. De asemenea, actul de acuzare, ordinul de instrucție contra memorandiștilor, cele două 
interogatorii luate lui Nicolae Cristea, semnalmentele lui personale, dezbaterea finală a Procesului, raportul 
primarului din Cluj referitor la menținerea ordinii în oraș, unde s-au format două tabere, cea românească, în 
favoarea acuzaților, și cea maghiară, împotriva lor. Interesant este un document al avocaților maghiari, prin 
care se cere Baroului din Cluj eliminarea doctorului Ioan Rațiu din rândul membrilor săi, pe motiv de trădare de 
patrie și acțiune de lezmajestate, după cum se vede, nimic nou sub soare, practica denunțului s-a păstrat până 
în zilele noastre. Alte documente din volum conțin sentința de condamnare împotriva inculpaților, procesul 
verbal al dezbaterii principale, diferite mesaje schimbate între instituțiile statutului, laice sau religioase, cu 
privire la situația acuzaților în timpul procesului și după. Nu-și găsește rostul, în aceste câteva rânduri ale mele, 
prezentarea fiecărui document, las cititorului plăcerea să descopere această pagină glorioasă de istorie, de 
asemenea limba arhaică folosită la redactarea documentelor. Volumul se încheie cu o suită de fotocopii ale 
unor documente originale, respectiv textul integral al Memorandumului, fragmente din versiunile în limbile 
germană și franceză, fotografii din timpul procesului, imagini din satul natal al lui Nicolae Cristea și reproduceri 
după coperți ale unor valoroase volume despre mișcarea memorandistă sau cele menționate mai devreme, ale 
neobositei cercetătoare Anca Sîrghie, care, iată, adaugă acum, un alt titlu la buchetul de cărți pe care-l așază, 
pios, peste neștearsa amintire a lui Nicolae Cristea.

S-a publicat mult despre acest moment important din istoria românilor ardeleni, atât volume de documente, 
începând cu cele din deceniul IV al secolului trecut, când se împlinea o jumătate de secol de la evenimentul 
respectiv, dar și cărti ale unor reputați istorici ce s-au aplecat cu interes asupra acestui subiect și am să-i 
amintesc doar pe Liviu Maior, Șerban Polverejan și Nicolae Cordos, Corneliu Mihail Lungu, Vasile Netea, 
Ștefan Pascu, Teodor Pavel, fără a-l uita pe Keith Hitchkins, americanul îndrăgostit de istoria României. În 
schimb, s-au scris puține monografii despre protagoniștii implicați în redactarea și răspândirea 
Memorandumului, deveniți mai târziu acuzați într-un proces cu ecou în întreaga lume. Cei despre care s-a scris 
au fost doar Leul din Șișești, preotul greco catolic Vasile Lucaciu, Eugen Brote și Ioan Rațiu. Iată, așadar, prin 
această apariție editorială, universitara Anca Sîrghie contribuie la mai buna cunoaștere a unui alt luptător 
memorandist.

română din Transilvania și-a expus păsurile și doleanțele, în fața politicii de maghiarizare, tot mai accentuată, a 
guvernului de la Budapesta, document întocmit pentru împăratul Franz Ioseph însă refuzat de acesta, a 
reprezentat acțiunea legală de luptă a Comitetului Executiv al Partidului Național Român din Transilvania 
pentru recunoașterea românilor ca națiune în cadrul Imperiului Austro-Ungar.
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AL LUI NICOLAE CRISTEA

Proces verbal de interogator

      7. Domiciliul?   Sibiu

    11. Situația militară?  nimica.

INTEROGATORUL ÎN INSTRUCȚIE

    No. 105/893, jud. instr. presă  ad. 255a/1893 instr.

      1. Numele și pronumele? Nicolae Cristea
      2. Localitatea de origine? Ocna Sibiiului
      3. Etatea?   58

ad. 97

      5. Starea familială?  căsătorit, are copii
      6. Poziția sau profesia? asesor la consistorial greco-ortodox

      8. Averea?   nu are

Întrebări generale

    No. 105/893, jud. instr.presă  ad. 255a/1893 instr.

    Nr. 2627/1893 pen.   Preș. 31 mai 1893

      9. Cultura?   potrivit poziției
    10. Viața anterioară?  sale nu a fost pedepsit

Dresat la judecătorul de instrucție al Tribunalului reg. din Sibiu, la 27 mai 1893

      4. Religia?   ort.



In special

ad. 2. Eu am luat parte atât la conferența națională ținută la 20, 21 ianuarie anul trecut, unde s-a hotărât 
redactarea și înaintarea Memorandului, cât și la ședința ținută la 25-26 martie din anul trecut a Comitetului 
Executiv al Partidului Național Român, unde s-a stabilit definitiv textul și conținutul Memorandului, am fost 
membrul acelora și am aderat la hotărârile aduse.

1. Știi cauza citării D-tale?
 ad. 1. Nu o știu.

2. Ai fost D-ta membru al Comitetului Executiv al Partidului Național Român, ai luat parte la conferența care a 
hotărât redactarea și respândirea broșurii cu titlul Memorandul, ai aderat la această hotărâre, în ce mod ai 
participat la executarea hotărârii, ai tratat cu întreprinderea de imprimerie sau cu personalul ei pentru 
efectuarea tiparului și întru cât ai contribuit la respândire?

După aceasta, prevenitul fiind dimis, procesul-verbal s-a încheiat și semnat cu mențiunea că prevenitul a 
refuzat semnarea aceluia.

5. După ce D-ta recunoști că ai fost membru al Comitetului de 25 al Partidului Național Român și ai luat parte 
la ședința din 25 și 26 martie din anul trecut a acestuia, și ai aderat la hotărârile aduse acolo, Te învit să te 
declari dacă ai aderat și la hotărârile aduse privitor la imprimarea și respândirea Memorandului!

  ss. Godri Săndor, jude instr.   ss. Thâl lânos, ca martor 

ad. 6. Depoziția mea este corect redactată, dar și de astă dată refuz să o semnez.
Prevenitul a fost dimis, iar procesul-verbal s-a încheiat și semnat cu mențiunea că prevenitul a refuzat 

semnarea acestuia.

Prezenți fiind subsemnații.

ad. 4. Depoziția mea, deși este bine redactată, dar deoarece redactarea nu s-a făcut în limba mea maternă, 
română, precum se prevede în Legea naționalităților, refuz semnarea ei.

  ss. Dr. Endes Miklos    ss. Fizeller Mâtyâs, ca martor

  ss. Godri Sândor, jude instr.   ss. Martini Marton, ca martor

(Sigilul)

3. Prin faptul D-tale, că ai fost membru al Comitetului Executiv al Partidului Național Român și ai participat și 
contribuit la darea hotărârii privitoare la stabilirea textului și conținutului Memorandului, privitoare la 
multiplicarea prin presă și respândirea lui, ai comis crima de agitație prevăzută de art. 171 și 173 Cod. pen., 
ce zici la asta?

ad. 3. Neg că aș fi comis fapta ce mi se impută și neg că Memorandul ar conține ceva prin ce s-ar fi comis fie 
agitație, fie atacarea puterii obligatorii a legilor, fie orice altă infracțiune prevăzută de Codul penal. Și, de 
altfel, Partidul Național Român, ca și alte partide regnicolare, formează un partid politic separat, care, 
nizuind pentru valorificarea principiilor sale pe cale pacinică și legală, prin aceasta încă nu comite 
infracțiune. De altfel, iau răspunderea pentru redactarea și editarea Memorandului.

Nu am luat însă parte la executarea hotărârii, nu am tratat cu tipografia sau cu personalul ei pentru tipar și 
editare și nu am luat parte deloc la respândire.

ad. 5. Luând parte la ședința Comitetului de 25, menționată în întrebare, recunosc că și eu însumi am aderat 
la hotărârea adusă în acea ședință, ca broșura întitulată Memorandul să fie multiplicată prin presă, să fie 
editată și răspândită și mi-am însușit acea hotărâre.

  ss. Dr. Endes Miklos�   ss. Gâl Mozes, ca martor

S-a continuat la 6 iunie 1893, în fața judecătorului de instrucție al Tribunalului reg. din Sibiu.

(fragment din volumul „Procesul Memorandistului Nicolae Cristea”, Editura Eikon, București, 2021)



Eu nu strivesc corola de minuni a lumII

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc

şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna

în calea mea

în adâncimi de întuneric,
dar eu,

Lumina altora
în flori, în ochi, pe buze ori morminte.

şi flori şi ochi şi buze şi morminte.

eu cu lumina mea sporesc a lumii taină –

nu micşorează, ci tremurătoare

cu largi fiori de sfânt mister

sub ochii mei -

şi nu ucid

căci eu iubesc

sugrumă vraja nepătrunsului ascuns

aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare

şi tot ce-i neînţeles

măreşte şi mai tare taina nopţii,

se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari

cu soare viu în patimi,

(din volumul „Poemele luminii”, 1919)

Cine ştie?

în noi

cu sânge tânăr încă-n vine,

vin,

pe coarde dulci de linişte,
pe harfă de-ntuneric – dorul sugrumat

cum se izbesc de geamuri razele de lună.

ce nu-i al meu.

cu patimi mari în sânge,

O, cine ştie – suflete, -n ce piept îţi vei cânta
şi tu odată peste veacuri

şi-un cântec cânta-n mine-un dor

Se spune că strămoşii cari au murit fără de vreme,

viaţa netrăita.

Atâta linişte-i în jur de-mi pare că aud

şi frânta bucurie de viaţă? Cine ştie?

vin să-şi trăiască mai departe

Linişte

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

În piept
mi s-a trezit un glas străin
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Aşa cum, pe drept cuvânt, afirma Pepessicius în prefaţa la ediţia de Opere din 1936, „viaţa lui Matei 
Caragiale nu este cu nimic mai prejos decât aceea a eroilor zămisliţi de imaginaţia lui”, iar scriitorul „este el 
însuşi eroul, de egală valoare, al celei mai preţioase din operele sale nescrise: Viaţa sa „. În cazul lui Mateiu 
Caragiale, mai mult poate decât în oricare altul, „omul este cheia operei”, iar înţelegerea omului luminează 
laturi ascunse ale operei, văzută, aceasta din urmă, ca o compensaţie în planul ideal, a marilor zbateri şi 
nelinişti, a eşecurilor din planul real.

A funcţionat în cazul său, mai mult decât în altele, prejudecata unei 
epoci care vedea în el un reacţionar, un scriitor cu nostalgia trecutului, a 
unui ideal de viaţă aristocratic, anacronic.

Scriitor fascinant, Mateiu I. Caragiale (1885-1936) este, orice s-ar 
spune, puţin cunoscut. Opera lui unică, inconfundabilă, a fost 
redescoperită târziu, ea intrând greu şi nu fără dificultăţi în circulaţie.

„Cel mai bizar scriitor român”, cum a fost caracterizat, s-a bucurat de 
la început de atenţia celor mai mari critici din perioada interbelică, opera 
lui, extrem de controversată, oferind o imagine insolită, ieşită din 
comun.

Redescoperirea operei, în anii noştri, a însemnat, treptat, şi 
redescoperirea omului, al cărui destin biografic şoca, Mateiu I. 
Caragiale devenind revelaţia vieţii literare din ultimii ani, obiectul unor 
cercetări critice prestigioase. Opera lui a fost publicată în ediţii de masă, 
aşa cum Mateiu nici n-ar fi visat vreodată (ediţia Biblioteca pentru toţi 
din 1965 i-a tipărit un tiraj de peste o sută de mii de exemplare!), iar 
Alexandru Oprea i-a alcătuit un impresionant „dosar al existenţei” de 
peste 300 de pagini!), pe baza unui jurnal şi a unor agende personale, a 
unor documente şi scrisori inedite, din care biografia reală şi imaginară 
a scriitorului („un personaj”) apare într-o lumină nouă.

Să nu ne înşelăm, totuşi. Generaţiile mai noi (mă refer, în primul rând, la elevi şi studenţi) sunt destul de puţin 
familiarizate cu opera lui Mateiu I. Caragiale, unul din marii noştri prozatori interbelici, scriitor foarte modern, 
iubit şi venerat de un cerc destul de restrâns de cunoscători.

Neintrodus în programele şi manualele şcolare sau adăugat după Sadoveanu, Rebreanu, Camil Petrescu, 
Hortesia Papadat-Bengescu şi G. Călinescu la Lecturi (facultative) alături de „alţi prozatori” interbelici, Mateiu I. 
Caragiale lipseşte cu desăvârşire (!) din manualele mai noi.

Cine a fost, în fond, Mateiu I. Caragiale?

Toţi marii critici (E.lovinescu, G. Călinescu, Tudor Vianu, Perpessicius, Şerban Cioculescu) au vorbit de 
bizareria omului, dar şi de caracterul singular al operei sale, ceea ce a creat în jurul numelui său o adevărată 
legendă.

Pentru că realitatea (condiţia sa socială şi biologică) îi refuză aspiraţia (idealitatea unei lumi superioare, 
aristocratice), Mateiu Caragiale îşi inventează un personaj, o ţinută, un stil. Pentru el, tipul de dandy este o 
formă a inconformismului, iar modelele sale aparţin unei influenţe livreşti, unei familii de spirite în sânul căreia 
critica a recunoscut pe Edgar Poe, Brummell şi Barbey d'Aurevilly, ca şi pe contele de Villiers de l'Isle-Adam, la 
care putem adăuga şi numele lui Baudelaire sau pe acela al lui Marcel Proust.

Totodată, în aceşti ani, s-a realizat filmul Craii de Curtea-Veche, în 
regia lui Mircea Veroiu. Au apărut, de asemenea, importante cărţi despre Mateiu Caragiale. Autori: Ovidiu 
Cotruş, Alexandru George, Vasile Lovinescu, Barbu Cioculescu ş.a.

prof. univ. dr. Ion HAINEª

un artist desăvârșit al Cuvântului
Mateiu I. Caragiale



Cine sunt, în fond, craii, tovarăşii de petreceri, ai aventurilor nocturne, dar şi ai evadării în vis şi ideal, 
ipostaze diverse ale scriitorului însuşi? Povestitorul ne avertizează că cercul cunoştinţelor sale era restrâns, că 
erau „alese toate pe sprânceană” şi îşi defineşte şi atitudinea faţă de ele. Astfel, Paşadia şi Pantazi îi trezesc un 
sentiment de adoraţie, în timp ce faţă de Pirgu are o nedisimulată repulsie, dar pe care îl acceptă numai pentru 
că era „tovarăşul nedespărţit al lui Paşadia, de care aveam o evlavie nemărginită”.

Încercarea de a defini formula literară a operei lui Mateiu Caragiale se loveşte de numeroase dificultăţi. 
Raportarea lui la criteriile obişnuite ale prozei obiective, realiste sau analitice este una din prejudecăţile 
estetice care au funcţionat, ciuntindu-i opera de originalitatea ei inconfundabilă. Alteori, scriitorul a fost raportat 
la opera marelui Ion Luca Caragiale şi judecat defavorabil în comparaţie cu acesta.

După cum se ştie, Mateiu Caragiale a debutat cu poezii în Viaţa Românească din 1912, tipărite postum în 
volumul Pajere, apărut în 1936. Se definesc, încă de pe acum, trăsături ale întregii opere, cum ar fi: unitatea de 
concepţie, evocarea trecutului, mitul obârşiilor, morga aristocratică, tema eredităţii, atmosfera crepusculară de 
mister, de taină, descrierea evlavioasă a unor portrete idealizante ale vremurilor îndepărtate sau, dimpotrivă, 
îngroşarea caricaturală, grotescă a altora, toate într-un decor arhaizant, de un patetism rafinat, stilizat, de o 
mare expresivitate plastică.

Poezia a reprezentat pentru Mateiu Caragiale ucenicia sa literară, pregătirea pentru marea operă, Craii de 
Curtea-Veche. Povestirea Remember, publicată în 1924, este însă şi ea o fază intermediară, care anunţă 
capodopera. Scriitorul cultivă, în mod deliberat, estetica tainei, de esenţă simbolistă, Remember fiind, în acest 
sens, o nuvelă exemplară, ce se înscrie într-o vecinătate literară a decadentismului european din care marele 
scriitor se revendică.

Craii de Curtea-Veche, 1929, capodopera scriitorului, este o operă singulară, foarte modernă, greu de 
definit dacă este roman, nuvelă sau poem în proză. Oricum, epicul este sărac, iar el nu reprezintă decât un 
pretext pentru confesiune, pentru „spovedanie”, autorul proiectându-se pe sine în personajele sale, ipostaze 
ideale, trăind profund în vis sau, dimpotrivă, în planul celei mai teribile realităţi, aceea a viciului şi a desfrâului, 
într-un Bucureşti (de pe la 1910) cu mahalale antonpanneşti, de un pitoresc isarlâkian.

Cum bine s-a observat, proza lui Mateiu Caragiale „anticipează o formulă originală de naraţiune criptică, 
aluzivă, care va fi practicată mult mai târziu”.

„Craii” sugerează fie originea nobilă, aristocrată („Eram trei odrasle de dinaşti, cu nume slăvite”), fie 
descendenţa mitică, legendară (Cei Trei Crai de la Răsărit), fie uşurătatea şi caracterul aventuros erotic al unor 
petrecăreţi fără noimă, ceea ce eroii romanului sunt, până la un punct.

Povestitorul, personaj distinct, care realizează prin cei trei o iniţiere în cunoaştere, atât în planul ideal, înalt, 
nobil (călăuze fiindu-i Paşadia şi Pantazi), cât şi în planul trivial, vulgar, demonic (călăuză fiind Pirgu pe care, 
desigur, el îl exclude din triada simbolică a crailor). Prin ei, Povestitorul urcă sau coboară treptele cunoaşterii 
care, în esenţă, sunt trei. Cele trei „hagialâcuri” reprezintă, de fapt, călătoria în timp, în acel „scump nouă şi 
nostalgic întru toate”, veacul al XVIII-lea, „veacul binecuvântat, veacul cel din urmă al bunului plac şi al bunului 
gust”, evocat cu evlavie şi cu o reculegere mistică de Paşadia, călătoria în spaţiu, într-o natură poetică, 
imaginară, de vis, evocată cu melancolică încântare de Pantazi, şi călătoria în realitate, în viaţă, în lumea 
pestriţă a periferiei Bucureştiului, a cârciumilor şi a „adevăraţilor Arnoteni”, al cărei ideal intermediar este Pirgu.

G. Călinescu îl consideră pe Mateiu Caragiale un „promotor (şi poate cel dintâi) al balcanismului literar, acel 
amestec gros de expresii măscăroase, de impulsiuni lascive, de conştiinţă a unei eredităţi aventuroase şi 
tulburi, totul purificat şi văzut de sus de o inteligenţă superioară”.

Tudor Vianu consideră că există la Mateiu Caragiale două registre stilistice distincte: unul înalt, nobil, ales, 
distins (acela al lumii aristocratice), şi unul minor, vulgar, argotic (al lui Pirgu şi a tot ceea ce se raportează la 
lumea lui).

Impunând un stil unic, încărcat de poezie şi de farmec, dar şi de sensuri ascunse, niciodată epuizabile, Craii 
de Curtea-Veche este o operă rară, inimitabilă. În fond, Mateiu Caragiale e un estet, un artist desăvârşit al 
Cuvântului.

De fapt, Mateiu Caragiale este neîncadrabil. Orice încercări de clasificare care s-au făcut sau se mai pot 
face, orice raportare la influenţa străină sau la tradiţia literară românească se reduc la aceeaşi concluzie: 
imposibilitatea cuprinderii într-o formulă, care, fatalmente, este schematică, nesatisfăcătoare. Mateiu 
Caragiale scapă oricărei clasificări. Opera sa singulară, oricum foarte modernă, stă „Sub pecetea tainei” şi ea 
trebuie aşezată în rândul valorilor perene, aşa cum, atât de frumos, se exprima Ion Barbu: „Craii de Curtea-
Veche părăseşte rafturile cărţilor pieritoare pentru a se aşeza între Scripturi”.

(fragment din monografia despre Mateiu I. Caragiale, apărută la Editura ROZA VÂNTURILOR, București, 1995)

Anul 16 · Nr 59



Colocviul internațional „Emil Cioran”, ediția a XXVIII-a, desfășurat la 
Rășinari între 1-3 iulie 2022, sub bagheta energică și inimoasă a neobositei 
doamne profesor Anca Sîrghie, a fost organizat de Primăria Rășinari, în 
colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Sibiu, Liga Culturală 
Sibiu, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Asociația„Rășinari – 
Confluențe europene”.Așadar, pe 1 iulie, după slujba de comemorare a 
gânditorului la Biserica Sfânta Treime și momentul de reculegere la 
mormântul familiei Cioran, a avut loc deschiderea Colocviului, cu discursul 
de bun venit al domnului ing. Bucur Bogdan, primar al comunei Rășinari, și al 
domnului Ioan Radu Văcărescu, Președintele USR – Filiala Sibiu, care a 
înmânat Premiile USR- Filiala Sibiu (Premiul pentru debut-Simona Șerban, 
Premiul pentru Opera omnia – Ioan Barbu) și Premiile „Emil Cioran” (Simona 
Modreanu și Ion Dur). În continuarea preambulului, doamna Anca Sîrghie a 
prezentat volumul Caiete Cioran, ediția 2021, care reunește contribuțiile 
prezentate la ediția anterioară a colocviului, dar și, în premieră, fotografii de 
la eveniment, precum și ecouri și comentarii venite din toate colțurile 
lumii.Colocviul propriu-zis a început cu o scurtă intervenție a renumitului 
profesor și teatrolog George Banu, care l-a evocat pe Celălalt Cioran, cel 

destins, șugubăț, iubitor de vorbe de duh, companion plăcut și amabil, ludic și profund, timid și înfocat, 
preocupat de cele mai grave chestiuni existențiale sau lingvistice, dar și amator de bârfe și povești umane. De 
fapt, așa cum aveam să descoperim pe parcursul lucrărilor colocviului, ideea eului multiplu, a fracturii identitare 
revelată de scriitură, a non coincidenței cu sine și a alunecării printre etichetele monovalente, cu care exegeza 
a încercat să-l încorseteze, s-a impus firesc și argumentat. Ioan Radu Văcărescu (Sibiu) ne amintește, în 
Așteptându-l pe Cioran, de cele două articole publicate de filosof în Franța, în 1943, în cotidianul „Comedia”, 
Despre Eminescu și Secretele sufletului românesc, în care acesta adastă asupra intraductibilului și 
sofisticatului „dor”, ca trecere prin și dincolo de prezent. Simona Modreanu (Iași) se întreabă retoric: Și dacă 
timpul n-ar exista?, evidențiind surprinzătoare intuiții cioraniene care se întâlnesc cu unele dintre cele mai 
recente și îndrăznețe descoperiri ale științei contemporane în privința caracterului non esențial și non necesar 
al timpului în ecuațiile universale și umane. De departe, dar cald prezent prin mijlocirea tehnologiei, ca mulți alți 
invitați, de altfel, Constantin Zaharia (Paris) s-a oprit asupra Discursului ironiei la Cioran, între umor și 
abnegație, decorticând trepte și nuanțe în ironia și umorul cioranian, îndeosebi în balansul permanent între 
ironia tragică a ființei lucide în fața degringoladei creației în Istorie și autoironia, care l-a salvat de patos și iluzii. 
Ada Stuparu (Craiova) punctează, în „Schimbarea la față a României”, considerații stilistice, faptul că filosoful 
rășinărean a fost și – dacă nu chiar în primul rând – un mare scriitor, cu un registru lexical bogat metaforizat și 
cu un simț al limbii, române în speță, de o acuitate elaborată și doldora de finețuri. Ion Dur (Sibiu) pornește de la 
același controversat volum, Schimbarea la față a României, pentru a dezvolta o reflecție puternic 
contextualizată despre Virusul libertății și Rusia, sau trecutul rus și prezentul mereu sovietic, comparând 
manuscrisul original al cărții și textul final publicat, acesta din urmă cu numeroase și grave omisiuni ce 
amputează în bună măsură sensul unor reflecții perfect valabile și astăzi. Urmează intervențiile a doi 
remarcabili cercetători de la Institutul de Filosofie din București. Mai întâi, Marius Dobre propune o ipoteză 
psihanalitică în ceea ce-l privește pe Cioran și renegarea identității etnice, apropiindu-se cu finețe de o zonă 
abisală a ființei, de tulburare sentimentului propriei valori, corolar al rușinii colective și individuale de a fi român, 
dar și de complicatele meandre ale dorului de Rășinari și implicit de țara natală. În continuare, Claudiu Baciu ne 

Simona MODREANU

Celălalt/ceilalți Cioran



oferă o analiză comparativă a Ideii de adevăr și istorie la Cioran și Hegel, din perspectiva legilor eterne în istorie 
(pe care Cioran le neagă) și a raportării diferite la individ și la rolul său ontologic. Maria-Daniela Pănăzan (Sibiu) 
își situează intervenția Între Demiurgul cel Rău și Demiurgul cel Bun, argumentând că totul este de esență 
religioasă la Cioran și că Dumnezeu și singurătatea sunt doar pretexte de dialog. Ana Grama (Sibiu) s-a ocupat 
de Emilia Cioran, studentă preferată a profesorului Nicolae Iorga la Universitatea din București, un inedit 
material de cercetare istoriografică, inserând-o pe traducătoare, membră a familiei Cioran, în procesul 
evoluției instituțiilor de învățământ superior ale vremii. Ziua întâi a colocviului se încheie cu prezentarea, de 
către Ioan Radu Văcărescu, a unui volum de teatru, Cioran – tragedii prevăzute. Triptic dramatic, semnat de 
Cornel Teulea. Mihai Posada va prezenta recenta carte a lui Ioan Radu Văcărescu, O grădină a poeziei. 

 Comunicările în cadrul colocviului se reiau cu AurélienDemars (Lyon), prezent pe Zoom pentru a ne vorbi 
despre Contradicțiile destinului și hazardului potrivit lui Cioran, justificând ambiguitatea titlului prin dubla, chiar 

tripla contradicție pe care Cioran însuși o întreținea cu 
această noțiune, el care ura hazardul și ar fi trebuit, logic, 
să fie apologul determinismului, dar care le-a cultivat până 
în final pe amândouă, mai cu seamă în urma unor lecturi 
din spiritualitatea orientală. Rodica Chira (Alba-Iulia) 
povestește Cu Matei Vișniec despre Emil Cioran, acest 
gânditor care continuă să incite și să intrige și care i-a 
sugerat dramaturgului rădăuțean-parizian o întâlnire 
imaginară, într-un joc intertextual în Mansardă la Paris cu 
vedere spre moarte. Din îndepărtatul Michigan american, 
Dorin Nădrău evocă Interesul pentru Cioran al 
parizianului contemporan în trei episoade grăitoare, 
narate inițial de Constantin Zaharia, circumscrise unor 
drumuri cu metroul parizian, configurând comunitatea 
aparte a celor care îl admiră pe subversivul gânditor. Tot 
de pe meleaguri nord-americane, dar din Montrealul 
canadian de astă dată, Dorin Stoica se apropie de Emil 
Cioran, între om și operă, subliniind concordanța ideatică 
dintre viața și scrierile gânditorului, înstrăinat de filosofie, 
și prin mefiența sa absolută față de căutarea unui sens al 
vieții sau al morții. Din Rotterdamul lui Erasmus, 
QuintenWeeterings investighează Fabule ale Epocii de 
Aur. Filosofia istoriei după Cioran, amintind de 

Ziua a doua este la fel de concentrată în comentarii și abordări mai puțin obișnuite ale operei cioraniene. 
Marin Diaconu (București) readuce în atenție o relație complicată, Emil Cioran și Lucian Blaga, pornind de la 
admirația rășinăreanului pentru Eonul dogmatic blagian și ajungând la evocarea unor polemici mai mult sau 
mai puțin cordiale între cei doi gânditori. Paula Romanescu (București) dovedește încă o dată – în De la 
neajunsul de a te fi născut la neajunsul de a trăi – că pentru dânsa, Cioran este o prezență mereu vie, de unde și 
suculentul dialog imaginar, pătimaș și tulburător, pe care îl poartă cu el, de la scriitor la scriitor. Anca Sîrghie 
(Sibiu) se apropie la rândul ei de Spiritul dialogului cu lumea în interviurile lui Emil Cioran, căutând să distingă în 
relativ puținele conversații publicate aspectele recurente (plecarea din Rășinari, copilăria pierdută, insomnia, 
nenorocul, desăvârșirea în neîmplinire) din gândirea celui care se considera un dezertor al propriului destin. 
Tânărul cercetător Vlad Bilevsky (București) ne readuce în plasa filosofică, glosând pe marginea unor Afinități 
elective: Cioran și Hegel, punctul de plecare constituindu-l un articol al lui Constantin Noica despre Cioran, din 
1985, și schițând profilul unui filosof care a deplâns dispariția eshatologiei în profitul dialecticii și care susținea 
că filosofia ar trebui să îmbine psihologia cu ontologia într-o antropologie filosofică. Un nou intermezzo de 
lansări de carte aduce în prim plan două volume, Radu Stanca și Sibiul, care încheie un ciclu de preocupări 
statornice ale Ancăi Sîrghie pentru poetul și dramaturgul sibian, o monografie, socotită “de excepție” de 
cătreprimul ei recenzent ZenovieCârlugea.În ea autoarea caută dreapta și echilibrata prezentare a raportului 
între biografie și creație în portretul acestui scriitor de mare talent, dar prea adesea ignorat sau ocultat. Apoi, 
Ada Stuparu (Craiova) prezintă ediția Marin Sorescu pe patru continente, pe care a coordonat-o, distingând 
direcțiile principale pe care s-a construit personalitatea soresciană, corespondența cu scriitorii străini, 
traducerile și reflectarea operei în presă. Intrat în tradiția evenimentului, spectacolul Exerciții de admirație, Emil 
Cioran a fost susținut de regizorul și actorii Teatrului „Aureliu Manea” din Turda, refăcând atmosfera anilor de 
școală în Rășinari și Sibiu, schițând destinul european al gânditorului plecat de sub Coasta Boacii la Paris. 
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principalele reproșuri pe care acesta le adresa istoricilor, cum ar fi duplicitatea devenirii, instituirea Istoriei ca 
entitate de sine stătătoare, deși în om, consideră Cioran, există o imposibilitate de a simți și de a se raporta la 
istorie. Sebastian Doreanu (SUA) narează un episod mai puțin cunoscut, Emil Cioran, profesorul, căci vreme 
de un an, acesta a predat filosofia la Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov, trezind animozități printre colegi și 
învățându-i pe elevi să se elibereze de manuale și să gândească în afara șabloanelor. George Roca (Australia) 
se oprește asupra lui Emil Cioran, însiguratul, ilustrând prin varii citate, tot mai vizibila izolare pariziană a 
filosofului, motivată și politic de teama de a nu le face rău celor cu care se întâlnea în perioada comunistă, dar 
contestând imaginea de solitudine și retractilitate prin comuniunea de spirit instituită de operă. Adrian Dinu 
Rachieru (Timișoara) redeschide o rană, în Cioran și „infernul etniei”, poposind, la rându-i asupra mult 
discutatei Schimbări la față a României, și amintind de ispita temporar reformatorului Cioran de conversiune a 
negativului întru afirmarea ființei românești, postulând un mesianism de împrumut, eșuat însă în sub-istorie și 
organicism letargic. Antonia Bodea (Cluj-Napoca) revine la o abordare literară cu Aciditatea paradoxului în 
strălucirea metaforei, redeschizând discuția despre scriitorul Cioran și retorica sa fulminantă, despre 
nedesăvârșire și exacerbări românești mulate pe rigoare sintactică franceză. Încheierea colocviului vine din 
partea Siminei Lazăr (Paris), cu o relatare inedită despre filmul realizat de Gabriel Liiceanu și Sorin Ilieșiu, pe 
care Cioran și Simone Boué l-au vizionat la ea acasă, prilej de a descoperi un om vesel, vorbăreț, care parcă 
sculpta cuvintele, un adevărat „aristocrat al contradicțiilor metafizice”. 

Epuizați și încântați, duminică, 3 iulie, participanții rămași au pornit într-o peregrinare de suflet, cu oprire la 
Păltiniș, comemorarea lui Noica la mormântul de lângă schit și o drumeție până la cabana sobră și răcoroasă în 
care filosoful și-a trăit ultimii ani de viață și creație, periplul încheindu-se cu descoperirea – marcată de 
amărăciunea uitării și indiferenței vizavi de un loc al memoriei – a frumoasei case, pitită între falnici brazi și 
poieni smălțuite de flori, ce a aparținut familiei Cioran și în care, spune legenda – deci e adevărat! -, gânditorul 
ar fi scris o bună parte din Schimbarea la față a României.

Și am încălecat pe-o șa și am ajuns la capătul unei noi întâlniri de spirit și emoție, bogată, densă și diversă, 
prilejuită de un gânditor cu inepuizabile, caleidoscopice fațete, la ale cărui provocări ne vom întoarce cu 
aceeași bucurie și anul viitor.
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Ioan MOLDOVAN

Scurtă prezentare

· Colaborator al Dicţionarului Scriitorilor 
Români (coord. Mircea Zaciu, Marian 
Papahagi şi Aurel Sasu) şi al Dicţionarului 
Esenţial al Scriitorilor Români. Cronici, 
recenzii, eseuri în revista Familia şi în alte 
reviste literare.

· Născut 20 martie (în acte, 21) 1952, 
Mureşenii de Câmpie, Cluj. 

· Studii Facultatea de Filologie (Română-
Latină), Universitatea „Babeş-Bolyai”, 
Cluj-Napoca (976)

· Membru al Uniunii Scriitorilor din România 
și al PEN-Clubului Român.

· Timp de 13 ani, profesor în Maramureş 
(Cavnic, Baia Sprie, Baia Mare). Din 
1989, redactor, apoi (din 1990) redactor-
şef, apoi director al revistei „Familia” din 
Oradea (până în 2020).

· Volume publicate (selecție): Viaţa fără 
nume, poezie, Editura „Dacia”, Cluj-
Napoca, 1980, cu Prefaţă de Ion Pop 
(debut editorial); Exerciţii de transparenţă, 
poezie, 1983 ; Avantajele insomniei, 
poezie, antologie de autor, 1997 ; Tratat 
de oboseală, 1999 ; Însemnări primitive, 
poezie, 2005; Recapitulare, 2010; 
Mainimicul, 2010; Opera poetică, Prefață 
de Al. Cistelecan, 2016; multe ar mai fi de 
spus, 2019; Viața fără lume, 2020

· Poeme din creaţia sa au fost traduse în 
franceză, engleză, maghiară, cehă, 
slovenă, albaneză, turcă, slovacă, 
spaniolă.

Citesc ca să nu uit

Îmi amintesc ca să scriu

scriu ca să nu uit scrisul

Scriu ca să nu uit scrisul

Citesc ca să-mi amintesc

Totul e casă
O casă împărţită în două
În jumătate locuieşte femeia voluptoasă

Niciodată nu ne-am întâlnit
Pe-afară doar gălbenuşuri de ouă
Numai tu, vorbire, mergi înainte
Eu voi veni, de voi veni, în urmă

În cealaltă stau eu îmbătrânit

Rupe urzicile
Împrăştie sare
Urinează pe zăpezile grozave
Scurmă în zăpadă
Să dai de colţii negri

Ca unu-n-multiplu, pasărea întreit mă anunță

Printre sfintele minerale

Nu mai mi-e frică și

Lumina rărită de biciul nepieritor
Râului îngroșat de atâta zăpadă și

Nu mai caut vreun folos

Deodată sunt fericit

Că și sângele meu e pus bine: piatră (de fapt, 
pietricică)

De ajuns pentru toată viaţa neatentă

Bunavestire se anunță de-acuma simplu
Un guguștiuc o turturea o turturică

Uguie plângăcios de-ale sale

De căţelul zăpezii

Că e bine așa (ghemuită în lipsa de zbor)

simplu

Fie ce-o fi

Unul singur

Pe malul pe care-l bate doar spuma



un aluat învelindu-mi creierul

ultima măsură a muzicii acestui autodafe

Atâtea femei, fetițe, adolescente, 

și țârâitul lui
cum greierul leapădă la sfârșitul verii

în plasa fricii mele de băiețaș
cunoscute și necunoscute

plin de nerușinări și rușinări pe moarte

bătrâne încă nelămurite, flămânde toate

dânsele

Rășina unei nerușinări în limba română

doamne de strânsură

aproape duios

o monedă

Doar os lângă os, os peste os, fără frică, 

Sarea-i veche mai tot timpul
Boul de pe limbă, vechi, cum spuneam adineaurea
Tocmai am găsit o monedă şi nu ştiu
dacă-i bună ori rea

blocată de traficul de pirogi
şi, de acolo, dunărea cu sumbru sclipici
de plătit la graniţa dintre olimpul de aici

cărând belşugul de milă

în Împărăția niciunui făt-frumos

În miezul său dânsele dansează voios

pentru copiii luminilor şi cei mai voioşi boşorogi
Totuşi, aşa cum stai în barca ta
nu înceta să te rogi
să fie bună moneda
să poţi trece

privindu-se cu mirare-n fântână

să nu mai ai nevoie de bla-bla

Poate așa voi găsi
Locul plăcut, Insula-n care

și îi deschide poarta

să se așeze în pagini

Lumina rătăcită-n uitare

subterana

îmi voi putea din nou aminti

de noi Filocalii

Nu mai sunt cu mine
Sunt cu uitarea. Azi, Marta

Sunt doar un număr discret

Zac în subterana de la Coquette

spală roiul de-albine

și în trup cu mii de făclii

printre glasuri, Doamne, de tot nesătule

de împărțit ultimei Thule

cu anluminuri pe margini

în vântul care nu mai subțiază nimic

ridicând în aerul iernos râturile înspumate

șipot

e pustiu e foarte frumos. Cine cântă?

și țicneli

ce mi-e mie acum de grija jurnalului de serviciu
aici în refugiu de noapte

cred că am trecut din neatenție granița

spre coțofene, spre ciori, spre stoluri de vrăbii

multă și melodioasă
în groapa sării de Himalaya

doar mormăi în sine-mi sub nor

în haine-ngroșate de praf și pustietate

șipotul ploii e bun

nimeni nu mai stă de pază (nu-i a bună!)

doar mormăi în sine-mi

băutura atotcompromisă

toate mă influențează pe sub norii falși

tuturor corpurilor rămase alături de mine

n-am cui zice
aș zice că plouă mulțumitor

auzului meu plin de plăgi

o misă

o zi cât șapte vaci negre

pierdut în mijlocul trestiilor fără somn

nu de tot rupte de vid

dau ordine (nu-i a bună!)

cine cântă? cine întreabă?

n-am cui să spun

cu poticneli

un copil nătâng suge din sfârcurile vinete

un cărăbuș de mai căzut pe spate (la naiba)

pline de lapte (degeaba)

melci și partituri de ploaie
nu le cântă nimeni niciodată
se aude doar corul de scripete

sub mineralele plăci

lângă gardul dincolo de care e țara sănătoșilor

lucrând la o misă nemaicântată

refugiu

toată ziua pe sub fagi din creierul mare 
în creierul mic

și înapoi ca niște ultrași
turmele mele de porci costelivi cu 

duhoarea lor canonică
cu mormăitul lor de noroi uscat
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Ca sunt atât de limpezi si de pline!

Glasuri

De unde vin? De unde se coboară

Cate tăceri s-or fi topit in ele,

In mine nălucirea lor adâncă?
Vor fi rămas din vremi de-odinioară?
Se smulg din vremi neîmplinite inca?

Din stele chiar vor fi venind! Sau, poate,

Cu-o mana străvezie ca de fum...

O, glasuri care m-aţi ales popas,

Ma veţi lua pe calea de apoi

Uitat, pierdut în vrun strain ungher

Prin vămile văzduhului cu voi,

Al cosmosului fără jos și sus,

Sau ma veţi părăsi în drum, stingher,

(din volumul „Monolog în Babilon”, 1967)

Când n-oi mai fi si eu decât un glas,

La fel cu-atâtea glasuri ce s-au dus?

Si la fereastra mintii mele bate

Făcute printre nalte bolti senine,

Cercetător, atât amar de drum

S-alunece pe lungi priviri de stele.

Vrun băştinaş din alte lumi străbate,



cărţI nou apărute

radu vida
romÂnia
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Poet, prozator și jurnalist de prestigiu, Radu Vida demonstrează cu această carte o inventivitate creatoare de 
înaltă ținută. Autorul are plăcerea de a povesti, imaginile curg firesc, una din alta, prozatorul se întâlnește cu 
jurnalistul. Povestea este o ficțiune, spune autorul, dar, în același timp, realitatea îi inspiră trăirile, îmbogățindu-
le.

Cartea este, cum spune autorul, un „crâmpei de viață”, în care se împletesc „ficțiune și adevăr, deopotrivă”.

Dintre numeroasele personaje se disting de la început Maria și Zia, două prietene foarte bune, și David și 
Raul, doi buni prieteni.

Maria era în ultima vacanță de liceană și aștepta trenul, când a simțit că e privită insistent de o piticanie de 
om, Tuhutum, barman la „Pelișoru”, care, pentru a-i câștiga încrederea, se oferă să-i satisfacă Mariei una din 
cele mai mari dorințe – aceea de a călători în străinătate. Astfel, ea va călători la Paris, Copenhaga, Londra, 
Dubai, Tokio, fără să se gândească că într-o zi va veni nota de plată.

Cei doi, Maria și David, pleacă împreună, se opresc pe o bancă într-un parc, și își fac confesiuni. El este 
student la Politehnică, dar vrea să treacă la Conservator, la pian, iar ea este elevă în clasa a XII-a și 
intenționează să dea admitere la Litere, la București. Între cei doi se leagă un sentiment de iubire.

Vorba autorului, „viața bate filmul”.

NE VEDEM LA PELIȘORU`

Cartea este bine scrisă, are ritm, are suspans, scenele se succed cu repeziciune, se citește cu plăcere, iar 
finalul e de roman polițist, cu secvențe imprevizibile, care țin cititorul cu sufletul la gură, nelăsându-l să amâne 
lectura pentru a doua zi.

În același timp, titlul este o invitație prietenească de a ne întâlni în acest spațiu, care ne devine și nouă familiar 
și unde se desfășoară cele mai multe scene sau care trimit la acest spațiu.

Personajele sunt numeroase, identificarea lor se realizează pe deplin pe parcursul povestirii, unele dintre ele 
ne devin simpatice, altele, dimpotrivă, dar în niciun caz întâmplările nu ne lasă indiferenți.

Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2022

Titlul, ușor înșelător, nu trimite la celebrul palat regal, „Pelișor”, de la Sinaia, ci la o celebră cârciumă, 
„Pelișoru`” din Cluj, scena unde au loc cele mai frecvente întâlniri ale personajelor: studenți, securiști, 
afaceriști, traficanți de droguri, clienți mai vechi sau apariții meteorice, oameni spălați, dar triști, portari la 
universitate sau institutele umaniste ale acesteia, câțiva profesori bătrâni, angajați cu ora la liceul catolic, 
bibliotecari cu jumătate de normă, profesori cu vechi state, ingineri de pe șantierele de construcții din 
împrejurimi, avocați independenți și din barou, procurori, actori și dansatori amatori de la clubul armatei etc.

Autorul cunoaște bine această lume, se mișcă dezinvolt în atmosfera „Pelișorului”, dialogurile sunt autentice. 
limbajul colorat al personajelor e foarte bine surprins, chiar și limbajul savuros (ardelenesc) al autorului 
(săptămânile ce se gată”, „Merge omul până ce… nu mai dă de lumină. Nicări, c-or durmi tăți oamenii”).

La o masă, într-un separeu, era locul rezervat pentru gașca de ziariști de la cotidianul local. Condeieri unu` și 
unu`. Masa era mai mare decât celelalte, fața de masă imaculată, solnițe sofisticate din alamă lustruită, 
șervețele de hârtie și prosoape mici, făcute sul lângă patru farfurii plate.

Apoi, facem cunoștință cu alte personaje, cam dubioase, foști securiști, deveniți acum jurnaliști sub 
acoperire, care hălăduiseră prin lume, ba ca ingineri mecanici, ba comercianți de mașini, ba atașați culturali la 
vreo ambasadă, ba șoferi în diferite legații.

Prof. Univ. Dr.Ion HAINEȘ

Cele două stabilesc ca loc de întâlnire „Pelișoru”. Zia intră în cârciumă și, imediat, e acostată de piticul 
Tuhutum, barmanul acestui locaș, un țigănuș cu șorț alb, cravată legată în jurul gâtului, păr vâlvoi și ochi 
exoftalmici. Noroc că intervine la timp un tânăr manierat, bine făcut și elegant, care o salvează de insistențele 
libidinosului pitic.

Acesta nu se va opri aici, ci îl pune pe unul, Rostaș, să îi urmărească, să îi spioneze și să-i raporteze orice 
mișcare.

Unul dintre ei, lt col. (r), Sângureanu, (lumea ăi spunea Mircea Duca), plecat dintr-un sat de undeva din 
Moldova („Calu-Iapa”), e bănuit că deține secretul schițelor de fabricare a diamantelor artificiale.

Așadar, omul s-a însurat cu Frosa, au avut o fetiță, Dea, / Zia, a făcut niște studii la ff, dar în același timp era 
spion, – curier prin Europa, făcea vizite la bordeluri dosite etc. Fata lui, Zia, nu trebuia să afle niciodată cu ce s-a 
ocupat tatăl ei, azi gazetar la cotidianul local. Frosa, soția lui, devine și ea turnătoare și, culmea compromisului 
moral reciproc, ea îl spionează chiar pe Mircea, raportează „sus” tot ce făcea și nu făcea, avea îndemnizație de 
la „Babacu” (șeful anonim), care dădea ordinele.

Frosa se ocupă de „culturalizarea” bărbatului ei, începe să-l care pe la filarmonică, teatru, operă, galerii, 
Spera că îl va civiliza pe Mircea: albume de artă, lecții de vestimentație pedepse fizice și pecuniare la orice 
înjurătură sau banc nepotrivit.

În final, aflăm că mașina în care se aflau documentele cu formula diamantelor artificiale a luat foc. Restul e 
tăcere.

Nu voi povesti toate aceste întâmplări, pentru a lăsa cititorului bucuria lecturii. Un fapt este însă cert. Radu 
Vida are harul povestirii, el inventează scene și personaje enigmatice, dubioase, cum este Hussein Habibi 
Abbas, un șeic foarte bogat, care are palat, servitori, bordel cu fete ținute ca sclave, și unde este adusă și Zia. 
Urmează întâmplări incredibile. Mircea Sângurean a aflat că fata lui a fost răpită și pleacă în căutarea ei spre a 
o salva.

De remarcat, împletirea dintre realitate și ficțiune. Realitatea – satul Calu-Iapa din județul Neamț e 
localitatera natală a prietenului și fostului coleg de facultate, astăzi ziarist, Traian Socea, iar biografia 
personajelor este una inventată.

Iată, însă, surpriză, Zia este răpită de niște necunoscuți, cu destinația Franța și de aici începe aventura unor 
întâmplări demne de un roman polițist.

Lupte, crime, afaceri cu droguri, arme, violuri, perversități, tot tacâmul unui roman polițist.



Acum, hoinărea pe străzi, mai avea o jumătate de oră până să se întâlnească cu Maria, cea mai bună 
prietenă a ei. Parcă acum descoperea orașul. Nici că-i păsa de lumea care se uita la ea. Mergea cu capul în 
sus, citea inscripţiile și se minuna că, iată, până acum n-ar fi putu spune nimic despre orașul în care s-a născut, 
dacă, să zicem, cineva ar fi întrebat-o unde este cofetăria „Verde” sau vestita cârcimă „La Butoiul bătrân”. 
Trecu strada spre Biserica Minoriților și o luă spre locul de întâlnire, cu toate că, știa și ea, era încă devreme.

În fiecare zi se întâmpla asta. Dar niciodată nu-și ridica ochii să citească inscripțiile magazinelor. Avea 
locurile fixe unde mergea la cumpărături. Magazine mari, unde găseai de toate, și câteva dughene de cartier „la 
un necaz”, cum zicea, când mama ei o trimitea urgent să compare ba una, ba alta ce lipsea din casă. În rest, își 
vedea de drum, fie că mergea la școală, fie că, sâmbăta, rătăcea pe la câte o serată de dans.

– Tuhutum, auzi din dreapta ei, și realiză că, barmanul ocolise tejgheaua de lemn, sigur, fără să fie observat, 
pentru simplul motiv că era mai scund chiar și decât cele scaune rotunde înșiruite de-a lungul barului.

Uluită pentru moment, Zia se uită la cel care se prezentase Tuhutum și descoperi un țigănuș, cu șort alb, 
cravată legată în jurul gâtului ca a pionierilor sau şoimilor patriei din vremi nu prea îndepărtate, păr vâlvoi și ochi 
exoftalmici, aproape ieșiți de tot din orbite. Avea într-o mână un șervet imaculat și în cealaltă un țoi, ceva cu totul 
necunoscut pentru Zia. Barmanul cel sfrijit și mic „cât o peniță și-un pic”, lăsă toate cele unul din scaunele din 
apropierea barului și se apropia periculos de fata care, acum, chiar că își pierduse cumpătul.

„Să poată comanda din prima”, își spuse Zia.

„Aha!”

Ochii îi fugiră cu o repeziciune uimitoare spre fundul sălii, acolo, unde un glasvand separa „lumea de aici, de 
ceea de dincolo”. Iar „dincolo” erau niște caraghioși, plictisiți, cu bărbi neîngrijite, păr nepieptănat, revărsat 
peste niște haine intenționat ponosite, jeanși rupți cu mare artă pe la genunchi și în fund, evazați, probabil. 
Siluete greu de ghicit în această atmosferă, tremurând suprarealistă. De fum de țigară… cât încape. Cică erau 
înafara localului, dar prin numeroasele crăpături fumul pătrundea în sala principală și infesta aerul și așa 
închis. Doar unul dintre participanți era îmbrăcat sobru și nu avea țigara între degete. Erau acolo, la intrarea-
ieșire și câteva butoaie de aluminiu, răpuse de setea convivilor de bere, și câteva lăzi din lemn și placaj, cu 
despărțituri clare pentru sticle de un litru (alcool pur în aerul respirat de ceata de bețivi ce vizitează, zilnic, 
localul).

Scaune înalte, rotunde, erau înfipte într-o țeavă solidă, inox, probabil, gândi”, iar barul era din lemn, acoperit 
cu un fel de pleu, lunecos și, cu siguranță, rezistent la apă. „Sau alte lichide”, urmă gândul s-o informeze. 
Pentru că, „fată dragă, aici se bea, nu glumă”. Iar apa este, mai mult ca sigur, pe ultimul loc în preferințele 
clienților.

„Ne vedem la telefoane”, îi spusese Maria.

Zia trecea prin centrul orașului.

La doi pași erau cabinele de telefoane. Locul de întâlnire. Se miră și de data aceasta că nu văzuse până 
acum firma, o alcătuire rară, din tuburi de sticlă care, cu siguranță, când se întuneca răspândea o lumină 
aparte. Continuă să exploreze, mai întâi discret, apoi din ce în ce mai curioasă, lăsă la o parte orice jenă și trecu 
pragul. Uită cu desăvârșire pe Maria.

IUBIREA POATE STA ASCUNSĂ ȘI ÎNTR-O CÂRCIUMIOARĂ

– Vă pot ajuta cu ceva, domnișoară? se auzi o voce de după bar.

– Da ce bine arătați!, spuse negricioasa piticanie, legănându-se admirativ de pe un picior pe altul.

„Ce mama dracului caut eu aici și, mai ales, cine-i individual ăsta care mă mănâncă din ochi?”

Se opri doar o clipă să-și obișnuiască privirea cu schimbarea intensității luminii, apoi, curajoasă, își făcu 
intrarea. Cârciumă! N-a mai văzut niciodată așa ceva, poate doar în filme. Se opri în mijlocul sălii și admiră 
barul lung, aflat de-a dreapta cum intră tot omul.

„Pelișorul”!

(Fragment din romanul „Ne vedem la Pelișoru' ”, Editura NapocaStar, Cluj, 2022)

„Vis-a-vis de calul lui MatHia. Rex-ul, cum ar veni”.

Cârciumă!

„Unde vine asta?” se arătă neștiutoare Zia.

Zia tresări cu uimirea care o cuprinse la intrarea în această lume necunoscută, privi înspre locul de unde 
presupunea că o interpelase vocea. Își drese glasul cu un „hââââm!” ce-i dădu răgaz să-și recapete încrederea 
în sine și răspunse:

– Nu am nevoie de nimic. Doar mă uitam… căutam pe cineva, îi veni, fără să vrea, minciunica pe limbă.

– !?

Nu apucă să-și răspundă.



– Și eu care mă gândeam că umbra luminii, plus cu plus…

„Acum trebuie să joc scena îndrăgostitei, dacă vreau să scap de libidinosul de la bar”.

„Miștocar ca totdeuna”, cugetă David.

– Rămâne din partea casei, șopti piticul de după tejghea, cu condiția să nu mi te pui în față când plecați. Are 
fata niște picioare, să te tot holbezi la ele! zise piticania. Asta înțeleg eu prin expresia „craci mișto”!

David intră în jocul barmanului și spuse la rându-i:

Fata era prea uimită de desfășurarea rapidă și, oarecum, stranie a evenimentelor. Își dădu totuși seama că 
salvatorul ei, un cavaler „după vorba, după port” merită jocul de scenă. Privi spre negriciosul barman care se 
bălăngănea în dreapta și-n stânga pe picioarele-i crăcănate și se întrebă, la modul serios, dacă nu cumva 
poate să măture, fără nici un efort, podeaua cu mâinile. Ca maimuțele celea care, odată coborâte din copaci, 
vor să atingă solul patriei cu toate patru membrele, chiar dacă Natura a hotărât stare bipedă.

Se așeză tăcută la masa lui David și, în ăst timp, își frământa mintea, cum să iasă din această situație aparent 
fără… ieșire. 

Au ieșit amândoi pe lângă bar.

„Coup de foudre?”

Barmanul dispăru din peisaj, așa cum apăruse, iar Zia apucă să privească locul de unde îi venise salvarea.

– Sucul meu și Cola colegului care… a și plecat. Nu cred că face mai mult de…

„O voce baritonală și fața deosebit de plăcută”, remarcă în treacăt. „Și știe al naibii de bine ce haine stau bine 
pe el!”

Zia făcu un pas înainte și David, neatent, se ciocni de ea.

De undeva din spate, de acolo unde remarcase că se înșiruiau mesele mici și scaunele pe măsură, se auzi o 
voce de bas, caldă, dar și fermă, la adresa barmanului:

– Îneacă-ți pofta-n răchie, Tuhutum! Fata e cu mine.

– Eu am terminat aici, plătesc și putem pleca, se adresă David lui Raul.

Apoi, către Tuhutum, care se iți iar de după bar și privi pe lângă trupul bine făcut al clientului lui, sperând să 
mai zărească o dată făptura minunată a fetei ce-i călcă pragul.

– Să nu ți se umezească retina, prietene. Îți promit că am să le admir și eu. Picioarele, vreau să spun. Mai la 
vale, desigur.

– Mergem? Întrebă și se întoarse spre Zia.

Întrebarea se născu concomitent în mintea amândurora. Doar Zia își permise să zâmbească și ieși, ca o 
boare de primăvară, pe ușa de la Pelişorul.

– Acum ce facem? întrebă cu voce tare David, dând glas frământărilor interioare de când au părăsit 
cârciuma.

– În nici un caz nu ne întoarcem la Pelișorul. Mai bine să ne așezăm pe o bancă în parc și să povestim, spuse 
Zia.

– Numai dacă vrei.
– Vreau!

Nici Zia nu era mai puțin încurcată.

Aruncă din nou o privire spre „salvatorul” ei, își scutură coama blondă și se hotărî:
– Mulțumesc. M-ai scos dintr-o mare belea. Libidinosul de piticot nu mi-ar fi dat pace.

Făcură alți câțiva pași împreună, apoi, inevitabil, începu să se instaleze tăcerea. „Penibil”, își spuse David. 
„Să mă leg, așa, de fata asta! Faină, nu zic, dar… Acum ce o să fac? Să-i spun… ce să-i spun? C-am vrut s-o 
scap de insistentele lui Tuhutum? Poate că asta și vroia, nu? S-o bage cineva în seamă. M-am vârât eu, ca 
musca-n… și pe urmă-n lapte și am stricat totul”.

– Povestim, nu?

– Vreau. „Și încă câte n-aș vrea” se trezi David cu mintea răvășită. „Aș vrea să văd dacă Tuhutum barmanul a 
avut dreptate în ceea ce privește picioarele astea lungi. Dar cum dracu să mă uit la ele, dacă circulăm ca 
bezmeticii?!”

„Am să-i explic altădată Mariei de ce i-am tras plasă.Sper să înțeleagă”, spuse.

– Am ajuns în Parc? Și… despre ce să…? Bine. Mergem în direcție ulterioară, cum zice un amic, străbatem 
parcul și…

Zia tuși semnificativ și trecu cu discreție peste aprecierea lui David. Dar, în sinea ei trebui să recunoască că-i 
plăcu vorba mângâietor de catifelată a flăcăului.

Mergea alături de un necunoscut, „nu-i vorbă, bine făcut, drăguț și elegant pe deasupra”, dar asta nu 
înseamnă nimic decât, poate, că visez, sau trec printr-un exercițiu kafchian de mare respirație”.

– Te-ai fi descurcat, zise fără convingere David. Numai că ar fi luat ceva timp. Iar Tuhutum nu lasă prea mult 
timp de gândire fetelor frumoase.
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Își trase ușor mâinile dintr-ale flăcăului.

– A! Raul Zârna. Fost coleg de liceu. El e la păstrare. N-a intrat la Medicină, dar urmează postlicealul la 
sanitară și dă la anul ce vine. Vrea să devină gazetar pe probleme de știință. Sper să reușească, că ambâțu-i 
mare.

– O-a-u! (silabisi în ton teribilist) cu dublu w, se corectă David. Una mai… exotică n-ai găsit? De limbă 
vorbesc, desigur.

– În loc să te holbezi la picioarele mele, David Vezina, ai putea să-mi spun cu ce te ocupi?

Vor lua, desigur, un taxi.

„Astă o fi dragostea?”

Roși și nu-i veni să creadă că rostise aceste vorbe.

„Aș putea și una și alta. Și Napoleon făcea trei lucruri de-odată. Și, zău, nu văd nici un motiv să visez ceva mai 
sus de tivul fustei”. Își ridică ochii când simți că roșește și spuse:

– Și tu? se interesă David.

Și întinse o mână caldă spre David, care se grăbi să i-o împacheteze în căușul palmelor lui. Apoi izbucniră în 
râs. Numai degetele încleștate au devenit mai jucăușe, se împleteau și se despleteau ca apele ce-și caută 
mereu îngemănarea.

Și după o pauză ce se dori semnificativă:

Semnul mirării i se întipări pe față, fără să scoată însă nici un cuvânt care să trădeze că știe totuși despre cine 
e vorba.

– Pentru început ar fi bine să ne așezăm. Și să facem prezentările.
David răsuflă ușurat. Era servit pe tavă. Nu trecu de prima bancă și o pofti cu gesturi largi, aristocrate, pe Zia 

să ia loc.

– Eu ce?

– Ce oficial!

– Dea. Dar prietenii îmi spun Zia.

– Și celălalt pui de dac?

Apoi, încercând să imite inflexiunile glasului lui David:
– Sângurean.

– Scuze. Sunt student în anul II la Poli. Dar vreau să trec la Conservator. Pian. Cât despre picioare… să știi că 
sunt superbe.

Zia își ascunse zâmbetul de satisfacție. Știa și ea ce și cum, nu odată, se urcase pe taburet doar să-și admire 
gambele. Dar asta nu înseamnă că trebuia să-i dea nas lui David.

– David. Fiul lui Vezina, întinse el mâna.

Erau întorși pe jumătate unul spre celălalt, așa că David aruncă o primire spre ceea ce-l impresionase pe 
Tuhutum. „Grozave! Și lungi, de nu se mai termină!”

– Colegul cu care împărţeai clipele înălțătoare de ţucsuială la Pelișorul…, tărăgănă cuvintele Zina.

– Unde prestezi?
– Ai un vocabular… Dar nu sunt locatara vreunui bordel. Dacă te-aș cunoaște, dacă… ne-am cunoaște mai 

bine, aș zice că vrei să mă jignești. În fine. Sunt în clasa a XII-a, dau Bacul și merg la Filo. Litere, cum îi spune 
acum. Chineză, la București. Master în Zhung Zi și doctorat în Beijing..

– M-am gândit la arabă. Dar lor le-a trecut vremea. Mai e puțin și petrolul se termină și atunci se vor întoarce în 
deșerturile lor. Scapă Europa de…

Apoi totul s-a înlănțuit în propoziţii simple, necăutate, firești. Tot mai firești. Au renunțat la neologisme, au râs, 
s-au întristat și le-a părut sincer rău când au constatat că trebuie să plece. David spre căminul lui din „Hașdeu”, 
unde împărțea camera cu trei politehniști, iar Zia spre casa ei din „Andrei Mureșeanu”, cartier de lux, cu boieri 
de azi și de ieri.

Soarele apunea pe după casele și curțile înecate în verdele primăvăratec și doar gândul că i-a făcut plăcere 
întâlnirea de la Pelișorul o făcu să țopăie, ca în jocul copilăriei numit „coțcă”, spre casă. O seamă de lecturi 
năvăliră în mintea ei înfierbântată și se trezi că strânge în brațe o pernă ornamentală, cusută de mama ei, când 
era de-o șchioapă și de care nu se despărțea în timpul somnului.

Nega însă vehement, susținând în gând că ea nu se va îndrăgosti niciodată. Asta pentru că dragostea e 
scurtă și aduce numai necazuri.
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Simon de Bissenos, Istorii (insolite)

Mircea POPA

Simon de Bissenos e unul din acei creatori pentru care fantezia şi visul se amestecă într-un plan oniric, situat 
la întretăierea dintre reverie şi parabolă. Producţia sa epică, este deocamdată, modestă, stând sub semnul 
ludicului şi livrescului, într-o osmoză care vizează decrepitudinea şi stadiul civilizator crepuscular al 
mecanismului artificial al lumii contemporane. Despre autor n-am auzit nimic până la ora de faţă, lăsându-ne 
să-l cunoaştem doar în câteva date sumare adăugate cu parcimonie pe verso-ul volumului de faţă. Aflam de 
acolo că numele său adevărat este Marius Horaţiu Simon, că s-ar fi născut la Tg. Mureş, că a absolvit secţia de 
Franceză a Facultăţii de Litere din Cluj-Napoca, funcţionând o vreme ca profesor la Liceul „G.Bariţiu”, după 
care s-a mutat undeva în străinătate. Fără să-şi ia în serios vocaţia literară, autorul nostru şi-a luat ca 
pseudonim literar acest nume insolit, de Simon de Bissenos, care ar vrea să însemne Simon Pecenegul (sau 
Besenul), revendicându-se dintr-o veche populaţie veche migratoare care a trăit o vreme pe teritoriul ţării 
noastre, după cum a găsit consemnat în cronicile vremii, unde apare denumirea de „Silva Blacorum et 
Bissenorum”. Sub această autointitulare parodică, tânărul nostru scriitor a debutat de curând cu o carte 
bilingvă, intitulată Istorii în versiunea românească, şi Istorii insolite, în versiunea franceză, apărută la Napoca 
Star, în 2019). Materia literară conţinută e încă firavă (41 de pagini în total, cât o plachetă de poezii), dar nu 
lipsită de calităţi literare. Lipsa de întindere a textului, într-o lume bazată pe inflaţie şi supraproducţie, ar putea fi 
un semn de respect pentru calitatea scrisului, sau poate traduce o oarecare secetă a inspiraţiei, un autocontrol 
sever şi riguros. Oricum ar fi, produsul său literar stă la interferenţa dintre realitate şi ficţiune, dintr-o 
programată ignorare a scriiturii realiste şi un plonjon sistematic în oniric şi livresc. Modelul e unul avangardist, 
postromantic, de extracţie onirică şi poematică, îmbinare perfectă între artificios şi calofil. Volumaşul se pare că 
a fost conceput mai mult la insistenţele prietenilor, ca o formă de carte de vizită pentru un viitor om al scrisului. 
Organizat sub forma a trei povestiri, cu o narativitate restrânsă şi cu personaje minime, mai degrabă fictive, 
trăind în iluzoriu şi stranietate, scriitorul e un perfect pictor de atmosferă, mizând pe sugestibilitatea cuvântului 
ambiguu, în stare să interfereze zonele de investigaţie şi să le plaseze într-o zonă a unei simbolistici căutate. 
Sunt preferate locurile cu valoare de sugestie apăsată, în care reuşeşte să creioneze un univers domestic 
autonom, suficient sieşi, în care stranietatea locului comunică un sentiment continuu de insecuritate, 
ameninţare, teamă. Chiar titlurile scurtelor crochiuri par să fie mai degrabă o replică parodică la genurile poliţist 
şi fantastic, după cum cititorul se poate convinge, retrăind sugestiile sintagmatice ale lor, cum ar fi Crimă 
nevinovată, Cimitirul şi lada de gunoi. Capcana sau visul, finalizate cu un fel de mărturisire de credinţă intitulată 
Terminus, amplificând senzaţia de neverosimil şi calofil. Miza scriitorului e pictura de atmosferă, în tonuri 
surealiste şi halucinante, lui reuşindu-i să recompună tablouri şi personaje enigmatice (fata desculţă, 
florăreasa, dansatoarea de bar, omul statuie), care se mişcă după ritualuri specifice. Predomină locurile 
închise, transmiţătoare de sentimente apăsătoare şi de singurătate cum ar fi casele vechi, baia, podul, 
cimitirul, barul, cafeneaua, parcul etc., unde instinctul destructiv şi cel de insecuritate se amplifică, personajele 
devenind mai degrabă simple semne ale unor existenţe bovarice, I de o extravaganţă studiată. Nu lipseşte 
obsesia erotică, aluzia socială la regimurile totalitare, la agresivitatea furnicilor şi păianjenilor, la sentimentul de 
sfârşit existenţial, ce accentuează inutilitatea, haosul, tranzientul. Bun pictor de atmosferă, el practică o 
scriitură redusă ca întindere, preferând scrierea minimalistă, metaforismului subversiv, poza extravagantă, 
bavardajul liric. Cele trei scurte istorii sunt scrise cu nerv şi cu o tăietură stilistică de optician, denotă o bună 
familiarizare a autorului cu ştiinţa construcţiei imaginativ-spectaculare, şi cu imaginismul suveran. Punerea în 
scenă a conflictului se face cu dezinvoltură şi cu o savuroasă căutare de inedit, reînviind misterul unor tehnici 
insolite, printr-o scriitură căutat ostentativă şi poematică. E o proză care adânceşte clivajul cu realitatea, 
transmiţând ceva din parfumul revolut al începutului de secol, o proză care se reţine şi îşi consolidează 
obsesiile.



Alnardur Indridason Ce que savait la nuit

La complainte des couchants 
violets

Je m'y prépare moi aussi.

Hélas! Les temps ont changé. Une saloperie de 
maladie ronge mon corps. Les médocs apaisent mes 
douleurs. Mais, ce ne sont que des palliatives. La 
maladie s'en prend à mes muscles, à mes os et, un 
jour, je ne pourrai ni bouger, ni parler, ni quitter mon lit. 
Les médecins, en regardant les résultats des 
analyses et des radios, me donnent quelques mois, 
tout au plus un an, jusqu'à ce que la catastrophe 

Et qui va suivre?

Ioan Moldovan, Le fossoyeur

Les costumes, je les ai jetés à la poubelle afin que 
les SDF les prennent et se fassent un peu de pognon 
en les vendant au marché aux puces. On n'en a 
gardé qu'un pour mon enterrement. Pour emmerder 
les autres on en a choisi un blanc! Au fond, 
j'épouserai La Faucheuse. On a commis une erreur, il 
n'y aura pas de cravate pour la cérémonie! D'ailleurs, 
elle serait complètement inutile pour un macchabé.

Ne te dépêche pas! Je n'ai plus l'âge de courir avec 
toi. Les jours sont loin où nous courions ensemble au 
bord de la rivière. Je lançais un bois ou une balle dans 
l'eau et toi, tu plongeais dans les flots pour me 
l'apporter. Et le jeu pouvait durer une ou deux heures! 
Je me rappelle aussi nos voyages en train ou en 
voiture. On s'arrêtait dans de petites gares et, à l'orée 
d'une forêt, je te laissais vivre ton aventure dans les 
bois. Moi, je fumais ou je sirotais ma bière. Puis, je 
sifflais pour t'appeler et on cassait la croûte 
ensemble.

La nuit et les peurs qu'elle abrite, l'envahissaient. 
Ainsi que les histoires tapies dans les ténèbres.

Les enterrements me débordent-mère- père-frère- 
cousins- oncles.

Voilà. Aujourd'hui, nous avons fini de brûler ma 
collection de cravates et de chemises. Quelle stupide 
histoire – en acheter tous les mois pour être habillé à 
la page, pour les clients de la banque!

Un jour, toi aussi, tu t'apercevras que la force vient 
à manquer aux vieux bonshommes, mais je ne suis ni 
hypocondriaque, ni sénile. Je ne suis pas obsédé par 
la mort non plus, mais je me trouve à l'âge où je dois 
accepter que mon temps tire sur sa fin.

Stieg Larsson, MILLÉNIUM 1 – Les hommes qui 
n'aimaient pas les femmes.

Les derniers temps, et ça commence à se répéter

Costumele, le-am aruncat la lada de gunoi să le 
găsească omenii străzii și să facă ce vor cu ele, să le 
poarte sau să le vândă la talcioc. N-am păstrat decât 
unul pentru înmormântare.Ca să le fac în ciudă, am 
ales unul alb. La urma urmei, o să fiu mirele Doamnei 
cu Coasa. Am făcut și o greșeală: am uitat să păstrez 
o cravată! De altfel, la ce ar mai folosi o cravată unui 
cadavru?

În ultima vreme – și mereu e ultima vreme-

Să vedem cine urmează.

Noaptea și fricile ei ascunse, o invadau. La fel, și 
istoriile pitite în întuneric.

mă ocup cu îngroparea: mamă-tată-frate-veri-
unchi

Arnaldur Indridason, Ce știa noaptea

Murmurul blând al 
apusurilor violete

Mă pregătesc și eu.

Ioan Moldovan, Gropar*

Gata. Azi am terminat de aprins colecția mea de 
cravate și cămăși. Ce poveste stupidă– să-ți cumperi 
câte una în fiecare lună pentru că așa voia patronul, 
să fim cu toții eleganți, ca să facem impresie bună 
clienților.!

Într-o zi, și tu o să observi că cei bătrâni își pierd 
încet, încet din forțe. Eu nu sunt nici hipocondru, 

nici senil. Nu sunt nici obsedat de moarte, dar am 
ajuns la vârsta la care trebuie să accept că timpul 

meu se apropie de sfârșit.
Stieg Larsson – MILLENIUM – Bărbații care nu 

iubeau femeile.

Din păcate, vremurile acelea s-au dus. O boală 
stupidă și nemiloasă îmi roade încet trupul. 
Medicamentele îmi mai alină durerile. Viclene, 
acestea uneori dispar, mă fac să cred că am scăpat, 
dar, la sfârșit, revin mai dureroase. Îmi rod cu răbdare 
oasele, mușchii și, într-o zi, nu mă voi putea scula din 
pat, mișca, vorbi. Văzându-mi analizele și 
radiografiile, doctorii îmi mai dau câteva luni, poate 
un an, până ce catastrofa va sosi. Voi deveni un mort 

Nu te grăbi. Nu mai sunt la vârsta când pot să mă țin 
după tine. Zilele în care puteam s-o luăm la goană pe 
malul râului s-au dus. Îmi aduc aminte de timpul când 
îți aruncam un băț sau o minge în apă și tu săreai și mi 
le aduceai înapoi. Jocul nostru putea să dureze o oră, 
două. Îmi amintesc de asemenea de drumurile 
noastre cu trenul. Coboram în stații, mici gări uitate 
de timp și de lume. La marginea unei păduri, te lăsam 
să-ți trăiești micile tale aventuri. Eu mă așezam pe 
iarbă, și-mi sorbeam pe îndelete doza de bere. Pe 
urmă, te fluieram și te chemam să mâncăm ceva 
împreună.
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arrive. Je serai un mort vivant dans un lit d'hôpital. 
Une poupée désarticulée qui regardera les autres et, 
peut-être, entendra leurs remarques- sal vieux qui 
ferait mieux de clamser. Et toi, que feras-tu? Qui te 
soignera? Personne, je crois.

Le jardin, on s'en fiche. De toute façon, les 
mauvaises herbes vont envahir sans pitié les 
parterres de roses et de glaïeuls qui vont souffrir en 
silence, avant de se reconnaître vaincus. Les 
mirabelles et les pommes vont pourrir par terre. La 
neige et le gel finiront le désastre. Tout tombera en 
friche.

Parfois, je t'ai vu les yeux rivés sur le ciel de la nuit. 
Tu paraissais fasciné par la poussière d'étoiles qui 
semblaient nous regarder lointaines et brillantes. Je 
t'avoue que je suis nul en astronomie, mais je crois 
que Dieu s'est trompé en offrant la vie à notre 
planète. Peut-être, sommes-nous seules. J'espère 
que non. On dit qu'il y aurait des milliers de planètes 
où la vie serait possible. Mais notre destin est de ne 
pas rencontrer les gens de l'espace.

Il faudrait, pourtant, penser aux objets qui resteront 
dans la maison après nos départs. On partira 
ensemble, je te le promets. A coup sûr, les meubles, 
pour quelque temps, resteront seuls à se couvrir de 
poussière et de toiles d'araignée. Seulement, les 
livres nous poseront des problèmes. Les laisser dans 
un monde numérisé m'effraie. Ils les vendront, peut-
être, pour se faire un peu d'argent. Alors, bien que 
cela me fasse très mal, on va les brûler. Des larmes 
aux yeux, j'écouterai la souffrance des mots, des 
idées, des espoirs, des souvenirs heureux ou des 
cauchemars. Tout partira en fumée et les pages se 
dissiperont dans le vent des jours ou des nuits. 
J'épargnerai, peut-être, la Bible, celle qui ne 
demande pas à être lue, mais à être acceptée comme 
vérité suprême.

Je ne sais pas si tu me comprends, mais tes yeux 
me disent de ne plus penser à la fin, de profiter 
encore de cette putain de vie. Bien. Je te promets de 
faire tout pour que nous nous promenions encore les 
matins, même brumeux ou froids, ou les soirs, sous le 
ciel étoilé.

Dans la maison, la vieille pendule va mesurer, 
encore quelque temps, les heures des jours et des 
nuits et, à un moment donné, elle aussi va se taire. Il 
n'y aura plus qu'un silence sépulcral.

Allez, ne sois pas triste! On va faire encore 
quelques pas. On n'est pas loin du cimetière. 
Regarde! J'aime bien les peupliers qui gardent, 
pareils à des sentinelles, le repos de tous ceux qui y 
ont trouvé la fin du voyage. Asseyons-nous. Bientôt, 
la lumière va décliner lentement. Le soleil parait 
fatigué ou ennuyé. Des insectes se pressent parmi 
les fleurs et les croix des tombes. Des corbeaux 
reviennent à leurs nids. Leurs croassements 
appellent la nuit. Un soupçon de lune se glisse sur le 
ciel. Le bleu du jour laissera la place à une heure 

De grădină, puțin îmi pasă. Or ice aș face, 
buruienile o vor invada. Trandafirii, gladiolele vor 
suferi și, la sfârșit, vor muri în tăcere. Corcodușele și 
merele vor putrezi sub zăpada și gheața iernilor.

În casă, pendula moștenită de la bunici. va mai bate 
orele zilelor și nopților, iar la un moment dat va amuți 
și ea pentru totdeauna. Atunci, o mare de liniște va 
invada totul. O casă mormânt.

Uită-te la mormântul de lângă noi. Mama l-a 
amenajat ca să ne aibă pe toți împreună și să ne 
vegheze. Ea a ales cei doi salcâmi care să ne umple 
de parfum zilele de primăvară și să ne ferească de 

viu într-un pat de spital. O păpușă stricată care îi va 
privi pe cei din jur și le va auzi cuvintele nemiloase: 
bătrân nenorocit care să încăpățânează să trăiască, 
să-i încurce pe cei vii din familie! Și tu ce-o să faci? 
Cine o să aibă grijă de tine? Cu siguranță nimeni.

Habar n-am dacă înțelegi ce spun, dar privirea ta 
îmi spune să nu mă mai gândesc la sfârșit, să 
profităm încă de viața asta nenorocită. Îți promit să 
fac tot ce pot ca în diminețile cețoase sau reci, în 
serile cu cer înstelat să ne mai putem plimba.

Uneori, te-am văzut cu privirea pierdută pe cerul 
plin de stele. Cred că erai fascinat de puzderia de 
luminițe care par a ne privi reci și indiferente. Îți 
mărturisesc că nu mă pricep la astronomie, dar, 
uneori, cred că Dumnezeu s-a înșelat dăruind viața 
planetei noastre. Mai mult, după Biblie, s-ar putea să 
fim singuri în univers. Mi-ar plăcea să cred că nu, cu 
atât mai mult cu cât astronomii zic că ar exista mii de 
planete unde viața ar putea exista. Dar, se pare că 
destinul nostru e să nu putem întâlni alte forme de 
viață și să rătăcim singuri pentru totdeauna.

Nu fi trist! Hai să facem câțiva pași până spre cimitir. 
Nu suntem departe. Privește. Îmi plac plopii care par 
a fi niște santinele ce păzesc liniștea celor care și-au 
sfârșit călătoria aici. Să ne așezăm puțin pe bancă. În 
curând, ziua se va stinge. Pe cer, soarele pare obosit 
sau, poate, plictisit. Insectele se furișează grăbite 
printre frunzele moarte și crucile mormintelor. 
Croncănitul corbilor și ciorilor care se întorc la cuiburi, 
zgârie liniștea din jur. Un început de noapte alunecă 
pe cer. Orele albastre ale zilei se colorează în violet, 
ora în care noaptea încă nu îndrăznește să coboare.

Hai mai bine să ne gândim la lucrurile care vor 
rămâne după plecarea noastră. O să plecăm 
împreună, îți promit. Cu siguranță, pentru un timp, 
mobila va rămâne singură și se va acoperi cu un strat 
gros de praf și de pânze de păianjen. Cu cărțile din 
bibliotecă o să fie ceva probleme. Destinul lor într-o 
lume digitalizată mă cam sperie. Poate le vor vinde la 
un preț de nimic. Atunci știi ce, o să le dăm și lor foc. 
Asta mă va durea, Cu lacrimi în ochi, vom asculta 
suferința cuvintelor, ideilor, speranțelor, amintirilor 
blânde sau a coșmarurilor. Toate se vor risipi în 
brațele largi și primitoare ale vântului. Vom cruța, 
poate, Biblia căci ea nu e o simplă carte, ci cuvântul 
lui Dumnezeu.



violette, une nuit hésitante qui n'a pas encore le 
courage de descendre sur les tombes.

Asseyons-nous! En aménageant cette tombe, 
maman a pensé à nous protéger. Les deux acacias 
embaument l'air, au printemps, mais aussi ils nous 
offrent généreusement l'ombre, tant rêvé les jours 
d'été. Il y a aussi le banc pour se reposer et pour 
penser à notre dernier voyage. Elle a gravé dans le 
marbre les noms des grands parents, mais aussi le 
nom de mon père dont le corps n'avait jamais été 
trouvé, disparu dans les plaines et les neiges de la 
Russie. Il ne manque que mon nom. Je ne me presse 
pas.

Regarde. D'ici, on voit toute la vallée et la tour de la 
vieille église, maintenant en ruine. C'était là que, 
pendant les vacances, on jouait parmi les tombes de 
l'ancien cimetière. A cette époque-là, la vallée 
regorgeait encore des témoins de son histoire 
mouvementée: fosses communes d'où les pluies 
faisaient sortir des fragments d'ossements humains, 
des casques avec des têtes des soldats sans noms, 
des armes rouillées et même des obus qui pourraient 
nous tuer. Les autorités essayaient d'interdire 
l'accès, mais, tu sais, arrêter des enfants curieux et 
désobéissants… Il y en avait aussi parmi nous qui s'y 
aventuraient la nuit, mais moi je craignais trop 
l'obscurité.

Cette vallée qui ouvre les voies vers l'Ukraine et la 
plaine de la Russie a connu bien des avatars au cours 
de sa longue histoire. A y penser, je crois que tout 
aurait pu commencer; lorsque ceux qui chassaient se 
disputaient la vallée avec ceux qui cultivaient la terre. 
Apres, les luttes sont devenues de plus en plus 
sanglantes entre des gens qui descendaient et ceux 
qui remontaient la vallée. La haine récoltait les 
cadavres sans se soucier de leur enterrement. Des 
fosses communes que les pluies et les charognards 
déterraient lors des belles saisons.

Les Romains et leur empire, les rois de l'Hongrie et 
plus tard, les Habsbourg ont tenté d'y apporter la 
paix. En vain. La Grande Peste a nettoyé la vallée, 
mais les survivants ont continué à se massacrer. 
L'Eglise allait y mettre de l'huile sur le feu. La Croix et 
le Coq se sont affrontés, plus de 100 ans, dans des 
guerres sanglantes au nom de Dieu. Le Croissant et 
l'Etoile de David s'y sont mêlés aussi, mais sans 
grand succès. Un jour tout s'est arrêté et dans 
chaque commune et bourgade, des Croix et des 
Coqs ont trouvé des tours et des églises. Cependant, 
les rancunes et les haines n'ont pas cessées. Ce sont 
Hitler et Mussolini qui ont trouvé une solution 
inattendue: partager la vallée. Une frontière y avait 
été tracée en divisant des villages, des propriétés, 
des cimetières et même des jardins. Le partage a 
créé des drames: des vivants et des morts d'une 
même famille séparés, mais aussi a permis le 
pullulement des trafiquants et de espions de toute 
sorte. C'était le temps de la guerre. Il y a eu aussi des 
situations presque comiques. Les troupeaux de 
moutons, de chèvres ou de vaches avaient des 

soare în zilele toride de vară. Banca din față e pentru 
odihnă dar și pentru a ne gândi la ea sau la propriul 
nostru sfârșit. A scris pe piatra de mormânt numele 
bunicilor , al ei, dar și al tatei. E doar un nume, căci el 
a pierit undeva prin stepa calmucă sau la Stalingrad. 
Zace într-o groapă comună sau a fost devorat de 
sălbăticiunile flămânde. Lipsește doar numele meu. 
Nu m-am grăbit să-l scriu.

Privește. Dacă te uiți cu atenție, de aici poți vedea 
toată valea și turnul , acum în ruine, al vechii biserici. 
Acolo, în vacanțe, ne jucam printre mormintele din 
cimitir. În epoca aceea, valea era plină de urmele 
istoriei ei agitate: gropi comune din care ploile 
scoteau la iveală schelete umane, căști cu capete de 
soldați învinși sau victorioși, arme ruginite sau chiar 
obuze pierdute și neexplodate, care ne-ar fi putut 
omorî. Autoritățile încercau să ne oprească, dar 
pentru niște copii curioși și neascultători erau vorbe 
goale. Unii mai curajoși se aventurau acolo și 
noaptea. Eu nu aveam curajul să mă duc cu ei. 
Întunericul mă înfricoșa.

Valea asta care deschide drumurile spre Ucraina și 
câmpiile Rusiei a trecut prin avatarurile unei istorii 
tragice. S-ar putea ca totul să fi început când cei care 
vânau s-au confruntat cu cei care cultivau pământul. 
Apoi, luptele au devenit mai sângeroase între cei 
care coborau în vale și cei care încercau să urce prin 
vale. Ura își recolta cadavrele fără să-i mai pese de 
îngropăciune. Gropi comune pe care ploile și 
sălbăticiunile le răscoleau cu plăcere. Romanii și 
pacea lor, regii Ungariei, apoi, mai târziu, Habsburgii, 
au încercat să aducă liniștea în vale. Vânare de vânt. 
Ciuma a curățat locul, dar supraviețuitorii au 
continuat să se războiască. Și Biserica a pus paie pe 
foc. Crucea și Cocoșul s-au înfruntat în bătălii 
sângeroase. Semiluna și Steaua lui David și-au vârât 
și ele coada în conflict. Fără prea mari succese. Într-o 
zi, totul s-a terminat. Crucile și Cocoșii au găsit un 
turn și o biserica în satele și târgurile din vale. Au 
rămas ura și neîncrederea. Hitler și Mussolini au găsit 
o soluție neașteptată : împărțirea văii. S-a trasat deci 
o frontieră care a împărțit în două sate, proprietăți, 
chiar grădini și cimitire. Partajul a creat și adevărate 
drame; vii și morții dintr-o familie separați, Totuși, tot 
partajul a permis și înmulțirea traficanților și spionilor. 
Era o vreme de război și acest lucru era explicabil. Au 
apărut și multe situații hilare, chiar comice. Turmele 
de oi și capre, ciurdele de vaci aveau probleme când 
pășteau pe pășunile de dincolo de frontieră, Așa au 
apărut turme cu permis roșu sau verde. Cu păsările 
de curte– găini, rațe, gâște– și cu porcii au existat 
probleme numeroase, Aceștia nu țineau cont de 
graniță. Atunci, grănicerii mai împușcau din 
animalele și păsările neascultătoare și-și făceau așa 
rost de carne în timpuri de moarte și foamete, 
Vrăbiile, pițigoii și celelalte cântătoare nu interesau 
pe nimeni. Viața porumbeilor era mai grea, la fel ca 
cea a iepurilor căci se întâmpla să fie împușcați, Cum 
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În curând luna o să scape de norul ca un cap de 
dragon care parcă ar încerca să o înghită, În jurui ei, 
soarele pare a înota într-o mare roșiatică, Auzi? Nici 
un zgomot, Noaptea se furișează învăluită într-o 
ceață violetă,

Sfârșitul războiului ar fi trebuit să pună capăt 
frontierei, dar ambiția lui Stalin și a tancurilor sale, 
care voiau să ofere un viitor luminos clasei 
muncitoare, în loc s-o desființeze au modernizat-o: 
garduri de sârmă ghimpată, turnuri de veghe, 
reflectoare puternice și, mai ales, soldați înarmați 
până-n dinți. Animalele și oamenii erau împușcați și 
lăsați să putrezească în gardul de sârmă ghimpată. 
Trezirea din visul viitorului luminos a pus capăt și 
frontierei, Totul spre bucuria urzicilor și altor buruieni 
care au invadat-o. Totuși, n-a dispărut fără urme, 
Sârmele ghimpate se mai ascundeau în ierburile 
înalte și, asemeni unor șerpi veninoși, îi răneau pe cei 
care se rătăceau printre ele,

Întorc capul. În spatele meu, o bătrână îmi aruncă 
niște priviri pline de mânie. Fața ei îmi pare 
cunoscută. E leit Lina, o bătrână pe care am întâlnit-o 
cândva, cu mulți ani în urmă. Este totuși imposibil.

– Cine sunteți?
– De ce? Are vreo importanță?

– Ați cunoscut-o pe Lina? Asta nu e un lucru bun 
pentru dumneavoastră. Eu sunt fiica sau nepoata ei. 
Ca și ea, sunt paznicul acestui cimitir. Cu siguranță 
erați unul dintre tinerii care, în zilele de vară vă 
împreunați fără rușine printre morminte, de parcă 
erați pisici sau câini în călduri. N-aveați pic de rușine 
și ea vă alunga aruncând pietre după voi să vă 
gonească.

– E adevărat. îmi amintesc. M-a gonit de mai multe 
ori. O dată, era cât pe aci să mă nimerească cu o 
piatră.

– Meritați, nerușinaților! Și fata? Ce s-a întâmplat 
cu ea? Ai părăsit-o și ai și uitat-o, nu-i așa? A fost o 
banală aventură de-o vară.

– Ce faceți aici? Orele de vizită s-au terminat, 
Grăbiți-vă să ieșiți. Printre morminte, noaptea e plină 
de pericole.

– Eram atât de tineri!
– E adevărat, dar asta nu vă dădea dreptul să vă 

comportați ca un adevărat netrebnic. Ați fost poate 
primul bărbat din viața ei. Poate a așteptat un semn, o 
scrisoare după despărțire. Și dacă a rămas gravidă 
după jocurile voastre prin cimitir? Nu ziceți nimic. 
Cred că ați uitat-o. Sper să fi făcut și ea la fel.

Cred că te-am cam plictisit cu poveștile mele. Ar 
trebui să o luăm către casă, E greu să te scoli la o 
anumită vârstă, Picioarele. cred că și ale tale. nu ne 
mai ascultă, Nu trebuie să le băgăm în seamă și să nu 
ne mai sculăm, Hai să plecăm,

nimeni nu mânca ciori sau corbi, aceștia s-au înmulțit 
și au devenit o sursă de discordie din cauza 
murdăriei, Păsările se căcau transfrontalier,

– Îmi amintiți de Lina, o bătrână care trebuie să fi 
murit de mult.

La lune va bientôt sortir de ce nuage à tète de 
dragon qui essaie de la cacher. Le soleil se noie dans 
une mer rougeâtre. Tu entends? Aucun bruit. C'est le 
silence de la nuit qui nait dans un brouillard violet.

« Qu'est-ce que vous faites ici? L'heure des visites 
a passé. Dépêchez-vous! La nuit parmi les tombes 
est pleine de dangers. »

Je tourne la tête. Une vieille me regarde avec des 
yeux pleins de colère. Ce visage me rappelle 
quelqu'un. C'est Lina, une vieille femme que j'ai 
rencontrée il y a bien des années. C'est quand 
même, impossible!

« Qui êtes-vous? »
« Pourquoi? Cela n'a pas d'importance. »
« Vous me rappellez une vieille femme, Lina qui doit 

être morte depuis belle lurette. »
« Vous avez connu Lina! Cela n'est pas une bonne 

chose pour vous. Moi, je suis, peut-être la fille ou la 
nièce de Lina. Comme elle, je suis la gardienne de ce 
cimetière. Vous étiez l'un de ces jeunes hommes qui 
venaient avec une petite amie baiser parmi les 
tombes, dans les chaudes journées de l'été. Vous 
n'aviez pas honte et elle vous chassait en jetant des 
pierres. »

« C'est vrai. Je m'en souviens. Elle a même failli me 
toucher avec une de ses pierres. »

La fin de la guerre aurait pu mettre fin à la frontière, 
mais l'ambition et les chars de Staline qui voulaient 
offrir un avenir radieux aux prolétaires, bâtiront une 
nouvelle frontière: des barbelés électrifiés, des 
miradors d'où les soldats et les fusils véillaient. Des 
gens et des animaux étaient tués et laissés nourrir les 
corbeaux ou d'autres charognards. La chute du rêve 
de Staline et de ses disciples a enterré la frontière. 
Les buissons et les orties ont envahi les terres. Mais, 
par endroit, des fils de barbelés continuaient à se 
cacher dans les herbes, pareils à des serpents prêts 
à blesser ceux qui s'y égaraient.

Je t'ai, peut-être, ennuyé avec l'histoire de ces 
lieux. On devait se décider de rentrer. C'est dur de se 
lever à un certain âge. Mes jambes, je crois que les 
tiens aussi, se révoltent. Il ne faut pas leur donner 
raison et s'éterniser ici. Alors, viens..

problèmes pour aller pâtre derrière la nouvelle 
frontière. Alors, il y avait des troupeaux rouges et des 
troupeaux verts. Les cochons étaient impossible à 
maîtriser. Pour les volailles, poules, canards ou oies 
c'était encore plus difficile. Les gardes frontiers 
n'hésitaient pas à tirer et à renoncer à une source de 
viande dans ces temps difficiles et tous ces animaux 
insoumis disparaissaient sans laisser des traces. 
Plus libres étaient les oiseaux. Les moineaux, les 
pinçons, les grives ou les merles n'intéressaient 
personne. Seules les pigeons risquaient leur vie, 
mais c'était plutôt rare que l'on tirait dessus. En 
revanche, les lièvres étaient plus malheureux, ils 
fnissaient dans les braises. Quant aux corbeaux et 
aux corneilles, comme on ne pouvait pas les manger, 
ils ont créé un autre problème: les fientes! Les 
oiseaux chiaient par-dessus la frontière et les gens 
s'accusaient réciproquement.

« Et la fille? Vous l'avez quittée et oubliée, n'est-ce 
pas? Une banale histoire de vacances. »

« On était si jeune! »



– Poate, chiar bătrâna Lina. Cine știe! Dacă vreți să 
aflați, eu sunt paznicul morților fără mormânt, a celor 
care se îngrămădesc claie peste grămadă în gropile 
comune, a morților abandonați și uitați și care n-au pe 
nimeni să le pună o floare și cimitirul acesta nu mai 
încape de ei!

– Lăsați-mă în pace. Începeți să mă călcați pe nervi. 
Cine sunteți să mă judecați?

– Și ce vreți de la mine?
– Nu mare lucru. Vreau ca tu și prietenul tău să 

dispăreți cât mai repede. În curând, e aici noaptea și 
riscați să nu mai găsiți ieșirea. Noaptea nu e timpul 
plimbărilor. Ea e plină de pericole. Se aud pași de 
animale care se furișează, bătăi de aripi ale unor 
păsări nevăzute, cântecul cucuvelelor și bufnițelor cu 
ochi de foc, pisici sălbăticite care se miaună în 
întunericul de smoală din jur, lătratul câinilor 
vagabonzi și, poate, turbați, plânsul celor care 
sfârșesc în dinții animalelor de pradă. În plus, s-ar 
putea să dați peste bărbați și femei care nu mai au 
nimic omenesc în ei, soldați învinși sau învingători 
fără un mormânt, abandonați sau dați dispăruți și 
care în jurul focului caută puțină căldură. Cu 
siguranță, nu v-ar plăcea să auziț i  l i tania 
decapitaților, a celor trași în țeapă, a celor arși pe rug 
sau a spânzuraților-bărbați, femei, copii, bătrâni, 
vinovați sau nevinovați, care repetă la nesfârșit: 
"Fraților care după noi veți trăi/ Nu ne alungați din 
inimile voastre/ Rugați-vă la Dumnezeu ca pe toți să 
ne ierte!"* În unele nopți, se deschid morminte care 
așteaptă să-i înghită pe cei rătăciți. Feriți-vă și de 
sârmele gimpate! Din capcana lor n-aveți nici o 
scăpare.

Totuși, în jur, inserarea n-are nimic din grozăviile de 
care vorbea bătrâna. Printre ierburi, grierii țârâie în 
aerul catifelat și violet al apusului. Luna n-a îndrăznit 
încă să apară. Pe cer, câteva luminițe plăpânde:. În 
curând, soarele nu va mai fi decât o dungă sângerie. 
Noaptea pare că va fi senină. Bătrâna are dreptate, 
nu mai putem zăbovi în cimitir. N-o mai văd. Unde o fi 
dispărut? Ceva s-a mișcat în coroana copacilor, O fi 
fost o pasăre de pradă gata să pornească la 
vânătoare.

* Ioan Moldovan, Viața fără lume, Junimea,2020
*François Villon; Balada spânzuraților (traducerea autorului)

Dispariția unui bătrân n-a ținut decât două, trei zile 
prima pagină a actualității din micul orășel. Apoi, 
cazul a trecut în rândul dosarelor clasate până când o 
bătrână, pe care mai toți o considerau puțin nebună și 
care își ducea veacul prin cimitir, a anunțat poliția să 
meargă la un mormânt deschis de un copac prăbușit.

„CEAȚA istorii de nicăieri / 

Ed. Napoca Star, 2022)
“DEUX HISTOIRES INSOLITES”, 

(fragmente din volumul  bilingv: 

II

Pourtant, la nuit qui descend lentement en 
caressant le ciel, n'a rien de celle dont parlait la 
vieille. Les grillons tissent leur toile de stridulations. 
Le nuage s'obstine et cache encore la face jaunâtre 
de la lune. Les étoiles s'allument petit a petit. Pas de 
pluie ou d'orage cette nuit. Le soleil agonise dans une 
mer violette. La vieille a raison: c'est le temps de 
rentrer. Mais où a-t-elle disparu? Quelque chose a 
bougé dans les couronnes des arbres d'alentour. 
Probablement, un oiseau de nuit qui se prépare à 
commencer sa chasse. Une lune pareille à un oeil de 
géant se faufile parmi le feuillages.

« Vous commencez à me casser les pieds. Allez-
vous-en! Qui êtes-vous pour me juger? »

« Peut-être, la vieille Lina. Sait-on jamais? Si vous 
voulez savoir, je suis la gardienne des morts sans 
sépultures, et qui s'entassent dans des fosses 
communes, des morts abandonnés et oubliés, des 
morts qui n'ont personne pour fleurir leurs tombes et 
ce cimetière en regorgent. »

« Et que me voulez-vous? »

La disparition d'un vieillard n'a fait que deux ou trois 
jours, la une de l'actualité de la petite ville Les flics ont 
classé le dossier parmi les affaires non résolues. 
Pourtant, un jour, une vieille que l'on croyait un peu 
folle et qui vivait parmi les tombes du cimetière, a 
appellé les flics pour leur dire d'aller chercher dans la 
tombe qu'un arbre déraciné avait ouverte.

*François Villon, La balade des pendus.

« Et bien, je veux que vous vous cassiez, le plus vite 
possible. La nuit va bientôt tomber et vous risquez de 
ne plus trouver la sortie. La nuit n'est pas le temps 
des promenades. Elle est pleine de dangers. Il y a les 
pas feutrés des animaux étranges, des battements 
d'ailes des oiseaux invisibles, des hululements des 
hiboux aux yeux de feu, des miaulements des chats 
sauvages, des aboiements des chiens, peut-être, 
enragés, des couinements des victimes des 
carnassiers. En plus, il y a aussi des hommes et des 
femmes qui ont perdu leur humanité, des spectres. 
Autour des feux blancs, des soldats des vaincus ou 
de vainqueurs, tous ceux qui ont été déclarés 
disparus se réunissent en silence pour chercher un 
peu de chaleur. A coup sûr, vous n'aimeriez pas 
entendre la plainte des décapités, des écartelés, des 
brûlés vifs sur les bûchers, des empalés, des 
pendus- hommes, femmes, enfants- coupables ou 
innocents qui répètent les vers apportés par le vent « 
Frères humains qui après nous vivez / N'ayez les 
cuers contre nous endurcis… Mais priez Dieu que 
tous nous veuille absoudre! * C'est l'heure aussi où 
certaines tombes s'ouvrent à la recherche de 
possibles victimes. Faites gaffe aux fils barbelés qui 
peuvent vous enfermer pour toujours!

« Oui, mais cela ne vous donnait pas le droit d'être 
un vrai salaud. Vous avez été, peut-être, le premier 
homme dans sa vie. Après votre départ, elle a 
attendu, peut-être, un signe, une lettre. Et si elle était 
tombée enceinte après vos jeux dans le cimetière? 
Vous ne dites rien. Vous l'avez tout simplement 
oubliée. Il est possible qu'elle ait fait la même chose. 
Qui sait? »
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De bună seamă, ca orice entitate statală, are şi o capitală. Nu este o localitate, pentru că ar fi prea banal. Ci 
un mic golfuleţ pe rîul Bistriţa, care este şi Parlament unde se iau decizii importante, şi agora unde se dezbat 
cele mai arzătoare probleme ale momentului, de către cei mai de vază locuitori: pescarii din zonă.

Din păcate, cartea este una tristă. Pentru că bucuria de a trăi, bucurie dată de normalitate şi de bunătatea 
firească a oamenilor este tulburată de evenimente pe care localnicii le înţeleg cu greu şi care ajung la ei prin 
intermediul unor veşti, de regulă tragice. Pandemia de coronavirus, cu cortegiul ei de nenorociri, tulbură atît de 
tare apele Bistriţei, încît aceasta nu mai aduce în golfuleţul unde se strîng pescarii decît poveşti negre, pe care 
Traian Socea le pescuieşte cu durere nedisimulată, tînjind, în acelaşi timp, după normalitatea pierdută.

Pentru că la Traian descoperi uimit o poveste, o desluşeşti cu o dificilă încîntare pentru că este scrisă în 
inconfundabila limbă de la Calu Iapa, după care îţi dai seama că, de fapt, ţi s-a istorisit o poveste pe care şi tu ai 
trăit-o. Nişte întîmplări în care nu se poate să nu fi fost, măcar o singură dată în viaţă, implicat.La prima apariţie 
editorială a autorului, prevesteam că, aşa cum Haimanale a fost făcută celebră în lume de Caragiale, ori Brăila 
de Panait Istrati, datorită cărţii lui Traian se va auzi şi de Calu Iapa în lume. Dar, sincer, nu m-a dus mintea atît 
de departe. Adică pînă la Vatican şi în SUA, locuri în care poveştile de la Calu Iapa au uimit şi încîntat, pe bună 
dreptate, cititorii.

Iar Bistriţa aduce pe apele ei poveşti incredibile, pe care pescarul Traian Socea le prinde pentru noi şi ni le 
redă, mai întîi uimindu-ne şi, mai apoi, făcându-ne să ne credem superficiali.

Dacă mergeţi în Regatul Calu Iapa, să aveţi asupra voastră o fotografie de paşaport. Pentru că fiecare dintre 
noi purtăm asupra noastră, fără să ne dăm seama, un paşaport de Calu Iapa.

Pentru ce aveţi nevoie de fotografie, vă las să descoperiţi în carte.

Regatul Natal – Calu Iapa, reamintiri 2
Sorin Ovidiu BĂLAN

Titlul acestui nou roman al lui Traian Socea poate fi înşelător pentru cel ce-l supune doar unei lecturi 
superficiale. Iar pentru cei care-l cunosc şi personal pe autor, pericolul de a fi induşi în eroare este şi mai mare. 
Pentru că Traian Socea este un artist, iar titlul „Regatul Natal – Calu Iapa”, desigur, nu poate fi decît o ficţiune. 
Numele unui tărîm al imaginaţiei, pe care zburdă un cal şi o iapă. Sau, şi mai şi, un cal şi o iapă în acelaşi timp.

Personal, cred că nu este deloc vorba despre o ficţiune. Regatul Calu Iapa există ca entitate statală. Are o 
suprafaţă bine determinată, cu hotare precise, îmbrăţişate de pîrîurile Calu şi Iapa, cu o istorie proprie, inclusiv 
întîmplarea cu iz hazliu de unde i se trage numele, dar mai ales cu o limbă proprie. Aţi mai auzit undeva cuvîntul 
„bunămeritare”? Sigur că nu. Trebuie să ascultaţi limba de la Calu Iapa, ca să-l aflaţi.

Dacă s-ar mai bate şi monedă, pe avers cu un cal, iar pe revers cu o iapă, chiar că nu i-ar mai lipsi nimic să fie 
un stat adevărat.

RALUCA PILAT · DREAMING THE DREAM



Audiență la Doamne-Doamne

– Păi, nu vedeți ce-au mai născocit ăștia. Guvidu` ăsta mai lipsea omenirii?!, insistă el, senioral.
– Guvidu nu crește pe Bistrița. Ai coșmaruri, Dolofane?!, îl tachină invincibilul în toate, stimatul domn 

Marius Pîsdosu, care abia aștepta să-și taxeze prietenul.

– Uăi, continuă Tuberculă, cu chinejii nu te joci! Ăștia, de vreo 15 ani, de cînd au dat de gustul cărnii, se 
bășesc în prostie și degajă bioxid de carbon în atmosferă. Bă, din mațul miliardelor de gălbejiți vine și 
efectul de seră, și încălzirea globală!… Bă, nenorocirea asta de sarscovid ei au creat-o, ei au dirijat-o 
înspre toate continentele. Bă, prostule, în populație, nu în pustiu!… Bilgheiț și oculta lui au comandat 
covidu, să mai rărească omenirea, că-i prea multă și prea s-a dedulcit la proteină animală… Pune mîna 
și citește, nu casca ochii numai tembelizor!…

Eram vreo 6-7 pescari, răsfirați pe amîndouă malurile, pe cam o sută de metri pătrați. Ei bine, la toți le-am 
văzut urechile ieșite de sub blana căciulilor, curioși să afle de ce înjură Amicu…

EdituraSensul, Piatra Neamț, 2022)

„Înghiți-ar pustiul!”, îl auzim pe Amicu Dulău slobozind ăst blestem din orificiul gurii sale mari precît borta 
intrării în Peștera Muierii, gură care ocupă mai mult de-un sfert din harta facialului propriu. Ecoul vocii sale e 
propagat de reverberanța faring-laringianului hoitului său de cel puțin o sută douăzeci de kile, pe care i le cară o 
vitează bicicletă tocmai de la Dumbrava Deal, departe la cam 5 kilometri de albia Bistriței. Proptit în scaunul 
său pescăresc consolidat cu fier beton de doișpe, Dulăul își redistribuie faldurile unturii de pe pîntecoiul său, 
mai dihai decît vălurește apa atunci cînd bate vîntul cu șaizeci la oră peste golfulețul croit anume pentru noi de 
rîul Bistrița, în amonte cu vreo două sute de metri de podul de la Roznov, locul unde ziua pescărim noi, cei cu 
adeverință de la ajevepeseul județean, și unde braconează cei fără, noaptea…

Tuberculosu nu iartă nici o ocazie de a-și etala repertoriul culturii sale generale, dobîndită și-n anii de școală – 
că doar are liceul la bază, cît, mai ales, în stagiile de cîte 3 luni de internare în Sanatoriul TBC Bisericani, unde, 
o dată pe an din cei vreo zece ai maturității sale, s-a tratat de teribilul bacil Koch. La Bisericani, a citit orice i-a 
picat în mînă, ziare, reviste și, mai ales, cărți. Timpul petrecut acolo i-a disciplinat agitata viață de șantierist, 
astfel încît Domnul l-a făcut sănătos, să iasă și la pensie. Prin urmare, autodidactul Tuberculosu a ajuns un fel 
de intelectual al bălții, exprimările sale autoritare, mai întotdeauna „la obiect”, bucurîndu-se de ascultare în 
rîndul cuvioșilor pescari.

Tuberculosu, însă, avea nevoie și de confirmare. Și nu chiar de la oricine. Cu modestie, spun drept că de la 
mine, care, chipurile, gazetar cu diplomă fiind, sînt incontestabil chiar și cînd mănînc rahat. Drept care, deja 
învățasem să-mi țin gura, căci aflasem cum că pescărimea îmi zicea „Mincinosul”. Asta, nu neapărat că 
exageram în privința dimensiunilor și numărului capturilor mele pescărești, ci, se-nțelege, din pricina 
apartenenței la breasla ciutacilor.

Clar, cînd nu trage peștele, Amicu cugetă îndelung. Și tace… Nimic nu pare-al atinge, iar noi respectăm asta, 
căci știm ritualul. Anume, că-n maxim zece minute nu-i vom mai auzi gîfîita respirație. Apoi, cu vocea lui 
coșcovită, din scaunul său inimitabil, priponit pe mal, la vreun metru deasupra neclintitei ape, își rostește 
rechizitoriul și dă sentințe. Profund filozofic. Și memorabil, de bună seamă: 

– Bă, prost cu două clase, că patru săli n-avea școala care te-a lăsat repetent pe viață!, ricană ofensat 
Amicu Dulău. De covid, vorbesc. N-ai auzit ce-or zis pielenii la televizor?!…

(fragment din volumul „Regatul Natal – Calu Iapa, reamintiri 2”, 

– Zii, dom Traian, că matale le știi pe toate, n-așa că am dreptate?!…

Amicu suferea înlăuntrul său, nicidecum nu înjura, nu imputa nimănui nimic, ci doar se consola în șoaptă:„îi al 
bălții, las` c-acuș îl trimite pe bunic-su!…”. Și drept îi că, nu rareori, Amicu, cum îl alintam atunci cînd ne cinstea 
cu cîte-o dușcă din glaja de palincă pe care-o ținea la purtător mai mereu, prindea, ziceam, cîte-un clenălău 
sau scobăroi de amuțea de invidie toată pescărimea de pe gîrlă.

– Bă, virusul ăsta va infecta tot globul!, intervine Tuberculosu. E mai rău ca gripa aviară. N-ați văzut cum 
mor oamenii în China?!… M-o sunat ai mei, din Italia. Ș-acolo-i jale. În cîteva zile, și noi vom fi obligați să 
stăm în casă, la izolare.

– Păi, nu vedeți ce-i în lumea asta?!, continuă impersonal, apăsînd consoanele și mai afectat, Amicu 
nostru-n toate cele…

– Da` ce-ai pățit, Dolofane?!, îl întrebă Tuberculosu`, tare curios și pe tare bună dreptate, căci Amicu nu 
clămpănea precum alții, vrute și nevrute, nici măcar cînd rata, chiar la mal, cîte-o captură dodoloață.

Așa încît, cu suficientă precauție, ori mă făceam că nu-l aud, ori îl aprobam cu replici timide, ca și cînd m-aș fi 
aflat la vreun un interogatoriu penal. Era suficient, căci astfel nu stricam prietenia nici cu el, nici cu restul 
pescărimii care, atunci cînd peștele nu-i băga-n seamă momelile, devenea a dracu de ciufută. Bineînțeles, de 
astă dată, tăcerea mea nu reprezenta nici un răspuns pentru el, căci mi s-a adresat perpendicular, imputîndu-
mi neparticiparea la polemica pe care-o arbitra suficient de arțăgos.

Înainte de a-i răspunde, îi scrutez pe companionii pescari. Toți așteaptă de la mine un anume verdict. 
Precaut, strîng hondrobeiele pescărești și la mut tacticos mai la vale cu vreo 6-7 metri. Ridic și undița din apă, 



Oare, Amicu să fi asociat goliciunea munților din fața noastră cu pustia înspre care trimitea reverberanta sa 
sudalmă?!… Firește, fără nici o comandă însă, în minte-mi se perindă imaginea pădurilor atît de sănătoase din 
vremea copilăriei și adolescenței mele.

– Doamne ferește!… Dacă seamănă cu gripa spaniolă, care – zic rafilele zilei – a nimicit zeci de 
milioane de oameni, nu-i de șagă…

Prin urmare, liniște și nemișcare. O liniște planificată, parcă, a înstăpînit fără forme legale întreg tărîmul 
nostru existențial. Apa-i neclintită, normal. Plutele noastre, la fel. Peștimea e-n carantină, clar. Nu răspunde la 
niciun fel de nadă, oricîtă ai arunca în baltă. La fel și vîntul. Unde s-o fi aciuat doar madam Georgescu – șefa 
meteorologiei naționale, știe. Un firicel de vînt ar mai văluri apa din golfulețul nostru, ar scoate din cotloane 
măcar scobarul, ar mișca plutele și momeala de pe fundul apei, stîrnind astfel interesul al măcar un boiștean. 
Geaba, însă. Șed ca popîndăul, și-mi dau seama că ochii mi-s îndreptați fix către nicăieri. Contemplația mă 
cotropește moleculă cu moleculă, ce mai… Tresar cînd o rătăcire a soarelui poposește chiar în zona plutei 
mele, făcînd-o să strălucească precum un ozeneu.

Creștetele munților din arealul Regatului meu Natal sînt pustiite. Precum mă dumiresc, culmile de la Doșătu, 
Măniș, Frasin, Chilii, Largu, Paltin, pînă-nspre Cozia, ce se întind pe zeci de kilometri, aproape de vîrful 
Murgoci (1293 metri), sînt mai toate despuiate de pădurile seculare de pînă mai-ieri.

– Uăi, noi n-o să murim! Preafericitul nostru va merge în audiență la Doamne-Doamne, ca să ne apere 
de nenorocirea asta, că doar sîntem creștinii Grădinii Maicii Domnului!, mă-ntrerupe religiosul Culiță 
Trandabăț.

N-aud nici o vorbuliță. Mă uit jur-împrejur și nu-mi vine a crede. Toată lumea tace, cotropită parcă de 
profunzimile meditației transcedentale. Tac și eu, surprins de religiosul Culiță Trandabăț, supranumit „mutul 
bălții”, pentru că ș-atunci cînd îți zice „bună ziua!”, parcă-ți divulgă o taină numai de el știută. Tac, gîndindu-mă 
că, la următoarea partidă de pescăreală, Tuberculosu ni se va-nfățișa documentat beton și-n privința gripei 
spaniole, și-a ciumei lui Caragea, și-a Grădinei Maicii Domnului, și a…

controlez integritatea momelii din cîrlig, ajustez adîncimea plutei și-arunc în larg la vreo 10 metri de mal. Îmi 
înfing poponautul în scaun, trag aer în piept și rostesc pentru toată lumea:

E zi de martie, puțin după nesărbătorita Zi a Femeii, cu vreo șapte grade peste zero. Cu nădejdea că 
razele soarelui vor mai încălzi apa încît să-nvioreze peștimea, că doar s-apropie amiaza, aștept. Aștept și 
cuget, conform fișei postului de pescar cu adeverință. Din cînd în cînd, mă mai ridic de pe scaun, mă scutur de 
amorțeala care s-a instalat în toate mădularele-mi aproape betege. Rămîn vertical, pe ambele picioare adică, 
cătînd cu ochii către smîrcurile de papură ițite ici și colo, pe lîngă malurile abrupte dinspre aval. Al naibii, nici 
măcar nemiloasa știucă n-a ieșit la vînătoare, deși turme de `jde mii de obleți – papa lor preferată, încep a se 
hîrjoni, a-și arăta provocator burțile argintate în apa străvezită de lumina soarelui.

Rămîn tot așa, cătinel, uitat de mine însumi. Ca prostu adică, absent la tot ce se-ntîmplă în juru-mi, înrobit 
de transa nesimțirii. Într-un tîrziu, realizez că subconștientul îmi mînă privirea înspre lanțul munților ce 
străjuiesc, dinspre Ceahlău, malul drept al rîului Bistrița și se-ntind și-n lungul ei, înspre Bacău, și hăt-departe 
în afundul Carpaților. Un anume reflex îmi proptește ochii asupra munților natali, ce se-nalță dincolo de lunca 
Bistriței, pe văile pîrîurilor Iapa și, respectiv, Calu. Doamne, locul tihnei trăite pîn-acum cîteva momente, e 
invadat de o furie care de mult nu m-a mai hărțuit. Doamne, dar e chiar aievea!

Nu-i nevoie de dronă, de elicopter sau avion, nenorocirea se vede cu ochiul liber și de aici, de la vărsarea 
pîrîului Iapa în rîul Bistrița, puțin în amonte de interbelicul pod de la Roznov. Doamne, îmi spun rotind privirea, 
goliciunea sinistră a ăstui „peisaj”, mi se dezvăluie a fi nu doar pe Valea Iepii, ci și pe cea a pîrîului Calu, și-n 
munții dinspre Cut, Nechit și Tazlău…

„Ducî-sî pi pustia neagrî!”…,

Pe la vreo 12 ani, din cei 11 copii dăruiți lumii de mama, doar eu, mezinul, născutul din „deșeuri”, cum 
decretase frate-miu Ion, mai rămăsesem în bătătură. Toți cei mari erau la casele lor, unii deja avînd copii, mulți 
dintre ei petrecîndu-și pruncia în bătătura noastră, căci mama-și îngrijea nepoții mai abitir decît pe proprii copii.

„Ducî-sî pi pustia neagrî!”, rostea mama cătînd către icoana Maicii Domnului dacă era în casă, sau înspre 
înaltul cerului, cînd se nimerea afară. Făcea o cruce amplă, cu degetele mîinii drepte zăbovind cîteva clipe pe 
ambii umeri, în timp ce-și îndoia mijlocul la nouăzeci de grade. Era, îmi dau seama, o binecuvîntare ce ne 
ocrotea familia și gospodăria, o pavăză care ne-a ferit de boli și de necazuri grave. Din pruncie pînă la anii 
deplinei maturități îndrăznesc a spune, gîndindu-mă că viața nu ne-a fost întotdeauna prietenoasă.

Prin urmare, 6 zile din săptămînă, eram singurul bărbat din ogradă, căci tata lucra în deplasare, de luni pînă 
sîmbătă seara. Așa încît, de toate treburile gospodăriei, mama era responsabilă. Bineînțeles, și eu, Baștulea, 

Expresie cu care mama îndepărta un presupus rău, care avea să ne dea tîrcoale curînd-curînd, un rău pe 
care doar ea îl presimțea și pe care-l îmbia să-și vadă de-ale lui, să ne lase-n trebile noastre cele domestice, 
adică. „Răul” ăsta niciodată nu-l personaliza, n-auzeam din gura ei drac, diavol, deși noi cu aste figuri 
deprinsesem a-l identifica. Îmi era clar că, înainte de a slobozi vorba sa întotdeauna dojenitoare, în mintea ei, 
mama filtra un anume descîntec, doar de ea știut, care să zădărnicească urzelile necuratului de a ne distruge 
bunăstarea familială.
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După cam patru kilometri, lăsăm în urmă satul Luminiș, în vatra căruia locuim noi. Luminiș îi zice ș-acum, 
după „botezul” pe care „intelectualii” vremurilor l-au săvîrșit în 1965, pe motiv că „Iapa” ar avea sens peiorativ și 
prea-i de pe timpurile lui Alexandru cel Bun. Pe același drum, desfășurat de acum pe lîngă pîrîul cu istoricul 
nume Iapa, și-n în paralel cu linia ferată forestieră, intrăm în Fundul Iepii, alias Negulești, micul sat al comunei 
îmbrățișat definitiv, și-n stînga, și-n dreapta, de legendara mineralitate a munților noștri natali. După cîteva sute 
de metri, ajungem la Mălina, pe același drum întins ca un covor pe lîngă malul stîng al pîrîului Iapa, înghesuit și 
el de verticalitatea pădurilor ce se deșiră și pe o parte și pe alta, și resimțim strînsoarea unui canion, parcă.

Cîini care, în acele vremuri, își făceau obștescul serviciu de pază a gospodăriilor legați în lanțuri chiar în fața 
ușilor stăpînilor, nu umblau tehui, pe coclauri. Ș-atunci, ziceam, hărmălaia asta canină provoca și freamătul 
pădurii, trezea din somn și pe oamenii din case, care deja începuseră a-și aprinde lămpile cu gaz, căci în urmă 
cu aproape 60 de ani curentul electric nu fusese inventat pe la noi, la Calu Iapa…

Adevărat, și mersul căruței și, mai ales, hărcăteala noastră nășteau o larmă al cărei ecou străpungea bezna 
ce se tot subția, pe măsură ce zorile dădeau a se arăta. Gălăgia noastră, zic, reverbera pînă-n coasta pădurii, 
se-ntorcea ca un bumerang și se-nfingea chiar în timpanele cîinilor domestici.

– Vanghilosu' vostru, vă zburdî orzu-n cur?! Astîmparațî-vă, cî stîrniț' tăț' cînii oaminilor din ogrăz'! 
Videț' c-acu pui ghiciu pi voi!…

– Cea, Floreană! Hăis, Joiană!, comandă mama, smucind frîul prins în coarnele celor biete văcuțe și 
îndemnîndu-le încătră zonele mai netede, decupate din smoala nopții de lumina lunii, ici și colo, în drumul 
nostru înspre munte. Să tragă, adică, pe unde și ele să calce mai bine, și căruța să nu scîrțîie din toate 
încheieturile-i.

așa precum mă poreclise tot bădia Ion, ajuns acum nonagenar, ție-l Domnu sănătos măcar pînă la o sută de 
ani!

Era-nspre mijlocul lui august, lună în care deja s-a dat startul agoniselii celor necesare unei familii, ca să 
răzbească peste iarnă. Miercuri, către seară, încheiasem pregătirile pentru ca joi, cu noaptea-n cap, să și 
plecăm de-acasă, căci pînă la pădure aveam a străbate vreo 7-8 kilometri. Pe la patru ceasuri, mama ne strigă 
deșteptarea, mie și nepoților Mariș – băiatul lui bădia Ion, respectiv Nelu și Ticu, copiii soră-mii Rozîna. Tustrei 
îşi petreceau mai toată vara la noi, căci mama, chiar dacă îi punea și la treburi potrivite celor 9-10 ani ai lor, îi 
tare îndrăgea și, prin urmare, îi alinta făr-de zgîrcenie. Tustrei erau tare bucuroși că vor merge în prima lor 
aventură la pădure. Bucuros eram și eu că-i voi avea de ajutor, căci, la anii lor, erau bine deprinși a face destule 
treburi, nu întotdeauna chiar ușoare.

„Giugăritul” era operațiunea scoaterii din pădure a lemnului de foc, pe care ocolul silvic o organiza în 
scopul aprovizionării populației pentru iarnă. Se practica joia și vinerea, de pe la jumătatea verii pînă toamna, 
tîrziu, cînd lumea avea acces în pădurile din apropierea satului, de unde se recoltau crăci și butuci corhăniți în 
tăierile silvice sau doborîți de vînt, dar și copacii uscați pe picior. Se săvîrșeau astfel necesare lucrări de 
igienizare, tocmai a preveni infestarea arborilor sănătoși de felurite omizi și dăunători. Prin urmare, cîștiga și 
ocolul, că nu plătea nimic, cîștigau și oamenii, căci doar cîteva zeci de lei era prețul unui car încărcat cu vreun 
metru cub de astfel de lemne…

Prin urmare, cu chicoteala aferentă, ne spălăm fețele, tragem pe noi straiele obișnuite și ieșim în uliță, 
unde mama deja înjugase pe Joiana și pe Floreana, vacile noastre nu numai de povară, atît de muncite și de 
blînde. Înșfac traista cu de-ale gurii, m-asigur că nepoții și-au ocupat locurile cum trebuie, strig mamei că 
sîntem gata și plecăm. Ieșim de pe uliță, apucăm la stînga pe drumul principal. Căruța, cu roți din lemn încălțate 
cu șină de fier, se poticenește acuși-acuși, ori de cîte ori încalecă bolovanii ce se ițesc din colbul drumului, rar 
străbătut în acele vremuri de mașini grele.

Nouă, însă, nu ne pasă nici de hurducături, nici de bezna canionului în care pătrundem, nici de cazna 
mamei, atît de solicitată de condusul atelajului. Ne hincotim mai ceva decît la lumina zilei. Sînt șeful echipajului 
doar și, așa precum o-ncasasem și eu de la frații mai mari, îmi permit să-i ghiontesc pe furiș, asmuțîndu-i pe 
rînd, unul asupra altuia, pînă măcar unul dintre ei începe a se smiorcăi și a da drumul la pîră. Pînă a auzi mama, 
restabilesc pacea, asta însemnînd că fiecare trebuie să dea ascultare celui mai mare decît el, în ordinea: Ticu, 
Nelu, Mariş și, evident, sus-semnatul. De bună seamă, nimeni dintre nepoți nu e mulțumit de legea mea și, 
inevitabil, mama oprește căruța, mînioasă:

De bună seamă, mama îmi încărca fișa postului de la an la an, pe măsură ce creșteam. Și creșteam, nu șagă, 
căci sus-semnatul devenisem ditamai vlăjganul. Și spun drept, în diviziunea muncii gospodărești, rînduiam 
treburile fără a aștepta vreun ordin. Ce mai, eram titular pe post, spre bucuria mamei și nemărginita mea 
fudulie.

„Gitili” erau cele două vaci ale familiei, ținute nu numai pentru lapte și fătat viței, ci și pentru cărăușie, treabă 
pentru care trebuiau potcovite, căci drumurile din acele vremuri, împănate cu bolovani și piatră ascuțită, nu 
erau deloc prietene cu copitele picioarelor bietelor patrupede.

– Băieţi, s-o dat drumu la giugărit!, mă atenționă mama pe nepusă masă… Ar trebui sî punim lădoiu pi 
căruțî, sî ascuțîm beschia, topoarili șî cioflîncili. Scoati tînjaua șî țăpinile și mergi cu ieli la bădița Ion 
Tărcăuanu, sî li îndrepti vîrfurili. În aiastî vremi, io oi da fuga la cerărie lu Haidău, sî ni potcogeascî gitili, 
cî stămîna iasta ni-om duci la păduri, macar o căruțî di lemni s-aducim acasî…



De bici nicidecum nu ne era frică. Mama nu le altoia nici pe cele două animale, d-apoi pe noi, care deja ne 
cumințisem șezuturile în locurile sigure din lădoiul căruței, îngrijorați mai mult de lătratul șarlelor satului, spun 
drept.

Lumina zilei ne îmbrățișă chiar cînd am ajuns la cantonul silvic Jlabău, unde deja se-nșiruiseră vreo 7 atelaje, 
mai harnice decît noi, cum bine vedem. Toată lumea-l așteaptă pe brigadierul Ion Zalomir, să ridice bariera și să 
îndrepte pe fiecare înspre un anume parchet. La șase fix, c-așa era programul, ușa cabanei se deschide, în 
sfîrșit. Nea Ion Zalomir, om cumsecade, de vreo sută de kile, strigă binevoitor chiar din pragul ușii:

De bună seamă, toată lumea luă-aminte la cele rostite și, unul după altul, atelajele, purtate care de vite, care 
de cai, se urniră din loc, pornind fiecare încătră locul indicat de brigadierul Zalomir. Cînd ajungem în dreptul 
său, ne și vede.

– Da` ai ajutoare de nădejde, cumătră Aristiță!, o întîmpină el pe mama.

Încumătritul lor se trăgea de la faptul că frate-miu Ion, tatăl lui Mariş, deja unul dintre oamenii de vază ai 
comunei, îi cununase un fiu, Traian pe nume, care avea să fie împușcat tocmai aflîndu-se în misiunea sa de 
paznic cu vînătoarea și pescuitul. Un braconier prins asupra faptei i-a curmat viața tînărului pădurar Traian 
Zalomir, tragedie care a cutremurat întreg satul, căci și el, și întreaga familie Zalomir era – și este! – tare iubită și 
respectată de consăteni. Se-nțelege, prin urmare, că echipajul nostru devenise favorizat, iar Mariş s-a și ridicat 
din lădoiul căruței, musai să fie văzut de cumătrul tatălui său…

– Mneața la dumneavoastră, oameni buni! Mulțumiți Domnului că ne dă vreme frumoasă! Cum știți, 
aveți voie să tăiați copaci pe picior, dar numai pe cei marcați deja. În rest, puteți încărca toate 
doborîturile și uscăciunile, cît de groase or fi, numai de veți putea!…

– D-apăi, cumătri, cu ei oi putea sî încărc tătî zîua o cotiugă. Cotiugă obișnuia mama să-i mai zică la 
căruță.

– D-apoi, nici că ai încotro, cumătră. Oprește la Chilii, că am lemne bune și n-am trimis pe nimeni 
acolo!, o îndemnă pe mama cumătrul Zalomir.

– Băieţi, îmi porunci mama, dejugă vacile, du-le la adăpat în gîrla Iepii, ș-apoi priponeștili di oiștea 
căruțîi șî punili sub nas un polog de fîn!… S-or hodini șî ieli v-un ceas, c-apoi iar au di trudit, nu șagî!…

Locul se vede și astăzi, la deal de pîlcul de case clădite în zona fostei colonii muncitorești aferentă fabricii, 
în perimetrul fostului schit „Sfîntul Șumahăr”. Case tare frumoase, între care și a brigadierului Ion Zalomir, case 
ridicate de anumiți urmași ai muncitorilor polonezi, care n-au mai putut, sau n-au mai dorit a fi repatriați. 
Sfîrșesc de spus tîrtanilor și astă poveste cu titlu de ținere-minte, cînd mama tocmai trage căruța în dreapta 
drumului ce suie, cale de vreo sută de metri, în poienița de la poala muntelui Chilii, acolo unde fuserăm 
îndrumați de cumătrul brigadier.

Trecem pe lîngă ruinele unei foste fabrici de cherestea, ce a funcționat aici pe la începutul secolului XX, ș-
ajungem în dreptul cabanei forestiere Jlabău. Vreo zece muncitori, cazați aici de luni pînă sîmbătă, încep să se-
ndrepte către parchete, înarmați cu topoare, țapine sau beschii, unelte cu care se făcea munca forestieră în 
acele vremuri. Glumesc între ei, o salută cuviincios pe mama, ne iau și pe noi în tărbacă, c-altfel nu s-ar fi putut. 
Șuguiala le devine garantul supraviețuirii în conviețuirea lor și la cabană, și-n pădure, șase zile dintr-o 
săptămînă nu tocmai confortabile, căci mocănița îi aduce la lucru luni dimineața și-i duce acasă sîmbătă seara.

Măsor cu gîndul distanța pe care-o mai avem de parcurs pînă la Chilii, cînd tocmai trecem pe lîngă betoanele 
fundației unei alte foste fabrici de cherestea, funcțională aici pe la sfîrșitul secolului XIX. Nu iert prilejul de a mă 
da iar mare, și le povestesc rîtanilor istoria ființării ăstei industrii pe Valea Iepii. Mama oprește la Izvorul de ochi, 
și mă fugărește să umplu un ulcior cu apă pentru băut. Execut mintenaș, îi pun vasul în brațe lui Ticu și, pe jos, o 
apuc sănătos înspre teritoriul fostei fabrici de sticlărie, ce a funcționat la vreo două sute de metri în amonte, 
pînă prin 1913, cînd a fost mistuită de un incendiu.

Nu zăbovim deloc. Mama îndeamnă vitele la a se porni, în vreme ce Mariş, care număra vreo 10-11 ani, 
deja se dădea vedetă. Nu pentru prea mult timp, căci invidia noastră, a celorlalți companioni, își arătă semnele. 
Pe înțelesul tuturor, îl păleam la Costișa, vorba lui din tinerețe. Costișa e o comună situată la vreo 20 de 
kilometri de noi, înspre Buhuși, pe drumul Piatra Neamț – Bacău. Cu alte cuvinte, îi dădeam la acordeon, la 
coaste, căci tare i se mai deșirau pe slăbănogul său fizic. Bunînțeles că individul zbiera ca nimeni altul, chiar ș-
atunci cînd te uitai chiondorîș la el. Urla ca nimeni altul dintre noi, căci dezmierdatul Marișucă, băietul mamicii 
ș-al taticului, era și răsfățatul restului lumii. Normal că tot mama restabilește pacea, agitînd semnificativ biciul 
înspre căpăţînile noastre.

– Hehei, da` nu fi deochi, cumătrașule, ești deja flăcău, ce mai! La întoarcere, oprește-te pe la noi, că 
nevastă-mea Aguriţa o să pregătească ceva pentru cumătra Saveta.

Saveta era mama lui Mariş și, desigur, cumnata mea. O femeie tare înțeleaptă, tare iubită și respectată de 
toată lumea satului.

Normal că la ceapă și la apă, mama era nezgărcită. Ș-apoi, în iureșul înfulecatului, nu era deloc vreun bai să 
prăpădădești pe drum slănina și să bagi în gură doar mămăliga și ceapa, care, de iute ce era, pe dată cerea 

Cît timp îndeplinii cele sarcini, mama deja așternuse pe iarbă un ștergar din cînepă, pe care întinsese o juma 
de mămăligă rece, tăiată felii cu ața, alături de care ședea timid o bucată de slănină scoasă de la slatină, tăiată 
și ea fideluță.
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Lîngă căruță, însă, doar o grămăjoară de vreascuri. Prea puțin pentru 6 brațe de muncă, chiar dacă la 
trasul cîte unui butuc din văgăuni mai adînci îl strigam și pe Ticu să ne vină-n ajutor. Și drept îi că, deși cel mai 
mic din trupă, el era și cel mai puternic, și cel mai harnic și săritor la toate. N-apuc să-mi exercit controlul asupra 
lor, treabă pe care mi-o vîrîsem cu de la mine putere în fișa postului, că-l și văd pe Ticu coborînd bosumflat la 
căruță, fără măcar un gătej în spinare, el care era cel mai de nădejde.

Taboschi iar a fost al meu. Adică, iar l-a cucerit entuziasmul. S-a suit în copac, și-a ales loc comod printre 
crăcile stufoase și s-a așezat în așteptarea semnalului meu. Cam 10 minute să fi durat pînă ce ne-am strîns 
lîngă copacul cu pricina, fără a pomeni despre cearta lor, ca și cum nimic n-aș fi știut.

Era munca naibii și mă tot miram de unde are mama, care trecuse binișor de 60 de ani, atîta putere încît să 
bată și cioflîncele în butuci, să și mîne vacile, ce trăgeau lemnul legat la tînjală prin locuri cît mai prietenoase, 
pînă la căruță, cale de cam două sute de metri. Un asemenea transport ne lua pe puțin trei sferturi de ceas, 
căci, cum vă spusesem, lemnul nu ne aștepta ca-ntr-un depozit, ci trebuia căutat pînă înspre obcina muntelui, 
într-un teritoriu populat de pădure deasă, falnică, de foioase, în care abia-abia pătrundea soarele. La fiecare 
două drumuri, și noi, și animalele ne odihneam cam vreo zece minute, apoi o luam iar pieptiș, s-aducem altă 
încărcătură.

De bună seamă, rămaşii ne înfingem cu zor și spor din nou la treabă, pînă pe la ora 12, cînd mama ne 
strigă la masă. Coborîm din pădure și, fără a ne spăla pe mîini, ne dedăm hulpavi la mîncare.

Fug după el, să-l lămuresc să se întoarcă. Nu cedează nici cînd îi promit marea cu sarea. Taboschi, ocrotitul 
de către mine, nu rareori era de neînduplecat. A cedat, totuși, abia cînd i-am promis răzbunarea. Normal că pe 
Mariş, așa că i-am și desenat scenariul. Anume el, Taboschi, să urce pe furiș în paltinul ce se-nalța falnic în 
răzorul înierbat de lîngă poteca noastră de cărăușie, apoi eu îi chem pe Mariş și pe Nelu să ne odihnim olecuță 
lîngă tulpina copacului.

– Na, Beșînovici, așa o să pățești de te mai iei de mine!…

Nu m-am bucurat îndestul de isprava noastră, gîndindu-mă la chelfăneala ce urma s-o primesc de la bădia 
Ion, tatăl lui Mariş, pe care nu numai apropiații îl porecleau „Beșînovici”. Avea ăst frate mai mare al meu un 
talent aparte, acela de a slobozi cele mai puturoase și mai zgomotoase vînturi, însă numai atunci cînd avea 
interesul de a-și marca teritoriul. Bineînţeles, prietenii i-au şi scos porecla de mai sus, poreclă ce uneori se 
transfera şi fiului să mai mare, Mariş.

Așadar, spun drept, scenariul meu a avut deplin succes. Numai că n-am prevăzut anumite consecințe. 
Anume, Mariş a-nceput a urla în aşa hal încît a băgat groaza chiar și-n sălbăticiunile pădurii, d-apoi în noi, ce 
mai…

– Da, Mariş di ci nu vini?!, ne interpelă mama și, fără a aștepta vreun răspuns, începe a-l striga atît de tare 
încît ecoul vocii sale reverbera în întreaga vale.

Mărturisesc că dintre toți, cel mai tare țineam la Ticu, pe care-l porecleam Taboschi nu numai că semăna cu 
mine și era ditamai voinicul pentru vîrsta lui, ci și pentru că, atunci cînd mergeam pe gîrla Iepii la prins chitici cu 
mîna, ăst personaj mînca boiștenii sau moinele chiar de vii. Ticu, spun drept, oricînd găsea cîte ceva care să-i 
astîmpere foamea, eu avînd de pe atunci încredințarea că, indiferent de încercările vieții, el nu va muri de 
foame. N-a murit și nu va muri, ci, dimpotrivă, încă muncește și trăiește prosper în Italia, unde umflă și PIBul 
macaronarilor, și pe cel al minunatei sale familii.

Nimic, în ciuda insistențelor mamei, nu auzim nici un răspuns. În pădure nu s-a pitit, că nu-l lăsa frica, așa că 
imediat îmi dau seama c-a plecat și s-a oprit acasă la cumătrul brigadier.

– Mariş o dispărut de vreo oră. Sigur s-o dus la mătușa Agurița lu` nea Ion Zalomir. Îl luăm cînd plecăm 
acasă!, o liniștesc eu pe mama, nespunîndu-i pricina pentru care Marişucă al nostru ne-a lăsat baltă.

Ne-ntindem pe iarbă și-ncep a le spune tot felul de prostii. Să fi stat așa, la bancuri, tot cam zece minute, 
după care ș-auzim ropot de ploaie perpendicular pe basca de pe capul lui Mariş. Uluiala mă cuprinde chiar și pe 
mine, cumplicele. Ne dumirește asupra a ce și cum chiar făptașul, al cărui glas se-mprăștie din copac înspre 
urechile noastre:

– Băi, o să am grijă să ne-așezăm cît mai răsfirați. Tu, cînd prinzi momentul, scoți cocoşelul din 
pantaloni și dai drumul la pișat direct, numai în capul lui Mariş…

– Ce faci, Taboschi, de ce cobori cu mîna goală?!, îl interoghez interesat s-adunăm cît mai repede lemne, 
ca să putem pleca acasă, de bună seamă…

Drept care, cu burțile amăgite, purcedem la treabă. Mariş, Nelu și Ticu urmau să caute crăci și lobde uscate 
prin pîraiele și vagăunile apropiate de poieniță, apoi să le tăbîrcească lîngă căruță. Ea și cu mine se-nțelege că 
prestam munca cea mai grea. Adică, de la nivelul solului, tăiam cu beschia copăceii marcați de pădurari, mai 
ales prin arboretele dese ca peria. Îi curățam apoi de crengi, îi secționam în segmente de cîte 3-4 metri lungime 
și-i căram cu brațele cît mai aproape de locul de unde vitele îi puteau trage la tînjală.

apă. Îmi era clar, mama lăsase pentru prînz boțul de brînză zburată, ca nu cumva să-i scoatem ochii că nu ne-a 
fericit și cu felul II, pe ziua în curs.

– Nu mai fac nimic, plec acasă, că m-o bătut Mariş!, îmi răspunde el printre sughițuri, apucînd-o spre 
drum, la vale.

– Las` că vă spui eu lui taticu!, ne amenință el alergînd la vale cu basca deja udă în mînă.



Oameni buni, mă veţi crede că nu ştiu cît să fi trecut pînă cînd l-am simţit pe Marisucă întins şi el lîngă mine. 
Să se usuce după scaldă, normal… Individul, însă, voia vorbă cu mine. Nu l-am băgat în seamă, căci iar m-a 
luat somnul. Nu ştiu cît să fi dormit. M-a trezit o duhoare ce-mi pătrunsese pînă-n fundul plămînilor.

Mariş triumfa. Se uită la noi ca la neica-nimeni. Îmi vine să-l rup în două, mai ales că s-o și aburdicat tocmai în 
vîrful căruței, privindu-ne de sus, ce mai. Regula era ca toți să mergem pe propriile picioare, să nu ne mai care 
și pe noi săracele vite. Nu l-am dat jos, mai ales că nici mama nu zicea nimic. Căutam o cale de-mpăcare cu 
nepotu-meu Mariș, ca să fiu sigur că nu-i spune nimic despre cele pătimite lu' taticu-su, care era nemilos la 
mînie.

Evident, n-a spus nimănui, nici mamei, nici lu ta-su, ce-a păţit în pădure şi cine a orchestrat toată isprava. 
Însă, nu prea tîrziu, Mariş s-a răzbunat pe mine cu vîrf şi îndesat. De una dintre revanşele lui trebuie să vă 
povestesc, că prea au rîs toate neamurile de mine.

Mă duc, iau cartea şi pătura şi iar trec gîrla înspre tăpşanul înierbat şi răsfăţat de un soare prietenos, de 
august. Întind pătura, mă lungesc precum beldia şi reiau lectura. Trebuie să vă spun că, pe atunci, purtam cu 
mine cîte o carte din care citeam şi cînd păşteam vacile pe deal, așa ca să mă dau intelectual.

Carevasăzică, plecasem cam 7-8 băietani din cotună dincolo de apa pîrîului Iapa, la poala dealului 
Roznovanu, unde se întindea un tăpşan pe care jucam mai ales fotbal. Eu, ăl mai mare zablău, urma s-o fac pe 
arbitrul…

Absența lui nu conta prea tare, căci aportul său la treaba noastră era aproape nesemnificativ. Așa că, după ce 
mîncăm și bem cîte-o cisternă cu apă, ne-ntindem mădularele la soare, căci, nu-i așa? „fie omul cît de mic, 
după masă doarme-un pic!”. După vreo jumătate de oră, mama ne dă scularea. Striga la noi de pe poteca ce 
cobora dinspre poiana Butura, de unde și umpluse o pestelcă de chitărci, hurlughițe și crănțănei – bureți de 
luna august.

Încleştare mare, ce mai… Mariş, care le avea cu fotbalul, excela şi la driblinguri, dar exagera şi cu faulturile, 
pe care eu le sancţionam cu părtinitoare întîrziere, suficient cît să nemulţumesc echipa adversă. Normal că s-a 
lăsat cu ceartă. Supărarea a durat tare puţin, doar pînă principalul vinovat, Marișucă, le-a propus să meargă la 
ştioalnă la Decebal, la scăldat.

M-am ridicat cu grijă să nu strivesc platoșa trofeului… Marisucă rîdea de se cutremura pămîntul, nu alta. 
N-am reuşit să-l pălesc cu vreu bolovan, d-apoi să-l mai şi prind. Inutil de spus că Mariş, care locuia la vreo trei 
sute de metri de noi, în următoarea zi n-a mai venit pe la noi. El, care fiece zi de vacanţă şi-o petrecea cu noi.

Trebăluim în pădure încă vreun ceas jumate, apoi ne-apucăm de încărcat căruța. Pe două lobde, 
împingem cu țapinele lemnele pe platforma lădoiului, unul după altul. La final, îi fixăm obloanele, apoi, pe la 
mijlocul lor petrecem o funie groasă și-o legăm de inima căruței. Strîngem și înțepenim bine încărcătura, ca nu 
cumva s-o ia de-a zburda prin cele hopuri ale drumului.

Pe la orele trei, plecăm spre casă. Pe același drum, firește, pe care îl vom străbate tot în cam două ore. Chiar 
dacă mersul la vale e mai ușor, încărcătura – în jur de o tonă – e destulă pentru cele două văcuțe ale noastre, 
obligate să o care cale de vreo 8 kilometri.

– Cumătră Aristițî, băietu o mîncat șî o șî dornit aleacî!, o încredință lelița Agurița pe mama. I-am spalat și 
uscat basca șî bluza di trenic, cî o vinit cu ieli udi șî mînjîti. Aișea am pus cîti șeva pintru cumătra Saveta 
șî cumătru Ion.

De bună seamă, cumătra Agurița ne aștepta, de mînă cu Marisucă al nostru-cumătrașul ei, împovărat cu o 
traistă burdușită pînă pe la jumătate. Burdușită cu poame ale pădurii și cu niscaiva scofeturi vînătorești, am 
aflat nu tare tîrziu.

Luasem cu mine o carte şi o pătură, pe care le lăsasem într-o pătulă amenajată în fundul luncii noastre, 
ascunsă printre tufe de lozie, lăstari de răchită şi ramuri de arin. Era refugiul nostru, al celor mai purii din 
copchilaraia cotunei.

După două zile, îl zăresc pe uliţă, apropiindu-se precaut de casa noastră, a bunicilor lui. Bineînţeles că-mi 
trecuse supărarea și abia așteptam împăcarea.

Şi, bineînţeles, nu ştiu pe nimeni să fi rămas supărat pentru multele farse şi poante pe care Marisucă 
ni le administra. Inegalabil, adică. Şi memorabil…

Un un rahat mare cît chipiul unui răcan, abandonat de ceva vreme în vreun pliu al dealului de un creştin 
sănătos la maţul gros, fusese adus pe două beţe de alun și așezat semeţ, ca un trofeu, la vreun sfert de metru 
de nasul meu. Marisucă se postase la vreo cinzeci de metri de mine, aşteptînd precaut să mă trezesc.
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Ioan Popoiu

Galina MARTEA

Revenind la monografia în cauză „ROMÂNIA 1848-1947 – Afirmarea unei națiuni” vom specifica faptul că 
autorul se expune într-un mod foarte preocupat și cu o mare atenție față de toate evenimentele istorice ce au 
avut loc în cadrul României între anii 1848-1947, concomitent fiind radiografiat destinul istoric al românilor atât 
din cadrul țării, cât și din afara ei. Descrierile sunt argumentate din punct de vedere științific, cuprinzând 
aspectele sociale, politice, economice și culturale ale ținutului român din perioada susmenționată. Prin 

Istoria, ca știință ce studiază dezvoltarea complexă a unei țări, a unui popor 
sau a diverselor aspecte sociale, economice, culturale în evoluția unei 
societăți umane, este preocupația de bază a multor savanți / intelectuali 
cărora le place să pună la dispoziția publicului cititor lucrări de valoare și de 
mare interes despre trecutul sau prezentul propriei țări și nu numai. Între 
aceste ipostaze se înscrie și omul de știință Ioan Popoiu (profesor în teologie, 
licențiat în teologia ortodoxă pastorală – Universitatea „Lucian Blaga” din 
Sibiu, dar și cu studii universitare în domeniul istoriei și filozofiei – 
Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iași, scriitor, cercetător și istoric literar, poet, 
publicist, editor, redactor șef al revistei de cultură „Ofranda Literară” din 
București), care cu multă satisfacție și talent scriitoricesc continuu pune în 
lumină opere literare prețioase și de o importanță aparte pentru patrimoniul 
național român, acestea fiind în același timp bunuri spirituale și culturale 
pentru ființa umană. Absorbit de gânduri frumoase și intuiție intelectuală, de 
această dată scriitorul și istoricul Ioan Popoiu ne propune spre lectură o nouă 
lucrare foarte originală despre istoria neamului românesc, întitulată 

„ROMÂNIA 1848-1947 – Afirmarea unei națiuni”, cu un cuprins de 613 pagini (Editura PRO Universitaria, 
București, 2022). În contextul dat este cazul de menționat că Domnia sa de-a lungul timpului a reușit să 
construiască opere istorice cu totul deosebite, printre acestea regăsindu-se monografiile: – „Românii în 
mileniul migrațiilor (275-1247)”, Colecția Historia Magistra Vitae, Editura Junimea, 2015, pagini 510, lucrare 
formată din zece capitole și structurată în trei părţi: I (275-602), II (602-970), III (970-1247), suplimentar este 
suprapus un capitol ce transgresează cronologic perioada abordată şi cuprinde intervalul de timp 1247-1359, 
de la Diploma ioaniţilor la întemeierea Moldovei, sunt prezente ansamblu de problematici din perioada primului 
mileniu al istoriei românești, întemeierea statală marcând încununarea luptei îndelungate pentru dăinuire a 
românilor în spaţiul de la Dunăre și Carpaţi; – „Statele medievale românești (1386-1714)”, Colecția Historia 
Magistra Vitae, Editura Junimea, 2016, pagini 696, lucrare despre evoluția statalității române în Evul de Mijloc; 
–„Statele din sud-estul Europei (1804-1999). Ediția a II-a revăzută și adăugită”, Editura Pro Universitaria, 
Colecția Istorie și Studii Culturale, 2017, lucrare despre istoria politica din Sud-Estul Europei, accentul fiind pus 
pe primatul politicului în derularea evenimentelor din perioada anilor 1804-1999; –„Întemeierea României 
(1859-1918)”, Editura Pro Universitaria, Colecția Istorie și Studii Culturale, 2018, scriere care zugrăvește 
etapele istorice și idealul politic naţional al daco-romanismului; dar și multe alte lucrări literare de proză și 
poezie. Respectivele sunt lucrări inedite și de mare pondere pentru cultura națională română, creații literare cu 
caracter istoric ce reprezintă existența evolutivă a societății românești din diverse timpuri, dar și despre 
procesul cronologic al altor popoare din Estul Europei. Așa fiind, creația literară realizată de Ioan Popoiu se 
identifică prin conceptul cunoașterii despre lume și existența ei – Domnia sa având studii temeinice în domeniul 
filosofiei, dar și a istoriei, disciplină care cercetează dezvoltarea și procesul evolutiv al unei sau mai multor 
societăți / popoare de-a lungul timpului – scrierile corespunzătoare conținând evenimente și fapte concrete ce 
se încadrează în științele istorice.

Republica Moldova

scriitorul care valorifică    istoria neamului românesc



intermediul discursului literar-istoric Ioan Popoiu găsește răspunsuri concrete la cele mai importante subiecte 
pe care dorește să le investigheze. Aceasta presupune o muncă enormă prin arhivele statului, instituții de 
istorie unde se regăsesc documentele necesare, studiile analitice și științifice corespunzătoare privind evoluția 
statului român din diverse etape ale timpului. Astfel, în calitate de istoric, de această dată savantul Ioan Popoiu 
oferă publicului cititor o lucrare de valoare prin intermediul căruia înregistrează, în mod prioritar, segmentul 
identitar despre unitatea de neam, aspect ce reprezintă modul cum a decurs proiectul Unirii din 1918 la care au 
participat mari personalități ale națiunii române din acea perioadă. Deci, cum se pronunță autorul: „Dedic 
această carte marelui eveniment din acest an, CENTENARUL ÎNCORONĂRII (Alba Iulia, 15 octombrie 1922), 
act istoric și simbolic, ce consacra înfăptuirea României Mari, prin realizarea Marii Uniri din 1918, marele vis 
care încununa opera înaintașilor noștri!”.

Precum s-a menționat, monografia este compusă din douăsprezece capitole și treizeci și șase de 
subcapitole, cuprinsul îngemănând succesiunea completă a evenimentelor istorice dintre anii 1848-1947, 
inclusiv acțiunile și schimbările ce s-au produs în această perioadă de timp în politică internă și externă, viața 
administrativ-legislativă, economică și culturală din Țara Românească. Despre „Principatele Române din 
prima jumătate a secolului al XIX-lea” Ioan Popoiu relatează întâmplările în capitolul I, urmând cu subcapitole 
despre „Revoluţia lui Tudor Vladimirescu din 1821”, „Mişcarea pentru unitate naţională” – formularea 
conclusivă din partea autorului având următoarea explicație: „La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul 
celui de-al XIX-lea, odată cu cristalizarea conştiinţei naţionale, se poate vorbi de închegarea naţiunii române, 
în spaţiul etnic şi cultural al vechii Dacii. În aceeaşi vreme, a fost declanşată lupta de emancipare naţională, 
avându-şi originile în conflictul dintre domnia fanariotă şi boierimea pământeană”. Însă în capitolul II scriitorul 
vorbește despre „Unirea principatelor române”, consecutiv istorisind evenimentele încordate despre Războiul 
Crimeii, Congresul de la Paris (1856), Mişcarea naţională pentru Unirea Principatelor (1856-1858), Adunările 
ad-hoc (1857), Convenţia de la Paris (1858), „Replica naţionalistă: dubla alegere”, cât și alte subiecte. O 
diviziune de o însemnătate aparte este prezentă în capitolul III în care este redată panorama de ansamblu 
consacrată „Nașterii statului român (1859-1866), nemijlocit cu subcapitolele „Recunoaşterea dublei alegeri”, 
„Desăvârşirea unirii”, „Marile reforme”, „Abdicarea”, respectivele completând integral obiectul de studiu despre 
formarea statalității românești. De asemenea lucruri destul de interesante le regăsim și în capitolul patru al 
monografiei unde se profilează noțiunea de „România Independentă”, iar explicațiile subiectului propriu-zis se 
desfășoară în diviziunile „11 februarie 1866 – o „revoluţie naţională”; „10 mai 1866 – un prinţ străin”, „Constituţia 
din 1866”, „Viaţa politică (1866-1876)”, „România şi Criza Orientală (1875-1878)”, „10 mai 1877 – Proclamarea 
independenţei României”, „Războiul de neatârnare (1877-1878)”, „Plevna”, „San Stefano”, „Congresul de la 
Berlin”. Cât despre viaţa politică de după anul 1878, afacerile politice externe dintre anii 1878-1914, despre 
România şi Tripla Alianţă constituită în urma tratatului din 7 octombrie 1879 dintre Germania şi Austro-Ungaria, 
dar și despre războaiele balcanice care au început la 17 / 30 octombrie 1912, chestiunile respective sunt 
integrate în capitolul cinci care se întitulează „România între anii 1878-1914”.

Monografia „ROMÂNIA 1848-1947 – Afirmarea unei națiuni”, cu o denumire nespus de reușită, deține o 
structură consistentă care posedă capacitatea de a-și menține într-o formă apreciabilă și frumoasă totalitatea 
notelor esențiale ale noțiunilor înscrise. Urmând principiul teoriei științifice, Ioan Popoiu abordează cu multă 
grijă procesele istorice care s-au perindat în timp în cadrul Țării Românești cu începere din anii 1848. În acest 
mod autorul prezintă evenimentele sociale ce au avut loc în mediul respectiv, concomitent investigând 
întâmplările cu efecte stabile și instabile în evoluția vieții românești, dar și despre fenomenele ce au cauzat 
acumulări cantitative treptate care, la rândul lor, au condus la schimbări radicale, nemijlocit la nașterea / 
formarea statului român (1859-1866), în cele din urmă, la obținerea unei Românii Independente – războiul 
ruso-turc și Principatului României din anii 1877–1878 (așa cum se exprimă creatorul acestei opere literare) și, 
bineînțeles, descrieri despre toate procesele ce au urmat până în anii 1947. Întreaga diversitate a 
evenimentelor istorice sunt înglobate în douăsprezece capitole, treizeci și șase de subcapitole, note și, firește, 
bibliografia necesară. Așa cum se cunoaște din literatura de specialitate, Revoluția Română cu începere din 
1848 a fost parte a revoluției europene din același an, dar și expresie a procesului de afirmare a națiunii române 
și a conștiinței naționale române. Conform acestui temei firesc, istoricul-scriitorul Ioan Popoiu a formulat titlul 
manuscrisului în cauză cu o denumire foarte adecvată ce corespunde și este în concordanță desăvârșită cu 
intenția de a relata explicit acțiunile istorice din timp, evident și dorința de a dedic această carte marelui 
eveniment din acest an – Centenarul Încoronării (Alba Iulia, 15 octombrie 1922).
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Ceea ce a scris Ioan Popoiu în paginile acestei monografii sunt lucruri monumentale în domeniul istoric, 
înregistrările fiind o bogăție inestimabilă pentru cultura și literatura română. Prin urmare, manuscrisul de față 
poate servi ca obiect de studiu al istoriei în instituțiile de învățământ din România și, evident, din toate ținuturile 
românești de pe mapamond.Drept vorbind, aceasta este o carte despre Istoria Românilor, nemijlocit despre 
evoluția Țării Românești dintr-o anumită perioadă de timp. Ca obiect de studiu din științele umanistice, istoria 
este acea învățătură care te dispune / invită / provoacă să-ți cunoști cu adevărat trecutul și prezentul propriei 
țări, dar și despre procesul evolutiv prin care se dezvoltă lumea din acest univers.

Discursul analitic al scriitorului Ioan Popoiu traversează prin evenimente istorice de mare însemnătate 
pentru națiunea română, tematicile abordate reflectând o realitate de o sonoritate intensă trecută prin timp. 
Este vorba despre „Românii din provinciile istorice subjugate (1848-1914)” – Transilvania, Bucovina, 
Basarabia (capitolul VI); corespunzător despre „Unirea Basarabiei cu România” (capitolul VIII), „Unirea 
Bucovinei cu România” (capitolul IX), „Unirea Transilvaniei cu România” (capitolul X). Deci, Marea Unire, care 
s-a realizat în 1918, a fost un eveniment de importanță vitală pentru poporul român de pretutindeni. Firește este 
pus în discuție și materia despre „Războiul pentru întregirea neamului (1916-1919)”, inclusiv despre „Anii 
neutralităţii (1914-1916)” și „România în război” (capitolul VII). Încheierea monografiei marchează perioada 
dintre anii 1918-1940, diviziunea cu numărul XI întitulându-se „România în perioada interbelică”, precum și anii 
1940-1947 incluși în capitolul XII sub titulatura „Sfârșitul României” – un final ce constituie finalizarea 
respectivei lucrări, dar în același timp și cu un deznodământ care te predispune la o cugetare adâncă privind 
denumirea acestui paragraf.

De specificat, Ioan Popoiu este înzestrat cu un har divin foarte prețios – vocația scriitoricească, care se 
manifestă prin prezența unei personalități cu intelect distinct, temelia construcției având suportul studiilor 
filozofice în domeniul teologiei și istoriei, precum și prin studii ce tratează probleme ale vieții social-umane. 
Este o onoare de a prezenta personalitatea Domniei sale – Ioan Popoiu întruchipând în același timp identitatea 
marelui Om de cultură spirituală și de teolog creștin în slujba neamului românesc. Domnia sa a îmbrățișat cu 
mult succes arta literaturii, deci arta scrisului, ideea imaginației și vibrația sufletului fiind redate prin versul liric, 
proză, eseu de analiză, articole de istorie, sociologie și nu numai. Prin armonia acestor argumente se 
regăsește spiritul intelectual al scriitorului, istoricului și filozofului, al unui om de cultură și artă, al unui om ce 
este menit să fie un slujitor al cultului creștin ortodox.
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O întâmplare cărturărească a făcut ca prin anii '80, citind cu 
sârguință în Biblioteca Institutului Teologic Ortodox din Sibiu, să-l 
întâlnesc pe părintele Damian, care fusese adus de Mitropolitul Antonie Plămădeală să lucreze la prestigioasa 
instituție ortodoxă din Transilvania ca secretar de redacție la „Telegraful Român” și la „Mitropolia Ardealului”.

Omul de litere primit ca membru în U.S.R și neîntrecutul organizator și-au dat mâna atunci când în ianuarie 
2007 tânărul profesor de religie Marian Simion de la Universitatea Harvard l-a invitat să organizeze în 
prestigiosul centru academic primul simpozion dedicat în mod oficial lui Mihai Eminescu, prezentat ca „ultimul 
mare poet romantic european”. Theodor Damian și-a ales cu atenție comunicanții, ca manifestarea să păstreze 
un nivel științific înalt. La fel procedează când își constituie grupurile de specialiști cu care înțelege să participe 
la congrese internaționale, fie că este vorba de Congresul de medievalistică de la Western Michigan University 
din Kalamazoo SUA, fie că se prezintă la Congresul I.S.S.E.I., care își mută sesiunile în mereu altă țară. Port 
neșterse amintiri din sesiunile de la Universitatea din Helsinki-Finlanda 2008, Ankara-Turcia 2010, Zaragoza-

Botoşănean de origine, totdeauna mândru să-și afirme obârșia, 
părintele profesor univ. Theodor Damian este la fel de cunoscut 
astăzi în România ca și în America, unde s-a stabilit de mulți ani. 
Rară este o asemenea recunoaștere unanimă. Recent, respectiv în 
16 ianuarie 2022, a XXIX-a ediție a Simpozionului „Mihai 
Eminescu”, ca și în anii precedenți, a fost patronată, în mod cu totul 
onorant, de Academia Oamenilor de Ştiință din România, Filiala 
USA, de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, de 
Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi și, local, de 
Institutul Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă, New York, al 
cărui președinte este. Î.P. S.Dr. Nicolae Condrea, Mitropolitul celor 
două Americi, a trimis un frumos mesaj de salut, pe care 
organizatorul principal al evenimentului, prof. univ. Th. Damian, l-a 
citit în debutul Simpozionului, eveniment desfășurat și cu prezența 
unor participanți prin zoom. Ne-am bucurat să admirăm Ordinul „Sf. 
Ioan Iacob de la Neamț, Noul Hozevit” pe care profesorul Damian l-
a primit recent de la P.F. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, la împlinirea vârstei de 70 de ani, drept care ne alăturăm și 
noi cu urarea de sănătate și putere de muncă.

Următorul loc al întâlnirii noastre a fost America. Nu-mi mai amintesc cu exactitate când mi-a făcut prima 
invitație la Cenaclul „M. Eminescu” din New York. Să fi fost prin 2006? Dar știu foarte exact că el, omul acesta 
minunat, a ținut pentru mine poarta oricând larg deschisă spre Lumea Nouă, în comunitatea unor români 
iubitori de cultură din metropola americană. Faptul că cei 30-40 de participanți la Cenaclul literar al lui Th. 
Damian, pe care eu i-am întâlnit frecvent în ultimii trei lustri, nu sunt singurii români pasionați de cultură 
națională din metropola lumii este o certitudine. Dar nu știu să existe la New York vreo altă structură culturală 
care să echivaleze prestigiul Cenaclului „M. Eminescu” care de prin 1993 bilunar organizează reuniuni 
consistente, cu lansări de carte, cu dezbateri pe teme culturale ardente și conferințe literare, așa cum au fost și 
cele ținute de mine aproape în fiecare an din 2006 până în prezent. Realizăm ce importanță are pentru 
diaspora noastră o asemenea manifestare, menită să conserve identitatea națională a românilor. Publicistul 
Damian scoate la New York reviste notabile valoric, atât în limba română, cum din 1996 apare „Lumină lină / 
Gracious light", cât și în engleză „Symposium” și „Romanian Medievalia”. Ne temem că, fără inițiativele unui 
om cum este Th. Damian, afirmat începând din 1993 până mai ieri ca filosof de catedră la Facultatea de Științe 
Sociale din Metropolitan College, ca preot predicând din amvon de biserică în Astoria newyorkeză, ca poet, 
memorialist și eseist cu zeci de volume publicate, comunitatea conaționalilor noștri din U.S.A. și-ar pierde 
strălucirea, atât cât o poate avea, între celelalte naționalități cu care conviețuiește.

THEODOR DAMIAN
UN STRÃLUCIT SPIRIT UBICUU

Dr. Anca SÎRGHIE



Nu este de mirare că personalitatea polarizantă a unui asemenea intelectual complex afirmat, care atrage 
spre proiectele lui generoase ca finalitate oameni de bună calitate, a devenit emblematică, și-a creat propria 
mitologie și are cărți de memorialistică, de poezie în care ființa lui a fost imortalizată. Iată că o asemenea 
avalanșă de aprecieri și considerație nu poate să placă tuturor. De ce să fie Damian una dintre primele cele mai 
mari 10 personalități de români ai Americii în ultima o sută de ani? Cum a ajuns el Queens Ambasador Awards? 
De ce l-au felicitat pe scena Ateneului Român, cu ocazia Centenarului Marii Uniri în 2018? Răspunsul dat 
tuturor invidioșilor este simplu: Pentru că Domnia Sa nu are egal ca bun promotor al culturii românești la New 
York.

Programul său împarte anul calendaristic în anotimpuri americane și anotimpuri românești. Nu cred să fi 
trecut vreun an fără ca Th. Damian să nu vină cu brațe pline de cărți în țară. Tot cu brațe pline de cărți pleacă 
înapoi la New York. Un altfel de „Badea Cârțan al cărților”, despre care se spusese că nu a păstorit mioare, ci 
volume și publicații trecute peste Carpați. Theodor Damian păstorește propriile cărți, și fără vreo părtinire pe 
ale altora. Dar el nu trece doar munții cu povara spiritului românesc, ci traversează Oceanul. Parcă ne spune 
ceva această râvnă cu care face anuala sa navetă New York-București, anume că țara românilor s-a 
dezmărginit și ea poate fi găsită nu numai între hotarele consemnate pe hartă, ci oriunde este semănată slova 
sfântă.

Theodor Damian este o personalitate autentică atât în domeniul bisericesc-teologic, cât şi în cel academic, 
în calitate de profesor universitar cu două doctorate, până mai ieri predând la un prestigios colegiu din 
Manhattanul newyorkez. Chiar și acolo a trasat o dâră de lumină a spiritului, atunci când a organizat sesiuni 
științifice anuale și a publicat comunicările participanților în antologii academice. Acestea au dat mare 
satisfacție colegilor lui americani, iar lui i-au atras prețuirea. Astfel, merită precizat faptul că profesorul 
newyorkez s-a remarcat şi în ziaristică, dar mai ales în literatură unde volumele sale de poezie ilustrează 
formația complexă a scriitorului ca teolog, gânditor și creator de talent. Unul care transpune în vers impulsurile 
cotidianului, devenit suport pentru meditație.

Spania, 2020. O debordantă energie organizatorică și o forță neistovită de a crea frumosul. Iată două forme de 
activitate incompatibile, ați putea crede, dar pe care Domnia Sa le îngemănează convingător și cu mare 
succes. Trecerile de la una la alta se fac pe nesimțite, fără să-i simți efortul, deși efortul său este realmente 
istovitor și cheltuiala financiară pe măsură. Cine le-ar putea descoperi când zâmbetul amabil, prietenesc al 
domnului Damian acoperă orice grijă organizatorică pe care musafirul nu are rost să o perceapă. Experiența 
americană a părintelui Damian nu are drept target bogăția materială, râvnită de cei mai mulți români plecați 
peste hotare, ci pe cea a valorilor spiritului.

Un spirit ubicuu, așa cum este Theodor Damian, eu nu am mai cunoscut în comunități românilor americani. 
Cunoscându-l ca prieten, am constatat că el nu concepe să lipsească, oriunde este un eveniment capital al 
românismului. Așa s-a întâmplat la Centenarul Marii Uniri pe care el l-a petrecut, sosind din America, în 1 
Decembrie 2018 la Alba Iulia în cetate, unde avea întâlnire cu cei mai buni dintre români. Trebuie că nici de la 
mânăstirea Putna în sărbătoare nu era chip să lipsească în 15 august 2021, când s-a aniversat împlinirea a 150 
de ani de la prima reuniune a românilor de pretutindeni.

Ne-am cunoscut mai bine cu părintele-profesor când am organizat împreună la Sibiu, în iarna anului 2011 
„Zilele Lumină Lină” la Universitatea „Alma Mater”. Astfel, s-a petrecut acolo unul dintre popasurile tradiționale 
pe harta românismului a revistei scoase de cunoscutul român newyorkez. Întâlnirea cu scriitorii locali și iubitorii 
de cultură dintr-o anumită zonă avea o dublă direcție de rodire. Scriitorii de talent se puteau manifesta într-un 
cadru internațional și totodată ei erau invitați să colaboreze la revista newyorkeză, care, la rândul ei, pătrundea 
mai adânc în conștiința contemporaneității noastre. Proiectul aceasta inedit a țintit spre înalt, adică spre ideea 
că o revistă literar-filozofică românească prestigioasă a diasporei merită să fie cunoscută atât la București, cât 
și la Bistrița, la Constanța ca și la Craiova sau Reșița, ori – de ce nu? – la Cernăuți ca și la Chișinău. Mulți 
intelectuali români trăind în afara granițelor țării au realizat nevoia unui dialog al diasporei cu patria-mumă. Unii 
dintre ei au așternut și pe hârtie un asemenea deziderat. Nimeni nu a transpus în faptă, ca profesorul Theodor 
Damian, un atât de important obiectiv, menit să traseze punți de lumină-cărturărească între românii de pe 
ambele țărmuri ale Atlanticului.

Care este secretul eficienței sale debordante? Ea, eficiența, este întruchipată de o ființă feminină, cea a 
soției Claudia, care știe să fie folositoare, astfel ca spiritul părintelui să înflorească zi de zi și ceas după ceas. Și 
anii s-au scurs cu rodnicie, căci doamna Claudia a fost alături de bărbatul ei strălucitor, fie cântând după note în 
strana bisericii la vreme de liturghie, fie făcând tot secretariatul unui eveniment ori sumarul viitoarelor volume 
pregătite de Theodor Damian pentru publicare. Să mai observăm că nemțoaica Claudia nu cunoscuse defel 
limba română când s-a măritat, iar acum o stăpânește uimitor, tot astfel cum în America a reușit să 
stăpânească și tainele limbii engleze. Pentru o echipă atât de discretă, realizările țin de miracol.

Acum când Theodor Damian a trecut de pragul vârstei de 70 de ani, suntem convinși că deceniul pe care îl 
începe va fi la fel de fertil, cel puțin pe planurile pe care autorul le va păstra ca prioritare. Urarea „La mulți și 
rodnici ani, dragă Doru!” dobândește un înțeles aparte, de încredere absolută în izbânzile viitorului.
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Întrebarea despre Împărăția cea veșnică a existat dintotdeauna în sufletul omului. Aceasta i-a preocupat și 
pe apostoli, oamenii atât de apropiați lui Hristos. „Atunci Petru a luat cuvântul și I-a zis: «Iată că noi am lăsat tot, 
și Te-am urmat; ce răsplată vom avea?» […] «și oricine a lăsat case sau frați sau surori, sau tată sau mamă, sau 
nevastă sau feciori, sau holde pentru Numele Meu, va primi însutit, și va moșteni viața veșnică.”” (Ev. după 
Matei, cap. 19, vers. 27; 29)

Ne va aștepta așadar „ceva însutit” chiar aici pe pământ, dar mai ales viață veșnică pe care o vom petrece 
într-un alt sistem de organizare, alături de Dumnezeu și de Fiul Său, în Împărăția Cerească.

Astăzi, când cunoașterea se deschide către atâtea orizonturi, când devine unlimited, este foarte important 
să știm ce înseamnă a muri mântuit, să ne îngrijim de mântuirea sufletului nostru și al celor dragi nouă. Despre 
Împărăția Lui Dumnezeu se vorbește în multe locuri în Scriptură. Hristos Însuși, a venit pe Pământ ca să 
pregătească oamenii pentru această unică Împărăție, pe care de altfel, cei care Îl cunosc o au în inimile lor, 
chiar de pe acum. Când fariseii L-au întrebat pe Iisus despre acest lucru, El le-a răspuns: „Împărăția lui 
Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice «Uite-o aici!» sau «Uite-o acolo!» Căci iată 
că Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru.” (Ev. după Luca, cap. 17, vers. 20-21)

„Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde; 
și, de bucuria ei, se duce și vinde tot ce are, și cumpără țarina aceea.” „Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu 
un negustor care caută mărgăritare frumoase. și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot 
ce are, și-l cumpără.” (Ev. după Matei, cap. 13, vers. 44-46)

PILDA COMORII ASCUNSE ȘI A MĂRGĂRITARULUI

Cei mai mulți dintre noi căutăm viața cu Dumnezeu, tindem către Împărăția divină. Dacă dorim, pornim pe 
drumul acestei cunoașteri. Oamenii care o experimentează, au șansa de a găsi „o comoară” nesperată și 
anume cuvântul lui Dumnezeu.

Iisus ne mai spune că Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un negustor aflat în căutarea celui mai de 
preț mărgăritar. Dacă îl găsește, vinde tot ce are, pentru a-l cumpăra. Ne putem imagina că un negustor de 

Pilda ne spune că omul care a descoperit comoara, a ascuns-o pentru o vreme, cu scopul de a vinde tot ce 
are spre a putea cumpăra țarina în care se afla aceasta. Prin descoperirea dată de Duhul Sfânt, putem înțelege 
că „țarina” este tocmai „câmpul de lucru al lui Hristos”, este tocmai Evanghelia adusă pe pământ, făcută 
cunoscută oamenilor prin Iisus Hristos și apostolii Săi. Pilda subliniază că omul care găsește această 
„comoară”, gustând bunătatea, pacea și fericirea pe care i-o aduce, ajunge să renunțe la orice lucru, pentru a 
avea (cumpăra) Împărăția vestită de Iisus Hristos.

Putem să credem sau nu lucrul acesta. Credința este puterea cunoașterii lui Dumnezeu. Acest lucru se 
poate realiza doar prin înțelegerea cuvântului lui Iisus Hristos – Adevărul lui Dumnezeu, cuprins în Scriptură, 
prin aplicarea Lui constantă în viața noastră. Or, unde putem noi să auzim și să înțelegem Evanghelia, mesajul 
lui Dumnezeu, dacă nu în biserici?

Întrebarea este: De ce nu pot găsi toți oamenii această comoară? Putem presupune că în munca lor, în truda 
lor zilnică în această viață, unii au dat peste ea fără, însă, să o prețuiască la adevărata ei valoare. Căci lumea în 
care trăim, cu problemele mari sau mici, ne determină, de multe ori, să scăpăm din vedere esențialul. Astăzi, 
cei mai mulți dintre noi auzim cuvântul lui Dumnezeu, cunoaștem Evanghelia Sa, fără a înțelege, în 
profunzime, ce comoară reprezintă. Oamenii care L-au acceptat în viața lor, înțelegându-I mesajul, și-au 
schimbat viața. Petru, cunoscutul apostol al lui Iisus, le spunea unora ca aceștia: „Dacă ați gustat în adevăr că 
bun este Domnul, apropiați-vă de El, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui 
Dumnezeu (adică de Hristos n.a.).” (Ep. întâia a lui Petru, cap. 2, vers. 3-4)

Voichiþa TULCAN MACOVEI

PILDE CARE VORBESC DESPRE 
ÎMPÅRÅºIA LUI DUMNEZEU



Împreună, vor alcătui chiar Împărăția divină.

„Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: «Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar, pe 
care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate 
semințele; dar, după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările 
cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui”. Le-a spus o altă pildă, și anume: «Împărăția cerurilor se aseamănă 
cu un aluat, pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată 
plămădeala”“.

Ni se spune că muștarul a fost semănat, că a crescut, s-a făcut mare cât un copac, iar păsările cerului și-au 
făcut loc printre ramurile lui. Domnul nostru Iisus Hristos ne spune ce reprezintă grăuntele de muștar: 
sâmburele de credință vie în Dumnezeu, prin care, dacă îl are, un om poate săvârși minuni. Așadar, dacă omul 
are o credință sinceră, curată, chiar de mărimea unui bob de muștar, aceasta ajută la formarea unui „copac 
puternic și viguros” care ajunge cu ramurile către cer. Simbolul copacului vizează începuturile lui Hristos pe 
pământ, timpurile în care Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, a deschis cerurile, trimițându-L pe Fiul Său pe 
pământ, cu scopul de a ne recupera prin credinþă, de a ne pregăti pentru Împărăția Sfântă.

pietre prețioase are o avere impresionantă. Când a aflat mărgăritarul cel mai valoros, a dat întreaga sa avere, a 
vândut totul pentru a-l cumpăra. Ce simbolizează mărgăritarul? „Mărgăritarul de mare preț” este chiar Domnul 
Hristos. El este „piatra prețioasă din capul unghiului”, pe care zidarii au lepădat-o. (Cu referință la faptul că 
iudeii s-au lepădat de Hristos, trădându-L și vânzându-L dușmanilor.)

„Și eu am ales drumul cel bun – Cum am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu”, Arad, editura Multimedia 
Internațional – capitolul „Pildele lui Iisus”, 2006.

A doua mare problemă pusă de pilda în discuție este „prețul” pe care oamenii l-au dat pentru a câștiga 
Împărăția lui Dumnezeu. Iisus ne spune că oamenii aceia au vândut tot ce au avut pentru a putea cumpăra 
comoara și mărgăritarul de mare preț. Dar oare, noi, oamenii putem să cumpărăm Împărăția lui Dumnezeu, 
valorile inestimabile ale acesteia, cu bunurile noastre pământești? În cartea „Faptele Apostolilor”, ni se 
vorbește despre un om pe nume Simon, care, văzând minunile înfăptuite de apostoli prin puterea Duhului 
Sfânt, a dorit să cumpere de la aceștia Duh Sfânt. Petru i-a răspuns într-un mod grăitor și pentru noi, oamenii de 
azi: „Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta prin bani.” 
(Faptele ap., cap. 8, vers. 20) Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu și este clar că nu se poate cumpăra cu 
nicio valoare pământească. La fel este și cu Împărăția lui Dumnezeu.

După cum ne arată Biblia, Împărăția lui Dumnezeu are două aspecte: unul care privește prezentul ei, 
săvârșit aici pe pământ, altul care se referă la viitor, care are în vedere Împărăția veșnică a lui Dumnezeu. 
Putem înțelege deci, că tot ceea ce avea să clădească Iisus, prin cei dintâi adepți ai Săi, reprezintă începuturile 
Împărăției lui Dumnezeu pe Pământ. Aceasta s-a limitat în primii ani, la un număr mic de ucenici, iar apoi, pe 
măsură ce oamenii L-au cunoscut pe Hristos, s-a mărit tot mai mult. Grăuntele credinței avea să devină, astfel, 
copac!

Dar, cine este „negustorul”, cine sunt oamenii care vând totul pentru a găsi „mărgăritarul”, „comoara”? 
Aceștia suntem noi, oamenii care ne străduim să căutăm ce este mai de preț în lumea asta, să-L căutăm pe 
Hristos, Fiul, prin care putem ajunge la Tatăl. Pilda spune că cei care au găsit Cuvântul lui Dumnezeu, cei care 
L-au găsit pe Hristos „piatra vie”, vor lepăda totul, vor lăsa lumea, și se vor uni cu El.

 PILDA GRĂUNTELUI DE MUȘTAR ȘI A ALUATULUI (Ev. după Matei, cap. 13, vers. 31-33)

Ș totuși, există un preț. Ne explică tocmai Fiul lui Dumnezeu care ne spune că cei care doresc să-L urmeze 
în Împărăția Tatălui, trebuie să lase tot ceea ce ține de lumea în care trăim, cu toate frumusețile, dorințele sau 
plăcerile ei: „Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.” (Ev. după 
Luca, cap. 14, vers. 33) Căci adevărata bogăție a unui creștin o reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, credința și 
dragostea față de Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Cei care ajung să aprecieze această bogăție, vor renunța la 
frumusețile și ispitirile acestei lumi și Îl vor urma, fără șovăire, aceasta însemnând că vor face voia Sa, 
împlinind cuvântul Evangheliei. „Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca având totdeauna în 
toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună…”. (A doua ep. a lui Pavel către corinteni, cap. 9, vers. 
8)

Interpretările pe marginea acestei pilde sunt uneori dificil de surprins. Este însă clar, și trebuie să înțelegem 
de la început, că Împărăția lui Dumnezeu, este reprezentată aici de Iisus Hristos, nu printr-o „comoară”, sau 
printr-un „mărgăritar”, greu de găsit de oameni, ci și printr-un grăunte de muștar, o plantă cunoscută, accesibilă 
omului.



Pilda aseamănă Împărăția lui Dumnezeu și cu un aluat pe care o femeie l-a pus în trei măsuri „până s-a 
dospit toată plămădeala”. Referindu-ne la timpul lui Hristos, nu interpretăm plămădeala ca fiind un simbol al 
modului de gândire specific fariseilor și saducheilor. În această pildă este vorba de aluatul „pâinii lui Hristos”. 
Putem, de aceea, înțelege că prin folosirea unei plămădeli bune, aluatul (Împărăția) a crescut foarte mult. Știm 
deja că în Împărăția lui Dumnezeu nu putem ajunge decât prin auzirea, cunoașterea și aplicarea în viața 
noastră a Cuvântului lui Dumnezeu. Așadar, putem accepta că „plămădeala” care face să crească bine aluatul 
este, în acest caz, Cuvântul lui Dumnezeu. De ce vorbește însă Iisus Hristos despre faptul că „aluatul”, pentru 
creșterea sa, trebuie împărțit în trei măsuri? Ce simbolizează acest lucru?

(Capitolul „Pildele lui Iisus”, din volumul „Și eu am 
ales drumul cel bun – Cum am ajuns să-L cunosc 
pe Dumnezeu” – editura Multimedia Internațional, 
Arad, 2006)

Baza creșterii noastre în credință o reprezintă „câmpul Evangheliei”, Cuvântul lui Iisus Hristos. Înțelegem că 
toți oamenii avem posibilitatea de a ne pregăti pentru Împărăþia lui Dumnezeu, de a ne număra printre aceia 
care odată vor locui alături de Tatăl și de Fiul. Este important, însă, să ne reamintim condiția pe care trebuie să o 
îndeplinim: „Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie” (Ev. după Marcu, cap. 1, vers. 15)

Adepții lui Iisus au format întâia biserică creștină, parte a Cetății Divine pe Pământ. Așa a fost cu siguranță, 
căci prin Iisus Hristos, Dumnezeu S-a afirmat cu putere, făcând minuni de vindecare, de iertare a tuturor 
păcătoșilor, de mângâiere a oamenilor și de creștere a lor în credință. Împărăția lui Dumnezeu se clădește, 
deci, chiar de aici de pe pământ, prin creștinii care au ajuns să fie copiii lui Dumnezeu. Este puterea spirituală 
care îi unește pe oameni în jurul Fiului lui Dumnezeu. Creștinii adevărați, cei care Îl urmează pe Hristos în toată 
viața lor, sunt gospodarii, negustorii, care vând totul ce este pământesc, pregătindu-se chiar de acum pentru o 
viață sfântă, după voia Tatălui Ceresc, intrând în comuniune cu El. Sunt cei care întregesc coroana „copacului”, 
a Împărăției lui Dumnezeu.

Cred că Domnul Iisus Hristos vizează prin acest simbol creșterea, pregătirea noastră, a creștinilor pentru 
Împărăția Sa. Cred că se referă la transformarea prin care trebuie să treacă un om spre a putea ajunge sus, 
cetățean al Țării Sfinte. Cele trei măsuri privesc principalele etape ale creșterii noastre spirituale, după 
„nașterea din nou”: botezul pocăinței, al Duhului Sfânt, și al focului”. Fiindcă Împărăția Sfântă nu poate fi locuită 
de orice om: „Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru; voi să vă sfințiți, și fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt.” (Vechiul 
Testament, cartea Levitic, cap. 11, vers. 44)
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Şi mi-am săpat odaia departe sub pământ.

Am aruncat pământul din groapă, pe fereastră.

Afară bătea vântul. Afară era ploaie.

Între două nopţi

Mi-am împlântat lopata tăioasă în odaie.

Afară bătea ploaia. Afară era vînt.

Pământul era negru: perdeaua lui, albastră.

S-a ridicat la geamuri pământul până sus.
Cât lumea-i era piscul, şi-n pisc plângea Isus.

Săpând s-a rupt lopata. Cel ce-o ştirbise, iată-l,
Cu moaştele-i de piatră, fusese însuş Tatăl.

Şi m-am întors prin timpuri, pe unde-am scoborât,

Şi am voit atuncea să sui şi-n pisc să fiu.
O stea era pe ceruri. În cer era târziu.

Şi în odaia goală din nou mi-a fost urât.

Flori de mucigai

Le-am scris cu unghia pe tencuială

Pe întuneric, în singurătate,

Nici de taurul, nici de leul, nici de vulturul

Sunt stihuri fără an,
Stihuri de groapă,
De sete de apă
Şi de foame de scrum,

Cu puterile neajutate

Lui Luca, lui Marcu şi lui Ioan.

Stihurile de acum.

Pe un părete de firidă goală,

Când mi s-a tocit unghia îngerească
Am lăsat-o să crească
Şi nu mi-a crescut –

Care au lucrat împrejurul

Sau nu o mai am cunoscut.

Şi mă durea mâna ca o ghiară
Era întuneric. Ploaia bătea departe, afară.

Şi m-am silit să scriu cu unghiile de la mâna 
stângă.

(din volumul „Flori de mucigai”, 1931)

Neputincioasă să se strângă
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Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Al. Philippide, Zaharia Stancu, de exemplu, își pun toți aceeași problemă a 
timpului, a invaziei lui secrete în cetatea ființei umane, asediind-o, ultragiind-o, dar nereușind, în esență, s-o 
nimicească, ci doar s-o înfrângă, o victorie temporară, desigur, pentru că omul, artistul, în chiar acest dialog cu 
moartea se ridică deasupra efemerului și a caducității, intrând pe poarta eternității. a permanenței, care este 
chiar poezia.

Una din temele fundamentale ale poeziei dintotdeauna – confruntarea omului cu timpul, cu moartea – avea 
să fie explorată dintr-un unghi nou, în toate nuanțele ei, constituindu-se într-o viziune generală despre lume, 
impresionantă prin complexitatea problematică, dar și prin forța și rafinamentul expresiei artistice.

Generația lui Tudor Arghezi avea să trăiască în ultimii ani vârsta marilor împliniri, dar și pe aceea a 
crepusculului, a unui timp biologic individual al sfârșitului, al apropierii morții, care a determinat revenirea la 
marile teme, la vechile obsesii, dar cu o altă înțelegere filozofică asupra lor și, desigur, cu o notă diferită de 
originalitate, în funcție de specificitatea artistică a fiecărei personalități poetice.

Prăbuşirea timpului provoacă o stare 
de veghe continuă („Toată ziua, toată 

Exemplul lui TUDOR ARGHEZI este, în acest sens, încă o dată reprezentativ. Făcând dovada unei vitalități 
artistice extraordinare, poetul, la cei peste 80 de ani ai săi, ne-a surprins permanent cu un nou volum de versuri, 
de o mare prospețime a inspirației și de o mare forță artistică. Această nouă etapă lirică se caracterizează, în 
primul rând, printr-o poezie a senectuții, ca vârstă a unei duble atitudini existențiale, bucurie față de toate 
împlinirile pe care „toamna târzie” i le oferă, dar și de tristețe nostalgică față de iminenta abandonare a lumii și a 
frumuseților ei: „ De ce-aș fi trist că toamna târzie mi-e frumoasă? / Pridvoarele-mi sânt coșuri cu flori, ca de 
mireasă. / Fereastra-mi este plină / De iederi împletite cu vine de glicină. / Beteala și-o desface la mine și mi-o 
lasă / Când soarele rămâne să-l găzduiesc în casă. / Nu mi-e clădită casa de șiță peste Trotuș, / În pajiștea cu 
crânguri? De ce-aș fi trist? Și totuși…” (De ce-aș fi trist?).

Natura, cu prospețimea și farmecul ei inefabil, cu misterul armoniei intime, constituie o frumoasă amăgire 
pentru cel care simte că „suie vremea”, năvala ucigătoare a timpului: "De ce-ș simți că suie vremea și n-aș opri-
o pas cu pas, / Să văd că singură din urmă îmi dă năvală și mă curmă, / Când mi-ar ajunge, la suișuri, un bob de 
trup, un fir de glas / Și-un crin, în fund cu-o piatră scumpă / Să-mi fac din el un cuib curat?" (Cântec la 
fereastră). Ne reîntâlnim aici cu invocația adresată naturii de a umple existența cu bogăția și frumusețea ei 
făcându-l să uite de timp: „Făptură-ndură-te-mprejuru-mi în fiecare ceas întreagă, / Acoperă-mă-n flori de 
iarbă, ca un bordei”. Starea de tristețe se vrea anulată de cântecul narcotic al naturii, care-l mută din realitatea 
unei vârste în eternitatea unui vis: „Silește-mă să te visez de-a pururi…” Avem de-a face cu o plutire în 
irealitatea feerică a visului, singurul plan în care e posibilă realizarea dorinței: "A și venit în colțul casei ochiul 
de-argint al unei stele / S-au strâns copacii-n fața porții ca niște domni veniți pe jos, / Poftește-i, vântule, să intre 
și să se-așeze-n câte-un jeț / Să-mi povestească toată vremea ce s-a-ntâmplat cu Făt-Frumos”.

Sentimentul timpului este resimțit dureros, așteptarea lui devine dramatică, interogațiile se înmulțesc, 
răspunsurile iau toate forma negației, 
timpul capătă o greutate aproape 
materială, copleșitoare: "S-aștept să vie 
viața cu coșurile pline / Și să-mi aștearnă 
daruri din zări până la mine? / S-aștept în 
noaptea goală s-aud suind un pas / De 
prieten fără nume, străin și fără glas? /… 
La mine nu mai urcă de-a dreptul niciun 
drum, / De-abia o cărăruie, o dâră ca de 
fum. / Nu intră nicio ușă, n-am prag, n-am 
pălimar, / Doar stelele se-ngână cu 
noaptea în arțar. / Ce să aștept să vie și 
ce să înțeleg, / Când peste mine timpul 
se prăbușește-ntreg? (S-aștept?).

Timpul ca metaforă a morţii 
Ultimul Arghezi

(55 de ani de la moarte)



noaptea treaz, / Cine-mi spune de o viață-ntreagă / Să fiu gata pentru care ceas / Când o taină poate se 
dezleagă”). O așteptare înfrigurată a cuiva nenumit, viața însăși, trăită astfel, devine insuportabilă: „Și mi-e 
spaimă de ceva urât, / De o fiară, de un ceas pe care / Îl așteaptă sufletul atât, / Lângă viață, lângă închisoare”. 
(Deșertăciune). Urâtul, singurătatea devin însoțitori permanenți ai unui suflet bolnav („copac desfrunzit”), care 
trăiește senzația stranie a abandonării sale în timp, ca pa aceea a unei erori supreme. Întrebările măresc 
starea de tensiune: „Cine strigă? Nimeni n-a strigat? / Cucuvaia, greierul, tâlharul? / Voi fi fost chemat și-apoi 
uitat?”.

Dincolo însă de acest gol sufletesc, firesc atunci când este vorba de înregistrarea clipei implacabile („Este 
timpul, trece minutarul”), se impune în final, ca o compensație, ideea trăirii plenare a viețiI: „Netrăită viața s-a 
sfiit / Și-am trăit-o înmiit”.

Fiind singura ființă din univers care are conștiința morții, omul trăiește o condiție tragică, dar și sublimă 
totodată. Moartea îi apare poetului ca o întrerupere a timpului, ca o dereglare a cadenței universale sub semnul 
căreia stă următorul volum de versuri din 1964: Cadențe.

Retras în singurătatea sa ascetică, apărat de lume, dar și închis în golul său sufletesc, artistul contemplă 
acum lumea din perspectiva vremii care trece, meditând la raportul dintre ritmul poeziei, al vieții și al eternității 
universului: „Puse-n vârtejul ritmic al unui singur vers, / Ar mai simți Cadența, de-a pururi ascultată, / De valuri și 
de ceruri, egale-n pasul mers, / Când s-ar opri secunda și inima să bată?”. (Asceză). Fragilitatea fizică a omului 
supus eroziunii temporale („Bagă de seamă, omule de carne, / Că umblă orice zi să te răstoarne, / Că orice oră 
umblă să te frângă”) treze;te nevoia stării de veghe, de luptă cu timpul, cu somnul, cu șovăiala, cu ispita, cu 
„ceasul rău”, condiție a victoriei sale împotriva morții: „Ia seama bine, somn să nu te fure, / Nu te opri, înalță-te 
vulture. / Ajunge o secundă să șovăi. Chiar de azi / Ai și-nceput să șchioapeți și să cazi" (Sus). Tocmai în 
aceasta constă și ideea demnității sale: „Să nu te afle viața culcat, dar în picioare”.

Totuși, așteptarea morții este obsesia continuă a acestor ultime volume, ea dă poemelor o stare de tensiune, 
care se manifestă diferit, de la atitudinea ironică, de aparentă nepăsare, până la aceea de angoasă, de frig 
existențial. Versurile plutesc în ambiguități, interogațiile măresc neliniștea: „ Toată ziua-n drum mă uit / Și-
aștept ziua ca să uit. / Va veni ori nu mai vine?… Îl aștept să-și facă loc / Sau prin apă sau prin foc. / E un drum, / 
Ori o pârtie de fum?" (Așteptare).

Scurtarea drumului, apropierea veciei deși se doresc amânate, sunt implacabile: „Și-n cartea răsfoită 
capitolul se curmă / Aștepți să i se-ntoarcă și foaia cea din urmă”. (Adiere). Impasibilă, cu legea ei dură, 
necruțătoare, moartea nu alege între buni sau răi, între proști și genii: „I-ai încărcat de-a valma-ntr-o căruță / Cu 
calul orb, bolnavi de boala vieții / Și proștii și isteții” (Cantilenă). Întrebările măresc frigul sufletesc: „Începe 
noaptea, unde-i dimineața?… / Mi-e mintea înghețată. / Am fost cândva și n-am fost niciodată? Noaptea este și 
titlul ultimului volum de versuri al lui Tudor Arghezi. Poetul simte cum „lin și furtunos vine, / Timpul, vraja 
tuturora”, cum ora așteptată sună („Îmi sună parcă ceasul, lăsați-mă să mor”).

"Așteptarea, spune poetul, ține cât un șes pustiu de viață”, el vorbește despre „ziua ce se curmă”, despre 
„pâcla tainelor”, despre „drumul negru așternut ca un plocat” (drumul ultim, al morții) și tresare „la-nvăluirea 
liniștilor dintre plopi” (Pe o harpă medievală). „Urâtul” este însoțitorul său permanent („Împrejurul meu urâtul 
zace ca un schit închis”. (Peste lumi), însă poetul, cel care cu „ghiersul „ său „îngână” divinitatea, se ridică, prin 
creație, deasupra efemerului, înfruntând timpul, făcându-l să curgă „în jgheabul veciei mai sonor”:. Reînviate, 
nădejdile sale cad însă repede în tristețe, iar volumul următor (Silabe, 1965) reia motivele cunoscute, în 
imagini noi, mereu proaspete. Sentimentul este al golului sufletesc („O sală-n suflet, și ea goală / Cu bănci tot 
goale”), provocat de închiderea perspectivelor, de moartea ceasurilor („Ceasornicul clopotniții-i oprit / Că toate 
ceasurile i-au murit / Pare că limbile-păcatele. Arată vremea de-a-ndărătelea”. (Sufletească). Determinările 
temporale devin tot mai frecvente, iar „ora răzleață” desprinsă parcă din această dereglare a ritmului universal, 
aduce „singurătate, ceață și tăcere”. Este ora înserării, a unui timp confuz, al somnului când „neliniștită, umbra 
te-mbie și te cere”. (Ora răzleață).

O excepțională poezie (Așteaptă) reface toate aceste motive în metafore de o mare frumusețe: „Așteaptă ca 
prin mâna umbrii să treacă lucrurile toate… / Velința câmpului începe să se-nfășoare-n vale sul / Târât de bivoli, 
plugul nopții va răsturna cetăți și sate / Și somnul le va strânge-n fânul și paiele dintr-un pătul”.

În sfârșit, din volumele postume, ca o concluzie la ampla meditație lirică privitoare la ideea morții, merită 
reținută poezia Ora confuză, în care reîntâlnim aceeași stare de teamă, de incertitudine, de nesfârșită tristețe 
a celui care, prins între a fi și a nu fi, rezumă, în fond, una din datele esențiale ale condiției umane: „O ceață mă 
pătrunde, pare că de sus, / Și alta vine, nu știu de unde a venit, / Parc-aș trăi și parc-aș fi murit, / Parcă aș fi și 
parcă aș fi fost”.

Peisajul lăuntric este tot mai mult invadat de umbre, de ceață, natura însăși, prin elementele ei intime, 
apropiate poetului, se însingurează. Bursuc, cățelandrul cuminte și jucăuș, are, parcă, o presimțire a 
apropiatului sfârșit al stăpânului și prietenului său: „Rămâne singur și cu jind, / Parcă simțind, parcă ghicind, / 
Întins pe labe, trist, pe bot, / Că voi pleca-ntr-o zi, de lângă el, de tot…” (Bursuc). De altfel, tocmai din această 
lume a purității naturale își alege poetul martorii nunții sale mioritice. Deși însingurat, clătinat de îndoieli, poetul 
nu cade niciodată în stări depresive, întunecate, nu ne comunică niciodată viziuni apocaliptice, fataliste. 
Dialogul cu divinitatea, niciodată întrerupt, capătă acum o altă semnificație. În ruga sa, psalmistul dovedește o 
emoționantă grijă paternă, testamentară (ce amintește de capodopera De-a v-ați ascuns): „Aibi grijă mai cu 
seamă, strămoșule, de fată. / Mi-e frică ce se face, pe lume, fără tată”.

În fond, poezia lui Tudor Arghezi, împlinire supremă a unui destin individual excepțional, este, în ultimă 
instanță, o depășire a efemerului și a morții, o intrare într-un alt timp, al eternității.



Cu cîntecul, şi degetul tău cel mic,

Se deschisese-n vînt,

Sertarele, cutiile, covoarele,

Şi poate că nu ar fi fost nimic

Într-o dup-amiază, cînd
Fereastra sufletului zăvorîtă bine

Psalm VI 

Morgenstimmung

Au sărit zăvoarele,

Tu ţi-ai strecurat cîntecul în mine

În încăperea universului închis.

Ca o lavandă sonoră. Iată,

Dacă nu intra să sape,

Cîntecul tău a umplut clădirea toată,

Care pipăia mierlele pe clape �

Fără să ştiu că te aud cîntînd.

Cu tunetul se prăbuşiră şi norii

Vijelia aduse cocorii,
Albinele, frunzele… Mi-s

Şi mînăstirea mi-a rămas descuiată.

Şubrede bîrnele, ca foile florii.

De ce-ai cîntat? De ce te-am auzit?

Nedespărţiţi � în bolţi.

Şi-întreaga ta făptură, aproape.

Eu veneam de sus, tu veneai de jos.
Tu soseai din vieţi, eu veneam din morţi.

Să văd: eşti şoimul meu cel căutat?

Tu te-ai dumicat cu mine vaporos �

Şi te pândesc în timp, ca pe vânat,

Să te ucid? Sau să-ngenunchi a cere.

Pentru credinţă sau pentru tagadă,
Te caut dârz şi fără de folos.
Eşti visul meu, din toate, cel frumos

Ca-n oglindirea unui drum de apă,

Şi nu-ndrăznesc să te dobor din cer grămadă.

Pari când a fi, pari când ca nu mai eşti;
Te-ntrezării în stele, printre peşti,

Te drămuiesc în zgomot şi-n tăcere

Ca taurul sălbatec când se adapă.

Rămân cu tine să mă mai măsor,
Singuri, acum în marea ta poveste,

Fără să vreau să ies biruitor.
Vreau să te pipăi şi să urlu: „Este!”

De răspunde-n rănile mele?
Cu degetul lui ca un cui,

Mi-e limba aspră ca de cenuşă.

Uite sânge, uite slavă.

Am fugit de pe Cruce.

Cine-i pribeag şi ostenit la uşă?

Uite mană, uite otravă.

Ia-mă-n braţe şi ascunde-mă bine.

Mi-e sete. Deschide, vecine,

Ei! Cine-i acolo-n haine-ntunecate?
Cine scobeşte zidul cu carnea lui,

Şi-mi vede cugetele toate.

Nu mă mai pot duce.

Ca un suflet de pripas?
Cine calcă fără somn, fără zgomot, fără pas,

Cine umblă fără lumină,

Plopii-s cărămizii,

Şi cine s-a oprit?

Ce noapte groasă, ce noapte grea!
A bătut în fundul lumii cineva.
E cineva sau, poate, mi se pare.

Cine-i acolo? Răspunde!

Toţi nu mai sânt,

Toţi s-au culcat, ca tine, toţi au înnoptat,

Mamă bună, mamă mică!

Toţi au murit de tot.

Şi s-a lovit de plopii din grădină?

Toţi au plecat de când ai plecat.

Au zburat din streaşina lunii
S-au uscat busuiocul şi duzii,
Şi a căzut. S-au stârpit cucuruzii,

Duhovnicească

Fără lună, fără lumânare

Tu eşti, mamă? Mi-e frică,

Ţi s-a urât în pământ.

Şi Grivei s-a învârtit în bot

Şi s-au pierdut rândunelele, lăstunii.

De unde vii şi ai intrat pe unde?

Ştiubeiele-s pustii,

S-au povârnit păreţii. A putrezit odaia…
Ei! cine străbătu livada

Aici nu mai stă nimeni
De douăzeci de ani…
Eu sunt risipit prin spini şi bolovani…

De vii mut şi nevăzut ca-n poveşti?

Au murit şi numărul din poartă

S-ar putea să fie Cine-ştie-Cine…
Care n-a mai fost şi care vine
Şi se uită prin întuneric la mine

Şi clopotul şi lacătul şi cheia.

Ce vrei? Cine eşti
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Volumul se deschide cu o dedicație: „Toamnei din mine”, ceea ce mă duce cu gândul la superba poezie a lui 
Tudor Arghezi: „Niciodată toamna”: „Niciodată toamna nu fu mai frumoasă / Sufletului nostru bucuros de 
moarte / Palid așternut e șesul cu mătasă, / Norilor copacii le urzesc brocarte”.

Prima dintre ele este o poezie fără titlu, în care poeta imaginează un dialog cu sine însăși, cu mândria de a fi 
într-o relație prietenoasă cu poezia: „închipuie-ți c-ai fi la braț / cu cea mai frumoasă poezie / pe care tocmai ai 
scris-o”.

Ea se întreabă, totuși, ironic, în final: „Cine are nevoie de poezie?” (Cine are nevoie de poezie?).

„Poemul meu e liniște. / Poemul meu e iubire. Poemul meu sunt eu”.

Concluzie: „Cred că a venit toamna”.

Poeta simte ca pe niște Penitențe banalitățile, formalismele, „cuvintele repetate absurd, torente de inutilități” 
(Penitențe). Poeta crede că „există doar un timp al drumului în viață / când poezia se scrie, / când fragilele aripi 
de îngeri se coboară asupra ta / și totul este frumos bun fără păcat / iar întunericul nici măcar nu există în 
vocabularul tău” (Dincolo de cuvinte).

Ion Haineș

O definiție poetică a poemului este Poem despre poem: „Poemul meu are cea mai frumoasă siluetă / aripile 
lui s-au lipit de cer / coborând lumina în fiecare literă / a fiecărui cuvânt / din fiecare vers ce îl alcătuiește”. 
Poemul e raportat la cer, la lumină, la razele de soare, la păpădia de puf, vulnerabilă, la arenele de gladiatori, la 
melodia tăcerii.

Cartea este o selecție de versuri publicate între anii 1999 - 2021 și definește o poetă excepțională, de o mare 
exigență cu propria ei creație.

daniela@punct ro

În prefața cărții, Pr. Prof. Univ. Dr. Theodor Damian face o lectură în cheie teologică, așa cum mi se pare 
firesc. Observațiile Domniei Sale sunt fundamentale și subliniază trăsături esențiale ale acestei poezii: 
caracterul confesiv, contemplativ, raportarea la Dumnezeu, căutarea Adevărului absolut.

Pentru ea, „toamna este cel mai frumos anotimp”, care-i amintește de „aleile magice ale grădinilor” din orașul 
„unde toate drumurile duc”, de „frunzele colorate împrăștiate de pașii ce traversează / aleile magice ale 
grădinilor” (E toamnă iar).

„În acel sfârșit de august rebel / oceane și mări ne măreau depărtarea /… în timp ce poveștile se arcuiesc în / 
concerte de Bach, Mozart sau de toamnă…” (Poem de toamnă).

Raportul dintre ea și lume s-ar modifica: „cum ți-ar mai păsa că ei nu-i pasă”. „Închis în cercul tău de lumină / ai 
înțelege în sfârșit / că dincolo de ce ochii pot să vadă de ce degetele pot atinge / există un adevăr care strigă să 
fie cunoscut / care ne așteaptă / pentru care merită chiar să murim / la braț cu cea mai frumoasă poezie”.

O temă fundamentală a poeziei Danei Opriță este meditația despre Poezie, despre cuvânt și rolul cuvântului. 
Foarte multe poezii sunt Arte poetice.

Apoi, „Așteptarea / mereu așteptarea / nimic decât așteptarea unei schimbări / amânate până la capăt" 
(Abis).

Dana Opriță încearcă să dea o definiție poeziei, risc asumat: Poezia „este ca un val care vine și pleacă pe un 
țărm / aflat la marginea visului, fără să țipe că este / cel mai important lucru în viața însăși nu ar putea exista / 
fără el”.

„Poezia este ca un zâmbet pe chipul iubit despre care / nu prea știi dacă e adevărat”.

Pentru acest adevăr, „merită chiar să murim”.

Într-un Poem de toamnă, ea descrie adâncirea corăbiilor spre larg, în timp ce „soarele adia lumina lui cea 
mai blândă / Împletind raze de miere și fum / spre un bătrân continent”.

O identificare totală a ființei cu Poezia, descifrând neînțelese înțelesuri ale dimineții zilei de Apoi, adică ale 
unei alte vieți trăită într-o altă dimensiune, a eternității.

„o repetare până la absurd / a propriei repetări a propriei dizarmonii”.

Versuri (1999-2021), eLiteratura, București, 2022

Toamna e anunțată de „Aerul zgâriat de tonurile înalte și joase ale greierilor”, de „melodia frunzelor 
alunecând spre pământul care le-a hrănit / și unde orice trup se întoarce / să fie el însuși hrana fără de sfârșit a 
vieții”, de „triluri răzlețe de păsări ce refuză să plece”, de „văzduhul galben, cerul vestejit”, de ploile nesfârșite.

Un moto din Lucian Blaga: „Cuvântul – rană a tăcerii” – proiectează de la început emblema sub care stă 
întreaga poezie a Danei Opriță: drama creatorului, raportul dintre tăcere și cuvânt, aspirația spre perfecțiune, 
spre absolut.

În ciclul SILABE de la începutul volumului, citim câteva poezii – aproape haiku-uri, închinate toamnei 
(aproape aforisme): „litere îngălbenite / cuvinte ruginite / cuiburi părăsite – / Să fi venit toamna?”, „În tăcerea 
amiezei / castanele sparg amintiri”. „toamna în inima mea – muzica sferelor” „muzica sferelor – toamna în inima 
mea”. „Suflarea din urmă a vieții – toamna”. „zbor fără aripi – tristețea”. „melodia tăcerii – ploaia”.

O parafrază a celebrei poezii a lui Adrian Păunescu, Povara repetabilă evocă „una din acele zile / când 
literele se poticnesc înaintea fiecărui cuvânt / și sufletul ți se închide de atât neputință”, neputința de a te putea 
ridica, de a ieși din obișnuit, din povara repetabilă, cu dorința de a lua-o din nou de la capăt.

Primăvara, care „zgâria cu petele colorate / crengile adormite”, amintirile mai vechi sau mai noi, toate sunt 
motive de poezie, „Iar eu le primesc / în fiecare dimineață / și fiecare dimineață / până seara se transformă într-
un poem” (Poemul de dimineață).



Și, totuși, între speranță și disperare, între tristețe și bucurie, există întotdeauna un reper, o cale. Acesta este 
Dumnezeu, care reprezintă Adevărul absolut, adică descoperirea sinelui. „Dumnezeu e mare și drept / lumina 
ne așteaptă la capătul acestei tăceri / Lumina ne așteaptă / trebuie doar să știm să o primim” (31 decembrie 
2000). „Dumnezeu zidește în noi / Sfânta Lumină a mântuirii”. „Eu sunt cel care este, eu sunt cea care sunt. / Și 
nimeni, nimic, niciodată nu poate tulbura acest adevăr”.

„La colțul de stradă ne așteaptă deja amintirea”.
„Încălțând sandalele umilinței”.

Poeta se află la RĂSPÂNTII și își pune o întrebare fundamentală: „Cine sunt” (Răspântii).

Dana Opriță nu este o romantică, în poezia ei nu întâlnim efluvii lirice, declarații de dragoste, ea este un 
temperament meditativ, care trece totul prin filtrul inteligenței, al ironiei, al abstractizării.

Ca o concluzie definitivă: „Liniște. Îmbrățișare. Pace. Amin” (Prinos de bucurie).

Nu întâmplător, un grupaj masiv de versuri se intitulează GÂNDURI. Avem de-a face cu o poezie grea de 
sensuri, o poezie reflexivă, care își pune marile probleme ale existenței, ideea de Adevăr, de Dumnezeu, de 
Credință, de Timp, de Identitate, de Amintire, de Lumină, de Iubire, de Absolut, de trecere, de destin, de Viața 
de Apoi, de singurătate, în căutarea unui Altceva. Mereu Altceva, „pe care îl cauți toată viața” (Soleil), în 
căutarea Sfântului Graal.

Ea știe cum trebuie să fie poemul: „Scurt, frumos croit pe noua lui haină, / cu gânduri lungi de primăvară 
târzie, / mirosind a pământ reavăn și / dor de singurătate” (***sau fără cuvinte, desigur).

Dialogul cu cititorul este unul cald, prietenos, dar mereu interogativ, dubitativ.

În drumul spre Lumină, ea se întreabă „care e adevărata direcție / spre care / trebuie să ne îndreptăm. / Poate 
marea? / Poate sinele? / Poate poezia? / Poate cerul?” (În drum spre Lumină).

Luciditatea comentariilor, tăioase ca un laser, ne obligă la meditație, la înțelegerea vieții (și a poeziei) dintr-un 
alt unghi, inedit.

Tema Luminii este foarte frecventă: „Lumină / Armonie / Liniște / Lumină / Armonie / Liniște / Lumină / LUMINĂ 
/ LUMINĂ” (1 ianuarie 2000).

Erotica Danei Opriță este una specială. Ea nu este îndrăgostită de un bărbat anume, ci mai mult de ideea de 
iubire, nu face declarații emoționante de dragoste, ea pășește într-un „echilibru precar”, într-o zonă nesigură, 
alunecoasă, care i-a provocat mai mult dezamăgiri decât împliniri.

„Un verb conjugat la trecut înainte de a fi prezent / așa a fost povestea iubirii noastre / strecurată printre 
dorințe și nesfârșite așteptări” (Lerui ler).

Ea se întreabă îngrijorată: „Cine ești tu dragostea mea / care mă roagă să aștept cuminte cu genunchii la gură 
/ să uit nopțile albe de ciudă că am coborât să întreb ce mai faci / ce mai faci / tu / dragostea mea trecătoare?” 
(Love Theme).

Cu truda căutătorului de perle, ea încearcă să reconstituie „miraculosul chip al iubirii”. Ea se adresează direct 
iubitului: „ție-ți vorbesc pe tine te caut / cu tine strivesc diminețile între pleoape / pe tine te prefac în amintire de 
preț / în muzeul amintirilor frumoase” (Până și eu).

Declarațiile de dragoste sunt mai mult imaginare: „te iubesc” răspundeam / vorbind mai mult singură unor 
pereți foarte drepți / la colțurile cărora mă așezam cuminte / pe coji dinainte sfărâmate / genunchii mei țipau 
degetele se împiedicau în gesturi fără sens / „iubitul meu”, spuneam / cu gura plină de fluturi / o dragoste rară și 
definitivă orbecăind în lumina lui „mâine”, / cu gândul la atât de concreta / cafea de dimineață” (Cafeaua de 
dimineață).

Și, totuși, dincolo de toate suferințele, de toate dezamăgirile, amintirile întunecate, poeta face curat „în toate 
rafturile inimii / în toate sertarele sufletului” și își dă voie să fie fericită, pentru că primește alte bucurii, simple, 
adevărate, ca pe niște binecuvântări pe care le primește „în fiecare zi / în fiecare dimineață” (***).

Pentru ea, bucuria de a trăi e afișată deschis, de aici, îndemnul optimist: „viața e atât de frumoasă / trăiți-o cu 
disperarea zilei de-Apoi” (O, brad frumos).

Ultimul text al volumului – Întrebare, 2020, 2021 este o recapitulare sintetică a temelor esențiale pe care le-
am trăit în acești doi ani.

Dana Opriță are capacitatea excepțională de a materializa imaginile, de a face concrete noțiunile abstracte, 
dând expresiei plasticitate și relief.

Câteva exemple:

„În tăcerea / amiezei / castanele sparg amintiri”.

„Poate doar așteptarea să mai alerge singură în / arena sufletului meu”.
„Gândurile scapă prin ochiurile / prea mari ale plasei de pescari / printre cuvintele-rechin, printre cuvintele-

delfini salamandre / șerpi și zănele meduze / toate dansând în macabrul ritm / al regretelor”.

O poezie modernă, suplă, inteligentă, adresându-se minții, dar și sufletului, poezia Danei Opriță înscrie în 
cadrul poeziei române contemporane un timbru original, inconfundabil.

„Timpul păstrat la naftalina clipei de-Apoi”.
„Tu cine ești / așteptând lumina să te invite la vals / așteptând tăcerea să strige după ajutor”.



sau ți-ai strînge creioanele colorate

Poemul meu are cea mai frumoasă siluetă

a fiecărui cuvânt

Poemul meu e arcuit pe raze de soare

închis în cercul tău de lumină

închipuie-ți c-ai fi la braț

există un adevăr care strigă să fie cunoscut
care ne așteaptă
pentru care merită chiar să murim

Poezie
pe care o vei scrie curînd

pe care tocmai ai scris-o

ți-ar mai păsa că ei nu-i pasă
i-ai mai spune povești sperînd că le va asculta

în sfîrșit

   *

le-ai pune la colț să aștepte o altă viață și

că dincolo de ce ochii pot să vadă de ce degetele pot atinge

la braț cu cea mai frumoasă

Poem despre poem

cum ți-ar părea acum lumea

ai înțelege

  * *

cu cea mai frumoasă poezie

aripile lui s-au lipit de cer
coborând lumina în fiecare literă

din fiecare vers ce îl alcătuiește.

arene de gladiatori

pe melodia tăcerii.

Poemul meu e liniște.

curcubeie de culori ce așteaptă un nume

Poemul meu e iubire.
Poemul meu sînt eu
descifrînd neînțelese înțelesuri

ploi interstelare păpădie de puf

Povara repetabilă

unde pronia din inimi dansează

Era, din nou, una din acele zile
cînd literele se poticnesc înaintea fiecărui cuvînt
şi sufletul ţi se închide de atîta neputinţă,
cînd te-ai săturat
să-l tot aştepţi pe nestatornicul Godot

ale dimineții zilei de Apoi.

și totuşi paşii se lipesc de fiecare gînd,

O repetare în zadar, o povară necesară

ce îi mai conturează încă linia buzelor subţiri,
una din acele zile cînd nimic
nu se mai alcătuieşte decît în nimic,

pe care le-ai vinde bucuros la colţ de stradă

iar zborul alunecă spre un adînc îndoielnic..

toamna sau în orice alt anotimp întîrziat,
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respiram aer sărat de alge și scoici

a unui alfabet știut

Era.

doar că drumurile sînt deja pline de astfel de negustori
care nici măcar ochii la cer nu mai ştiu ridica..

stăteam pe terasă și sorbeam cafeaua

de pe care pasărea phoenix și florile de cireș

– liniștită și lungă, spuneau ele tăcînd.

îmbrățișarea mării de care mi-e dor

în lumești plimbări pe malul ei

da

una din acele zile.

Şi parcă acest poem a mai fost scris

din ceașca mea preferată

În acea dimineață
adieri de departe îmi aduceau

îi simțeam valurile atingîndu-mi tălpile

marea al cărei fiecare val este un vers
marea devenită ocean

cu plaja unde fiecare scoică este o literă

Era,
din nou,

Obișnuințe

îmi pictaseră viața pe care aveam să o trăiesc

spunînd la rîndul meu

şi parcă zilele sînt aceleaşi, iar nopţile sînt la fel de incolore
şi parcă ai vrea să o iei de la capăt, dar afli că e prea tîrziu.

În acea dimineață

Marea îmi este adînc în suflet

iar eu îi trimiteam gîndul meu spre mare..

și nu ne-am trădat niciodată.
Fie că e frunza pe care o cheamă pămîntul

ori gîndurile cu lacrimi șiroind pe obraji

doar de poeți.

fiindcă amîndouă sînt parte din ființa mea
– cum știu că eu sînt parte din ființa lor –

toate răspund sufletului fiecăreia dintre noi.

N-ar trebui
și totuși, Ploaia.

sau cochilia ce a rămas orfană

În acea dimineață

20 Years After

Cînd întrebările încep să aibă răspuns

N-ar trebui să se-ntristeze

cînd răspunsurile vin fără întrebări

cînd Toamna cerșea o îmbrățișare

cînd frica este doar un îndemn spre biruință
cînd peste ghimpi și gust de mătrăgună
îngerii zboară și transformă totul în Lumină
cînd amintirile ridică pumni amenințători



nici măcar al vieții irosite

acum

că sfîrșitul pare a fi aproape
atît de aproape că nu mai ai vreme

printre cuvinte-rechin printre

să spună ce-ai simțit
ce simți

atunci știi că speranța a rămas orfană

ce n-au putut niciodată

a închis ochii și-a dispărut

te întrebi dacă tu ai făcut-o.

gîndurile scapă prin ochiurile

E ca și cum găsești

spre umerii ridicați a nepăsare și

irosite din plin

de pe zidurile ce se încăpățînează să nu se prăbușească

brațe încrucișate a dispreț

ca pandora să mai fi lăsat încă ceva
în cutia din care pînă și speranța

e singura urmă ce nu poate fi ștearsă

cu fardate trăiri cu schiloade cuvinte

un poem scris de demult și

Încerci să îți amintești dar

cînd sarea din lacrimi

pentru niciun regret

Sau mai ales atunci.

prea mari ale plasei de pescari

Din lumea lui nicăieri

că ai fi putut spune ceea ce gîndești.

în lumea ei de apoi.

Și totuși viața este și în eternitate.

Însă
după colț apare el

(9 / 11 / 21)

cînd îți dorești totuși

cuvinte-delfini salamandre

cuvîntul pe care îl disprețuiești
și de asta îl folosești la nesfîrșit:

doar litere împletite spre a-ți găsi scuza

că ai fi putut fi cel ce știi că ești

că nu ești cel ce știi că ești
că nu spui ceea ce gîndești
doar așa
fiindcă în lumea lui nicăieri

infinit

toate dansînd în macabrul ritm

nu un cadou pe care ți-l faci ție sau lumii

șerpi și zînele meduze

al regretelor

DAR

ai numărat toate mătăniile

și o treaptă mai sus.
Te-ntorci apoi liniștit
și

îmi murisem

pînă la cifra ce se cheamă

liniștit îți spui din nou:

n-aș mai fi așteptat nimic.
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Tristeţea ucide iar.

îţi trimit veşti îţi povestesc lucruri pe care tu

Îţi mai aminteşti de ziua de mîine?

Feedback

de-o viaţă, iar ei au plecat în cealaltă

lui Andrei Brădeanu

dar bine îți pare că nu eşti tu acela

tu n-ai murit nu încă

dunele de nisip te acoperă le vezi

de unde din cînd în cînd

uneori
chiar te fereşti din calea lor

iar tu auzi voci care te strigă.

dar lor nu le pasă

Ca atunci cînd vrei să-ţi chemi prietenii

Stare

Ca atunci cînd e linişte deplină

te mai doare sufletul cînd pleacă cineva

că astăzi eşti vesel că

cu această dragoste

pe tine te mai dor oasele cînd se schimbă vremea şi tare te bucuri

ţie ţi se pare nefiresc

astăzi cineva te iubeşte că iubeşti poate

ţie

tu drum fără întoarcere fără început fără sfîrşit

nu le pricepi care te sperie şi nu le asculţi

cucerind dunele de nisip
în fiecare ceas în fiecare veac în fiecare fărîmă de infinit.

şi încă n-ar fi tocmai rău dacă ai şti ce să faci

nu le pasă că astăzi eşti trist

care te respiră te ucide te iubeşte
iar tu o respingi

cel mai firesc dintre toţi
oamenii sau ce-or fi fiind ei

şi altceva decît pe tine însuţi

Ca și cînd te-ai întîlni pe stradă cu fețe în baston
dar ești sigur că ați fost cîndva în aceeași clasă

sînt aceiași copii cu viitorul în ochi

Cine ar fi crezut că am ajuns să trăim un viitor

(poeme din volumul daniela@punct ro, editura eLiteratura, București, 2022)

pe care ni l-am închipuit mult altcumva decît cel de acum

fiindcă pentru tine ei sînt tot copiii cu ciorapi trei sferturi
Nu îi mai recunoști

și ghiozdanul în spate

visată atunci cu ochii deschiși cu sufletul curat

care abia așteaptă să treacă ziua de azi.

cînd niciun cuvînt nu-l știe lămuri

plin de fermecătoarea inocență a speranței

la școala din capătul străzii.

acțiune de răspuns la o acțiune

că anii 2000 vor fi cei mai frumoși ai vieții noastre.



cărţI nou apărute

EUGEN DUMITRU
romÂnia



Eugen Dumitru, autorul acestor tablouri de epocă, când depăşeşte panseurile filozofice si teologice cu care 
îşi ornează, uneori excesiv, dialogurile, este un observator fin ale „momentelor astrale” din vremurile mai mult 
sau mai puţin recente ale timpului ce tinde să fie uitat sau de neînţeles, la câteva decenii de la apusul său.

Legarea de familia Naratorului a tuturor întâmplărilor majore, pe care scriitorul le abordează cu pasiunea 
unui istoric, dublat de un hermeneut insolit, face din „Toamna, târziu” o carte extrem de emoţionantă în 
momentele ei de culminaţie de akmé. Cartea, bogată în teme majore, oscilează între cele de istorie recentă şi 
cele de interpretare teologico-metafizică, între concretul cotidian si realul-transcendent, între reportaj şi 
simpozion. Trecerile sunt uneori bruşte, amintind de decupajul serialului tv în episoade.

• Absolvent al Facultăţii de filozofie (Universitatea București). 
• În 1995 e numit profesor universitar de logică și filozofie (Academia Națională de Informații)

Prof. univ. Liviu MITRĂNESCU

Procesele politice, internările în spitalele de nebuni, persecuţiile, urmăririle, urmate de reţineri securiste, 
turnătoriile… toate mizeriile vieţii de toate zilele ale epocii „de aur” sunt surprinse în câteva cuvinte, cu o 
economie de mijloace şi o autenticitate de meşter al naraţiunii.

Scurtă prezentare:

Cei cu vocaţie, mai precis cu chemare pentru această situare în existenţă, au în sânge naraţiunea.

Prof. univ. Liviu MITRĂNESCU

Zice Gabriel Garcia Márquez că: a trăi înseamnă a-ţi povesti viaţa.

In cazul lui Eugen Dumitru, povestea ia adesea forma scenariului de film, reminiscenţă a primei sale vocaţii, 
de ziarist, de realizator şi scenarist de televiziune. Cartea sa, „Toamna, târziu”, reprezintă o suită de „episoade” 
ale unui scenariu amplu, istorii trăite sau luate de autor din cotidian, transfigurări ale întâmplărilor personale 
sau desfăşurări de evenimente din epoca în care a trăit şi al cărui martor, adică „mărturisitor”, doreşte să fie. 
Căci „Toamna, târziu” este, cum spuneam, o suită de episoade-scenarii, în bună parte, pare-se, 
autobiografice, cum e şi firesc. Un „serial” de istorii legate între ele prin prezenţa unui personaj cu mai mult 
relief, manevrat savant în dialoguri inteligente şi spumoase de mâna de maestru a regizorului-prozator.

Există în această carte o nestăvilită apetenţă pentru dialogul filozofico-teologic, pentru hermenautica actului 
ce tocmai se desfăşoară, cu broderii conceptuale fine, dar şi cu gust de revenge pentru memoria unor 
personaje trăitoare în perioada interbelică.

„Toamna, târziu” 

Nicodim, ziarist cultural, soţ, tată, bunic şi, ocazional, amant de talent, relatează tot ce găseşte demn de 
reţinut din întâmplările vechiului şi noului regim. Iată de ce ne putem întreba dacă, în afara generaţiei cu 
pasiune pentru carte şi cu bibliotecă în casă, mai înţelege cititorul de azi mulţimea aluziilor politice la personaje 
din nomenclatura comunistă sau din perioada interbelică (Petrache Lupu, Pamfil Șeicaru, Nae Ionescu, 
miniştrii din anturajul lui Gh. Gheorghiu-Dej şi atâţia alţii) pe care cei de vârsta noastră îi ştim atât de bine. De 
pildă, Eugen Dumitru face din momentul cuceririi unei „dive”de muzică uşoară, un prilej de a descrie în câteva 
pagini o întreagă lume a puterii.

Poate ar fi fost mai bine dacă autorul ar fi dat mai multă libertate personajelor, dacă le-ar fi lăsat să se 
autocaracterizeze, dacă şi-ar fi stăpânit eul dominant, lăsând naraţiunea să se desfăşoare singură, fără 
calificative. Dar noi credem că autorul a avut intenţia, încă de la primele pagini, de a-l implica cât mai mult pe 
cititor în descifrarea naraţiunii, sau, cum zicea Roland Barthes: „dacă moare autorul, se poate naşte cititorul”… 
Drum bun, cititorule!”

– o narațiune… cinematografică

• spirit enciclopedic, Liviu Mitrănescu a semnat o serie de lucrări de literatură universală şi comparată, apărute în mai 
multe publicaţii academice între anii 1997- 2007, dintre care amintim doar: „De la Aristofan, la Plaut și Terenţiu, De la 
„comedia veche” a antichităţii greco-latine, la „comedia clasică a Renașterii“ (spaniolă şi franceză), „Farsor, escroc, 
poet damnat? sau altfel spus „legenda Villon”
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Într-o seară de 23 August, când încă se mai sărbătorea ziua națională pe stil vechi, ieșisem cu tot familionul 
într-un parc de distracții din capitală, la o bere și un mic. Toate bune și frumoase, am petrecut ca lumea, la iarbă 
verde, cu mititei, fleici de porc și copane de pui la grătar – deh, festin muncitoresc, stropit din plin cu bere 
„Grivița” la sticlă – apoi băieții au pus de o „miuță” cu alți petrecăreți din parc, partidă ce se terminase cu un 
memorabil scor de 7 la 2 în favoarea echipei conduse de seniorul vârstei a treia din familia noastră. Pe seară, 
însă, când a început jocul omagial de artificii, mecanismele de funcționare bine înțepenite în neuronii lui „buni 
Michi” s-au dereglat subit, stârnind „un foarte grav eveniment subversiv”, cum l-au calificat, ulterior, autoritățile 
comuniste.

Toamna, târziu
(fragment din volumul „Toamna târziu”, Editura Tracus, 2021)

După a șaptea sticlă de bere, socru-meu a început să răcnească din toți rărunchii, ca un apucat, „la 
arrrrmeeee”, îndemnându-i pe cei prezenți la acea petrecere ocazională să nu-i lase pe dușmani să se 
apropie… N-a răspuns nimeni chemării sale, în schimb, la câteva minute după ce lansase acel ordin războinic, 
au apărut niște indivizi, care ne-au umflat – bunici, neveste și nepoți – toți care eram acolo în timpul jocului de 
artificii, și ne-au dus la Sediul central al Miliției, pentru cercetări. Aici, cum era de așteptat, apele s-au limpezit 
una-două, după interogatoriile luate fiecăruia dintre adulți de câțiva ofițeri de Securitate, cu capsa pusă, pentru 
că fuseseră obligați de niște dușmani ai regimului socialist să se prezinte, în miezul nopții, la datorie. 
Renunțând, bieții de ei, la chefurile pantagruelice prilejuite de ziua națională din 23 August, acei profesioniști ai 
datoriei, veniseră la servici cu o falcă în cer și alta în pământ, gata să rezolve „evenimentul” cât ai bate din 
palme. Drept care, femeile au fost făcute pachet și trimise acasă. De asemenea, copiii au fost scutiți de 
chinurile unor astfel de interogatorii în beciurile Miliției dar, până să fie „scoși la aer”, adică eliberați, au asistat, 
fără voia lor, la o scenă care le-a rămas, cu siguranță, întipărită în memorie – cel puțin așa mi-a mărturisit 
Cristian al meu, mult mai târziu.

Într-o celulă, alăturată celei în care fuseserăm închiși noi, claie peste grămadă, au apărut doi gardieni, 
cărând de subţiori un deținut, a cărui zeghe era pătată de sânge. Trântit de haidamaci pe priciul din celulă, 
nefericitul, căzut în nesimțire, a fost oblojit imediat de ceilalți deținuți, care i-au spălat rănile, aplicându-i mai 
multe comprese cu apă rece. După vreo trei ore, atunci când și-a revenit cu chiu cu vai, s-au auzit din nou pașii 
apăsați ai gardienilor, apoi aceștia au pătruns în celulă, l-au înhățat, ca pe un animal destinat sacrificării și, 
trântindu-l într-un fel de roabă, dotată cu lanțuri pentru imobilizarea victimei, duși au fost. De atunci și până 
acum, n-am mai aflat nimic despre soarta lui…

Dar, să mă întorc la întâmplarea nenorocită, care mă adusese pe mine și, din păcate, pe fiul meu, de numai 
câțiva anișori, în aceeași celulă din beciul Miliției capitalei.

„Dosarul de urmărire”, deschis pe numele meu cu mulți ani în urmă, a fost redeschis, cu ocazia neinspiratului 
îndemn „la arrrrmeee”, rostit de socrul meu, fost pilot militar, în seara zilei naționale de 23 August, pe stil vechi.

În ceea ce mă privește, deși am scos pieptul în față, folosindu-mă de statutul meu de jurnalist cunoscut și, 
deci, de persoană publică, acei băieți cu „ochi albaștri” – cum erau porecliți în popor – știau cam tot ce trebuie 
despre mine, de la laptele pe care l-am supt din sânul mamei, la foștii colegi de facultate, care o șterseseră din 
țară la vreme, amănunte despre locațiile pe unde mă mișcam sau despre formele mele de dizidență în 
România lipsei de alimente, a tăierilor de curent și a gerului din locuințe. Din paleta largă a formelor de 
dizidență, mi-au pus în cârcă și programele anti-românești ale unor posturi de radio interzise – „Vocea Americii” 
și „Europa Liberă” – care mă trezeau dimineața, dându-mi fiori, pe măsură ce se amestecau cu zgomotul din 
bucătărie, acolo unde, strategic, fusese amplasată sursa de informare radiofonică. Acele programe îi făceau 
pe socrul meu, beneficiar și el al acelor surse de informație nepoluate de propaganda comunistă, să nu își 
piardă speranța că viața ar putea fi mai bună, dacă oamenii și-ar revendica, în sfârșit, drepturile.

Interogatoriul meu s-a desfășurat după un tipic bine regizat, despre care eu unul habar n-aveam, dar care s-a 
derulat cu o anume solemnitate, ceva în genul ritualului masonic de inițiere, ritualul respectiv fiind descris de 
către membrii Ordinului ca o ceremonie ezoterică, incluzând însă, de fiecare dată, și un ștreang. Nu am aflat 
niciodată dacă ștreangul era forma voalată a unei amenințări, a unei cerințe de păstrare a tăcerii sau semnul 
unui cordon ombilical, fiindcă, jurându-i credință Marelui Făurar Universal, masonii urmează, automat, 
principiul potrivit căruia trebuie „să se ajute între ei şi să se sprijine, reciproc, la nevoie”… Sigur că, spre 
deosebire de Ordinul Masonic, care funcţiona fără cusur de sute de ani, în numele unei elite conducătoare, şi 
doar atât, Securitatea – mâna de fier a regimului comunist, regim ce instaurase dictatura proletariatului în 
diversele colțuri ale lumii – pe unde trecea, strivea, ca șenila de tanc, orice urmă de nesupunere anti-partinică, 
orice tentativă de a ieși din rând a unei oi rătăcite sau a vreunui anarhist recalcitrant.

Am fost invitat, cu multă politeţă, într-o cameră bine luminată şi aşezat cu cinste pe un scaun, în faţa unei 
măsuţe. La o masă lungă, de cealaltă parte a încăperii, se instalase o întreagă comisie de ofiţeri, alcătuită, mai 
mult ca sigur, dintre cei deranjați, de către niște detractori ordinari ai regimului, de la chiolhanurile organizate cu 
prilejul zilei de 23 August. M-a îndemnat să cred acel lucru faptul că ofițerii respectivi erau, toți, îmbrăcați civil.

A urmat, apoi, interogatoriul propriu-zis, începând cu identificarea. Dialogul, într-o manieră inchizitorială, s-a 
desfășurat fără concordie, dar cu multă pompă. Vă vine să credeți chestia asta?… Ei bine, deşi nici furia că am 
căzut în ciorba lor, ca musca în lapte, nici supărarea pe soartă nu mi-a trecut prea ușor, m-am ţinut destul de 



– Ai văzut vreodată cum aşteaptă un câine, la stop, să treacă strada?… Se uită atent în jurul lui şi, numai după 
ce-l observă pe primul individ care calcă pe zebră, se pune şi el în mişcare, ca oricare alt pieton cuminte. Exact 
așa vom face și noi cu dumneata, cetățene, îți vom pândi fiecare mișcare și ne vom ține mereu de coada 
dumitale. Fiindcă, să-ți spun o chestie: nu te deportăm noi, așa, într-un sat fără câini, ci acolo unde vei fi 
supravegheat tot timpul de oamenii noștri…

Și nu degeaba mă beștelise „Ivan cel Groaznic”, s-a dovedit că a avut dreptate. Singurul, dintre împricinații 
acelei seri nenorocite de 23 August, care a fost prezentat judecătorului, primind mandat de reținere pentru 
treizeci de zile a fost, potrivit dosarului său de urmărire, „maiorul din armata lui Antonescu”, adoratul micuților 
din familia noastră, „buni Michi”. Iar, după luna de reținere în arestul Miliției, o instanță de fond, alcătuită în 
pripă, după modelul completurilor de judecată tovărășească de altădată, i-a hotărât sentința: internare, pentru 
trei ani, în Spitalul de psihiatrie și măsuri de siguranță Săpoca, cu posibilitatea de prelungire a internării cu încă 
trei ani, dacă inculpatul-bolnav n-ar fi dat semne de însănătoșire.

Internarea „la nebuni”, sub pretext că aceia care se opuneau regimului ar fi fost diagnosticați schizofrenici 
sau paranoici, era o metodă la îndemână, „sub acoperire”, recomandată de oamenii Securității și aplicată de 
cei din Justiție, pentru eliminarea suspiciunilor Occidentului legate de tratamentul aplicat adversarilor politici. 
Prin urmare, în afara unor așezăminte care funcționau încă dinainte de primul război mondial, au fost înființate 
spitale psihiatrice cu gratii, destinate celor ce îl criticau pe Ceaușescu, care înlocuiseră brusc închisorile 
politice. Astfel, gardienii care-i vegheau, în pușcărie, pe recalcitranți și sabotori, se transformaseră în psihiatri, 
care, la rândul lor, trebuiau să-i „aducă pe calea cea bună” sau să-i elimine pe acești „dușmani ai poporului"… 
Nimic mai simplu!

– Ce dracu' îți trebuia ție, măi băiețaș, să-ți găsești socru' în rândul „dușmanilor poporului”?, m-a luat la rost 
șeful ziarului meu, aproape cu același aplomb verbal, pe care îl folosiseră și securiștii, dovadă că și Cavadia își 
făcea lecțiile, măcar o dată pe săptămână, în Unitatea militară din Băneasa.

- Am impresia că ne pierdem vreme cu cetățeanul Nicodim, a pornit ușurel acel Torquemada spre sentința pe 
care, eram sigur, o votase deja, alături de ceilalți camarazi din comisie… Interogatoriul său durează – vă spun 
eu, că m-am uitat pe ceas – de fix trei ore și cincizeci de minute, și, atenție!, încă nu s-a încheiat… Eu zic să nu 
mai pierdem vremea și să luăm o hotărâre care să-l usture la ficați… Din punctul meu de vedere, oho, ar merita 
o pedeapsă exemplară, bunăoară un domiciliu forțat în Bărăgan, la Dâlga sau la Răchitoasa, unde au mai fost 
deportați și alții, de pildă chiaburii și țăranii înstăriţi din Banat, care s-au opus colectivizării, precum și alte 
elemente dușmănoase la adresa dictaturii proletariatului… Și, odată deportat, să-i dăm posibilitatea acestui 
individ, că tovarăș nu pot să-i zic, să scoată un ziar pentru pușcăriașii din rezervație, să aibă ce citi, acolo, 
nenorociții…

Am aflat chiar a doua zi, de la „Ivan cel Groaznic”, că „băieții cu ochi albaștri” s-au ținut de cuvânt, făcându-mi 
un nou dosar de urmărire informativ-operațională, fiindcă, deși lucram la un ziar ce făcea parte din presa 
centrală, aflată sub directa oblăduire a Secției de propagandă a CC-ului, era evident – pentru ei, cel puțin – că 
făceam parte din atât de periculoasa haită a „dușmanilor poporului”.

Însoțindu-și ultimele cuvinte cu o privire care ar fi străpuns şi blindajul unui tanc, a verificat efectul acelei 
sentinţe asupra mea cu plăcerea torţionarului ce-și chinuie psihic victima, înainte să-i smulgă unghiile şi s-o ia 
la bătaie, apoi, amintindu-şi parcă ceva amuzant, a început să râdă gâlgâit, ca o supapă al cărei disc de 
etanşare s-a defectat brusc, debuşând, prin ţeava de scurgere rămasă fără control, toate dejecţiile acumulate 
de-a lungul anilor.

(fragment din romanul „Toamna, târziu”, Editura Tracus Arte, 2021)

tare și calm. Știam că acel comportament al lor, absurd și ridicol, face parte dintr-un vodevil scrâșnit și fără 
Dumnezeu. Dovadă, aparența de dezbatere intensă a propunerilor de colaborare, pe care ei mi le făceau, iar 
eu le refuzam, precum și faptul că, din când în când, ceream permisiunea să fumez o ţigară… („Aș putea 
fuma?”, îi întrebam eu, sfios, înainte să-mi aprind un „Snagov”… „Dar fireşte că aveţi voie, câte doriţi”, 
conveneau ei cu mărinimia torționarului, „doar nu sunteţi învinuit, ci martor”). Lasându-le impresia că mă bucur 
din inimă, ca un indigen primitiv, care vede pentru prima oară, în mâna conchistadorului, oglinjoara, m-am făcut 
covrig, ca un arici, atunci când întrebările ofițerilor din comisie au luat un ritm mai rapid, iar tonul lor a devenit 
mai rece.N-am recunoscut, în ruptul capului, caracterul infracţional al incidentului, petrecut în parc și datorat 
unei minți înfierbântate, dar pe care musái vroiau să mi-l pună în cârca, având în vedere gradul meu de rudenie 
cu sabotorul periculos, având antecedente de același gen în timpul războiului de pe Frontul de Est. Şi, spre 
imensa mea surprindere, am stăruit destul de hotărât în refuz, dându-le o declaraţie care a fost apreciată ca 
fiind total nesatisfăcătoare şi, pe deasupra, nesinceră. Drept care, vodevilul s-a transformat brusc în farsă. 
Ofițerii în civil – actori, totuși, de prima mână – au încercat să mă înduplece, promițându-mi câte în lună și în 
stele, unele variante chiar tentante. De schimbat, însă, n-am schimbat o virgulă în declarația mea, așa că 
dumnealor mi-au prevestit gravele nenorociri şi funestele consecinţe ale fanatismului meu, ce se vor abate, 
desigur, asupra familiei. Ba unul dintre ofițerii aceia, care părea să fie mai marele lor, m-a sfătuit „să-mi bag 
minţile în cap”. În fond, ce mi se cerea?… Să recunosc că acel act perfid și antisocial a fost pus la cale cu 
premeditare de socrul meu, maiorul Laurescu, și să-mi iau angajamentul faţă de Securitatea Poporului – adică 
față de ei, care reprezentau doar o mică parte a acelui Serviciu Secret atât de grețos – că „voi căuta, pe cât 
posibil, să furnizez informaţiuni pentru Securitate, de a-i ţine la curent cu toate evenimentele întâmplate, prin 
orice fel de metode”… Cu alte cuvinte, de a deveni informatorul lor. Evident, am refuzat a N-a oară, așa că a 
intervenit din nou cel ce părea să fie superiorul celorlalți ofițeri…



cărţI nou apărute

victor albu
romÂnia



Victor Albu, Raiul cu arțari / Himmel mit Ahorn

Lőrinczi Francisc-Mihai

Dealul, element al matricialului sud-transilvan, este încărcat cu semnificații complementare, dealul ca boltire 
a nașterii, pântec purtător al zămislirii luminoase, joc de copil, labirintul începutului, apoi elementul purtător de 
poveri și încercări ale vieții, până la dealul mut, rugăciunea, și dealul ca o coviltire a înnoptării dinainte de 
înluminare. Simbolistica poemelor, crusta unui sacru transfigurat și trăirea religioasă sunt evidente pornind de 
la utilizarea cifrei trei, împărțirea poemului în trei capitole, cu trei poeme dedicate poeților Gellu Naum, Nichita 
Stănescu și Lucian Blaga, alături de invitația de început: la hanul cu trei pruni din drum de țară a tras un 
menestrel să moară.

Locurile de convergență afectivă sunt dealul, muntele (Șteaza, Păltinișul, Curmătura fiind toponime sibiene 
cunoscute), livada cu tot alaiul floral, poteca, drumul, reprezentând ascensionalul spre spiritual, o proiecție 
abstractă. Raiul cu arțari este o altă grădină a raiului pe care poetul o poartă în suflet, din patria străveche, 
cerul, după formula lui Michelangelo, apoi raiul de acasă, ținutul nostalgic care îi poartă tălpile mereu către 
locul de baștină, căutând să regăsească patria luminii, a celestului, într-un exercițiu de proiecție a acestuia, 
prin oglinzile fanteziei, până la patria lirică. Acest parcurs este complex, implicând mai multe drumuri, de la 
poteca de acasă a copilului la drumul de întoarcere acasă, la nebănuitul interior, de căutare și descoperire, la 
evadări onirice, până la căile metafizice și spirituale ale revelației.

Cuvântul lumină prevalează în poeme, iar siluetele sale definesc căutarea, zborul, arderea până la trup de 
înger. Cromatica albului întreține acest demers ființial, al zbuciumului interior, al neliniștilor metafizice care 
însoțesc această călătorie, parcursul experiențial de devenire și metamorfozare, printr-o pânză de melancolie 
și metafizic al unui Trakl și cu neîntinarea unei idile. Dealul este elementul fizico-afectiv care 
gravitaționalizează și care polarizează acest dor de ascendere, de căutare a deltei luminii, de revărsare în 
lumen. Cuvinte care însoțesc această nuntire metaforică și care revin sub condeiul poetului sunt: lumină, deal, 
pleoape, arde, lacrimi, dor, gând, foșnet, cer, ploaie, talpă, vis, meri, mac, gutuie, potecă, livadă, toate în 
consonanță cu aventura ființială restauratoare a unei conștiințe care își potolește dorul transmundan în raiul cu 
arțari.

Victor Albu este sub imperiul unei stări poetice a nebănuitului, nu întâmplător dedicațiile către cei trei poeți ai 
căutărilor abisale: în prima parte dedicația către Gellu Naum, un suprarealist practicant al „orbirii voluntare”, 
care presupune întoarcerea privirii înlăuntru, iluminare, elementele-simbol alese de Victor Albu, ochiul și 
arderea de stele împlinesc această năzuință spre lumina interioară. Prin titlul celui de-al doilea capitol, Arde o 
pasăre, aș face o trimitere semiotică spre păsările de pe crucile care veghează sufletele morților, un obicei 
străvechi: te lepezi de simţuri / sfâşiate de seară / te scalzi în lumina / cu bocet de vioară // pe poteca cu meri / 
într-o răscruce / arde-n tihnă o pasăre / răstignită pe cruce. În acest ciclu poetic, dedicația este adresată lui 
Nichita Stănescu: cum să nu iubeşti / pământul ca un / bivol tânjind / cu lacrimi cărunte / după tălpile tale / ce trec 
pe tăcute? Este arhitectura unui zbor angelic, tămăduitor, recuperator: înveşmântat în / dor de ducă / priveşti la 
deal / cu ochi miopi / o pasăre de jar / ascultă / în sânzâiene / cum te-ngropi. Ipostaza maestrului este redată 
metaforic în ultimul capitol intitulat Trup de înger. Acesta a ajuns la o trăire artistică și o conștiință superioare, la 
decantări celeste: a năvălit iar cerul / trupul meu liniştit / macii în holde / muşcă din asfinţit. Dedicația către 
Lucian Blaga este o recunoaștere a adâncimilor mari, în forumul meditativ-reflexiv al tăcerii: e o linişte în / 
pleoapele mele / de se aude / aripa luminii / gâfâind / sub poverile / lunii.

Volumul de poezii Raiul cu arțari / Himmel mit Ahorn, publicat recent la Editura CronoLogia din Sibiu, în 2022, 
ediție bilingvă româno-germană, este o scriere cu iz alegoric, învăluită în metaforă. Titlurile capitolelor definesc 
această arhitectură lirică: Dealul mut, Arde o pasăre, Trup de înger. Poetul transmite un dor nespus de 
întoarcere, cu nostalgică și tandră inocență, o călătorie dorită prin nunta vieții către afectivul natal, răspuns la o 
chemare stelară către autohton: adorm într-o livadă / în fiecare seară / și dâra de gutuie / mă învelește iară. Într-
o nepotolită căutare, într-o ardere ființială, vocea ficțională pornește într-o periegheză de sorginte 
ghilgameșiană, pe firul unei ruminații nocturne (inspirația este asemeni nașterii, închisă înainte de a prinde 
viață) pentru a afla izvorul nemuririi, lumina: ce liniştit te scalzi / într-un rai cu arţari / prin maci aburind / sub 
Ursele mari // lumina te duce / la vale cu șopot / dârele toamnei / dau iar în clocot // Șteaza se-ngână / cu arome 
de crâng / stele picotesc în / aripi ce se frâng.

Vă invit în Raiul cu arțari / Himmel mit Ahorn al poetului Victor Albu, cu o traducere exemplară în limba 
germană de Christian W. Schenk și cu o prefață de substanță a Mariei Daniela Pănăzan.



molcom o spuză

va duce-n spinare

sudoare de mierlă…

aştept o luncă

cuibărit în pleoape
cu foşnet de fâneţe

gândului blând ce
dau bineţe

se aşterne în umbra
mea pe pământ

aştept lunca ce naşte

prin care lumina mă

ca o mânză cu

a căzut luna

în trup, o pulbere
de fruct a

ca dealul din care
îmi
iau foc palmele…

mi-a căzut luna

nimic nu mă doare

răbufnit ca o boare

în câte părţi

în câte părţi curg

ne adună pe toţi?
din câte fărâme
drumuri către sorţi?

tăcut pe pământ

unei surpări…

premoniţie

cât a

fruntea poartă

pe care l-a pierdut

fiecare gând îşi
caută trupul

macii necopţi…
să fure din lumină

premoniţia

stau hoarde de hoţi
în pleoapă de lună

begrüße ich

der sich in mein Schatten
den sanften Gedanken

wie der Hügel, von dem

der Mond ist mir in den

aufgerollt wie ein Hauch

auf der Erde legt

Ich warte eine Aue die

mit Heurauschen

durch die das Licht mich

gebettet in die Lider

auf dem Rücken tragen wird

Amselschweiß…

der Mond ist gefallen

Körper gefallen, ein Pulver
aus Früchten

leise die Asche gebärt

meine

wie ein Stutfohlen mit

Ich warte eine Aue

nichts schmerzt mich

Handflächen entflammen…

in wie vielen Seiten fließen

sammeln uns alle?

im Augenlid des Mondes
sind Horden von Dieben
vom Licht unreife

Vorahnung

sucht seinen Körper

er auf die Erde schwieg

jeder Gedanke

die Stirn trägt

von wie vielen Krümeln
der Wege zum Schicksal?

die Vorahnung
eines Umsturzes…

Mohnblumen stehlen…

solange
den er verloren hat

in wie vielen Seiten
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să plouă cu tine

te prelingi din

mierlă învelită

afânată ca o dantelă

prin noi o furnică…

într-o pleoapă
de ploaie

cineva întoarce

clepsidra

tremură steaua

clepsidra şi rana

neîncepută

o ia de la capăt…

plouă cu tine

tolănit în poteca

aştept dorurile

stea în stea ca o

în tristeţi de aglică

apoi trece tropăind

Augenlid

eine Ameise durch uns…

Amsel in engelhafte

angefangener Stern

mit dir sollen sie regnen

Sanduhr und die Wunde

in einem Regen

dann schreiten trampeln

zitterte der nicht

du sinkst Stern in Stern
herab wie eine

die Sanduhr

jemand dreht die

beginnt vom neuem…

es regnet mit dir

auf dem Weg locker wie
eine Spitze hingelegt
erwarte ich die Sehnsüchte

Traurigkeit eingebunden

trad. de Christian W. Schenk ; pref. de Maria-Daniela Pănăzan. 
– Ed. bilingvă româno-germană. – Sibiu: CronoLogia, 2022)

(poeme din volumul „Raiul cu arţari = Himmel mit ahorn”; 
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Călărețul de pe cal alb este Biruitorul, care biruiește cu sabia, călărețul de 
pe calul roș are menirea de a lua pacea de pe pământ, călărețul de pe calul 
negru poartă o cumpănă, călărețul de pe calul gălbui se identifică cu Moartea 
provocată prin război, foamete și molimă (conform Noului Testament – 
Apocalipsa).

Molimă am avut și o să mai avem, războiul s-a încins, urmează foametea. 
Omenirea este îngenuncheată.

Dacă pandemia de C19 a adus moartea înainte de termen, războiul mondial 
al pâinii (cum spunea ministrul de externe al Italiei) va înclina balanța în 
favoarea celor cu resurse. Resurse de toate felurile, dar mai ales resurse de 
hrană sau resurse de dat la schimb.

Bioterorismul a fost declanșat de cei puternici, războiul s-a pornit la un semn 
„prin lătratul NATO la porțile Rusiei”, cum spune Papa Francisc (ne referim la 
războiul din Ucraina), iar foametea care este anunțată insidios, aproape cu 
voluptate, de ceva vreme, nu este decât finalul unui final proiectat cu fervoare de 
Cavalerii Apocalipsei de la Davos, mințile briliante care ne construiesc viitorul, 
aici și acum.

Cândva, se spunea despre România că este grânarul Europei. Astăzi, 
companiile străine dețin cca 5 milioane ha teren agricol. Terenurile din 
România sunt exploatate cu succes de italieni, olandezi, austrieci și un șeic 
arab.

Ce se întâmplă cu România?

Omenirea a încremenit parcă într-o transă hipnotică și nu înțelege ce se 
întâmplă cu VIAȚA, cu sensul vieții, până mai ieri inteligibil.

România importă 90% din alimentele pe care le consumă, desființează 
și vinde tot ce poate cu frenezie, iar distanța dintre popor și conducătorii 
aleși se cască într-o gaură neagră, care înghite tot ce ar fi putut fi bun și 
frumos. Inegalitatea profundă a devenit o frână în calea oricărei dezvoltări. 
Capitalul uman este distrus pas cu pas prin sărăcire, ignoranță (lipsă de 
informații reale), groază și a-moralitatea decidenților.

Un președinte al României ne spune că România este un stat mafiot, 
un alt președinte al României ne spune că România este un stat eșuat.

Cursa pentru supraviețuirea zilnică macină societatea și așa agresată 
de legi, ordonanțe, directive, sincronizări, împrumuturi nesfârșite. 
Evident, orice schimbare socială e dificilă, chiar înspăimântă, dar 
perspectiva de viitor propusă nu sună deloc bine. Discursul dublu și 
democrația de fațadă ne învăluie cu abilitate, debusolând oamenii. Adică își 

Dincolo de scenariul apocaliptic însă, se ascunde o luptă acerbă 
împotriva a tot ce este uman sau conferă natură firească existenței, pe 
această planetă.

Pe cine să credem? Răspunsul: pe amândoi.

Dr. Rosemarie HAINEª

CAVALERII APOCALIPSEI SAU… 
VIITORUL E CONSTRUIT DE NOI”,
”ADICA DE EI

(

rubrică de 
Rosemarie HAINEȘ



El prevede reducerea gazelor cu efect de seră cu 55% faţă de 1990 şi obţinerea neutralităţii climatice în 2050, 
taxarea combustibililor pentru transporturi aeriene şi navale, interzicerea din 2035 a comercializării 
autoturismelor noi diesel şi pe benzină, utilizarea resurselor regenerabile de energie în proporţie de 40% până 
în 2030, reducerea consumului de energie, creşterea costurilor pentru emisiile de CO2. Un lucru este sigur. Pe 
glob se instaurează Legea Forţei.

Revenind la România! În fiecare seară, generali ai armatei române ne explică, „cu subiect și predicat”, 
expresie consacrată a televiziunilor, de parcă s-ar putea și altfel, mișcările strategice și tactice ale Rusiei în 

A propos, „Planul pandemic” propus de OMS (care se vrea un fel de Minister global al Sănătății), valabil în 
toate țările lumii, a fost respins de către majoritatea statelor membre-Brazilia, India, Africa de Sud, Rusia și 
unele țări africane, la data la care facem aceste consemnări, în Adunarea Mondială a Sănătății din mai 2022.

Numai că proiectul „Fit for 55” a fost respins în Parlamentul European.

Noi adoptăm ce ni se propune, „sans peur et sans regret”. Ca să înțelegem contextul global: în ceea ce 
privește criza resurselor energetice președintele SUA, Joe Biden, preocupat de salvarea

Informațiile, adică știrile, pe mapamond sunt produsul a 3 mari companii-giga fonduri americane, Vangurd, 
BlackRock, State Street, care dețin 95% din cele 7 mari grupuri globale de mass-media, deci acestea dețin 
controlul asupra informației globale.

În tot acest răstimp, variola maimuţei sau gripa tomatelor se extind vertiginos pe continente. Au apăru cazuri 
și în România. Să fie, oare, întâmplător? De notat, că 10 țări europene între care și România „cer"Uniunii 
Europene renegocierea afacerii vaccinurilor.România a contractat 120 de milioane de doze, de peste 6 ori 
populația rezidentă a României, care acum sunt aruncate.

Se pare că ne întoarcem la punctul „0” al așa-zisei revoluții române din 1989, dar cu altă axă ideologică și 
valorică.

Dar, dețin nu numai controlul informației, ci și controlul asupra companiilor farmaceutice și asupra 
laboratoarelor de manipulare biologică sau genetică, deci asupra sănătății oamenilor.

Planetei, promovează așa-numita „clean energy”, începând cu energia electrică și consumul ei fără limite, 
președintele Ungariei, Victor Orban, a declarat stare de urgență, pentru a-și proteja interesele de securitate 
națională, Franța, prin președintele Macron este de părere că ”Rusia nu trebuie umilită”. Germania este 
ezitantă în propunerea de restricții pentru Rusia.

E limpede, cu atâta consens, UE se află pe marginea prăpastiei.

ating, de fapt, scopul. Un fel de busculada leilor. Victimele amețite cad, în cele din urmă, în ghearele 
prădătorilor.

Președintele Franței, Macron, care se erijează în lider al Europei, propune trecerea de la Europa cu două 
viteze la Europa concentrică. Primul cerc ar cuprinde statele bogate și puternice, în care s-ar lua deciziile, în al 
doilea cerc ar intra statele cu probleme economice și ale statului de drept (ce demagogie!) și al treilea cerc ar 
viza Ucraina (dacă va mai exista, spunem noi), Republica Moldova, Georgia, Serbia, Marea Britanie (rizibil, 
nu?). Numai că Boris Johnson, premierul Angliei, dorește o altă UE, care ar include UK, Estonia, Letonia, 
Lituania și Turcia.

Planul Re Power Eu își propune o ieșire a UE în 5 ani din dependența de importuri din Rusia.
Prin Declarația de la Esberg (Danemarca) liderii german, belgian, olandez și cel danez au fost de acord ca 

până în 2050 să crească de 10 ori capacitatea eoliană din Marea Nordului. În viziunea premierului danez, 
Marea Nordului va fi centrala electrică verde a Europei. Președintele Poloniei, Andrzej Duda ia și el decizii 
strategice legate de interesul național, ba chiar a ridicat un gard înalt de 5m la granița cu Belarus.

Leii globalismului accelerează resetarea planetei. Tumultul de pe globul pământesc ascunde, de fapt, un 
singur scop: de-structurare pentru re-structurare, adică pentru resurse, teritorii, control prin forță. România se 
aliniază.

În 2003, scriam: „ Democrația românească este una mimetică" (Televiziunea și reconfigurarea politicului, Ed. 
Polirom). Pe atunci, idealul democratic părea să existe. Astăzi, a rămas mimetismul, prin noua paradigmă care 
este implementată deja, la nivel mondial.

Nu comentăm inițiativa de a controla politicile sanitare ale statelor, pentru că încheierea tratatelor 
internaționale necesită o discuție amplă și procese de negociere referitoare la problemele complexe ale 
fiecărui stat. Interesantă e inițiativa și tendința de control planetar.

Ordinea forței face toate jocurile globalizării și de-globalizării. România tace. România tăcută. România este 
bunul samaritean și atât.
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Așa își petrec românii serile, după o zi de lucru, în cel mai bun caz. După FRICA pandemiei, GROAZA 
războiului este inoculată metodic și științific. Mai nou, în România se discută despre reducerea săptămânii de 
lucru la 4 zile.Ca un fapt divers (desigur, ironic)salariaților de la Uzina Dacia li se propune un Program de 
plecări voluntare-oamenii vor primi sume de bani (modice, aș spune) dacă acceptă încetarea contractului de 
muncă, cu scopul ameliorării performanței companiei.

Ucraina. Din când în când, știrile de pe front sunt sparte de frânturi de discurs ale președintelui Volodimir 
Zelenski, eroul de pe Terra.

Un fapt este sigur: LUMEA se mișcă!

Vara toridă ne va copleși pentru că, nu-i așa, schimbările climatice ne dau lovitura decisivă, transformând 
totul în pustiu.

Cea de-a 68 întâlnire a grupului Bildenberg reunește aceleași elite mondiale care filosofează pe teme 
precum cele din acest an:răsturnări geopolitice, provocările NATO, China, Rusia, perturbarea sistemului 
financiar mondial, dezinformarea, sănătatea după pandemie, fragmentarea societăților democratice, comerțul 
și de-globalizarea, Ucraina ș.a.O fi de bine sau o fi de rău?Nu ne rămâne decât să citim printre rânduri.Mie mi-a 
plăcut mult tema impactului pe care metaversul (plonjarea în virtual, pentru că pe-aici nu prea mai e nimic de 
făcut!) îl va avea asupra vieții oamenilor.

Cert e că totul se petrece pe deasupra capetelor popoarelor lumii.

Dar ce e mai rău urmează, dacă ritmul resetării nu încetinește sau resetarea însăși nu va fi, providențial, 
abandonată.

Pe acest fundal psihologic prețurile cresc, inflația a ajuns în luna mai la 14,5%.

Vom vedea!

În lunile mai-iunie ale acestui an (2022), au avut loc două întâlniri decisive, până în acest moment, pentru 
mersul omenirii:întâlnirea de la Davos a miliardarilor lumii și întâlnirea de la Washington a grupului Bildenberg, 
a acelorași miliardari.

Este notabilă poziția fostului secretar de stat american, Henri Kissinger prezent la Davos, dar și la 
Washington (nota bene! Kissinger are vârsta de 99 de ani), care și-a afirmat tranșant opinia față de războiul din 
Ucraina considerând falimentară actuala strategie occidentală în acest conflict, strategie de potențare a 
războiului.El a adus la Davos ideea păcii și negocierii între părți. Se pare că strategia de monolit a NATO a fost 
spartă.

(12 Iunie 2022)

VASILE MIC
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Anul trecut s-au împlinit 200 de ani de la unul din evenimentele cruciale ale istoriei românilor, revoluţia de la 
1821, condusă de Tudor Vladimirescu. Eveniment considerat astfel, pentru că majoritatea istoricilor apreciază 
că el a deschis practic epoca modernă a istoriei noastre, ale cărei semne, trebuie s-o spunem totuşi, apăruseră 
în secolul precedent, in epoca controversată a domniilor fanariote. Am inclus acest eveniment în luna aprilie 
pentru că pe 4 aprilie 1821 (21 martie stil vechi), Tudor şi-a făcut intrarea în Bucureşti, stabilindu-şi tabăra pe 
dealul Cotrocenilor. Revoluţie, sau răscoală? Controversa a durat mulţi ani şi multă vreme mişcarea condusă 
de Tudor a fost considerată o simplă răscoală ţărănească, probabil sub presiunea istoriografiei marxiste. Marx 
o considera o simplă „răscoală ţărănească”, el fiind de părere că numai clasa muncitoare (practic inexistentă 
atunci în Principatele române) putea declanşa o revoluţie! Totuşi, fost vorba, indiscutabil, de o revoluţie, pentru 
că consecinţele ei au fost salutare pentru emanciparea principatelor române. Domniile fanariote au fost 
înlăturate şi regimul de dominaţie otomană a devenit mai suportabil, chit că a fost treptat înlocuit cu dominaţia 
rusească.

Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu – 1821
Aprilie
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După căderea lui Napoleon (mort pe insula Sfânta Elena, pe 5 mai chiar în acel an 1821), Sfânta Alianţă, 
condusă de Austria, Rusia şi Prusia, care restabilise fostele regate pre-napoleoniene, ţinea să readucă 
continentul la vechile reguli şi acest lucru nu mai era practic posibil. Apăreau reacţii revoluţionare peste tot, şi 
ele s-au extins şi peste ocean, coloniile spaniole şi portugheze din America de sud obţinându-şi exact în acea 
perioadă independenţa. În privinţa Imperiului Otoman, el nu fusese inclus în Sfânta Alianţă, fiind un stat 
musulman, dar integritatea lui era dorită şi garantată de Marea Britanie, fiind unul din principiile menţinerii 
„echilibrului de forţe”.

Dintre popoarele balcanice supuse Porţii, grecii erau cei mai avansaţi din punct de vedere economic şi 
cultural şi cei mai implicaţi în structurile economice şi administrative ale Imperiului Otoman. În 1814 ei au 
înfiinţat la Odessa societatea secretă „Eteria”, care şi-a asumat conducerea răscoalei eliberatoare. Această 
societate, condusă de Alexandru Ipsilanti, fiul fostului domn fanariot Constantin Ipsilanti, va avea legături 
directe cu revoluţia lui Tudor Vladimirescu, dar, din păcate, şi un rol extrem de nefast la final.

În ţările române, exista o boierime neaoşă, ostilă regimului fanariot, care s-a alăturat luptei de eliberare a 
popoarelor balcanice cu convingerea că Rusia se va implica şi ea în acest efort, ca protectoare a ortodoxiei în 
această parte a Europei. La moartea ultimului domn fanariot al Ţării Româneşti, Alexandru Şuţu, în ianuarie 
1821, s-a format o căimăcămie (comitet de înlocuire a domnitorului) condusă de trei boieri pământeni: marele 
ban Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica şi Barbu Văcărescu. Brâncoveanu era ultimul descendent direct al 
domnitorului martir, ucis de turci, cu cei patru fii ai săi, la Constantinopol în ziua de Sfânta Maria a anului 1714. 
Numai că fiul cel mare mai avea un băiat, mic copil în momentul oribilei execuţii a tatălui şi bunicului său. Acest 
copil a avut la rândul său un fiu, pe Grigore Brâncoveanu, cu care însă ramura Brâncovenilor direcţi s-a stins.

Căimăcămia a ales ca conducător al revoluţiei antiotomane pe slugerul Tudor (Theodor) din Vladimiri, numit 
de aceea şi Vladimirescu. Originar din zona de ţărani liberi a Olteniei, al dobândise oexperienţă militară în 
corpul pandurilor (mercenari balcanici) din armata rusă, în războiul ruso-turc din 1806-1812. După război, 
Tudor devenise negustor şi se angajase în administraţie. Avea o fire extrem de hotărâtă, era energic şi, după 
câte se spune, citise destul de multă istorie. La 15 ianuarie 1821, cei trei boieri, conducători ai căimăcămiei, i-
au dat lui Tudor mână liberă să înceapă acţiunea militară. Vladimirescu a încheiat o înţelegere secretă cu doi 
reprezentanţi ai Eteriei, Iordache Olimpiotul şi Ioan Farmache, pentru că acţiunea din Muntenia trebuia 
coordonată cu mişcarea de eliberare a Greciei. În planul iniţial al Eteriei, locul de pornire a răscoalei 
antiotomane trebuia să fie Peloponesul, dar Alexandru Ipsilanti a hotărât să dea semnalul de începere a luptei 
în Principatele dunărene.

Tudor a fortificat mânăstirile din Oltenia şi a pornit cu armata, pe care o numea „Adunarea norodului”, spre 
Bucureşti. Triumviratul Brîncoveanu-Ghica-Văcărescu a început să se sperie, pentru că se zvonea că 
Vladimirescu dorea domnia şi unii îi spuneau deja „Domnul Tudor”. La o lună de la lansarea proclamaţiei de la 
Tismana, a intrat în Iaşi Alexandru Ipsilanti (venind din Rusia) în fruntea trupelor eteriste. Era însă un corp de 
oaste destul de modest. În timp ce eteriştii îi masacrau pe turcii de la Galaţi şi Iaşi, Ipsilanti a lansat o 
proclamaţie, arătând că scopul său era să treacă în Grecia şi că dacă turcii ar invada ţara „o straşnică putere e 
gata să le pedepsească îndrăzneala!” Iată însă că „straşnica putere”, respectiv Rusia, s-a desolidarizat de 
Ipsilanti şi de Eterie, printr-o declaraţie a ministrului de externe, contele Capodistria. Mai târziu, cei trei boieri 
care conduceau căimăcămia de la Bucureşti au aflat că congresul Sfintei Alianţe de la Laybach (Ljubliana) 
dezavuase şi el mişcarea. Fără Rusia, totul era pierdut! Cei trei „triumviri” au lăsat puterea lui Tudor şi au fugit la 
Braşov.

Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu a făcut parte dintr-o amplă mişcare a naţiunilor creştine din sud-
estul Europei împotriva Imperiului Otoman, care a culminat cu autonomia Serbiei câştigată în 1815 şi 
independenţa Greciei consfinţită în 1829 după 400 de ani de stăpânire turcească. (Ca o paranteză amuzantă, 
se spune că cele 400 de pliuri ale „fustiţelor” din uniforma evzonilor, garda regală şi republicană greacă, 
simbolizează chiar cei 400 de ani de stăpânire otomană!)

Tudor trebuia să creeze o diversiune în Ţara Românească, făcând Poarta să creadă că este vorba de o 
răscoală împotriva domnilor fanarioţi şi a clasei boiereşti, care rămânea însă în limitele supunerii faţă de turci. 
În acest sens a dat Vladimirescu proclamaţia de la Tismana (intrată în conştiinţa publică ca cea de la Padeş): 
„Dar pre balaurii care ne înghit de vii, căpeteniile noastre, zic, atât cele bisericeşti cât şi cele politiceşti, până 
când să suferim a ne suge sângele din noi?” O proclamaţie exclusiv socială, nicidecum antiotomană!

Intrat în Bucureşti, unde şi-a stabilit tabăra pe Dealul Cotrocenilor (de aici numele cartierului Drumul 
Taberei!), Tudor s-a întâlnit cu Alexandru Ipsilanti, dar cei doi nu s-au putut pune de acord decât asupra unei 
delimitări teritoriale a autorităţii lor: zona de sub munte din Muntenia intra sub controlul eteriştilor, iar Oltenia şi 
judeţele din câmpia munteană, sub aceea a lui Tudor.



Având în vedere că prin proclamaţia de la Tismana, Tudor mimase o diversiune de natură strict socială, mai 
avea posibilitatea să se înţeleagă cu turcii, mai ales că în Bucureşti continua să exercite o autoritate legală. 
Mitropolitul Dionisie Lupu şi boierii rămaşi, fuseseră închişi în casa „Belvedere” a lui Dinicu Golescu. 
Vladimirescu a intrat în tratative cu paşalele de la Vidin, Silistra şi Brăila, dar turcii au cerut, mai întâi depunerea 
armelor, apoi alăturarea la anihilarea regimentelor eteriste.

La începutul anului 1950, foştii oameni politici fuseseră deposedaţi de cea mai mare parte a averii, prin 
măsurile succesive de naţionalizare a proprietăţilor industriale şi bancare (iunie 1948), confiscarea moşiilor 
(sau a ceea ce mai rămăsese din ele după reforma agrară) şi, în final, naţionalizarea imobilelor (aprilie 1950), 
toate combinate cu hârţuirea sistematică făcută de diverse autorităţi ale statului. Doi mari istorici, care-i 
succedaseră lui Nicolae Iorga la Universitate, Gheorghe Brătianu şi Alexandru Lapedatu fuseseră daţi afară 
din învăţământ, aveau domiciliu obligatoriu şi rămăseseră fără mijloace minimale de trai. Fostul preşedinte al 
P.N.L. Constantin (Dinu) I.C. Brătianu (ministru în primul guvern după 23 august 1944) se afla în aceeaşi 
situaţie. Pe deasupra, Dinu Brătianu avea în casă de trei ani, în permanenţă, agenţi civili al securităţii, care 
stăteau în bibliotecă şi făceau cu schimbul, zi şi noapte!

Prima etapă de eliberare a Greciei luase sfârşit. În Ţările Române, insă, regimul fanariot a fost abolit şi au fost 
restabilite domniile pământene cu domni aleşi pe şapte ani. În Moldova a fost numit Ioniţă Sandu Sturdza şi în 
Ţara Românească Grigore Ghica. Grecia avea să continue lupta antiotomană şi să-şi câştige independenţa 
abia după războiul ruso-turc din 1828-1829.

Mai

În istoria contemporană a României, s-au petrecut evenimente tragice, care, unele dintre ele cel puţin, nu 
sunt nici măcar menţionate în manualele şcolare. Un astfel de moment a fost aşa numita „noapte a 
demnitarilor”, 5-6 mai 1950. O noapte, putem spune la fel de tragică ca cea din 27 noiembrie 1940, când 
legionarii i-au ucis în închisoarea de la Jilava pe foştii demnitari ai regimului lui Carol al II-lea şi i-au ridicat de 
acasă şi asasinat la Strejnicul şi Snagov pe Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu. Numai că de această dată făptaşii 
nu mai erau gărzile legionare ci securitatea comunistă. În acea noapte, 74 de demnitari ai României Mari, din 
1918 până în 1947, care se mai trăiau, se mai aflau în ţară şi în libertate, au fost ridicaţi de la domiciliu şi duşi, 
iniţial în subsolul Ministerului de Interne, apoi spre o destinaţie, necunoscută pentru ei, închisoarea „secretă” 
de la Sighet.

Noaptea demnitarilor, 5-6 mai 1950

Tudor a preferat să temporizeze şi după ce forţele otomane au trecut Dunărea, el a plecat din Bucureşti, 
îndreptându-se spre Piteşti. Blocat de trupele eteriste ale lui Iordache Olimpiotul, care ocupau podul peste 
Argeş, Tudor s-a dus la Goleşti, unde l-a executat pe unul dintre căpitanii săi, deveniţi recalcitranţi. A fost 
picătura care a umplut paharul. O revoltă care mijea in rândurile armatei sale, din cauza disciplinei severe pe 
care o impunea, a dus la crearea unui complot şi la o înţelegere cu eteriştii, pentru a fi asasinat. Comandantul 
eterist a venit în tabăra lui Tudor, unde l-a arestat, după care a fost dus la Târgovişte, torturat, tăiat cu săbiile şi 
aruncat într-un puţ. Eteriştii, aflaţi în Ţara Românească, au fost masacraţi de turci în bătălia de la Drăgăşani. 
Alexandru Ipsilanti s-a refugiat în Transilvania unde a fost arestat de autorităţile austriece.

În România, imediat după instaurarea guvernului Groza, dominat de comunişti, la 6 martie 1945, au fost 
arestaţi şi internaţi în lagărele de la Caracal şi Slobozia elementele duşmănoase ale noului regim, respectiv 
legionari, naţional ţărănişti, liberali, dar şi social democraţi ostili colaborării cu P.C.R. În iulie 1947, după 
„capcana de la Tămădău” (când o serie de fruntaşi naţional ţărănişti, în frunte cu Ion Mihalache, au încercat să 
fugă din ţară cu un avion parcat pe islazul de la Tămădău, dar piloţii erau oamenii siguranţei comuniste), P.C.R 
a dat lovitura de graţie principalului partid de opoziţie, Partidul Naţional Ţărănesc. Un proces înscenat 
fruntaşilor acestui partid a dus la condamnarea pe viaţă a lui Iuliu Maniu şi Ion Mihalache. Procesele au 
continuat culminând cu arestări sistematice în rândul fruntaşilor ţărănişti, rămaşi în libertate, în august 1949, 
când P.C.R. avea deja putere absolută în ţară. Celelalte partide de opoziţie, P.N.L. şi Partidul Social Democrat 
Independent, condus de Titel Petrescu, şi-au încetat practic activitatea la sfârşitul anului 1947. Cu toate 
acestea, mulţi dintre fruntaşii lor au fost arestaţi în anul următor.

În baza unui ordin expediat direcţiilor regionale ale Securităţii de către colonelul Gavril Birtaş, şeful Direcţiei I 
Informaţii interne din Direcţia Generală a Securităţii Poporului, în noaptea de 5 spre 6 mai 1950 urmau să fie 
arestate 82 de persoane, foşti demnitari. Securitatea n-a putut identifica pe teren decât 74 de persoane, restul 
neaflându-se la domiciliu. S-au organizat 38 de echipe a câte 6 ofiţeri şi subofiţeri, însumând un total de 228 de 



La scurt timp după arestarea demnitarilor, familiile lor au fost evacuate din case. De exemplu, Elena Brătianu, 
soţia lui Gheorghe Brătianu, a fost cazată în comuna Colentina, la 1 km. de capătul liniei de tramvai, într-o 
cameră părăsită, fără geamuri, unde ploua înăuntru. Florica Algiu, sora lui C. Bebe Brătianu, a fost cazată, 
împreună cu soacra sa într-o magazie. A cerut autorizaţie să se mute la o rudă, dar a fost refuzată.

Cert este că anihilarea şi eliminarea fizică a tuturor demnitarilor care au făcut România Mare, în noaptea de 5 
spre 6 mai 1950, a fost una dintre cele mai odioase crime ale comunismului românesc. Eliminarea fizică, într-o 
singură noapte, a elitelor politice şi intelectuale ale unei ţări, poate avea consecinţe pe termen lung şi asta e o 
discuţie care poate continua…

O dată, două evenimente la 100 de ani distanţă – 11 iunie

Primul eveniment se referă la revoluţia de la 1848 din Ţara Românească. La 11 iunie, fruntaşii munteni, în 
frunte cu Ion Heliade Rădulescu au prezentat la Bucureşti, pe Câmpia Libertăţii (azi Parcul Carol) proclamaţia 
care cuprindea programul revoluţiei muntene. Aceasta din urmă a izbucnit mai târziu decât mişcarea 
revoluţionară de la Iaşi, unde totul s-a desfăşurat în doar trei zile (27-29 martie) şi chiar decât revoluţia din 
Transilvania izbucnită în mai. Fără îndoială, revoluţiile paşoptiste de la noi, au fost prima sincronizare a 
evenimentelor din spaţiul românesc cu cele europene. Foarte conectaţi cu Franţa, unii dintre fruntaşii revoluţiei 
române s-au aflat în februarie la Paris, de unde Bălcescu scria foarte mândru, că a smuls o bucată din catifeaua 
tronului lui Ludovic Filip! Pentru a înlătura însă imaginea unor simpli imitatori, paşoptiştii români au stăruit 
asupra rădăcinilor interne ale revoluţiei. „Revoluţia generală fu ocazia, iar nu cauza revoluţiei române. Cauzele 
ei se pierd în negura veacurilor”, scria acelaşi Bălcescu. Este adevărat, problemele erau complet diferite faţă 
de cele din occidentul european. În Ţara Românească şi Moldova, ele erau, în primul rând de natură 
economică şi socială, în timp ce în Transilvania, odată ce revoluţia maghiară, iniţial victorioasă, a proclamat 
unirea Transilvaniei cu Ungaria, problema cea mai acută a românilor ardeleni, avea să devină cea naţională. 
Din păcate pentru ei, visul maghiarilor de refacere a Ungariei Mari, s-a împlinit în 1867, când s-a proclamat 

„tovarăşi”. Fiecărei echipe i s-au dat instrucţiuni scrise, în aşa fel încât fiecare trebuia să facă două „operaţiuni”. 
Arestările au fost declanşate la orele 0, 35 în noaptea de 5 pre 6 mai 1950. Pentru cei care n-au fost găsiţi la 
domiciliu au fost lăsate posturi fixe.

Dincolo de situaţia precară in care fuseseră aduse, familiile se plângeau că nu pot întreţine corespondenţă cu 
cei arestaţi şi nici nu ştiu măcar unde se află!

Iunie

La 15 august 1951, a fost adus la Sighet şi grupul foştilor condamnaţi în procesul conducătorilor P.N.Ţ., în 
frunte cu Iuliu Maniu şi Ion Mihalache. Maniu, acea să se stingă din viaţă, aici, la 3 februarie 1953. Aceasta a 
fost soarta celor mai mulţi demnitari încarceraţi aici, care aveau vârste înaintate, unii chiar peste 80 de ani. 
Istoricul Gheorghe Brătianu, mai tânăr, a fost practic ucis în bătăi în aprilie 1953, la două zile după ziua sa 
onomastică…

După ce le-au fost percheziţionate locuinţele, foştii demnitari arestaţi în capitală au fost duşi în arestul 
Ministerului de Interne, unde, după o percheziţie corporală, li s-au luat bagajele. Printre cei arestaţi de aflau 
istoricul Gheorghe Brătianu, istoricul Constantin C. Giurescu, fostul prim ministru şi ministru de externe (în 
guvernul Groza!) Gheorghe Tătărescu, fostul ministru de stat reprezentând Basarabia, Pantelimon Halippa 
(participant cu rol determinant la Unirea Basarabiei cu România în 1918!), fostul ministru al Sănătăţii şi 
Ocrotirilor Sociale, Victor Gomoiu, istoricul Alexandru Lapedatu (participant activ la Marea Unire din 1918!). În 
ţară s-au făcut alte arestări, printre care Sever Bocu, fost ministru de stat reprezentând Banatul, alt participant 
activ la Unirea din 1918! Lista este extrem de lungă, dar impresionantă! Toţi aceşti foşti demnitari, ridicaţi 
noaptea de securitatea comunistă şi umiliţi în beciurile Ministerului de Interne, apoi în închisoarea de la Sighet, 
unde cei mai mulţi au murit în chinuri în scurt timp, erau oamenii care construiseră, după Marea Unire, România 
Mare!

Dr. Petru Groza, primul ministru al României în acel moment, a fost de acord cu arestările, mai puţin aceea a 
fostului său ministru de externe, liberalul Gheorghe Tătărăscu, eliberat dealtfel la scurt timp. Din raportul 
consilierului sovietic Aleksandr Mihailovici Saharovski, din 13 mai 1950, adresat ministrului Securităţii Statului 
al U.R.S.S., rezultă că răspunderea politică a arestării foştilor demnitari revine conducătorilor P.M.R. 
Răspunsul lui Gh. Gheorghiu Dej la raportul lui Saharovski a fost: „Asta este problema noastră internă şi dacă 
ne vor întreba de ce am făcut aşa, noi vom explica că aceste persoane, aflându-se în libertate, ar stârni 
reacţiunea.”
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imperiul dualist şi Transilvania, provincie separată până atunci a imperiului austriac, a devenit din nou parte a 
Ungariei.

Dacă 11 iunie 1848 a fost o dată benefică, data unei proclamaţii care aducea speranţe poporului român de 
înnoire şi modernizare, al doilea 11 iunie, cel de o sută de ani mai târziu, în 1948, a fost o dată fatidică. Regimul 
comunist din România a ales deliberat această dată istorică pentru a da legea naţionalizării mijloacelor de 
producţie.Momentul din 11 iunie 1948 a fost minuţios pregătit. În decembrie 1946 fusese etatizată Banca 
Naţională a României. Între 15 şi 24 octombrie 1947 s-a efectuat un recensământ al întreprinderilor industriale, 
comerciale şi de credit. În aprilie 1947 (România era încă monarhie constituţională şi nimeni nu se gândea la 
naţionalizare, constituţia din 1927, încă în vigoare, consfinţind dreptul la proprietate) s-a reorganizat Ministerul 
Industriei şi Comerţului. În 1948 a fost creată o comisie superioară de naţionalizare. Plenara C.C. al P.M.R. din 
10 iunie a pregătit actul ce avea să fie votat de Marea Adunare Naţională în ziua următoare. La 11 iunie orele 
10.30 Consiliul de Miniştri a adoptat proiectul de lege. La ora 11.25 Marea Adunare Naţională a votat legea 
naţionalizării în unanimitate. Au fost confiscate 8.894 de întreprinderi, dintre care 3.560 de interes local. Toate 
unităţile confiscate au trecut imediat sub controlul echipelor de muncitori, constituite şi pregătite din timp: 
muncitori membri ai P.M.R., ofiţeri şi agenţi ai Ministerului de Interne. Poliţia şi armata asigurau securitatea 
exterioară a întreprinderilor.

A urmat în anii următori naţionalizarea tuturor formelor de proprietate privată: cabinete medicale, farmacii, 
magazine. Ultima şi poate cea mai injustă dintre toate a fost naţionalizarea locuinţelor, în 1950.
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Flash-back

Apropiatul poet de departe

Titus VÎJEU

Într-o zi din primăvara anului 1984 am primit la redacție un mesaj de gratitudine din partea marii actrițe 
clujene Silvia Ghelan, deținătoarea unui amplu registru dramatic pus în lumină de-a lungul mai multor decenii 
de scenă prin roluri atât de diverse, de la Clitemnestra din piesa Ifigenia în Aulida de Euripide la personajul 
principal din comedia lui Branislav Nusici Doamna Ministru, de la Mutter Courage de Bertolt Brecht la 
Amanda Wingfield din piesa lui Tennessee Williams Menajeria de sticlă și de la Solange din Mașina de scris 
a lui Cocteau la Rosa din comedia napoletană a lui Eduardo de Fillippo Sâmbătă, duminică și luni.

Propusesem ascultătorilor noștri de radio un profil dedicat unei actrițe uluitoare despre care fostul meu 
profesor de istoria teatrului contemporan Horia Deleanu scrisese aceste cuvinte menite să-i fixeze efigia 
scenică: „Luciditate și emoție, luciditate corectată prin emoție, emoție corectată prin luciditate. Sunt ipostaze și 
exerciții de care nu poate face abstracție nici un actor contemporan.”

Gândurile pe care le dedicasem distinsei actrițe îmi fuseseră declanșate – poate subconștient – de un poet 
pe care-l auzisem cu câteva zile mai înainte la postul „concurent”, Europa liberă și în care autorul o evoca pe 
„tulburătoarea Silvia Ghelan” cu glasul său aflat la mii de kilometri distanță. Stația de la München aducea în 
Europa melancolia unui poet ce trăia de mulți ani departe de țară. Aș zice chiar la capătul lumii. Ștefan Baciu nu 
mai era de mult poetul tânăr ce-și însuflețise la mijlocul anilor treizeci cititorii cu suflul adolescentin al poemelor 
sale de început. Devenise tot mai trist și mai grav realizând faptul că s-ar putea să nu-și mai revadă țara și 
Brașovul iubit. În Honolulu, Oceanul nu izbutea să-i vindece sufletul carpatin. Călătoriile în Europa, în 
compania soției, poeta Mira Simian, descendentă a aristocratei familii vâlcene cu acest nume îi țineau departe 
de țară datorită inflexibilității regimului politic de la București. Era fericit dacă în drumurile sale europene putea 
descoperi dovezile unei culturi ce refuza să dispară sub ghilotina ideologică. Într-un turneu întreprins de teatrul 
clujean în Italia văzuse se pare Visul de D. R. Popescu în regia lui Vlad Mugur, cu Silvia Ghelan în rol titular. O 
Silvie (chiar astfel se numea și personajul) care-i păruse „tulburătoare” și pe care o evoca în versurile sale.

Cu o inconștiență pe care nici azi nu mi-o pot explica am pornit în profilul schițat la Radio România actriței 
clujene de la gândul acela celebrator al unui autor căruia, neavând cum să-i rostesc numele „odios” pentru 
oficialitățile românești l-am numit „un apropiat poet de departe”, sperând ca eventualii cenzori să nu străbată 
platoșa oximoronului. Cert este că în dimineața aceea, la Cluj, actrița se aflase în fața aparatului de radio. Sunt 
sigur că ascultase și mesajul liric de la Europa liberă ce-i fusese dedicat căci în rândurile pa care mi le-a adresat 
nu a ținut să afle cine este „apropiatul poet de departe”. Mai mult ca sigur știa că e vorba de Ștefan Baciu.

M-am gândit atunci ce minuni colosale ne oferă eterul! Undeva în Hawai un poet român exilat rostește la 
microfonul unui casetofon sau în membrana telefonului versurile pe care la mii de kilometri un redactor la 
Radiodifuziunea Română le aude la ceas de seară târzie, retrimițându-le într-o formă voalată spre sensibila 
destinatară clujeană care, (culmea!) fără a fi anunțată de emitent le ascultă în liniștea casei sale, într-un 
moment de cumpănă al existenței, despre care aveam să aflu din paginile unui jurnal pe care marea actriță îl 
atașase în plicul ce poartă ștampila din 23.03.84 a oficiului poștal 16 din Cluj-Napoca. În suplimentul Flacăra 
pentru minte, inimă și literatură din 9 martie 1984 al revistei social-politice condusă de impetuosul poet Adrian 
Păunescu era găzduit un interviu acordat lui George Arion de către artista care tocmai fusese pensionată în 
pofida voinței sale (dar prin voința Comitetului Oamenilor Muncii) din Teatrul Național din Cluj-Napoca. Mai 
bine de patru decenii slujise această scenă cu fervoare, contribuind la așezarea ei printre cele mai importante 
scene românești și europene iar la împlinirea vârstei de șaizeci de ani, grupul de mașiniști, contabili și – 
probabil – tineri actori speriați că nu-și vor putea încasa cecurile gloriei la timp – votase pentru alungarea din 
teatru a – poate – celei mai importante personalități artistice de aici.



Poate e din nou momentul să încerc a afla dacă acolo, la capătul lumii, poetul Ștefan Baciu, mereu cu gândul 
întors către țară, va fi presimțit cumpăna aceasta din viața „tulburătoarei Silvia Ghelan” folosind undele 
hertziene pentru transmiterea unui mesaj de solidaritate intelectuală. Viața „poetului tânăr” de cândva, devenit 
„poet pribeag” până la moarte, l-a condus către cultivarea unor valori umaniste în care prețuirea colegială și 
manifestarea prieteniei prin sprijinirea creației celorlalți deveniseră corolarul unei existențe erante.

Viața ei fusese întotdeauna scena. Mai ales după ce-și pierduse fiul, în vârstă de doar opt ani și soțul avea să i 
se înstrăineze tot mai mult. A rămas singură cu scena care, atunci, la începutul lui 1984 îi fusese și ea furată…

Era momentul să treacă totuși peste această nedreptate: „Să fie oare chiar viețile mele acelea pe care le 
interpretez? M-am întrebat nu o dată, în nopțile mele de nesomn. Am avut atâta timp să mă întreb. Am jucat în 
roluri de femei cu vieți grele. Dar mi-au fost scumpe aceste vieți. Chiar când ele însemnau negăsirea unui drum 
în viață.”

Cele două volume din Antologia poeziei latino-americane și Antologia poeziei surrealiste latino-
americane sunt și azi referențiale. A consacrat studii unor autori sud-americani, cel mai vestit fiind peruanul 
Cesár Vallejo, cu care avea multe consonanțe. Fără toate aceste preocupări culturale, exilul l-ar fi așezat 
probabil – ca în poemul lui Rilke – captiv „în carcera sumbră” a înstrăinării.

Părăsind în 1946 postul de atașat de presă al Ambasadei României la Berna, intuind schimbările politice 
radicale ce aveau să-i cuprindă țara, Ștefan Baciu avea să devină „atașatul de presă al stelelor” („Ich bin der 
Sterne Pressattaché”), cutreierând lumea Americii Latine (Argentina, Peru, Venezuela) și Americii Centrale ori 
Caraibeene (Nicaragua, Guatemala, Costa-Rica, San Salvador, Santo Domingo, Cuba, Haiti), cu un prim 
punct de stație în Brazilia. Aici își va începe cariera didactică universitară și va realiza cele două esențiale 
antologii despre patriile poetice pe care Ruben Dario le așezase sub semnul lui „el modernismo”.

Statele Unite ale Americii – care-l adoptaseră pe Mircea Eliade după „rătăcirile” postbelice europene – aveau 
să-l găzduiască pe teritoriul lor și pe Ștefan Baciu. După un scurt stagiu la Seattle, capitala statului Washington, 
el avea să se stabilească pe viață în insulele Hawaii. Devenit profesor la departamentul de limbi străine al 
Universității din Honolulu, poetul român avea să-și petreacă ultimele trei decenii din viață în oraşul aflat în golful 
Mamala de pe insula Oahu, a treia ca mărime din cele nouăsprezece bucăți de pământ ce alcătuiesc 
arhipelagul din Oceanul Pacific. Din hawaiană numele capitalei se traduce prin „port liniștit”. Iar mele poate fi 
înțeles drept cântec și prin extensie drept poezie. Acest substantiv exotic avea să devină titlul revistei pe care 
Ștefan Baciu a editat-o, cu sprijinul exclusiv al soției sale, omagiată într-un volum de amintiri (Mira –1979) care 
se alătură celorlalte creații memorialistice (Franctiror cu termen redus –1968, Sub Tâmpa, în Honolulu 
–1973 și Praful de pe tobă – apărut în 1980 și difuzat de autor pe lungimile de undă ale postului de radio 
Europa liberă). Într-unul din numerele acestei reviste (noiembrie 1969) Ștefan Baciu mi-a făcut onoarea de a-
mi traduce un poem în limba portugheză (Suprafețe – Superfiçoies). Bucuria celui prezentat de editor drept 
„poet of the newest generation (who) studies drama in Bucharest” a fost sinceră. Aveam douăzeci și unu de ani 
și un eminent autor aflat peste mări și țări îmi aducea bucuria de a-mi fi tradus versurile dedicate de mine unui 
mare artist, pictorul avangardist Hans Mattis-Teutsch. Sunt convins că el însuși trăise – la o vârstă și mai crudă 
– această emoție în clipa în care-și văzuse poemul Eu tălmăcit în nemțește în paginile revistei Klingsor, 
publicație brașoveană de europeană circulație în epocă. De altfel pentru mine Baciu era el însuși un Klingsor, 
un minnesänger vrăjitor, gata oricând să-și bucure cu generozitatea lui semenii.

Numărul 13 al revistei Mele prezentată drept Carta Internacional de Poesia, Noviembre de 1969, respectiv 
International Poetry Letter – November 1969, este dedicat integral lui Hans Mattis-Teutsch (1884-1960), 
născut la Brașov și cu studii la Academia Regală din München, ilustrat în primele decenii ale secolului XX în 
cuprinsul diverselor mișcări de avangardă (fauvism, post-impresionism, constructivism și, mai cu seamă 
expresionism). Profesor cu îndelungată activitate la liceul industrial din orașul natal, pictorul a avut o primă 
mare expoziție la București în 1920, în climatul cultural efervescent apărut după instaurarea României Mari. 
Component al grupului ce activa în jurul revistei Contimporanul, Hans Mattis-Teutsch s-a impus publicului 
iubitor de avangardă, alături de artiști precum Victor Brauner, Marcel Iancu și M. H. Maxy. Peste ani Sașa Pană 
avea să-și amintească felul în care-l descoperise în paginile publicației lui Ion Vinea printr-un desen numit 
Compoziție, „o gravură în linoleum” ce acompania „poeme de Tristan Tzara, Scarlat Callimachi” și alți autori. 
Era numărul de revistă în care fusese tipărit „violentul și oportunul Manifest activist pentru tinerime (JOS ARTA / 
CĂCI S-A PROSTITUAT! etc., etc.) și în imediată vecinătate Domnișoara Hus – domnișoara lui Ion Barbu și a 
tuturor celor îndrăgostiți”.



Dar fără a bănui că viața îl va obliga să-și amintească și alte versuri, mai întunecate, ale autorului „elegiilor 
duineze”: „Nu lăsa soarta să-ți nege copilăria, / fidelitatea acestei cerești, inefabile vârste care, / ce chiar pe 
captivul pierind în carcera sumbră, / încă-l susține, până la capăt. Căci dincolo de timp / ea stăruie-n inima 
voastră…"

G. Călinescu remarca felul în care noul poet slăvește copilăria hoinară. Să fi intuit marele critic în ispita 
eranței premoniția unui destin pribeag ce urma să se configureze câțiva ani mai târziu?

Pentru poetul pribeag moartea lui Hans Mattis-Teutsch fusese percepută ca pierderea unei ancore, a unei 
solide legături cu orașul de sub Tâmpa la care visa de ani buni.

Cărțile ce-au urmat surprinzătoarei plachete de debut (Poeme de dragoste –1936, Micul dar –1937, 
Drumeț prin anotimpuri și Căutătorul de comori – ambele din 1939, Cetatea lui Bucur –1940, Muzica 
sferelor –1943, Cântecul mulțimii –1944, Caiet de vacanță –1945) dovedeau constanța unei cariere lirice. 
După numirea ca atașat de presă la Ambasada României la Berna în 1946 avea să aleagă (ca și șeful misiunii 
diplomatice din țara cantoanelor, sociologul Șerban Voinea, fratele de mamă al scriitoarei Henriette Yvonne 
Stahl) un exil pe care, fără îndoială, nu-l bănuise a fi definitiv.

Scrise la „șaisprezece ani, nici o lacrimă dulce ca o turtă. Fiecare cuvânt sobru fiece gest aritmetic calculat”, 
poemele lui Ștefan Baciu păstrau acea tensiune adolescentină venind parcă de-a dreptul din versul lui Rainer 
Maria Rilke: „Ce tânăr sunt! M-aș dărui cu-nfiorare / oricărui zvon ce calea mi-o aține!”

Îl urmărea o copilărie fericită. La fel, adolescența petrecută aici, marcată spectaculos de debutul poetic cu 
Poemele poetului tânăr apărut în 1935. Avea doar șaptesprezece ani și urma să primească Premiul Fundației 
Regale și Premiul Societății Scriitorilor Români…

Un poem al autoarei de limbă germană Verona Bratesch (1922-1991) îl introducea pe cititor „ in dem Atelier 
des Malers M.T. „. Poem scris la dispariția artistului (Nach dem Tod des Künstlers). Un spațiu al creației în care 
totul pare stins mai puțin gândirea sa, încă prezentă.

Este atelierul din strada Lungă 143 în care în vara anului1968 intram eu însumi ghidat de prietenul meu Mihai 
Nadin, autor al unor studii dedicate pictorului și editor al Ideologiei artei în limba română. Această profesiune 
de credință a marelui artist apăruse inițial la Potsdam (Kunstideologie –1931) iar după bune decenii devotatul 
său exeget avea să o prezinte și cititorului român.

Îmi amintesc faptul că am fost primiți cordial de Mattis-Teutsch Janos, fiul lui Hans, el însuși pictor cu operă 
meritorie și părinte al unui alt artist de mare talent Waldemar Mattis-Teutsch, în grija căruia se află acum 
atelierul și opera bunicului său.

Artistul expusese în 1921 alături de Marc Chagall la Paris și la Berlin împreună cu Arhipenko și Paul Klee. Și 
după cum avea să-i fixeze efigia Marcel Iancu în paginile multilingve din Mele „Teutsch's art was one of the 
most "pure” and direct in painting and sculpture gaining from those early years a very personal character and 
strong expresion”.

La plecarea lui Mattis-Teutsch din Brașov nu e doar un memorabil text critic dar și un veritabil poem închinat 
celui care „putea aduna pânzele colorate pentru a le încredința focului și a le reîntoarce / în sunete și lumină, în 
statura / verticală de unde credeam că ne vin / după ce ți-au sărutat palmele.”

Sensibilitatea cu care tânărul (pe atunci) scriitor brașovean Mihai Nadin, astăzi reputat profesor al unor mari 
universități americane se apropiase de opera lui Hans Mattis-Teutsch avea să-l determine pe însuși Ștefan 
Baciu să pornească în Elegia… pe care i-o consacra concitadinului (Elegía en negro, blanco y humo para 
Mattis-Teutsch) de la observația lui Mihai Nadin („Fue una primavera triste aquella del año en que murío”) căci, 
cu adevărat acea primăvară a anului 1960 fusese una tristă, de parcă s-ar fi prăbușit un brad ce încerca totuși 
să se ridice („1960. En Brașov. / Un pino en – el horizonte! / Cayendo. / Y después se levanta / sobre un cielo 
blanco / indeciso”.

Un text bilingv (franceză-engleză) aparține lui Michel Seuphor cel ce purta în pseudonimul ales (le nom de 
plume) anagrama lui Orfeu (Orpheus). Într-o viață ce acoperă practic secolul XX (1901-1999) acest pictor 
belgian și reputat critic de artă al avangardei și-l amintea pe Teutsch ca pe un om „bon comme la pain” în 
varianta galică, „good as bread is good” în cea anglo-saxonă.

„Etwas aber beseelte, empfindsam den Raum: seine Gedanken.”

Din acel remember încredințat de Sașa Pană confratelui „publisher-editor” Ștefan Baciu aflăm că la sfârșitul 
anului 1924, la expoziția internațională de artă avangardistă organizată de Contimporanul erau expuse zece 
sculpturi în lemn deHans Mattis-Teutsch, „statuete de proaspătă și personală inspirație”. La Maison d'Art 
funcționa la sediul redacției din strada Corabiei (azi Georges Clemenceau, după război numită Gabriel Péri).

Lucian Boz, alt longeviv (1908- 2003) și care la data apariției revistei trăia în Australia, după ce cunoscuse 
experiența războiului în Franța (rezistența, internarea în lagărul de la Drancy) este prezent cu un text mai vechi 
(1930) apărut în Facla ce-l înfățișează pe artistul brașovean drept „un inovator întru ale modernismului. În timp 
ce mulți pictori au rămas la expresionism, crezând că aceasta e formula ultimă, dl. Teutsch desfoiește 
perspective noi, conducându-se după îndemnul unor chemări înalte proprii”.
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O atare atitudine refractară față de un proces politic ce cuprinsese America Latină l-a pus în pericol pe autorul 
român, nevoit să părăsească Brazilia și să se stabilească în SUA, inițial la Seattle, apoi în insulele Hawaii. Aici a 
trăit cu intensitate o tulburătoare experiență culturală despre care paginile revistei sale șapirografiate, realizată 
cu un efort colosal și fără alt sprijin financiar decât banii rupți din salariul său de profesor. De la bun început 
(1965) și până la sfârșit (1992) publicația a găzduit sute de autori români și străini, în ideea de a promova culturi 
moderne, cu focalizare pe contribuția românească la patrimoniul culturii universale. Sper ca recenzia 
numărului din noiembrie 1969 consacrat lui Hans Mattis-Teutsch să dovedească aserțiunea.

În volumul autobiografic Un brașovean în arhipelagul Sandwich-Hawaii (titlul propus de autor fusese Un 
șagunist în arhipelagul Sandwich-Hawaii) apărut în 1994 la editura Eminescu, Ștefan Baciu mărturisește 
experiența sa îndelungată în arhipelagul paradisiac sus pomenit unde însă, borgesian, adevărata imagine 
edenică nu i-a fost impusă de realitatea geografică ci de proiecția livrescă a bibliotecii.

Iar atunci, când s-a stins sub policandrele palmierilor de pe malul Pacificului, va fi rostit, pentru ultima oară, 
precum Rainer Maria Rilke: „ce departe e jocul!”.

Căci, dacă din gloria literară nu rămâne decât „praful de pe tobă” – cum mărturisise în memoriile cu acest titlu, 
apărute în îndepărtatul Hawaii, dintr-o viață de om rămâne mai cu seamă copilăria, niciodată negată, mereu 
revăzută și adăugită în trăirea poetului ca-ntr-o succesiune de ediții de lux.

Când s-a stins, la 7 ianuarie 1993, acolo la capătul lumii, de unde primeam scrisorile ParAvion cu însemnele 
departamentului de limbi europene al Universității din Honolulu cred că, aidoma pribeagului lui Trakl, aflat 
„departe de imnici păstori” poetul simțise că „întotdeauna se reazimă noaptea cea albă de deal / unde plopul 
se-nalță în sunete argintii / unde-s pietre și stele”.

Pentru niște oameni de stânga onești precum cei doi comunizarea României sub dictatul armat al Moscovei 
reprezenta o ofensă adusă ideii de democrație pe care socialiștii români o respectaseră și o apăraseră în 
timpul anterioarelor dictaturi, carlistă și antonesciană. Perspectiva instaurării unui „marxism oligarhic” de care 
se temuse și pe care-l cercetase încă din prima sa tinerețe Șerban Voinea avea să fie combătută și de Ștefan 
Baciu, mai ales după stabilirea sa la Rio de Janeiro și când, în calitate de corespondent special al influentului 
jurnal Tribuna da Imprensa a călătorit intens prin țările Americii Latine, aflate într-un moment de radicalizare 
politică. Interesantă rămâne atitudinea sa față de liderii revoluției cubaneze, pe care i-a întâlnit chiar înainte de 
preluarea puterii. Fusese „amic al lui Fidel Castro / pe vremea când era băiat bun” (v. Declarație de principii) iar 
pe Ernesto Che Guevara îl știa de asemenea, din Mexic. Mai târziu când carismaticul Che l-a invitat la Havana 
să vadă „cum se împușcă la zid” opozanții n-a ezitat să refuze a-l cânta pe revoluționarul argentiniano-cubanez 
adorat de mai toți intelectualii de stânga ai lumii, în frunte cu Sartre și cu „castorul” său mult iubit, Simone de 
Beauvoir „Yo no canto al Ché / como tampoco he cantando a Stalin” („Nu-l cânt pe Che / cum nu l-am cântat nici 
pe Stalin”). Și în timp ce Titus Popovici publica la București o carte entuziastă despre Cuba – teritoriu liber al 
Americii, Ștefan Baciu denunța „cortina de fier de deasupra Cubei” (Cortina de hierro sobre Cuba).

Paradoxal, cu cât universul acesta al cărților se dilata din ce în ce mai mult, sufletul poetului își restrângea 
trăirea la patria părăsită (corespondența sa dovedește și ea această iubire nealterată pentru România, pe care 
o opune RSR, acronimul Republicii Socialiste România) și reîntoarcerea gândului în orașul copilăriei petrecute 
în casa familiei și al adolescenței șaguniste când dialoga de la egal la egal cu tânărul profesor de franceză 
Octav Șuluțiu, el însuși autor al unei cărți despre Brașov (1937) dar și cu mai junele dascăl de filosofie Emil 
Cioran a cărui ultimă stație, mai înainte de a părăsi pentru totdeauna România, fusese chiar orașul acesta 
carpatin. De aceea opera literară a lui Ștefan Baciu a devenit un veritabil poligon al memoriei, în care oameni și 
locuri se intersectează continuu. Îl urmărise probabil adevărul unui proverb hispanic „Dios escribe recto con 
lineas tuertas” („Dumnezeu scrie drept cu linii strâmbe”) pe care-l memorase cândva. Sau versurile neuitate 
ale lui Georg Trakl, tragicul poet austriac pe care-l tradusese în românește, înaintea războiului: „Se întoarce 
pribeagul și rătăcește de-a lungul malului înverzit, / Îl leagănă gondola neagră prin orașul în ruine”.

Iar colina aceea era pentru el Dealul Melcilor din orașul iubit de sub Tâmpa, mereu evocat în poemele sale.

Puținii rămași din familie după moarte, respectiv sora sa Ioana și devotatul ei soț doctorul Ovidiu Mărgineanu 
au făcut tot ce era necesar, înfruntând inerția autorităților, pentru amenajarea în „casa galbenă” de lângă poarta 
Scheilor ridicată după Marea Unire de profesorul Ion Baciu a unui mic muzeu al Familiei. Fosta mea profesoară 
de istoria teatrului Ioana Mărgineanu, specialistă în dramaturgia germană modernă a izbutit să recupereze 
obiecte și manuscrise ale fratelui său mai mare, exilat în îndepărtatele insule ale Pacificului. În felul acesta 
Ștefan Baciu se întorcea simbolic acasă.
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China
Zhang YE

ZHANG Ye este o 
poetă remarcabilă a 
Chinei contemporane. 
Născută la Shanghai, 
în 1948, cu origine 
ascendentă în 
Fenghua, provincia 
Zhejiang, este 
profesor la 
Universitatea 
Shanghai, membru al 
Asociației Scriitorilor 
din China, director al 
Societății de Poezie 
din China, director al 
Comitetului de Poezie 
al Asociației 
Scriitorilor din 
Shanghai, director al 
Asociației Scriitorilor 
din Shanghai.

Lucrările sale au 
fost selectate în peste 
100 de antologii de 
poezie și traduse în 
engleză, franceză, 
japoneză, irlandeză, 
română, vietnameză, 
uzbekă, italiană și 
alte limbi.

A publicat antologii de 
poezie precum 
Dragostea poeților, 
Lumea plină de 
culoare, Coroana 
verde, Cântecul pe 
calea vieții, Demonul 
bărbat, Privirea peste 
timp și spațiu și o 
colecție de eseuri: 
Solitudinea este o 
melodie a naturii.

volumul „Demonul bărbat”, apărut la Editura Junimea, Iași, 2021:

Cum pentru mine ca poet și redactor, traducerea de poezie necesită cu predilecție 
un poet, pentru acea redare specială a inefabilului metaforic, în orice limbă s-ar 
tălmăci, am apelat pentru traducerea brută din limba engleză la domnul Alin Ivanov, 
niponist și anglist, revenindu-mi în final alegerea unor sinonimii fericite pentru limba 
română poetică.

Cuvânt înainte

Tradusă în variantele irlandeză și engleză de către Paddy Bushe și Gabriel 
Rosenstock, „poemele de față ne oferă imaginea unei persoane, a unui secol și a 
unei societăți, ale căror mari schimbări sunt reflectate, câteodată incidental, într-o 
operă de o mare originalitate și imaginație.”

Această carte este o „traducere” a 
traducerii… O datorez călătoriei mele 
în ținutul fabulos al Chinei, făcând 
parte din delegația de scriitori a 
CopyRo, în scopul consol idări i 
relațiilor culturale între România și 
China, protecției drepturilor de autor și 
dezvoltării traducerilor de carte din 
limba română în limba chineză și 
invers.

Passionaria STOICESCU

Vizitând Asociația Scriitorilor din 
Shanghai, am avut onoarea și bucuria 
de a o cunoaște pe distinsa doamnă 
Zhang Ye, vicepreședintă a instituției 
anterior menționate, nu doar poetă, ci 
și critic literar. După schimbul de cărți 
dintre noi, am promis că voi purcede la 
tălmăcirea poemelor de față. Odată 
cartea primită am constatat că de fapt 
ea conținea trei versiuni: chineză, 
irlandeză și engleză.

M-au șocat titlul „Demonul bărbat”, unele titluri lungi de poezie, forța de a 
panorama nu doar propria viață, ci o întreagă epocă tulburătoare pentru o Chină a 
secolului XX. Cartea reprezintă de fapt o selecție de texte scrise în aproape 40 de 
ani. Nota lor dominantă este contrastivă: pe cât de suavă și delicată este aleasă 
expresia poetică, pe atât de puternică este profunzimea trăirilor relevate. Iubirea e 
redată în tonuri elegiace și dramatice. Cât privește „demonul”, ființă divină sau 
semidivină, acesta este identificat cu spiritul strămoșilor sau cu un geniu tutelar 
(vezi tatăl, unchiul, iubitul). Demonul formează o parte a conștiinței, cu facultatea de 
a dirija destinul în sens bun sau, uneori, rău. Cel posedat de demon, în credințele 
anticilor, era protejat de zei, pentru că avea ingeniu – echivalentul inspirației.

Cuvânt înainte și selecție de poeme din 



Dumnezeul morţilor le vorbeşte duhurilor rele

Da, eu sunt Azrael!

Ca să ridicaţi o casă a morţii.
Însă eu, din milă, împrăştii pentru ei coli albe
Şi chiar şi atunci când năvăliți în hoarde
Eu vin să strâng sufletele,
Ating uşor cu degetele, să închid
Pleoapele, care încă vibrează de durere la crimele voastre.

Când intraţi în vieţile calde şi bune
Voi folosiţi pumnul, biciul şi glonţul

Dar nu mă socotiţi dintre ai voştri!

Trăsnetul te trăzneşte cu biciul lui negru,

Fugi de nebunia oraşului,

Şi dacă viscolul ar deveni o carte

Fulgerul te loveşte cu sabia lui argintie…

Înfruntând rafalele de ploaie alerg către tine.

Scufundă-te într-un pat verde şi umed.

Noi ştim că asta este ceea ce vrei să auzi.

Fantezii pe crengi alb-înflorite

Un viscol

Aici este o muzică atât de dulce, cât să-ţi frângă inima.

Hai să avem grijă unul de celălalt şi să îndurăm, unchiule! Îndură!

Lasă-mă, deci, să ridic o torţă

Violenţa furtunii te-a preschimbat,

De scrâşnetul acelui vârf imens care se învârte.

Astea sunt cadenţe unduind liniştit

Părul meu lung şi sălbatic flutură odată cu crengile tale din vârf,

Care se unduiesc uşor pe tulpinile de păducel.

Viscolul ca un tablou

Acest copac se va întări de două ori.

Unchiule, cum să te adăpostesc?

Braţele mele tandre se altoiesc pe crengile tale.

În afara Shanghai-ului

Deşi dau din cap aprobator ca şi când ar spune

Gâşte albe înoată visător prin albastrul apei.

Unchiule! Trebuie să rezişti, nu mă poţi părăsi.

Unchiul-copac

Tulpinile înalte de orez cântă atât de uşor că nimeni nu înţelege

A furat soarele de pe cer.

Şi să umblu pe pământul înzăpezit.
Fie ca gheaţa şi zăpada să-mi amorţească mâinile, picioarele.

Dac-ar fi să îngheţ, ca o statuie antică
Mi-aş inflama credinţa, cu braţele spre cer
Aş inflama tot pământul îngheţat

Aşa ar arăta tabloul lui.
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O umbrelă s-a deschis deasupra mea într-un clinchet magic,

Când mă uitam în urmă, vedeam din depărtare

Tragedia vieţii de după moarte îmi aparţine,
O tragedie a flăcărilor, nu a lacrimilor.

Lasă-mă să deschid cu ţeasta mea plină de sânge

Într-un război încă nedeclarat.

Fie ca moartea mea să fie frumoasă şi completă.

Îmi amintesc

Ce frig e! Destul încât să spargă certitudinile
Tot atât de uşor, precum zidurile sau oglinzile.

Mâinile ei ca nişte flori de liliac,

Orbind cu razele lor.

Vraja lui e numai în numele meu.

Cu plăcere, tristeţe şi speranţă.

Iadul zvârcolindu-se într-un vânt al întunericului,

Atât de moi şi frumoase.

Mă chirceam de frig, aproape fără de speranţă.

Învârtind rotocoalele lui într-un negru de smoală ca noaptea.

Florile de liliac coborau încet din lună,

Era ca şi când se scoborau fluturând de pe lună,

Mergeam, străbătând cărări de tot felul.
Mă ţineau în primii mei paşi.

Mâinile mamei

Flori pâlpâind lăptos în vânt,

Ca să-i eliberez pe acei îngeri-demoni fără de număr…

Noapte după noapte de vijelii

Demonul meu e în imaginaţia mea,

Cântecul Satanei

Larg, porţile Iadului,

Cerul era ca un imens copiator
Care lumina în flash-uri şi se preschimba.
Cât de crud se imprimau pe bietele flori de liliac furtunile care nu mai conteneau!

O mare de petale peste mine.

Poem într-o fereastră

Ca nişte umeri smiorcăindu-se de singurătate.
Apa din pământ cântă precum cerşetorii de pe străzi,
Dar nimeni nu ştie de unde vin cuvintele.

E o imensă balenă albă, plină de răni,
Urât, implorând milă,

Ferestrele scârţâie şi tremură

Faţa lui e brăzdată de răni.
Sânge de peşte ţâşnind,

Oraşul, cu adăposturile lui împotriva raidurilor răspândite ca nişte viruşi,

O ceaţă roşie pâlpâie dintr-o parte în alta ca un galantar,
Ferestrele explodează una după alta



Deasupra, luna-semilună se înalţă rece.
Dedesubt, mici valuri se sparg asemeni celora de la ţărm.

Cheamă numele căţelului meu,
Tremurător, şovăitor.

Cu fiecare fibră, cu fiecare mănunchi,

Nu pot s-o ascult.

Dor de-acasă (II)

Eşti un pod strâmt între străzile oraşului.

Şi care a fost împăturită şi pusă lângă perna mea rece şi umedă.

Trecând prin oraş noaptea

Ajungând la tine, scrâşnitul şi şuieratul trenului se domolesc

Vocea răguşită de timp a bunicii

Cu fiecare strat se împleteşte adăpostul memoriei:
O batistă veche, care mi-a şters lacrimile, de fiecare dată,

Într-o briză care parcă trece aşa, netulburând nimic.

(Traducere de Passionaria Stoicescu şi Alin Ivanov)

În seara asta, şi eu sunt o briză trecând uşor.
Dar florile şi iarba ştiu: îşi ridică rotind căpşoarele şi cheamă uşor.

RALUCA PILAT · THE FORGOTTEN GARDEN
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pe umerii tăi fără nume,

Au stat constelațiile cu pasărea de aur la masă

Fotoliu de amurg

Viața mea a fost o cenușăreasă
care nu și-a mai găsit condurii.

noaptea-mi spunea "lasă"...

Dar pasărea sta în picioare
și nimeni n-a știut.

ca-ntr-o ghicitoare.

Creșteau împrejur zorzoanele naturii,
iar zorile-ndemnau „hai” și 

Pâlpâia un înger de lut

iar taina și-a tot pierdut fecioriile-n lume...

ies calendare cântate de vânt

din loc în loc, la câte-un sat...

Acum e târziu, din pământ

din care am plecat.
(din volumul „Cimitirul din stele”, 1971)

și zăngăne, pe coifurile holdelor, lunile -

Parcă aud vântul povestindu-mi rugăciunile

stele, în tolbă cu luna cât o găleată.

Cerul mi-l închipuiam ca pe-o tipografie, 

(din volumul „Poezii arestate” 
– Ed. Muzeul literaturii române București – 1999)

Am călătorit prin viață ca un ghețar

pe Dumnezeu un zețar, păstorind (în loc de slove) 

Credeam că va fi odată ca niciodată.
Am călătorit prin viață ca un ghețar.



cărţI nou apărute

SMARANDA KAFKA
australia



Din nefericire, literatura a pierdut teren mai întâi în fața filmului, apoi a televizorului, acum a internetului, 
cu toate jucăriile electronice și telefoanele inteligente.

Ai crede că acei care preferă genul epic stau fără grijă. Doar că aici intervine o altă problemă: aceea 
legată de răbdarea și de timpul – mereu prea scurt – pe care cineva e dispus să le acorde unui volum de 
proză.

Și astfel, la sfârșitul celor 841 de pagini, închizi copertele cărții, îți iei traista plină de povești și mergi mai 
departe, cu sufletul îmbogățit, cu inima deschisă, cu mult mai multă răbdare să privești, să înțelegi și să 
accepți lumea din jurul tău.

12 decembrie 2021, ZOOM, Sydney – România)

Dana Opriță

Smaranda Kafka is a very talented writer. As I said in the Preface of the book, it is hard to believe that this 
is her first. Only a great poet, and fortunately, a very good editor, like Mr. Vasile Poenaru, could agree to 
publish it.

Ei bine, ABC-ul unei vieți m-a trimis la această amintire a copilăriei.

For me, it was a great chance to get to know the person with whom I had a strong connection, from the 
beginning, when we met for the first time, via Zoom, at an Australian-Romanian poetry meeting, last year. I 
then invited her to publish in „Literary Destinies”, („Destine Literare”) this international cultural magazine of 
which I am editor-in-chief. Now, her stories – written in Romanian or English – can be read in almost every 
issue.

“The ABC of a lifetime” („ABC-ul unei vieți”), is a book in which Smaranda Kafka is telling us not only 
stories from her life, and her family stories with a strong connection with the country's history, but readers 
can learn more about Romania, its history, architecture, amazing nature, landscapes, the Romanian 
people, their customs, all this in a perfect mixture with characters and stories that she imagined. A pleasant 
reading from which much can be learned.

I agree, this is a difficult book to translate. Also, because of the regionalisms that the book is full of 
(different ways to talk in different regions of the country), but I hope that at least some parts of the „ABC of a 
lifetime” will be translated, for the joy of English readers as well.

O lansare de carte este un eveniment special, cu atât mai special atunci când e vorba de propriile cărți. 
Am sfătuit-o pe Smaranda să uite de emoții și de griji și să se bucure de fiecare moment al acestei viitoare 
amintiri pentru o viață.

 Altfel, scriitorii îi înțeleg pe ceilalți confrați, într-un altfel decât criticii o pot face. Iată, în această calitate de 
scriitor, iar nu ca exeget, prezint cartea Smarandei Kafka.

Îmi aduc aminte, în copilăria mea, înconjurată de cărți, așa cum eram în casa părintească și apoi, toată 
viața, exista o colecție – cu siguranță a Editurii Creangă – „Traista cu povești”, cred că se chema, cărticele 
de buzunar, ce cuprindeau o singură povestire.

For several months, almost daily, we were on the phone, reading the manuscript together, offered my 
opinion, and advice with a detached perspective of the stories until we were both, pleased. But overall, it 
was a chance to get to know the wonderful Kafka family, better.

Cele două volume fiind traista plină de poveștile de sine stătătoare ale fiecărui capitol, având, însă, 
aceleași personaje principale: copilul Anda, părinții și bunicii acesteia.

Poet fiind eu mai ales, am simțit pe propriul suflet cum cititorii genului liric se împuținează.

Iar când sunt sute de pagini, din aceste motive, cel mai adesea prima reacție este de respingere.
În cazul romanului Smarandei Kafka, de la primele pagini ești introdus într-o atmosferă caldă, 

prietenoasă, inedită, care incită la lectură. Doar din curiozitate, poate, la început, apoi descoperind o lume 
fascinantă, care te cheamă să citești mai departe.

extracte din prezentarea de la lansarea volumului, 
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Dr. Dana Opriță
A, B, C și încă…

Nimic în viață nu este întâmplător, a ajuns o propoziție des repetată, însă sensul ei scapă multora. Dacă ne 
acordăm răgazul să ne gândim, înțelegem că până și cele mai neînsemnate lucruri își au rostul lor. Și-au avut 
rostul, atunci când s-au desfășurat în timpul nostru real. Nu un puzzle pe care Cineva îl recompune pentru noi, 
ci perceperea pe care noi înșine ar trebui să o avem asupra fiecărei piese ce îl alcătuiește, (care reprezintă 
existența noastră aici și acum) și plasarea ei exact acolo unde dorim. Fiindcă, până la urmă, chiar dacă, poate, 
altceva ne-au hărăzit ursitoarele la nașterea noastră, destinul ni-l hotărâm singuri, de vreme ce avem libertatea 
de a alege.

Iar peste toate acestea, trebuie că există o anumită ordine în marea dezordine care pare să fie viața noastră: 
chiar și cei care nu Îl recunosc pe Dumnezeu reușesc, totuși, (dacă) să înțeleagă cât de minunat sunt aranjate 
pentru noi, ceea ce numim și credem că sunt întâmplări.

Așa trebuia să se întâmple, s-ar grăbi scepticii să afirme. Doar că puteam foarte bine să refuz participarea la 
un Zoom (mulțumesc pandemie!), care, din pricina diferenței de fus orar, m-a făcut să fiu trează și, pe cât 
posibil, în formă, la ora 2 și jumătate din noapte / dimineață, pentru o întâlnire între poeți, România – Australia. 
Acolo s-a „întâmplat” să fie Smaranda Kafka.

Am apreciat de la bun început naturalețea cu care se exprima, simțul umorului, ironia, autoironia, ușurința în 
a descrie o amintire, subtilul simț de a observa detalii și reacții ale oamenilor, toate acestea în câteva pagini pe 
care le-a citit la această întâlnire Zoom, prin care orice limite legate de timp și de spațiu se anulează.

Am păstrat legătura cu Smaranda Kafka și am aflat de la ea că, deși impulsul de a scrie a existat 
dintotdeauna, tipărind virtual cărți întregi la editura „Memorie personală”, abia acum, nu de multă vreme, a avut 
răgazul să-și acorde timp să aștearnă pe hârtie, tot una virtuală, dar și concretă, totuși, cea a computerului, 
povestiri, inventate sau reale. Editura, de data aceasta cu adevărat reală, binecunoscută și apreciată, numită 
„Coresi”, i-a deschis porțile pentru a publica.

După ce am parcurs paginile acestui roman, greu mi-a venit să o cred pe autoare că e la prima carte oferită 
spre publicare. Și a ales să fie un roman, iar nu o culegere de povestiri scurte care, de când s-a hotărât să le dea 
viață, se scriu de la sine și se înmulțesc precum ciupercile după ploaia inspirației care nu pare a avea limite. 
Deja un astfel de volum e gata de a fi oferit spre publicare, ne anunță Smaranda Kafka și sunt convinsă că va fi 
la fel de bine primit de către cititori.

Romanul „ABC-ul unei vieți” este acel gen de carte pe care nici nu îți dai seama cât de repede ai citit-o și, 
odată ajuns la finalul celor două volume, te întrebi de ce doar atât? Domniei sale i s-au părut, însă, și așa prea 
multe pagini și a tăiat fără milă fragmente largi. Cu siguranță ele nu au dispărut în neant, ci vor reveni, poate sub 
forma unor scurte proze, autoarea mărturisind că a fost o nebunie să înceapă cu un roman și, oricum, crede 
mai mult în destinul favorabil al prozei scurte. Sincer, îi dau perfectă dreptate.

„ABC-ul unei vieți” este o carte scrisă cu o de remarcat ușurință pentru cineva care este la prima carte dată 
tiparului. Sunt relatate întâmplări care, așa cum sunteți avertizați de la bun început, au, uneori, un punct de 
plecare din viața reală a autoarei. Un roman cu povești de spus la gura sobei, cum îmi place mie să spun, cu 
multe personaje și totuși, unul singur: copilul Anda și familia ei. Astfel, eroul principal este unul colectiv, aș 
spune, de vreme ce părinții, în primul rând, dar și bunicii fac parte mereu din universul pe care îl (re)creează 
Smaranda Kafka.

Fiecare capitol este o povestire de sine stătătoare, care descrie drumul vieții unui om, însă nu ca într-o 
autobiografie clasică, ci (re)găsind pentru fiecare moment important al acestui parcurs, acel „ceva” care a 
constituit piesa din marele puzzle pomenit, cel al existenței personale. Precum orice autor cu talent ce știe să 
alcătuiască o carte, Smaranda Kafka nu s-a lăsat intimidată de provocatorul proiect pe care și l-a propus. A știut 
să găsească modalitățile cele mai atrăgătoare și inedite de a povesti. Fiindcă un scriitor, dincolo de talent, 
trebuie să aducă mereu pe cât posibil, ceva nou, care să-l departajeze de celelalte talente scriitoricești. În cazul 
nostru, chiar de la primul capitol autoarea își dovedește unicitatea, lăsându-şi propriul suflet să povestească, 
să comenteze, ironic / tandru cu lumea din afară pe care încă nu a cunoscut-o în trup, fiindcă nu s-a născut 
încă. O ingenioasă reconstruire a faptelor pe care avea să le afle mai târziu: de ce pe certificatul care atestă 
intrarea în viață a copilului ce se cheamă în carte Anda este trecut Șofronea, numele unui sătuc pierdut pe harta 
țării, în apropierea Aradului, acolo unde bunicii materni au trăit și unde părinții erau în vizită, într-o noapte de 
iarnă teribilă.

ABC-ul vieții înseamnă copilăria și adolescența, adică cele două volume, în care fiecare capitol relatează noi 
întâmplări, care au construit un caracter frumos, demn, ambițios, plin de înțelegere și iubire care trebuie 
dăruită.



Stilul abordat în acest roman este unul oral, cu mult umor, ironie, perfect mulat pe situații și personaje. Ușor 
derutantă la început, alternarea dintre persoana I și persoana a III-a pentru povestitor, de fapt face și mai 
puternică implicarea cititorului. Intervențiile aparent seci, ce aduc informații, unele noi, din care ai ceva de 

Astfel de amintiri depănate chiar de participanții la aceste evenimente ale istoriei fac și mai interesant „ABC-
ul unei vieți” cu o atât de largă tematică.

Lecții de viață, evenimente, experiențe, amintiri, peste care se brodează dialoguri și personaje fictive, dar 
atât de firesc integrate într-un tot unitar, încât nu știi unde e limita dintre realitate și ficțiune și nici nu trebuie să 
știi, fiindcă ce contează cu adevărat este ce rămâne după ce citești: și rămâne bucuria unei copilării cu părinți 
minunați, cu bunici grijulii, reamintirea că familia – începând cu mama și cu tata – este extrem de importantă 
pentru educația și sănătatea din toate punctele de vedere a copiilor.

„ABC-ul unei vieți” este, așa cum spuneam, mai mult decât o înlănțuire de amintiri din copilărie și 
adolescență este o peliculă prețioasă care descrie istorie, tradiții, într-un cuvânt: viața, prin intermediul unor 
personaje reale și fictive, atent alcătuite, descrise și aduse în scenă cu dezinvoltura unui talent înnăscut. Nu 
întâmplător am spus „peliculă”: nu doar în descrierile pe care le face, fie că e vorba de case, străzi, natură sau 
persoane, dar acțiunea în sine a fiecărei povești-întâmplare este extrem de vizuală. Astfel încât, romanul se 
aseamănă cu un film serial, în care fiecare capitol este un nou episod, Smaranda Kafka știind să creeze 
atmosfera fiecărei povești, indiferent de locul unde se desfășoară sau de personajele implicate.

Repet, fiindcă mi se pare important, dintre multele lecții de viață pe care personajul nostru principal le-a 
învățat în familie mai întâi a fost cea legată de dragostea necondiţionată față de țară și de pronia divină. Liderii 
aflați la putere și regimurile politice sunt temporare. Patriotismul și Dumnezeu sunt valori eterne. Astfel, cu o 
admirabilă inteligență sunt scrise paginile despre excursia la mănăstirile din Moldova. Remarcabilă alternanța 
între tovarășa ghid, devotată trup și suflet cauzei comuniste, descrisă cu o tristă ironie, și curățenia sufletească 
a preoților, devotați și ei trup și suflet, însă lui Dumnezeu. Cât de bine descrisă este convorbirea preoților cu 
adolescenții veniți în excursie. Cât adevăr în faptul că, deși era mai bine să nu abordezi acest subiect în acei 
ani, el nu a fost niciodată părăsit. Iar preoții, mai ales (atunci când puteai sta în preajma lor, fără teamă, ca într-o 
astfel de vizită la celebrele mănăstiri din Moldova), dar și părinții și bunicii oricărui copil care a crescut în acea 
perioadă a istoriei învățau despre dragostea pe care trebuie să o avem față de creatorul divin. Dumnezeu și 
dragostea de țară și de părinți – lucruri sfinte care ar trebui purtate în suflet și în minte necontenit. Chiar și în 
secolul al XXI-lea. Sau mai ales acum. E mare nevoie ca aceste adevăruri să fie păstrate vii.

Un fel de „Amintiri din copilărie”, cu un decor schimbat, dar același tip de năzbâtii, cu alte jucării, uneori, dar 
aceeași inocență. O lume în care te simți bine, pe care, ca fiecare dintre noi, ai vrea să o retrăiești, pentru că 
acolo ești în siguranță, înconjurat de iubirea părinților, pricină din care știi că orice necaz se estompează, iar 
orice problemă își găsește rezolvarea.

Povestiri despre un timp al istoriei pe care l-am trăit mulți dintre noi. Descris indirect, el face parte din decor, 
este doar locul de desfășurare al poveștilor, nu scopul acestora. Rămâne numai uimirea că a putut exista. Că, 
oricât de dificil era să găsești modalitățile de a supraviețui decent, se găseau mai întotdeauna soluții mai mult 
(sau mai puțin) ortodoxe. Păstrând în suflet credința în Dumnezeu, (chiar dacă nu o puteai spune cu voce tare 
și oricui) și dragostea de țară, nutrind speranța că, în viitor va fi bine, puteai merge mai departe.

Pe Creangă nu l-a întrebat nimeni de ce a scris acea minunată carte, doar prietenul Eminescu a știut că era 
nevoie să îi spună că trebuie să o pună pe hârtie, că prea frumoase sunt poveștile și prea frumos sunt povestite. 
Pe Smaranda Kafka, însă, am avut îndrăzneala să o întreb și să aflu un răspuns. Acesta a venit deloc 
surprinzător, așa cum se poate deduce și după ce parcurgi toate paginile romanului: în memoria părinților prea 
iubiți, Liviu și Elena Ghișa, a bunicilor materni, Mama Ană și Moșu Trăian Noghiu, a bunicului Cornel Ghișa, 
Preot Iconom Stavrofor, cel care, pe vremea când Ardealul era parte din Imperiului Habsburgic, asumându-și 
orice risc, îi învăța pe copii să scrie și să citească în limba română, preot-dascăl iubit de toți, a cărui 
înmormântare este o amintire memorabilă, descrisă cu mare emoție; tot o astfel de imensă emoție dublată de 
respect și recunoștință o are și în capitolul consacrat integral unchiului Simion, ofițer de cavalerie în Legiunea 
Română a voluntarilor ardeleni, ce luptase în Primul Război Mondial pentru eliberarea țării. Mai apoi, având ca 
țel desăvârșirea eliberării și reîntregirea țării, s-a alăturat detașamentelor de soldați români în cadrul Legiunii 
Franceze, care, împreună cu Țarul Rusiei, și-au unit forțele în a stat stavilă trupelor Armatei Roșii. Istorii 
adevărate, precum și participarea în numele familiei și al moților din Apuseni, a fratelui mai mare, Ioan Ghișa, 
ca delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, rămânând pe veci mărturie 
semnătura lui pe Decretul Unirii Transilvaniei cu România, alături de a celor peste o mie două sute de delegați 
ai românilor transilvăneni. O copie a acelui document se păstrează cu grijă în familie, din generație în 
generație.
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De ce trebuie citită această carte? Din simplul și puternicul motiv că ne face mai buni.

învățat, altele pe care ți le reamintești, îmbogățesc conținutul acestui atipic roman – fie că sunt date despre 
construcția unei clădiri, detalii ale dezvoltării orașului în care a crescut, Arad, câte ceva despre conflictul dintre 
cele două mari localități din estul țării: Arad și Timișoara, imaginea Capitalei, văzută prin ochii provincialilor, 
datini străvechi din Maramureș, litoralul unde încă puteai să bei o cafea la nisip, preparată chiar de cei care au 
răspândit-o în lume, viața în spitale sau în fabrici, prieteni de toate naționalitățile, lucru firesc când ești aproape 
de graniță, sistemul de învățământ, relația profesori-elevi și elevi-elevi, dar, mai ales, ce însemna viața de 
familie și cea alături de prieteni.

Smaranda Kafka știe să creeze nu doar atmosferă în desfășurarea poveștilor, dar construieşte caractere cu 
însușiri bine definite, asta pentru personajele fictive, fiindcă, în cazul celor reale, din familie, nu a trebuit decât 
să le descrie.

Regionalismele, însă, își au rostul lor bine știut și creează autenticitatea locului unde și-a petrecut ABC-ul 
vieții, Transilvania. Folosite în capitolul dedicat excursiei în Moldova, au un scop dublu: autenticitatea 
limbajului dulce, al acestei regiuni a țării, atât de bine așezat în vorbirea oamenilor simpli, dar mai ales a 
călugărilor, însă și ironie, când e vorba de tovarășa ghid, pentru care mănăstirile nu sunt altceva decât 
monumente istorice și doar atât.

„ABC-ul unei vieți” poate fi o lectură interesantă și pentru cei care s-au născut pe alte meleaguri de pe 
planetă și cunosc România doar din amintirile părinților, dar vor să încerce măcar să afle și să înțeleagă cum se 
viețuia în această minunată țară, la mijloc / sfârșit de secol al XX-lea, direct de la cineva care a trăit acolo și 
atunci.

Cine pot fi cititorii acestei cărți? În egală măsură cei care au trăit vremurile în care, dincolo de greutăți și 
incredibile aberații, exista o normalitate pierdută astăzi, ce ținea de bucuria de a simți prezența reală a 
oamenilor, a vorbi direct cu ei, a le vedea ochii și zâmbetul, a le simți îmbrățișarea, dar și cei care vor să afle 
cum fost atunci.

Și mai ales, da, să-ți dai seama că în viață, nimic nu este întâmplător. 

O carte scrisă pentru copiii secolului al XXI-lea, ca să înțeleagă faptul că viața se învață prin jocuri cu alți copii 
reali, nu virtuali, găsiți pe computer, așa cum spuneam, pe nelipsitele rețele de socializare. Că există cărți care 
trebuie citite, natură care trebuie simțită, animăluțe, pe care, dacă le ai, te așteaptă să le scoți la plimbare, să te 
joci și cu ele, nu doar cu monstrișorii din jocurile de pe internet. Că, așa cum spun versurile unui cântec înțelept, 
ca să simți ploaia, trebuie să stai sub stropii ei, nu să citești despre experiența altora. Viața se trăiește și se 
învață pe cont propriu, nimic nefiind întâmplător.

Viața e plină de surprize, pentru care e bine să fii pregătit. Greșind, înveți. Suferind, înveți. Bucurându-te, 
înveți. Și știi de ce, la un moment dat în viață, ai ales să lași departe sătucul unde te-ai născut, orașul / orașele 
importante ale țării, unde ai trăit, chiar țara, pentru a ajunge la celălalt capăt al planetei, să trăiești un alt fel de 
viață, să te naști din nou, în Sidney, Australia, de data asta, iar nu în Șofronea, România. Și să-ți dai seama că 
viața este, de fapt, același uimitor și totuși minunat miracol, oriunde te-ai afla.

Unul dintre primele lucruri pe care, pare demult, le învățam la școală era Omul este o ființă socială, care, prin 
urmare, are absolută nevoie să fie împreună cu semenii săi. Oare ce spun acum profesorii? Probabil îi învață 
pe elevi că, pentru a socializa (adică „A stabili și a întreține relații amabile cu alte persoane”, conf. DEX), îți 
trebuie conectare la internet și subscriere la una dintre rețelele lui sociale. Cunosc din propria experiență: ai 
Facebook, exiști. Nu, trebuie să accepți consecințele izolării, la care oricum ești supus pe alte căi.

Timpul verbelor este predominant perfectul simplu, specific locuitorilor din sud, Oltenia, ceea ce ar putea 
părea ciudat pentru un ardelean. Doar că folosirea lor nu are legătură cu numeroasele regionalisme, care au și 
explicația binevenită, răspândite pe tot parcursul cărții. Sunt doar o atentă măsurare a timpului, așa cum doar 
un filolog, precum domnia sa, o poate simți.

O carte scrisă pentru oricine, indiferent de vârstă, care a înțeles că adevărata viață se trăiește alături de 
familie, de prieteni, printre cărți, în natură, că ai de învățat oricând, orice, și de la câini, arici, cai, copaci, râuri, 
mare…



Bunicul Cornel

Unchiul Simion remarcase faptul că oamenii o îngrijesc frumos și că, și după o sută și mai bine de ani, în 
interiorul bisericuței, picturile murale rămăseseră bine păstrate. Ba, mai mult, în pronaos şi mai ales în naos, 
exista încă pictura originală, iar terminațiile de la altar și de la pronaos erau nedecroșate. În fața bisericuței, 
„străvechiul scaun de judecată” își mai aștepta încă „împricinații.”

(Fragmente din romanul „ABC-ul unei vieți”, Coresi Publishing House, 2021)

– De ce mergem acolo?

Bunicul plecase la biserică. Saveta căuta ouă prin cuibarele găinilor. O auzeam din casă cum se ceartă cu 
ele. Unchiul Simion își făcuse o cafeluță și citea ziarul pe târnaț. M-am așezat lângă el. S-a întrerupt din citit 
pentru o clipă și mi-a zis că, în jumate de oră, pleacă de acasă. Dacă nu am niciun alt program putem merge 
împreună la capătul satului, în munte, la Floarea.

– Păi, să o văd pe Floarea, răspunse el mucalit. și apoi serios: „Să luăm urdă și caș de oaie. Ne face Saveta, 
plăcintă”.

Am fost imediat de acord. De fapt caș, necaș, m-aș fi dus cu el, oriunde. Abia așteptam să mai
vorbim și noi. Speram să-l prind în toane bune. Să vrea să-mi mai povestească despre el. Ce-a mai scris. 

Amintiri. Orice. Numai să stea de vorbă cu mine. Așa că, am înfulecat ouăle făcute pripit cu ceapă, roșii și ardei. 
Am băut un pahar de lapte covăsât și gat-am fost de plecare! Unchiul, în schimb, nu-și terminase de citit ziarul. 
M-am așezat lângă el, dar n-am scos o vorbă. știam când trebuie să tac. Pe unchiul nu era bine să-l scoți din 
tabieturile lui. La un moment dat, se hotărî.

– Hai, Anda. Mergem. Dă-mi numai o secundă să iau ceva din cameră.
- Nicio grabă.
Se întoarse repede. În mână ținea un rucsac și, ca de obicei, deasupra cămășii, purta vesta cu zeci de 

buzunare, în care avea tot timpul un carnețel și un creion sau stiloul lui cu peniță de aur.
„A plecat Simion cu Pelicanul”, glumea bunicul. Unchiul îmi făcu semn cu mâna:

– Hai, unchiule!

Am ieșit din curte, trăgând, din obișnuință, poarta după noi și am luat-o la dreapta, pe pârâu.

– Hai, ș-om me…

Împachetă ziarul. Se ridică brusc de pe scaun. Nu că s-ar fi grăbit să plece de acasă, dar cred că se săturase 
de tot de „du-te, vino”, de pe lângă noi. Cu Cooperativa deschisă, curtea devenise mult prea zgomotoasă.

Traversam valea când pe o parte, când pe cealaltă, după cum ne ducea cărarea. Iar unde era prea îngustă, 
treceam prin vad.

Tot sărind de pe un bolovan pe altul, nici nu am realizat că ajunsesem la dealul în vârful căruia se afla 
bisericuța furcșorenilor. Lăcașul străvechi fusese construit din lemn de către credincioși, pe la sfârşitul 
secolului al XVII-lea. Dar, lucrările s-au întins tot secolul următor, după cum fiecare generaţie și-a adus 
contribuția. Forma finală a fost realizată pe vremea bunicului, iar, mai târziu, a fost declarată monument istoric 
(HD–II-m-B-03314). Pe atunci, bisericuța era mândria moților și alui Dom' Părinte. Și cum să nu fie?

Iar lângă sfântul lăcaș, risipite pe toată colina, osemintele furcșorenilor dormeau pe veci, în morminte 
acoperite cu flori și cu cruci albe la căpătâi.

Totul era ca o filă dintr-o carte de povești. Nici prin gând nu-mi trecea atunci că, peste ani, voi reveni aici cu 
durere în suflet.

Cum aș fi putut să privesc în viitor, spre anul 1972? Când…
*
Vestea ne-a luat pe neașteptate. Afară fulguia ușor și îmi făcusem planuri să merg la patinoar.
Soneria stridentă a telefonului a spart vraja zilei frumoase de iarnă. Am simțit un junghi în piept.
Parcă prevestea ceva rău. Am fugit să răspund și, la primele cuvinte, am scăpat receptorul din mână. Tata l-a 

prins din zbor. A încremenit. Zâmbetul ce-l avea pe față până atunci, a dispărut dintr-odată. O expresie de 
mirare, stupoare și parcă spaimă, îi luă locul. Fața-i plăcută își schimbă culoarea și peste toată ființa lui i se 
așternu durerea. Și-a dus mâna la inimă și lacrimi grele începură să-i cadă necontrolat pe obraji. L-am auzit că 
șoptește cu glasul stins: „Venim cu primul tren.”

Murise bunicul Cornel. Cuvintele: deces, dimineața, prea târziu… nu se potriveau bunicului. Îl știam în 
putere. Colinda încă satele. Mergea la slujbe în bisericuțele de peste dealuri. Nu putea fi adevărat. Ființa plină 
de viață să dispară așa… dintr-odată! Nu. Nu mi-l puteam imagina rece şi fără suflare. Nu se putea. Și totuși, 
era adevărat. Murise în picioare, precum brazii ce-l înconjuraseră toată viața…

În ziua înmormântării și natura părea supărată de pierderea fiului iubit. Plângea cu lacrimi de fulgi mari, 
înghețați la jumătatea drumului dintre cer și pământ. Crivățul biciuia obrajii sătenilor adunați în valea Furcșorii. 
La chemarea tulnicelor, tot mai mulți moți coborau din munți în vale.
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Da. Așa a fost. Bunicul a fost un om iubit și respectat de toți. și, în mod deosebit, de moții lui, de oamenii printre 
care trăise și pe care, întreaga lui viață îi slujise cu credință și onestitate.

Iar acea zi, în doliul alb al Munților Apuseni, în bătaia clopotelor, în cântecele soborului de preoți, în sunetul 
prelung al tulnicelor, în vaietele mulțimii și luciul mișcător al lumânărilor aprinse în neclintirea zilei de iarnă, mi-a 
rămas în memorie și în suflet, pentru totdeauna.

Asistenta medicală stătea în mijlocul salonului și asculta, neputincioasă, cum îi spune țigăncușa că este o 
nepricepută, o „san dilo”, nu îi mai trebuia nicio traducere bietei femei, să înțeleagă că pacienta o face dilie și 
proastă. M-am oprit în pragul ușii. O ascultam fermecată. După cum ajunsesem eu să o cunosc, mă așteptam 
să mai dureze circul.

Veneau râuri, râuri. Erau îmbrăcați în cojoace și pe deasupra tundre negre ce le ajungeau până la genunchi, 
iar pe cap, bărbații purtau căciuli negre din piele de miel, iar femeile, năframe acoperite de șaluri negre, de lână. 
În picioare, mai toți aveau cizme sau bocanci, să poată răzbi prin zăpadă.

Înlăuntru era cald și pacientele încercau să se răcorească ținând și ușile și geamurile larg deschise.

Liniștea se așterne peste bătrânul cimitir. Înlăcrimați de aduceri aminte, oamenii se ridică și, mângâind încă o 
dată crucile de lemn, fac un legământ: „venim și la anul!”

Iarna cumplită le încerca voința. Nu era prima dată. Dar, în acea duminică, lupta dintre stihiile naturii 
dezlănțuite și dârzenia muntenilor părea și mai înverșunată. Nu se lăsa nici unul, nici altul.

În câteva ore, mulțimea înnegrise toate dealurile din jur. Furcșorenii umpluseră valea. Veniseră toți. Cum 
putuse fiecare. Pe jos sau în care trase de boi, căci nu se încumetaseră să înhame caii, pe asemenea urgie. Din 
parohiile apropiate, veniseră toți preoții, iar din cele de la Brad, Deva, Hunedoara, Arad și Sibiu veniseră 
prieteni și colegi de Seminar. Când în zare a apărut un convoi de trei mașini ARO-M461, o uimire a cuprins 
mulțimea. Din gură-n gură s-a aflat și s-a răspândit vorba că venise Preasfințitul Părinte Episcop. Nu se 
așteptaseră la asta, căci iarna se arăta a fi grea, iar drumurile în munți, aspre pe asemenea vreme. Lumea 
zicea că Preasfințitul ținuse neapărat să vină la înmormântarea lui Dom' Părinte, în pofida frigului și a zăpezii. 
Dorea să-l întovărășească pe ultimul drum, pe bătrânul preot, pe care-l apreciase și-l admirase din tot sufletul.

O imagine pe care n-am s-o uit niciodată.

În mâini țineau lumânări aprinse și coșuri pline cu cozonaci.

Oamenii înaintau cu greu prin troiene, încovoiați sub tăișul ascuțit al vântului. Se opreau. Își făceau cruce. Se 
îndreptau. Mergeau mai departe. Se împiedicau. Făceau mătănii în zăpada ce se ridicase peste noapte la 
peste un metru de la pământ. O porneau din loc.

Se opresc la mormântul din fața bisericuței. Pe crucea de lemn, scrie mare că aici se odihnește protopopul 
Cornel Ghișa și soția lui, preoteasa Maria Ghișa. Se închină cu adânc respect, dorindu-i în gând lui Dom' 
Părinte, să se odihnească „în pace și lumină”, și abia apoi coboară la șes, unde-şi au, de-acum, căminele.

Înainte de plecare, nu uită niciodată să mai facă un popas.

Catrina

Nu greșisem. De la biata asistentă, gagica noastră [iubita noastră], Catrina a trecut mai departe la un tânăr 
medic rezident în specialitatea chirurgie de vreo două luni, care avusese proasta inspirație să vină în salonul ei, 
să o consulte și să-i propună o mică operație estetică la piciorul stâng. Rana fetei se vindecase, dar rămăsese o 

Așa a rămas și în inima zecilor de familii de moți, care an de an, vin cu autobuzele la Furcșoara, de Sfinţii 
Constantin și Elena, din Colonia din Aradul Nou, în frunte cu preotul lor. Aduc coroane de flori, cozonaci și 
colivă. Sus pe deal, în cimitirul de lângă bisericuța de lemn, se ține o slujbă de pomenire pentru cei dragi plecați 
în nemurire, și rugăciunile lor se-mpletesc în bătaia vântului cu şoaptele florilor sălbatice ce cresc printre 
morminte și cu cântecele păsărilor.

Într-o străfulgerare, am realizat de ce venisem aici, în loc să merg spre casă. Mă condusese sufletul, nu 
creierul. Catrina. Mi-a venit să râd de una singură. Am plătit și cu florile în mână, m-am îndreptat spre Spitalul 
Municipal. Trebuia să o văd pe Catrina. Arsurile nu-i trecuseră încă. Era mai bine și, știam de la mătușa ei, că 
fata voia să meargă acasă. Atâta numa', că doctorii aveau altă părere. Păreau hotărâți să o mai țină în spital sub 
supraveghere medicală. Catrina nu se lăsa. Avea zilnic discuții cu ei. Am intrat în spital. Saloanele aveau toate 
ușile larg deschise spre coridor.

Nu se răcoreau, dar aerul se mișca puțin și măcar le crea impresia că e mai bine. De fapt, era degeaba. Era tot 
cald. La fel. și afară. și înlăuntru. Nu știam numărul de la salon. Mă gândeam să întreb vreo soră. Nu a fost 
nevoie. Nu avea rost să caut salonul Catrinei. Vocea ei se auzea pe tot coridorul. În restul spitalului era liniște. 
Nu se auzea o altă voce. Numai a ei. Țipa. Înjura. Nu se auzea nimeni ripostând la insultele ei. Nici surorile, nici 
pacientele. Fie că se obișnuiseră cu ea şi deveniseră imune la vorbele ei, fie că erau suferinde și aveau dureri și 
numai de Catrina nu mai aveau chef. Coridorul, pustiu, rezona puternic la țipetele ei. Se vede că fata noastră 
era tare supărată, că înșira toate înjurăturile pe care le știa și în țigănește și în românește de la „a” la „z”, 
culminând cu: „da bule mule ceadaca”. Nu traduc. M-am apropiat de ușa larg deschisă.

Mirenii pleacă capetele și îngenunchează lângă crucile albe de lemn, rugându-se cu smerenie pentru cei 
lăsați să-și doarmă somnul în vecie, pe dealul prunciei lor.



– Hai! Hai, valea!

Săraca, fericită că a scăpat așa ușor de gura ei spurcată, plecă în grabă, fără să se mai uite înapoi.

Catrina nu a încercat să mă rețină. A dat doar din cap. Mă înțelegea. A ieșit cu mine în curte și m-a condus 
până la poarta spitalului. Mi-a spus încet să nu o audă portarul:

Simțeam că în spatele grosolăniei ei, se află o tânără suferindă și speriată de singurătate. După juma de oră 
însă, nu am mai rezistat în căldura și în mizeria umană din spital. Am hotărât să plec.

– Bine, Catrina. Fata continuă agitată:

Lângă geam, pe un fotoliu rătăcit de Dumnezeu știe de pe unde, stătea o bolnavă cu ochii închiși, bucurându-
se de razele soarelui:

Catrinei nu-i mai tăcea gura. Obosisem și eu ascultând-o, dar nu mă lăsa inima să o părăsesc.

– Catrina, nu exagera!

Era un vulcan de pasiune, nebuna.

„Vai, ce frumoase sunt! Mulțumesc. Nu trebuia să te cheltuiești!” După care le pasă unei bolnave ce stătea 
smirnă lângă ea: „Du-te, fă, și găsește un borcan să le pui în apă!” Femeia se execute imediat.

Tânărul doctor nu părea, însă, impresionat, iar asta o scotea și mai mult din fire pe pacienta nonconformistă. 
Așa că începu din nou să înjure toți medicii din spital și să îi bage și să-i scoată de unde știa ea: „Toți sunteți 
niște ticăloși. Așteptați numai bani de la pacienți. Lua-v-ar dracul să vă ia, de hoți!”

– Scoală-te fă, să stea prietena mea jos! Auzi, fă?!! Și o zgâlțâi să o trezească din somnolență. Auzi?

Mi se făcu rușine.
– Nu-i nevoie! Stați liniștită, nu stau mult. Nu stau jos. Hai măi, Catrina, zău că mă simt prost. Cum scoli de pe 

scaun pe cineva pentru mine? Și dau să mă îndepărtez.

cicatrice nu tocmai frumoasă. Sugestia lui a pus capac. Furioasă foc, a început să strige că vrea să plece 
acasă. Că este sănătoasă tun. Că doctorii o țin aici numai să primească bacșiș de la familia ei. și așa mai 
departe. Sunetele pe care le scotea reverberau prin toate saloanele și coridoarele spitalul. Mimica fetei și 
gesturile mâinilor se combinau într-o pantomimă ce ilustra perfect furia Catrinei.

*

Debitul invectivelor era năvalnic și nu îi trebui mai mult de două minute să le arate tuturor cine este. De la 
doctor, se întoarse spre asistenta înmărmurită în mijlocul salonului. O simțise verigă slabă și o amuza spaima 
din ochii femeii. Norocul asistentei, am fost eu. Catrina, cu mâinile în șold, își terminase tirada vocală și se 
apropia amenințător de ea. Tocmai ridica mâna, când dădu cu ochii de mine. Se opri ca fulgerată. Într-o 
secundă, fiara dezlănțuită se transformă în cea mai dulce fiinţă de pe pământ. Un zâmbet cald și fericit îi 
acoperi fața. Uită de asistentă. Într-un salt veni spre mine şi mă luă în brațe, de parcă i-aș fi fost cel puțin soră: 
„Anda, iubita mea! Ai venit la spital, să mă vezi! Draga mea. Am știut eu. Ești fată faină. Le-am spus la toți. Și la 
Bulibașa i-am spus că tu m-ai salvat.” Toți din salon se uitau uimiți la noi. Sunt sigură că se întrebau cine mai 
este și nebuna asta care era în grațiile uneia și mai nebune.Am încercat să mă desprind ușor din îmbrățișare. I-
am întins buchetul de flori. Le-a luat cu o mână:

„Prietena mea!!!” Aceasta deschise ochii și se uită nedumerită la noi, parcă mirată, sigur întrebându-se: „și 
bolânda asta are prietenă?” Nu făcu însă niciun gest cum că ar vrea să se scoale pe fotoliu.

Catrina nu se lăsă manipulată. Mă împinse în față și cu o privire urâtă, o făcu pe bolnavă să se ridice și să 
plece grăbită de lângă noi. Zâmbi satisfăcută. Făcuse ordine în salonul ei. Dădu să reaşeze și ea pe un scaun 
de lângă fotoliu. În salon erau numai două locuri de stat jos. Fotoliul şi scaunul și acum, amândouă intraseră în 
stăpânirea ei. Amintindu-și de asistentă, îmi făcu semn să aștept și se repezi pe coridor. Biata femeie stătea 
afară lângă ușa deschisă, timorată și totuşi curioasă să vadă ce se mai întâmplă. Catrina îi făcu semn cu mâna 
să plece, că acum nu are timp de ea: „Hai sictir, lasă, fă, că vorbăsc eu mâine cu dom' doctor!”

Doctorul stagiar ieși și el, ridicând a lehamite din umeri. Catrina se întoarse satisfăcută în salon.
Era așa de fericită că venisem să o văd, că aproape plângea. Începu să vorbească repede, sărind dela un 

subiect la altul. Mă întreba de câte cineva din fabrică. Nu aștepta să-i răspund. Se întorcea spre celelalte 
bolnave și le spunea ce prietenă bună are ea, cum am salvat-o, cât de deșteaptă sunt şi ce doamnă mare voi fi 
eu. Femeile se minunau. Nu o mai văzuseră așa de drăguță cu nimeni.

– Tu ești prietena mea, adevărată. De acum suntem prietene pe viață, kam amal resel. Bine?
M-a impresionat profund. Nu știu de ce, dar în acea clipă, Catrina mi-a atins sufletul.
– Bine, Anda?

– Ascultă, vreau să știi, dacă ai vreodată vreo problemă, nu contează ce, orice problemă, bărbați, biștari 
[bani], răzbunare… orice… la mine să vii să te ajut. Auzi tu, fată? La mine. La familia mea. Nadara [nu te teme]. 
Tot neamul meu te ajută, 606 dacă le zic eu. Bine? La mine să vii. Și nașu' meu, Bulibașa, știe de tine. O zâs că 
dacă ai nevoie de aur, de biștari, la el să mergem. Bine, draga mea?

– Zău, Anda.
– Bine, Catrina, mulțumesc.
– Mishto [bine], Anda. M-a luat în brațe. și m-a strâns cu atâta foc, de mi-a lăsat vânătăi pe mână.
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ALB ȘI NEGRU, la voia destinului, Un mănunchi de povestiri.

„Vorba bună, zâmbetul şi fapta binefăcătoare sunt raze ale soarelui răsfrânte în sufletul omului,” spunea 
Nicolae Iorga. Această mireasmă binefăcătoare emană noua creație literară a scriitoarei Smaranda Kafka, o 
carte intitulată cu subtilitate „ALB și NEGRU, la voia destinului. Un mănunchi de povestiri” și publicată sub 
egida editurii Coresi la scurt timp după debutul literar al autoarei în anul 2021 cu romanul „ABC – ul unei vieți.”

Prin calitatea sa literară, umorul folosit de Smaranda Kafka își îndeplinește pe deplin menirea. Dialoguri și 
texte infiltrate cu efecte de parodie, aduc cititorului o binefăcătoare delectare, dar în același timp scot în 
evidență contraste sociale și aspecte ale realității cotidiane.

Scrisă cu bun gust și calitate, prin următoarea poveste numită „Lumini și umbre” autoarea dezvăluie 
atmosfera de pe tărâmul australian numit Lithgow, sărbatori și tradiții australiene, amănunte despre istorie și 
localnici, dar și experiențe și învățături sustrase din viața de emigrant.

Este o incursiune plină de suspans în atmosfera satului, cu case acoperite cu zăpadă și oameni adunați în 
jurul focului, cu legende și colinde de copii, unde nu lipsește mirosul de cozonac și de plăcinte. Treptat, 
autoarea acaparează atenția prin descrieri de locuri, de identități autentice și întâmplări, învolburând amintiri 
pline cu tradiții dispersate în pâcla vremurilor.

Se poate spune că prin esența ei, noua carte redă realități personale dar și universale. Rafinamentul de 
abordare a diferitelor elemente legate de locuri, fapte și tradiții rămâne distinct. Prin naturalețea cu care este 
scrisă, scriitura oglindește în primul rând sufletul și spiritul autoarei. Dar nu numai. Lectura oferită este și o 
adorabilă călătorie în timp și spațiu, nelipsită de contraste, aventuri și destăinuiri. 

Nucleul cărții, predominat de naturalețe și umor, amintește de „Noi suntem români (nimeni nu-i perfect)” de 
Radu Paraschivescu. Între ele există o legătură. Aceea a descrierilor de scene din viața contemporană 
românească prin sfera satirei dar fără a abandona adevărul.

Anișoara Laura MUSTEȚIU

Jonglând cu spiritul pe axa timpului, în prima poveste numită „Întrebări și răspunsuri,” autoarea ne destăinuie 
fragmente din viața familiei Sofronea din anul 1923, iluminând cu această ocazie magia Sărbătorilor de 
Crăciun din zona Aradului.

(Australia)



„Printre flori și mărăcini” conține reflecții despre viață. În această poveste scriitoarea ne destăinuie că 
„plecând la drum și neștiind în ce direcție să o iei, este mult mai greu decât drumul în sine. Este o luptă 
permanentă între percepție și realitate.” Aici, pe lângă însuflețitele descrieri din Blue Mountains, o întâmplare 
hazlie aduce din nou un zâmbet pe buze.

Plină de aventură este și ultima poveste, intitulată „Povești din Apele Sudului.” Aici narațiunea dezvăluie 
imagini și personaje din edenul Fiji, dar și încercările prin care trec băștinașii.

rupte din realitate și pictate cu măiestrie pe fresca timpului, dar și noile idei culese din această călătorie 
literară, lasă în urma lor un sentiment plăcut, un sentiment îngemănat cu dorința de a afla mai mult, despre 
talentata scriitoare Smaranda Kafka și despre povestirile ei pline de har.

„Dacă o carte e bine scrisă întotdeauna mi se pare prea scurtă”, spunea nuvelista Jane Austen. Acest 
sentiment mi-a lăsat și mie cartea „ALB și NEGRU, la voia destinului.” Naturalețea și rafinamentul limbajului, 
persistența umorului, descrierile

S-ar putea spune că „Pita cu unsoare” menține suspansul prin descrieri aparte din zona Maramureșului, dar 
și prin evocări acompaniate de regretul transcendenței, al modernismul ce mistuie secularele tradiții. Nici în 
această poveste nu lipsește umorul, întâlnit undeva, pe lângă Cascada Cailor.

(3 iulie 2022)

(fragment din povestirea „Întrebări și răspunsuri”, în volumul 
„Alb și Negru, la voia destinului. Un mănunchi de povestiri”, Editura Coresi, 2021)

– Aia?

Domnul îi zâmbi cu simpatie.

La un moment, dat caruselul a început să se miște. Geamantanele coborâte din avion intrau în Terminal 
printr-o deschidere în perete. Cureaua își continua drumul alergând pe o distanță scurtă de-a lungul zidului, 
apoi se-nvârtea într-un oval ce, lung fiind, permitea astfel mai multor călători să-și vadă din timp lucrurile și să și 
le recupereze cu ușurință. Elena urmărea fascinată cum apăreau valizele, una după alta. Banda mișcătoare 
intra încărcată de geamantane, ca

– Okay. Thank you. Next. [E în ordine. Mulțumesc. Următorul]. Și tot așa.

– Mulțumesc. Mulțumesc frumos, a repetat Elena, copleșită de bunătatea omului. Oh! Doamne, mulțumescu-
ți ție că m-ai ajutat să scap de toate greutățile! Murmură ea și apucând căruciorul de mâner, îl împinse cum îi 
spusese domnul să o facă. Nu era complicat. Îl manipula ușor, și în plus se putea și sprijini de el. Așa că, era 
bine. Și aplecată peste mâner se îndreptă cu pași mici și cu opriri îndelungate, spre ieșire.

– Nu vă descurcați doamnă? Aveți nevoie de ajutor?

– Cum arată?

– Nu vă faceți nicio problemă. Îl găsesc eu. Stați numa' mai departe de bandă să nu vă lovească lumea. 
Așezați-vă undeva. Uitați, pe banca aceea, lângă perete.

– Da, da. Aia de lângă scări. Stați liniștită. Nu durează mult.

Întrebări și răspunsuri

Pasagerul îl deschidea repede, fără comentarii. Ofițerul se uita peste conținut.

– E negru și are o panglică legată de mâner. Tricoloră. Știți: albastru, galben, roșu.

– Oh, mulțumesc mult. Nu știu ce m-aș fi făcut fără ajutorul dumneavoastră.

– Oh, da. Nu reușesc să-mi văd geamantanul.

Lângă ușă, ultimul post prin care trebuia să treacă: vama. Și aici, se formase o coadă lungă. Lumea își 
pregătea, în liniște, geamantanele pentru control. Ofițerul cerea pașapoartele, se uita peste ele și oprea la 
întâmplare, credea ea, când pe unul, când pe altul. Vameșul arăta obosit și plictisit.

apoi golită să se întoarcă în Sala de Bagaje printr-o altă deschizătură în perete. Venea. Mergea înapoi. Iar 
venea. Oamenii își recunoșteau lucrurile. Se repezeau să le ia jos de pe carusel. Și dacă la început bagajele 
apăreau sporadic, unul câte unul, la un moment dat, banda a prins viteză și a început să aducă grupuri tot mai 
mari de geamantane. Și oricât de atentă era, Elena nu reușea să și-l vadă pe al ei. Banda se mișca mult prea 
repede pentru ochii ei bătrâni și obosiți.

Văzând-o uitându-se pierdută la carusel, un domn mai în vârstă o întrebă în limba română:

Și într-adevăr, după vreo cinci minute îl văzu că apare cu geamantanul ei, în mână.
– L-am găsit! Stați să vi-l pun pe un cărucior. Uite, pe ăsta. Așa. Acum e bine. Așa îl puteți duce mai ușor.

– Cu drag. Să aveți o vacanță plăcută în Australia!

– Your passport please! Could you please open the luggage? [Pașaportul, vă rog. Puteți să deschideți 
geamantanul, vă rog?]

În sfârșit veni și rândul Elenei, la control. Spera să nu aibă probleme. Avea emoții totuși, căci adusese câteva 
sticle de țuică de acasă. Pentru copii. Le-am învelit bine, printre haine, dar mai știi? Poate mi le găsește și mi le 
ia! Cu gândul la țuică, prima întrebare a vameșului a luat-o pe nepregătite:

– Nu Romania. România! [adică nu cu a ci cu â] ROMÂNIA
– Hmm, făcu ofițerul din nou.

– Romania. You are from Romania? [Sunteți din Romania?] Hmmm.
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– Mam, if you want to introduce „that object” into Australia, you have to obey the law! [Doamnă, dacă vreți să 
introduceți „asta” în Australia, trebuie să respectați legea.]

– Da, a zis ea dând din cap și a tras fermoarul geamantanului.
Ofițerul a început să-l răscolească, uitându-se plictisit peste lucruri. A ridicat bucată cu bucată, toate hainele. 

A dat la o parte sticlele cu țuică. Nu-l interesau. Ce bine! A respirat ea, dintr-odată ușurată. Ofițerul părea că 
terminase controlul. Din reflex, a mai băgat încă o dată mâna printre lucruri, uitându-se la bătrâna din fața lui. 
Era gata să-i spună să își ia geamantanul și să plece, când… oops! În timp ce făcea automat un gest, simți cum 
că degetele i se împiedecă de ceva țepos. Tresări. Se opri. Dădu la o parte hainele să vadă despre ce e vorba. 
Rămase uitându-se perplex la ce îl înțepase. Găselnița era o măturiță veche. Mică de vreo 30 de centimetri. 
Mai mult decât șocat, îi aruncă surprins o privire scurtă, bătrânicii din fața lui. Și apoi, evident contrariat, cercetă 
cu atenție obiectul cu pricina. Se strâmbă. Se uită la el. Se uită la ea. Și, curios din cale afară, scoase măturița 
din geamantan. Biata de ea, era de-o vârstă cu Elena și avea toate paiele tocite la vârf. Pe figura ofițerului 
trezită brusc la viață se vedea clar că omul era stupefiat de ce găsise.

– What the hell is this? [Ce naiba mai e și asta?]

– What's that? [Ce-i asta?] o întrebă el pe Elena.

– Could you please open the luggage? [Poți te rog să deschizi geamantanul?]

Nu era nevoie de nicio traducere. Căci tonul întrebării, grimasa ofițerului și măturița în aer fură suficient de 
explicite până și pentru ea. Și ocoșă [isteață] nevoie mare, căci de-acum era sigură pe ea, că de!, se afla pe un 
teren cunoscut, a început să-i spună vameșului, natural în limba română [că doar i se părea firesc ca toată 
lumea să știe românește], cum că ea o folosește să curățe fața de masă de sfărmuri [fărâmituri], după mâncare.

Nu a înțeles cuvintele, dar a dedus că îi cere să deschidă valiza.

– What the heck? [Ce naiba?], ofițerul de colo.
Nu înțelegea nimic din vorbele și din gesturile bătrânei.
– De sfărmuri, domnule! repetă ea, tot în românește. De data asta, mai tare. Să audă omul! Am adus-o cu 

mine, că doară și aici o trebui așa ceva, nu? Și aici, oamenii or mânca, nu? Și ridică și mai mult vocea, că poate-i 
chiar tare de urechi, omul! S-o priceapă mai bine!!!

Dacă Elena a sperat cu asta, că ofițerul o va înțelege, a greșit profund. Căci așa zisa explicație l-a încurcat și 
mai tare pe omul legii. Great is the God's Garden! [Mare-i grădina Domnului!] a șoptit el. Și apoi tare, cu un ton 
neutru a cărui răceală însă, reuși să o înspăimânte cu adevărat pe biata bătrână, decretă arătând cu degetul, 
biata măturiță:

Ce se tot hâmuiește? Se neliniști bătrâna. Îl auzi că-i zice:

– Hă?

– Hă?

Din vocea revoltată și din expresia încruntată a feței, ofițerul pricepu clar că femeia refuză să plătească 
pentru fumegarea măturiței. Și că nu o mai vrea. Ridică nepăsător din umeri. Luă cu două degete măturița care 
călătorise până acolo, liniștită și în pace, timp de 26 de ore și făcând o strâmbătură ușor de descifrat, o aruncă 
în containerul de lângă el. Basta! Terminase circul.

Oamenii din preajmă se uitau la ei urmărind în liniște confruntarea bilingvă dintre cei doi. Nu înțelegeau 
limba. Intuiau sensul liniei narative. Unii zâmbeau. Alții se uitau cu tristețe la bătrânică. Cei tineri nu pricepeau 
ce se-ntâmplă și gândeau în frondă, toți la fel: What a heck for a bloody broom? [ce mama naibii se face atâta 
caz pentru o amărâtă de măturiță!]

Money era unul din puținele cuvinte pe care Elena le știa bine în limba engleză. și pomenirea lor, nu îi suna a 
bine!!! Cifra de $100, nu o înțelegea. Dar cuvântul dolari îi era clar. Fără nicio îndoială, oamenii ăștia îmi cer să 
plătesc pentru măturiță. O să mă și pedepsească pentru ea? Sau ce-or vrea? Să mi-o ia? Ce vrea să-i facă? 
Ce-i aia,fumigheșăn? Nu pricepea. Și totuși, a dedus. Sau poate, a intuit: Nu o să scap de aici, fără să le dau 
bani, și reacția ei a fost imediată: Aoleu!

– Sorry? [Poftim?]
– Nu mi-o mai trebuie. Doară nu-s io [nu sunt eu] proastă că după ce îi și veche, să mai și plătesc bani pe ea. 

Țâneț-o! [ține-o!] zise ea într-un limbaj pur șofronesc și împinse cu un gest hotărât măturița, către omul legii.

Dădu să se adreseze următorului pasager.
Văzând însă că bătrânica se chinuie să-și ia geamantanul de pe tejghea, s-a oprit. A stat o fracțiune de 

secundă pe gânduri, apoi cu o mărinimie greu de bănuit c-ar fi putut exista în el, a luat bagajul femeii într-o 
mână și i l-a așezat fără niciun efort, sus în cărucior:

– Poftim? Vreți bani de la mine? Pentru ce? Pentru nenorocita asta de vechitură?

– Yes, money.

După care își reluă postura rigidă avută la început și rosti plictisit:
– Here you are! [poftim] a zis el, amabil.

– Beteșigul [naiba] s-o ia de măturiță! Izbucni, Elena.

– Money? Repetă Elena.

– Money. You have to pay $100 for this bloody broom's fumigation!!! [pentru fumegarea blestematei ăsteia de 
mătură], izbucni el.

NEXT!!! URMĂtORUL!!!
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La haie de sureau
où un merle s'égosille
capte mon regard

Oh, voilà, face au merle, un buisson de groseilles 
blanches. Salut à mon grand-père que je vois en train 
de se pencher sur son jardin pour y faire aussi 
pousser les fraises et les prunes, en prévision de la 
visite de ses petits-enfants, aux prochaines 
vacances d'été. Oh, tiens, mon voisin de palier a 
décoré sa fenêtre de bégonias. Salut à ma grand-
mère dont le jardin éclatait, au fil des saisons, de 
fleurs de toutes sortes: bégonias, dahlias, massifs de 
tulipes, chemins de myosotis, haies de lilas, tonnelles 
de glycines… Oh, bigre, un goût étonnamment 
familier dans ma tasse de chocolat, ce même goût 
qu'avait le grand bol que me servait ma mère en 
deuil, avant mon départ quotidien, au petit matin, vers 
le lycée. Salut, maman, qui a eu le courage d'élever 
seule deux gamins pendant plus de dix années! Salut 
à tous, innombrables tronçons de vie que charrient, 
comme un fleuve en crue, les flots bouillonnants de 
ma mémoire. Salut, mes parents éloignés, mes 
aïeux, mes amis, mes professeurs, mes flirts 
d'adolescent, mes copains de l'école primaire, mes 
ours en peluche, mes cahiers, mes livres, tous si 
chers à mes souvenirs!

Ma bibliothèque
ce sont mes livres d'école

les yeux de sa mère

Oh, Bordeaux. Je me souviens d'une année entière 
passée chez mon oncle et ma tante pharmaciens, qui 
m'avaient accueilli à Bordeaux après la mort de mon 
père. Je les rencontre avec plaisir chaque fois que je 
mets le pied dans une pharmacie. Oh, Beyrouth. Je 
me souviens d'une année entière passée à Beyrouth 
chez Henri et Miette, un couple d'amis si chers à mon 

Quand mon fils avait deux ans, j'ai été très surpris 
de retrouver, sur son visage, une moue que je 
connaissais bien chez mon père, trop tôt disparu, 
puisqu'il m'a quitté quand j'avais huit ans.

que te confie l'accoucheur:

et les champs de blé

Ce bébé fripé

Chemin de souvenirs
1Haïboun

Georges FRIEDENKRAFT

Brûlante présence

Oh, des chênes et des pins maritimes, les deux 
essences principales de la forêt de Saintonge où ma 
mère, jadis jeune fille rebelle et solitaire, avait fait 
construire sa maisonnette. Quand la pluie y 
tambourine allègrement sur les tuiles rouges, sa 
pensée l'habite toujours parmi les fantômes des 
cèpes et des coulemelles. Oh, ce fleuriste au coin de 
ma rue propose des orchidées, la fleur symbole du 
pays où est née ma femme, là où vivent les tigres et 
les chevrotains, à l'autre bout du monde, en Malaisie. 
Une fleur jadis si rare devenue en Europe si 
commune. Des images intimes m'envahissent, plus 
puissantes que tous mes gènes. Salut, ma femme, 
bien loin de ton cercueil, toujours en partage au fond 
de moi comme un supplément d'âme qui tu m'avais 
donné.

je t'aime toujours…

À chaque recoin de notre parcours nous sommes 
amenés à retrouver les moments passés avec des 
êtres aujourd'hui disparus et que nous pouvons 
saluer. Pour peu que nous nous prêtions au jeu, notre 
univers quotidien devient ainsi un jardin de 
perpétuelles rencontres avec des parents ou des 
amis  décédés,  un labyr in the sans cesse 
recommencé d'émouvantes retrouvailles.

Des fantômes dansent

père. Je les retrouve avec plaisir dans le jeu 
d'échecs, qu'ils m'avaient enseigné, et dans les 
fossiles, qui nous avions été recherchés ensemble 
dans les couches géologiques libanaises. C'est 
prodigieux: aucun d'entre eux n'a vraiment n'a 
changé. Figés dans leurs traits familiers, ils ne 
semblent pas avoir vieilli et arborent toujours le 
même sourire!

1 Le haïboun (ou haïbun) est une forme d'origne 
japonaise où la prose est émaillée de haïkus (ou 
haïkous).Texte modifié à partir de Au hasard des 
souvenirs, L'écho de l'étroit chemin (en ligne), 2022, 
N° 39, pp 27-28)

une folle farandole
des êtres aimés

éblouit mon cœur mes tripes

Franþa



dans leurs yeux profonds.

Elles émergent de tous côtés. A travers les 
interstices du rêve. Dans les brèches qui se 
dessinent entre l'ombre et la lumière. Dans cette 
pâleur lactée qui couvre de la brume du soir les 
arbres tropicaux dans leur pesante densité. 
Pa lmiers ,  banan iers ,  bambous,  fougères 
arborescentes… Elles jaillissent comme des 
geysers, formes fantomatiques de vapeur sous 
pression.

leurs formes lascives.

La masse écrasante

Pour Yu Hsi et Maurus Young

un petit rat gris.

2
Carnet de voyage en haïboun

Elles éclosent comme les fleurs parfumées offertes 
par les dévots dans les temples de Zhu Shi ou de 
Lungshan. Là où, entre les imposantes statues des 
divinités, les chandeliers et les bâtons d'encens, 
sous les plafonds aux mille et uns raffinements 
décoratifs, jaillissent les sources de la spiritualité. 
Dans les ponctuations des prières, on devine leurs 
yeux profonds comme un océan d'anthracite. L'un 
des sommets de la culture, à Taïpei, la capitale de 
l'île, c'est le Musée du Palais National. Là le visiteur 
parcourt allègrement cinq mille ans d'histoire, tant il 
est vrai que De Taïwan comme salle d'attente du 
paradis les Chinois ont été les acteurs privilégiés de 
la naissance de la civilisation. L'étranger erre, 
fasciné, parmi les poteries et les sceaux. Là aussi 
leur présence abonde et leur souffle se fait plus 
proche, comme si l'haleine de la nuit prochaine 
enveloppait les sentes de l'histoire dans son voile de 
satin.

du long fleuve de l'histoire

dans le transparent thé vert

On les retrouve dans les innombrables restaurants 
qui font de Taïpei un haut-lieu gastronomique, où 
toutes les variétés de la cuisine chinoise 
traditionnelle, de la cuisine locale taïwanaise à celles 
de Shanghaï ou de Canton, se mêlent aux audaces 
japonaises et même françaises. Là elles adoptent le 
sourire charmeur des serveuses qui vous apportent 
des plats à la vapeur, ou des mets nouvelle vague à 
base de thé, ou qui s'obstinent délicieusement à 
remplir votre tasse de thé, même quand vous n'avez 
plus la place pour une seule gorgée supplémentaire. 
Ce thé si puissant qu'il prolongera de quelques 
minutes votre quête du sommeil, où vous les 
reconnaitrez, elles, quand l'imaginaire prolongera 
leurs contours.

Je rêve et je vois

Parfois elles se glissent dans les vêtements des 
étudiantes de l'Université Nationale pour parcourir à 
vos côtés les berges du lac aux eaux paisibles, là où 
les écureuils apparaissent sous les tonnelles, là où 
les canards dorment la tête sous l'aile, là où les 
poissons pointent leur nez vers le ciel et laissent, 
derrière eux, des familles d'ondes concentriques

Sur la berge court
aussi étonné que moi

Puisqu'elles sont aussi filles de l'air, elles hantent le 
vol des papillons. Elles baignent les chants des 
oiseaux. Vous devinez même leur présence dans le 
champignon laiteux qui pousse goulûment sur la 
souche de bois mort. L'homme doit vivre en harmonie 
avec la nature. Comment nos philosophies 
techniciennes ont-elles pu oublier cette leçon 
essentielle de la sagesse orientale, celle justement 
qui revient par les méditations de Yu Hsi? Quant à 
elles, l'innocence de l'enfance est aussi la leur, quand 
les écolières en uniforme se promènent autour du 
lac.

Hier je me souviens avoir clairement reconnu leur 
présence dans des morceaux de musique. Quand 
j'écoutais religieusement Chen Chang Jing égrener 
les notes de cette cithare de l'ancienne Chine 
appelée « Qin », ou encore Ye Wei Ren parcourir de 
son archet le « Erhu », ce violon typique au son 
glissant comme le vent dans les frondaisons, elles 
étaient là, je vous le jure, accrochées aux mélodies et 
aux accords!

Sur le pont bombé
toute l'école primaire
prenait des photos.

Elles drapent toute la ville de leurs longs cheveux et 
transforment en îlots de détente les jardins et les 
parcs. « Mon jardin sourit », m'avait avoué Maurus 
Young. Mais c'était aussi à cause d'elles! Que serait 
le sourire du monde sans le balancement de leurs 
hanches et le volume discret de leurs seins? Que 
serait le sourire des jardins sans l'odeur de fleur 
d'oranger qui marque chacun de leurs baisers, 
comme si leur salive s'était intimement mêlée à la 
sève des agrumes? Pris d'une soudaine pulsion 
érotique, vous tendez les bras pour les saisir, mais 
vous n'y parvenez pas. Vous êtes trop maladroit ou 
trop vieux, et elles sont déjà loin. Invisibles à nouveau 
dans les coulisses des arbres ou dans l'ombre des 
corolles exotiques. Comme l'avait écrit Tanizaki, la 
peau des femmes asiatiques n'est sublime que parce 
qu'elle recèle sa part d'ombre. Cette part d'ombre qui 
est aussi la leur. Elles s'en drapent comme d'une 
cape de soie. Elles en retiennent la pudeur, le charme 
et la fluidité. Elles vous fascinent et elles vous 
narguent.

Visages d'Asie
aux pommettes comestibles
lisses comme un lac

Bien sûr vous ne les verrez pas si vous gardez la 
tête froide, si vous restez accrochés aux pupilles 
fixes du réel. Vous ne percevrez alors que les trois 
dimensions de l'espace et le pendule du temps, armé 
comme mitraillette. Vous n'entendrez alors que le 
cliquetis des secondes et vous n'oserez même pas 
soupçonner leur présence. On ne les voit qu'avec le 
cœur.

(2) Le haïboun (ou haïbun) est une forme d'origne 
japonaise où la prose est émaillée de haïkus (ou 
haïkous).Texte repris de Gong, 2008, 18, 15-17et de 
Revue indépendante, 2008, 317, 20-21

Elles? Ce sont les anges, bien sûr, mais vous 
l'aviez déjà deviné?

(1)Texte écrit au retour d'une rencontre de poètes à 
Taïpei, à l'invitation du poète Yu Hsi et en compagnie 
du poète Maurus Young.
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Vasile POENARU

Începe drumul lung de Bărăgan

Uitarea trece ca un vis nătâng
Și stinge ultima lumină în oraș.

Reîntorcând un sânge de demult

În fiecare gânditor din urbe.
Spre inima cetății – ascunsă măiestrit

Și stelele se văd turme de oi

Iar amintirea înfiripă raze.

Stele cât cuprinzi cu mintea

În parcul Herăstrău cresc ierburi migratoare
Venite din grăunțele cerești.

Uitarea trece

Lumina lor direct în suflet bate
Și ne trezește amintiri
De dincolo de galaxii.

Brodat între uitare și trezie.

Uitarea trece ca o nouă venă

Să-și scuture polenu-n bulevarde

Și frunțile se descrețesc a zori,

Cum limpede coboară printre blocuri
Umplându-le de cosmice balade.

Aleile au pulsul lor constant

Aici am fost dintotdeauna
Și, în același timp: n-am fost vreodată.

Dar pașii noștri ridică o mână de praf
Și stele cât cuprinzi cu mintea.

Când ei clipesc, pășești pe pleoapa lor

Clădirile din jur se năruiesc
În curcubeie, fluturi, pajiști și albine.

Și pleoapele acestor trecători

Plimbare prin oraș

Cu tălpile de aur și de gând.

Devin sepale pentru roza rară
Pe care o-ntrupează mintea lor.

Le dai un scurt imbold spre plin și floare.

Forgetfulness sweeps along like a clumsy dream

Forgetfullness Sweeps Along

While memory engenders sunrays.

Migratory grasses grow in Herăstrău Park

Returning a kind of blood of long ago

Embroidered between forgetfulness and awakening.

And a mindful of stars.

I've always been here

With soles of gold and thought.

As it limpidly winds among the apartment buildings

From beyond the galaxies.

But our footsteps raise a handful of dust

When they blink, you step on their eyelids

Filling them with cosmic ballads.

To shake off its pollen over the avenues

And turns off the last light in the city.

To the heart of the city – masterfully hidden

And foreheads all unwrinkle like a daybreak,

The endless Bărăgan road begins

So people see the stars as flocks of sheep

In every thinker in the city.

Forgetfulness sweeps along like a new vein

A Mindful of Stars

Sprouting from the heavenly grains.
Their light strikes directly into the soul
And it awakens our memories

The alleys have their constant pulse

And at the same time, I've never been.

Wandering about the City

You give them a short push to fulfillment and flower.

The buildings all around are crumbling down
To rainbows, butterflies, meadows, and bees.

Turn into sepals for the rare rose
Which their minds embody.

(poezii din volumul bilingv în pregătire 
Stele cât cuprinzi cu mintea / A Mindful of Stars)

And the eyelids of these passers-by



Emil ALMÃªAN

n-ar fi nimic

Dacă nu te voi găsi în sufletul meu,

doar să ascult

inimii mele aripi, să zboare…

Uneori, mi se pare că eu

Lasă-i libere, dechise mereu,

privirea  către cer ca pe-o cruce-o ridic;

dar de n-ar fi și-un strop de-ndoială,

Mă pierd pe sub cerul uitării. De mult

dar de n-ar fi-n rostire și clătinare,

Prea plina credintă e goală,

vei fi doar o lungă și grea căutare

n-ar fi nimic

Lumina iertărilor tale

Printre psalmi și cuvinte

și sufletul meu e-ngenuncheat...

fie numele Tău lăudat

am deprins ce înseamnă a cere

Sunt doar această rugă fierbinte:

nemărginita-ți tăcere

în jarul cuvintelor mă prefac...

ruga aceasta mă învață să tac

să pot străbate cu sufletul meu,

Dac-ai ști, dac-ai ști cât de greu

pe care în mine urcă, mereu,

lumina iertărilor Tale

până la capăt, o singură Cale,

Albastrul lacrimei de Voroneț

Închide, Doamne, cerurile toate

ce peste lume străjuiesc semeț,

Lumina, Doamne, cheam-o înapoi,

albastrul dragostei de Voroneț

în ale lumii prime dimineți,

Să Te putem vedea, pe ceru-n care

se scurge ruga-ntregii noastre vieți,

albastrul milostiv de Voroneț

așterne peste-a lumilor altare

albastrul limpede de Voroneț

și-n locul lor așază, cât se poate,

Pământu-ntreg, spre-a deveni un cânt

și-așază-n chip de liniști peste noi

Căutare

așază, Doamne,-n primul Tău cuvânt

Îngenuncheat, cu sfială,

și gând să nu se-nalțe îndrăzneț -

o lacrimă ce-a plâns la Voroneț

în care viața-i cel mai mare preț,

albastrul doinelor de Voroneț

în rugăciunea-n care de-o  viață mă ridic

n-ar fi nimic

Te iubesc în cuvintele-n care

zilnica rugă eu o tot zic,

de n-ar fi și un strop de-ndoială,

Ca să Ne ierți, - nu-i suflet fără pată

aduce-vom la dreapta-Ți judecată



mai înalte ceruri, să le rostesc

în care am simțit că Te-am zărit

Când Te caut, cuvintelor mele

și tainică lumină de-nceput.

 

că era, Doamne, lemn din crucea Ta!

aștept să dai, oricât de mic, un semn 

Mi se părea că lemnul Mănăstirii

Aici, în Mănăstirea Dintr-un Lemn,

și-ngenuncheat, cum stam, a fost o clipă

din timp fără hotare Te aduce,

că sufletu-mi, cândva, o să Te vadă

în rugăciuni rămase fără glas,

ca să ne ierți la ceasul mântuirii,

tot lemnul Mănăstirii suspina…

Tot gândul lumii parcă se-nfiripă

Erai o liniște. Strălucitoare

L-am sărutat și am simțit cum doare,

pe care cerul stă ca o baladă, 

să aflu căutării un popas

prin lemnul în icoane rostuit,

la ceas de-nstrăinare și răscruce

Cuvânt erai, a pace și iertare 

Și cum stăteam, plângând prin înserare,

Când Te caut

pe sufletele noastre așternut

aripi de lumină le cresc,

Aștept cu brațele încrucișate, 

să-mi vindeci ochii de singurătate,

până dincolo de cele

Atunci, gândurile mele

au trup de lacrimi, curat,

tăcerile să le străbat

Când Te caut, inima mea

uită de mine, și bate

și-mi fac altare din ele,

La Mănăstirea dintr-un lemn într-o nenăscută stea,

Și tâmpla e grea, câteodată,

de câte cuvinte a strâns

Dar drumul n-are hotar...

tot mai limpede, tot mai clar,

nesfârșit de înalt...când Te caut...

Ne rugăm, și ruga noastră-i

dincolo de zi și noapte,

în zbaterea ei, încercată

ninsă de singurătate

de renunțări și de plâns

Sufletul meu e un cântec de flaut,

Un psalm al tăcerii

Lacrimile-n dulci cuvinte

urcă-n tâmple, tot mai rar

să îmbrățișeze sfinte 

într-o inimă sihastră

doruri ce se nasc și pier

ruga noastr-o să ne poarte,

suntem stele fără cer,

Ani de grea singurătate, 

cruci de gheață care tac

doar tăcerea ne răspunde

Suntem ceruri fără stele,

dincolo de zări albastre,

Ne rugăm, și ruga noastră-i

peste viață, peste moarte

și de strigăt și de șoapte

de iubire se prefac

clipe lungi, fără hotar.

dincolo de îndoială;

suntem liniște, sfială

sufletele urcă-n ele

Până când și până unde

Ruga noastră lin străbate
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Simt cum prin suflet aripi își desface

Aici e dorul nostru cel dintâi

lăsat să-și urce către cer credința,

Săpânța

că veșnicia ne e căpătâi,

martor e cerul blând de pe Săpânța

un țărm de liniște, fără-nceput,

îmi pare-o biată clipă trecătoare

Apusul rece, lacom și trufaș,

pe lângă veșnicia din Oaș

În orice frunză ce doinește-n vânt,

și că-n țărâna lui mă nemuresc

ocrotitor lumina curge-n cale

ducând în inimi sfintele pogoane,

coborâtori de-a dreptul din icoane

de pretutindeni urcă dulce cânt,

cum ne cuprinde-n dragoste și pace

Cu-a lui palate-nalte până-n soare,

și se îmbrățisează la răscruci,

hotarul care darnic ne-a născut

simt că-s fărâmă din acest Pământ,

Pe deal, când vin, după o zi de coasă,

oșenii-mi par venind cântând spre casă

pe orice fir de iarbă când pășesc,

Când se opresc, din când în când, la porți

Cuvintele se-mbracă-n vers de jale,

și totu-n jur e iertător și sfânt

îl vezi pe Dumnezeu venind pe drum.

și urcă-n cer fuioare lungi de fum,

îmi pare că prin ei se-ntorc din morți

dacă privești cu sufletul curat

strămoșii daci în semnul sfintei cruci

Și seara când se lasă peste sat

Eminescu, dintre toți,

e credința ce ne poartă,

Dintr-o dulce Bucovină,

chiar în clipa-n care scriu

e în psalmii care știu 

veșnicia i-o măsoară

 

Eminescu

lacrimile noastre sfinte

Eminescu este viu

și-n tăcere și-n cuvinte,

niciodată n-o să moară,

plopii lumii, fără soț, 

steaua lui se naște iară

ochii lui ne dau lumină

Eminescu, de n-ar fi,

dorul nu ne-ar mai cunoaște,

n-am mai ști nici a muri,

din iubire spre-a renaște

Eminescu este viu.

Eminescu este viu.

Într-o margine de țară

coborând spre Olt, spre Jiu,

Eminescu-i viu mereu,

semn că Bunul Dumnezeu

ne iubește și ne iartă
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O întrebare

Tocmai am văzut un lucru foarte frumos,
subțire și nemișcat,

renunțând la certuri

uneori înfricoșătoare

apoi intră fără să fie simțit

ei se opresc din mestecat

oamenii stau la masa lor de seară

și ușa se deschide

făcându-ne să chicotim

De ce, palmierule, ești negru?

poveștile lui caraghioase

cu drese voci guturale

Un palmier negru și drept,
Sensibil,
rafinat,

Arătând în sus.

și se așează la masa lor

le lasă în pragul ușii

mâncând din restul vieții lor

mușcând din pâine și din apă

mascat cu gips uscat de Halloween

și intră Moartea îmbrăcată în dantele

Halloween

de la soarele ars

Și de ce arăți în sus?

de copii și de câinele care doarme

din vina vinului

cu un deget snob

pe un cer auriu, auriu,

Iată cum vine poetul

Ai și tu nevoie de Dumnezeu?

și când cineva bate la ușă

de prostia costumată toată în negru…

Israel
Adrian GRAUENFELS

carte din lut

pereții își pierd aderența asupra tablourilor,

nimic nu se aliniază ca planetele

am pus și eu ca sumerienii
o carte în lut, să rămână după mine
Cartea, putrezită de ploaie, lutul care a alunecat,
în țipetele pământului plăcile se prăbușesc,

și

cu boturile îndreptate spre un roi de albine orfane
podeaua alunecă spre vid. Și noi, la fel,
fugim în urma unei amintiri speciale.
(ooo, furtună făcută din foc și busuioc,

În cadrul șocului anunțat în această dimineață de 
câinii care urlă

din lămpi cu gaz și paturi răsturnate
iar tu, un munte, înghițind apă și aer)
în timp ce cartea ta se dizolvă în vis
și dispare.

pe care credem că le înțelegem.

Și în trei mii de leghe ale spiritului meu

Și un copac care se închina

Și mai departe încă, un morman de pietre.

O femeie și un bărbat.

Mai departe, un măgar se plimba;

Nu existau mai mult decât acestea:

la noi în deșert

O femeie și un bărbat,
Am întâlnit pe drum

Un copac, o piatră, un măgar,

În fața vântului;



steaguri necălcate,

eu: are gust bun…

Vals cu mami

metropola cu primărie s-a pavoazat cu 

acvariu cu prisacă şi peşti fosforescenţi, 

eu: ai muls capra mami?

eu: adu

icoană bizantină

imaginez un dialog cu tine, e vorbit în mongolă că 
să nu înţeleagă bărbaţii:

toţi homosexuali.

tu: da da da
eu: ce avem de mâncare?

tu: ihaaa

răstignit stau, ronţăi seminţe, scuip poveţe istorice 
pentru cască-gurile satului

Nu ştiu dacă mi se potriveşte statura de 

tu: cal uscat

şi aşa mai departe într-o apropiere cramponată cu 
urşi adiacenţi care mârâie a plictis. destinul se 
scarpină neştiind ce să facă cu noi stăm deci în sala 
de aşteptare şi jucăm jocuri preşcolare cu bile, zaruri, 
şotron, papă lapte, lapte gros, cine zice ăla e, leapşa 
pe ouate până în zori, când zici vreau acasă la mami. 
Te iau în spate icnind a cartof sac. Transpir şi înjur în 
suedeză, tu mă ghidezi stânga dreapta sus, jos acolo 
nu, înapoi, vertical, prostule, întoarce-te orizontal, 
diagonal spre 7, acum trei trepte, am ajuns şi hop..te 
dai jos pe un scăunel imaginar aflat acolo numai 
pentru tine, pictat de Pontormo de comandă, în rate, 
cu pensula sa enormă, reprezentând pe piticul 
Francesco Giannini în clipa în care era înghiţit de o 
balenă. Ce bine ne-am distrat şi azi şi azi şi azi, mami, 
spui şi mă săruţi cu poftă te sărut şi eu pipăind dacă ai 
bani, n-ai, nici chiloţi nu porţi vai de capul tău de fată 
de oraş cu ochelari +4 şi miopie simulată ca să pari 
mai sexy.

VASILE MIC
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Victoria MILESCU

from Saxon woods,

so it explains I can write

THE DONOR

but hadn't anything except a poem

like a worm, a frog, a fish, a bird, a snake,

they told him at the hospital

a Persian cat, an Arabian horse, a spider
I was a cunning fox, a hungry wolf

a tiger in Siberia, a man,

a rabbit, a cat, a horse, a spider, a fox, 
a wolf, a tiger

and weep like a man…

He offered himself as a donor

no, we needn't such of this
leave us, you are crazy, man

they shouted: we need urgently to put here

a heart, a liver, a kidney

no, you haven't, it's obvious
you'd wasted your blood,
heart, liver, maybe your kidneys
with your damn' poem
which is flying around us and
all disturbing with its rustling…

A GRAIN OF SAND

haven't you anything like that?

to this almost dying man

and in a hurry in the surgery room
the doctors were nervous

that I can breathe
it lasted long to understand

It lasted long for you

ideas, feelings, sentences

to hear, to see, to walk
without my leafy crutch

and I can mutilate them

It lasted long for me

just breathing deeper

to build this grain of sand – me

all day

MY BIRTHDAY

my table is full of sweets
but under the table I fit a pistol
the bed is gorgeous
but under it there are some guns
in the classical drawer I put two ampoules
with strong poison
just in case…
come into my arms

I'm waiting for you

each with an atomic bomb
come my new day, my birthday
I was always proud of your courage…

IN THE RAIN

of the same sorrow

I was a golden fish with fins

but you look elsewhere and smoke

an anaconda with a 100 teeth
a bird of paradise

as in the yesterday tube

I walk in the rain

I walk in the street

and I can't stop running

when I pretended I'm a Scarlet

you wait for somebody else…

I see you in front of my eyes

my friends not to see my tears

I see you every corner

you don't hear my whisper

rain and me are sisters

to your chest

just to hung on your arm

ANTHROPOGENY

I know

a rabbit with a little heart,

I was a worm, a frog

with my broken umbrella

I walk and cry



The pigeons come down

you are water

at the feast in the night

you are great

When we clinked our glasses

and I only ashes remain

is impossible and sublime and immortal

I am tall

blown by the wind

blown by the wind…

taken away and brought back
to the seashore again and again

FIRE AND WATER

I turned to you and said: you extinguish me

IN THE CENTRAL SQUARE

our love not so old

To Belgium, country of pigeons

they are hungry
and are pecking my hair,

I am the fire

under some travelers' feet.

of course, when they will finish

on the blue paper of sky
the poem

TELL ME, FRIEND

my brain, my visions

on my head

Did they ask about me?

Did they miss me?
Did they ever worry I wasn't with them,

Did they ever enquire where am I

or maybe enrich…

with my flock drinking and breaking all

Did they notice my absence?

Did they long for me?
Tell me, please,

I have dreamt too much long…

will be able to fly away and write

nobody was concerned
about my voice like a thunder

whether I'm sane, safe, sound

about my quick hand, my all-seeing eye

to my old buried comrade
with a tree rising from his brave chest…

Not a bird, nor a fly, not a warm?
Nobody, my friend, nobody
So distinct, clear, bitter was then my answer

are following me

and the dogs are running on lawns

I follow them as they

beautiful or strange

even though my face radiates

with a greeting card

I like them because they like me

hear attentively…

leaving a piece of mine

I'm a traveler

I walk, I travel through countries, seas

many things

with my body exciting

they sometimes recite

for a purpose only they know

I AM WAITING FOR SPRING

animals, plants, trees, lakes, birds

my poems by many voices

good or bad places

so I am spread everywhere

TRAVELING

to those I get acquaintance

Even if outside is sunny
I'm waiting for spring

encountering on my way

even if the trees are in blossom
surrounded by butterflies and bees

after the cats or something else
even though my heart is singing when
I hear your sweet talking
in my armchair by the window with bars

when I open the pink envelope

for international women's day….

scris exclusiv în limba engleză)
(poeme din volumul Feeding Illusions, 



a cutezat murind să fie

c-a fost văzută pe la porţi

Sfinx umblător

Moartea nu vine zâmbitoare,

în mii de chipuri de fecioare;

deşi au scris maeştrii morţi

Lucrează şi ea că-i datoare

făptură neînduplecată

a orice viaţă călătoare.

omul – fiinţă însemnată –

Deci moartea vine ca o vie

când nu fusese niciodată.

(din volumul „Noapte luminată”, 1982)

cu moartea propriei ei morţi

că în atâta veşnicie

şi cu-mplinirea bunei sorţi
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cărţI nou apărute

ILEANA COSTEA
sua



Am avut ocazia să fac trei ședințe de lansare de carte, două la București. Prima a avut loc la Târgul de Carte 
de la RomExpo, pe 4 iunie, la standul Junimea (anul acesta editura Coresi nu a participat la acest târg). Au 
vorbit scriitorii Anca Sârghie și Ion Lazu. Cealaltă lansare de la București, organizată de editura Coresi, s-a 
petrecut pe 7 iunie, la librăria Mihai Eminescu, de lângă Facultatea de Arhitectură. La această sesiune au vorbit 
Vasile Poenaru, directorul editurii Coresi, și scriitorul Ion Lazu.

Am fost plăcut impresionată de succesul cărții mele, care mi-a atras și două scurte interviuri, unul la TVR1 
(programul de dimineață, „Trei Ceasuri Bune, moderatori Maria Smarandache și Bogdan Muzgoci), pe 6 iunie, 
altul la Radio România Actualități – de Mihaela Hemlis (interviu prezentat audienței în mai multe reprize). La 
acestea se mai adaugă două emisiuni pe platforma Publive.ro O emisiune cu mine în programul „Creatori de 
Poveste”, inspirat intitulată „ Curajul de a răzbi” de realizatoarea emisiunii, Lidia Lazu, pe 6 iunie. A mai urmat o 
altă emisiune pe Publice.ro (realizator Călin Cătălin) în care s-a vorbit despre mine.

Printre diversele comentarii pozitive pe care le-am avut la volumul II, menționez doar trei: „Subiectele 
articolelor sunt foarte variate”, „Citind cartea am aflat multe lucruri pe care nu le știam.”, „Volumul ar trebui 
folosit la liceu, pentru ca tinerii să afle despre valorile românești din diaspora”.

Noua carte de articole „Exerciții de Neuitare” 
Volumul II

În iulie anul acesta (2022) am fost în România cu prilejul lansării noii mele cărți, Exerciții de Neuitare, Volumul 
II. Primul volum a apărut în 2015. Volumul II a fost publicat de editura Coresi din București. Ambele volume 
conțin articole pe care le-am scris de-a lungul anilor în jumătatea de secol de când locuiesc în Los Angeles. 
Aceste articole reflectă misiunea mea auto-impusă de a face cunoscute prezențele și valorile culturale 
românești. Ce este special în ambele volume este că povestirile sunt însoţite de numeroase fotografii color, 
ceea ce dă cărții o notă de album.

Apoi am fost invitată la o a treia lansare la Sighetul Marmației de Mihai Ganea și Virginia Paraschiv (cei doi 
care conduc activitățile Asociației Porțile Nordului și Editura Transilvania – Baia Mare) și profesorul universitar 
Gheorghe Mihai Bârlea, șeful departamentului de cultură al județului Maramureș. Evenimentul a avut loc într-o 
frumoasă sală de epocă a Centrului Cultural al orașului. Au vorbit Gheorghe Mihai Bârlea, Mihai Ganea, 
Virginia Paraschiv și doamna director a centrului cultural Sighet, Ileana Matus. La toate aceste trei lansări 
audiența a fost între 30 și 40 de persoane, și fiecare sesiune a fost de fapt un mic „spectacol”. Au declamat 
poezii sau au citit texte care apar în carte, actori prestigioși iubitori de literatură: Sergiu Cioiu a făcut și câteva 
comentarii adecvate lecturilor-recitări. Lidia Lazu a adăugat și câteva din frumoasele ei triluri improvizate. 
Petre Moraru a declamat cu o voce tunătoare. în binecunoscutul său stil de căldură omenească.

Ileana Costea scrie de fapt – indiferent dacă prezintă scriitori sau pictori, sau muzicieni, lansări de cărți, 
vernisaje de expoziții sau concerte – despre spiritul românesc turnat în tiparele diverselor arte, despre 
efervescența creatoare pe care o știe de acasă, ca pe o adevărată definiție a poporului român, și pe care o 
descoperă cu bucurie și încântare pe orice meridian în lume.

În scurta prezentare a cărții mele adaug acestei introduceri coperta cărții și cele două „Cuvinte înainte” scrise 
de poeta Ana Blandiana și de scriitorul Ion Lazu. Și mai adaug câteva scurte fragmente reprezentative pentru 
demersurile mele evocatoare din câteva din articole din carte, spre a sugera varietatea subiectelor și 
diversitatea abordărilor.

Spicuiri din prefața lui Ion Lazu la „Exerciții de Neuitare” Vol I. (Iunie 2015)

Din Cuvânt Înainte – Ana Blandiana. Un spirit demn de admirație (Septembrie 2021)

Țin să mulțumesc editurii Coresi, tuturor celor care au vorbit sau au creat momente speciale, la sesiunile de 
lansare a cărții. În mod special mulțumesc bunilor mei prieteni care m-au ajutat să dau forma finală cărții, Mihai 
Vasilescu (cu nume de jurnalist la BBC si Europa Liberă – Edgard Shelaru), și scriitorului bucureștean Ion Lazu, 
acesta din urmă fiind și cel care m-a determinat să public volumele mele de articole. Deasemeni mulțumiri 
Virginiei Paraschiv și Doinei Țetcu pentru ajutorul dat la finalizarea acestui text de prezentare a cărții mele.

Ileana Costea este o fire de artist care valorizează inspirația de moment, captează sugestiile clipei şi ni le 
prezintă în cuvinte şi imagini, în interviuri ce par a fi secvențe dintr-un mai lung film, visat, despre reuşitele 
culturale româneşti pe mapamond.
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 \
„ÎMPREUNĂ” – Ana Blandiana în literatură și film 

(Eveniment Zoom – Martie 2021)

Consulul General al României la Los Angeles, Dr. Cosmin Dumitrescu, prezent la mai toate evenimentele 
comunității românești, a ținut un cuvânt de deschidere, exprimându-și admirația pentru poetă și aprecierea lui 
pentru arte, în general…

* * *

„Dacă unii au visat să ajungă în spaţiu, Grigore Vieru a visat simplu şi demn. A dorit, toată viaţa lui, să ajungă 
în ţara mamă şi să-şi îmbrăţişeze fraţii.” Teo Larisa

Prezentarea cărții „Dumnezeu pe role”, la care poeta a scris o postfață despre „Întâlnirea” ei cu artistul 
american Jerry W. McDaniel care a ilustrat poemele, a fost însoțită de recitări.

Comemorarea a 7 ani de la moartea poetului Grigore Vieru. De vorbă cu scriitorii Ion Lazu şi Lucia 
Olaru Nenati (Martie 2016)

Iată-mă scriind din nou despre un eveniment pe Zoom. De data aceasta este vorba de unul organizat de 
Andrei Zincă și de mine (Ileana Costea) cu și despre cunoscuta, apreciata și mult iubita poetă Ana Blandiana…

(Au fost prezentate) două activități recente, bazate pe scrierile Anei Blandiana. 1. Un nou film de lung metraj 
având pe Andrei Zincă drept regizor („Și atunci ce e libertatea?” / „So What's Freedom?”) după nuvela „Proiecte 
de trecut”, cu o importantă și foarte tristă temă istorică, deportările din Bărăgan în România comunistă a anului 
1951. 2. Publicarea și lansarea on-line a cărții „Dumnezeu pe role” („God on Roller Skates”) concepută de 
mine, cu 18 poezii ale poetei din volumul „Patria mea A4”, editura Humanitas, România, 2010 / „My Native Land 
A4”, editura Bloodaxe, UK, cu ilustrații de cunoscutul artist american Jerry W. McDaniel. Ce potrivit să avem 
ocazia de a pune cele trei arte (literatura, grafica și filmul) împreună într-un eveniment cu Ana Blandiana! Poeta 
a botezat evenimentul nostru, dându-i titlul „Împreună”, ca o amintire permanentă a legăturii esențiale între țară 
și diaspora, între creator și public, între ea personal și noi, cei care ne-am adunat să-i celebrăm opera. Și-au 
petrecut câteva ore alături de Ana Blandiana 119 participanți, ascultând-o cu interes. Evenimentul a fost gândit 
în română și engleză pentru că în audiență se aflau și 15 persoane (din Europa și Statele Unite) care nu 
înțelegeau românește. Spusele vorbitorilor au fost traduse de tânărul student Peter Bota de la „University of 
California, Los Angeles – UCLA” (din clasa de literatură română a Georgianei Gălățeanu-Fârnoagă). Poeta, 
paneliștii și participanții i-au adus multe laude traducătorului.

Galerie Zoom; parte din numeroșii participanți la eveniment.
Sursa. Înregistrare Zoom.
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[…] trăinicia operelor lui îl va menține pe Dinu Rădulescu în istoria artei românești.

Vlaicu Ionescu – Renascentist de avangardă (Octombrie 2019)

„Trist este că după Revoluţie, Grigore Vieru a avut un destin ciudat. A fost atacat şi desfiinţat, cu o virulenţă de 
neexplicat, de către unii literaţi din ţară, cum că ar fi bolşevic, dar şi desuet şi depăşit, precum şi de unii din 
Basarabia, că ar fi vândut românilor. Rezistând tuturor acestor reacţii ciudate, poetul s-a retras în ultimii ani în 
solitudine, din care ieşea la lumină doar din când în când, la rare manifestări literare, continuându-şi însă 
activitatea literară, scriindu-şi poezia. Dar ceremonia înmormântării lui de la Chişinău – la care nu puteam să 
nu particip ! – a restabilit parcă echilibrul lucrurilor, căci a fost cu adevărat una impresionantă, de funeralii 
naţionale cu implicarea autorităţilor la cel mai înalt nivel, cu steaguri în bernă, discursuri şi praznic general. […] 
A meritat să trăiască o astfel de viaţă care să se sfârşească printr-o reînviere în mit. Căci această continuare, 
an de an mai susţinută a celebrării universului său dovedeşte că el a fost unul dintre poeţii de mare profunzime 
ai românităţii, a cărui posteritate nu se ofileşte, ci intră tot mai mult în zodia Timpului care nu trece. ” (Lucia 
Olaru Nenati).

[…]

O româncă la Tokyo – artist ikebana Nicoleta Oprişan (Iulie 2021)

Lucia Olaru Nenati şi Ion Lazu, doi scriitori prolifici, locuind în țară, cu activităţi pe o largă gamă culturală, 
amândoi iubitori ai poetului Grigore Vieru şi dornici de a continua să slujească înalta cauză care îi leagă pe 
românii de pe cele două maluri ale Prutului.

[…]

[…] l-am reîntâlnit pe Dinu când era (a fost mai mulți ani la rând) „Artist în Rezidență” al orașului Plouescat, 
din regiunea Bretania, Franța. Dinu tocmai începuse să sculpteze o piesă monumentală din marmoră albă. 
Pentru câteva zile am putut vedea cum evoluează lent sculptura și înțelege cât de mult efort fizic cere această 
artă. Un sculptor are mâinile muncite ca ale țăranului care lucrează câmpul… Am mai putut admira atunci și 
niște desene uriașe făcute de Dinu pentru o comandă din partea bisericii parohiei orașului. Mi-am dat seama 
cât de apreciat este sculptorul nostru de francezii de prin partea locului. Un adevărat ambasador al culturii 
românești, dar şi al nobleţei sufletului de român.

Atrasă de misterul culturilor orientale, Nicoleta Oprișan începe prin a studia limba japoneză la București. 
Pleacă din România în urmă cu mai bine de 20 de ani, la o vârstă fragedă – abia „răsad”- cum îi place să spună, 
și după ce trăiește în mai multe țări, se stabilește la Tokyo, cu soțul și cei doi copii. Începe să studieze ikebana în 
stil Sogetsu în Japonia și devine profesor acreditat precum și cunoscut artist ikebana. Creațiile ei sunt de un 
simt estetic deosebit, de la mici și delicate, la scară mare, impunătoare și pline de sensibilitate; instalații pentru 
spații publice, comerciale, hoteluri, și evenimente. Printre clienții Nicoletei se numără celebrele hoteluri 
Peninsula Tokyo și ANA Internațional precum și firme cunoscute: Asprey Japan, Ginza Six, Tokyo National 
Museum, etc. În prezent, în calitate de educator licențiat, își împărtășește modul special de a crea, predând 
ikebana online la Centrul de Studii Japoneze „Angela Hondru”, din cadrul Universității Româno-Americane din 
București. Înclinația Nicoletei pentru a combina esteticul cu practicul se concretizează în compania pe care a 
creat-o și pe care o conduce. În calitate de fondator și director al firmei 5 Senses K.K., Nicoleta aplică talentul ei 
pentru aranjamente florale la moda feminină cu influențe japoneze precum și serii limitate de parfumuri cu 
îmbietoare arome de flori. Aflând despre arta Nicoletei din diverse articole și emisiuni de radio și TV și fiind 
impresionată de parcursul ei profesional și creațiile ei ikebana, i-am luat un scurt interviu.

Vlaicu Ionescu este cunoscut în România mai mult prin scrierile și interpretările predicțiilor profetului de 
origine franceză din secolul XVI, Nostradamus. Domnul Ionescu a publicat mai multe cărți și studii pe această 
temă, printre care în 1976 Mesajul lui Nostradamus despre era proletară. Cartea face predicții despre 
distrugerea sistemului comunist și prăbușirea URSS. Cu referire la România, Vlaicu Ionescu declară că a putut 
descifra în catrenele francezului o serie de evenimente majore din istoria ei: Unirea principatelor, Războiul 
pentru independență, invazia sovietică din 1944, revoluția din 1989, moartea lui Nicolae Ceaușescu. Și sunt 
unii care îl consideră pe Vlaicu Ionescu un fel de Nostradamus. Iată câteva din lucrările despre Nostradamus 
de Vlaicu Ionescu. Cei care doresc să-l ausculte vorbind despre Nostradamus chiar pe Vlaicu Ionescu pot 
viziona două Youtube-uri, cele două părți ale emisiunii pentru TVR făcute de Marilena Rotaru, o mare 
realizatoare de programe culturale la televiziunea romană.

Modernitate întoarsă spre valori tradiționale. 
Arta și Omul: Dinu Rădulescu, sculptură și desen (Noiembrie 2018)



[…]

Mare succes al filmului românesc la Festivalul SEEfest, Los Angeles.

Ultimul romantic în muzică: Eugen Doga (Decembrie 2014)

Eugen Doga a creat muzică pentru mai bine de 200 de filme (desene animate şi de lung metraj) şi 13 
spectacole de teatru. Filmele pentru care Eugen Doga a compus muzică au avut mult succes, au fost premiate, 
iar sonorul lor adesea a devenit celebru. Doga a colaborat cu regizorul basarabean Emil Loteanu la mai multe 
filme produse de studioul Mosfilm care au luat numeroase premii internaţionale. Două dintre filme au fost 
premiate la Festivalul Internaţional de Film de la San Sebastian, Spania: „Lăutarii”, cu „Scoica de Argint” (1972) 
şi „Şatra” (un film despre viaţa ţiganilor, jucat cu actori basarabeni în care se vorbeşte româneşte şi care a 
cucerit România şi mapamondul), cu Scoica de Aur (1976). Şatra a fost primul film sovietic prezentat în 
aproape toate statele Europei, în Japonia şi SUA. Alte filme de referinţă sunt „Dulcea şi blânda mea fiară” 
(1978), ecranizare a nuvelei „O dramă la vânătoare” de Anton P. Cehov, film al cărui vals din scena de nuntă a 
devenit celebru; „Anna Pavlova” (1983), două serii, filmul despre cunoscuta balerină clasică şi care a fost 
distins cu mai multe premii; şi „Luceafărul”, singura ofrandă cinematografică dedicată lui Eminescu.

Adesea ştim mai multe despre marile personalităţi din trecut (Brâncuşi, Enescu, Lipatti) decât ştim despre 
contemporanii noştri… Sigur, trecerea timpului consacră sau şterge nume de artişti, compozitori,scriitori, 
actori, dar a-i face cunoscuţi cât sunt în viaţă este, după mine, important. Trebuie deci să se ştie că avem un 
compozitor prolific ca Doga şi care simte foarte româneşte. Vedeţi-l! Ascultaţi-l!

Anul acesta filmul românesc a avut un mare succes. Filmul artistic de lung metraj La Drum cu tata / The Trip 
We Took With Dad (o coproducţie România-Germania-Suedia-Ungaria care a avut premieră în ţară pe 3 
februarie 2017) a primit patru premii la Festivalul SEEfest (South Est European Film Festival): premiul pentru 
cel mai bun film artistic de lung metraj – regia Anca Miruna Lăzărescu; premiul pentru cea mai bună fotografie 
de film artistic, imaginea Christian Stangassinger (ex aequo/împărţit cu filmul grecesc Roza de Smyrna); 
premiul special al juriului pentru cea mai bună distribuţie (cel mai bun grup de actori: Alex Mărgineanu, Răzvan 
Enciu, Ovidiu Schumacher, Susanne Bormann, Manuel Klein, Doru Ana, Marcela Nistor); şi premiul publicului 
(înmânat de către directoarea şi fondatoarea festivalului, Vera Mijojlić, bazat pe rezultatele votului completat 
de spectatori la ieşirea din sala de proiecţie). Toate premiile au fost primite de regizoarea şi scenarista filmului, 
Anca Miruna Lăzărescu.

Operele lui Vlaicu au o amprentă specială, el captând în desene și picturi toată vasta lui cultură și înțelegere a 
filozofiei și astrologiei, integrând și exprimând misticism și spiritualitate. Apoi muzica, filozofia, și matematica – 
căci interpretarea profețiilor lui Nostradamus implică și multe calcule precise de ani și perioade istorice, 
domeniile care l-au interesat pe Vlaicu Ionescu, sunt toate înrudite, fiind domenii de o deosebită profunzime, 
forțe complexe, accesibile doar puținelor minți umane, acelor minți speciale cu gândire și simțire adâncă. Iar 
combinația intereselor lui Vlaicu din toate aceste direcții în expresia artistică cu sens de mister și simboluri 
atrage ochiul privitorului, îl intrigă și îi stârnește plăcere vizuală și spirituală și toate astea ne fac să îl 
consideram pe Vlaicu Ionescu ca pe un iscusit renascentist modern. 

De vorbă cu Vera Mijojlić, Andrei Zincă şi Adrian Barbu (Mai 2017)

O dentistă româncă într-o rezervație indiană: Sandra Primosch, DDS (Ianuarie 2020)

Imaginați-vă o sală de așteptare a unui cabinet dentar, cu scaune și fotolii confortabile, modern mobilată și 
strălucitor de curată, ca orice alt cabinet similar din California. Doar că toate persoanele care așteaptă au 
chipuri tipice de americani-indieni. Două bătrâne (și le place să fie numite „Elders”, adică „persoane în vârstă” 
ca semn de respect pentru înțelepciunea câștigată de-a lungul vieții) au lângă ele un baston colorat. Este felul 
în care își decorează ele bastonul cu mărgeluțe în motive care se găsesc la bijuteriile indiene. Vă aflați în 
cabinetul dentar al clinicii Indian Health Council din Rincon, una din cele doua locații de servicii medicale, 
dentare și de psihiatrie, ce reprezintă o colaborare între nouă triburi din zona de nord a orașului San Diego.

[…]
„Lucrul în cabinetul dentar unde sunt nu e diferit de cel dintr-un cabinet privat decât, poate, prin faptul că văd 

mai mulți pacienți pe zi și faptul că centrul este subvenționat de guvernul Indian, organul lor autonom de 
conducere. Acest din urmă lucru mă ajută să planific cu ușurință orice tratament de care au nevoie fără să fac 
compromisuri gândindu-mă la cât îi va costa. Apoi pacienții sunt numai indieni, sau soț/soție de indian, sau 
copil înfiat. În general indieni din cele nouă triburi dar, prin granturi făcute de guvernul Indian local și al statului 
California, pot veni aici și indieni din alte zone ale Californiei sau chiar din alte state din SUA.”



„Comuniştii nu mi-au tăiat capul, dar m-au aruncat în puşcărie pentru doi ani, fără mandat de arestare şi fără 
judecată şi fără condamnare şi m-au împiedicat 10 ani să-mi practic profesia.”

Multi copii care s-au bucurat de lecțiile și educaţia primite de la doamna Florica Nicolescu au azi, ca adulți, un 
comportament normal și își amintesc cu recunoștință de aceasta și mărturisesc:

Filologul și istoricul Nicolae-Șerban Tanașoca (Octobrie 2019)

Florica Bagdasar și Florica Nicolescu. Florica Nicolescu, specialist în domeniul psihopedagogiei 
copilului, a împlinit 101 ani!

Articol de Ileana Costea și Doina Ţetcu; Fotografii: Doina Ţetcu (Octombrie 2011)

Patentul
Florica Bagdasar a reușit să patenteze în SUA (Patent Nr. 3.738, 962, Septembrie 18, 1973) o trusă care să 

înlesnească predatul aritmeticii la copii. Patented SEP 18 1973, No. 3 758 962
Abecedarul
Florica Bagdasar și Florica Nicolescu elaborează un Abecedar și o Aritmetică bazate pe o intensă 

documentare, cercetând abecedarele româneşti şi străine, vizitând multe clase. Abecedarul era uşor de 
urmărit, intuitiv, scrierea era conformă noii metode de scriere elaborată tot de cele două autoare – scrierea 
verticală simplificată, iar Aritmetica folosea „metoda grupată” adică concretizarea numerelor prin desene. 
Când Abecedarul a ajuns în mâna copilului şi a început a fi apreciat de către învăţători dând rezultate uimitoare 
la copii, celor de la conducere nu le-a fost pe plac: „Nu corespunde noii ideologii comuniste!” În 1946 Ministerul 
Educaţiei le atrage atenţia autoarelor că în Abecedar există o rugăciune şi că în el apare o poezie despre Moş 
Crăciun (nu Moş Gerilă!). Autoarele au scos rugăciunea. Totuşi la a treia editare, Abecedarul a fost interzis. În 
ordinul de interzicere a Abecedarului nu se pomeneşte nimic despre Centrul de Igienă Mintală, aşa că 
Abecedarul continuă să fie utilizat la Centru, unde se desfăşoară o activitate deosebit de susţinută între anii 
1948-1951. Centrul se reorganizează, angajează noi specialişti, fără ca acestora să li se pretindă să fie membri 
de partid, pedagogi care înţelegeau ce este debilul mintal şi importanţa diagnosticului care, stabilit într-o 
singură şedinţă ar constitui o mare eroare. Fiecare copil lua parte la activitate frontal, dar se bucura şi de 
activitate individuală. După multe şedinţe, după tratament psihopedagogic se obţineau surprize plăcute, unii 
copii putând fi recuperaţi. Pedagogii de la Centru nu se ocupau numai de debilii mintali: veneau din capitală şi 
din provincie, copii care rămăseseră în urmă la şcoală și care erau ajutaţi să se încadreze în clasă. Abecedarul 
era „O carte pentru toţi copiii”. La 8 septembrie 1951 Florica Nicolescu este arestată. La 10 octombrie 1953 
este eliberată. La cererea ei de încadrare în învăţământ i se răspunde: „Nu avem posturi pentru 
dumneavoastră”. Interdicţia de a lucra în şcoli a durat aproape 10 ani. Abia în martie 1960 este în fine 
încadrată. Era însă mereu controlată „cum examinează copiii”. A fost ţinută de comuniştii de la putere departe 
de şcoală în anii cei mai buni pentru activitate, între 1951-1960, când avea 40-50 ani. Întrebată ce îşi doreşte 
cel mai mult la cei 101 de ani, Doamna Florica Nicolescu răspunde: „Să înţeleg de ce am fost arestată. De ce 
după ce am fost eliberată mi s-a interzis să îmi practic profesia pe care o stăpâneam atât de bine. ”

Câteva mărturisiri ale Floricăi Nicolescu

[…]

„Doamna Nicolescu m-a făcut OM!” – recunoaște și Lorena, ajunsa adult.

Nicolae-Șerban Tanașoca a fost unul dintre cei mai distinși specialiști în studii bizantine și de balcanologie din 
România. Se trăgea dintr-o familie de aromâni din localitatea Veria, Grecia, care s-au stabilit în România. A 
publicat numeroase studii, articole și cărți (pe care le-a scris sau editat). L-au interesat în mod deosebit relațiile 
româno-bizantine, prezența românilor în izvoarele bizantine, istoria statului asăneştilor, istoria aromânilor și a 
populațiilor din Balcani, dar și istoria modernă a României

[…]

După succesul ei cu saltul (cu parașuta) din Bărăgan și-a pus în minte să bată recordul mondial. Dar pe 
vremea aceea în Europa nu existau avioane care să o poată ridica la înălțimea ce îi trebuia. Așa că a plecat în 
America, cu banii de drum adunați prin cheta stârnită de un articol în ziarul Universul. La a cincea încercare, 

Smaranda Brăescu – Eroina uitată [21 mai 1897-2 februarie 1948]
(Eveniment pe Zoom – 20 mai 2021)

Filip-Lucian Iorga (Director Institutul Cultural Roman, București), a prezentat în engleză pe video la ARA 43, 
evocându-l pe Nicolae Șerban Tanașoca la UCLA Sursa: Video pentru Congresul 43 al Academiei Româno-
Americane de Arte și Științe.
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Dacă ar fi mai cunoscută, ar fi multe elemente din cultura noastră care s-ar afla în competiție cu elemente 
similare din alte culturi, sau chiar le-ar depăși. Iată un exemplu: Un student de la secția de muzică de la UCLA 
(University of California at Los Angeles) a făcut o prezentare, acum foarte mulți ani, în seminarul „Building 
Bridges” (“Să construim punți”) organizat de Georgiana Fârnoagă, care predă româna la UCLA. Studentul 
acesta ne-român, a comparat, cu exemplificări audio, „Simfonia în Albastru” a lui George Gershwin și 
„Rapsodia Română” a lui George Enescu. Concluzia lui a fost că, între cele două, piesa muzicală a lui Enescu îi 
plăcea mai mult. Sunt de numărat pe degete expozițiile și spectacolele inițiate în afara țării de instituții culturale 
„străine”.

Vila Boeing 747 în Malibu şi „Câmpuri Armonice“ – Liviu Marinescu (Iunie 2018)

reușește, în 1932, să bată recordul mondial absolut (atât la bărbați, cât și la femei), sărind de la 7.233 m 
deasupra Văii Sacramento în California de Nord), ridicându-se cu un avion Cesna (300 cai putere) condus de 
un iscusit pilot american. Iat-o pe eroina noastră devenită campion mondial. Ziarele vuiau și întregul glob 
vorbea despre România, atunci, în anii 1930, așa cum au făcut-o în a doua jumătate a secolului XX cu gimnasta 
Nadia Comăneci. Smaranda Brăescu își ia apoi licența de pilot la New York. Este prima persoană care, nefiind 
din SUA, a obținut licența de pilot acolo. Reușind, după multe obstacole, să-și cumpere un avion (pe care l-a 
numit Aurel Vlaicu), Smaranda are și o mare realizare ca pilot. In 1932 traversează cu avionul ei mono-motor 
Miles Hawk Major, în linie directă, Marea Mediterană, de la Roma la Tripoli (1.100 km în 6 ore și 10 minute). 
Nimeni până atunci nu mai realizase această performanță.

(fragmente din volumul II, „Exerciții de neuitare”, Editura Coresi, 2022)

California de Sud – ţinut al creativităţii moderne

„Recent, în martie 2018, am ascultat piesa muzicală „Câmpuri Armonice” / „Harmonic Fields”, compusă de 
Liviu Marinescu, cântată de formația Brigtwork New Music la California State University, Northridge, 
universitatea în care compozitorul, ca și mine, este profesor. Atunci am realizat cât de mult se potrivește 
această compoziție cu arhitectura proiectului vilei Boeing 747. Iată ce spune Liviu Marinescu, în interviul pe 
youtube, cu ocazia premierei compoziției ” Harmonic Fields, în 2011, cântată de ansamblul Nimbus, dirijor 
Young Riddle: Piesa este bazată pe serii de tonuri armonice în spectrul C. Cam 80% din compoziție constă din 
tonuri care nu sunt puse în ordinea corectă de la început. Tonurile sunt prezentate de câteva ori în diverse 
ordini, căutându-se felul în care se pot organiza în modul cel mai potrivit. Acest lucru se întâmplă spre partea 
finală a piesei”.

Ca și în proiectul de arhitectură Boeing 747, muzica piesei „Câmpuri Armonice” pare a fi construită în relație 
mistică cu natura. […] Vorbind despre două compoziții, „Câmpuri Armonice” și „Ecouri”, aceeași sursă spune: 
„…în afara elementelor tradiționale românești, în muzica lui Liviu putem identifica o estetică modernă care 
reunește sunetele Los Angeles-ului cu tehnologia secolului 21. …Compoziția generează impresii de sunete 
neașteptate care surprind.”

O altă sursă, referindu-se la muzica lui Liviu Marinescu (New York Concert Review, Decembrie 1999, face o 
afirmație care, după mine, se potrivește atât compoziției muzicale „Câmpuri Armonice”, cât și proiectului 
arhitectural al lui David Hertz, Boeing 747: asertivitate maiestuoasă… surprize necontenite”.

Să ne facem cultura cunoscută și în afara țării (Februarie 2018)



cărţI nou apărute

CRINA DECUSARA boCSAN–
,

ROMÂNIA



Des apparitions pareilles sont rares – spunea la sfârșit de secol și mileniu Angelo De Gubernatis, iar G. I. 
Ionescu Gion descifra: Când toate operele ei vor fi publicate (N.B. ale Iuliei Hasdeu)…) oricine va putea să 
vadă că unica plăcere a acestui suflet ales era frumosul ideal. Noi adăugăm: De acest ideal avem nevoie 
astăzi.

Editarea tuturor operelor literare ale Iuliei Hasdeu realizată de Crina Decusară Bocșan de-alungul a jumătate 
de secol (inclusiv a celor în limba română din perioada de formare a poetei), precum și dezvăluirea aspectelor 
ce și-au pus amprenta pe personalitatea tinerei se înscriu în efortul de a transmite un mesaj spiritual. 
Generațiile de tineri ce îi urmează de peste două secole pașii Iuliei vor percepe datoria de a-și îndeplini 
misiunea cu care au fost înnobilați ca oameni, ca români. (Dr. Anca Irina Ionescu)

Volumul Iulia Hasdeu, un destin nedreptățit oferă cititorului ceea ce îndureratul părinte Bogdan Petriceicu 
Hașdeu nu a avut răgazul să realizeze editând Julie B.P.Hasdeu Oeuvres posthumes în 1889. Cele trei 
compartimente ale tomului atestă viabilitatea operei literare a Iuliei Hasdeu în existența contemporanilor noștri.



Înclinaţiile şi talentul nativ al Iuliei nu au fost frânte de observaţiile unui îndreptăţit critic literar şi nici înaripate 
de încrederea paternă a celui ce-ar fi fost în măsură s-o facă Părintele ei, Bogdan Petriceicu Hasdeu, îşi 
cunoştea fiica numai aşa cum apărea ea în ochii celor din jur.

Într-o seară de august, Bogdan Petriceicu Hasdeu află de caietele cu încercări literare ale Iuliei, preocupări 
de care nu ştiuse absolut nimic. El însuşi mărturiseşte în prefaţa ediţiei Oeuvres posthumes par Julie Hasdeu: 
„De-abia în luna august 1887 am aflat pentru prima dată de existenţa câtorva caiete pe care fiica mea le păstra 
cu grijă şi în care îşi scria pe măsură ce compunea proza şi versurile.”

Atunci, cu capul pe umărul părintesc, Lilica şi-a ascultat propriile-i gânduri, din poezia L'oiseau citite din 
caietul cu scoarţe vişinii:

(Fragment din volumul „Iulia Hasdeu, un destin dedreptățit”, Editura UZP, Editura Asociației Iulia Hasdeu, 2022)
Dezvăluiri

Dar unde era Camille Armand? Ca poetă, Iulia Hasdeu aparţine epocii Renaşterii prin aptitudinile ei 
copleşitor de accentuate şi prin diversitatea preocupărilor, o fire complexă, înzestrată cu o inteligenţă 
neobişnuită şi cu o mare putere de pătrundere a cărei coardă sensibilă a rămas totuşi receptivitatea precoce şi 
de largă cuprindere. La vârsta de 14 ani îşi alesese titlurile volumelor ei de versuri: Bourgeons d'Avril, 
Chevalerie, precum şi Confidences et Canevas, Théâtre, Légendes et Contes, rămânând ca proiecte Etudes, 
pensées, récits, impressions. 

Primul volum de versuri, ca o premoniţie a autoarei s-a intitulat sugestiv Muguri de aprilie (Bourgeons d'Avril) 
şi ar fi conţinut esenţa poeziei de începuturi a scriitoarei: un mugure de aprilie încă nedeschis, îngheţat de 
suflarea vântului rece, ce a ucis un suflet de poet. Ciclul Chevalerie abundă în note de eroism avântat, de 
dăruire totală în numele credinţei şi onoarei; motto-urile din Victor Hugo, Lamartine, Byron atestă 
recunoaşterea şi confirmarea unei influenţe sesizabile din partea acestora, căci autoarea încă nu se 
desprinsese de perioada uceniciei la marile voci ale secolului de aur. Cât despre acele Confidences et 
Canevas ţesute în ceasuri de destăinuiri, ele reiau imaginea mugurelui de aprilie, crud şi neînflorit, gata să se 
deschidă la viaţă: o bătaie de aripă frântă înainte de a se înălţa în zbor imaginaţia, un zâmbet rămas numai în 
privire… o resemnare de gând…

Urmează o nouă vacanţă… 
Iulia trăieşte intens bucuria de a fi acasă, la Bucureşti. Veselia ei nu mai este forţată, dictată de decenţa 

tăinuirii unor trăiri interioare. Deşi preocupată de a se înţelege pe sine, adolescenta nu încearcă să-şi explice 
cele două existenţe care o încearcă : ele nu o apasă, ci o înaripează cu cât se depărtează mai mult una faţă de 
alta. 

Mon bonheur c'est de chanter la nature,
L'amour, les fleurs, le soleil, ma forêt,
Etre oiseau, c'est tout ce qu'il me faudrait.

În ciuda refuzului Lilicăi de a da ceva spre publicare, Hasdeu a trimis câteva poezii lui Clavel, director de ziar: 
Les contes bleus, Larmes d'enfance, Dédain şi Le souhait d'une vilaine. Peste câteva luni versurile au apărut în 
„Etoile Roumaine”. Iulia Hasdeu a acelui moment îşi surprinde trăsăturile esenţiale în scrisoarea de răspuns la 
felicitările pentru versurile trimise. Îi scrie directorului revistei „Etoile Roumaine”, mărturisind: „V-aţi dat seama 
că în totul şi în toate detest afectarea şi poza, că îmi plac mai ales sinceritatea şi adevărul, două lucruri pe care 
astăzi nu le mai găseşti decât la copii; tocmai de aceea, în ciuda tuturor, cât mai mult posibil vreau să rămân 
copil, cu inima de copil.”

Au fost singurele poezii care au primit veştmintele tiparului în timpul vieţii Iuliei. Au fost singurele versuri sub 
care autoarea însăşi caligrafiase numele ei de studentă Julie Hasdeu, nu acel nume care ar fi trebuit să-i ofere 
consacrarea de artistă polivalentă, Camille Armand. Lilica se gândise şi la alte pseudonime literare, cum ar fi 
Jules d'Ache, cu varianta Jules d'Hache, nume scrise în tot felul, alăturat versurilor, sau pe manualele după 
care învăţa şi de care se depărta mult în orele de reverie şi inspiraţie. Alegerea a căzut pe Camille Armand, 
alegere care are suportul numai în subconştientul adolescentei. De altfel, ea recunoaşte acest lucru în 
scrisoarea către Bogdan Petriceicu în care consimte să i se publice poeziile: 

„Dragă tată,
(…) în ceea ce priveşte poeziile mele, ţi le voi trimite când voi avea timp să le copiez; însă aş prefera să nu le 

public mai întâi în România. Cât despre pseudonim, niciodată nu voi semna Jules Dieudonné” (n.n. – aşa cum 
îi sugerase Hasdeu, dorind probabil ca tradiţia familiei să fie dusă mai departe, căci Tadeu – numele bunicului – 
şi Bogdan aveau aceeaşi semnificaţie ca şi Dieudonné, în latină şi respectiv în limbile slave: darul lui 
Dumnezeu); „vreau să semnez sau Armand Camille sau Camille Armand. Aceste două nume mi-au venit 
deodată în minte, în împrejurări care mă fac să ţin la ele într-un mod superstiţios.”

Este o perioadă fecundă în creaţii literare, şi nu numai, pentru că Iulia continuă orele în atelierul de pictură a 
lui Ulysse Diogene Maillart. Bun pedagog, acesta înţelege frumuseţea vârstei de şaisprezece ani. Spre 
deosebire de profesorul Izoulet de Filosofie, care nu-i iartă studentei Hasdeu că are numai 16 ani, maestrul îi 
spune Lilicăi: „Este extraordinar de frumos să ai bacalaureatul luat şi să ştii latină, este teribil de frumos să faci 
algebră şi geometrie în spaţiu şi psihologie; dar mai este încă ceva şi mai frumos decât toate la un loc: să ai 
şaisprezece ani!” Din păcate, şaisprezece ani nu ai decât o singură dată în viaţă, şi asta – doar douăsprezece 
luni! 

Cât despre ceilalţi profesori, cum ar fi domnul Izoulet, ei o consideră pe româncă ca având o putere de muncă 
şi o capacitate de analiză ieşite din comun; amuzată, Iulia îi povesteşte tatălui aflat la Bucureşti: „(…) Ah! Ce 
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În ceea ce priveşte Caietul de proiecte literare, el este rodul unei perioade străine şi de nepătruns celor 
din jurul Iuliei, el aparţine lumii scriitoarei Camille Armand.

Iulia încetează să mai compună sporadic. Firea complexă, inteligenţa neobişnuită şi marea putere de 
pătrundere sunt subordonate de acum înainte efortului de a lăsa finalizate poeziile şi poemele, zecile de 
subiecte de piese de teatru, cugetările. Reia povestirile şi poveştile scrise cu ani în urmă pentru prietenele de 
joacă, stabileşte ultima variantă a nuvelei în limba română Sanda şi definitivează ciclurile de poezii 
Confidences şi Chevalerie. Pictoriţă şi soprană, ea îşi continua lucrul la şevalet şi interpretând compoziţii 
muzicale proprii Aria fluturaşului (L'air du papillon), Către Hebe (À Hebe), Serenadă (Sérénade).

Înclinaţia către contemplaţie şi cugetare conduce de la observarea faptului cotidian la concluzii 
generalizatoare în perspectiva trecerii timpului – totul îmbrăcat cu uşurinţă în joc de cuvinte, incitare la joc de 
idei… Un astfel de volum de scrieri literare pregăteşte Iulia Hasdeu sub titlul Amintiri din vacanţa în România. 

Datarea meticuloasă a creaţiilor literare este preluarea bunului obicei din copilărie de a nota data 
calendaristică, dar atestă şi presimţirea unei scadenţe apropiate. Iulia Hasdeu simte nevoia să lase un mesaj 
de spirit către „cei de-o seamă cu mine”, şi către cei care vor ajunge mai târziu la vârsta când vor ţine cartea în 
mână. Numai cel care creează sub ameninţarea timpului ireversibil este înnobilat cu dăruire fără rezerve. Un 
astfel de om a fost Iulia. 

lucru frumos totuşi e această Filozofie! Ieri am făcut o temă care l-a epatat pe profesorul meu. Într-un elan de 
entuziasm a început să strige: «Spirit precoce! Veţi fi unul din marii noştri matematicieni!»… Am crezut că râde 
de mine. Deloc. A vorbit serios. Singurul lucru pe care nu mi-l poate ierta este că am numai şaisprezece ani! 
„Nu-i permis să ai numai şaisprezece ani! Cum puteţi avea doar şaisprezece ani!? Ei, fir-ar să fie!” Nu-i vina 
mea că aşa e. N-am nici un merit; şi, în fond, aş da bucuroasă un an din viaţă că să am mereu şaisprezece ani!”

Până la ultima venire în Bucureşti cei din jur n-au sesizat gravitatea bolii. Mărturiile lor, care au văzut-o cu 
puţin timp înainte de deznodământul fatal dovedesc acest lucru; Ionescu Gion în necrologul publicat în 
„Revista Nouă” recunoaşte: „Cel care scrie aceste rânduri a văzut-o în iulie 1887 1a Curtea de Argeş. Era 
rumenă, frumoasă, veselă, zveltă în talia-i subţire şi mlădioasă, cu ochii umezi de zglobia fericire, prietenoasă 
şi glumeaţă, fără umbră de cochetărie, înflăcărându-se în orice discuţie în care idealul şi arta erau în joc, lăsând 
în urmă pe părintele său în glume şi în săgeţi curtene, cunoscând toate şi din toate respirând viaţa şi puterea 
minţii în cea mai splendidă a lor arătare. Cine ar fi crezut atunci că-n pieptul ei cocea răul care nu iartă?” 

Nici când taina s-a destrămat nimeni nu a înţeles pe deplin gravitatea situaţiei. Medicii români şi francezi 
consultaţi dădeau asigurări că anemia nu va persista; prietenii erau induşi în eroare de obrajii rumeni şi glumele 
vioaie ale Iuliei, părinţii au crezut că este vorba de o bronşită rebelă, din copilărie. Totuşi, în cataloage, 
absenţele domnişoarei Hasdeu de la seminarii se alăturau absenţelor de la cursuri. Pe noptieră se înşirau 
inestetic, semn istovitor de boală, sticluţe cu siropuri, pahare de ventuze, cutii de medicamente. Dimineţile nu o 
mai dădeau jos din pat pe Iulia, serile o găseau obosită de febră, nopţile inspirate pieriseră. 

În vara anului 1888 doctorii au interzis orice fel de efort; s-a încercat o cură inutilă în Elveţia. Localităţile în 
care cu câţiva ani în urmă Lilica se entuziasma şi scria Au lac de Genève (Montreux, august 1884) şi En Suisse 
(Geneva, 1884) o primesc răspunzându-i la resemnarea din suflet cu nepăsarea timpului ce s-a scurs în 
clepsidra muritorilor. 

A l'homme qui sait bien mourir.
şi 

Drumul lung, prăfos, obositor, a secătuit forţele – şi aşa firave – ale Iuliei. Hemoptiziile au dictat întoarcerea la 
Bucureşti neîntârziat. Episcopul Ghenadie de Argeş se grăbea şi el către Bucureşti, fără să ştie că îi va fi dat să 
oficieze serviciul divin la mormântul tinerei de optsprezece ani. În mijloc de septembrie, un cortegiu mortuar 
impresionant a traversat oraşul de pe Dâmboviţa dinspre dealul Mihai Vodă, către cimitirul Şerban Vodă 
însoţind pe ultima descendentă din neamul Hasdeu. Fereastra lângă care Iulia şi-a petrecut ultimele ore a 
rămas deschisă către grădiniţa din curtea Arhivelor, către lumea de aici…

Avec précaution ferme notre blessure:

Et, comme Polyxène, expirer decemment.

La pudeur le commande: il faut cacher nos larmes,

Hélas! N'espérons pas qu'une main tendre et sûre

Car nul ne doit jamais savoir notre tourment.

Treptat influenţa lecturilor devine din ce în ce mai palidă. Pe primul plan trece meditaţia… Cu cât aripile 
imaginaţiei se voiau mai larg cuprinzătoare, cu atât bătaia lor era mai istovitoare. Nu s-au strâns nici atunci 
când hemoptiziile frecvente i-au speriat pe cei din jur şi au avut certitudinea răului neiertător. Deşi drama numai 
intuită până în acel moment devenea cunoscută, Iulia Hasdeu nu cedează: hotărârea de a nu dezvălui inutil 
durerea fizică fusese luată. Ultimele versuri din Zile de nelinişte (Jours d'angoisse) transpun în ţesătura poeziei 
nu resemnarea, ci curajul luptătorului decis să moară în arenă, reluând ideea din Bene moriens:

Et rire, et n'étaler au monde que nos charmes

Demn, decent, discret… Ea a trăit demn, a purtat decent povara unei taine dureroase şi ameninţătoare, a 
lăsat în urma ei ceea ce modestia a împiedicat-o să arate în timpul vieţii măcar celor apropiaţi. Aşa că după o 
cură inutilă în Elveţia, Iulia a revenit în ţară, acolo unde amintiri recente se legau de mănăstirea de la Curtea de 
Argeş şi de mitul jertfei meşterului Manole. De data aceasta familia Hasdeu se încumetă să pornească la drum 
către nordul Moldovei, la Agapia. Acolo îşi petreceau vara scriitorul Vlahuţă şi pictorul Grigorescu, erau locuri 
binecuvântate de Dumnezeu: ape limpezi, aer curat, tăriile cerului necuprinse.

Dieu pardonne



cărţI nou apărute

Rosemarie haines,
romÂnia



Totul pentru binele omului. Da, știm asta. Am învățat în școlile comuniste, se învață, probabil, la fel acum, în 
școlile vremurilor pe care le trăim astăzi, care vremuri nu și-au stabilit, încă denumirea. „Manifestul Davos din 
2020 ne trasează, precum altădată directivele congreselor comuniste, liniile de acțiune pentru a construi noua 
normalitate.” Urmează, probabil, să ne anunțe și denumirea pe care o vom folosi de acum înainte, referitor la 
tipul de societate pe care o vom trăi. Surprizele se țin lanț și ar fi bine să fim pregătiți pentru următoarele. 
Rosemarie Haineș asta se străduiește să facă în articolele pe care le-a adunat în această „Românie răsucită”, 
o carte cutremurătoare, care, neîndoios, trebuie citită. Cum, neîndoios trebuie să ne facem timp să reflectăm la 
conținutul ei.

ROMÂNIA (RĂ)SUCITĂ

Într-o lume dominată din ce în ce mai evident de minți diabolice, doritoare doar de distrugere, de acaparare, 
de supunere a umanității, ajutați de globalizarea pusă de multă vreme la cale și, în sfârșit, realizată, de încet-
încet aneantizarea celui mai scump ideal: libertatea, în toate formele ei de manifestare, într-o astfel de lume în 
care trăim acum, este greu să îți păstrezi drumul drept. Mai cu seamă dacă refuzi să înțelegi ce se întâmplă. De 
aceea e nevoie de un Turn de veghe, în care un păzitor al fireștii naturi umane, al idealurilor probate de veacuri, 
al libertății de gândire, de grăire, de mișcare, să ne atragă atenția atunci când lucrurile și-au ieșit din matcă și 
„Existența umană însăși este atacată”, iar „Frumusețea lumii și a vieții a dispărut brusc” și „E jenant să vorbești 
despre lucruri bune, frumoase, adevărate”.

„Teoria Conspirației nu există. Există doar Marea Resetare.” Iată o afirmație pe care din ce în ce mai mulți o 
consideră realitate, dar care, desigur, se cere argumentată.

Din fericire, există și acel Turn de Veghe pe care îl invocam. Din înaltul lui, cineva are curajul să facă lumină 
pentru noi, aducând argumentele de care avem nevoie: Rosemarie Haineș. Licențiată în Filologie și în Științele 
comunicării, Doctor în Psiho-sociologie, Rosemarie Haineș este o voce cu autoritate cunoscută, care nu se 
lasă intimidată de umbrele ce nu se știe ce ascund, care știe să descifreze ceea ce par a fi benefice 
transformări, să treacă dincolo de aparențele acestei normalități anormale, să separe minciuna de adevăr și, 
într-un final, să trezească pe cât mai mulți din confortul obișnuinței, care conferă siguranță.

„Iară nu suntu vremile supt cârma omului, ci bietul om supt vremi”, ne spunea Miron Costin, în „Letopiseţul 
ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace“. La fel spunem și acum: vremurile apasă greu peste noi. Cu uimire, cu 
teamă, mai ales cu teamă, asistăm la încheierea unui alt ciclu al istoriei umanității. Viețuim pe o planetă 
transformată într-o infinită mlaștină presărată cu nisipuri mișcătoare. Nimic nu e sigur. Urmărim prăbușirea 
vieții cu care eram obișnuiți, încă de secole, în care știai ce și unde îi este locul fiecărui lucru, când surprizele 
erau rare și doar spre a confirma regula. Într-o astfel de lume, în care fiecare zi aduce altceva nou, o adâncire în 
răul care se dovedește foarte inventiv, trebuie să ne reinventăm existența. Avem două soluții: să asistăm, inerți, 
până ce vom fi secătuiți de orice vlagă sau să reacționăm. Să ne împotrivim. Să nu ne lăsăm călcați de bocancii 
plini de spurcat noroi, pe care i-au încălțat picioarele celor care vor, cu orice preț, puterea absolută. Să avem 
ochii deschiși, să înțelegem ce se întâmplă și să avem curajul să spunem NU.

România, fiind parte din planeta Pământ, trăiește aceleași incredibile evenimente. Sigur, la globalizarea 
impusă, se adaugă circumstanțe specifice nației noastre. Ca un adevărat ziarist profesionist, Rosemarie 
Haineș, membră UZPR, știe sa pună punctul pe i. „Adevărul nu are nevoie să fie demonstrat, pentru că este 
evident”, afirmă domnia sa. Adevărul că „Se pare că n-am învățat nimic, ca popor, din experiența 
totalitarismului. N-am învățat că el se poate repeta.” Și-apoi, „Ce ascunde hei-rup-ismul Marii Resetări? Nimeni 
dintre oficiali, în România, nu vrea să ne spună”. Iar asta, fiindcă „Deciziile esențiale se iau, deja, la nivel global, 
se adoptă aceleași măsuri, la aceeași dată în toate țările, cu aceeași intensitate. Deja, constituțiile și legile 
naționale aproape nu mai contează.” Din păcate, tocmai acum, „România este bolnavă de oboseală.”

La încă început de secol al XXI-lea, Terra este o imensă tablă de domino, unde prima piesă a pornit la drum 
fără să facă prea mare gălăgie, pe când nici nu bănuiam ce va declanșa: prăbușirea a tot ce era în firea 
lucrurilor. Nici nu mai contează acel prim moment. Este, oricum, prea târziu: celelalte piese își urmează rapid 
traseul se pare, bine știut. Să numim doar pe cele mai recente, care pot fi identificate: criza financiară globală 
din 2008, pandemia începută în 2020, a cărei origine, va fi ținută bine sub obroc până ce nu va mai conta, 
alegeri prezidențiale fraudate, chiar dacă există probe care confirmă acest adevăr, în prea multe țări, oriunde în 
lume, desemnarea de lideri care nu au habar ce li se întâmplă lor, cu mult mai puțin țării pe care o reprezintă sau 
lumii, evidente marionete ușor de manipulat, incompetenți și, din această pricină, periculoși. Apoi, imediat ce s-
au ridicat mai toate restricțiile legate de virusul aparent necunoscut, a venit conflictul armat, care, până la ora 
scrierii acestor pagini, poate fi localizat. Ce va urma apoi? Ne așteptăm la orice. Surprizele fac deja parte din 
natura noastră zilnică.

dr. Dana OPRIȚĂ, membru UZPR, SUA

Este incredibil cât de ușor au fost uitate idealurile de libertate și luptele pentru redobândirea identității 
naționale din secolul al XIX-lea, ajunse acum spaima propovăduitor globalizării. „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”, ne spune, în nenumărate rânduri, Rosemarie Haineș. Dar, ceea ce e dincolo de orice 
înțelegere, „este sângele rece cu care oficialii țărilor lumii își vând popoarele și le decimează prin mijloacele 
cele mai degradante și nu lipsite de cruzime, sub masca Binelui Mondial.”



Din fericire, nu puțini au înțeles deja că „ Amenințările care vin din toate direcțiile au menirea să ne facă să 
credem că numai un guvern global ne poate salva”, iar „Așa-zișii neomarxiști progresiști, de fapt, nihiliști, 
încearcă să captureze voința maselor, pentru a le dirija către propriile interese nesănătoase.”

Și totuși, rămâne o mare întrebare, fără răspuns aparent, care planează și pe care și autoarea „României 
răsucite” și-o pune: „cum acceptă popoarele acestei planete tot ceea ce se întâmplă, astăzi? Să le lipsească 
discernământul spiritual? Este posibil. Cum poate fi acceptată o lume amorală, coruptă, o lume a minciunii, a 
fricii, a declinului moral, spiritual, cultural, politic?” Ei bine, umanitatea a pierdut examenul care a avut ca 
subiect Covid-19, fiindcă era nepregătită să-i facă față. Se pare că e pregătită, însă, să piardă cel din urmă 
examen al existenței ei firești. Nu e vorba de a învăța să te adaptezi la noile provocări. Este vorba despre faptul 
că acestea sunt apocaliptice. Iar umanitatea nu știe, nu vrea sau nu e lăsată să-i facă față acestui examen 
decisiv.

Oricum, rămâne ca noi să alegem și să hotărâm ce vrem cu adevărat. Doar că timpul nu este de partea 
noastră. Restul e tăcere. Sau Turnul de Veghe…

Gândită ca un jurnal al disperării, de pe culmile căruia au fost urmărite importantele evenimente desfășurate 
la nivel mondial, la care am asistat cu toții, în orice colț al lumii am trăi, România fiind nevoită să se răsucească 
și ea, după aceste „întâmplări” globale, care continuă să ne surprindă. Noua carte a lui Rosemarie Haineș 
expune și dezbate teme precum: „Brand-ul de țară”, „Brexit și influența sa asupra României”, „Ce fac elitele 
politice românești?”, „Lupta din invizibil”, „Globalizarea Fake News”, „Absurdistan sau uciderea viitorului”, 
„Războiul împotriva drepturilor omului”, „Sfârșitul democrației”, „Scrisoare deschisă poporului român”, „Davos 
spirit, după doi ani de pandemie”, iată doar o selecție aleatorie a titlurilor din Cuprinsul volumului. Articolele, 
publicate în mai multe reviste ale UZPR, nu au fost scrise cu gândul alcătuirii unei cărți, dar, așa cum 
mărturisește autoarea, „mi-am dat seama că au și o valoare documentară, reflectând tot zbuciumul prin care a 
trecut România, timp de numai câțiva ani”. Asemeni tuturor țărilor, aș adăuga eu.

Cutremurătoare afirmații. „O teorie a conspirației, spun unii. Din păcate, realitatea însăși. Tăcerea domnește 
apăsător. România tace. O tăcere adâncă, nămoloasă. Poate că această tăcere are o explicație istorică, dar 
aceasta este o altă discuție. Important este că Binele Mondial ne bate la ușă și noi nu știm. Trebuie să fim 
fericiți.”

Având îndelungă experiență în învățământul universitar, Rosemarie Haineș știe cum să atragă atenția 
asupra studiilor care nu doar pentru domnia sa au fost necesare spre a face lumină în haosul pe care îl trăim 
(sau doar a confirma presupunerile proprii), dar a-i ajuta și pe alții mai neîncrezători, să înțeleagă ce li se 
întâmplă, depășind frica, cea prin care suntem vulnerabili, deci ușor de manipulat. Ca să nu ajungem să 
spunem că nu am fost avertizați, că nu am știut…

Repet: sunt teme de gândire, la care ne îndeamnă Rosemarie Haineș, cu o remarcabilă experiență ca analist 
în domeniul social-politic, în această ultimă carte a sa, cu un titlu atât de incitant. Citatele pe care le-am inclus în 
prezentarea mea, fac parte din articolele sale, deja publicate în rubrica permanentă, pe care a intitulat-o 
„Turnul de veghe”, propusă revistei „Destine Literare”, al cărei redactor-șef sunt. Începând cu numărul 54, din 
martie 2021, revista găzduiește această rubrică necesară, pe care am susținut-o de la bun început și care a 
fost bine primită de către cititori. Am considerat că, pentru a vă forma o ideea despre conținutul acestei cărți, e 
mai convingătoare selecția unor citate, decât orice alt comentariu. Limbajul folosit este unul simplu, direct, 
scopul acestui demers, fiind acela de a oferi cât mai multe date, verificate în prealabil, dar și comentarii și opinii 
personale, pentru a înlesni trezirea a cât mai multor conștiințe.

(19 martie 2022)

Când a spus că „Secolul al XXI-lea va fi unul spiritual sau nu va fi deloc”, cu siguranță André Malraux nu avea 
nici cea mai mica idee despre globalizare. De altfel, la începutul anilor '90, când a început să se impună acest 
concept, mulți i-au căzut în capcană și l-au primit cu brațele deschise, fără să-și pună prea multe întrebări, 
încrezători în cuvintele frumos meșteșugite. Doar că, după cele două decenii de reforme pe care le-a 
implementat globalizarea, trăim opusul idealului afișat în discursurile celor care l-au promovat, prea evident ei 
înșiși executori de ordine venite din umbră. Și-atunci nu mă pot opri să nu mă întreb cum poți, oare, pretinde că 
nu înțelegi că suntem parte dintr-un joc absurd, din punctul nostru de vedere, marionete supuse unor legi 
împotriva cărora nu avem șanse de câștig? Până când să te prefaci că nu vezi această cumplită, înjositoare 
anulare a libertăților individuale, dar și ale națiunilor din care fiecare facem parte? Probabil e posibil, dacă refuzi 
să vezi realitatea, dar accepți ce ți se spune, minciunile frumos fardate. Din nou o citez pe Rosemarie Haineș: 
„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.”

Da, neîndoios trebuie să fim fericiți. Este scris în natura noastră umană, cu care Dumnezeu ne-a 
binecuvântat. Doar că nu acea „fericire”, care e gândită de alții pentru noi. „Vremurile sunt urâte, spun oamenii. 
Dar dacă ei ar trăi frumos şi vremurile ar fi frumoase. Noi suntem vremurile”. Ar trebui să luăm aminte la aceste 
cuvinte ale Sfântului Augustin.
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Mai întâi, să definim cadrul, adică viitorul, caracterizat de: viteză, complexitate, risc, schimbare, neprevăzut. 
Informația holistică va fi condiția sine qua non pentru a ne putea mișca într-o lume bombardată și copleșită de 
schimbările tehnologice și sociale, care ne stresează și ne amețește.

"Thanatos” al lui Freud, instinctul morții reprimat, dar care declanșează autodistrugerea exercitată de 
presiunea pericolului, este posibilă datorită ignoranței colective a umanității.Negativul este re-contextualizat 
pentru ca, privit dintr-un anumit unghi, să semene panică. Problemele societății apar atunci când are loc 
căderea în minciună. Aproximativ 80 % din populația lumii trăiește, astăzi, pe baza unor principii care nu sunt 
integre (cf. Hawkins), iar mass-media amplifică câmpul energetic negativ.

Cum să te îndrepți spre viitor, dacă nu ai o viziune asupra lui? Nu degeaba se vorbește în lume despre „hărțile 
viitorului”, despre „geografia oportunității”. Gândirea strategică referitoare la viitor necesită, în continuare, 
redefinire, schimbare, actualizare și perfecționare.

Viitorul poate fi anticipat, poate fi influențat dacă ai o viziune clară asupra țintei spre care te îndrepți, dacă ai o 
strategie bine pusă la punct pentru a atinge ținta, dacă ai instrumentele necesare care să convingă anturajul 
tău pentru a împărtăși viziunea și strategia ta și dacă ai capacitatea de a acționa efectiv.

Omenirea, cum spune David R. Hawkins, nu poate discerne Adevărul de Falsitate. Unii știu asta. Și 
transformă umanitatea într-o Sală înșelătoare a oglinzilor. Conștientizarea și recunoașterea Adevărului ca 
realitate reprezintă principiul de bază pe care se construiește orice societate.. „Este bine de repetat faptul că 
minciuna nu este contrariul adevărului, ci absența acestuia și că, dacă preferăm ciocolata, nu înseamnă că 
trebuie să urâm și să criticăm esența de vanilie”. (D. Hawkins).

Ne aflăm în plină desfășurare a celui de al treilea război mondial (noțiunea de război mondial trebuie 
redefinită) care se poartă pe mai multe niveluri și fronturi, al economiei, al energiei, al proprietății intelectuale, al 
talentelor, al ideilor, al pirateriei informatice, al identității personale, al drepturilor individuale.

Partea gravă a lucrurilor este că lumea se confruntă cu un conflict între integrarea dezvoltării rapide a 
tehnologiilor complexe și precaritatea moralei, eticii, religiei și spiritualității.

Controlul asupra minții umane este un domeniu care se extinde și se perfecționează din ce în ce mai mult. 
Combinația dintre tehnologie și ideologie este o nouă armă puternică a guvernelor, folosită pentru a controla 
indivizii. Dar cum să controlezi aproximativ nouă miliarde de indivizi atâția câți vor popula terra până în 2050? 
Managementul global va fi o mare provocare. Am schițat în rândurile de mai sus tipul de societate în care trăim 
sau care se prefigurează.

Și, totuși… să revenim la societatea informațiilor. Adevărul sau Nonadevărul (Fake News) țin de un anumit 
nivel al conștiinței. Terenul de joacă al „știrilor” este mass-media clasice și internetul. Creierul uman este, cum 
s-a mai spus, un hardware, componenta fizică capabilă să suporte derularea oricăror programe soft ce îi sunt 
introduse. Hardware-ul este incapabil să se apere de false informații, de aceea, mintea va crede orice program 
software cu care a programat-o societatea. Fabricarea Fricii „motivate” va deveni industria viitorului. (cf. James 
Canton): renunțarea la libertăți individuale, contra securitate (siguranță). Managementul minții va schimba 
lumea.

Cultura globală va pretinde o gândire evolutivă și creatoare, fondată pe inovare.

Vorbirea dreaptă înseamnă abținerea de la minciună, de la defăimare și calomnie, de la orice cuvânt brutal, 
injurios sau rău-voitor, pe scurt, de la pălăvrăgeală. Regula activității corecte se opune uciderii, furtului, 
raporturilor sexuale ilegitime etc.Trăirea corectă exclude profesiunile dăunătoare altora (cf. Mircea Eliade).

Cascada de Fake News ne revelează, de fapt, un Adevăr. Ezoteric și spiritual, gândul ne creează 
realitatea.Emoțiile negative, anxietățile, comportamentele impure ne plasează într-o lume a energiei grosiere. 
În prezent, întreaga omenire este focalizată pe un singur gând și o singură emoție: Frica de Moarte. Covid 19 a 
fost suficient. Adevărul dramatic ne arată unde ne situăm ca civilizație și sub ce energii se desfășoară viața 
noastră.Viața nu mai este o valoare?

Infotehnologia (tehnologia informației) modifică societatea și economia: internetul devine cea mai mare 
rețea globală pentru schimbul de idei, comerț, îngrijirea sănătăţii, educație, cipurile vor conecta toate 
produsele și majoritatea oamenilor, wireless-ul permite comunicarea cu oricine, oriunde pe glob.

Parcă refuzăm cu toții moralitatea.

Internetul este, în prezent, cea mai importantă sursă de dezinformare și de emoții negative, resentimente și 
frustrări. Sau gândiți-vă la industria de publicitate care își revarsă reclamele pe internet sau pe ecranele 
televizoarelor cu scopul de a ne convinge cât de minunate sunt toate produsele pe care ni le prezintă.

În literatura de specialitate, se vehiculează conceptul de „conștientizare previzionară”, ceea ce înseamnă a 
ști asupra căror aspecte să te apleci, ce trebuie să vezi și cum să folosești informațiile pentru a putea 
supraviețui.

GLOBALIZAREA FAKE NEWS
(fragment din volumul „România răsucită”, Editura UZP, 2022)



Buddha ne-a avertizat în urmă cu 2500 de ani să evităm extremele și să păstrăm echilibrul „căii de mijloc”. 
Calea de mijloc sau Calea cu opt brațe constă din

* punct de vedere sau opinie corectă,

Virtuțile predicate de marele inițiat și profet Iisus se referă la înțelepciune, dreptate, tărie și cumpătare. „Fiți 
înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbeii”, spune Iisus. Înțelepciunea aduce prevederea, ascultarea de 
sfatul cel bun și paza bună. Dreptatea conduce la respectarea drepturilor fiecăruia și la stabilirea unor relații 
armonioase între oameni. Tăria înseamnă să învingem teama și să înfruntăm încercările, ea aduce răbdare și 
statornicie. Cumpătarea este măsura în cuvinte, îmbrăcăminte, mâncare, băutură, comportament, aducând 
blândețe, smerenie, bunăcuviință. Virtuțile teologice sunt Credința, Speranța și Iubirea, care aduc bucurie și 
pace. Cele nouă fericiri predicate de Iisus Hristos, pe care nu le detaliem în eseul de față, constituie 
fundamentul moral al creștinismului. Dar, și alte sisteme spirituale au coduri morale de comportament și trăire a 
vieții.

* concentrare corectă.

* activitate corectă,

* atenție corectă,
* efort corect,
* mijloace de existență corecte,

Lipsa de credibilitate, neîncrederea instituite de Fake News, formează un câmp energetic scăzut care atrage 
violență, droguri, boală, sărăcie, alcool, mizerie. Aspectele negative nu sunt cauzate de cultură, economie, 
relații sociale în general, ci de un anume specific comportamental lipsit de etică și moralitate. Dezastrul adus de 
Fake News denotă un nivel de conștiință scăzut al omenirii și o lipsă de integritate.

O societate fără disciplină intelectuală, morală și etică nu mai este liberă, spune Hawkins, ci se prăbușește, 
degenerând în haos.

Retorica și sociologia politizate de astăzi au înlocuit Rațiunea și Adevărul verificabil. Retorica și sofismele au 
fost analizate, pe rând, de Platon, Aristotel și Socrate. Și, totuși, ele au fost desconsiderate 2000 de ani.

Aristotel a văzut în retorică o valoare, exigența prezentării Adevărului incluzând logica dialectică corectă-
Logosul, integritatea vorbitorului-Ethosul și calitatea audienței-Pathosul. Discursul inteligent trebuie să 
satisfacă cerințele dialecticii argumentelor, Adevărul fiind un produs al conținutului și al contextului, totodată.

Țările lipsite de Adevăr sunt societăți de supraviețuire primară. Prădătorii se bazează pe fraieri, pe cei care au 
vocația de victimă și naivitatea ignoranței.Socrate însuși a prezis prăbușirea democrațiilor din cauza 
atitudinilor, comportamentului non-integre și a ignoranței populației.

A stăpâni procesul de mediere (televiziunea este un medium de comunicare) înseamnă a controla tipul de 
ordine și tipul de semnificare care servește drept cadru de inteligibilitate și de control eficace al acțiunii. 
Impunând o modalitate particulară de a prezenta realitatea, televiziunea introduce un sistem de control efectiv 
al realității, medierea fiind în relație cu controlul social care este în relație cu Puterea. A confunda realitatea cu 
modelul propus – iată un tip de mecanism care induce dominarea.

În acest caz, Eul se estompează, devine inconștient de sine însuși, de comportamentul său, subiectul fiind 
învăluit de ceea ce el percepe. El se situează în afara principiului realității. Lumea imaginilor este efemeră, dar 
provoacă incertitudini, angoase datorate pe de o parte autorului acestora, deci punerii în scenă care orientează 

Distorsiunea Adevărului este o caracteristică a unui nivel scăzut de conștiință și conștientizare. Pentru o 
conștiință superioară, educația și erudiția sunt valori respectate. Pentru eu-rile egotice cerințele Adevărului 
sunt constrângătoare și, în consecință, sunt respinse, etica, morala și responsabilitatea fiind percepute ca un 
atac la propriile credințe.

* vorbire corectă,
* gândire corectă,

De ce Fake News? Pentru că oamenii lipsiți de informații adevărate devin mase amorfe, ușor de stăpânit și 
manipulat.

Televiziunea, cu precădere, transpune sistemul de ordine socială ce caracterizează societatea la un moment 
dat în codurile comunicării televizuale. Câteva considerații de ordin tehnic sunt utile cititorului. Emițătorul și 
receptorul informațiilor nu pot comunica în afara unui limbaj care conține „controlul social” la nivelurile sale cele 
mai profunde. Acest limbaj este limbajul televizual, limbaj simbolic care utilizează iconeme (de la 
icon=imagine). Textul și iconemele, ca discurs televizual, pot manipula spațiul și timpul într-un mod specific 
unic, ceea ce conduce la afectarea percepției umane și implicit a ordinii sociale.

Adeziunea la imaginile televizuale se face într-o stare relativ inconștientă, procesele cognitive caracteristice 
imaginilor nu sunt stăpânite de telespectator. Imaginea are putere de persuasiune, iar prin integrarea 
elementelor sensibile-forme, sunete, culori, mișcări – dă cea mai puternică impresie de realitate. Privitorul nu 
poate atinge imaginile (obiecte sau personaje) pe care le vede, nu poate intra într-o relație directă cu obiectele 
redate prin imagini.
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Evenimentele publice sunt construite de trei instanțe principale:promotorii informațiilor, artizanii informațiilor 
și consumatorii de informație.

Consumatorii de informații își elaborează propriile interpretări asupra realității, plecând de la materialul 
furnizat de mass-media.

Înțelegeți, ce înseamnă în zilele noastre FAKE NEWS și impactul lor asupra unui public neavizat!

Astăzi, trăim sub spectrul unei inflații informaționale sau evenimențiale, evenimentul modern adresându-se 
mai cu seamă emoționalității, teatralizându-se și fiind redundant.

percepția spectatorului și care provoacă modificări de puncte de vedere, iar pe de altă parte, datorate raportării 
la real, pentru că imaginile ne fac să ne gândim, prin propriile caracteristici, la realul însuși, cu toată 
complexitatea sa.

Animatorii sau promotorii de informații fac observabil un fapt, dintr-o rațiune sau alta, îl fac important și demn 
de interes pentru ceilalți. Artizanii informațiilor – jurnaliști, redactori, etc. – transformă materialul furnizat de 
animatori în evenimente publice pe care le difuzează. Jurnalistul este un filtru informațional, filtru datorat o dată 
propriei culturi, iar a doua oară datorat principiilor, valorilor, deciziilor impuse de structura care-l înglobează 
(ziar, post radio, post tv). „Obiectivitatea” și „Independența” sunt vorbe… , fără a intra în detalii.

Gândurile înalte, emoțiile pozitive pot contracara toată negativitatea lumii. De ce n-o facem? De ce nu ne 
putem lăsa guvernați de Adevăr? Pentru că am uitat ce înseamnă esența umană, spiritualitatea. Paranoia 
socială generată de Fake News poate fi contracarată cu energia spirituală înaltă.

Precum cetatea Ninive în Antichitate, amenințată cu distrugerea pentru păcatele locuitorilor ei, să 
conștientizăm că viața nu poate fi trăită decât în Adevăr. Să nu consimțim la legalizarea minciunii!

Imaginarul colectiv (global) bombardat perpetuu cu informații false, ca și individul însuși, induc în propriile 
structuri efecte negative și boală. Neîncrederea, ostilitatea, pesimismul, discursul negativ, violența provoacă 
schimbări neurologice la propriu. Furia și, mai ales, frica afectează neuroplasticitatea creierului și capacitatea 
de a se regenera și a construi rețele neuronale noi, atacând chiar și ADN-ul uman.

Tot ceea ce există în univers emite un câmp de energie cu o frecvență specifică. Fiecare gând, cuvânt și 
intenție sunt înregistrate și formează, la rândul lor, Realitatea.

VASILE MIC
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Nu spun nimic.

– E o expoziţie reuşită. Merita văzută până şi de mine.
– Eşti nemaipomenită! Eşti foarte frumoasă şi pălăria asta îţi vine de minune!

Paul m-a ajutat să cred din nou în oameni, oferindu-mi o viaţă liniştită, aşa cum mi-am dorit-o dintotdeauna. Şi 
mai important: să cred din nou în iubire.

Tac. Toată fiinţa mea refuză să vorbească. E un fel de paralizie în care nu mai primesc nici un impuls din afară; 
în care fiinţa începe o trăire a ei, pe dinăuntru, şi nu se mai poate face nimic.

Astăzi, înainte de a veni aici, am încercat să citesc ceva din însemnările de-atunci. N-am putut, mă sufocau…

– Te-am tulburat?

În faţa mea stă Sabin, în carne şi oase!

Pe-atunci trăiam într-o permanentă crispare, ca el să nu mă părăsească, să nu-l supăr, să nu-l deranjez.

– Zău, îmi pare bine că te văd. Te-am zărit de câteva ori şi pe stradă, dar n-am îndrăznit să te opresc. Acum, te 
urmăresc de câtva timp şi nu-mi vine să cred că eşti aici.

În câţiva ani eu am suferit o adevărată metamorfoză sufletească. Suferinţa te învaţă multe şi mai ales te 
întăreşte în lupta cu viaţa.

– Spune şi tu ceva, Lidia, te rog!

Ce eram eu în anii aceia? O femeie pe care astăzi n-o mai înţeleg nici eu, aproape deloc. Pentru că astăzi 
cred altceva despre femeie şi bărbat, despre legăturile lor, despre lumea care începe cu un cuplu.

Iată că acum, fotografiile de pe pereţii expoziţiei mă emoţionează mai mult decât prezenţa lui. Cine-ar fi 
crezut asta? E adevărat, acum îl am lângă mine pe minunatul Paul. Omul care m-a învăţat să-mi refac 
personalitatea, să scap de toate tarele unei vinovăţii asumate, şi mi-a redat curajul să merg înainte. El se afla 
mai aproape de mine decât îmi închipuiam. Dar eu, priveam undeva, departe, visam şi aşteptam, ce? O iluzie 
deşartă…

– Lidia, ce bine-mi pare că te văd!

N-aş vrea să mă vadă, de aceea mă strecor tiptil printre ceilalţi, de la o fotografie la alta. Au trecut ceva ani de 
atunci, dar ispita de a fi acum, aici, a fost prea mare ca să mi-o pot înfrâna. Am grijă să stau cu spatele spre locul 
unde se află el. Ciudat! Dar şi în mine triumfă o bucurie. În imaginile acestea aşezate frumos pe pereţi, am şi eu 
partea mea. Uite, acolo, studiile acelea de copaci, eu i le-am sugerat. Şi dincolo, căderea aceea de apă, şi calul 
alb, speriat de furtună, şi sălcile roşii, o, da… sălciile roşii!…

De aproape o oră mă preumblu prin această expoziţie de fotografii. A venit multă lume. Oare toţi sunt prietenii 
lui? Nu ştiu exact ce caut. Mă surprind scormonind în inima fiecărei imagini, şi descopăr amprenta vremurilor 
de atunci… Sabin a adus aici o mulţime din fotografiile „noastre”. Da, da, am spus bine – ale noastre, pentru că 
le-am făcut împreună. Dar asta nu scrie niciunde şi e foarte bine aşa. N-ar folosi nimănui.

Astăzi sunt atât de liberă, de detaşată, de împăcată cu mine însămi. M-am vindecat de ceea ce însemna o 
iubire pătimaşă, ucigătoare, cum spuneam eu pe vremea aceea, când credeam că mi-e imposibilă lumea fără 
el şi când totul începea de la el şi se sfârşea la el.

Întorc lent capul. Pălăria mi-e trasă mult pe ochi. Probabil că am un aer destul de misterios.

Îl văd pe el, dar nu mă mai încearcă nici un sentiment. E foarte vesel, vorbăreţ, aruncă priviri limpezi în stânga 
şi în dreapta; într-un cuvânt, este exact figura omului fericit de izbândă, sigur pe succesul lui.

Eu tac în continuare, privind undeva peste umărul lui.

Încă tac. Apoi zic:

Mariana PÂNDARU BÂRGÃU



Aud în urma mea vocea lui gravă: Lidia!, Lidia!, dar nu mă întorc. Sabin rămâne între admiratori şi prieteni, ce 
începuseră să se adune în jurul său, precipitaţi.

Simt nevoia să-l văd pe Paul şi trec pe la el, la institut. Simplu fapt că-l văd, mă linişteşte.

Mă ascultă tăcut, apoi mă întreabă:

– Da, spun eu cu toată convingerea. Acum e chiar bine. Am aruncat şi ultimul ciob al acestei poveşti!

– Nu, sau… poate că da, îl privesc eu drept în faţă. Te rog, vreau să văd toate fotografiile în tăcere.
– Dar nu pot, doresc să-şi vorbesc.
Îl privesc îndelung, fără nici o emoţie. Apoi, brusc mă îndrept spre ieşire, lăsând în loc un: Cu bine!

Ies repede în stradă, respirând uşurată. Trebuia să mă vindec o dată pentru totdeauna de acest om.

Acasă, de câteva ori sunt tentată să-i mărturisesc toată întâmplarea de astăzi. În cele din urmă o fac.

– Acum e bine?

… Seara îşi intră încet, în obişnuitul ei, firesc.

RALUCA PILAT · SPREADING THE LOVE
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Dumitru ICHIM

„În atelierul meu, declară Raluca Pilat, în 
lucrul meu, relația cu pânza aș putea să o 
compar cu un parteneriat: o persoană dragă 
pentru întâlnirea cu care mă pregătesc 
emoțional și spiritual. De fiecare dată îmi doresc 
îmi doresc ca să aduc în relația noastră o 
versiune a mea cât mai înaltă, să-i descopăr 
fațete tot mai rafinate, tot mai sensibile, mai 
armonioase, mai profunde ale personalității 
mele. Știu că la rândul ei, îmi va oferi exact ceea 
ce eu îi voi transmite,” Artistul subliniază 

Un deschizător de drumuri întotdeauna 
șochează obișnuitul leneș al privitorului de 
tablouri și nu e de mirare că unde prisosește 
harul să se strecoare și nechematul întru ale 
artei care se bazează numai pe gloata incultă și 
obraznică a snobismului. Fenomenul Raluca 
Pilat e depistat cu întregile lui carate de Eva 
Halus în același interviu: „Este unul din puținii 
oameni pe care îi cunosc care crede încă în 
forța individuală, în personalitate, cu tărie, fapt 
care este demodat n lumea în care trăim azi, 
când forța colectivă, chiar și conștiința colectivă 
sunt pe primul plan.”

În numărul acesta, al revistei DESTINE LITERARE 
deschidem ușile unui distins pictor canadian, de origine 
română, Raluca Pilat din Montreal, Quebec, Canada, care 
s-a impus prin autenticul talent atât în Europa, cât și în 
America de Nord. Născută în București, România, și-a 
început educația artistică la „Liceul Nicolae Tonitza” 
continuând cu „Institutul de Arte Plastice Nicolae 
Grigorescu”, absolvit, după examenul de diplomă, în 1989. 
Ca profesor a predat cursuri de artă copiilor de la „Clubul de 
Artă” din București timp de 12 ani. În 2002 emigrează în 
Canada, stabilindu-se în Montreal, de unde își va continua 
cariera artistică, în plină ascensiune, la galeriile și 
expozițiile de pictură din Canada și Statele Unite.

„Cu o privire strălucitoare, arzătoare, care denotă o 
trăire intensă, Raluca Pilat este o fire timidă și modestă”, ne 
dezvăluie Eva Halus înainte de interviul luat Ralucăi.

Departe de mine competența unui critic de artă, dar ca 
iubitor de frumos nimeni nu mi-a putut nega gustul pentru 
prospețimea, unicitatea stilului și autenticul pe care numai 
un poet, compozitor sau pictor se poate impune sub 
auspiciile harului artistic.

RALUCA PILAT · DREAMING THE DREAM 

RALUCA PILAT

Canada



această „relație sfântă, bazată pe o sinceritate 
absolută, într-o continuă evoluție” și astfel 
intrăm în intimul sacru al creației în sine, ca act 
al Iubirii, cea dătătoare de Lumină și Viață. „În 
lucrările mele recente nu urmăresc o filosofie 
anume. Dar dacă aș căuta una aceea ar fi cea a 
IUBIRII. A acestui liant fabulos pe care îl pot 
numi Lumină sau Viață. Cea care se află în noi și 
pretutindeni, și pe care o găsiți în lucrările mele 
sub forma unei imagini-simbol, o sferă alungită 
în partea de sus. Este simbolul feminității, al 
fertilității, al pistilului care conține germenul 
vieții, al oului filosofal.”

Nu putem încheia fără cuvintele criticului de 
artă Andrei Șeleanu: „Arta ei este caracterizată 
printr-o expresie instinctivă, susținută de o 
istorie culturală lungă, reflectată în culorile bine 
armonizate și o caligrafie rafinată, sofisticată, 
care își găsește subtil locul în curentul 
postmodern și contemporan.”

Lucrările Ralucăi Pilat se găsesc în galeriile: 
MX – Montreal, L'Harmattan – Baie-St-Paul, 
Quebec, 133 – Toronto, ChicEvolution – Atlanta, 
MAC – Florida precum și în colecții private în 
Europa și continentul Nord American.

RALUCA PILAT · MA LUMIÈRE
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Passionaria STOICESCU

ba fericită, ba disperată,

când zăcând ignorat,

pe alta o dă afară din suflet gândul,

sau o alta mă scrie,

să văd în plină zi stelele…

Sunt şi nu sunt eu

un fel de coborât în fântână

şi plânsuri de moarte

da, mă văd:

o alta-mi învolburează marea,

altcineva scrie cu scrisul meu,

ca gestul ploii de vară

şi gust de praf înmuiat.

În fiece carte
sentimente-junghere

când izbucnind în afară

despre iubire în iadul aproape,
despre trădare în raiul departe,

ce lasă mireasmă de fulger

o alta mă locuieşte,

o alta-mi ucide cuvântul,

cu imnuri de viaţă

o alta-l învie,
o alta suie zidiri din ruine…

mă hăcuiesc înroşindu-şi prăselele

Da, le zăresc,

Scriu, scriu

să aflu odată cine…

o alta-mi rugineşte suflarea,

Alta

se teme…
femeia care mă îngădui a fi

umblu pe urmele alteia
Scrisul meu atestă dovada,

ca poliţistul uimit
de cât de vicleană e prada.

Recitind propriile poeme:

Biblică

s-a declinat masculin?

iar răspunsul neutru?
Pe când şarpele

Cine şi din care pricină
a rostuit întrebarea ca feminină,

încă din raiul divin

Iartă-mă, Doamne,
de gândul venin –
dar cui a muşcat din măr

Scriu –

Scriu –
sunt altcineva decât sunt…

în somn, pe hârtie, în gând…

Scriu –
mă joc de-a jupuitul de viu.
Îmi crește pe suflet o piele cu nimb

îi e foame de adevăr
(niciodată deplin)…

De aer și foc

și-n altcineva mă preschimb:
ba-n prevestire
presus de fire,
ba-n ursitoare
prejos de soare…

Mă înalț, mă cobor, mă sufoc –
scriu…

pe nimeni nu vede;

Sunt de aer și foc.

citește și crede,

se-aprinde pe loc

Se uită mulțimea,

ci doar câte unul

ci doar câte unul

din mine – aceea de aer și foc.



îndestulată prin ecran:

sunt iar pământeană.

iubesc jupuitul de viu:

Citire în Braille

Se uită mulțimea,

Să exişti într-o epocă perversă

consumat peste noapte,
după un mare amor

prinde crustă o rană,

să mănânci reclamă,

să respiri reclamă,

e tot ce-i mai poţi oferi bietului trup

să bei reclamă,

îndatorată până la disperare ochiului

se deschide o rană…

un fel de epocă primitivă

Scriu –

a bogăţiei sărace,

(de fapt ochiului diavolului),

şi să fii sincer măcar o dată în an!

ca un profesor simplu
devenit peste noapte universitar,
după o revoluţie făcută peste noapte,
după nişte partide politice născute peste noapte,

înflorind sufletul minciunii!

Falsul a sărit în rang pentru unii,

Să trăieşti în plină zi
îndatorat dineului ocular,

pudrat cu cenuşi vulcanice

saturată de sateliţi şi rachete,
şi aerisit în atmosfera

hrănit şi adăpat cu
azotaţi, nitraţi, fosfaţi
din ape şi ţărână,

de promisiunile cu apă de ploaie,
până la desăvârşire, până…

Şi pentru sufletul tău,
de-o viaţă, de-o zi?
Să scrii,

zăpăcite de detergenţi şi zoaie,

condeier contemporan, să scrii,
fiindcă ţi-ai închipuit şi-ţi închipui
că înviind cuvintele
înaripezi clipa,

pentru sufletul din spatele Poemului,

îl îmbunezi pe Dumnezeu

sporind bunătatea în semeni,
şi te strădui să-i semeni,

pentru văzul din spatele ochilor,

pentru că poetul din fiecare
înseamnă PLUSFIINŢĂ, nu plusvaloare!

cu fărâma care eşti

se lățește-n neștire

îngăduie oameni și zoaie,

ori merţane tunate,

nu mai vede nimic

Eu încă te aştept, clipă de graţie!

Toate apele au la izvor

și sub a luminii văpaie

Dar vai, citirea e-n Braille

nu mai simte nimic,

schimbate ca şosetele,
fiindcă nici cuvintele, bietele,

lipsite de prima lor semnificaţie…

în cea mai oarbă lume,

explodând din iad către rai,

un întuneric purificator.

Apoi lichidul lor trup,
la-nceput curat și subțire

prin lentilele de contact,

şi sâni sau coapse siliconate

decât jalnice semne

care dacă nu pipăie bani

nu mai vor să însemne

Două oceane

se spurcă de mortăciuni și noroaie,

când se varsă, învinse, în mare…

Imensitățile își sunt de ajuns!

până în ziua eliberatoare,

Două oceane când se-ntâlnesc,
nu-și schimbă culoarea și nu se unesc!
Posesia, lupta sunt fără răspuns…
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ªtefania VÎÞ

Demult visez o soartă tihnită ca-n poveste;

„Cu gînduri și cu imagini

Analogia dintre poezii reiese din esența gândurilor care țâșnesc precum razele de 
soare în prima de nor. Fiecare dintre cei doi poeți este condus de sentimentul de 
melancolie amestecat cu dorințe exprimate de neliniștite întrebări. Sub amalgamul de 
miresme vechi și noi care curg printre catrene ca niște efulgurații de început de lume, 
aripi imaculate curăță și odihnesc sufletul cititorului. Tema existenței se face tot mai 
auzită, pe măsură ce Ființa înaintează în „rugăciunea” simțită ca poezie. „Toți pașii 
noștri sunt pași înapoi”, ne duce cu gândul la Mitul lui Sisif, unde omul a fost osândit să 
opintească rocă grea spre vârful muntelui, fără a avea o finalitate, nici măcar în 
rostogolirea ei, așa cum omul muncește și încearcă să își găsească sensul existenței 
sale în perpetuă trudă. Întrebarea vine la sfârșit, versul acesta rezumându-se la cum 
poate omul să fie fericit, știind că eforturile sale sunt în zadar: „Trudește să afle și să 
știe / Ceva ce nimeni nu va ști nicicând”. Și astfel se naște eminescianul motto, 
descifrând fractalii de lumină ale întregului filigranat:

Să poți scrie cu tine însuți înseamnă să poți scrie după forma inimii tale. Tema 
durerii, melancolia și tumultul de întrebări iscoditoare ce mișcă sufletul, se regăsesc 
foarte des în catrenele domnului Teofil Răchițeanu. Inima se poate îmbăta, așadar, cu 
fel de fel de ipoteze care marchează finalul unui catren. Un scriitor care se pliază pe 
portativul himeric al domnului Răchițeanu, este Aleksandr Pușkin, marele poet rus:

Chiar din zorii tinereții”

Voi trece nepăsătoare peste canoanele împământenite ale cronicii literar. Pentru că, 
pur și simplu, simt că puterea catrenelor domnului Teofil Răchițeanu („În zigzagul 
gândului – Noi-vechi-noi efulgurații”, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2022) stau în 
tainele sufletului Mă voi așeza pe fluviul gândului care duce spre una dintre 
cămăruțele inimii și acolo voi măsura gravitatea versurilor ce se rostogolesc în timp, 
peste sensuri. După câteva rânduri respirate mai mult decât citite, parcă de pe pereți 
se prelinge o idee… Nichita Stănescu spunea la începutul „Ordinii cuvintelor”, că:

Spre colţul meu de muncă şi de plăceri curate.”

„A venit îngerul şi mi-a zis: de atâta amar de vreme te veghez ca să ajungi om de 
ştiinţă şi tu până acum nu ai inventat nimic! Cum să nu; am inventat; numai că ştiinţa 
pe care eu am creat-o este atât de subtilă, încât uneori se confundă cu firescul. Ea se 
numeşte hemografia, adică scrierea cu tine însuţi”.

„Nu-i fericire-n lume, dar gândul liber este,

Nichita Stănescu spunea că ideea de sine este principalul act existențial uman. 
Așadar, epicentrul poeziei este însăși ființa umană, cu tot ce înseamnă ea. 
Parcurgând filele pline de gânduri sonore asupra existenței și asupra lui Dumnezeu, 
autorul parcă ar chema cu puterea cuvintelor sensul vieții adunate într-un mănunchi 
de versuri. Întorcându-mă la legătura cu Pușkin, un vers de-al său mi s-a prelins pe 

Înnegrit-am multe pagini
Și-ale morții și-ale vieții

Rob ostenit, mi-i gândul demult să fug de toate

Caleidoscopul sufletului, poezia

Absolventă  a Facultății de 
Jurnalism din Cluj-Napoca 
(2020)

Pe lângă reportajele 
redactate și evenimentele 
despre care a scris în 
decursul �mpului, a 
început să realize și 
interviuri, începând cu 
personalități direct legate 
de revista „Des�ne 
literare” și Cenaclul ei: 
Sebas�an Doreanu, 
membru de onoare al 
Cenaclului și Dana Opriță, 
redactor-șef al revistei. În 
urma acestor interviuri a 
apărut proiectul unui 
volum, la alcătuirea căruia 
va contribui Cornel Udrea, 
membru al Uniunii 
Scriitorilor, în calitate de 
coautor.

Scurtă prezentare:

După terminarea 
facultății, s-a angajat la 
același ziar, „Făclia”, un 
cunoscut ziar local din 
județul Cluj, la care a 
colaborat, încă studentă 
fiind.



„Din miriadele de stele

Imperii ale Tale-s, Doamne –

zigzagul nepătrunsurilor, „Din gânduri uneori mi-e drag să mă trezesc”. Tema existenței este prezentă nu doar 
la Pușkin, astfel încât o soră geamănă vine din urmă, „Și dincolo de doruri și de gânduri / E cel ce le e tuturor 
izvor?”

Oceane de singurătate”

O altă seninătate de idei vine dintr-un univers oniric, trecând de la teme precum moartea și melancolia 
vremelnică, la iubire, la cea dintâi înfloritură pe pământ, la Ea. „Să îmi faci o poesie!” Îmi șoptea, -ncheindu-și ia, 
„Neștiind că ea frumoasa, Era însăși Poesia…”. Reîntorcându-ne din nou la origini, poezia leagă viața de 
sensul ei, acest lucru fiind amintit în versurile care urmează: „Iubirea o stihie-i, și nu-i poți sta-mpotrivă. N-o 
chemi, n-o cauți, vine ea singură. Poruncă a firii.”. Cu toate că iubirea e povestită, explicată și trăită în toate 
limbile omenești, nimeni nu ar putea fi în stare să o poarte ca Omul. Gabriel Liiceanu spunea în „Impudoare” că 
„tocmai de aceea s-a spus că s-ar putea ca omul să fie mai presus de înger. Pentru că iubirea are nevoie de un 
trup, de un piedestal care e reazem pentru spirit… Și iată că ne întoarcem la începuturi, la sensurile vieții, 
minunat montagne russe ce atinge stelele și te coboară, fără a apuca să-ți dai seama că pentru o fracțiune de 
secundă ai înțeles… ai înțeles totul prin iubire. „Cînd între ei zeii se iubesc tot cerul cântă / Nu doar un soare 
luce în el, ci mii de mii. / Atunci iubrea-n toate se-nroură și-nfloare / Și sufletu-mi un cer e plin, tot, cu ciocârlii…”. 
Ciocârlia, simbolul evoluției, ascensiunea spre eternitate în viziunea lui Bogdan Petriceicu Hașdeu, ne 
conduce în aceeași direcție, spre sensul vieții, spre nemurirea sufletului, spre întoarcerea acasă, la origini, 
acolo unde veșnicia suflă în galaxii, iar din ele se nasc lumi noi:

Niciuna nu-i a mea. Ci, toate

Catrenele „În zigzagul gândului…” se constituie într-o singură și unică psaltire, ce purced din vremi 
imemoriale, adaptate vremurilor noastre, un lăcaș de rugăciune dăltuit în cuvinte, unde poți îngenunchea, iar 
răspunsurile primordiale după care sufletul este atât de însetat, nu ezită să apară, dacă… Pagină după pagină, 
gândul nostru riguros ar mai lăsa jos din prejudecățile lumești, dându-ne seama că Omul poate fi creator de 
stele. Sigur, nu sub imperiul spaimelor, ci sub semnul unic al Iubirii.



Familia Popescu

Toată familia mea benchetuieşte la „Local familial”. Bere. Lăutari. Antren. Mama aduce liliac alb in halbe. 
Verişoare. Toasturi. Bunicul, după tejghea, ascute cuţit pe cutie, priveşte buchetul de liliac, rade, ascute: hârșt, 
hârşt, cuţit pe cuţit. într-un colt un ţigan îşi înmoaie vioara in halba cu bere, ca pe miez de pâine. Bunicii mei din 
flori, mătuşile. Cu pozele din albumul de familie, bine amestecate, filate febril, rudele mele joaca un joc. „Joaca, 
domne, odată!”, îmi striga una din rude, iar eu arunc pe masa poza mea de la 13 ani drept valet de verde, drept 
dama de cupa, drept şeptar rupt la un colt. Mama se-nvârte printre mese, vesela. Toţi o ciupesc tandru, o 
mângâie, o striga. Bunicii mei din flori, mătuşile. Berea scârțâie-n halbe, scârţâie pozele la încheieturi, eu dau 
noroc si arunc doi muguri pe tăblia jocului de table. Ei striga: „Ai zaruri măsluite” şi-mi rup zarurile intre dinţi. 
Mama serveşte, parul ei se revarsă in bucle blonde peste marginea halbelor. Toate rudele îşi trec mana prin el 
înainte de-a bea. Flutura rufele pe frânghie deasupra meselor din „Local familial”. Toată lumea e adunata. 
Bunicii mei din flori, mătuşile. Mie îmi aduce mama cei mai frumoşi, cei mai bine făcuţi mititei, aduce liliac alb in 
halbe la „Local familial” unde toată familia mea benchetuieşte.

1
local familial

4
Sora mea va citi la bătrâneţe poemele de familie. Şi-o să-şi tatueze pe braţe, pe umeri, pe piept poemele ca 

sa fie in fiecare noapte cate cineva lângă ea; si mătuşa si tata si eu; ca sa le mângâie obrazul aspra, ridat, cu 
pielea lăsată. O sa povestească cum ne dădeam noi iama cu patinele: de la izvor, pe raul de munte, pe Dunăre 
in jos pana la mare si ajungeam primii. O sa povestească cum ne-am umplut noi doi perna cu flori de pe 
mormântul bunicului si cei mai bătăi cu perne trăgeam. Şi-o sa 
povestească cum plescăiam eu la masa, cum clefăiam si ea ma 
certa, aproape plictisita. O sa povestească vecinelor si 
copiilor din parc. O sa plângă pe umărul lor. Va invita la 
masa toate admiratoarele mele sa le ghicească in 
cafea cu ochelarii ei ce au drept lentile doi ochi de 
sticla. O sa le servească cu ochi de sticla dulci-
acrişori, să-i ronţăie ca pe dropsuri. Sora mea e si ea 
trecuta la cuprins. Va citi din nou poemele de familie la 
bătrâneţe. Va cere sa fie dusa direct in trapul mamei, nu 
in pământ. Ca sa crească mai departe parul mamei, 
unghiile ei si nu flori pe mormânt. Sora mea are ochii mei 
şi-o sa privească pe fereastra cu ei.
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Floare de cireș pe tortul poeziei

O nouă carte despre haiku,
„Haijindo – Calea poeților”

Radu ªERBAN

La convergența Orientului cu Occidentul, haiku răsare ca „o steluță purtând 
în spate întreg cerul” – constată poetul japonez Yone Noguchi, tatăl 
sculptorului Isamu Noguchi, discipol al lui Constantin Brâncuși.

Lucrarea ne convinge că recursul la haiku, o permanență în istoria culturii 
nipone, răspândindu-se tot mai mult în lume, inedit și dinamic, menține în 
universul său inefabila legătură între om și natură, dar și catharsisul ca 
dimensiune constantă a tristihului nipon. La fel ca muzica simfonică, haiku are 
neprielnica reputație de a necesita o pregătire specifică pentru a-i pătrunde 
înțelesurile. Eseurile scriitoarei ne conving că nu este așa.

Dincolo de poezie, de haiku, de niponologie, această carte sau, mai precis 
această „cale a poeților”, se constituie, în cele din urmă, într-o meditație asupra 
vieții, procesată de un suflet poetic. Este calea reflecțiilor și în același timp 
calea propriei înțelegeri a unor versuri scrise de alții.

Tocmai această constatare ne-o relevă, cu profundă și rafinată simplitate, 
dar și cu o remarcabilă putere de sugestie, eseurile scriitoarei Clelia Ifrim 
despre haiku, din recenta carte, „Haijindo – Calea Poeților”.

Poeta ne cheamă să privim haikuul ca pe o floare de cireș pe tortul poeziei. 
Ea nu afirmă, ci doar sugerează, purtându-ne cu gingășie prin labirinturile 
cuvântului, se instalează confortabil în atmosfera japoneză, în peisajul cu 

orezării și azalee, cu chimonouri și păpuși de lemn și ne ghidează prin fermecătoarele edificii ale haikuului, 
sugerând nuanțe tainice, dar nu și ambiguități lăsate la îndemâna cititorului. Ne dă să înțelegem că abilitatea 
citirii haikuului nu începe cu a gândi profund filosofic, ci mai degrabă cu juxtapunerea dintre simplitatea 
cotidianului și subtilul imaginativ, facilitând accesul la o zonă semantică originală.

Citind-o atent, mi-am dat seama că într-o zi am putea să asistăm la înființarea unei Societăți Mondiale de 
Haiku, care ar extrage distilatul de poezie într-o lume tot mai interconectată, în care inteligența artificială 
traduce instantaneu, lăsându-ne nouă doar plăcerea savurării unui haiku reușit, de undeva dintr-un colț 
îndepărtat de lume.

Bine documentată, cu incursiuni în istoria genului și în regulile compoziției, chiar prin trimiteri la termeni 
japonezi dar și la instantanee din viața autoarei, lucrarea deschide o ușă spre infinitul orizont al visării poetice în 
stil nipon.

Temele generice ale vieții umane își găsesc reflectarea în eseurile culese în carte, după ce timp de cinci ani 
fuseseră publicate în diverse reviste.

Aranjate ca într-un sistem zecimal, capitolele lucrării mențin echilibrul între natură și suflet, de la „Forma 
lucrurilor” la „Haiku de dragoste”, jonglând cu magia unor „Numere transcendentale”, până la „Potrivirea 
lucrurilor” într-o matrice niponă (mono-aware). Cele zece capitole se îmbină între ele ca două scoici pe care s-
au scris jumătăți de poeme gata de împerecheat.

Primordialitatea vieții își lasă amprenta pe titluri de capitole precum „Haiku de dragoste” sau „Copilul în 
literatura haiku”, asimilând și viața vegetală din capitolele „Celălalt” sau „Roșu și alb”, în care interiorul invizibil 
al florii își părăsește forma spre a se deschide lumii.

De regulă, haiku nu se explică, se trăiește. Și totuși, poeta îl analizează cu 
dăruire și talent.

Învățăm că nu trebuie să căutăm înțelesurile pe care altcineva le-ar fi dat celor trei versuri din haiku, ci să ne 
lăsăm purtați de cuvinte în simplitatea propriei trăiri. Înțelegem că haiku nu caută să creeze confuzie prin 
complicații deliberate, cum se întâmplă uneori în poezia modernă.

Amintindu-și propriile manuscrise arse, Clelia ajunge la cenușa albă a crenguțelor de azalee, purtătoare a 
memoriei propriei identități anterioare, simplificând culorile până la binomul alb-negru.

Din lectura cărții, personal ajung la concluzia că ezoterismul nu are ce căuta în haiku și că sublimul artei nu 
trebuie căutat în fiecare vers. Însăși evitarea metaforei, ca recomandare în haiku, îmi confirmă ideea că 
plăcerea lecturii unui haiku constă tocmai în recunoașterea limbajului familiar, cotidian. Și totuși… , cuvântul 
simplu, angrenat în mașinăria unui haiku, se aureolează cu o tentă de mister, sugerând posibile răspunsuri la 
întrebări filosofice: „Ce rămâne? Poate doar susurul apei veșnic curgătoare”. Acesta este farmecul haikuului, 
relevat în „Haijindo – Calea poeților”.(22 noiembrie 2021)
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În plus, este bine știut faptul că istroromâna – încet – se stinge (mai ales dacă ne uităm la numărul din ce în ce 
mai mic de vorbitori identificați în studiile de specialitate, vezi, în ordine, Weigand 1894, Kovačec 1971, 1984, 
Vrzić și Singler 2016, Geană 2018, printre alții), iar copiii nu mai deprind limba de la părinți. În tot acest peisaj 
întunecat, există și unele inițiative și eforturi absolut lăudabile, cum ar fi vechea școală din Șușnievița, unde 

Pornind de la trecerea în revistă a literaturii de specialitate asupra istroromânei din perspectivă sincronică și 
diacronică, articolul de față are două obiective specifice: 1) să identifice stadiul actual al cercetării acestei 
varietăți romanice orientale, făcând câteva observații și asupra comunității de vorbitori, precum și 2) în afara 
valorificării lucrărilor de specialitate din domeniul istroromânei sau al dialectologiei românești și romanice, vom 
prezenta și unele observații preliminare și piste teoretice în urma cercetărilor de teren efectuate de autor și 
echipa acestuia la istroromânii din Jeiăn (Žejane) și Șușnievița (Šušnjevica), Croația, în perioada august-
septembrie 2021.

2. Un nou proiect: Istroromâna și istroromânii. Moștenire și patrimoniu

1. Introducere

Vorbită în Istria, Croația (de unde și numele livresc), istroromâna – cunoscută și numită local vlașchi/vlåșchi 
în Șușnievița și jeianschi/jeiånschi în Jeiăn) a făcut obiectul unor cercetări consistente de lingvistică abia spre 
sfârșitul secolului al XIX-lea (Weigand 1894, Burada 1896, Byhan 1899, inter alios). Statutul acestei varietăți 
romanice a fost și este un subiect de discuții contradictorii în anumite medii, mai ales cele din România, unde 
istroromâna a fost considerată fie un dialect (istoric) al românei (vezi Rusu (ed.) 1984, Caragiu-Marioțeanu et 
al. 1978 și referințele acestora), fie o limbă de sine stătătoare (vezi, mai ales, Coteanu 1957; vezi și Maiden 
2016 pentru un punct de vedere similar mai recent). Pentru scopurile lucrării noastre, ne vom referi la 
istroromână dintr-o perspectivă neutră, ca sistem de comunicare în sine, neintrând asumat în disputa limbă-
dialect.

Obiectivul general al proiectului Istroromâna și istroromânii. Moștenire și patrimoniu este de a redacta un 
studiu lingvistic descriptiv al istroromânei (abreviată IR), acea varietate romanică orientală pe cale de 
dispariție, vorbită azi în câteva sate din Istria, Croația și în diaspora, precum și de a descrie această comunitate 
de vorbitori (toți cel puțin bilingvi), cu accent pe mai multe aspecte: lingvistice, sociolingvistice, psiholingvistice, 
limbi în contact și multiculturalism. Pornind de la datele culese pe teren de directorul de proiect în iunie-iulie 
2016 (în cadrul altui proiect, vezi Geană 2018) în Jeiăn și Șușnievița și în februarie-iulie 2018 în New York 

(SUA), precum și pe baza datelor obținute de echipa de cercetare a proiectului în august-septembrie 2021 în 
Jeiăn și Șușnievița, unde, conform relatărilor directe ale localnicilor, trăiesc și vorbesc istroromâna mai puțin de 
o sută de persoane, obiectivul principal al proiectului este să analizeze în detaliu vocabularul istroromân (mai 
ales din prisma contactului lingvistic cu croata, în Croația, și cu engleza, în Statele Unite ale Americii) și 
morfosintaxa istroromână (inclusiv structura propozițională), aducând laolaltă și scoțând totodată în evidență 
elemente care țin de viața într-un mediu multicultural și multilingv. Alăturarea cuvintelor „moștenire” și 
„patrimoniu” din subtitlul proiectului nostru, termeni aparent sinonimi, semnifică, de fapt, două lucruri diferite: 
moștenire – din perspectivă socio- și psiholingvistică, adică ce reprezintă istroromânii (din punctul de vedere al 
aportului lingvistic) pentru comunitățile în care trăiesc; și patrimoniu (cu sensul engl. heritage, vezi Kelleher 
2010) – adică limba vorbită de copii ai nativilor de istroromână (din Croația) care s-au născut în comunitățile din 

diaspora sau care s-au mutat în alte medii lingvistice la o vârstă fragedă.
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acum funcționează un muzeu al istroromânilor și unde se predă, în regim opțional, o oră de istroromână pe 
săptămână. Cu toate acestea, acești copii au cel mult o cunoaștere pasivă a limbii și nu au traseul unui vorbitor 
nativ „standard”, în sensul lui Krashen (1981); desigur, un rol important în statutul actual al istroromânei în zonă 
îl joacă și faptul că istroromâna nu a fost standardizată decât foarte recent, prin eforturile imense ale 
comunității academice locale (croate), printre care proiectele derulate de Zvjezdana Vrzić, Viviana Brkarić și 
Robert Doričić.

(b) atestarea lor în texte IR din diaspora dovedesc că aceste fenomene sunt adânc încetățenite în sintaxa IR, 
iar rolul contactului lingvistic cu croata este limitat, deoarece productivitatea acestor tipare nu s-a restrâns 
după încetarea contactului cu croata.

Avem convingerea că, date fiind coordonatele volumului pe care ne propunem să-l realizăm, concluziile 
noastre vor fi utile studenților filologi, cercetătorilor și profesorilor de lingvistică (romanică) atât din România, 
cât și de peste hotare (unde există un interes viu pentru istroromână). Prezentarea morfosintaxei istroromâne 
în mod sistematic și contrastiv (diacronic și eventual cu comparații între vorbitorii nativi și cei heritage) va aduce 
această latură a lingvisticii romanice orientale la un nou nivel, aliniat cu noile evoluții teoretice, accesibile 
pentru prima oară celor care nu vorbesc această limbă (din păcate, după cum am spus, este pe cale de 
dispariție). Sperăm, astfel, că se va trezi din nou interesul pentru studierea varietăților nestandardizate ale 
Romàniei orientale. Din nefericire, în acest moment la Universitatea din București nu mai există un curs la ciclul 

După cum am menționat deja, istroromâna a făcut obiectul cercetărilor lingvistice și antropologice mai 
amănunțite numai de aproximativ 150 de ani, iar statutul de varietate pe cale de dispariție impune o viziune 
actuală și actualizată a acestei varietăți romanice orientale. Cercetări noi de teren la istroromâni și organizarea 
materialului IR (nou și vechi) în cadrul teoretic al gramaticii generative vor avea impact asupra comunității 
academice, aducând în prim-plan această varietate romanică neglijată și aproape uitată în studiile care își 
propun interpretări panromanice. Astfel, în cadrul proiectului, pe lângă organizarea de ateliere specializate, 
participări la conferințe și redactarea de articole științifice, ne propunem să realizăm un volum colectiv de 
gramatică istroromână din perspectivă romanică și românească, de orientare generativă.

Această abordare va permite realizarea unui studiu lingvistic detaliat, cu accent pe trăsăturile romanice 
și/sau slave (croate), contribuind, deci, cu puncte de vedere importante pentru lingvistica romanică, teoria 
limbilor în contact și studiile de tipologie lingvistică. Contactul lingvistic (cu croata, italiana, parțial cu slovena, 
precum și cu engleza pentru comunitatea din diaspora) se dovedește esențial pentru înțelegerea felului în care 
funcționează această varietate romanică, iar strângerea de date noi va ajuta la explicarea unei serii de 
fenomene lingvistice insuficient înțelese și/sau analizate până acum în literatura de specialitate.

(i) la nivel empiric, este interesant de văzut dacă interpolarea are aceeași atestare în IR contemporană și, 
dacă da, care este productivitatea acestui tipar;

3. Impactul asupra lingvisticii teoretice, romanice și românești

(ii) conservarea/restrângerea/dispariția acestor fenomene va decide în favoarea uneia dintre următoarele 
ipoteze: 

Pentru istroromâna vorbită de diaspora, spre deosebire de alte studii și analize asupra IR (Burada 1896, 

Coteanu 1957, Cantemir 1959, Flora 1962, Kovačec 1971, 1984, Caragiu-Marioțeanu 1975, Dahmen 1989, 
Filipi 2002, Frățilă 2016), dat fiind că istroromânii locuiesc într-o zonă multietnică și multiculturală din Istria și că 
foarte mulți istroromâni au emigrat în Statele Unite ale Americii, Canada, Australia și alte zone în timpul și la 
scurt timp după Al Doilea Război Mondial, datele culese înainte de această perioadă și cele culese de la 
comunitățile din diaspora vor permite, sperăm, să propunem o descriere a istroromânei din cel puțin două 
perspective: pe de o parte, o abordare contrastivă a varietății vorbite în Croația și a celei vorbite în diaspora (dat 
fiind că vorbitorii de patrimoniu sunt la a doua sau la a treia generație și au avut contact minim sau inexistent cu 
vorbitorii din Croația); și, pe de altă parte, o viziune contrastivă diacronică, în sensul comparării datelor din 

secolul al XIX-lea și prima parte a secolului al XX-lea cu cele obținute mai recent.

Așadar, culegerea de noi date despre IR (atât din Croația, cât și din diaspora) va ajuta la abordarea acestor 
întrebări empirice și teoretice: 

(a) atestarea acestora în textele istroromâne din Croația (conform datelor culese în secolul al XX-lea) se 
datorează în mare parte contactului cu croata (dispariția după încetarea contactului cu croata – în cazul IR din 
diaspora – ar putea fi considerată o dovadă în favoarea ipotezei conform căreia prezența interpolărilor în 
textele IR din Croația este o presiune a croatei), sau



de licență de limbi romanice orientale (sau dialectologie nord- și sud-dunăreană, cum era cunoscut pe 
vremuri), iar apariția unui astfel de volum considerăm că ar putea duce măcar la propunerea unui curs opțional 

(de istroromână sau de sud-dunărene).
În concluzie, implicațiile acestui proiect sunt multiple. Cel mai important, proiectul va aduce rezultate 

semnificative pentru lingvistică, în domenii precum: 
(a) documentarea lingvistică a limbilor pe cale de dispariție;
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(b) lingvistică descriptivă (date empirice);
(c) lingvistică teoretică;
(d) tipologie lingvistică (caracterizarea parametrică a istroromânei);
(e) lingvistică diacronică (o mai bună înțelegere a mecanismelor schimbării lingvistice).

4. Concluzii

Contribuția de față aduce în prim-plan o varietate romanică orientală pe cale de dispariție, istroromâna. 
Cercetarea acesteia, deși mult timp ignorată sau marginală în studiile de lingvistică romanică, dovedește azi 
un interes viu și crescând, dacă judecăm din prisma proiectelor (de amplori diferite) încheiate sau în derulare.

Cum istroromâna probabil va dispărea în următorii o sută de ani (cei mai tineri vorbitori activi au în jur de 40-
50 de ani, dar majoritatea sunt deja bătrâni și foarte bătrâni), ne bucurăm cu atât mai mult să fi avut ocazia să 
discutăm față în față și, mai ales, să înregistrăm convorbiri cu ultimii istroromâni. Una dintre informatoare 
spunea în mod constant jåle mi-e (se referea la faptul că nu și-a învățat copiii să vorbească decât în mod pasiv 
și era conștientă că, odată cu ea, va muri și istroromâna vorbită în familia ei), iar noi ne propunem ca această 
jale să rămână înregistrată, documentată și valorificată.

Ne propunem, așadar, să aliniem studiile despre istroromână cu studiile celorlalte limbi și dialecte romanice, 
oferind totodată „materia primă” pentru cercetătorii care își propun să realizeze cercetări lingvistice 
panromanice (o mare parte din articolele scrise până acum în cadru generativ sunt în limba engleză, pentru a 
permite mai ușor accesul comunității lingvistice internaționale). Din nefericire, acestea cuprind adesea cel mult 
referiri la dacoromână. Aromâna și meglenoromâna sunt, din păcate, la fel de slab reprezentate, iar acestea e 
posibil să facă obiectul unor cercetări ulterioare ale noastre.
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Am ajuns să beau numai cu gura mea

urc în tren şi ajung singur la ţintă.

Am ajuns să rostesc: anii Mei

versul

De unul singur

Am ajuns să respir de unul singur,

mă-ndop cu ultima conservă cu copilărie
îmi bate în piept numai inima mea,

şi-mi fac singur jocuri (de-a turcii şi indienii).

şi când sunt bolnav, tot eu sunt cel ce suferă,

O, singurătate…

şi. ce grozăvie, ce grozăvie!.

Meu…

De scris

Remington! Erika! Olivetti!

Și ieșite bătrâne

Eu sunt mașina de scris

(din volumul „Un poet din Tibet”, 1995)

Intrate copile în file

A mașinii mele de scris…

Și aceste degete strâmbe de plâns
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Few years ago, well-known Marathi writer Late Waman Malhar Joshi wrote an article entitled “Now a days 
why an epic poetry has not been created?” The same question raised by Marathi Lok-Kavi (designated as 
poet of people) Manmohan in his article entitled “Is Marathi unable to conceive an epic poet to born?” If we 
read his (Manmohan's) long poem entitled “Yuga Yugache Sah Pravashi” (Co-passenger of Millenniums) 
we may realize his authority to raise such authentic question. An epic has not been created in Marathi. A 
great freedom fighter Late Sawarkar is felicitated as an epic poet though he has not created an epic poetry. 
Few persons in past had written long poems on 'Chhatrapati Shivray (A King Shivaji)' But we could hardly 
call them an epic. The famous Indian historian Rajwade remarked, “one should have strong will to create 
poetry or fiction with demenstion.” I remember in Marathi, poetry mystical strain exists, where poets like 
Bee, Krantibudhe had contributed but an epic has never been created.
But now Sudhakar Gaidhani of Vidharbha region of Maharashtra State has created an epic in true sense 
titled Mahavakya: The Great Saying (complete Devdoot i.e. Angel). This epic was discussed at literary 
world of Pune (India). It contains 555 pages of demy royal size having 9, 751 lines and 33, 003 words, 
which itself proved the great coverage and expansion.
Epics are written in English. In Indian languages specifically in Sanskrit epic have been created like 
'Mahabharat', 'Ramayana', etc. Western critics have mentioned somewhere that only half a dozen epics 
have been created in English and other European Languages since last 300 years. There is a popular 
tradition of epic since Homer's Iliad, Odyssey, epic viz Milton's Paradise Lost, Beowulf, Anied, Portugues 
poet Camayush's Ludeeyads, Dante's Divine Comedy, etc. and in India the poetry titled Meghnad Vadh 
written by Michael Madhusudan Dutta, a great writer of Bengal, is also be considered an epic wherein 
Rawana (the villain of Ramayana) was presented as hero.
*An Article published originally in Matathi at Souvenir released on the eve of “Akhil Bhartiya 
Padmagamdha Marathi Sahitya Sammelan” (All India Padmagandha Conference of Marathi Literature) 

th th
under chairmanship of Sudhakar Gaidhani held on 7  and 8  January 2006 at Saoner, district Nagpur 
Maharashtra State, India, The Author of the article is ex-Head of Department, Marathi, Goa University, 
Panaji, Goa-India.

In Sanskrit there is a great tradition of epics. Moreover characteristics of epics are well mentioned in the 
Sanskrit literature and its parameters and boundaries have explained in details. Aristotle has given one-
step below ranking to epic than tragedy saga. The characteristics of epic in Sanskrit and European 
languages are common i.e. voluminous, through provoking, use of elevated languages and use of myths. 
Moreover other factor like form, story, hero military-power, wars braveness, love, twisting, etc. are also 
considered essential as characteristics of epic. The epic is always depicts brave and God gifted hero with 
happy ending who inspires whole nation or particular race of the region years to years. The Mahabharata 
is the only exceptional epic wherein whole warrior race of Kuru and Yadavs were shown vanished in huge 
scale.
Other poetry book of Sudhakar Gaidhani titled Kabritala Samadhist has gained popularity among Marathi 
world. Now Gaidhani has written new kind of epic titled Mahavakya: The Great Saying (complete Devedoot 
i.e. Angel) in five cantos. It is nearer to the Tagore's “Gitanjali”. The Gaidhani's epic “Mahavakys” has 
no formal story specifically when there is no brave hero, his courageous work or his love affair. On 
contradictory the hero of this epic is common msn. Moreover its subject is not a particular race or 
nation but of whole human beings. His style of writing is not like so called cultural or ornamental 
language used by white-collared people, but it is nearer to dialect. It is full of satire and irony on the 
system, heart pinching, and indicative the pains of common man. He has broken the traditional 
frame of epic.
Arun Kolatkar a Marathi poet has uncovered the tears of the woman of whole in his collection of poems 
titled Bhijaki Vahi. Sudhakar Gaidhani has succeeded to expose the sins and pains of mankind in his epic. 
Hence we can say that the canvas of his poetry is vast.
Like Ramayana, Gaidhani's epic has also started with the event of getting a big-bird wounded with 
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poisonous arrow. The big bird 'Devdoot' is like myth-age bird that holds elephant with his each wing. Young 
son of a hunter residing in the forest targeted a poisonous arrow to shoot at the big-cloud just to have fun, 
which have accidentally hit the big-bird who started flying deep in sky. The injured big-bird in turn collapsed 
on the remote island with panic sound like thundering. Other birds have decided to end the life of their 
myth-aged ancestor the big-bird 'Devdoot' and after seeing him badly injured and collapsed; to free him 
from its painful and paralyzed life. The moment, they attacked 'Devdoot', he has started thought provoking 
conversations with them. The gathering of this thought provoking conversation in the poetic form is nothing 
but Gaidhani's epic Mahavakya: The Great Saying (Complete Devdoot i.e.Angel). While conversing, the 
big bird made an appeal to the birds for entering deep into the cosmos. In response, a bird Avadhoot has 
come forward to dare and accompany him in his challenging expedition.
As such the journey of these two birds have taken-off to the cosmos that may call as the journey for human 
beings. After crossing the sixth cosmos-circle they came across the concept of God. They have discussed 
the concept amongst them. In the seventh cosmos-circle they discovered the formula of secrecy regarding 
Creativity and Destruction, Science and Creativity, which was hidden at the blue and calm universe. 
Suddenly after discovery of that formula, their self-conscious have started tuning with the cosmos-
conscious. They have charged with super sense of creativity. They felt that in actuality, there is no 
difference between the live and lifeless. They both have enlightened by deep feeling of self-consciousness. 
They felt they are free from feelings, desires, emotions, etc. This journey makes them feeling of brightened 
life of inner world, which already resides within them.

In the first canto of this epic, there is the unfairly-tales of a so-called defame city. Here the poet depicted 
the unique image like “lice in the heads of revolution”. Similarly he puts the image of hungry men who 
have been told here to sell his flesh. If he can't dare to do this, he has been further told to learn from the 
slaughter how to sell the flesh. Here the man has not behaved as human beings.

One of the popular poetic quotations of this epic is:

then dressed in gold

In the last cant of the epic, the discussion in between the God and Birds has been illustrated. These 
discussions have a great sense in defining the existence of God, where God has stated „I am the concept 
of energy and creativity. Do not destroy it. Do not go away from me. Do not decay it in the name of worship. 
Every one has own death. The only truth is the rebirth of genes”.
The concept of God mentioned by the poet is purely on the scientific base with attractive and more effective 
manner.

The quotation like “the nature of human beings should be to create a rhythm amongst everybody” is 
fused with beauty of meaning. But the war, destructive activities against human beings should first be 
stooped; if we want the quotation to be true. Similarly the poet mentions here that we might prevent each of 
us from the infectious disease i. e. the favoritism on the basis of caste, creed, race, etc. One has realized 
that even the God can't afford for a re-birth on the earth to save the human beings in such deteriorated 
system. Today's so-called saints are not the actual saints as their activities are worst than the worms and 
insects. As such the poet further mentions here that the God is now unhappy with his own creation of 
human beings.

No one can deny that since beginning, the journey of human beings are not that easy, rather we may say 
that it is with full of hardship. The main causes towards this are the corrupt attitudes, which ruined the 
social system from all sides. Today if we say “My nation is small” would be more correct rather than the 
saying of “My nation is great”. Our history, culture, ethics and various good traditions are at the verge of 
collapsing, which resulted towards vicious circle of uncertainties. We have lost the faith in self and 
consequently on others. The only terrifying truth is that we began our journey towards complete 
destruction. The fate of human-life is worst, No body wants to differentiate between the good and evil, truth 
and false etc. The whole world became hell day-by-day, moment-by-moment. Today's man has no 
hesitation to kill his own mother just to fulfill his desire. The situation is so alarming that today's man is very 
much in need to seek the blessings to free from such curse.

not a soul turned to us.

and lo! Mad was the rush.

In the second cant of this epic, the poet envisaged how the God has experienced regret in creating the 
animal like man. He has further quoted that “here the man is felicitated who has no character”. As such 
the journey of big-bird Devdoot and younger bird Avadhoot is carried out from one universe to another, 
one cosmos to another.

[…] dressed in rags

As such the project of Gaidhani's epic has full of deep thinking, thoughts with human-essence, 
hypothetical in origin and outstanding in creativity. In short the Gaidhani's epic Mahavakya: The 
Great Saying (Complete Devdoot i.e. Angel) has fulfilled the parameters and is first epic of the 
modern age in Marathi.

we went to sell gold

we went to sell rags
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Ioan Es. POP

mai mic decât masa, mai mic decât scaunul,

și tot nespălat ca frații mei

ci vin acasă de bunăvoie,

mai mic decât cizmele mari ale tatălui.

puneau în pământ și gata,
până toamna nu-i mai necăjeau.

pentru că primăvara pe cartofi îi 

și primăvara să fiu primul pe care

mă visam în cuib, printre ei,

și tot așa, să rămân să dorm mereu,

și să le strig: nu mai săpați, nu mai săpați,

întorcându-mă pe-o parte și pe alta vara

când eram mic, visam să fiu și mai mic.

și toamna să mă trezesc tot nedormit

iar apoi căzând din nou în somn.

din cuib în pivniță și din pivniță în cuib,

dormind cu dulceață-n întuneric,

cât un cartof, atâta mă visam.

ani mulți, neîntors și uitat.

și când să dea cu sapa-n noi, să sar deasupra

îl aruncă înapoi în cuib

dacă-n primăvară mă puneți la loc,

smaller than my father's big boots.

when i was a small child, i dreamt of being even smaller,
smaller than the table, smaller than the chair,

no bigger than a potato is how i dreamt of myself.

tatoes in the ground, and that's it,
they never bother about them till autumn.

sleeping sweetly in the dark,
turning to one side and the other all summer long,
then falling asleep once again.

in autumn i awaken still unrested,
unwashed like my brothers,
and when the spade thrusts near i leap out
and shout: stop digging, stop digging,
i'll gladly come back home
if in spring you return me here.

i dreamt of curling up in a hole among them,

so in spring i'm the first
they drop down into the hole.
in this way i could go on sleeping forever:
from the ground to the cellar, from the cellar to the ground,

because in spring they put po-

Translated into English by Adam J. Sorkin
year after year, undisturbed and forgotten.
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je me rêvais au creux d'une butte, parmi elles,

jusqu'à l'automne on leur laissait la paix.

changeant de côté durant l'été

car les patates au printemps on les met-

quand j'étais petit, je voulais être encore plus petit.

et ainsi de suite, y rester dormir toujours,

plus petit que la table, plus petit que la chaise,

et aussi crasseux que mes sœurs

dehors et leur crie: ne creusez plus, ne creusez plus,
et, quand ils voudraient nous cogner avec la binette, que je saute

de longues années durant, non retourné, oublié.

dormant avec délices dans le noir,

et ensuite retombant dans le sommeil.

plus petit que les grandes bottes du père.

je me rêvais grand comme une patate, pas plus.

tait en terre, et puis, c'était tout,

et qu'à l'automne je me réveille aussi ensommeillé

je rentre à la maison de mon plein gré,
si au printemps prochain vous me replacez là-dedans,

et qu'au printemps je sois le tout premier qu'ils
remettraient au creux de la butte

de la butte à la cave et de la cave à la butte,

Traduit du roumain par Roxana Bauduin

VASILE MIC



Sorin GRECU

· Volume publicate – selecție:

· Prezent în mai multe antologii, dicţionare de literatură română 
contemporană sau în antologiile critice ale generaţiei '80, 
alcătuite de importanți critici și istorici literari

· Jurnalist, scriitor, om de televiziune din Cluj-Napoca, 

Scurtă prezentare :

· Absolvent al Facultății de Filologie din Cluj-Napoca. A practicat 
pe timpul comunismului următoarele munci: paznic de noapte, 
muncitor necalificat, librar. După 1989 a fost profesor de limba 
română, jurnalist și reporter de televiziune la importante 
publicații și posturi de televiziune, naționale sau regionale.

- Volume de reportaj: „Viaţa lucrează cu alte date” – Ed. 
Eikon, 2010, Cluj-Napoca; „Povestiri altfel” – Ed. Galaxia 
Gutemberg, 2012; „Alexandru Ţitruş – portret din cioburi” 
– Ed. Tradiţii clujene, 2013, Cluj-Napoca; „Ați venit să 
munciți, nu să trăiți – Povestiri din lagărele de muncă și 
pușcăriile comuniste” – Ed, Grinta, 2018; „Celălalt Cluj – 
Povestiri adevărate”, Ed. Școala Ardeleană, 2020, Cluj-
Napoca; 

- Poezie. Debut în volum la Ed. Dacia – în volumul colectiv 
ALPHA ̀ 84, 1985. Volume de versuri: „Pudriera cu apă” – 
Ed. Paralela 45, 1999; „Just so poems” – Ed. Cartimpex, 
1999 (cu Adrian Suciu, ediţie bilingvă româno-engleză); „Mic 
manual de traumatologie”, Ed. Grinta, 2015, Cluj-Napoca, 
„Ieşirea din trup”, Ed. Grinta 2016, Cluj-Napoca; 
„Catedrala primatelor”, Ed. Grinta 2018, Cluj-Napoca;; 
“Omul Transformer”, Ed. DOTA, Cluj-Napoca 2021 și 
“Vara coriștilor”, Ed. Doina Cornea 2022, Cluj-Napoca.

· Premii de televiziune și jurnalism – selecție: Premiul 
Clubului Român de Presă – 2005; Marele Premiu al 
Festivalului Naţional de Film Etnografic, Galaţi, 2013; 
Menţiune Specială la „International Documentary Film 
Festival on Art, Ecology and Tourism”, Bucureşti, 2014; 

· Premii de poezie – selecție: Marele Premiu de Poezie 
„Octavian Goga”, Ciucea, 1983; Premiul pentru cel mai 
bun volum de poezie al anului 2014, conferit de Biblioteca 
Judeţeană „Octavian Goga” Cluj-Napoca – volumul „Viaţa 
amânată – o plimbare prin infern”.

· Premii în Italia, pentru proză scurtă și poezie - selecție: în 
2021 Premiul președintelui juriului, cu titlu de excelență, la 
concursul “Pagine d`oro della Poesia Italiana”, 2020, 
pentru poemul IMI ASCULTAM BĂTĂILE INIMII, În 
competiție cu 798 de poeți din întreaga lume. Recent, 
Premiul european pentru întreaga carieră literară și 
jurnalistică, IL GRAN PREMIO DELLE ECCELLENZE 
EUROPEE 2021, acordat de Nic Pao, Cavaler al Literelor 
Italiene.
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și să-ți întâmpini destinul exact ca pe-un val

Locatarul secret

să surprinzi până și inefabilul – ce tot crește

cât pe ce să-i cazi automat în brațe

aglutinând cerul cu pământul

oricum moartea a apucat să te ciupească deja

ca urmare: poți să pornești acum voinicește

astfel că-n vreo două-trei rânduri era

(tu aflat în vacanța spiritului – litoral)

chiar la timp să apară cuvântul

încâlcindu-ți puțin filamentul de ațe

care personalizează – un fel de antet auriu
printr-o minune peste măsură de viu
și provenit din cea mai îndepărtată stea

de la o vreme scrie ca și cum ai fi murit deja

o ființă nevăzută dar totuși familiară

cu televizorul pornit

te-ai întors din drum

te întâmpină mereu la tine acasă

doar să te convingi că într-adevăr l-ai stins
și l-ai stins

dar tu de-abia acum începi să realizezi
că universul ți-a trimis un locatar
cu care-ți împarți deja spațiul vital

acolo la locul știut
telecomanda-i cum ai lăsat-o

deși de fiecare dată

iată că el își face cu râvnă treaba
te trage discret de urechi te bâzâie

s-o fi lipit și el ca un câine vagabond

cine știe de pe unde

sau dimpotrivă se simte singur

nu mai acceptă cu niciun preț

ca și cum cineva ți-ar prelua cu o energie nefirească

ce mai – un spirit neliniștit și el acolo
o entitate

să-ți deschidă cumva ochii

și vrea doar să intre puțin în vorbă?

un lucru sau o ființă la care – reticent din fire

un extraterestru pe care

destul de jenant

o încercare cu orice preț de-a deveni celălalt

ți s-a întâmplat de vreo două-trei ori

și-au urmat o substituire incompletă
simțeai ceva în neregulă

îți trimite mesaje dificil de intepretat

să-și ia valea

te gândeai să renunți la început

acum se simte perfect își face plinul
de sufletul tău îngăduitor și primitiv

Când ți se intră-n destin

din ce călătorii astrale l-ai târât cu tine

de către regizorii noii clipe

programate din naștere pentru plonjonul în mare

începe să capete o nuanță orgasmatică

Șlefuită de trenurile din lagăr…

Șlefuită de trenurile ce-au pășit
peste șinele noilor lagăre ale inteligenței artificiale
moartea pare acum lipsită de importanță

perfect croită în haine pentru pitici
demonetizată

făcute anume să orbească suinele

ele ascultă acum la unison și adulmecă
gâlgâitul sângelui
tocmai când viața din jurul lor

ce-au cuprins concertul de muzică death-metal
deși acolo în spelunci

bine camuflați sub apă
știu deja ce anume contează cu adevărat: 
nu purpura ascunzând inteligența mașinii
ci surâsul blând al resemnatului

suinele se vor trezi cum lucrurile o iau razna
ei știu că tocmai când se vor închipui învingătoare

le scapă brusc din mâini

în falsa lumină a flăcărilor

blajinii încă respiră prin trestii lungi

le-nnebunesc

pregătesc și ele cum pot sosirea
celui cu moartea pre moarte călcând

Îmi ascultam bătăile inimii

de parcă sunetele

le fac să țâșnească lovite de streche

ce bodogăneau înspăimântător de amplificat și dogit

încercat în timp

Încastrate în cozonacul de la îngropăciune

ale mamei temător ieșită în spațiu

ci dintr-un loc infinit mai impersonal și mai profund

ingredientele combustiei teribilul copyright

nu erau neapărat ale mele

principiul vaselor comunicante
în celălalt și mai străin

topindu-se în cerul unor guri

Când scrii ca și cum ai fi murit

veneau dintr-un fel de vehicul de transfer
treceau dintr-un corpuscul într-altul -

ești pe drum să ți se deconteze ceva: 

Cosmogonie

dintr-un corp străin

cele mai practice cuvinte de rămas bun

înseamnă că te afli aproape de obiectiv

nu veneau direct din mine

stafidele – șiruri de sateliți ai lui Elon Musk

precum și semnalul difuz și light

și-o vietate stranie – sufletul



te trezeşti abandonat într-un hău

când îţi apar în nuditatea lor adevărurile

plutind pe spate

doar sufletul – conservat între timp în lumină

răspunsurile întrebărilor absolute?

trăieşti tu sau o face altcineva în locul tău?

iar pentru noile încropiri simple piese de schimb

așteaptă răbdător lumile ce-au să vină.

şi-n fiece clipă ţâşnesc (durute)
aşa-ntr-o doară – ca şi cum ai deschide fereastra –

într-o bancă de organe sau de date –

funcţionează de-o veşnicie împerecheate în nimb!

la final încălţat în cizme urieşeşti

de fapt eşti un vânat nimerit într-o fazanerie

te-ntrebi: vii la timp sau pleci dintr-o zonă

dincolo de bine şi rău

doar că – nereciclabile şi pure – sufletele lui 
Dumnezeu

Celălalt ochi

Ziceţi-mi: ce stranie deşteptare poate fi aceasta

unde simțurile zumzăie disonant ca o dronă?

unde trupurile neofiţilor par nutrienţi pentru zeu

cei mai mari dușmani
s-au dovedit până la urmă a fi

da-n timp ce tu vizionezi zilele de pe urmă

Zodia Cancerului

Nu știi ce să crezi: e o zodie sau un titlu de carte
valul acesta ciudat mirosind a moarte?

pare chitit să te arunce din lume

și tu nu i-ai prea lăsat

de-a depăși prin acuratețe chiar modelul
manual de introducere în cannibalism

cei care au exersat să fie sorin grecu

iată – hrănit din căderi anume

intrat cu chei potrivite și-n straie familiare
pornise mai demult bătălia lui „care pe care”

cuvintele-ți – odinioară tăioase de brici
se dovedesc la final plângărețe și mici

(însângeratele istorii cu instincte de turmă

și minți ale căror trupuri sunt obligate să trăiască
într-o alcătuire tot mai vag omenească)

trecut prin tot felul de talgere omenești

julit pe la genunchi și coate

te-ai întors pân` la urmă la un alt gând răvășitor: 

dar oare asta nu extindere se numește?

după atâția ani de zbenguială a cărnii

trecutul și viitorul te pleznesc simultan peste gură

ajungând cumva la versul încheiat în coadă de pește: 

iar despre suflet – cântărit înainte de urcare

a ta carcasă va întâlni un nou suflet – dar al cui?

(pe chipul celui ce vine spre tine masca-i șui)

continui să călătorești prin peisajul ce miroase urât
maratonist al eternei nații de primate

te extinzi din ce în ce mai mult în limitări -

pare imposibil de prins în cătare

aici nu e nimic altceva decât evoluție în natură: 
după ce s-au înțeles perfect între ele

vorbim aici de o matrice omenească: 

Ai urcat dealul pe brânci și încâlcite cărări

cuprinsă de remușcări aceasta se cere singură la 
abator

Uimiri și suflete

deopotrivă borțoase și rele

tu – un personaj aflat mereu cu juvățul la gât

darmite să ajungi cumva să-l citești

acum la venirea iernii

blestematul astru sugerând silueta unui Câine

așa se-ntâmplă când ajungi cumva la moarte

Pragul

Haide că totul durează puțin

te rog nu te agita n-o să fie un chin
vei trece și tu rapid în cealaltă parte

(mai mult – în derivă ochiul tău va scruta noul cer

sufletul fi-va green-pass-ul tău pentru mâine)

în hulă – cea marină și din privirile lor – deja simți

la rândul ei arătarea cu dinți
textura trupului tău a-nceput s-o descoase

cândva demult te visai pe un gen de aripă
poposeai pe-un tărâm dincolo de bine și rău
știai atunci în orișice clipă

și nu-ți era teamă de absolut nimic
c-aveai semnătura Domnului în plic

că ai și tu un loc familiar – doar al tău

dar ce te faci – simțurile încep să decoleze pe rând
și-aștepți în frac și pantofi de unică folosință
blocat într-un gând

fiindcă blocat în adâncuri – scafandrier

cum gerul lumii-n crepuscul îți pătrunde în oase

văduvit de voință
despărțit de viață printr-o măruntă sită
ca un vechi edecar pe o baltă-mbâcsită
respiri tot mai greu fiindcă pragul se cască
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Canada
Camelia-Carmen STÃNESCU LUCA

și tot ele ne învață 

de umbre legate la ochi,

se înalță,
trec de norii duși de ploaie,

Visul meu cu visul vieții,
două 

și când vor să se înalțe, mor firesc îmbrățișate .

Timp al anotimpului meu

viață

timpului visare care trece iute ,

abandonată în propria-i tăcere…

prin turnurile castelelor cu lacrimi

făr' a cere dezlegare...

Două vise se aleargă,

iute,

curcubeie se răsfață 

Mă răsucesc ca o fantomă sechestrată 

și ne-mparte, 

se aleargă, 

rostul 

se confundă, 

se confundă

forțe- ndepărtate, 

Două vise se aleargă,

se izbesc de nori și ploaie 

și când jocul scris de noapte ne adună 

vai, ce-albastru este gerul când în Cer se-adună 
toate...

se confundă, 

de visele care plutesc deasupra iederii

se înalță,

care nu întâlnesc

plânse

Rostul timpului visare

să zburde

Unde ești timp al anotimpului meu,
să lași copilul din mine

tău
să mă sărute cu dimineața care vine
și curge
plângându-mi cu zâmbet de rouă
de sete și dulce…

alege o zi pe placul

Mă caut în tine când sunt abătută
Și știu că acolo precis mă găsesc,

Mă caut în tine și-n tine trăiesc.

Mă caut în ochii ce știu să-mi vorbească

Și simt cum începe în mine să crească

prin lanurile tale cu maci și iarbă sufocată

Când viața respiră în mine pierdută

Când tac și-mi adună tristețea de jar

de rouă

Păduri de lumină cu trup de stejar.

Când tac…

unde se adapă fluturii cu stele pe frunte,

Să-ți simt mângâierea, să simt că trăiesc…

Mă caut în tine și-n tine sunt toate

Revin să m-acoperi cu straie lumină 

Iubirea de oameni, de stele, de ape
Și văd viața viață în tot ce-a rămas…

Ce-mi crești la picioare poiene cu flori,
M-aduni liniștită când vezi că-s pierdută

Mă caut în tine când plouă cu vină

Și curgi curcubeie pe mine, culori…

Iubirea de rouă, de cer fără ceas

Mă caut în tine, în tine, Preasfântă

Din colț de suflare din tot ce-i firesc,



Răul liber arde-n zare
Primăvara nimicind-o,

Viața florilor umbrind-o.

Despărțind zorii de-apus

Va putea opri dezastrul
Care stă ascuns sub fulger

Vom îngenunchea sub soare
Ruga altui anotimp

Doar minunea unui înger

Zilelor să dăm culoare

Minunea unui înger

Călcând timpul în picioare

Cerul se despică-n două

Nouă blesteme de sus.

Unde îngeri rămân treji

Răsăritul curge nouă,

Din albastrul altui timp…

Cerul să ni-l luăm acasă

Mintea să le-o potolească

Purtând masca unui astru.

Celor ce se cred viteji.

dar să nu cerți sfinții

și curge lumină…

să înoate în apele Dunării

de sub el

când uiți cum curge lumina și ți se pare

Să nu cerți sfinții…

și încurajează-te cum ți-ai încuraja brațele

în gând
și nici stelele în cântec sau firul de iarbă rămas lipit 
de piciorul tău,
nici fulgerul să nu-l cerți și nici ploaia

că cerul s-a golit,
așează-te la masa din livada cu meri

îți îmbrățișează glezna cu apele care i-au dat 
putere 
și scrie…!

scrie-ți ție

înainte

unde iarba udă

de te-ar ajunge furtuna…

care îl răsfață când se leapădă de răutate

Curge noaptea fără vise

stau chitic să le vâneze.

când tresar speranțe mute

Stelele să le-n frâneze

pe pământul plin de jale
printre tropote și lupte …

Într-o zi

Cântecul moare în noi

zâmbetul se luptă-n floare.

în adâncuri neatinse

Dar ne va-ntreba pământul

Cerul se mâhnește tare

Când tâlhari cu haine-nchise

unde suntem vecinic goi

Nu mai este vara noastră

vise n-avem la fereastră
pe sub ramuri în culoare

și luminile sunt stinse.

într-o zi când n-or fi stele
de ce-am răstignit Preasfântul
care se ruga din ele…

DOINA MARIA CONSTANTIN · PORTRET

RALUCA PILAT · THE NIGHTINGALE 1



poetul plagiază. adică fură de stinge din leonard 
cohen - lars gustafsson - ion mureșan - virgil 
mazilescu: și dintr-un foarte abil cântăreț de pe 
meleagurile italiei. folosește prea mult diminutivele. 
se află în același timp sub influența muzicii de toate 
felurile. 

gândăcel cu piciorușele în aer cu pântecul liber
ce faci tu aici în țara ta
nu există țară mai liniștită ca asta
fratele meu ucigașul meu dumnezeul meu

le strecori fetelor tinere iarbă-ntre sâni
cu o ghitară în mână ca să am ce să mănânc

guillaume poetul și administratorul - 1983) 

un alt gândăcel cu piciorușele în aer cu pântecul 
liber

(din volumul 

hei fratele meu ucigașul meu dumnezeul meu

în hălcile de carne un alt bărbat al femeii
și acum un alt măcelar îngropându-și fața

țigan fără casă și fără naționalitate
fratele meu ucigașul meu dumnezeul meu

mâine seară în steaua vega

să mă poți recunoaște imediat

te rog beatrice să ne întâlnim

versuri sau alte lucruri frumoase din naștere
simplu pe măsura hainei mele

te rog beatrice să ne întâlnim

te rog și n-ar trebui să te rog
mâine seară în steaua vega

îmbrăcat cu o haină albă simplă ușoară 
fără cravată fără să-mi amintesc

voi coborî din tramvaiul 709
cu o flacără la butonieră

te rog beatrice te rog beatrice te rog

cu un pui de șopârlă în palmă

la ce oră omenească vei vrea 
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Rubrică de Ion HAINEȘ
membru UZPR

NIUNEA IARIªTILOR ROFESIONIªTI DIN OMÂNIA

evenimente UZPR 

(Martie – Aprilie – Mai 2022)

2. 07 martie 2022, A apărut CERTITUDINEA, nr. 107. Din sumar:

* Cucuteni, civilizația care a inventat orașul.

1. 04 martie 2022, UZPR – Apel la respectarea libertății presei din Rusia. Observăm cu îngrijorare, în ultimele 
zile, încălcările repetate ale libertății presei de către autoritățile din Federația Rusă, după invadarea de 
către aceasta a Ucrainei, stat liber, suveran și independent.

UZPR se alătură apelului organismelor internaţionale pentru respectarea libertății de exprimare a mass-
media independente din Rusia. Semnează Sorin Stanciu a. i. al UZPR.

* Mihai Eminescu: „Aluatul din care sunt făcuți guvernanții noștri: o populație flotantă a cărei patrie 
întâmplătoare este România"

* Adrian Pătrușcă: „ Sancțiunile Occidentului împotriva Rusiei pot arunca în aer Globalizarea"
* Prof. univ. Ion Coja: „Cu Emil Cioran despre Petre Țuțea, legionari, Ceaușescu și antiromânism"
* Nagy Attila-Mihai: „Meditațiile unul secui. Limba română, mărul discordiei între români și minoritatea 

maghiară"
*:Pamfil Șeicaru: „Vin rușii”

* UZPR, salon de carte și artă plastică la Palatul Brătianu.

3. 21 martie 2022, A apărut CERTITUDINEA, nr. 108 (22 martie – 5 aprilie 2022). Din sumar:
* Mihai Eminescu: „Rusia nu se mulțumește cu pământul Moldovei. Voiește să ne ia și sufletele, și limba”.

* Pamfil Șeicaru: „Cum ne-au „eliberat” rușii în 1944”

* Vasile Lechințan „15 Martie reprezintă pentru români Ziua Terorismului Maghiar de Pretutindeni”

* Dr. George Coandă: „Un « ghid » test bruxellez dement”

* Miron Manega: „Cine sunt, de fapt, ucrainienii”

* Dan Puric: „Să nu luăm de la alții ceea ce nu ni se cuvine”
* Fetița de la Hotărani (5200-4000 î. Chr.), o capodoperă a artei neolitice

* Iurie Roșca: „Clanul Rotschild și Războiul din Ucraina”
* Dr. George Coandă: „Caii verzi de pe pereții Kremlinului”
* De ce Rusia respinge Occidentul?
* A apărut Antologia CERTITUDINEA, volumul 2.

4. 31 martie –2 aprilie 2022 Regal de carte la Palatul Brătianu. UZPR și Fundația Ion I. Brătianu au organizat, 
în perioada 30 martie- 2 aprilie 2022, Salonul cultural, ediția 2022, la Palatul Brătianu, de pe Str. Visarion, 
nr. 4, București. Evenimentul amintit a adus în atenția cititorilor peste 130 de titluri apărute în ultimul timp la 
Editura UZP., fiind prezente totodată și publicațiile apărute la alte edituri.

Au fost lansări de carte, expoziții de pictură, precum și momente artistice.

* Henry Kissinger: „Pentru Occident, demonizarea lui Vladimir Putin nu este o politică, este un alibi”

5. 07 aprilie 2022, La Editura UZP, a apărut un semnal editorial, volumul „România răsucită” de Rosemarie 
Haineș. Volumul este o nouă expresie a contribuției autoarei la patrimoniul spiritual al României, 
Rosemarie Haineș fiind o binecunoscută personalitate publică, preocupată de temele majore ale 
contemporaneității și de evoluția societății românești.
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Evenimentul a fost susţinut, în duet, de jurnalistul Miron Manega și rapsodul Ion Crețeanu, și a cuprins un 
șirag de piese folclorice istorice, acompaniate la cobză (Lira Tracă) și comentate de Miron Manega.

7. 18 aprilie 2022, Seratele „Eminescu, jurnalistul”, o tradiție a UZPR care continuă. Miron Manega, 
vicepreședinte al UZPR, a prezentat un ciclu de texte – „De la Eminescu cetire”, iar prof. univ. dr. Ioan 
Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române, a susținut o disertație despre I. L. Caragiale, 
cu prilejul împlinirii a 170 de ani de la naștere. A urmat un spectacol susținut de Teatrul Nostrum și un 
program muzical.

12. 28 mai 2022, vineri, 27 mai 2022, la Muzeul Literaturii Române, a avut loc, sub egida UZPR, evenimentul-
spectcol intitulat „Lira tracă la picioarele lui Mihai Viteazul”. Spectacolul a fost dedicat memoriei marelui 
voievod și zilei de 27 mai 1600, data la care acesta a realizat Prima Mare Unire.

10. 16 mai 2022, UZPR a fost reprezentată la vârf, prin președintele UZPR Sorin Stanciu, la un eveniment de 
anvergură, desfășurat în Turcia, la Malatya, – cea de-a 15-a ceremonie internațională de decernare a 
Premiilor GAP. Președintele UZPR a primit Premiul GAP Oscar, pentru activitatea jurnalistică și în semn de 
recunoaștere internațională a anvergurii UZPR. La eveniment au participat numeroase personalități ale 
vieții publice din Turcia și de peste hotare.

6. 15 aprilie 2022, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România a lansat, începând din 4 aprilie 2022, 
podcastul media Radio UZPR. Liber, accesibil și independent, noul podcast al UZPR aduce publicului, 
oricând și oriunde, puncte de vedere, știri, analize, informații. Vor fi prezenți unii dintre cei mai relevanți 
profesioniști ai domeniului, personalități ale publicisticii naționale și internaţionale, reprezentanți ai unor 
instituții de talie mondială, profesori universitari, membri ai Academiei Române, președinți ai filialelor 
UZPR.

9. 30 aprilie 2022, Dana Opriță, / UZPR, redactor-șef al revistei „Destine literare" (Canada), a postat un 
excelent comentariu la cartea „România răsucită” de Rosemarie Haineș, pornind de la rubrica permanentă 
a acesteia – „Turnul de veghe”, din revista „Destine literare”.

8. 20 aprilie 2022, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România a fost reprezentată la nivel de conducere 
centrală de către Sorin Stanciu, la Conferința dedicată Zilei Pământului, care a avut loc la Palatul 
Parlamentului, organizată în parteneriat cu UZPR.

11. 17 mai 2022, Ediția „Seratele Eminescu, jurnalistul” din 16 mai 2022 a reunit pe iubitorii de cultură și artă 
la o nouă întâlnire, organizată de UZPR. Prezentatori: Claudia Motea și Ovidiu Zanfir. Au participat 
personalități ale culturii și vieții publice din țara noastră, care au prezentat interesante prelegeri și 
comunicări. A fost adresat un elogiu în memoria lui Doru Dinu Glăvan. Au fost prezentate momente 
artistice, recitaluri de poezie, teatru, lansări de carte, divertismente muzicale.



THE POWER OF THE DOG

Roxana PAVNOTESCU
SUA

Cel de-al 59-lea Festival de Film new-yorkez propune ca 
piesă de referință cel mai recent film al regizoarei 
neozeelandeze, difuzat la Alice Tully Hall. The Power of the 
Dog (Puterea câinelui) este un western psihologic după 
romanul scriitorului american Thomas Savage – care 
surprinde prin acea marcă a autenticului pe care o intuim în 
prezența cărților de inspirație autobiografică.

Jane Campion este una dintre cele mai proeminente 
figuri feminine în cinematografia actuală. Regizoare, 
scenaristă și producătoare, recipienta unor multiple premii 
prestigioase, Jane Campion este o cineastă originală, care 
grevează în imagine un univers marginal, straniu cu o forță 
de expresie neobișnuită și cu totul particulară – între livresc, 
plastic și magic – ce poartă amprenta unui mare creator.

Jane Campion prezintă o peliculă cristal cu o vibrație 
imagistică și psihologică în sensul clasicizant al marilor 
producții ce și-au făurit loc în istoria cinematografiei. 
Realizat în 2021, filmul este premiat la Festivalul de Film de 
la Veneția (pentru cel mai bun regizor) – unde își are 
premiera – și Festivalul de film internațional din Toronto.

Fără cea mai mică ostentație, imaginea curge într-o 
atmosferă livrescă ce propune o construcție vizuală a unui 
desăvârșit roman al genului. Doi frați, Phil (Benedict 
Cumberbatch) și George Burbank (Jesse Plemons) trăiesc 
însingurați, la ferma lor de vite, în Montana – filmată, de 
fapt, în relieful sălbatic al Noii Zeelande. Frații trag la hanul 
lui Rose (Kirsten Dunst), o văduvă ajutată de fiul ei Peter 

(Kodi Smit-McPhee) – un tânăr slăbănog, cu gesturi stângace și îndeletniciri feminine – ce construiește cu 
migală elaborate flori de hârtie ce împodobesc mesele clienților.

Spirite și temperamente opuse, cei doi frați – „Narziss și Goldmund” – dorm în același pat; detaliu dubios 
raportat la dimensiunile generoase ale distinsei ferme elegant mobilată, prin care obiectivul te plimbă insidios, 
anume pentru a marca acest contrast îndoielnic.

Relația dintre sacru și profan din romanul lui Herman Hesse e transfigurată aici într-un complex al binelui și al 
răului – prerogativele westernului. Răul pare însă să absoarbă toate virtuțile distribuite de Hesse eroilor săi. 
Phil este deopotrivă erudit – a studiat elina și latina la Yale –, spiritual, deține arta conversației și etalează 
înclinații artistice – cântă cu virtuozitate la banjo. Deci cumulează toate calitățile lui Narziss și Goldmund la un 

Firul narativ ascunde subtil sau transcende nuanța de thriller a romanului, lăsând loc unui joc al 
presupunerilor ce se înscrie mai mult în sfera psihologicului. Misterul se adâncește ca un abis deschis la 
marginea unui peisaj fascinant și amețitor ce se autodefineşte prin reperele sale: conacul grandios al fraților 
Burbank, hanul lui Rose, grajdul cu șaua – bine lustruită – ce a aparținut lui Bronco, prietenul și mentorul de 
tinerețe al lui Phil, și huceagul de la marginea unui eleșteu unde Phil își consumă baia rituală.



Castrarea executată de Phil cu brutalitate, fără anestezie a vițeilor semnifică reprimarea sexualității – natura 
sa homosexuală se opune cu furie procreației. Vita disecată la drumul mare de Peter – posibil intoxicată cu 
antrax – este un preludiu pentru moartea intempestivă și misterioasă a eroului. În aceeași idee, iepurașul vioi și 
drăgălaș adus de Peter la fermă – aproape domesticit – în atenția și bucuria Rosei și a servitoarei, se 
transformă în natură moartă; îl regăsim pe masa de disecție, unde Peter îl operează cu cruzime – un posibil 
preambul vizavi de destinul rezervat lui Phil.

Titlul filmului și al romanului, de referință biblică – citat din Psalmii lui David – este speculat de regizoare 
imagistic prin motivul câinelui: câinele de la ferma fraților Burbank vine de două ori în întâmpinarea lui Peter; 
prima oară, când este primit cu batjocură de Phil și oamenii săi. Între cele două vizite, se produce transferul de 
putere. Câinele biblic întruchipează autoritatea de trimitere la moarte. El este inițial simbolizat de Phil, și în final 
de Peter. Când câinele se gudură în prezența lui, Peter se transformă potențial din victimă în călău. Puterea 
câinelui operează iterativ, cu aceleași instrumente. Aflăm că tatăl lui Peter – care s-a spânzurat în circumstanțe 
neclare – disprețuit la rându-i de Phil, începuse să bea, la fel cum va face și Rose, terorizată de Phil, după ce se 
va muta la ferma Burbank.

Există un magnetism, o energie malefică pe care Jane Campion o grefează în imagine prin focalizarea 
asupra profilului eroului surprins în diverse ipostaze. Phil penetrează lumea cu ochii lui de laser ce emană ură 
și iubire – un complex în dezechilibru și creștere în raport cu tânărul Peter, este ironic și persiflant față de ființele 
slabe care-l înconjoară: George, Rose,… În contemplarea naturii, se abandonează unui panteism fascinant și 
melancolic – în contact cu obiectele și memoria prietenului său de tinerețe, Branco. Ce altceva decât iubirea 
sau pierderea ei poate induce investirea cu sau pierderea puterii câinelui? Un lup singuratic, hăituit de propria 
homosexualitate pe care o transcende printr-o exhibare agresivă a unei masculinități provocatoare, Phil se 
simte în largul lui doar în mijlocul naturii. Aici se masturbează, etalând o eșarfă – fetiș, ce probabil a aparținut lui 
Bronco. Apoi se unge cu mâlul negru de la marginea iazului unde se scaldă – o baie rituală, de purificare. Peter 
îl surprinde gol, după ce descoperă în huceagul eroului niște reviste cu nuduri bărbătești. Aici misterul se 
adâncește și mai mult; este Peter atras de nuditatea lui Phil, moment ce-i revelă homosexualitatea sau va folosi 
secretul lui Phil ca pe un instrument de seducție pentru a intra în grațiile viitoarei lui victime?

.
Dincolo de atracția homosexuală, există o fascinație a eroului asupra lui Peter în câteva scene ce ilustrează o 

relație într-o ambiguă evoluție: călău – victimă – călău și teroare – dominație – admirație. Rose – damnată de 
băutură – ii spune lui Peter că Phil e doar un om printre alții (Just, another man!), aluzie la prezumtiva lui 

loc și, în plus, mai este și foarte chipeș. Hesse îi rezervă frumusețea fizică lui Goldmund, contrar mitului, 
Narcissus deține o frumusețe morală, sau reflexia de sine în oglindă reprezintă o marcă a homosexualității. 
Prin urmare ce-i mai rămâne lui George? Jane Campion propune un portret briliant: modest, dar nu lipsit de 
culoare și substanță. Precum Goldmund care părăsește mănăstirea, dominat și minimalizat de Phil, George se 
detașează de fratele său și începe să facă vizite la hanul văduvei Rose, pe care o va lua de soție. Bunul simț, 
resemnarea în raport cu condiția inferioară fratelui, bunătatea necondiționată, iată un portret a lui George – un 
Narziss mai puțin charismatic – ce pare un sfânt sosit în această lume ca să-și iubească și împace semenii. O 
copleșește pe frumoasa Rose cu generozitatea lui, îl va susține pe Peter să studieze medicina, precum tatăl lui, 
iar pe fratele său îl privește cu dragoste și admirație – asumându-și viciile geamănului psihologic. Acest raport 
dihotomic între frați este materializat în imagine într-o serie de contraste estetice și temperamentale ce 
compun portrete expresive, singulare sau de cuplu. Emblematice rămân scenele de dormitor; în patul de la 
fermă și în patul de la han, cei doi frați stau nemișcați, întinși pe spate, îmbrăcați – unul în vestimentația de 
cowboy, celălalt la costum cu papion. Ca două păpuși de lemn uitate de lume, doi infanți gemeni stau, fără să se 
privească, în același pătuț sau – considerând rigiditatea posturii – într-un sicriu dublu. Există o legătură 
indisolubilă între frați – punctată cu măiestrie de Jane Campion în câteva rânduri – ce ar vrea să articuleze 
acest raport dihotomic. Într-un mod paradoxal, frații au nevoie de prezența celuilalt, ca două jumătăți în 
dezechilibru, inechitabil împărțite. Phil nu ia decizii și nu vorbește despre lucruri importante cu oamenii săi 
decât în prezența fratelui; la rându-i George nu concepe întrunirile sociale (cu părinții, guvernatorul) în absența 
lui Phil. Când află de căsătoria iminentă cu Rose, într-un acces de furie, Phil își biciuie cu sete calul – un act 
sacrilegiu îndreptat către ființa cea mai apropiată unui cowboy.

Câteva cadre peisagiste de mare sensibilitate cuprind animale surprinse colectiv într-o structură statică și 
compozițională (cirezi de vite) sau individual, când fie animă peisajul, fie îl transcend într-o dimensiune 
simbolică: castrarea vițelului, câinele de la fermă, iepurașul prins de Peter.
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Există o metafizică a mănușii – ca element simbol – ce se instituie, conștient sau doar circumstanțial, ca 
instrument sacrificial. Peter poartă mănuși atunci când disecă vita moartă în mijlocul drumului. Când Rose, 
drogată de băutură, într-un gest de mărinimie, dăruiește unui trecător toate pieile de animale atârnate la uscat, 
primește în dar o pereche uriașă de mănuși încrustate cu motive indiene. Ca un talisman, mănușa oferă 
simbolic protecție. Când Rose cade grav bolnavă la pat și delirează, refuză să scoată mănușile de pe degete. 
La autopsia fratelui, George mărturisește că Phil refuza să poarte mănuși – castra animalele cu mâinile goale. 
Phil își va găsi sfârșitul în final, intoxicat cu antrax.

Câteva imagini fascinante amintesc de westernurile autentice de odinioară. Dimensiunile covârșitoare ale 
peisajului, perspectivele înalte și strivitoare, cathartice – cu nori, orizonturi și cirezi transhumante de vite, cu 
herghelii de cai sălbatici, apoi cimitirul rar, fără hotare, cu crucile răspândite dezordonat, câmpul pudrat de 
zăpadă. În centrul imaginii – om și cal – într-un cuplaj transcendental și o dimensiune mitică – ființa compozită a 
centaurului.

Banda auditivă – Jonny Greenwood – cu notele ei stranii și amenințătoare în mixaj cu nechezatul cailor și 
fluieratul obsesiv sau acordurile subtile la banjo ale eroului ar vrea parcă să aducă în amintire muzica lui Ennio 
Morricone din celebrul film al lui Sergio Leone, The Good, the Bad and the Ugly – cu același Clint Eastwood 
consumându-și impasibil trabucul în centrul imaginii.

condiție de supraom, la „puterea câinelui” – din vraja căreia ea se sustrage prin băutură. Peter subscrie la cursa 
master – discipol pusă la cale de Phil, mai întâi ca să-l distrugă și să-l umilească, apoi ca să-l descopere și să-l 
iubească, proiectând în el dragostea pentru Bronco, prietenul mort. Corespondența dintre Peter și Bronco 
frizează metafizicul reliefat imagistic în profilul – cu cap de câine cu gura deschisă – a dealurilor din împrejurimi; 
revelație pe care doar Peter și Bronco par s-o aibă, în timp ce Phil este martorul de două ori al aceleași viziuni. 
Misterul reliefat animist în forma dealurilor apare ca o inițiere și o investire cu drept de exercitare a puterii 
asupra celorlalți – conform parabolei biblice. Când Peter primește revelația, el preia puterea de la Phil, a cărui 
atitudine față de el se schimbă. Dezrobit de putere, Phil își găsește în curând moartea.

Campion menține această ambiguitate până la sfârșit, urmărind câteva secvențe echivoce, contrastante în 
mesajul lor. Phil, rănit la mână, și Peter se află în grajd – în prezența inscripției comemorative și a șeii lustruite a 
lui Bronco ce survine iterativ în imagine – într-un complex aluziv erotic în care mâinile și apoi buzele lor – prin 
intermediul trabucului – se ating. Dorința se aprinde în ochii lor ca o lumânare – într-o tăcere deplină 
prefiguratoare morții – dar scena se curmă brusc. Îl aflăm imediat pe Phil în patul său, bolnav. Este dus de 
urgență de fratele lui la doctor, unde poartă un costum negru. Dezbrăcat de armura sa, cowboy-ul pare dintr-
odată micit, sleit de vitalitate, precum Samson deprivat de părul lui.

Peter își găsește un model în Phil, căruia îi mărturisește că își dorește să fie ca el. În proximitatea lui, Peter își 
descoperă masculinitatea refulată în complexul maternal oedipian inversat – Phil îl numește his mother sissy. 
un fel de fătălău al mamei. Phil îl învață să călărească, îi arată cum se face un lasou – simbol emblematic al 
puterii și bărbăției. Lasoul pe care Phil îl împletește cu aplecare și migală reprezintă elementul de legătură, 
puntea care se deschide între copil și torționarul mamei sale. După moartea lui Phil, Peter contemplă lasoul și-l 
ascunde sub pat, așa cum Phil contempla șaua sau eșarfa lui Bronco.

Tot acest amalgam de trăiri și sentimente încriptate în imagine prin aducerea în prim plan a obiectelor simbol 
(eșarfa, inscripția, șaua, lasoul, mănușa) și în expresia, aparent impenetrabilă a eroului, denotă măiestria și 
sensibilitatea regizoarei, susținută de jocul impecabil al actorului.

Uneori, siluetele sunt niște umbre, surprinse în contre-jour, încadrate de porți, sau privite din interior prin 
cadrul unei ferestre. Dealtfel mersul drept și înalt al eroului, filmat de jos în sus și din spate, expresia 
impenetrabilă, dură cu pomeții sus ai feței arse de vânt, zgomotul pintenilor pe caldarâm trimit la figura 
emblematică a lui Clint Eastwood.



Anul 16 · Nr 59

Sintitatea umorului

în exercitii dioge

Radu VIDA

Teatrul lui Radu Țuculescu a trecut demult granițele țării. Dacă romancierul are parte de cele mai bune 
traduceri în italiană, engleză, germană, ebraică, maghiară, dramaturgul a reușit să se impună pe prestigioase 
scene, interpretate în cehă, engleză, franceză, maghiară, ebraică. Acum, Editura „Școala Ardeleană, a adunat 
între coperțile unei cărți cinci comedii, sub titlul „Trei în dormitor”, cartea fiind de un real succes de librării. Sunt 
piese care au făcut, în seara premierei, săli pline la Teatru Orfeu din Praga, Teatru Ariel din Târgu Mureș, Teatru 
Național din Cluj, Diesel Club și Teatru de Club din Cluj-Napoca.

În ordine cronologică, piesele de teatru propuse de Radu Țuculescu spre editare inundă scena de absurdul 
situațiilor, astfel încât, umorul susține sintalitatea întregului, întreg de o subtilă adâncime și plin de sensuri 
valorice. Numitorul comun al celor cinci comedii nu stă neapărat în desfășurarea acțiunii, ci, mai degrabă, în 
potențialul diacronic și impulsiv al faptelor. Atât „Grădina de vară” sau „Hai să ne batem”, „Ce dracu' se întâmplă 
cu trenul ăsta?”, „O balegă în mijlocul drumului” (nume nou pentru clasicul de-acum „Dragul nostru Micșa”) și 
„Vodka sau Inimioare pentru câini” tind să organizeze un tot sistematic și participativ al acțiunilor și relațiilor în 
care se insinueazăimensiuni ale cotidianului imediat, lumi paralele cu logica și seriozitatea energiilor 
convenționale.

Autorul însuși a jucat teatru în timpul studenției, apoi, regizor, conducând decenii de-a rândul formații de 
amatori, cu real succes chiar și înafara țării. Această experiență este înmagazinată în simplitatea melodică la 
care a ajuns dramaturgul, simplitate deloc… simplă, dacă ne gândim la complexitatea și absurdul situațiilor, 
precum și la umorul de bună calitate al dialogurilor. Remarca lui Mircea Ghițulescu („Istoria Literaturii Române 
– Dramaturgia, Ed. Tracus Arte, București, 2008, pp 694-695) este convingătoare în acest sens: „Radu 
Țuculescu (absolvent de conservator, secția vioară n.n.) aduce în literatură toate avantajele muzicii, cadența 
replicilor și arta contrapunctului”. Și, undeva mai departe „ Prin anii '90 când și-a publicat trei dintre cele mai 
îndrăznețe piese ale sale, Radu Țuculescu dovedește un libido de invidiat… De fapt, autorul parcurge o 
aventură estetică pentru că explorează penibilul și resursele sale comice. În parte descoperă câte ceva 
dovedind uneori că penibilul, îndată ce a devenit comic, încetează să mai fie penibil. În Grădina de vară sau Hai 
să ne batem cea mai importantă dintre comediile sale (folosim termenul în dublul sens: și cea mai reușită și cea 
mai reprezentabilă) penibilul ilustrat de Bucătăreasa cântăreață, cu strofele ei de o mediocritate halucinantă 
însoțite de refrenul Acordeonistului care o acompaniază (Măi, măi… E bine șefa. Bagă tare!) este o bună 
imagine comică a penibilului”. Totodată, jaful atipic din „Trei în dormitor” devine paralel cu orice închipuire și 
aduce în prim plan relații interpersonale defecte și interacțiuni sociale compromise. Hoț și victime stau și 
mănâncă împreună, bârfesc și se consolează, doar pentru a afla că și unii și ceilalți fac parte din lumea ciudată 
a celor care înșeală și se înșeală. Dealtfel, în prefața cărții Mihaela Vancea precizează: „Radu Țuculescu face 
comedie din orice situați fără să-i dea în final vreo rezolvare, ceea ce stârnește curiozitatea, te face să vrei mai 
mult. Confuziile și situațiile incerte sunt voit întreținute, cititorul nu află niciodată unde dispare Micșa, când și 
cum se opreşte trenul, ce va face hoțul cu pozele, de ce e evacuată Miriam sau care a fost planul lui Tudorache 
în legătură cu prietenul său”. Este modalitatea dramaturgului de a fixa în mintea spectatorului / cititorului situații 
spec ia le ,  fap te  i repetab i le  ș i  d ia logur i 
inimaginabile. Originalitatea acestor piese de 
teatru stă nu atât în abordarea unei lumi cu 
preocupările-i mărunte și nici a unor personaje de 
o rară banalitate, ci prin ineditul împrejurărilor în 
care se desfășoară insinuante spețe absurde. 
Ieșirea din contingent se face cu cele mai obișnuite 
unelte ale banalului:: mâncare, băutură și sex. 
Acompaniate de muzică, rețetele culinare, 
băuturile picante și fenomenul erotic agravează 
starea de râs și orientează întregul spre un 
spectacol votiv, în care lumea se simte bine tocmai 
pentru că nu se regăsește în sistemul haios al 
întâmplărilor și vorbelor de duh. O pisanie pentru 
marele templu al râsului sănătos și revigorant.

,



DANA OPRIȚĂ, redactor-șef al revistei Destine Literare din Montreal (Canada), propune în acest 
Supliment o temă interesantă, văzută din diverse unghiuri, de diverse personalități ale culturii: „sub semnul 
schimbării, privind retrospectiv desfășurarea evenimentelor în cursul anului 2021.

Ea însăși își exprimă diverse gânduri (Sens și contrasens) prilejuite de trecerea în Noul An, cu speranța că 
„vom fi mai buni, mai îngăduitori, mai iubitori”, cu speranța că va fi pace și liniște pentru toți pe pământ. Ne-am 
iluzionat că 2021 va fi un an vindecător, după rana deschisă de controversatul Covid-19. Ne-am întrebat și ne 
întrebăm dacă e un virus natural sau fabricat în laboratoarele groazei. Un lucru este sigur: peste întreg globul s-
a instaurat frica, frica de moarte. Anul 2020 a fost pus sub semnul pandemiei, al fricii fără limite. Anul 2021 a fost 
pus sub semnul schimbării. Din păcate, al schimbării în rău, căci ni s-a pus pumnul în gură, am fost reduși la 
tăcere, la izolare, la înstrăinare. Nimic n-a mai fost ca înainte.

Primul care îi răspunde este IOAN N. ROȘCA, 
filosof, care transmite unele „Trăiri și reflecții 
prilejuite de pandemie”.
Autorul se referă, mai întâi, la „șocul din 2020 și la 
valorile ce i-au urmat”. Mai concret, lunile ianuarie și 
februarie 2020 păreau normale. Pe 12 martie au 
început însă restricțiile. Oamenii erau obligați să se 
închidă în case, nu aveau voie să iasă decât două 
ore pe zi (cei în vârstă), se dăduse starea de 
urgență. În acest context, el povestește despre niște 
întâmplări tragice, cum a fost aceea a fostului său 
profesor de filosofie, academicianul Alexandru 
Boboc, care, la 90 de ani, pe 18 aprilie, s-a stins din 
viață, nemaiputând suporta starea de izolare și 
singurătate.

Lumea a fost împărțită în în două comunități antagonice: vaccinați și nevaccinați. Ipoteticul vaccin, din 
păcate, nu a rezolvat nimic. Trăim cu speranța în 
Dumnezeu, cu speranța că 2022 ne va schimba 
viețile în bine.

În valul de la sfârșitul anului, în ziua de 11 

Întoarcerea la normalitate n-a mai fost posibilă, au fost încălcate drepturile fundamentale ale omului, dreptul 
la libertate, dreptul la libera exprimare. De aproape doi ani trăim în teroare, într-o dictatură politică și medicală, 
amendați, umiliți, cu tot felul de interdicții, culturale, spirituale, politice.

Trăim într-o realitate falsă, indusă de televiziune, de internet, de radio. Am fost și suntem amenințați cu 
vaccinarea obligatorie, un atac criminal la libertatea de a alege, cu certificatul verde, fără de care nu poți 
călători, nu poți munci, nu poți participa la evenimente culturale, la teatru, concerte, la evenimente sportive etc.

Autoarea lansează în acest editorial doar o 
provocare.

De asemenea, o al tă întâmplare tragică, 
romancierul, esteticianul și istoricul literar Mihail 
Diaconescu a decedat nu de Covid-19, ci de infarct, 
pe 25 martie, în condițiile de stres ale momentului.
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ROXANA PAVNOTESCU, analist IT, își exprimă încrederea și speranța că Noul An 2022 va fi altfel decât 
2021, adică mai bun. Pandemia a evoluat de la celula umană la cea societală. Devenită fenomen social, a venit 
și ea cu revelațiile ei. Proștii au ieșit în evidență. În politică, „omul recent" și decent încearcă o evadare în 

2021 e și anul în care Rusia a semnat un memorandum cu China pentru construcția unei stații de cercetări pe 
Lună.

Anul 2021 l-a continuat pe cel precedent cu alte valuri pandemice și cu prelungirea stării de alertă. 
Guvernanţii nu au făcut nimic în întâmpinarea valurilor pandemice. Pandemia a făcut noi victime. Pe 31 oct. 
2021, în urma infectării cu Covid-19, s-a stins din viață renumitul jurnalist Doru Dinu Glăvan, Președintele 
UZPR, regretat nespus de toți membrii breslei, o adevărată personalitate în domeniu.

decembrie, a decedat un alt filosof de renume, acad. Alexandru Surdu, învins de C-19. Măsurile de lockdown 
(închiderea în locuințe) au fost drastice, provocând acută stări depresive.

Economistul RADU ȘERBAN scrie despre ANUL 2021 ȘI VIAȚA ONLINE. „niciodată în istoria omenirii viața 
nu s-a translatat atât de mult în mediul virtual”, scrie el. Autorul face o retrospectivă a anului 2021, constatând 
că, pe lângă blamatele neajunsuri ale sale, are și numeroase beneficii: online-ul. Iată câteva: „Discutăm cu 
oameni de pe mai multe continente deodată, participăm la ample reuniuni de neimaginat în mod firesc, ne 
adresăm unui auditoriu imposibil de agregat într-o sală etc. Tineri și vârstnici am învățat anul acesta să utilizăm 
mai mult platformele și aplicațiile pentru videoconferințe, ușurându-ne traiul zilnic. Conferințe, concerte, 
cursuri și concursuri, summit-uri, jurizări, contracte de muncă online în anul 2021.

Toate aceste întâmplări tragice, care i-au răpit oameni apreciați, i-au provocat „trăiri și reflecții”, pe care, în 
fugă, le-am consemnat și noi aici.

Palpitanta, misterioasa, imprevizibila lume online ne-a oferit avantaje insolite, mai mult timp la dispoziție, 
pentru meditație.

Pe 17 oct. a decedat o altă personalitate a culturii române, filosoful Ion Tudosescu, (la 90 de ani), fost coleg 
de catedră cu autorul.

Din păcate, lumea virtuală a devenit un spațiu între patru pereți, fără farmec. Viața adevărată se petrece 
firesc, de la om la om, de la suflet la suflet

Online ar putea fi cuvântul anului 2021.

Se vrea o lume de roboți, fără Dumnezeu. Altfel, omul va dispărea, va fi înlocuit cu un robot fără conștiință și 
fără suflet.

În sfârșit, autorul însuși, împreună cu soția sa, a trecut prin boală, cum se spune, și își exprimă încrederea și 
speranța că mai are multe lucruri bune de făcut. Să-i urăm sănătate!

Părintele DUMITRU ICHIM scrie un text foarte interesant – „Pandemie, pandemie / Doar Toronto să mă 
știe”, care, aparent, nu are nicio legătură cu pandemia. În fond, este un elogiu adus normalității și simplității 
vieții oamenilor, un imn închinat naturii și frumuseților locurilor, un elogiu adus divinității și încrederii că oamenii 
pot trăi fericiți și frumos.

Anul 2021 a fost mai dens în evenimente la scară globală decât cei anteriori. Olimpiada de la Tokio, 
Conferința ONU privind schimbările climatice, Eurovision, Expo 2020, UEFA 2020 etc. evenimente amânate 
de anul trecut.

NICOLAE NICHOLAS DIMA, specialist în Geopolitică, în Geografie Etno-Culturală și în Relații 
Interculturale, descrie „O lume curioasă, o lume anormală, evocă fericita vreme a copilăriei într-un sat de pe 
marginea Argeșului, „Natura ne oferea totul și, deși eram săraci, nu duceam lipsă de nimic.”, spune el. Totul i se 
părea normal. Au trecut anii și, în timp, autorul a înțeles că noțiunea de „normal” este relativă, ca și noțiunea de 
„adevăr”.

Odată cu apariția pandemiei, totul s-a răsturnat. Normalul a devenit anormal. A apărut înstrăinarea 
oamenilor, cineva a hotărât să altereze natura și relațiile dintre noi, dintre bărbat și femeie, dintre părinți și copii, 
să ne impună alte norme decât cele normale.

Anul 2021 a înregistrat o serie de evenimente inedite și în spațiul real. Misiunea „Perseverance” pe Marte etc.

LIVIU PENDEFUNDA, medic, care a fost infectat cu Covid-19 și a trecut prin încercări grele, internat la spital, 
la terapie intensivă, care a simțit pe pielea lui suferința, dar care s-a recuperat încetul cu încetul, declară că este 
îngrijorat, că existența vieții este amenințată, că suntem victimele unei propagande false, cu beneficii negative. 
Acum lumea se află într-un război nedeclarat. Singura Cale salvatoare, spune autorul, este iubirea și credința 
în Dumnezeu.
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universuri paralele. Lumea spectacolului, a cărții, a publicațiilor nepolitizate a fost un refugiu de retragere în 
normalitate. Fenomenul estetic s-a manifestat controversat și confuz. Cel mai mult au suferit artele plastice.

Autoarea analizează situația artelor plastice, care s-au vulgarizat, s-au compromis. Ea face trimiteri concrete 
la diferite opere de artă de la Muzeul Metropolitan din New York, incriminând Kitsch-ul ideologic extravagant și 
grotesc al acestora.

Ea își exprimă speranța că virusul începe să fie ignorat, că acesta este sfârșitul lui. Să sperăm că așa va fi.

ROSEMARIE HAINEȘ, filolog, psihosociolog și specialist în comunicare, adresează o inedită „Scrisoare 
deschisă poporului român”. „Anul 2021 s-a încheiat. Traumele poporului român continuă”, spune autoarea. 
Ea a previzionat că anul 2021 „va fi unul al transformării, al puterii inteligenței noastre, al vocii interioare”. 
Privind retrospectiv, autoarea constată că „adevărurile ocultate s-au revelat și se vor revela și în anul care 
tocmai începe, 2022.

Ea îndeamnă poporul român la o introspecție, la regăsirea de sine și la împuternicire, prin valorile sale 
profunde, prin tradițiile sale, prin credința sa.

Poporul român are simboluri, are ritualuri bine consolidate, are eroi în toată istoria sa, are valori bine 
fundamentate.

Paradoxal, pandemia a adus cu ea momente bune în domeniul artelor, spune autoarea. Artele s-au 
modificat, s-au digitalizat. Spectacolele online, concertele online își au și ele avantajul lor.

Filosoful german O. Spengler, ca și filosoful german Frobenius, dezvoltă teoria spațiului, ca simbol al unei 
anumite culturi.

În ciuda aparențelor de disensiune națională, nucleul dur, profund al poporului român s-a transformat, parcă, 
într-un Sfinx mut, dar ferm în propria-i individualitate.

Pandemia ne-a distrus sau ne-a alterat viața într-un mod fără precedent. Totul s-a schimbat. Nimic nu mai 
este cum a fost.

THEODOR DAMIAN, preot, poet și jurnalist, constată și el că „Pandemia nu a trecut. Deci haosul și suferința 
continuă”. În această perioadă, lumea a fost văzută ca o corabie cuprinsă de furtună pe marea vieții. Dar el este 
încrezător.

Ziaristul este împăcat cu ideea că a luat deciziile corecte, constructive, că salvarea vine de la Dumnezeu.

MIRON MANEGA, ziarist, a avut Covid-19. Viața i-a fost pusă în pericol, dar el și-a dominat frica. Momentul a 
fost unul de reconsiderare a propriilor convingeri, a propriilor decizii și opțiuni.

Ziaristul a contactat boala odată cu Doru Dinu Glăvan, prietenul său și Președinte al UZPR, care, din păcate, 
a pierdut lupta cu boala, lăsând un gol imens în sufletul său și al jurnaliștilor români.

Toposul, Logosul și Ethosul configurează specificitatea unui popor. Lucian Blaga distinge ca factor 
marcant al culturii umane o matrice stilistică, respectiv, pentru noi spațiul mioritic, acea ordine ondulatorie 
ritmică deal-vale, care fixează anumite structuri sufletești ca substrat spiritual.

Pandemia este testul rezilienței națiunii române. Poporul român se află într-un moment de răscruce. Deciziile 
istorice pe care urmează să le ia presupun fermitate, unitate națională și conștiință de sine.



Părintele „Abenomics”, un patriot și un lider mondial, a încetat din viață.

În primul său mandat de premier promisese să modifice constituția, care, prin articolul 9, interzice Japoniei să 
dețină armată. Obiectivul l-a reluat și în al doilea mandat, cel mai lung din istoria vreunui premier japonez (2012 
– 2020). 

Dimineața la ora 6, când am citit pe internet știrea despre atentatul de la Nara, am fost șocat. Mi-am amintit 
privirea caldă și inteligentă a fostului premier nipon, Shinzo Abe. M-am grăbit să le scriu pe e-mail actualului 
ambasador japonez de la București, Hiroshi Ueda, și fostului ambasador Hitoshi Noda, cât suntem de 
zdruncinați de vestea privind mârșavul atentat la viața fostului și că ne rugăm pentru viața lui.

După câteva ore, când s-a confirmat decesul, am revenit cu profundele condoleanțe la pierderea unuia din 
cei mai curajoși și mai proeminenți lideri pe care i-am cunoscut în viața mea.

Răspunsul fostului ambasador, Noda, a venit prompt: „am să-i transmit mesajul ministrului de externe, 
Hayashi. Fostul Prim Ministru Shinzo Abe a încetat din viață câteva minute după ora 8 GMT, astăzi, 8 iulie”.

Pe scurt, în toamna lui 2012, predecesorul lui Abe la cârma guvernului, Yoshihiko Noda, cumpărase insulele 
Senkaku de la proprietarul japonez, după ce fostul guvernator al Capitalei, Shintaro Ishihara, anunțase că a 
făcut colectă și va cumpăra el insulele, urmând să le facă locuibile și să pretindă ape teritoriale în jur. Decizia lui 
Noda, deși nu a schimbat statutul stâncilor, a stârnit un val de proteste în China, țară care își revendică insulele 
sub numele Diaoyu. Problema fostului proprietar era că tot mai des pescarii chinezi îi vizitau insulele. Shinzo 
Abe avea datoria să „repare” oarecum relația cu China. Cât a reușit?

Chiar și acum, când scriu, am tragicul sentiment că mi-a murit cineva drag, din familie.
Acum, când toate televiziunile (ceva mai puțin CGTN) sunt cu ochii pe Tokyo și Nara, când toată lumea 

vorbește de Shinzo Abe, îmi este greu să scriu ceva original. De aceea, voi încerca să mă rezum la câteva 
impresii mai personale și la unele momente din viața fostului premier care m-au impresionat mai mult, în 
perioada mandatului meu în Japonia.

L-am cunoscut și eu pe Excelența Sa Shinzo Abe

Abe a preluat mandatul de șef al executivului nipon într-un moment tensionat în relația Japonia – China. Era 
la nouă luni după sosirea mea la Tokyo și după un episod fără precedent privind disputatele insule Senkaku.



*

O premieră s-a petrecut pe 28 aprilie 2015, când Abe s-a adresat, pentru prima dată în istorie, în calitate de 
premier nipon, camerelor reunite ale Congresului SUA, printr-un angajament la responsabilitate pentru pacea 
şi stabilitatea lumii. Presa se întreba retoric: oare Asia aude ce a spus Abe la Washington? 

Îmi amintesc un moment delicat în relația bilaterală, când Bucureștiul dorea o întâlnire a premierului Ponta cu 
omologul nipon în Turcia, pe 29 octombrie 2013, la ceremonia de inaugurare a tunelului Marmaray. Am primit 
telefon de acasă, la Tokyo, noaptea la ora 2, cu câteva zile înainte, să intervin la MAE nipon, care punea sub 
semnul întrebării întrevederea, din lipsă de timp. Acasă era ora 8 seara. În cele din urmă, întâlnirea a avut loc, 
deși părea o „uvertură” nefericită la atât de râvnita vizită a premierului în România.

Din întâmplările concediului 2015 îmi amintesc una cu urmări pozitive. De la Tokyo trimisesem o invitaţie din 
partea premierului Shinzo Abe pentru preşedintele Iohannis, să participe la o cină în New York, în marja 
Adunării Generale a ONU, pentru sâmbătă, 26 septembrie 2015. Neprimind răspuns, am revenit și am reușit, 
în cele din urmă, să conving „Cotroceniul”. 

Un alt episod plăcut pentru Ambasada noastră a avut loc exact pe 1 decembrie 2014, când doamna Akie Abe, 
soția premierului, m-a invitat la o ceremonie la care românul Ionuț Sandu era premiat pentru curajul cu care a 
salvat de la înec patru copii japonezi, sub ochii mulțimii de pe plajă.

Despre România, își amintea că în anul 1983, l-a însoțit, în calitate de secretar personal, pe tatăl său, 
Shintaro Abe, ministru de externe la acea vreme, iar eu, de câte ori îl întâlneam, insistam că ar face istorie dacă 
ar efectua o vizită la noi în calitate de prim ministru. 

Pe această temă, personalitatea lui Abe nu a fost scutită de fervente critici, probă a democraţiei funcţionale şi 
a libertăţii de exprimare. La Clubul Corespondenţilor Străini de Presă am experimentat o astfel de probă, în 27 
iunie 2014, însăşi tema incitând la critici: „Constituţia – tentativă de lovitură de stat legală a lui Shinzo Abe?” 
Contribuţiile parlamentarului Seiichiro Murakami şi ale profesorului cercetător Narushike Michishita, director la 
Graduate Institute for Policy Studies, au produs rumoare în sală. Tema continuă și astăzi să producă dezbateri 
aprinse.

Pe mine, ca economist de profesie, cel mai mult m-a impresionat programul său economic, supranumit 
„Abenomics”. Pe 19 aprilie 2013 l-am audiat la Clubul de Presă din Tokyo, unde și-a expus acest program. 
Menit să scoată ţara din deflaţia cronică, programul, cu trimitere la „Reaganomics”, se alimenta din legenda 
populară a lui Mori Motonari cu pilda către cei trei fii ai săi. Chemându-i pe rând cu câte o săgeată de arc, le-a 
frânt pe fiecare cu uşurinţă. Apoi, chemându-i împreună cu alte trei săgeţi, i-a îndemnat să le lege între ele, iar 
când a încercat să le frângă nu a mai reuşit. Iată, forţa reunită! Tot la fel, cele trei „săgeţi” ale programului 
„Abenomics” aveau să reziste legate între ele, conchidea premierul. Unii îl numesc și acum „unificatorul 
oceanelor”, pentru faptul că a conceput dialogul de securitate QUAD, așa zisa cvadrilaterală Australia, India, 
Japonia, SUA, considerată cea mai mare realizare a sa, ca politician.

Între statele membre ale UE, opiniile despre Abe au cunoscut nuanţe diferite, mai ales în aşteptarea 
declaraţiei postbelice de la 15 august 2015, la 70 de ani după încheierea războiului mondial. La Washington, 
evitase o atitudine tranşantă: „Istoria este aspră. Ceea ce s-a făcut nu se mai poate desface.” În acelaşi timp, 
recunoştea: „Acţiunile noastre au adus suferinţă popoarelor Asiei”.

Am multe amintiri legate de cel mai longeviv premier din istoria Japoniei, dar cuvintele mi se împotmolesc în 
indignarea ce mă cuprinde față de barbaria acelui act incredibil pentru Japonia, țara cea mai sigură din lume. 
Îmi este nespus de greu să cred că acest minunat om, Shinzo Abe, nu mai este printre noi. Extrem de dureros 
este să scriu sub impactul emoției, despre extraordinara șansă pe care am avut-o să-l cunosc. Îmi place să 
cred, cu argumente, că, dacă soarta nu ar fi fost atât de crudă, ar fi revenit la cârma guvernului nipon, chiar dacă 
aceasta ar fi însemnat o nouă încercare pentru sănătatea sa și pentru legislația niponă. 

Cerniți, să-i dorim odihnă veșnică sufletului, păstrându-i o vie amintire, ca unul din marii lideri vizionari ai 
zilelor noastre.

Pe 10 iunie 2014, într-un expozeu la Dietă pe tema japonezilor răpiți în Coreea de Nord, premierul Abe a 
menționat cazul româncei Doina Bumbea, studentă dispărută în anii 70 în Italia și regăsită în Coreea 
comunistă. Suficient ca, la recepția care a urmat, să devin „vedeta” de care se interesau ceilalți ambasadori 
prezenți. Subiectul a fost abordat anul acela cu tenacitate de premier, care a reușit să inițieze o rundă de 
negocieri în Suedia, promițând relaxarea unor sancțiuni și oferirea de ajutor umanitar, în schimbul 
redeschiderii discuțiilor. Ca efect, Coreea de Nord a eliberat cinci din persoanele răpite. 

Radu Șerban
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